
รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมลูข่าวสาร จ านวน 355 ราย รวมทั้งหมด 605 เรื่อง ดังน้ี 

 

ล าดับ ผู้ขอข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การเปิดเผย (เรื่อง) 
อนุญาต ไม่

อนุญาต 
อนุญาต
บางส่วน 

1 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 12 3.38 24 - - 

2 อดีตสมาชิกรัฐสภา 1 0.28 1 - - 

3 กรรมาธิการ / อนกุรรมาธกิาร 82 23.10 135 - - 

4 บุคคลในวงงานรัฐสภา 139 39.15 226 - - 

5 หนว่ยงานศาล 3 0.85 6 - - 

6 หนว่ยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ 20 5.63 51 - - 

7 หนว่ยงานราชการภายใน 58 16.34 91 - - 

8 นิสิต/นกัศึกษา 3 0.85 6 - - 

9 ประชาชน / สื่อมวลชน 37 10.42 65 - - 

 รวม 355 100 605 - - 

 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขา่วสาร มากท่ีสุด 3 ล าดับ ดังน้ี 

 ล าดับที่ 1 บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 ล าดับที่ 2 กรรมาธิการ / อนุกรรมาธกิาร 

 ล าดับที่ 3 หน่วยงานราชการภายใน 



สรุปการให้บริการ 
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)  

ของปีงบประมาณ 2561 
 

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ 
 

 

สมาชิกสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ

3%หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกจิ

6%

กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ

23%

อดีตสมาชิกรัฐสภา
0%

บุคคลในวงงานรัฐสภา
39%

หน่วยงานศาล
1%

หน่วยงานราชการภายใน
16%

นิสิต/นักศกึษา
1%

ประชาชน/สื่อมวลชน
11%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ อดีตสมาชิกรัฐสภา

บุคคลในวงงานรัฐสภา หน่วยงานศาล

หน่วยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ขอ 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 355 ราย รวมทั้งหมด 605 เรื่อง 

แยกประเภทข้อมูลขา่วสารได้ 6 ประเภท ดังน้ี 
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

1 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณารา่งรัฐธรรมนูญ/ 
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
1.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 

(รำยงำนกำรประชุมทีถ่อดขอ้ควำมจำกชวเลข) 
1.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 
1.3 ส ำเนำวดีิทัศนก์ำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 

ในส่วนทีเ่กี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญู/ 
ร่ำงพระรำชบัญญัต ิ

1.4 ส ำเนำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
1.5 หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
1.6 หนงัสือสรปุสำระส ำคญั ประวัตแิละควำมเปน็มำ 

ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
1.7 ส ำเนำเจตนำรมณ ์
1.8 หนงัสือวฒุิสภำกบักำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ 
1.9 เอกสำรงบประมำณของศำล 
1.10 ส ำเนำข้อมูลกระบวนกำรก่อนกำรตรำกฎหมำย  

มำตรำ 77 ของรัฐธรรมนญู 
1.11 ส ำเนำรำยงำนผลกำรศกึษำมำตรกำรส่งเสรมิพำณิชยน์ำว ี
 1.12 ส ำเนำสรุปมติคณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงำนด้ำน

นิติบญัญตั ิ
 

217 362 - - 

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
อดีตสมาชิกรัฐสภา 
2.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของสมำชกิสภำนติิบญัญตัิแหง่ชำติ 
2.2 ส ำเนำบัตรประชำชนของสมำชกิสภำนติิบญัญตัิแหง่ชำติ 
2.3 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของสมำชิกสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ 
2.4 ส ำเนำทะเบียนสมรสของสมำชกิสภำนติิบญัญตัิแหง่ชำติ 
2.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของคู่สมรสสมำชิกสภำ

นิติบญัญตัแิห่งชำติ 

11 19 - - 



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

2.6 ท ำเนียบสมำชกิสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
2.7 ท ำเนียบพรรคกำรเมือง 
 

3 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
สามัญ/คณะกรรมาธิการวสิามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะท างาน 
3.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธกิำรสำมัญ/

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั และคณะอนุกรรมำธิกำร 
(รำยงำนกำรประชุมทีถ่อดขอ้ควำมจำกชวเลข) 

3.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุคณะกรรมำธกิำร/ 
คณะอนกุรรมำธิกำร 

3.3 ส ำเนำรำยงำน/สรปุผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัในกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัต ิ

3.4 ส ำเนำบันทกึข้อควำมของคณะกรรมำธิกำร 
3.5 ส ำเนำหลักฐำนกำรตีควำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
3.6 ส ำเนำบันทกึกำรลงคะแนนเสียง 
3.7 ส ำเนำค ำสั่งหัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
3.8 ส ำเนำรำยงำนผลกำรพจิำรณำศกึษำและกำรสัมมนำของ

กรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
3.9 ส ำเนำรำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูปกำรศกึษำ 
3.10 ส ำเนำหนังสือคณะกรรมำธิกำรยุตธิรรมและกำรต ำรวจ 

วุฒิสภำ 
3.11 ส ำเนำคณะกรรมำธิกำรยุตธิรรมและกำรต ำรวจวฒุิสภำ 

19 24 - - 

4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
4.1 ส ำเนำพระรำชบญัญตั ิ
4.2 หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำญำจกัรไทย  

พุทธศักรำช 2560 
4.3 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
 

40 64 - - 

  
 
 

    



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

5 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5.1 หนงัสือรวมกฎหมำยประจ ำปี 
5.2 หนงัสือข้อบังคบักำรประชุมสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 

พ.ศ. 2560 
5.3 หนงัสือรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวงงำนสภำนิตบิญัญตัิ

แห่งชำต ิพ.ศ. 2560 (ฉบบัปรับปรุงล่ำสดุ) 
5.4 หนงัสือประมวลกฎหมำยกำรบริหำรขำ้รำชกำร 

ฝ่ำยรัฐสภำ 
5.5 หนงัสือรวมกฎหมำยกำรปกครอง 
5.6 หนงัสือรวมกฎหมำยในวงงำนนติิบัญญัติ 
 

21 43 - - 

6 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
7.1 วำรสำรจุลนิต ิ
7.2 พิธีสำรเพ่ือแก้ไขภำคผนวก 
7.3 ใบสมัครสถำบนัพระปกเกล้ำ 
7.4 เอกสำรกำรเก็บภำษ ี
7.5 แบบฟอร์มหนังสอืสัญญำเช่ำ 
7.6 หลักเกณฑ์กำรคัดเลอืกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
7.7 ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรสั่งซื้ออำวธุปืน 
7.8 ข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ม่ตอ้งเปิดเผยตำมพระรำชบัญญัตขิ้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 
 

47 93 - - 

 รวมทั้งหมด 355 605 - - 

 
 (หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมลูมากกว่า 1 ประเภท) 
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แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 2

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

จ านวน (ราย)

จ านวน (เรื่อง)



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2561 

แยกการให้บริการส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตใหข้้อมูลข่าวสาร 
จากทั้งหมด 18 ส านัก มกีารให้บริการจ านวน 7 ส านัก โดยแยกไดด้ังนี้ 

 
 

ล าดับ ส านัก 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(เรือ่ง) 

1 ส ำนักประชำสัมพันธ ์ 5 7 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 13 21 

3 ส ำนักกำรประชมุ 5 9 

4 ส ำนักกรรมำธกิำร 2 3 3 

5 ส ำนักกฎหมำย 313 539 

6 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 11 13 

7 ส ำนักกรรมำธกิำร 3 5 13 

 รวม 355 605 
 

 
การให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ล าดับ ดังน้ี 
  

ล ำดับที ่1 ส ำนักกฎหมำย มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 313 รำย 

ล ำดับที ่2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 13 รำย 

ล ำดับที ่3 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนญุำตข้อมลูข่ำวสำร จ ำนวน 11 รำย 
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ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิการให้บริการจากส านักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 ส านัก

จ านวน (ราย) จ านวน (เรื่อง)



ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รวมทั้งหมด จ ำนวน  355  รำย 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน  5  ราย รวมทั้งหมด 7 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ  
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑. ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายสุชาติ  ลายน ้าเงิน 
อดตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
ครั งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐   

 

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- 

 

 

- 

๒. ๒ ก.พ. ๖๑ นายรัฐภมูิ  ค้าศร ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการจุจริต พ.ศ. .... จ้านวน ๓ ครั ง ดังนี  

 ๑. ครั งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 ๒. ครั งที่ ๗๒/ ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๓. ครั งที่ ๗๓/ ๒๕๖๐ (เป็นพิเศษ) วันจันทร์ที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 
 
 
 

- 

 

 

 

 

- 

 
 

      



๒ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ  
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นางรตี  วัลลิสตุ 
นักประชาสมัพันธ์ชา้นาญ
การพิเศษ  รกัษาราชการ
แทนหัวหน้าสา้นกังาน
รัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน 

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  
เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

( ๑ วัน) 

- - 

๔. ๒๑ ก.พ.๖๑ นายคณิศ  แสงสุพรรณ 
เลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบาย  
การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก  

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เรื่องด่วน การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕. ๒๖ มี.ค ๖๑ นางต้องใจ   
     สุทัศน์ ณ อยุธยา  
หัวหน้าสา้นักงานรัฐมนตร ี
 

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
เรื่องด่วน เรื่องพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๖ มี.ค. ๖๑ 

- - 

 
 

 



๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักบริหำรงำนกลำง จ ำนวน  13  รำย รวมทั้งหมด 21 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 3 ม.ค. 61 นางอญัชนา  รักเมือง
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก                                  
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจ านวน 9 คน 

อนุญาต 
3 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

2 3 ม.ค. 61 นางอญัชนา  รักเมือง
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก                                  
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจ านวน 6 คน 

อนุญาต 
3 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

3 4 ม.ค. 61 นางอญัชนา  รักเมือง
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก                                  
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจ านวน 2 คน 

อนุญาต 
4 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

4 18 ม.ค. 61 ว่าที่ร้อยตรหีญงิ สุรชัดา 
     เงินแถบ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
3. ส าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
18 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

5 24 ม.ค. 61 น.ส.พิกุล  ห้วยดอกหอม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน อนุญาต 
24 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

 
 
 

      



๔ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

6 31 ม.ค. 61 น.ส.ณัฐธนญั  
     สนุทรกติติพงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสถติิบคุลากรภายในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา อนุญาต 
31 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

7 12 ก.พ. 61 น.ส.สมฤดี  สังสดุ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อและต าแหนง่ของขา้ราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุสภา 

อนุญาต 
12 ก.พ. 61 

(1 วนั) 

  

8 14 ก.พ. 61 น.ส.เกศณี  กรีไกรนุช
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคู่สมรสสมาชกิสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิ

2. ส าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรสสมาชิกสภานติิบัญญัติ
แห่งชาต ิ

3. ส าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
14 ก.พ. 61 

(1 วนั) 

  

9 26 ก.พ. 61 นายศุภโชค  ค าแฝง
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
26 ก.พ. 61 

(1 วนั) 

  

10 4 มี.ค. 61 นายเจตจ านงค์  
     สาดประดับ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
4 มี.ค. 61 

(1 วนั) 

  

       



๕ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

11 16 มี.ค. 61 ว่าที่ ร.ต. สิทธศิักดิ ์
     ศรีโรจนากร 
ข้าราชการ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

- ท าเนียบสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ  
  ที่อยูแ่ละเบอรโ์ทรศัพท ์

อนุญาต 
16 มี.ค. 61 

(1 วนั) 

  

12 26 มี.ค. 61 น.ส.อรทัย  แหวนนาค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
3. ส าเนาการเปลี่ยนขือ่ - นามสกุล 
4. ส าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
26 มี.ค. 61 

(1 วนั) 

  

13 26 มี.ค. 61 น.ส.สุพิณนิภา  
     ปิยะไพศาลตระกูล      
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
 

อนุญาต 
26 มี.ค. 61 

(1 วนั) 

  

 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน  5  ราย รวมทั้งหมด 9 เรื่อง 

 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๓๐ ม.ค. ๖๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส้านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง    

 การศึกษา พ.ศ. .... 
 

๑ วนั - - 

๒ ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายทศวิณห ์ เกียรติทตัต ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส้าเนารา่งพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ๑ วนั - - 

๓ ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายอดิสรณ์  เนตรทอง 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส้าเนารา่งพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ๑ วนั - - 

 
 
 

      



๗ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔ ๒๘ ก.พ. ๖๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส้านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส้าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ  
จ้านวน ๓ ฉบับ ดงันี  
๑. ร่างพระราชบญัญตัิเงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 
๓. ร่างพระราชบญัญตัิจดัตั งศาลปกครองและวธิีพิจาณาคดี

ปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๑ วนั - - 

๕ ๑๓ มี.ค. ๖๑ นางพวงผกา วรศิลป ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส้าเนารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการดา้เนนิงานของ 
ศูนย์เตรียมความพร้อมปอ้งกันภัยพิบัตแิหง่เอเชีย พ.ศ. .... 

๑ วนั 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๒ จ านวน  3  ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง   
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒๒ ม.ค. ๖๑ ศาลจังหวดัหวัหนิ 
 
 

 

- ส้าเนาหนังสอืคณะกรรมาธิการยุตธิรรมและการตา้รวจ วฒุสิภา 
ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ.๒) ๐๐๑๐/๑๘๐๖ ลงวันที ่๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๓ วนั) 

- - 

๒ ๒๓ ม.ค. ๖๑ 
 

คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
ส้านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ข้อมูลข่าวสารท่ีไมต่้องเปดิเผยตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลขา่วสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ ทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองของสา้นักกรรมาธิการ ๒  

 

อนุญาต 
๒๙ ม.ค. ๖๑ 

 (๖ วัน) 
 

- - 

๓ ๖ ก.พ. ๖๑ 
 

นายส้าราญ  นาบุตร 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นคดี                 
ส้านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

- บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๒ ก.พ. ๖๑ 

(๖ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



๙ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย จ านวน  313  ราย รวมทั้งหมด 539 เรื่อง 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๘ ม.ค. ๖๑ นายอุดม  วิบูลเทพชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัต ิ                            
ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒  ๘ ม.ค. ๖๑ ผศ.ดร.สดุสนัต ์ สุทธิพิศาล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัต ิ                                              
เงินคงคลัง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓  ๘ ม.ค. ๖๑ นายวรรณ  โอภาสนันท ์
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา         
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔  ๙ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๑๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕  ๙ ม.ค. ๖๑ ดร.กติติวฒัน ์ 
     รตันดิลก ณ ภูเก็ต 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖  ๙ ม.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗  ๙ ม.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 

      



๑๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘  ๙ ม.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  

 พระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

 พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

 พระราชบัญญตัิการให้บรกิารด้านนติวิิทยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นางสุทธิน ี เมธีประภา 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
 พระราชบัญญตัิการให้บรกิารด้านนติวิิทยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
 พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ  
 การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐  ๑๐ ม.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ  
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑  ๑๐ ม.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นายศิรนิทร ์ กาญจนาภิรมย์ 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ  
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
เงินคงคลัง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. ส้าเนาเจตนารมณ์ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นางอ้าไพวรรณ  ติง่สกุล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์ 
     สตูิพันธุว์ิหาร 
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑

(๑ วนั) 

- - 



๑๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นายอภิสัณหุ ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นายสืบสวัสดิ ์ วุฒวิรดิษฐ ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑

(๑ วนั) 

- - 

๑๗  ๑๐ ม.ค. ๖๑ นายยุทธนาภรณ์  ผมหอม 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.ฐติชญาน์  ไชยสนิธุ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ จา้นวน ๒ ชดุ 
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 

      



๑๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์  วิชัยดิษฐ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ 
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 

เงินคงคลัง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ  
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑  ๑๑ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

๑. ส้าเนาข้อบังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง (ค้าสั่งเรียก)  

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๑๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ต.พิพัฒน์  ภควณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ 

    การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓  ๑๑ ม.ค. ๖๑ พล.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ      
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ         
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ส้าเนาเจตนารมณ์ทีม่าของร่างรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.วัชรีย์  ศุภพิช 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖  ๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.ราตร ี ศรีสถติย์วฒันา 
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอุทาร  พิชญาภรณ ์
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 

      



๑๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔. ส้าเนาเจตนารมณ์ทีม่าของร่างรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลักแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ สาระภักด ี
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๑  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นางณฐัวรญัญา  นพรตัน ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๒  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายสหัสชัย  อนันตเมฆ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๓  ๑๑ ม.ค. ๖๑ นายภัควฒัน ์  
     จรรยาสุทธิวงศ ์
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. ส้าเนาเจตนารมณ์ทีม่าของร่างรัฐธรรมนญู  

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔  ๑๕ ม.ค. ๖๑ น.ส.จิรารัตน์ จนัทรตัน ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ          
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๕  ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั ง พ.ศ. ....  

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 

      



๒๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๖  ๑๖ ม.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๗  ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายสมคดิ  หอมเนตร 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

๒. ท้าเนียบพรรคการเมอืง 

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๘  ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายจารกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

-  หนงัสือสรปุสาระส้าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๙  ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ          
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๐  ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์เย็นบุญส่ง 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๑  ๑๗ ม.ค. ๖๑ น.ส.นธิดา  ศรีอตุะ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๒  ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั ง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๓  ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การกลบัเปน็ผู้ประกนัตน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๔  ๑๗ ม.ค. ๖๑ น.ส.ฉัตรสุดา  ศิริวงศ์ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส้าเนาพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๕  ๑๘ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๖  ๑๘ ม.ค. ๖๑ นายพรรณสิทธิ์  หิรญัวงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๗  ๑๘ ม.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การกลบัเปน็ผู้ประกนัตน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๘  ๑๘ ม.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๙  ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายสุรเกียรต ิ ลิ มเจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๒๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๐  ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายสิทธกิร  ศักดิแ์สง 
ประชาชน 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ         
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๑  ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายการุณย์  พิมพ์สังกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๒  ๑๙ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๓  ๑๙ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ส้าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๒๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๔  ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมาฤาชุ 
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ        
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๕  ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ      
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญตัิการใหบ้ริการด้านนติวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๖  ๒๒ ม.ค. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

- หนังสือกฎหมายด้านภาษ ี อนุญาต 
๒๒ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๗  ๒๒ ม.ค. ๖๑ นายวรพล  กติต ิ
ประชาชน 

- ส้าเนารายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๒ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๘  ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๔ ฉบับที ่๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๖. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ           
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 

      



๒๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๙  ๒๓ ม.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ          
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๐  ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายกรณ ์ ศนิารักษ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๑  ๒๓ ม.ค. ๖๑ พ.อ.ส่งศักดิ์  นันทธ์นะวานชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือประมวลกฎหมายบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ          
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๖๒  ๒๓ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 

กรรมาธิการ 
- ส้าเนาหลักฐานการตีความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒  อนุญาต 

๒๓ ม.ค. ๖๑ 
(๑ วนั) 

- - 

๖๓  ๒๓ ม.ค. ๖๑ น.ส.วาสนา  สุวมินสักุล 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๒. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๔  ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายพรรณสิทธิ์  หิรญัวงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๕  ๒๓ ม.ค. ๖๑ พ.อ.สุรเชษฐ์  ลาภวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๖  ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายกฤษณะ  ยอดสวุรรณ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๗  ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายนรนติิ  เศรษฐบตุร 
สมาชกิสภานิตบิัญญัติ
แหง่ชาต ิ

-  หนังสอืรายงานของคณะกรรมาธกิารพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๘  ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล  ศิรกิรินทร ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๙  ๒๔ ม.ค. ๖๑ ด.ต.สเุมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๐  ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๑  ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๒  ๒๔ ม.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๓  ๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์  วัฒนะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๓๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๔  ๒๕ ม.ค. ๖๑ ม.ล.ฉัษกมณท์  มาน้อย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๕  ๒๕ ม.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๖  ๒๕ ม.ค. ๖๑ นายวิศรุต  สขุโชคน้าชัย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๗  ๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอาทติย์  โรจน์วรชวลติ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๘  ๒๕ ม.ค. ๖๑ น.ต.มนัส  ฤกษ์งาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๙  ๒๕ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล  ศิรคิวิทย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าดว้ยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัที่ ๖๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. พระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ๔๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. พระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ๔๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๐  ๒๕ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ยุทธพงษ์  ลีลาไว 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ค้าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี ๕๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง การด้าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

๒. หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๑  ๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๒  ๒๖ ม.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. พระราชบญัญตัินโยบายการกีฬาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๒๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. พระราชบญัญัตปิ้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. พระราชบญัญตัิยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการมีสว่นร่วมในองคก์ร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓  ๒๖ ม.ค. ๖๑ นายเกรียงไกร  โชคน้าบญุมา 

ประชาชน 
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. ส้าเนาเอกสารสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกบั 

วงงานด้านนิตบิัญญัต ิประจา้สัปดาห์ 

อนุญาต 
๒๖ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๔  ๒๘ ม.ค. ๖๑ ดร.วิเชียร  รุจธิ้ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ค้าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ที ่๕๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง การด้าเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยพรรคการเมือง 

อนุญาต 
๒๘ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๕  ๒๙ ม.ค. ๖๑ นายวัชระ  ธนชัยบูรณ์ 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๒๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘๖  ๒๙ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพันธ ์ ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ      
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๗  ๒๙ ม.ค. ๖๑ นายสมคดิ  เลิศไพฑูรย์ 
สมาชกิสภานิตบิัญญัติ
แหง่ชาต ิ

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๙ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๘  ๓๐ ม.ค. ๖๑ น.ส.ปานหทัย  ศรีสมุทร 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๙  ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายวนัชัย  ศารทลูทัต 
สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจา้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๐  ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล  ศิรกิรินทร ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๑  ๓๐ ม.ค. ๖๑ นางกาญจนาภรณ์  เลิศลอย
ประชาชน 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๒  ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายปรัชญา   
     มหาวนิิจฉัยมนตร ี
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๓  ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายธวิากร  ยอดชาญ 
ประชาชน 

- วารสารจลุนติิ ปีที ่๑๔ ฉบบัที ่๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๔  ๓๐ ม.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๕  ๓๑ ม.ค. ๖๑ นายเทอดชัย  เพ่งไพฑูรย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๖  ๓๑ ม.ค. ๖๑ นายณัฐเมศร ์ เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๗  ๓๑ ม.ค. ๖๑ นายปรญิ  นาคกรม 
ประชาชน 

๑. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๐ ม.ค. ๖๑

(๑ วนั) 

- - 

๙๘  ๑ ก.พ. ๖๑ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชน 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๓๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๙  ๑ ก.พ. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๐  ๑ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

๑. ส้าเนาพระราชบัญญัตกิารตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุ       
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒   

๒. ส้าเนาพระราชบัญญัต ิมาตรการกา้กับและตดิตามจบักุมผูห้ลบหนี 
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๑  ๒ ก.พ. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศส้าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๓๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๒  ๒ ก.พ. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส้าเนาพระราชบัญญัติควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๓  ๒ ก.พ. ๖๑ นายสิทธิพงษ ์  
     เนื อนาทองสกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๔  ๒ ก.พ. ๖๑ นายสุริยา  อุน่ค้า 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙  อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๕  ๒ ก.พ. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค ้าช ู
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๖  ๒ ก.พ. ๖๑ นายพิพัฒน์  ภควณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๓๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๗  ๒ ก.พ. ๖๑ นายเอกศักดิ์  อุ่นใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๘  ๒ ก.พ. ๖๑ น.ส.กษมา สุขนิวฒันช์ัย 
ประชาชน 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๙  ๒ ก.พ. ๖๑ นางภัทรวด ี ชนิชนะ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙  
๒. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๓๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๐  ๕ ก.พ. ๖๑ นางเสาวณ ี สวุรรณชีพ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๑  ๕ ก.พ. ๖๑ ด.ต.สเุมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส้าเนาพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๒  ๖ ก.พ. ๖๑ ร.ต.อ.ณฐัพล  สระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ส้าเนาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๒. ส้าเนาพระราชบัญญัตคิวบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๓  ๖ ก.พ. ๖๑ นายมงคล  ด้ารงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๔  ๖ ก.พ. ๖๑  พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๕  ๖ ก.พ. ๖๑ รศ.ดร.ชัชพนธ์ ยอดทอง 
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๖  ๖ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ 
๓. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๗  ๖ ก.พ. ๖๑ นายสุภณัฐ  ศิริทอง 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั)  

- - 

๑๑๘  ๖ ก.พ. ๖๑ นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑. พระราชบญัญตัิที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. พระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ 

อนุญาต 
๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๔๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๙  ๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.นนัทิพันฒน ์ วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบัญญัตกิารจดัซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๐  ๗ ก.พ. ๖๑ นายเศรษฐพัส   
     อรุณประเสรฐิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๑  ๗ ก.พ. ๖๑ นายสุภศร  หทัยหิมากุล 
ประชาชน 

- รวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๒  ๘ ก.พ. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

๑. พระราชบญัญตัิงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบญัญตัิมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ส้าเนารายงานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัต ิ

สัตว์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์  

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๓  ๘ ก.พ. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๔  ๘ ก.พ. ๖๑ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ส้าเนาพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๕  ๘ ก.พ. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙  
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๖  ๙ ก.พ. ๖๑ นายแสน  ชฎารัมย ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ 
 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๗  ๙ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ 
สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

- หนังสือกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมสขุภาพ อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๘  ๙ ก.พ. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ 
๒. พระราชบัญญตัิก้าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนบน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๙  ๙ ก.พ. ๖๑ น.ส.วิจิตติพร  
     อภิบาลภูวนารถ 
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๐  ๙ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส้าเนาพระราชบัญญัติกา้หนดเขตจงัหวัดในอ่าวไทยตอนบน  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๑  ๙ ก.พ. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๒  ๑๐ ก.พ. ๖๑ ดร.วิเชียร  รุจธิ้ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ส้าเนาเปรียบเทียบรฐัธรรมนญู หมวด คณะกรรมการ 
การเลือกตั งตามรฐัธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๖๐  
รวมทั งสาระส้าคญัของรฐัธรรมนญู ๖๐ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๔๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๓  ๑๒ ก.พ. ๖๑ นายวิศรุต  สขุโชคน้าชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบรหิารราชการฝา่ยรฐัสภา  
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๔  ๑๓ ก.พ. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๕  ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการ   
  การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการให้บรกิารด้านนิตวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๑๓๖  ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายบุญญสถติย์  ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๗  ๑๓ ก.พ. ๖๑ พ.ท.ประมวล  เรืองพาธ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๘  ๑๓ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. หนงัสือสรปุสาระส้าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญตัิการใหบ้ริการด้านนติวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๓๙  ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๐  ๑๓ ก.พ. ๖๑ ร.ต.ต.หญิง ณัฐสภรณ ์ 
     เทศบรรทัด 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๑  ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๔ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๒  ๑๔ ก.พ. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๓  ๑๔ ก.พ. ๖๑ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๔  ๑๔ ก.พ. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๔๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๕  ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายปราโมทยค์ริษฐ   
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๔ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๖  ๑๕ ก.พ. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
การผังเมือง พ.ศ. ...  

๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๗  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๘  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชกิสภานิตบิัญญัติ
แหง่ชาต ิ

- พิธีสารเพ่ือแก้ไขภาคผนวก ๓ ของ FTA ไทย – นิวซแีลนด ์ อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๔๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๙  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายภัทรวรรธน ์ อาจองค ์
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๐  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ... 

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๑  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายทัศวัศ  ทัศนไตรลักษณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัินโยบายการ
ท่องเที่ยวแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. ส้าเนาพระราชบัญญัตนิโยบายการทอ่งเที่ยวแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๒  ๑๕ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส้าเนาพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๓  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นางณตัิกาญจน์   
     สูติพนัธวหิาร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๔  ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๕  ๑๕ ก.พ. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๖  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นางอรจิต  สิงคาลวณิช 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๗  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายธวัชชัย  นัทธรตัน์ 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๘  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๙  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายสัตยา  อรุณธาร ี
ส้านักงานอัยการสูงสุด 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๐  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๑  ๑๕ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.ณัฐวีย์  หอมรืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ   
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๒  ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค้าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๕๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๓  ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายภูริทัต  เครือค้าอ้าย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๔  ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

 

อนุญาต 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๕  ๑๖ ก.พ. ๖๑ นายสุรชัย  เลี ยงบุญเลศิชัย 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๑๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๖  ๑๖ ก.พ. ๖๑ น.ส.รชันีย ์สุทธกิรคานนท ์
ประชาชน 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๗  ๑๖ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒. พระราชบัญญตัิธนาคารเพ่ือการส่งออกและน้าเข้าแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อนุญาต 
๑๖ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๘  ๑๙ ก.พ. ๖๑ พล.อ.สมศักดิ์   
     แสงจันทร์เลิศ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๙  ๒๐ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
การผังเมือง พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๒๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๐  ๒๐ ก.พ. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๑  ๒๐ ก.พ. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีะย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ... 

 

อนุญาต 
๒๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๒  ๒๐ ก.พ. ๖๑  น.ท.สวาสดิ์  เพชรด ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ... 

 

อนุญาต 
๒๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๓  ๒๐ ก.พ. ๖๑ พ.อ.พัฒนชัย  พัฒนเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
การผังเมือง พ.ศ. ... 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๐ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๔  ๒๑ ก.พ. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา     
  พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการ   
  การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๕  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวตุต ิ วุตติสันต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๖  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๗  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายสมัทวิชัย  จนัทรเ์พ็ญ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
จัดตั งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๘  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายอุดมศักดิ์  ศรีสทุิวา 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

  

๑๗๙  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๐  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวิศวดล  พลธาน ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๑  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นางสุชาดา   
     นนัทะพานิชสกุล 
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๒  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- ส้าเนาเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๑ ของศาลยุตธิรรม อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๓  ๒๑ ก.พ. ๖๑ น.ส.กุสุมา  ศรีสละ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๘  
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๔  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายเทดิภูมิ  งามธุระ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๕  ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายรตันพัฒน์   
     ปวีิเศษกุลเดช 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๖  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๗  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๘  ๒๒ ก.พ. ๖๑ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๙  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายสหพล  สังขเ์มฆ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๐  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายคุณานันท ์ ทยายุทธ 
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๑  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๒  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอดศิักดิ์  ชูสุข 
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๓  ๒๒ ก.พ. ๖๑ ดร.วิเชียร  รุจธิ้ารงคก์ุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๘ ฉบับ อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๔  ๒๒ ก.พ. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค้าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๕  ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายสุทัศน์  อาจหาญศริิวงษ์ 
ประชาชน 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๖  ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายวรกร  โอภาสนนัท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๗  ๒๓ ก.พ. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงค์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิวตัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๘  ๒๓ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- ส้าเนารายงานผลการพิจารณาศึกษาและการสมัมนาของ
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๙  ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค ้าช ู
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๖๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๐  ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.ส.จิราภา  อาจฤทธิ ์
ประชาชน 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิติบัญญตัิแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๑  ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๒  ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบัญญัตศิุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๓  ๒๗ ก.พ. ๖๑ นายสหัสชัย  อนันตเมฆ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๔  ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.อ.ณัฐวีย์  หอมรืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด้ารงต้าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๕  ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.ต.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

๑. วฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๖  ๒๗ ก.พ. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. วฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๗  ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.ส.จริงจงั  นะแส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๘  ๒๘ ก.พ. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๙  ๒๘ ก.พ. ๖๑ นายสุรเกียรติ  ลิ มเจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๐  ๒๘ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๑  ๒๘ ก.พ. ๖๑ พล.ท.อรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๘ ก.พ. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๒  ๒ มี.ค. ๖๑ น.ส.ชนิสรา  เกตุแก้ว 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  

อนุญาต 
๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๓  ๖ มี.ค. ๖๑ ด.ต.สเุมธ แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

๒. ส้าเนารา่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๔  ๖ มี.ค. ๖๑ นายวิสตูร ธนชัยววิัฒน ์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ    
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๕  ๖ มี.ค. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์          
   ไพรีระยอ่เดช 
อนุกรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. พระราชบญัญตัิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓. พระราชบญัญตัิกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๖  ๗ มี.ค. ๖๑ นายวนิิจ กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๗  ๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.เยาวลักษณ์ เฉลยฤกษ ์
กรรมาธิการ 

๑. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนญู 

๒. พระราชบญัญตัิบา้เหน็จบ้านาญข้าราชการ 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๘  ๗ มี.ค. ๖๑ นายมูลศกัดิ ์ดมีาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๙  ๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- พระราชบญัญตัิการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๐  ๗ มี.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๑  ๗ มี.ค. ๖๑ นางอ้าไพวรรณ ตรีสกุล 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๖๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๒  ๗ มี.ค. ๖๑ พล.อ.รัชกฤต กาญจนวฒัน ์
ประชาชน 

๑. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๓  ๗ มี.ค. ๖๑ นายจิรัทธิพล ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๔  ๗ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรต ิลิ มเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๕  ๗ มี.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล โรจนวิภาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๖  ๘ มี.ค. ๖๑ นาวาเอก นนัทิพัฒน ์ 
    วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๖๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๗  ๘ มี.ค. ๖๑ นายประหยดั เสนวริัช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๘  ๘ มี.ค. ๖๑ นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๙  ๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๐  ๑๒ มี.ค. ๖๑ นายพิชัยวัสส์  ตรัยรตันากร 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๑  ๑๒ มี.ค. ๖๑ ร.ต.ต.หญิง ณัฐสภรณ ์ 
    เทศบรรทดั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๖๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๒  ๑๒ มี.ค. ๖๑ นายอาคม  วฒุิพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๓  ๑๒ มี.ค. ๖๑ นายเอกรัฐ  ลิขติ 
   วิทยานิพนธ ์
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๔  ๑๓ มี.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๕  ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 

      



๗๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๖  ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายสหัสชัย  อนันตเมฆ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๗  ๑๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.จรรยา  สา้อางค ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส้าเนาขอ้มูลกระบวนการก่อนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗    
ของรฐัธรรมนูญ 

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๘  ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๙  ๑๓ มี.ค. ๖๑  นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๐  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายอุทาร  พิชญาภรณ ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๑  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายบุญสถติ  ชเูกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๒  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๓  ๑๔ มี.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๔  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นางธนนัท์ธร  นิธธิีรพัชร ์
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๕  ๑๔ มี.ค. ๖๑ ดร.ปวีณ  นราเมธกุล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๖  ๑๔ มี.ค. ๖๑  ร.อ.จ้าปา  จุมพล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญตัิกองทุนเพ่ือผู้เคยเปน็ 
สมาชิกรฐัสภา 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 

      



๗๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๗  ๑๔ มี.ค. ๖๑ น.ส.สุณิตา แหวนยา 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๘  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายสุเมธ  กัลยาณสิทธิ ์
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๙  ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายณัฐเมศร ์ เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๐  ๑๕ มี.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๑  ๑๕ มี.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพทา้ลายล้างสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๒  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายภัทรวรรธน์  อาจองค์ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๓  ๑๕ มี.ค. ๖๑ ศ.พิเศษ สงวน  ลิว่มโนมนต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๔  ๑๕ มี.ค. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองการดา้เนนิงานของศูนย์เตรียมความพร้อมปอ้งกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๕  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายรังสิทธิ์  วรรณกิจ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๖  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๗  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๘  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๙  ๑๕ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๐  ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๑  ๑๖ มี.ค. ๖๑ น.ส.จิรารัตน์  จันทรตัน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๑๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๒  ๑๖ มี.ค. ๖๑  น.ต.พิพัฒน์  ภควณิช 
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๓  ๑๖ มี.ค. ๖๑ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๔  ๑๖ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อนุญาต 
๑๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๕  ๑๖ มี.ค. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผูด้้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๖ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๖  ๑๙ มี.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- ส้าเนารายงานผลการศึกษามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวี 
ของประเทศไทย 

อนุญาต 
๑๙ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๗  ๒๐ มี.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๘  ๒๐ มี.ค. ๖๑ นายวรัชย์  ชวพงศ ์
กรรมาธิการ 

- พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๗๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๙  ๒๐ มี.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๐  ๒๐ มี.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

- หนังสือรวมกฎหมายประจา้ปี ๒๕๕๙  อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๑  ๒๐ มี.ค. ๖๑ นายเกียรติศกัดิ ์ หลงแสง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๒  ๒๑ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรต ิ ลิ มเจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
คุ้มครองการดา้เนนิงานของศูนย์เตรียมความพร้อมปอ้งกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๓  ๒๑ มี.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๔  ๒๑ มี.ค. ๖๑ นายอุดมศักดิ์  ศรีสทุิวา 
กรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๕  ๒๑ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๖  ๒๑ มี.ค. ๖๑ นางดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๗  ๒๒ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๘  ๒๒ มี.ค. ๖๑ ดร.จิรศาสาตร ์ ไชยเลิศ 
ประชาชน 

- ใบสมคัรสถาบันพระปกเกล้า 
 

อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๙  ๒๒ มี.ค. ๖๑ นายแมน  ตระหง่านไพบูลย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๐  ๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอาทติย์  โรจน์วรชวลติ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๑  ๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๒  ๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๓  ๒๓ มี.ค. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๔  ๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.มาล ี พิลาหอม 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๕  ๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๖  ๒๓ มี.ค. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค ้าช ู
กรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๗  ๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ สุดาบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. พระราชบญัญตัิจดัตั งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

2. พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓. พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๘  ๒๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.ณัตกิาญจน์  
     สตูิพันธว์ิหาร 
ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๙  ๒๗ มี.ค. ๖๑ พล.ร.อ. สุรศักดิ ์ศรีอรญุ 
อนุกรรมาธิการ 

- ส้าเนาเอกสารการเก็บภาษีเงินจากต่างประเทศ อนุญาต 
๒๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๐  ๒๗ มี.ค. ๖๑ นายวิสตูร ธนชัยววิัฒน ์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. พระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 

เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๑  ๒๗ มี.ค. ๖๑ นายจารกุร แมน้จริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๒  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๘๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๓  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายวนิิจ กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๔  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรต ิลิ มเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๕  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๖  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายเทดิภูมิ งามธรุะ 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๗  ๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ธญัชนก วิริยะมงคลชัย 
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๘๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๘  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นางอุทาน พัชญาณ ์
กรรมาธิการ 

- ส้าเนาแบบฟอร์มหนังสือสญัญาเช่า อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๙  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายจรัญ พนชนูนท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เงินทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๐  ๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ รมฤทธา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๑  ๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๒  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายสนธยา สงิห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๓  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ฝีมือชา่ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๔  ๒๘ มี.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์ พุทธจักรวาล 
เอเชียวคี&รอยเตอร ์

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๕  ๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์ วชิัยดิษฐ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๖  ๒๙ มี.ค. ๖๑ นายอธคิม เริงใจ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๙ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 



๘๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๗  ๒๙ มี.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์ 
     สตูิพันธว์ิหาร 
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กมุภาพันธ ์๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๙ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๘  ๒๙ มี.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์ จนัทรแ์จ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๙  ๒๙ มี.ค. ๖๑ น.ส.เยาวลักษณ์ เฉลยฤกษ ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หลกัเกณฑ์การคดัเลือกเปน็สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
 และสมาชิกวฒุิสภา 

อนุญาต 
๒๙ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑๐  ๓๐ มี.ค. ๖๑ นายสหพล สงัขเมฆ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑๑  ๓๐ มี.ค. ๖๑ น.ส.วิจติติพร  
     อภิบาลภูวนารถ  
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

      



๘๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๑๒  ๓๐ มี.ค. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์ วรชาตกิุล 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
 พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยคณะกรรมการ   
 การเลือกตั ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑๓  ๓๐ มี.ค. ๖๑ ด.ต.ไพฑูรย์ ภาชีเชาว ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส้าเนาเอกสารเกี่ยวกับขอ้มูลการสัง่ซื ออาวธุปนื อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน  11  ราย รวมทั้งหมด 13 เรื่อง 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๑ ม.ค. ๖๑ 
 
 

ส้านักกา้กับและตรวจสอบ 
 
 

- ส้าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  
ครั งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๘ ม.ค. ๖๑ 

(๘ วนั) 

- - 

๒ ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส้านักบริหารงานกลาง 
 
 

- ส้าเนารายงานการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

(๔ วนั) 

- - 

๓ ๒๕ ม.ค. ๖๑ 
 

นายสมบูรณ์ งามลกัษณ์ 
 

- ส้าเนาใบประมวลผลข้อมลูการลงมตริ่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ...   

อนุญาต 
๒๖ ม.ค.๖๑ 

(๒ วนั) 

- - 

๔ ๒๖ ม.ค. ๖๑ นาวาตร ีวรวิทย ์
     เตชะสุภากูร 
เลขานกุาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

- ส้าเนาขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. ... 
 

อนุญาต 
๓๐ ม.ค.๖๑ 

(๕ วนั) 

- - 
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ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๕ ก.พ. ๖๑ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 
 
 

- ส้าเนารายงานการประชุม (ชวเลข)   
การประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติในการพิจารณา  
ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๕ ก.พ.๖๑ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๖ ๑๖ ก.พ. ๖๑ 
 

นางสาวสุนทรี นาคทอง 
นิสิต/นกัศึกษา 
 

- ส้าเนาร่างพระราชบัญญัต ิ
๑.ร่างพระราชบัญญตัิภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... 
๒.ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... 
๓.ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๑๙ ก.พ.๖๑ 

(๔ วนั) 
 

- - 

๗ ๑๙ ก.พ.๖๑ 
 

ส้านักการประชมุ 
 

- ส้าเนารายงานการประชุมร่างพระราชบัญญัต ิ                         
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิก                              
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๒๐ ก.พ.๖๑ 

(๒ วนั) 

- - 
 

๘ ๑๓ มี.ค. ๖๑ 
 

ส้านักการประชมุ - ส้าเนาบนัทึกการออกเสียงลงคะแนน 
ครั งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

อนุญาต 
๑๓ มี.ค.๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

๙ ๑๓ มี.ค.๖๑ 
 

ส้านักงานประธานวฒุิสภา 
 

- ส้าเนาบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนรา่งพระราชบัญญัติ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและรา่งพระราชบญัญตัิสมาชกิวฒุสิภา 
ครั งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๓ มี.ค.๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 
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ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐ ๑๕ มี.ค. ๖๑ 
 

นายภาสกร 
     เลาหะมณฑลกุล 
นิสิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ส้าเนาบนัทึกการประชุมและส้าเนารายงานการประชมุ 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบบัที่...) พ.ศ. ...((ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑)  
 

อนุญาต 
๑๖ มี.ค.๖๑ 

(๒ วนั) 

- - 

๑๑ ๒๐ มี.ค. ๖๑ 
 

นางสาวญาดา  วัลลา 
นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
 

- ส้าเนาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณา                                      
ร่างพระราชบญัญตัิสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ... 
 

 

อนุญาต 
๒๒ มี.ค.๖๑ 

(๓ วนั) 
 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๓ จ านวน  5  ราย รวมทั้งหมด 5 เรื่อง 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๕ ม.ค. ๖๑ 
 

นางสาวภิรมย ์ ศรีประเสริฐ 
เลขาธกิารคณะกรรมการ           
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๑. สา้เนาบันทกึการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐)   

๒. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. .... สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
๒๒ ม.ค.๖๑ 

(๗ วนั) 
 

- - 

๒ ๒๖ ม.ค. ๖๑ 
 

นาวาตร ีวรวิทย ์  
     เตชะสุภากูร 
เลขานกุารรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 

๑. สา้เนาบันทกึการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๒. สา้เนาบันทกึการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมคัคเุทศก์ (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. .... ((ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๓. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตธิุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....  
(พ.ศ. ๒๕๕๑) 

อนุญาต 
๒๙ ก.พ.๖๐ 

(๓ วนั) 
 

- - 
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ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. ส้าเนาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยว 
และมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๓ ๑๖ ก.พ. ๖๑ 
 

นางสาวสุนทรี  นาคทอง 
นิสิตหลักสตูรนติิศาสตร
มหาบัณฑติ คณะนติิศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

(๕ วนั) 
 

- - 

๔ ๒๐ มี.ค. ๖๑ 
 

นายปรชัญา  เจียสกุล 
นักกฎหมายกฤษฎีกา
ปฏิบัติการ 
ส้านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

๑. สา้เนาบันทกึการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๒. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๓. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ

อนุญาต 
๒๖ มี.ค. ๖๑ 

(๖ วนั) 
 

- - 
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ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๒๑ มี.ค. ๖๑ 
 

นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา 
เลขาธิการส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 

๑. ส้าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา ครั ง ๑๓/๒๕๕๕ และ ครั งที่ ๑๔/๒๕๕๕  

๒. ส้าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒสิภา ครั ง ๑๓/๒๕๕๕ และ ครั งที่ ๑๔/๒๕๕๕ 

๓. ส้าเนาหนังสือคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ด่วนที่สุด  
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๒๒๓๙   ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 

อนุญาต 
๒๖ มี.ค. ๖๑ 

(๕ วนั) 

- - 
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