
 
รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕60) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมลูข่าวสาร จ านวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เรื่อง ดังน้ี 
 

ล าดับ ผู้ขอข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน  คิดเป็น

ร้อยละ 

การเปิดเผย (เรื่อง) 

(ราย) อนุญาต ไม่
อนุญาต 

อนุญาต
บางส่วน 

1 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 13 3.63 17  -  - 
2 อดีตสมาชิกรัฐสภา 1 0.28 3  -  - 
3 กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ 61 17.04 99  -  - 
4 บุคคลในวงงานรัฐสภา 161 44.97 249  -  - 
5 หนว่ยงานศาล 2 0.56 14  -  - 
6 หนว่ยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ 8 2.23 15  -  - 
7 หนว่ยงานราชการภายใน 75 20.95 102  -  - 
8 นิสิต/นกัศึกษา 6 1.68 11  - 1 
9 ประชาชน/ส่ือมวลชน 31 8.66 66  - 1 

รวม 358 100 576 0 2 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขา่วสาร มากท่ีสุด 3 ล าดับ ดังน้ี 

ล าดับที่ ๑ บุคคลในวงงานรัฐสภา 

ล าดับที่ ๒  หน่วยงานราชการภายใน 

ล าดับที่ ๓  กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

  อนุญาต 574 99.65 

  ไม่อนญุาต 0 0 

  อนุญาตบางส่วน 2 0.35 

รวม 576 ๑๐๐ 
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อนุญาต
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อนุญาตบางส่วน

รวม

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม
คิดเป็นร้อยละ 99.65 0 0.35 ๑๐๐

เร่ือง 574 0 2 576

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คิดเป็นร้อยละ เรื่อง



๓ 
 

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ, 

อดีตสมาชิกรัฐสภา, 1

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ, 
61

บุคคลในวงงานรัฐสภา, 161
หน่วยงานศาล, 2

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกิจ, 

8

หน่วยงานราชการภายใน, 75

นิสิต/นักศึกษา, 6

ประชาชน/สื่อมวลชน, 31

แผนภูมิสรุปสถิติการเผิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ขอข้อมูลทั้งหมด 358 ราย

แยกประเภทผู้ขอข้อมูลได้ 9 ประเภท ดั

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกรัฐสภา

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน



๔ 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคา 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เร่ือง 

แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้  ๗ ประเภท ดังนี ้
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต
บางส่วน 
(เรือ่ง) 

1 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/                  
ร่างพระราชบัญญัติ 
๑.๑ ส าเนารายงานการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
      (รายงานการประชมุทีถ่อดข้อความจากชวเลข) 
๑.๒ ส าเนาบันทกึการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
๑.๓ ส าเนาวดีิทัศนก์ารประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
      ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณารา่งรฐัธรรมนูญ/  
      พระราชบัญญตั ิ
๑.๔ ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิ
๑.๕ หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณา 
      ร่างพระราชบัญญตั ิ
๑.๖ หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
 

128 221 - - 

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/  
อดีตสมาชิกรัฐสภา 
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชกิสภานติิบญัญตัิ  
      แหง่ชาต ิ
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 
2.3 ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
2.4 ส าเนาที่อยู่ของอดตีสมาชิกวฒุิสภา ชดุป ีพ.ศ. 2554  
2.5 หนงัสือท าเนียบวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554 
2.6 ส าเนารายชื่อภาษาอังกฤษของสมาชกิสภานติิบญัญัต ิ
2.7 หนงัสือรายชือ่คณะกรรมาธกิารสามัญประจ า 
      สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ พ.ศ. 2557  

6 6 - 1 



๕ 
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต
บางส่วน 
(เรือ่ง) 

3 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเสนอญัตติ                          
การตอบกระทู้ถาม 
-  ส าเนาเอกสารประกอบการแปรญตัต ิ
 

1 1 - - 

4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
สามัญ/คณะกรรมาธิการวสิามัญ/  คณะอนุกรรมาธิการ/ 
และคณะท างาน 
๔.๑ ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารสามญั/  
      คณะกรรมาธิการวิสามญั และคณะอนุกรรมาธิการ  
      (รายงานการประชมุทีถ่อดข้อความจากชวเลข) 
4.2 ส าเนาบันทกึการประชมุคณะกรรมาธกิาร/  
      คณะอนุกรรมาธิการ 
4.3 ส าเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณา 
      ของคณะกรรมาธกิารวสิามัญในการพิจารณา 
      ร่างพระราชบัญญตั ิ
4.4 ส าเนาบันทกึข้อความของคณะกรรมาธิการ 
 

23 40 - 1 

5 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
๕.๑ ส าเนาพระราชบญัญตั ิ
5.2 หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย   
      พุทธศักราช 2560 

109 121 - - 

6 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙                          
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ                      
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
6.1 หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี 
๖.2 หนงัสือข้อบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ   

พ.ศ. 2560 
๖.3 หนงัสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาต ิพ.ศ. 2560 (ฉบบัปรับปรุงล่าสดุ)  
๖.4 หนงัสือประมวลกฎหมายการบริหารขา้ราชการ                     

ฝ่ายรัฐสภา 

43 96 - - 



๖ 
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต
บางส่วน 
(เรือ่ง) 

๖.5 หนงัสือรวมกฎหมายการปกครอง 
6.6 หนงัสือรวมกฎหมายในวงงานนติิบัญญัติ 
๖.7 หนงัสือประมวลกฎหมายรัฐสภา 
๖.8 หนงัสือรายงานการศึกษา เรื่อง ศาสตร์พระราชา 
      ของสภาปฏิรูปประเทศ 
  

7 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
๗.๑ วารสารจุลนิต ิ
๗.๒ หนงัสือรปูแบบหนังสือราชการและชื่อต าแหนง่บคุลากร

ในวงงานรัฐสภา เปน็ภาษาอังกฤษ 
๗.๓ จุลสารรอบรู้อาเซียน 
 

48  89   - - 

รวมทั้งหมด 358 574  - 2 



๗ 
 

 

128

6 1

23

109

43 48

221

7 1

41

121

96
89

0

50

100

150

200

250

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกตามประเภทข้อมูลข่าวสาร 7 ประเภท ดังนี้

จ านวน (ราย) จ านวนข้อมูลทั้งหมด (เร่ือง)



๘ 
 

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
แยกการให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร 

จากทั้งหมด 18 ส านัก มกีารให้บริการจ านวน 11 ส านัก โดยแยกได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ส านัก 
จ านวน  จ านวน 
(ราย) (เรือ่ง) 

1 ส านักประชาสัมพันธ์ 2 2 
2 ส านักบริหารงานกลาง 6 7 
3 ส านักวิชาการ 1 2 
4 ส านักการประชุม 13 20 
5 ส านักกรรมาธิการ  1 12 15 
6 ส านักกรรมาธิการ 2 6 9 
7 ส านักกฎหมาย 307 487 
8 ส านักภาษาต่างประเทศ 2 3 
9 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 3 

10 ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 6 16 

11 ส านักกรรมาธกิาร 3 2 12 

รวม 358 576 
 

 
การให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตใหข้้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ล าดับ ดงันี้ 

ล าดับที่ ๑ ส านักกฎหมาย  มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จ านวน 487 เร่ือง 
ล าดับที่ ๒ ส านักการประชุม  มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จ านวน 20 เรื่อง 
ล าดับที่ ๓ ส านักรายงานการประชุมและชวเลข มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จ านวน 16 เรื่อง 

 
 
 
 
 



๙ 
 

ส ำนักประชำสัมพันธ์จ ำนวน 2 รำย

ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ ำนวน  6 รำย

ส ำนักวิชำกำร จ ำนวน 1 รำย

ส ำนักกำรประชุม จ ำนวน  13 รำย

ส ำนักกรรมำธิกำร  1จ ำนวน  12 รำย

ส ำนักกรรมำธิกำร 2 จ ำนวน  6 รำย

ส ำนักกฎหมำย จ ำนวน  307 รำย

ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ
จ ำนวน 2 รำย

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
จ ำนวน 1 รำย

ส ำนักรำยงำนกำรประชุม
และชวเลข จ ำนวน 6 รำย

ส ำนักกรรมำธิกำร 3 จ ำนวน 2 รำย

แผนภูมิการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกการให้บริการจากส านักต่าง ๆ ดังนี้

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารงานกลาง

ส านักวิชาการ ส านักการประชุม

ส านักกรรมาธิการ  1 ส านักกรรมาธิการ 2

ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักรายงานการประชุมและชวเลข

ส านักกรรมาธิการ 3



ผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตามมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐  
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1                           

(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕60) 
แยกการใหบ้รกิารจากส านักต่าง ๆ  จ านวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เรื่อง ดังนี ้

 
 
 



๑๑ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ราย 2 เรือ่ง 
 

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.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๓ ต.ค. ๖๐ สิบเอก ประพนธ ์ 
     ร่ ารวยธรรม 
ประชาชน 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                         
ครั้งที ่๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม                              
กรณีการให้ความเหน็ชอบบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่                        
ให้ด ารงต าแหนง่อัยการสูงสดุ (นายเขม็ชัย  ชุตวิงศ์) 

อนุญาต 
๓ ต.ค ๖๐ 

(๑ วนั) 
 

- - 

2 ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายพรชัย จ ารูญพาณิชย์กุล 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รักษาราชการแทน ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ                       
ครั้งที ่๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย                    
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๐ 

( ๑วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน 6 ราย 7 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
3 30 ต.ค. 60 นายกฤษฎิ์  คนิจรานนท ์                  

ประชาชน 
1. ส าเนาที่อยูข่องอดตีสมาชิกวฒุิสภา ชดุป ีพ.ศ. 2554  
2. ส าเนาที่อยูข่องสมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิชดุป ีพ.ศ. 2557  

- - อนุญาต
บางสว่น 

9 พ.ย. 60 
(11 วัน) 

4 27 ต.ค. 60 นายคงศักดิ์  เทษสมบรูณ ์
ประชาชน 

- หนังสือท าเนียบวฒุิสภา ชดุปี พ.ศ. 2554 อนุญาต 
27 ต.ค. 60 

( 1 วัน) 

- - 

5 8 ธ.ค. 60 นางสาวจารวุรรณ  ชินเขว้า 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อภาษาองักฤษของสมาชิกสภานิติบญัญตั ิ
  แห่งชาต ิ250 คน  

อนุญาต 
8 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

6 12 ธ.ค. 60 นางสาวจารวุรรณ  ชินเขว้า 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- ส าเนาบตัรสมาชิกสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิ14 คน  
   

อนุญาต 
12 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 
 

- - 



๑๓ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
7 12 ธ.ค. 60 นางสาวพิณณ์นภัส  

     บญุศรีตริัตน ์
พนักงานราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิกสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ 
คณะกรรมาธิการวิสามญัพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยความผดิเกี่ยวกบั
การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
12 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

8 16 ธ.ค. 60 นางสาวกมลวรรณ 
     ทองพูลผล 
พนักงานราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิกสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ  
   

อนุญาต 
16 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
ค าขอล าดับท่ี 3 อนญุาต (1) ส าเนาที่อยู่ของอดีตสมาชิกวฒุิสภา ชดุป ีพ.ศ. 2554 และไม่อนุญาต (2) ข้อมลูที่อยู่ของสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ  
ชุดป ีพ.ศ. 2557 (ชดุปัจจบุัน) เนือ่งจากข้อมูลที่อยูด่ังกล่าวปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 24 แหง่พระราชบัญญตัขิ้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาจเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร อันเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไมต่้องเปดิเผย ตามมาตรา 15 (5)                               
แห่งพระราชบญัญตัิข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับค าสั่งส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ที ่580/2550 ลงวันที ่1 พฤษภาคม 2550  
เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ไมต่้องเปิดเผย 
 

 
 



๑๔ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ จ านวน 1 ราย 2 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
9 3 ต.ค. 60 น.ส. กาญจนา  ประสพจันทร์ 

ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสืออ านาจหน้าที่วฒุสิภาตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

2. หนังสือบทบาทอ านาจหน้าที่วฒุิสภาตามบทบัญญตัริัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

อนุญาต 
3 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน 13 ราย 20 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
10 ๒๔ ต.ค. ๖๐  นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 

ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
  ตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๐  

(๑ วนั) 

- - 

11 ๒๔ ต.ค. ๖๐ นางนลิน ีวีระผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
  ตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๐  

(๑ วนั) 

- - 

12 ๒๗ ต.ค. ๖๐ ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัต ิซึ่งคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ ดังนี้ 
  1. ส าเนาร่างพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่..)  
      พ.ศ. .... 
  2. ส าเนาร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
      ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
 
 
 

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๖๐  

(๑ วนั) 

- - 



๑๖ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
13 ๓๐ ต.ค. ๖๐ นางวิไลรกัษ์  ตนัปะละ 

ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
  การตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
30 ต.ค. ๖๐  

(๑ วนั) 

- - 

14 ๑ พ.ย. ๖๐ นายอุดร  พันธมุิตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย  
  การตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
1 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

15 ๘ พ.ย. ๖๐ นางสาวอริยพร โพธิใส 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
  คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....   

อนุญาต 
8 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

16 ๙ พ.ย. ๖๐ นางสาวเพลินตา  
     ตันรงัสรรค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

1. ส าเนาหนังสอืน าสง่ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู                      
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. .... ที่ส่งไปยังคณะกรรมการ
ร่างรฐัธรรมนูญ 

2. ส าเนาหนังสอืน าสง่ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู                           
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. .... ที่ส่งไปยังคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ 

3. ส าเนาหนังสอืของส านกังานตรวจเงนิแผน่ดนิที่ส่งไปยัง
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

อนุญาต 
9 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 



๑๗ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
17 ๑๔ พ.ย. ๖๐ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 

ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตกิารยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... อนุญาต 
15 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

18 ๒๒ พ.ย. ๖๐ นางสาวยุพิน พรพนัธ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  แห่งชาต ิ(ฉบับที ่..)  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
22 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

19 ๒๘ พ.ย. ๖๐ นางพวงผกา วรศิลป ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ 
  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ....   

  อนญุาต 
28 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

20 ๒๙ พ.ย. ๖๐ นางสาวยุพิน พรพนัธ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ 
  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ....   

  อนญุาต 
29 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

21 ๒๐ ธ.ค. ๖๐ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....    อนญุาต 
20 ธ.ค.. 60 

(1 วนั) 

- - 

22 ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัต ิซึ่งคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ ดังนี้ 
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิวนิัยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. .... 
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิวธิีการงบประมาณ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๐ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๘ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
3. ส าเนารา่งพะราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
    ซึง่สมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... 
4. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) 
    พ.ศ. .... 
5. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิเงนิคงคลัง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1 จ านวน 12 ราย 15 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
23 4 ต.ค. 60 นายนรพนัธ ์  

     โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ 
  ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 

อนุญาต 
4 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

24 6 ต.ค. 60 พันจ่าเอก ไพราช  ไพรแก้ว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการสามญั
พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเหน็เพ่ือประกอบ                    
การพิจารณาจัดท าร่างรัฐธรรมนญู สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
6 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

25 6 ต.ค. 60 น.ส.วรรณวิภา  ศรวีัฒนพงศ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารพิจารณาศกึษา
พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
6 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

26 19 ต.ค. 60 น.ส.ประสบพร  เจะ๊สมนั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับรา่งพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการ
การคมนาคม ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบเป็นฝ่ายเลขานุการ 
สมัยสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ(ปี 2557) 

 
 

อนุญาต 
19 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 



๒๐ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
27 19 ต.ค. 60 สิบต ารวจโทหญิง ศุภรัตน ์

     หมื่นพล 
ผบ.หมู ่ผอ.ภ.จว.อุดรธานี   
ต ารวจภูธร จังหวดัอดุรธาน ี   

- ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปญัหาระบบ
อุปถัมภ์ในระบบราชการไทย 

อนุญาต 
19 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

28 2 พ.ย. 60 น.ส.พัทธมน  วงศ์นาค 
นักศึกษาระดับปรญิญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยการกระท า
ความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550) 

2. ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยการกระท า
ความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2560) 

อนุญาต 
16 พ.ย. 60 

(15 วัน) 

- - 

29 17 พ.ย. 60 นายแสวง  บญุม ี
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ปฏบิัตหิน้าที่
แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ 

1. ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

2. ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 257 วรรคหา้ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย สภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
22 พ.ย. 60 

(6 วนั) 

- - 



๒๑ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
30 22 พ.ย. 60 นายกนกนัย  ถาวรพานิช 

อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ. 
2560) 

2. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข) คณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิการแข่งขันทางการค้า                        
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 

- - อนุญาต
บางสว่น 
15 ธ.ค. 

60 
(24 วัน) 

31 27 พ.ย. 60 นายนรพนธ ์  
     โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
27 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

32 30 พ.ย. 60 พันจ่าเอก ไพราช  ไพรแก้ว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ                     
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
30 พ.ย. 60 

(1 วนั) 

- - 

33 13 ธ.ค. 60 นายปรญิญา  แสงแกว้เขียว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา                                
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
13 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 



๒๒ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
34 20 ธ.ค. 60 นายนรพนธ ์  

     โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาค าแปรญตัติร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
20 ธ.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
ค าขอล าดับที ่30 อนุญาต (1) บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 
และไม่อนุญาต (2) รายงานการประชุม (รายงานชวเลข) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 
เนื่องจากเปน็ไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุม 
(รายงานชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ ที่อยู่ในความครอบครองของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2 จ านวน 6 ราย 9 เรือ่ง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

35 3 พ.ย. 60 นางสาวธญัญพร ทองศรนีุช 
นักศึกษา คณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์
 

1. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....                     
(พ.ศ. ๒๕๕๐)  

2. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....                     
(พ.ศ. ๒๕๕๐)  

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๖๐ 

(๕ วนั) 
 

- - 

36 9 พ.ย. 60 นายไพโรจน์ พนาไพรสกุล 
ตัวแทนเครือข่ายประชาชน
ลุ่มน้ าสาละวนิ 

- ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการเขื่อนฮตัจีของ
คณะกรรมาธิการการตา่งประเทศ วฒุิสภา  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๐ 

 (๑๓ วนั) 

- - 

37 22 พ.ย. 60 ดาบต ารวจ วฒุิพงษ์ เพ็งกลาง 
นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... 
(พ.ศ. ๒๕๕๑)  

2. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... 
(พ.ศ. ๒๕๕๑) 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๐ 

 (๕ วัน) 

- - 



๒๔ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

38 22 พ.ย. 60 นายกนกนัย ถาวรพานชิ 
อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                             
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....                       
(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

 (๒ วัน) 

- - 

39 24 พ.ย. 60 ศาสตราจารย์สมคดิ  
     เลศิไพฑูรย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย                    
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
30 พ.ย. ๖๐ 

 (7 วัน) 
 

- - 

40 30 พ.ย. 60 พลเอก สกล ชื่นตระกูล 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. .... 

2. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๐ 
 (๑๒ วนั) 

 

- - 

 
 
 
 



๒๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย จ านวน 307 ราย 487 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.) 

๔๑  ๙ ต.ค. ๖๐ นายปราโมทยค์ริษฐ 
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๒  ๑๐ ต.ค. ๖๐ พล.อ.ต.รังสรรค ์ พ่ึงจติตต์น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๒ 
-  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๓  ๑๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.ปฐมธดิา  อนันตชัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๔  ๑๐ ต.ค. ๖๐ นางชืน่สุมน  นิวาทวงษ ์
กรรมาธิการ 

 1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 2. หนงัสือข้อบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๕  ๑๐ ต.ค. ๖๐ นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เล่ม ๑ -  ๒ อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๔๖  ๑๑ ต.ค. ๖๐ นางสุทธิน ี เมธีประภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๗  ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล  ภวูไชยจรีภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๒ 
 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๘  ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายธเนษฐ  เศรษฐวณิช 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๙  ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายวิศรุต  สขุโชคน าชัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  
    เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๐  ๑๒ ต.ค. ๖๐ น.ส.จีรทีปต์  ทองสขุ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐   

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๕๑  ๑๒ ต.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๒  ๑๒ ต.ค. ๖๐ นายประวิทย ์ พิพิธสุขสนัต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๓  ๑๒ ต.ค. ๖๐ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๔  ๑๒ ต.ค. ๖๐ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – 2  
2. ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖0 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
    ของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๕๕  ๑๖ ต.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒ 

อนุญาต 
๑๖ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๖  ๑๖ ต.ค. ๖๐ นายวนัชัย  ศารทลูทัต 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ - ๒ อนุญาต 
๑๖ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๗  ๑๗ ต.ค. ๖๐ พ.ท.พัฒนศักดิ์   
     ศกัดิ์ชัยเจริญกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
    การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรับ 
    อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – 2 
4. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๕๘  ๑๗ ต.ค. ๖๐ น.ส.จรัสรตัน์  จ ารัสฤทธิรงค์ 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายการปกครอง อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๙  ๑๗ ต.ค. ๖๐ พ.ท.พัฒนศักดิ์   
     ศกัดิ์ชัยเจริญกุล 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
3. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
4. ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๐  ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายมงคล  ด ารงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1.  หนังสือประมวลกฎหมายรัฐสภา 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบั 
    อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  
 
 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๖๑  ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ - ๒ อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๒  ๑๗ ต.ค. ๖๐ นางสาวสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๓  ๑๗ ต.ค. ๖๐ น.ส.จารกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
  เล่ม ๑ - ๒ 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๔  ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายนิทัศน์  จันทร์เจรญิสม 
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๕  ๑๘ ต.ค. ๖๐ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๖๖  ๑๘ ต.ค. ๖๐ ดร.กติติวฒัน ์ 
     รตันดิลก ณ ภูเก็ต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ - ๒ อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๗  ๑๘ ต.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของ 
    ประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๘  ๑๘ ต.ค. ๖๐ นายอภิวฒัน ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖๙  ๑๘ ต.ค. ๖๐ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. ข้อบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒ 

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๗๐  ๑๘ ต.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๑  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายโกศล  เพ็ญพายัพ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๒  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายกรกฤช  จุ๊ยเชื้อ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๕ 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
๔. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๓  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายปรชิญ์  วฒันวิถี 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๔  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วัน) 

- - 



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.) 

๗๕  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายประหยดั  เสนาวิรชั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
๒. หนังสอืดัชนีกฎหมายไทย จ าแนกหมวดตามผู้รักษาการ 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๖  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายภัฎ  บพิธนติิกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๗  ๑๙ ต.ค. ๖๐ น.ต.พิพัฒน์  ภควณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๘  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายสิทธิพร  เนื้อนาทองสกลุ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗๙  ๑๙ ต.ค. ๖๐ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๘๐  ๑๙ ต.ค. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ....  

๒. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  

๓. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. ....  

๔. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๑  ๑๙ ต.ค. ๖๐ พ.อ.เจษฎา  ปญัญาสุข 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๒  ๑๙ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ต.ก าพล  โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  (ฉบับปรับปรุงลา่สุด) ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๘๓  ๑๙ ต.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพจิารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั                                
ของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
๓. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๔  ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายสมคดิ  เลิศไพฑูรย์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ  
  แผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๕  ๑๙ ต.ค. ๖๐ พ.จ.อ.ณัฐวิช  หอมรืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ....  

๒. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๖  ๑๙ ต.ค. ๖๐ น.ส.กนกพงศ์   
     อนันต์สันติวงศ ์
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๒ 
 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๘๗  ๒๐ ต.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๘  ๒๐ ต.ค. ๖๐ น.อ.หญิงจติศิร ิ สขุโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘๙  ๒๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.นัยนา  ชาติชิงเชาว ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๐  ๒๐ ต.ค. ๖๐ นายเสฎฐวุฒ ิ วงศ์เลอวฒุิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ  
    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(ฉบับที ่..)    พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๑  ๒๐ ต.ค. ๖๐ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                      

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

3. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙๒  ๒๐ ต.ค. ๖๐ นายฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธนิ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๓  ๒๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)  อนุญาต 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๔  ๒๔ ต.ค. ๖๐ น.ส.จิตตรานันท์  วิชัยดิษฐ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒.  หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓.  วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๙๕  ๒๔ ต.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๖  ๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
25 ต.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

๙๗  ๒๕ ต.ค. ๖๐ นางดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๘  ๒๕ ต.ค. ๖๐ นายภูวเรศ  สมพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๙๙  ๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.นัยนา  ชาติชิงเชาว ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๐๐  ๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.สิริกานต์  กาญจนโสภาค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๑  ๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.นลัทศิริ  นธิิศุภโชค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๒  ๒๕ ต.ค. ๖๐ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๓  ๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.มลคลรัตน์  ผลสิร ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๔  ๒๕ ต.ค. ๖๐ นางเกตุจลนิท์  วลัยจ านงค์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๐๕  ๓๑ ต.ค. ๖๐ ดร.มงคล  ด ารงค์ศร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๖  ๓๑ ต.ค. ๖๐ นายเจษฏา  ลุประสงค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๗  ๓๑ ต.ค. ๖๐ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๘  ๓๑ ต.ค. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๙  ๓๑ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 
 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๑๐  ๓๑ ต.ค. ๖๐ นายภัทรพงศ ์ ลือชัย 
ประชาชน 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๑  ๓๑ ต.ค. ๖๐ นายกล้านรงค์  จันทิก 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๒  ๓๑ ต.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
3. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ เล่ม ๑ – ๓ 
4. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๓  ๓๑ ต.ค. ๖๐ พ.อ.ธนัญชัย พยัตตพงษ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๑๔  ๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๕  ๑ พ.ย. ๖๐ นายปวีณ นราเมธากุล 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๖  ๑ พ.ย. ๖๐ นางศรีวัลลภา อนนัทวุฒิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๗  ๑ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๘  ๑ พ.ย. ๖๐ นายสมคดิ  หอมเนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๑๙  ๒ พ.ย. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของ 
    ประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๐  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๑  ๒ พ.ย. ๖๐ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ             
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ....  

2. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๒  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ส.นลัทศิริ  นธิิศุภโชค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๒๓  ๒ พ.ย. ๖๐ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ....  

2. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ      
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๔  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ....  

2. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ      
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๕  ๒ พ.ย. ๖๐ นายเสฎฐวุฒ ิ วงศ์เลอวฒุิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ            
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ      
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๒๖  ๒ พ.ย. ๖๐ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ             
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ             
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๗  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ส.ณัตกิาญจน์ สตูิพันธ์วหิาร 
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๘  ๒ พ.ย. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๙  ๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.สุนทร  พุกชาญคา้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  
 
 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๓๐  ๒ พ.ย. ๖๐ นายบุญญภัทร  ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๑  ๒ พ.ย. ๖๐ นายนรนติิ  เศรษฐบตุร 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๒  ๒ พ.ย. ๖๐ นายชานนท์  แก่นสวาท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๓  ๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๔  ๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.พิพัฒน์  ภควณชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๓๕  ๒ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๖  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๗  ๒ พ.ย. ๖๐ น.ส.พลอย  เจริญรม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๘  ๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.อ.ณัฐวีย์  หอมรืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซอ้น 
    กับกฎหมายอืน่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    มาตรการก ากับและตดิตามจับกมุผู้หลบหนกีารปล่อยตัวชัว่คราว 
    โดยศาล พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๓๙  ๓ พ.ย. ๖๐ นางดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๐  ๓ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๑  ๓ พ.ย. ๖๐ ร.ต.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๒  ๓ พ.ย. ๖๐ น.ส.กติติมา  คงสารวย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๓  ๓ พ.ย. ๖๐ น.ส.อิศราพร   
     พร้อมเพรียงพันธุ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๔๔  ๓ พ.ย. ๖๐ นายรตันพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช 
อนุกรรมาธิการ 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๕  ๓ พ.ย. ๖๐ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ุ
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ          

มาตรการของฝา่ยบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๖  ๓ พ.ย. ๖๐ นายชัยพล  ชา้งสุวรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๗  ๓ พ.ย. ๖๐ น.ส.อรนุช  คงชว่ย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๘  ๓ พ.ย. ๖๐ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
    พ.ศ. ....  
2. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๔๙  ๓ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๐  ๓ พ.ย. ๖๐ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๑  ๖ พ.ย. ๖๐ นายวิชติ  ปัจระโคต 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๒  ๖ พ.ย. ๖๐ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                     
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. .... (เลม่ที่ ๑ - ๔)  

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๓  ๖ พ.ย. ๖๐ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิป้องกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดิภาพสัตว ์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๔  ๖ พ.ย. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๖ 
๒. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

- - 



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.) 

๓. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
๔. หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 

(1 วนั) 

๑๕๕  ๖ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
(เล่มที่ ๓ – ๔)  

๒. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. หนังสอืสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๖  ๖ พ.ย. ๖๐ นางวรรณกร  ธรีาภัทร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๗  ๗ พ.ย. ๖๐ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
6 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๕๘  ๗ พ.ย. ๖๐ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง ศาสตร์พระราชา 
  ของสภาปฏิรปูประเทศ 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๙  ๗ พ.ย. ๖๐ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๐  ๗ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
-  

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๑  ๗ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของ     
    ประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในหารพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๒  ๗ พ.ย. ๖๐ นายชานนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๖๓  ๗ พ.ย. ๖๐ พ.อ.ธีรเดช  เบญจาทิกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๔  ๗ พ.ย. ๖๐ ว่าที่ ร.ต.รัฐสภา จันทร์ตากอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๕  ๗ พ.ย. ๖๐ รศ.ดร.ธัชพนธ ์ ยอดทอง 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๖  ๗ พ.ย. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม                       
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๖๗  ๗ พ.ย. ๖๐ นายศุภกฤต  มหาคตีะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๘  ๗ พ.ย. ๖๐ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๙  ๗ พ.ย. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖0 
4. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                               

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 
 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๗๐  ๗ พ.ย. ๖๐ ดร.อิสระ  เสรวีฒันวุฒิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๑  ๗ พ.ย. ๖๐ นายกฤษณะ  ยอดสวุรรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๒  ๘ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ชยพัทธ์  ทองออ่น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๓  ๘ พ.ย. ๖๐ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๔  ๘ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 พ.ย. ๖๐ 

(1 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  ๘ พ.ย. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๖  ๘ พ.ย. ๖๐ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๗  ๙ พ.ย. ๖๐ น.ส.นภาพร  กิง่ศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
9 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๘  ๙ พ.ย. ๖๐ นางวรรณกร  ธรีาภัทร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

( 1 วัน) 

- - 

๑๗๙  ๙ พ.ย. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๘๐  ๙ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๑  ๙ พ.ย. ๖๐ น.ส.พิมพ์ตะวัน  รุ่งอุทัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๒  ๙ พ.ย. ๖๐ นายสมคดิ  เลิศไพฑูรย์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๓  ๙ พ.ย. ๖๐ นายพิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
    ของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๔  ๙ พ.ย. ๖๐ นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๘๕  ๙ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ต.ก าพล  โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๖  ๑๐ พ.ย. ๖๐ ดร.สืบสวัสดิ์  วฒุิวรดิษฐ์ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
-  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๗  ๑๐ พ.ย. ๖๐ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ๒๕๕๙ อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๘  ๑๐ พ.ย. ๖๐ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๙  ๑๐ พ.ย. ๖๐ นายภูวเรศ  สมพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๒ อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๙๐  ๑๐ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๑  ๑๐ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ศุภชัย อนิทรารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
-  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๒  ๑๓ พ.ย. ๖๐ นายเสกสรรค ์เอกวิริยะวิทย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๓  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายประเสรฐิ  หวังรตันปราณี 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๔  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๑๙๕  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๖  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายสงกรานต์  แก้วมะเริง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๗  ๑๔ พ.ย. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีระย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๘  ๑๔ พ.ย. ๖๐ น.ส.ปานหทัย  ศรีสมุทร 
กรรมาธิการ 

1. หนังสอืข้อบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
4. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                           

การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๙  ๑๔ พ.ย. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๐๐  ๑๕ พ.ย. ๖๐ น.ส.ดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๑  ๑๕ พ.ย. ๖๐ นายสุริยะ  อปุลาบตั ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

 (1 วัน) 
 

- - 

๒๐๒  ๑๕ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๓  ๑๕ พ.ย. ๖๐ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๔  ๑๕ พ.ย. ๖๐ น.ส.อัญชิสา  มีข้าว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๐๕  ๑๖ พ.ย. ๖๐ นายธวิากร  ยอดชาย 
ประชาชน 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๖  ๑๖ พ.ย. ๖๐ ศ.ดร.อรรถกร  จารุเชียร 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๗  ๑๖ พ.ย. ๖๐ น.ส.ตวงพร  จุลตามระ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๘  ๑๖ พ.ย. ๖๐ นายบุญสถติย์  ชเูกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๙  ๑๖ พ.ย. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีระย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๑๐  ๑๖ พ.ย. ๖๐ นายอธคิม  เรงิใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๑  ๑๖ พ.ย. ๖๐ นายสหพล  สังขเ์มฆ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๒  ๑๖ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณฐัพล  สระทองขาว 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๓  ๑๖ พ.ย. ๖๐ น.ส.สิริลักษณ ์ เหมชาติลือชัย 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  พ.ศ. .... (เลม่ที่ ๑ – ๔)  

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๔  ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายเอกวิทย์  ชูทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๑๕  ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
กรรมาธิการ 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๖  ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายวิชติ  ปัจระโคต 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๗  ๑๗ พ.ย. ๖๐ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๘  ๒๑ พ.ย. ๖๐ พ.อ.นภดล  พูนสนอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๙  ๒๑ พ.ย. ๖๐ จ.ท.ธีระวฒุิ  เหลก็สูงเนิน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๒๐  ๒๑ พ.ย. ๖๐ น.ส.สุมารีย์  วงษ์สวุรรณ 
ประชาชน 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๑  ๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๒  ๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๓  ๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณ ุ คามร ี
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๔  ๒๑ พ.ย. ๖๐  พล.ต.อ.ชัชวาลย์  อัมระปาล 
อนุกรรมาธิการ 
 
 
 

- - วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
21 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๒๕  ๒๒ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๖  ๒๒ พ.ย. ๖๐ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๗  ๒๒ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๘  ๒๒ พ.ย. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๙  ๒๒ พ.ย. ๖๐ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๓๐  ๒๒ พ.ย. ๖๐ นายบรรหาร  ก าลา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
-  

อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๑  ๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๒  ๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๓  ๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.อ.ต.รังสรรค ์ พ่ึงจติตต์น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
22 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๔  ๒๓ พ.ย. ๖๐    นายนรรัตน์  มขุแจ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 
 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
-   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ....  

อนุญาต 
23 พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๓๕  ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายวรีะพงษ์  สุวรรณกิจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. หนังสือรวมประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 
3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๖  ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายอิสระ  เสรวีัฒนวฒุ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 
3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๗  ๒๓ พ.ย. ๖๐  พ.อ.พัฒนชัย  พัฒนเจริญ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ 
4. หนังสือรายงานผลการพจิารณาศกึษา เรื่อง การด าเนินการ 
    ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญ 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๘  ๒๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.เจษฎา  ปญัญาสุข 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๙  ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๔๐  ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายวิทรู  สรุวฒันานนัท์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
3. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๑  ๒๔ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๒  ๒๔ พ.ย. ๖๐ พล.อ.ต.หญิงมธุรส  สมนึก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
-   วธิีการงบประมาณ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๓  ๒๔ พ.ย. ๖๐ นายขวญัชัย  โชตพิันธุ ์
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๔  ๒๔ พ.ย. ๖๐ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                         
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      
วินัยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. ....  

๒๔๕  ๒๔ พ.ย. ๖๐ นายธรงชัย  พานิชสติ ิ
ประชาชน 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
-  

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๖  ๒๔ พ.ย. ๖๐ พล.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
2. ส าเนาพระราชบัญญัติเงนิคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๗  ๒๗ พ.ย. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๘  ๒๗ พ.ย. ๖๐ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศรี 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒7 พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๙  ๒๗ พ.ย. ๖๐ น.ส.จิตตรานันท์  วิชัยดิษฐ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๕๐  ๒๘ พ.ย. ๖๐ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ประชาชน 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๑  ๒๘ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เลม่ ๑ – ๒) อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๒  ๒๘ พ.ย. ๖๐ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    วธิีการงบประมาณ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๓  ๒๙ พ.ย. ๖๐ นายสืบสวัสดิ ์ วุฒวิรดิษฐ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๔  ๒๙ พ.ย. ๖๐ นายภาณุสุข สุวรรณรตัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๕๕  ๒๙ พ.ย. ๖๐ นายเทอดชัย แพ่งไพฑูรย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๖  ๒๙ พ.ย. ๖๐ ดร.สุชาดา  เมฆรงุเรืองกุล 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๗  ๒๙ พ.ย. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๘  ๒๙ พ.ย. ๖๐ นายปราโมทย ์ ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๙  ๒๙ พ.ย. ๖๐ พล.ต.จารึก  อารีราชการัณย์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 
 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๖๐  ๒๙ พ.ย. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๑  ๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๒  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสิทธิพงษ ์เนือ้นาทองสกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๓  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายอธคิม  เรงิใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๖๔  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสุกฤษดิ์  กติิศรวีรพันธุ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๕  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๖  ๓๐ พ.ย. ๖๐ พล.อ.ต.หญิง มธรุส  สมนกึ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๖๗  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายศรัณยศ์ิริ  คัมภริานนท์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๘  ๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ท.สมพล  มหาสิงห ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๙  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายปรญิญา ฐานะทานต์ไท 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 
2. หนังสือเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการด าเนินการ 
    ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๐  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายธเนษฐ เศรษฐวานิช 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

๒๗๑  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๒  ๓๐ พ.ย. ๖๐ พ.อ.เจษฎา  ปญัญาสุข 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... 
(เล่ม ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๓  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

๒๗๔  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นางผุสดี  ดวงบบุผา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๕  ๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ต.มนัส  ฤกษ์งาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๖  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

๒๗๗  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายฐากูร  จุลินทร ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๘  ๓๐ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๙  ๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๘๐  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายศันสนะ สุริยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๑  ๓๐ พ.ย. ๖๐ น.อ.หญิง จติศริิ สขุโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการด าเนินการ 
  ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๒  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายประหยดั  เสนาวิรชั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๓  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายกฤติน  ผกูพันธ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 
 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๘๔  ๓๐ พ.ย. ๖๐ ดร.อิสระ  เสรวีฒันวุฒิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
  พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๕  ๓๐ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ชาลี  มนัสชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
  พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๖  ๓๐ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
  พ.ศ. .... (เลม่ ๑ – ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๗  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายวรีะพงษ์ สวุรรณหล่อ 
ประชาชน 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๘  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๘๙  ๑ ธ.ค. ๖๐ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๐  ๑ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๑  ๑ ธ.ค. ๖๐ นายกันตพงษ์ สริิภักดสีกุล 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๒  ๑ ธ.ค. ๖๐ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๓  ๑ ธ.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยธรีภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๙๔  ๑ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๕  ๔ ธ.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๖  ๔ ธ.ค. ๖๐ นายสมพล  พันธุ์มณ ี
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๗  ๖ ธ.ค. ๖๐ นายบุญญภัทร  ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    เงนิคงคลัง (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    การบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 
 
 

อนุญาต 
6 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๒๙๘  ๘ ธ.ค. ๖๐ นายสัก  กอแสงเรือง 
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    การบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    เงนิคงคลัง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙๙  ๘ ธ.ค. ๖๐ น.ส.ณัฎฐนชิา รัตนวรีเมธีกลุ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๐  ๘ ธ.ค. ๖๐ นายสิทธกิร  ศักดิแ์สง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
    พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. .... 
 
 

อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๓๐๑  ๘ ธ.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๒  ๘ ธ.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๓  ๘ ธ.ค. ๖๐ นายสิทธิพงษ ์เนือ้นาทองสขุ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๔  ๘ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 

- - 

๓๐๕  ๘ ธ.ค. ๖๐ น.ส.มนัสนันท์  เจริญผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๓๐๖  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๗  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายณัฐเมศร ์ เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๘  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๐๙  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๐  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    การบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    เงนิคงคลัง (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

๓๑๑  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายกล้าณรงค ์ จนัทิก 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๒  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ดร.อิสระ  เสรวีฒันวุฒิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๓  ๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
12 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๔  ๑๓ ธ.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
2. ส าเนาประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

อนุญาต 
13 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๓๑๕  ๑๔ ธ.ค. ๖๐ พล.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๖  ๑๔ ธ.ค. ๖๐ นายสุกฤษฎิ ์กิตศิรวีรพันธุ์ 
กรรมาธิการ 

1. ส าเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ง การด าเนนิการ 
    ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญ 
2. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๗  ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  ส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑๘  ๑๕ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสัญญา  
    พ.ศ. ๒๕๖๐  
3. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๑5 ธ.ค. ๖๐ 

(1 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.) 

๓๑๙  ๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑5 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๐  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา  
  พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๑  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายปรญิญา ฐานะทานต์ไท 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสัญญา  
    พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๒  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายชูชาติ  สันติธรรมากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 
 

- - 



๘๙ 
 

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.) 

๓๒๓  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายรุ่งเพชร  งามพร้อม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  วธิีการงบประมาณ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๔  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒ 

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๕  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ น.ส.จริงจงั นะแส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๖  ๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           

โอนทีร่าชพัสดุทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในทอ้งที่ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ ์ให้แก่นางบญุมี  ดอนเมอืง และนางสวาท                    
ดอนกระสนิธุ ์พ.ศ. ....  

3. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๑8 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๐ 
 

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.) 

๓๒๗  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นางณตัิกาญจน ์สติพันธว์ิหาร 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา                     
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

4.  หนงัสือข้อบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๒๘  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายชัยยุทธนา วงศว์านิช 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                               
โอนทีร่าชพัสดุทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในทอ้งที่ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ ์ให้แก่นางบญุมี ดอนเมือง และนางสวาท                          
ดอนกระสนิธุ ์พ.ศ. ....  

3. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๑ 
 

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.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๒๙  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายฉตัรพิสุทธิ ์โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
การยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๐  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๑  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๒ 
 

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.) 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา                    
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๓๒  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.ธนัญชัย  พนตัตพงษ ์
บุคลากรในวงงานรฐัสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการให้บรกิารด้านนิตวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๓  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๔  ๒๐ ธ.ค. ๖๐ นายเฉลมิชัย จนัทรมิตร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
20 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๕  ๒๐ ธ.ค. ๖๐ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
20 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 
 

- - 



๙๓ 
 

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.) 

๓๓๖  ๒๐ ธ.ค. ๖๐ น.ส.อ าไพวรรณ  ตั้งสกุล 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
20 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 

- - 

๓๓๗  ๒๑ ธ.ค. ๖๐ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
21 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๘  ๒๑ ธ.ค. ๖๐ นายแมน  ตระหง่านไพบูลย ์
ประชาชน 

1. เอกสารรายงานผลการพิจารณาศกึษาเรือ่งการด าเนนิการ                          
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนญู 

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๐) 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
22 ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓๙  ๒๑ ธ.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๔ 
 

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.) 

๓๔๐  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ด.ต.สเุมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๑  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยธรีภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวฒุิสภา 
  และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๒  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๓  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสัญญา 
    พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๔  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ น.ส.กติติมา  คงส ารวย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสัญญา  
    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๕ 
 

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.) 

๓๔๕  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
3. หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                              

โอนทีร่าชพัสดุทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในทอ้งที่ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ ์ให้แก่นางบญุมี ดอนเมือง และนางสวาท                    
ดอนกระสนิธุ ์พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๖  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา  

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

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔๗  ๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายธนพล  เดชะเรืองศิลป์ 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
โอนทีร่าชพัสดุทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในทอ้งที่ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ ์ให้แก่นางบญุมี  ดอนเมอืง และนางสวาท                       
ดอนกระสนิธุ ์พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙๖ 
 

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.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 3 เรือ่ง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนง่/สังกดั ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนญุาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางสว่น 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

348 15 พ.ย. 60 นางภัณทิลา  เพ็งศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 

2. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากร                    
ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาองักฤษ 

15 พ.ย. 60 
(1 วนั) 

- - 

349 28 พ.ย. 60 น.ส. เปรมวด ี ดวงศรี 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- จุลสารรอบรู้อาเซียน 28 พ.ย. 60 
(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 ราย 3 เรื่อง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนง่/สังกดั ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนญุาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางสว่น 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

350 18 ธ.ค. 60 นายสุครีพ  มนีุ่น                            
รองประธานกรรมการ
มรรยาททนายความปฏิบัติ
หน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ
มรรยาททนายความ 

1. ส าเนาบนัทึกข้อความของคณะกรรมาธกิารศึกษา ตรวจสอบ                       
เรื่องการทุจริต และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล                                  
ที่ สว (กมธ 2) 0010/787 ลงวันที ่14 กุมภาพันธ ์
2554 เรื่อง ขอให้พิจารณาให้เลขานุการประจ าคณะ                  
พ้นจากต าแหน่ง 

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการจริยธรรมวฒุิสภา 
- ครัง้ที่ 4/2554 วันจนัทรท์ี่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 
- ครัง้ที่ 6/2554 วันจนัทรท์ี่ 21 มีนาคม 2554 
- ครัง้ที่ 7/2554 วันจนัทรท์ี่ 28 มีนาคม 2554 

3. ส าเนาบนัทึกข้อความคณะกรรมาการจริยธรรมวฒุสิภา         
เรื่อง การปฏิบตัิตามข้อบังคบัว่าด้วยประมวลจริยธรรม                  
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ข้อ 25 

 

26 ธ.ค. 60 
(10 วัน) 

- - 

 
 

 



๙๙ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน 6 ราย 16 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

351 24 ต.ค. 60 นางบุษยมาส  รักสยาม และ
เครือข่ายประชาชนปกป้อง
ประเทศ 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตแิละรายชื่อ
สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติที่ลงมตเิห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิ
ปิโตรเลียม(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที ่..)   พ.ศ. .... ดังนี ้

  ๑) ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๒) ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ๓) บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ   
      แหง่ชาติในวาระที่สาม  

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(๒ วนั) 
 

- - 

352 24 ต.ค. 60 นายวัชระ  เพชรทอง 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาเอกสารการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
  เรือ่ง ขอคดัค้านการที่สภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิหน็ชอบ 
  ให้ขึน้ภาษแีวต ๑% ในการประชุมสภาติบญัญตัิแห่งชาติ 
  ครัง้ที่ ๓๐/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๐ 

(๒ วนั) 
 

- - 



๑๐๐ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

  ๑) รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ เข้าประชุม   
  ๒) ส าเนาบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ๓) ส าเนารายงานการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

353 10 พ.ย. 60 ส านักงาน ป.ป.ช.              - ส าเนาขอ้เท็จจรงิและเอกสารหลักฐาน กรณีคณะกรรมการ 
  ป.ป.ช. ไดร้ับเรื่องกลา่วหาร้องเรียนเจ้าหนา้ที่ของรัฐว่ากระท า 
  ความผดิตอ่ต าแหน่งหนา้ที่ราชการ  

อนุญาต 
๑๓ พ.ย.๖๐ 

(๔ วนั) 

- - 

354 21 พ.ย. 60 ดาบต ารวจ วฒุิพงษ์   
     เพ็งกลาง 
นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตเิกี่ยวกับ     
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์  
พ.ศ. .... (พ.ศ.๒๕๕๑) ในรายงานการประชมุสภานติิบญัญัติ
แห่งชาต ิและบนัทึกการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี ้

  1. ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ 
  2. ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐  วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 
 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๐ 

(๑๐ วัน) 
 

  



๑๐๑ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

355 23 พ.ย. 60 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ เรื่อง ขอสง่
พยานเอกสารหรือพยานวตัถุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ เพื่อด าเนินกระบวนการ                  
ถอดถอนนายสุรพงษ ์โตวิจกัษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากต าแหน่ง 
(กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้พันต ารวจโท ทักษณิ    
ชินวตัร (ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ) ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๔ ครัง้ ดังนี้  

   ๑. ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๒. ครั้งที ่๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐    
   ๓. ครั้งที ่๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
   ๔. ครั้งที ่๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
๒๘ พ.ย.๖๐ 

(๖ วนั) 
 

- - 



๑๐๒ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่
อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

356 ๒๔ พ.ย.๖๐ ศาสตราจารย์สมคดิ   
     เลศิไพฑูรย์  
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. .... ในรายงานการประชุมสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิและบนัทึกการประชมุสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิจ านวน ๒ ครัง้ ดังนี้ 

  ๑. ครั้งที่ ๕๓ /๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒. ครัง้ที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒ พ.ย.๖๐ 

(๖ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 3 จ านวน 2 ราย 12 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
357 ๒๘ ก.ย. ๖๐ 

 
นายอรรณพ   
     ศกัดิศ์ิริญดากุล 
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจงัหวัดพิษณโุลก 
 

๑. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

๒. ส าเนาร่างพระราชบัญญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๒)                       
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๓. ส าเนาร่างพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤต ิ                 
มิชอบ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๙)  

๔. ส าเนารา่งพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐)   

๖. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                           
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝา่ยบรหิารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ....  

๔ ต.ค. ๖๐ 
(๖ วนั) 

 

- - 



๑๐๔ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูล 
ให้ผู้ขอ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 

อนุญาต
บางส่วน 
ว.ด.ป. 

(เหตุผล) 
๗. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                        

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝา่ยบรหิารในการป้องกัน                   
และปราบปรามการทจุรติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๘. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                      
ร่างพระราชบญัญตัจิัดตั้งศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....  

๙. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                     
ร่างพระราชบญัญตัวิธิีพิจารณาคดทีุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....  

๑๐. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                     
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ....                          

358 ๓๐ ต.ค. ๖๐ 
 

นายวนิัย  เพชรบรุ ี
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ส านักงาน 
คณะกรรมาการกฤษฎีกา 
 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
    รา่งพระราชบญัญตัธิุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
๒. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    รา่งพระราชบญัญตัธิุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๐ ต.ค. ๖๐ 
(๑ วนั) 

 

- - 

 


