รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน 266 ราย รวมทั้งหมด 433 เรื่อง ดังนี้
ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผย (เรื่อง)
จานวน คิดเป็น
ไม่
อนุญาต
(ราย) ร้อยละ อนุญาต อนุญาต บางส่วน

1

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

12

4.51

16

-

-

2

กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ

63

23.68

86

-

-

3
4

บุคคลในวงงานรัฐสภา
หน่วยงานศาล

114
1

42.86
0.38

199
1

-

-

5

หน่วยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ

17

6.79

30

-

-

6

หน่วยงานราชการภายใน

36

13.53

55

-

-

7

นิสิต/นักศึกษา

6

2.26

7

-

-

8

ประชาชน / สื่อมวลชน

17

6.39

39

-

-

266

100

433

-

-

รวม

ประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ลาดับที่ 2
กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ
ลาดับที่ 3
หน่วยงานราชการภายใน

สรุปการให้บริการ
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)
ของปีงบประมาณ 2561
แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ

หน่วยงานศาล
0%
บุคคลในวงงานรัฐสภา
43%

หน่วยงานราชการภายใน
13%
นิสิต/นักศึกษา
2%
ประชาชน/สื่อมวลชน
6%

กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ
24%

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
5%

7%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน 266 ราย รวมทั้งหมด 433 เรื่อง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ 6 ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
1.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.3 สำเนำวีดิทัศน์กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ/
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.4 สำเนำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.5 สำเนำพระรำชกำหนด
1.6 สำเนำร่ำงประมวลกฎหมำย
1.7 หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.8 หนังสือสรุปสำระสำคัญ ประวัตแิ ละควำมเป็นมำ
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.9 สำเนำเจตนำรมณ์
1.10 สำเนำข้อมูลกฎหมำยเกี่ยวกับวงงำนรัฐสภำ
1.11 สำเนำเอกสำรคำอธิบำยรำยมำตรำของรัฐธรรมนูญ 2560
1.12 ข้อสังเกตพระรำชบัญญัติ

2

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
อดีตสมาชิกรัฐสภา
2.1 สำเนำบัตรประชำชนของสมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
164
258
-

6

7

-

-

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
6
6
-

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

3

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะทางาน
3.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และคณะอนุกรรมำธิกำร
3.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/
คณะอนุกรรมำธิกำร

4

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
4.1 สำเนำพระรำชบัญญัติ
4.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
4.3 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร

28

45

-

-

5

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 หนังสือรวมกฎหมำยประจำปี
5.2 หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 2560
5.3 หนังสือข้อมูลกฎหมำยสิ่งแวดล้อม

24

41

-

-

6

ข้อมูลข่าวสารอื่น
7.1 วำรสำรจุลนิติ
7.2 สิทธิประโยชน์ของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
7.3 เอกสำรกำรแก้ไขปัญหำที่ดินทำกิน
7.4 สำเนำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
7.5 ประกำศสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เรื่อง กำรแบ่ง
โครงสร้ำงในสำนักงำน

38

76

-

-

รวมทั้งหมด

266

433

-

-

(หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท)

6

จานวน (ราย)
28
45

จานวน (เรื่ อง)
24
41

ข้ อมูลข่าวสารอื่น ๆ

6

ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7

ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6

ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และคณะทางาน

250

ั ญัติแห่งชาติ/
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบญ
อดีตสมาชิกรัฐสภา

150

ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญ/
ั ญัติแห่งชาติ
ร่ างพระราชบัญญัติในชั ้นสภานิติบญ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 3
(1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

300

258

200

164

100

50
76

38

0

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) ของปีงบประมาณ 2561
แยกการให้บริการสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก มีการให้บริการจานวน 9 สานัก โดยแยกได้ดังนี้

1

สำนักประชำสัมพันธ์

จานวน
(ราย)
3

2

สำนักบริหำรงำนกลำง

7

9

3

สำนักวิชำกำร

3

8

4

สำนักกำรประชุม

5

8

5

สำนักกรรมำธิกำร 1

6

6

6

สำนักกรรมำธิกำร 2

5

5

7

สำนักกฎหมำย

226

376

8

สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

7

12

9

สำนักกรรมำธิกำร 3

4

6

266

433

ลาดับ

สานัก

รวม

จานวน
(เรือ่ ง)
3

การให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 สำนักกฎหมำย มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน

226 รำย

ลำดับที่ 2 สำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน

7 รำย

สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร จำนวน

7 รำย

ลำดับที่ 3 สำนักกรรมำธิกำร 1

จำนวน

6 รำย

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนภูมิการให้บริการจากสานักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก

376

400
350
300
226

250

200
150
100
50

3

3

7

9

8
3

5

8

6

6

5

5

0

จานวน (ราย)

จานวน (เรื่อง)

12
7

4

6

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ 3 (๑ เมษายน – ๓0 เมษายน ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รวมทั้งหมด จานวน 266 ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง
อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล
ลาดับ
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื
อ
่
/ประเภทข้
อ
มู
ล
ที่
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
(วัน)
๑. 26 เม.ย. 61 นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา - สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่
อนุญาต
24/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
27 เม.ย. 61
เรื่อง “พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานคนต่างด้าว
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
25 พ.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
22 มิ.ย. ๖๑
( ๑ วัน)

-

-

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

๒.

๓.

- สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
25 พ.ค. ๖๑ นางรดี วัลลิสตุ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญ ครั้งที่ 32/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา
การพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน้า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
สานักงานรัฐมนตรี
- สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่
22 มิ.ย. 61 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ 39/2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง “รายงาน
ประจาปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558”

๒

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน 7 ราย รวมทั้งหมด 9 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
2 เม.ย. 61
(1 วัน)

1

2 เม.ย. 61 น.ส.ธนพร จันทร์เลิศดี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- สาเนาที่อยูข่ องสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

2

10 เม.ย. 61 น.ส.จิณณพัต ไขวิเชียร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

3

17 เม.ย. 61 น.ส.อมรรัตน์
สงเคราะห์ธรรม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 250 คน (ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

อนุญาต
17 เม.ย. 61
(1 วัน)

4

20 เม.ย. 61 น.ส.ภัทราพร อินทมโน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

อนุญาต
20 เม.ย. 61
(1 วัน)

อนุญาต
3 ม.ค. 61
(1 วัน)

ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)

๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. 61
(1 วัน)

5

25 เม.ย. 61 น.ส.สมพิศ เสนาพล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
(ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

6

8 พ.ค. 61

1. สาเนาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบพนักงานราชการรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมรับรองความถูกต้อง
2. ประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การแบ่ง
โครงสร้างภายในสานักงาน (ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

อนุญาต
8 พ.ค. 61
(1 วัน)

7

13 มิ.ย. 61 น.ส.กันยาพร รอดพิทักษ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
(ยื่นคาขอด้วยตนเอง)

อนุญาต
13 มิ.ย. 61
(1 วัน)

นายธิติรตั น์ วัฒนา
ประชาชน

ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)

๔

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 8 เรือ่ ง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑

27 เม.ย. 61 น.ส.เยาวพา กองเกตุ
นักศึกษาปริญญาเอก

2

27 เม.ย. 61 น.ส.ถิรวรรณ กลางณรงค์
นักศึกษาปริญญาเอก

3

28 พ.ค. 61 น.ส.ปัญจพร สุทธิยงค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- สาเนา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- สาเนา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547
- สาเนา พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- หนังสือข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2535
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. 2544
- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
27 เม.ย. 61
(๑ วัน)

อนุญาต
27 เม.ย. 61
(๑ วัน)
อนุญาต
28 พ.ค. 61
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๕

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน 5 ราย รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๑

30 เม.ย. 61 น.ส.สุธรี า ชูบัณฑิต
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ข้อสังเกตพระราชบัญญัติหา้ มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

๒

30 เม.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สานักกฎหมาย

สาเนาร่างพระราบัญญัติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑ วัน

-

-

๓

1 พ.ค. 61

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ....

๑ วัน

-

-

๔

30 พ.ค. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สานักกฎหมาย

สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุม้ กันสาหรับ
องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. ....

๑ วัน

-

-

นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๖

ลาดับ
ที่
๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

28 มิ.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สานักกฎหมาย

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- ร่างพระราชบัญญัติความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๗

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 1 จานวน 6 ราย รวมทั้งหมด 6 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

9 พ.ค. 61

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส.มารียาน ปาทาน
บุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัตธิ นาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ...

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
9 พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

๒

6 มิ.ย. 61 นายวันนพ ศรีประภาภรณ์ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช
ข้าราชการ สานักงาน
2560 (เอกสารจานวน 3 เล่ม)
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
6 มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

3

9 พ.ค. 61 น.ส.สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา - สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
นิติคณะนิติศาสตร์
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 11 ครั้ง

อนุญาต
11 พ.ค. ๖๑
(3 วัน)

4

16 พ.ค. 61 พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ
ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม
15 มิ.ย. 61 น.ส.จิรารัตน์ จันทรัตน์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อนุญาต
16 พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
29 มิ.ย. ๖๑
(12 วัน)

5

- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม
เมือ่ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ตามมาตรา 267 วรรคห้า)

๘

ลาดับ
ที่
6

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

21 มิ.ย. 61 พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
สนับสนุนภารกิจฯ
ในคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุน
ภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรมและแรงงาน จานวน 3 ครัง้

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
21 มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๙

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๒ จานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง
ชื่อ – นามสกุล
อนุญาต
ตาแหน่ง/สังกัด
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ของผู้ขอข้อมูล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
นางอภัสรา เทพจานง
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
10 เม.ย. ๖๑
มหาวิทยาลัยหอการค้า
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (พ.ศ. 2542)
(6 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

4 เม.ย. ๖๑

๒

10 เม.ย. ๖๑ นายเชิดธวัช ชัยปัน
นิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สาเนารายการประชุมของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... ในชัน้ กรรมาธิการ

อนุญาต
17 เม.ย. ๖๑
(7 วัน)

-

-

๓

4 พ.ค. ๖๑ นายทินกร ศรีจนั ทร์อินทร์
ทนายความ

- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....

อนุญาต
8 พ.ค. ๖๑
(4 วัน)

-

-

4

15 พ.ค. ๖๑ นายภาสันต์ เงาศุภธน
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ....

อนุญาต
18 พ.ค. ๖๑
(3 วัน)

-

-

5

24 พ.ค. ๖๑ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
ข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมาการ
กฤษฎีกา

- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตรลาด
อาหารสาหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)

อนุญาต
30 พ.ค. ๖๑
(6 วัน)

-

-

๑๐

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 313 ราย รวมทั้งหมด 539 เรื่อง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๒ เม.ย. ๖๑

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการ การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๒ เม.ย. ๖1
(๑ วัน)

๒

๒ เม.ย. ๖๑

น.ส.ดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)

อนุญาต
๒ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๓

๓ เม.ย. ๖๑

พ.ท.เฉลิมชนม์ ชุ่มจิตต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔

๓ เม.ย. ๖๑

นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการ การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕

๓ เม.ย. ๖๑

นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต - พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

๖

๓ เม.ย. ๖๑

พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๗

๓ เม.ย. ๖๑

นางกาญจนารัตน์ ลีวโิ รจน์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
แห่งชาติ
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘

๓ เม.ย. ๖๑

นายเศรษฐพัส
อรุณประเสริฐ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)

อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๙

๓ เม.ย. ๖๑

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
3 เม.ย. 61
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

๑๐ ๓ เม.ย. ๖๑

น.ส.ปานหทัย ศรีสมุทร
กรรมาธิการ

อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๑๑ ๓ เม.ย. ๖๑

นายสนธยา สิงห์บุญนาค - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๑๒ ๓ เม.ย. ๖๑

พล.ต.ดร.พิเชษฐ คามรี
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๑๓ ๔ เม.ย. ๖๑

น.ท.สมพล มหาสิงห์
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

๑๔ ๔ เม.ย. ๖๑

นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ - หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
กรรมาธิการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๑๕ ๔ เม.ย. ๖๑

น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- สาเนาพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๒
- สาเนาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

๑๖ ๔ เม.ย. ๖๑

ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญา ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗ ๔ เม.ย. ๖๑

นางณัติกาญจน์
สูติพันธ์วหิ าร
ประชาชนทัว่ ไป

๑๘ ๔ เม.ย. ๖๑

พล.ท.จรัญ พันธุนนท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๙ ๔ เม.ย. ๖๑
๒๐ ๔ เม.ย. ๖๑

๒๑ ๕ เม.ย. ๖๑

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดหลักการคุม้ กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
นายยืนยง เรืองฤทธิ์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการ การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
- สาเนาพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๗

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒ ๕ เม.ย. ๖๑

นายขวัญชัย โชติพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๒๓ ๙ เม.ย. ๖๑

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๔ ๑๘ เม.ย. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕ ๑๘ เม.ย. ๖๑ นางณัติกาญจน์
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
สูติพันธ์วหิ าร
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
บุคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ ๑๙ เม.ย. ๖๑ พล.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - สาเนาพระราชบัญญัตริ าชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๗ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๘ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.ท.อาภากร เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม
๒๕๖๐)

๒๙ ๑๙ เม.ย. ๖๑ นางเสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐ ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๑ ๑๙ เม.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกากับการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๒ ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
กรรมาธิการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการ การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓๓ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๔ ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายปรัชญา สอนศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๕ ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายปรัชญา
มหาวินิจฉัยมนตรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๖ ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายทวีป กาญจนวงศ์
ประชาชนทัว่ ไป

๓๗ ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชุ
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๐ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓๘ ๒๐ เม.ย. ๖๑ ร.อ.พูนลาภ ซังเอียด
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๙ ๒๐ เม.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๔๐ ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์ พุทธจักรวาล - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
สื่อมวลชน
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๑ ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายชมชนก ป อันทไทย - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
ประชาชนทัว่ ไป
๔๒ ๒๓ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สริภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๔๓ ๒๓ เม.ย. ๖๑ น.ส.จริงจัง นะแส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๐ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๔ ๒๓ เม.ย. ๖๑ ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง - หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
แห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๕ ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายจุคติ วุตติสนั ท
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๖ ๒๓ เม.ย. ๖๑ ดร.วัชชพร เทียบจัตุรัส - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุกรรมาธิการ
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๔๗ ๒๓ เม.ย. ๖๑ นางภาณี สวัสดิรักษ์
ประชาชนทัว่ ไป

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๘ ๒๓ เม.ย. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา - สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๙ ๒๔ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ
๕๐ ๒๔ เม.ย. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๕๑ ๒๕ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งขาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๕๒ ๒๕ เม.ย. ๖๑ นางธนันท์ธร นิธธิ ีรพัชร์
กรรมาธิการ

๕๓ ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีสทุ ิวา
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ น
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
๕๔ ๒๕ เม.ย. ๖๑ พ.ท.ประมวล เรืองพงษ์ - สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๕ ๒๕ เม.ย. ๖๑ ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๖ ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม
อนุกรรมาธิการ
๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๕๗ ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๕๘ ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายวีระพงษ์ สุวรรณหล่อ - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ประชาชนทัว่ ไป
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๕๙ ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๖๐ ๒๖ เม.ย. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๖๑ ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายภัทรวรรธน์ อาจองค์ - สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
กรรมาธิการ
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๖๒ ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายประหยัด เสนวิรัช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- สาเนาพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖๓ ๒๖ เม.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - สาเนาพระราชบัญญัติผู้สงู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๕
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๖๔ ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๖๕ ๒๗ เม.ย. ๖๑ น.ส.อัณณิชญา สุตนิ
ประชาชนทัว่ ไป

- รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๖๖ ๒๗ เม.ย. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาข้อมูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

๖๗ ๒๗ เม.ย. ๖๑ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๖๘ ๒๗ เม.ย. ๖๑ น.ส.กนกพร พันธ์ดงยาง
ประชาชนทัว่ ไป
๖๙ ๓๐ เม.ย. ๖๑ นายวิศวดล พลธานี
ข้าราชการรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ .
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔

๗๐

๑ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จนิ ดา
กรรมาธิการ

๗๑

๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.สมพร ลาภชุ่มศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๒

๑ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๗๓

๑ พ.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวัฒน์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๗ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ เม.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๗

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๗๔

๒ พ.ค. ๖๑ นายกร กาญจนพัฒน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๕

๒ พ.ค. ๖๑ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๖

๒ พ.ค. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๓ พ.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๘

๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.รุ่งเรือง กล่อมรอด
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาระเบียบเรื่องราวร้องทุกข์

๗๙

๓ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์หล้า - สาเนาพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๗

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๘๐

๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.ภรภัค พูลเกษม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๑

๓ พ.ค. ๖๑ นายภัทรวรรธน์ อาจองค์
กรรมาธิการ

๘๒

๓ พ.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๓

๓ พ.ค. ๖๑ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

๘๔

๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.วิสาสินี ปิตนิ านนท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๕

๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๘๖

๗ พ.ค. ๖๑ นายสมเจตน์ แก้วแสงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

๘๗

๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๘

๘ พ.ค. ๖๑ พล.ต. ดร.พิเชษฐ คงศรี
กรรมาธิการ

๘๙

๘ พ.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวัฒน์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๙๐

๘ พ.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพัทธ์ ทองย่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๑

๙ พ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๙๒

๙ พ.ค. ๖๑ พ.อ. สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๓

๙ พ.ค. ๖๑ พลตรี นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๔

๙ พ.ค. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

๙๕

๙ พ.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมือช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๙๖ ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๙๗ ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๙๘ ๑๐ พ.ค. ๖๑ น.ส.สุธดิ า การะเกตุ
ประชาชนทัว่ ไป

๙๙ ๑๑ พ.ค. ๖๑ นายกิตติศกั ดิ์ รินทะนา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๑๐๐ ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน - สาเนาพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิ ัล
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
แห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๑๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๐๑ ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายสมเจตน์ แก้วแสงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๒ ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายวิเชียร วรหาร
ประชาชนทัว่ ไป

- สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชบัญญัตแิ ผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิ ัล
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๓ ๑๕ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

๑๐๔ ๑๕ พ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
กรรมาธิการ

- สาเนาพระราชบัญญัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐๕ ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๑๐๖ ๑๖ พ.ค. ๖๑ น.ส.ศิรวิ รรณ ซื่อสัตย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๗ ๑๖ พ.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พุลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

๑๐๘ ๑๖ พ.ค. ๖๑ ดร.ปวีณ นราเมธากุล
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๓

๑๐๙ ๑๖ พ.ค. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ รมกฤต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๑๐ ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายวุทธา เจริญศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๑๑ ๑๖ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.ณัฐวีย์ หอมรืน่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๑๒ ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.พิลาสินี นาราชจรูญทรัพย์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑๓ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๑๔ ๑๗ พ.ค. ๖๑ นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์หาร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ประชาชนทัว่ ไป
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง ประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
๑๑๕ ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๑๑๖ ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.หญิง จิตศิริ สุขโกมล - ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๑๗ ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.ถุงเงิน จังรักชอบ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๑๘ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพัทธ์ ทองย่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๑๙ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.สนธยา ทองเปี่ยม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๒๐ ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอุดม วิบูลเทวชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๒๑ ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๒๒ ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๒๓ ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายสนธยา สิงห์บุญนาค - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๑๒๔ ๑๘ พ.ค. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์ วรชาติกุล - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๕ ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายวีระพงษ์ สุวรรณหล่อ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๓
ประชาชนทัว่ ไป
๑๒๖ ๑๘ พ.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๓

๑๒๗ ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายธนายศ นาคเพ็ชร์
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๗

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๒๘ ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายปรีชา บัววิรตั น์เลิศ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๒๙ ๑๘ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
อนุกรรมาธิการ

- บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒใิ นวารสาร “จุลนิต”ิ ปีที่ ๑๔
ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)

๑๓๐ ๑๘ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรา่ ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๑๓๑ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๓๒ ๒๑ พ.ค. ๖๑ นายสุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๓๓ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓๔ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย - หนังสือรวมกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน
กรรมาธิการ
๑๓๕ ๒๒ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จนิ ดา
กรรมาธิการ
๑๓๖ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายชานนทร์ บุญรัชกูล
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๓๗ ๒๒ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑๓๘ ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.อ. นันทิพฒ
ั น์ วงศ์ยะลา - ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๓๙ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายวุตติ วุตต์สันต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔๐ ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ์ - หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พิจารณาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔๑ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๔๒ ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.ณัตกิ าญจน์
สูติพันธ์วหิ าร
ประชาชนทัว่ ไป
๑๔๓ ๒๔ พ.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

๑๔๔ ๒๔ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ต. กาพล โกศลานันท์ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๓
กรรมาธิการ
๑๔๕ ๒๔ พ.ค. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ ติบ๊ บุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔๖ ๓๐ พ.ค. ๖๑ นายวิทวัส บุญญสถิตย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๔๗ ๓๐ พ.ค. ๖๑ น.ส.นฤมล เผือกอาไพ
ข้าราชการรัฐสภา

- เจตนารมณ์พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนาเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๔๘ ๓๐ พ.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมือช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๙ ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๕๐ ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.อ.หนึ่ง กาญพิมพะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๕๑ ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.สิรนิ ทรา ขวัญสง่า
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๕๒ ๓๑ พ.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรวมกฎหมาย ประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๓
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๕๓ ๓๑ พ.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมือช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ( พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ )
- หนังสือรวมกฎหมาย ประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
๑๕๔ ๑ มิ.ย. ๖๑ น.ส.มนัสพันธน์ เจริญผล - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ( พฤศจิกายน – ธันวาคม
ข้าราชการรัฐสภา
๒๕๖๐ )
๑๕๕ ๔ มิ.ย. ๖๑ นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์ - สาเนาเอกสารการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕๖ ๕ มิ.ย. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๑ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๔ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕๗ ๕ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ
๑๕๘ ๕ มิ.ย. ๖๑ นายศุภกฤต มหาคีตะ
ข้าราชการรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับคนพิการ)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม
๒๕๖๐)

๑๕๙ ๕ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม - เอกสารรายละเอียดการศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากิน
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
ของราษฎร
แห่งชาติ
๑๖๐ ๖ มิ.ย. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๑๖๑ ๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์
กรรมาธิการ

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

๑๖๒ ๖ มิ.ย. ๖๑ นายศุภกฤต มหาคีตะ
ข้าราชการรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๑- ๒)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๖๓ ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เวณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๖๔ ๖ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

๑๖๕ ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.มนัสพันธน์ เจริญผล - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ข้าราชการรัฐสภา
๑๖๖ ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.ณิณาภา ยิ้มแย้ม
ข้าราชการรัฐสภา

- สาเนาข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา

๑๖๗ ๗ มิ.ย. ๖๑ นายเอกรัฐ
ลิขติ วิทยานิพนธ์
ประชาชนทัว่ ไป

- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖๘ ๗ มิ.ย. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖๙ ๗ มิ.ย. ๖๑ นายจริงจัง นะแส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๐ ๘ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เตือนกมล ดาราชาติ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
ช้าราชการรัฐสภา
๑๗๑ ๘ มิ.ย. ๖๑ นางดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการรัฐสภา
๑๗๒ ๘ มิ.ย. ๖๑ นายยุทธนา ทัพเจริญ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
- รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๗๓ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการรัฐสภา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗๔ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๑๗๕ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายมงคล ดารงค์ศรี
กรรมาธิการ
๑๗๖ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)

๑๗๗ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)
ข้าราชการรัฐสภา
๑๗๘ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.วินัย ยวดยิ่ง
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๗

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗๙ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘๐ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ดร.ปวีณ นาคพรม
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๑ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

- พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘๒ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาเอกสารคาอธิบายรายมาตราของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
(มาตรา ๑๕๙)

๑๘๓ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์ วรชาติกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๘๔ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายธนายุส นาคเพ็ชร
อนุกรรมาธิการ
๑๘๕ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
อนุกรรมาธิการ
๑๘๖ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ
๑๘๗ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๑๘๘ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมาธิการ
๑๘๙ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- สาเนาพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๙๐ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายกฤษฎา วามะศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙๑ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายบุญมา เตชะวณิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๒ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๑ - ๒)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๙๓ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙๔ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายภัคภณ ไชยาคา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๕ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๖ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ...
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธี
พิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๙๗ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

๑๙๘ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายอธิศักดิ์ วัฒนบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๙ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายธนายส นาคเพ็ชร์
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๒๑ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๑ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐๐ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
แก้วทิพย์เนตร
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐๑ ๒๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายพิชัยวัสส์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
ตรัยรัตนากร
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
พนักงานราชการ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐๒ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายสมพงษ์ รัตณะกรรณ - หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐๓ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์ วรชาติกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๐๔ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายปรีชา บัววิรตั น์เลิศ - พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๒๐๕ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล - หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
แห่งชาติ
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐๖ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ร.ท.ไผ่ วสยางกูร
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐๗ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - สาเนาเอกสารรายการมาตรฐานคุณวุฒวิ ิชาชีพที่สถาบัน
กรรมาธิการ
คุณวุฒิวิชาชีพได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายมงคล ดารงศรี
กรรมาธิการ

- สาเนาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๒ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๐๙ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายจรัญ พันธุมจินดา
ประชาชนทัว่ ไป
๒๑๐ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๒๑๑ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายธัชพนธ์ ยอดทอง
กรรมาธิการ

๒๑๒ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๗
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑๓ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายรัฐสภา จันทร์ตากอง - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓
ข้าราชการรัฐสภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑๔ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประชาชนทัว่ ไป
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๑๕ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ น.ส.ญานิกา เฟื่องฟุ้ง
ข้าราชการรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)

๒๑๖ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๗ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายวุทธา เจริญศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑๘ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - พระราชบัญญัติเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๒๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑๙ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิรนิ ันท์ รุจิวฒ
ั - หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
นพงศ์
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒๐ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ดร.อุไรพรรณ วุฒสิ ิงห์ชัย - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)
กรรมาธิการ
- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๒๒๑ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒๒ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

อนุญาต
๒๘ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕๗

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒๓ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
อนุกรรมาธิการ
๒๒๔ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ นายณิชพน พรหมเดชะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๓

๒๒๕ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ นายสุขสันต์ มะลิทอง
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....

๒๒๖ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ร.ท.ไผ่ วสยางกูร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(เจตนารมณ์ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ มิ.ย. ๖๑
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 11 ราย รวมทั้งหมด 13 เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑

๒

3

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

30 เม.ย. 61 นางบุษกร อัมพรประภา
รองเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมในชั้น
วุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (พ.ศ. 2556)
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ครั้ง
1. ครั้งที่ 12/2561 (สมัยสามัญนิตบิ ัญญัติ) วันจันทร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556
2. ครั้งที่ 13/2556 (สมัยสามัญนิตบิ ัญญัติ) วันอังคารที่ 19
กุมภาพันธ์ 2556
9 พ.ค. 61 น.ส.สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา สาเนาบันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ละรายงานการ
นิสิต จุฬาลงกรณ์
ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ครั้ง
1. ครั้งที่ 64/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และ
2. ครั้งที่ 15/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
16 พ.ค. 61 น.ส.วิมลมาศ คงสุข
สาเนารายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เกี่ยวกับ
ข้าราชการ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
2 พ.ค. 61
(3 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
บางส่วน/
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
15 พ.ค. 61
(7 วัน)

-

-

อนุญาต
17 พ.ค. 61
(2 วัน)
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ลาดับ
ที่
4

5

6

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

25 พ.ค. 61 นายอธิษฐ์ ศิลป์ธนะวานิช สาเนารายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเกี่ยวกับ
ข้าราชการ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ..)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. .... ในการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้ประกอบการ
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
24 พ.ค. 61 นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมสภานิติ
ข้าราชการ
บัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุม
สานักงานคณะกรรมการ การส่งเสริมการตลาดอาหาร สาหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ....
กฤษฎีกา
(พ.ศ.2560) เป็นไฟอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ครัง้
1. ครั้งที่ 71/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
2. ครั้งที่ 24/2560 เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
13 มิ.ย. 61 พ.ต.ท.มาโนชญ์ สวนดอกไม้ สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมสภานิติ
รอง ผกก.สส.
บัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหา้ มเรียก
สถานีตารวจภูธรบางม่วง
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... (พ.ศ.2560) เป็นไฟล์
จังหวัดนครสวรรค์
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ครั้ง
1. ครั้งที่ 54/2559 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
2. ครั้งที่ 75/2559 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
30 พ.ค. 61
(6 วัน)
อนุญาต
30 พ.ค. 61
(6 วัน)

อนุญาต
14 มิ.ย. 61
(2 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน/
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลาดับ
ที่
7

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

14 มิ.ย. 61 น.ส.จิรารัตน์ จันทรัตน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. .... ในชัน้ การพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 ครั้ง
1. ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
2. ครั้งที่ 13/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
เพื่อนาไปจัดทาบันทึกเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. 61
(2 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน/
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๓ จานวน 4 ราย รวมทั้งหมด 6 เรื่อง

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน
ว.ด.ป.
เหตุผล
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๑.

๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.พจมานพจี ทวีสว่างผล - สาเนาเจตนารมณ์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ข้าราชการ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..)
สานักงานเลขาธิการ
พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร

๒

๑๗ เม.ย. ๖๑ นายนพดล กตญาณยุทธ์
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

- สาเนาเจตนารมณ์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

๑๗ เม.ย. ๖๑
(๑ วัน)

๓

๓๐ เม.ย. ๖๑ นางบุษกร อัมพรประภา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....

๒ พ.ค. ๖๑
(๒ วัน)
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ลาดับที่
๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑๓ มิ.ย. ๖๑ พ.ต.ท. มาโนชญ์ สวนดอกไม้ - สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
รอง ผกก.สส.
พระราชบัญญัติหา้ มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
สถานีตารวจภูธรบางม่วง
- สาเนาเจตนารมณ์ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ เกิน
จังหวัดนครสวรรค์
อัตรา พ.ศ. ....

.

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน
ว.ด.ป.
เหตุผล
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๕ มิ.ย.๖๐
(๒ วัน)

