


















 
 

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไตรมาสที่ 2 (๑ มกราคม - 31 มีนาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งหมด จ านวน 316 ราย 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน 233 ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑   ๖ ม.ค. ๖๐ นายพิสัณห์โชค  รตารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
๖ ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒  ๙ ม.ค. ๖๐ นายวิทวัส  บุญญสถติย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา                   
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลย ี                           
ช่วยการเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
9 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓  ๙ ม.ค. ๖๐ นางศรีวัลลภา   
     อนันทวรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  สถาบันภูมริาชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔  ๙ ม.ค. ๖๐ นางนลินี  วรีะผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  อนุญาต 
9 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕  ๑๐ ม.ค. ๖๐ พล.ต.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
10 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๖  ๑๐ ม.ค. ๖๐ นายนภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      

การสาธารณสขุ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    

ร่างพระราชบัญญัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
10 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๗  ๑๐ ม.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                        
ร่างพระราชบัญญัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                           
ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
10 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๘  ๑๐ ม.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
10 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๓ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙  ๑๐ ม.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
การสาธารณสขุ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

อนุญาต 
10 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐  ๑๒ ม.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
12 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑  ๑๒ ม.ค. ๖๐ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม  25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการเรียกเงิน

สมทบเขา้กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ ามนัอนัเกิดจากเรอื พ.ศ. .... 

อนุญาต 
12 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒  ๑๓  ม.ค. ๖๐ ร.อ.หญิง อลินวรรณ  
     ปาณินท ์
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
13 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓  ๑๓ ม.ค. ๖๐ น.ส.ประพิณ  
     ประดิษฐากร 
ประชาชน 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม  25๕๙) อนุญาต 
13 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔  ๑๓ ม.ค. ๖๐ นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
13 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕  ๑๓ ม.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรช  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....  

อนุญาต 
13 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖  ๑๓ ม.ค. ๖๐ นายประหยดั  เสนวิรัช 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙) 
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
13 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗  ๑๖ ม.ค. ๖๐ นายวฒุิพงศ ์ ศุภรมย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙) 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการเรียกเงิน

สมทบเขา้กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ ามนัอนัเกิดจากเรอื พ.ศ. ....  

อนุญาต 
16 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘  ๑๖ ม.ค. ๖๐ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
16 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙  ๑๖ ม.ค. ๖๐ นายพุฒิพันธ์  
     อภิไชยาวาทย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
16 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐  ๑๗ ม.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                              
การเรียกเงนิสมทบเขา้กองทุนระหวา่งประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนือ่งมาจากมลพิษน้ ามนัอันเกดิจากเรือ พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ พ.ศ. 
๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                       
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี

อนุญาต 
17 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑  ๑๗ ม.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์   
     บวรสริิสรรค ์
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                       
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                        
ร่างพระราชบัญญัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
17 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒  ๑๗ ม.ค. ๖๐ น.ส.ลัดดาวัลย์   
     วัฒนเสถียร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
  ความอาญา (ฉบับที ่๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
17 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓  ๑๘ ม.ค. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
18 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔  ๑๘ ม.ค. ๖๐ นายภูวเรศ  สมพร 
ประชาชน 
 

- หนังสือประมวลกฎหมายข้าราชการฝา่ยรัฐสภา  อนุญาต 
18 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕  ๑๘ ม.ค. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                   
ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการเรียก                

เงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสยีหาย                    
อันเนือ่งมาจากมลพิษน้ ามนัอันเกดิจากเรือ พ.ศ. .... 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
18 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๗ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖  ๑๘ ม.ค. ๖๐ นายวรพล   
     โสคติยานุรกัษ ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 

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

อนุญาต 
18 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗  ๑๙ ม.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาสรปุผลการด าเนนิงานของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                               

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
4. ส าเนาพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

อนุญาต 
19 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘  ๑๙ ม.ค. ๖๐ นายอ านวย  สุวรรณครี ี
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  สถาบันภูมริาชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙  ๑๙ ม.ค. ๖๐  พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                                  
  การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 

- - 

๓๐  ๑๙ ม.ค. ๖๐ นายแมน   
     ตระหง่านไพบูลย ์
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                 
ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
19 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๘ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์                 
ในท้องที่อ าเภอบางพล ีอ าเภอเมืองสมุทรปราการและอ าเภอ                    
พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. ....  

3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙) 
4.หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา                   

ร่างพระราชบัญญัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๑  ๑๙ ม.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                              

การเรียกเงนิสมทบเขา้กองทุนระหวา่งประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนือ่งมาจากมลพิษน้ ามนัอันเกดิจากเรือ พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวสัดิ์ ในท้องที่
อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการและอ าเภอพระประแดง 
จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                            
การรบัขนทางอากาศระหวา่งประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๙ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๒  ๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุภาบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตักิารจัดซื้อจดัจ้าง 
  และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
20 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓  ๒๐ ม.ค. ๖๐ ร.ต.ท.อุทัย  อาทิเวช 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
20 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔  ๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวสัดิ์ ในท้องที่
อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการและอ าเภอพระประแดง 
จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๕  ๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติการเรียกเงนิ
สมทบเขา้กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ ามนัอนัเกิดจากเรอื พ.ศ. ....  

2. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวสัดิ์ ในท้องที่
อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการและอ าเภอพระประแดง 
จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
20 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๑๐ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติการรบัขนทาง
อากาศระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                 
ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓๖  ๒๖ ม.ค. ๖๐ นายอุดม วิบูลเทพาชาต ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
26 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๗  ๒๖ ม.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตั ิ
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
26 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๘  ๒๖ ม.ค. ๖๐  พ.อ.สิรพ  พูลเจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดทะเบียนมูลนิธ ิการด าเนินกิจการ 
  และการทะเบียนมูลนธิิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 
26 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๓๙  ๒๗ ม.ค. ๖๐ นายภูวเรศ  สมพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
27 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๐  ๒๗ ม.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธนัวาคม 25๕๙) อนุญาต 
27 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๑๑ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๑  ๒๗ ม.ค. ๖๐ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัย        
แม่โจ ้พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๒  ๓๐ ม.ค. ๖๐ นายวฒุิพงศ ์ ศุภรมย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารายนามคณะกรรมการสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรปูการเมืองและ 
  การศึกษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
30 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๓  ๓๑ ม.ค. ๖๐ รศ.ดร.ธัชพนธ ์ ยอดทอง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเตมิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙) 

อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๔  ๓๑ ม.ค. ๖๐ นายสิทธิพงษ ์  
     ศรีสุวรรณสิทธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง 
  และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  

อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๕  ๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ร.อ.ชัชวาลย์   
     อัมระปาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๖  ๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีะย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๑๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปมติคณะรฐัมนตร ี 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
๔๗  ๓๑ ม.ค. ๖๐ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 

31 ม.ค. ๖๐ 
(1 วนั) 

- - 

๔๘  ๓๑ ม.ค. ๖๐  นายเอกพจน ์  
     ประจ าเมือง 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                                              
    ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๔๙  ๓๑ ม.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                         
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ         
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                    
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๑๓ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  

๕๐  ๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ต.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
31 ม.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๕๑  ๑ ก.พ.๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดัระเบียบ 
  ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๕๒  ๑ ก.พ. ๖๐ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟู 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                   

ร่างพระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                          
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                      
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ            
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๓  ๑ ก.พ. ๖๐ นายสุกฤษฎิ ์  
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๕๔  ๑ ก.พ. ๖๐ นายวรพล   
     กติติรตัวรางกรู 
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๕๕  ๑ ก.พ. ๖๐ นายปิยชน  ธรรมชาต ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดัระเบียบ 
  ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๕๖  ๑ ก.พ. ๖๐ นายชัชวาล  วังศิรจนัทร ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  
 

- - 

๕๗  ๑ ก.พ. ๖๐ นายธานี  อ่อนละเอียด 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                                           
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

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

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๕๘  ๑ ก.พ. ๖๐ น.ส.ฉตัรสดุา  ศริิวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบญัญตั ิ
  แห่งชาตแิละกรรมาธกิาร ปี ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๙  ๑ ก.พ. ๖๐ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟู 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                   
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ                      
พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๐  ๑ ก.พ. ๖๐ นายสุกฤษฎิ ์ 
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- - ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
-   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๑  ๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดัระเบียบ 
  ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๒  ๒ ก.พ. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปโิตรเลียม  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๓  ๒ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๔  ๒ ก.พ. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์   
     ท้าวเนวงศ ์
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๕  ๒ ก.พ. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การสาธารณสุข (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๖  ๒ ก.พ. ๖๐ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนาประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๗  ๒ ก.พ. ๖๐ นต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปโิตรเลียม  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  
 

- - 

๖๘  ๒ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๖๙  ๒ ก.พ. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์   
     ท้าวเนวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๗ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๐  ๒ ก.พ. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                              
การสาธารณสขุ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
2 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๑  ๓ ก.พ. ๖๐ น.อ.หนึ่ง  กาญจนมัพะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๒  ๓ ก.พ. ๖๐ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๓  ๓ ก.พ. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๔  ๓ ก.พ. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๘ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๕  ๓ ก.พ. ๖๐ น.ส.สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  สถาบันภูมริาชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๖  ๓ ก.พ. ๖๐ นางศรีวัลลภา   
     อนันทวรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๗  ๓ ก.พ. ๖๐ น.อ.หนึ่ง  กาญจนมัพะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๘  ๓ ก.พ. ๖๐ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๗๙  ๓ ก.พ. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๑๙ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๐  ๓ ก.พ. ๖๐ นายธรีธรรม   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๑  ๓ ก.พ. ๖๐  น.ส.สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  สถาบันภูมริาชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๒  ๓ ก.พ. ๖๐ นางศรีวัลลภา   
     อนันทวรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๓  ๖ ก.พ. ๖๐  นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
6 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๔  ๖ ก.พ. ๖๐ น.ส.วารุณี  เรงิสูงเนิน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากับการประกอบกิจการ 
  วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
6 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๕  ๖ ก.พ. ๖๐ นายเจษฎา  ลุประสงค ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรักษามรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม  
  พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

อนุญาต 
6 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๐ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๖  ๗ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ท.สมคดิ   
     บญุถนอม 
กรรมาธิการ 

- พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตทีด่ินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
  ในท้องที่เขตจตุจักร เขตหว้ยขวาง เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ  
  เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร  
  และอ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวัดสมุทรปราการ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๗  ๗ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. ระเบียบและขั้นตอนการเวนคืนทีด่ิน 
2. พระราชกฤษฎีกาการก าหนดเขตทีด่ินเวนคืนเพื่อสรา้งรถไฟฟ้า 
    สายสีส้ม และระบบการขนส่งมวลชนที่เกี่ยวขอ้ง 

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๘  ๗ ก.พ. ๖๐ นายภัฎ บพิธนิตกิุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือสิทธิประโยชนข์องสมาชิกวฒุิสภาและกรรมาธิการ 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๘๙  ๗ ก.พ. ๖๐ พ.อ.สุรเชษฐ์  ลาภวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี   
 

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๐  ๗ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิจัดระเบียบ    
    ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. ส าเนาพระราชก าหนดพิกัดอตัราศุลกากร (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๑ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๑  ๗ ก.พ. ๖๐ พ.อ.ส่งศักดิ์   
     นนัทธ์นะวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์    
    พ.ศ. ๒๕๕๗  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนญู  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  
5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  
6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
    พ.ศ. ๒๕๕๙  
7. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๒  ๗ ก.พ. ๖๐ นายวฒุิพงศ ์ ศุภรมย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตัิจัดระเบียบ 
  ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
7 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๓  ๘ ก.พ. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม  25๕๙ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    รา่งพระราชบญัญตัิการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
8 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๔  ๘ ก.พ. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
8 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๕  ๘ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
8 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๖  ๘ ก.พ. ๖๐ น.ส.สุมลมาศ  คงสวัสดิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
 

อนุญาต 
8 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๗  ๘ ก.พ. ๖๐ นายณัฐเมศร ์  
     เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารของสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ อนุญาต 
8 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๓ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๘  ๑๐ ก.พ. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม  25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิจัดระเบียบ 
    ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
10 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๙๙  ๑๐ ก.พ. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน - ตุลาคม  25๕๙) อนุญาต 
10 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๐  ๑๔ ก.พ. ๖๐ นายวนันพ   
     ศรีประภาภรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
14 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๑  ๑๕ ก.พ. ๖๐ นายอลนกรณ์  ค าดว้ง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิ้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
15 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๒  ๑๕ ก.พ. ๖๐ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
15 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๓  ๑๕ ก.พ. ๖๐ นายไพโรจน์  โพธไิสย 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
15 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๔  ๑๖ ก.พ. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์   
     กงัวานวงศ ์
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
16 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๕  ๑๖ ก.พ. ๖๐ น.ส.ธรรมรัตน์   
     ศรีทองกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - ส าเนาเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อนุญาต 
16 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๖  ๑๗ ก.พ. ๖๐ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  ใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
17 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๗  ๑๗ ก.พ. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
-   พ.ศ. ....  

อนุญาต 
17 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๘  ๑๗ ก.พ. ๖๐ พ.อ.หญิง เพ็ญนภา   
     ภักดีวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาเอกสารมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย อนุญาต 
17 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๐๙  ๑๗ ก.พ. ๖๐  นายพูลศักดิ์  ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
17 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๐  ๑๙ ก.พ. ๖๐ น.ส.พิณรัตน์  รตันวิสุทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
-  

อนุญาต 
19 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๑  ๒๐ ก.พ. ๖๐ นายอุดม  วิบูลเทพาชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
-   ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
20 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๒  ๒๐ ก.พ. ๖๐ นายศรายุธ  รตันเทพ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติม 
  ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๓  ๒๐ ก.พ. ๖๐ นายศิริชัย  สาครรตันกุล 
ประชาชน 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
20 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๔  ๒๐ ก.พ. ๖๐ น.ส.กติติมา  คงสารวย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อนุญาต 
20 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๕  ๒๐ ก.พ. ๖๐ ผศ.บุญเจอื ถิน่นคร 
อนุกรรมาธิการ 

1. พระราชบญัญตัวิิชาชีพสงัคมสงเคราะห ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
20 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๖  
 

๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
21 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๗  ๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
5. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
21 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๗ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๘  ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
21 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๑๙  ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายบรรหาร  ก าลา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
 

อนุญาต 
21 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๐  ๒๑ ก.พ. ๖๐  นายชัชวาล  วังศิริจนัทร ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิัญญาทางวฒันธรรม  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
21 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๘ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๑  ๒๒ ก.พ. ๖๐ ดร.อดุมศกัดิ ์ ศรีสุทวิา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๒  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นายนิยม  กนัทะมา 
ประชาชน 

- - วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
-  

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๓  ๒๒ ก.พ. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๔  ๒๒ ก.พ. ๖๐ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟู 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๒๙ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๕  ๒๒ ก.พ. ๖๐ น.ส.เบญจวรรณ   
     อ่านเปรื่อง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๖  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๗  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นายนิยม  กนัทะมา 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๒๘  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นายสุกฤษฎิ ์  
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
     รา่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๓๐ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๒๙  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นางอ าไพวรรณ  ตรีสกุล 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๐  ๒๒ ก.พ. ๖๐ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญัตแิหง่กฎหมายที่เกี่ยวกบั 
  ความรับผดิในทางอาญาของผู้แทนนติิบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
22 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๑  ๒๓ ก.พ. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๒  ๒๓ ก.พ. ๖๐ น.ส.อรวรรณ  เกษร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  หา้มเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๓  ๒๓ ก.พ. ๖๐ ร.ท.หญิง ปาณิสรา   
     อยู่ทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๓๑ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๔  ๒๓ ก.พ. ๖๐ นายวิทวัส  บุญญสถติย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติม 
  ประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๕  ๒๓ ก.พ. ๖๐ นายวริัตน์  ทองใบเพชร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๖  ๒๓ ก.พ. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตวิ่าด้วยผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตวิ่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดินของรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๗  ๒๓ ก.พ. ๖๐ ดร.ปรัชญา  
     มหาวินิจฉัยมนตร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
23 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๓๘  ๒๔ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
24 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 



๓๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๙  ๒๔ ก.พ. ๖๐  นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
24 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๐  ๒๔ ก.พ. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
24 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๑  ๒๗ ก.พ. ๖๐ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. พระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
27 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๒  ๒๘ ก.พ. ๖๐ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธนัวาคม 25๕๘) อนุญาต 
28 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  
 

- - 



๓๓ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๓  ๒๘ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
28 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๔  ๒๘ ก.พ. ๖๐ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
28 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๕  ๒๘ ก.พ. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน  25๕๙) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
28 ก.พ. ๖๐ 

(1 วนั)  

- - 

๑๔๖  ๑ มี.ค. ๖๐ นายปราโมทยค์ริษฐ 
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารายงานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
  ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๗  ๑ มี.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๖๐ 

- - 



๓๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ควบคุมการสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็เล็ก  
    พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

๑๔๘  ๑ มี.ค. ๖๐ พ.ต.ท.ปุณณวิช   
     อรรคนันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๙  ๑ มี.ค. ๖๐ นายณัฐกติติ์   
     เสียงสมัพันธ ์
สื่อมวลชน 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธนัวาคม 25๕๙) อนุญาต 
๑ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๐  ๑ มี.ค. ๖๐ นางสุทธิน ี เมธีประภา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๑  ๒ มี.ค. ๖๐ น.ส.อัณณ์ชญา  สุตนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารายงานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
  ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๒  ๒ มี.ค. ๖๐ ร.ท.หญิง ปาณิสรา   
     อยู่ทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    สหกรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๓  ๒ มี.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

- - 



๓๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    สหกรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

๑๕๔  ๒ มี.ค. ๖๐ น.อ.หญิง จติศริิ   
     สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๕  ๒ มี.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์พล   
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    สหกรณ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๖  ๒ มี.ค. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๗  ๒ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ต.ก าพล   
     โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการภาษาองักฤษ และ ชื่อต าแหนง่บุคลากร 
  ในวงงานรฐัสภา 

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๘  ๒ มี.ค. ๖๐ นายเอกศักดิ์  อุ่นใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
2 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๙  ๓ มี.ค. ๖๐ พล.ต.สุนทร  พุทชาญค้า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

- - 



๓๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา                
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

๑๖๐  ๓ มี.ค. ๖๐ ร.ท.หญิง ปาณิสรา   
     อยู่ทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา               
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๑  ๓ มี.ค. ๖๐ พ.จ.อ.วัชรนิทร์   
     จันทรแ์จ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ พ.ศ. ๒๕๕3 
2. พระราชบญัญัตริะเบียบขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
3. ส าเนาพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหนง่ 
    ผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ 
4. ส าเนาพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากับ 
    การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และกิจการ 
    โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๒  ๓ มี.ค. ๖๐ นายชานนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 

- - 



๓๗ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๓  ๓ มี.ค. ๖๐ นายชัชวาลย์  คุณค้ าช ู
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ           
พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ                               
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๔  ๓ มี.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา                 
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๕  ๓ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๓๘ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา                 
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๖๖  ๖ มี.ค. ๖๐ นายสุกฤษฎิ ์  
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา                
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
6 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๗  ๖ มี.ค. ๖๐ นายทัศวัศ  
     ทัศนไตรลกัษณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
6 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๘  ๖ มี.ค. ๖๐ นายภัคภณ  ไชยาค า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
  ของบ้านเมอืง (ฉบบัที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
6 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๙  ๖ มี.ค. ๖๐ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อนุญาต 
6 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๓๙ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๐  ๗ มี.ค. ๖๐ พ.อ.ธนัญชัย  พยัตตพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
7 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๑  ๗ มี.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการกีฬา                  

แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
7 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๒  ๘ มี.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บคุคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๘ อนุญาต 
8 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๓  ๘ มี.ค. ๖๐ น.ส.ศิรพรรณ   
    วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559) 

อนุญาต 
8 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๔  ๘ มี.ค. ๖๐ น.อ.ตระกลู  ทบัทิมด ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
8 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 
 

- - 



๔๐ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๕  ๙ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวธุปืน  
  เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
9 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๖  ๙ มี.ค. ๖๐ น.อ.สมเจตน ์ คงรอด 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิอาวธุปนื  
    เครื่องกระสนุปนื วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิง่เทยีมอาวธุปนื  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๗  ๙ มี.ค. ๖๐ ร.ท.หญิง ปาณิสรา   
     อยู่ทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวธุปืน  
  เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๘  ๙ มี.ค. ๖๐ น.ส.สุกัญญา   
     สิรกิิจวณิชย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิอาวธุปนื    
    เครื่องกระสนุปนื วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิง่เทยีมอาวธุปนื  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. ส าเนารายละเอียดการรบับุตรบญุธรรม 

อนุญาต 
9 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๙  ๙ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิอาวธุปนื  
    เครื่องกระสนุปนื วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิง่เทยีมอาวธุปนื  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
9 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๑ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๐  ๑๐ มี.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาระเบียบการจ่ายเงนิของส านักการคลงัและงบประมาณ อนุญาต 
10 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๑  ๑๐ มี.ค. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ พ.ศ. .... 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
10 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๒  ๑๐ มี.ค. ๖๐ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา                           
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
10 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๓  ๑๐ มี.ค. ๖๐ ร.ต.อาภากร  เฟื่องฟ ู
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

อนุญาต 
10 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๔  ๑๐ มี.ค. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวธุปืน  
  เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
10 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๕  ๑๓ มี.ค. ๖๐ พ.ต.อ.ชัยรตัน ์ วรุณโณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
13 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๖  ๑๔ มี.ค. ๖๐ พ.อ.ส่งศักดิ์   
     นนัทธ์นะวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิัญญาทางวฒันธรรม  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๗  ๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๘  ๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๙  ๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรฐัมนตร ี๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุญาต 
14 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๐  ๑๔ มี.ค. ๖๐ ร.ต.หญิง พิชญาภา  
     อดุมชัยรัตน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
14 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๓ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                   
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ                      
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๙๑  ๑๕ มี.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัติวธิีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                       

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบรรษัท

ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๒  ๑๕ มี.ค. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัท 
  ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๓  ๑๕ มี.ค. ๖๐ นางอ าไพวรรณ  ตรีสกุล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๔  ๑๕ มี.ค. ๖๐ น.อ.นนัทิพัฒน์   
     วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - ส าเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  
-   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๕  ๑๕ มี.ค. ๖๐ นายโยธนิ  ทองพะวา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๖  ๑๕ มี.ค. ๖๐ ร.ท.หญิง นันทิยา  
     ทองคณารักษ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๗  ๑๕ มี.ค. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์   
     วรมงคลชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
15 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๘  ๑๖ มี.ค. ๖๐ น.อ.นนัทิพัฒน์   
     วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                  
ร่างพระราชบัญญัติการคุม้ครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือพระราชบัญญตัิจดัรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕ 
4. หนังสือพระราชบัญญตัิสง่เสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    

ร่างพระราชบัญญัติกองทนุยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
6. หนังสือพระราชบัญญตัิหา้มเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
16 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๙  ๑๖ มี.ค. ๖๐ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
16 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๐  ๑๖ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติม 
  ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
16 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๑  ๑๖ มี.ค. ๖๐ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙) 

อนุญาต 
16 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๒  ๑๗ มี.ค. ๖๐ นายเกรียงไกร   
     โชคน าบุญมา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือพระราชบัญญัตอิาคารชดุ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญาต 
17 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๓  ๑๗ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธนัวาคม 25๕๙) อนุญาต 
17 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๔  ๑๗ มี.ค. ๖๐ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร อนุญาต 
17 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๕  ๑๗ มี.ค. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร  
2. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผน่ดนิ 

อนุญาต 
17 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๖  ๒๐ มี.ค. ๖๐ นายเดชา  จันทร์เกษม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
20 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๗  ๒๐ มี.ค. ๖๐ นายพุฒิพันธ์  
      อภิไชยาวาทย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบ   
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
20 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๘  ๒๑ มี.ค. ๖๐ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตไพรศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
21 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๙  ๒๑ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
21 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๗ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒๑๐  ๒๑ มี.ค. ๖๐ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
21 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๑  ๒๑ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี 

อนุญาต 
21 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๒  ๒๑ มี.ค. ๖๐ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ                        
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
21 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๘ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                   
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดคี้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิอาวธุปนื 
เครื่องกระสุนปนื วตัถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน       
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
บรรษัทประกันสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๑๓  ๒๒ มี.ค. ๖๐ นายรังษติ  มุสิระฉตัร 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
22 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๔  ๒๒ มี.ค. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนาค าสั่งผูว้่าราชการจงัหวดั เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการ 
  เพาะเลี้ยงสัตวน์้ าในพ้ืนทีน่้ าจืด 

อนุญาต 
22 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๕  ๒๒ มี.ค. ๖๐ นางนันทน์ภัส  ชศูร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๖  ๒๒ มี.ค. ๖๐ นายปราโมทยค์ริษฐ 
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือพระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. ส าเนาค าสั่งหวัหน้ารักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่๑๔/๒๕๖๐  
    เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย 
    ว่าดว้ยการจราจรทางบก 

อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๔๙ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๗  ๒๓ มี.ค. ๖๐ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา อนุญาต 
๒3 มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๘  ๒๓ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ต.ก าพล   
     โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
3. หนังสือระเบียบส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ว่าด้วยการจดัการ 
    เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๙  ๒๓ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์ วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการแข่งขนั 
    ทางการค้า พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
    ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๐  ๒๓ มี.ค. ๖๐ นายประหยดั  เสนาวิรชั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรฐัมนตร ี๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบรรษัท

ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๑  ๒๓ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๕๐ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๒  ๒๓ มี.ค. ๖๐ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรฐัมนตรี ๗ มนีาคม ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๓  ๒๔ มี.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
  และสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๔  ๓๐ มี.ค. ๖๐ น.อ.สมเจตน ์ คงรอด 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๕  ๓๐ มี.ค. ๖๐  นายจิริทธิ์ผล  
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธนัวาคม  25๕๙)  อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๖  ๓๐ มี.ค. ๖๐  นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่  
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือพระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓  อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๗  ๓๐ มี.ค. ๖๐  นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิ
พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐                   
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 



๕๑ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิระเบียบ
ข้าราชการฝา่ยตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพน้จาก
ราชการของข้าราชการตุลาการ)  

๒๒๘  ๓๐ มี.ค. ๖๐  นางอ าไพวรรณ  ตรีสกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิควบคมุการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๙  ๓๐ มี.ค. ๖๐ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
  และสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๐  ๓๐ มี.ค. ๖๐ พ.ต.อ.อมรฤทธิ์  คชกูล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรักษามรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๑  ๓๐ มี.ค. ๖๐ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีท่ีดนิ        
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ                      
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๒  ๓๑ มี.ค. ๖๐ นายมนตร ี คงทน 
บคุคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
  และสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๑ มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 



๕๒ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๓  ๓๑ มี.ค. ๖๐ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
  คลืน่ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทย ุ
  โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๑ มี.ค. ๖๐ 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน ๑๖ ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่งของ

ผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.ท่ีส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

234 ๙ ม.ค. ๖๐  นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ  
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
9 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

๒35 ๑๐ ม.ค. ๖๐ นางสาวยุพา แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการทรมาน 
  และการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... 
  

อนุญาต 
10 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

236 ๑๗ ม.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
17 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

237 ๑๗ ม.ค. ๖๐ น.ส. ศศิพรรณ พวงพันธ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตคิณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... อนุญาต 
17 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

238 ๑๘ ม.ค. ๖๐ น.ส. ณัฐรดา  นาโควงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตกิารรบัขนทางอากาศระหวา่งประเทศ  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
18 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 



๕๔ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่งของ

ผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.ท่ีส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

239 ๒๕ ม.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
25 ม.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

240 ๑ ก.พ. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
1 ก.พ. 60 

(๑ วนั) 

- - 

241 ๘ ก.พ. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ  
  ครัง้ที่ ๙/๒๕๖๐ วันศุกรท์ี ่๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
8 ก.พ. 60 

(๑ วนั) 

- - 

242 ๒๐ ก.พ. ๖๐ น.ส. ชดิชนก ไชยกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิโรคระบาดสัตว ์

อนุญาต 
20 ก.พ. 60 

(๑ วนั) 

- - 

243 ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๖๐ วนัศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
 
 

อนุญาต 
21 ก.พ. 60 

(๑ วนั) 

- - 



๕๕ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่งของ

ผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.ท่ีส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

244 ๑ มี.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๑๓/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๑๔/๒๕๖๐ วนัศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
1 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

245 ๗ มี.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้
  1. ครัง้ที่ ๑๕/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๙ มนีาคม ๒๕๖0 
  2. ครัง้ที่ ๑๖/๒๕๖๐ วนัศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
7 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

246 ๑๕ มี.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- สรปุแนวทางการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 
  จ านวน 2 ครัง้ ดังนี้3 
  1. ครัง้ที่ ๑๗/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๑๘/๒๕๖๐ วนัศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
15 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

247 ๒๑ มี.ค. ๖๐ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 
  1. ครัง้ที่ ๑๙/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  2. ครัง้ที่ ๒๐/๒๕๖๐ วนัศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
21 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

248 21 มี.ค. ๖๐ น.ส.เพ็ญจันทร์ จติรบวร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตทิี่คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  
 

อนุญาต 
21 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 
 

- - 



๕๖ 
  

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่งของ

ผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.ท่ีส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

249 21 มี.ค. ๖๐ น.ส.วราภรณ์ เผือกเจริญ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตทิี่คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  อนุญาต 
21 มี.ค. 60 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๕ ราย  
 

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.) 

250 26 ม.ค. 60 น.ส. ณตัถยา  สขุสงวน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงต าแหนง่และการออกจากต าแหน่ง
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร/สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ/
สมาชิกสภารา่งรฐัธรรมนูญ และขอ้มูลการด ารงต าแหนง่                         
ในคณะกรรมาธกิารคณะต่าง ๆ ของพระยาอรรถการียน์ิพนธ ์    
(สิทธิ  จุณณานนท์) 

อนุญาต 
26 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

251 
 

14 ก.พ. 60 น.ส. เบญจมาศ  ปิยะไพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
14 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

252 21 ก.พ. 60 น.ส. กรนติ  สุรพิพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาต ิ
2. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
21 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

253 2 มี.ค. 60 น.ส. ชัชสรัล  เรืองฉมิ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
2 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

254  30 มี.ค. 60 น.ส. วิภาว ี ชมะโชต ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาประวัติสมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ อนุญาต 
2 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

 



๕๘ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน ๑ ราย  
 

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.) 

255 16 ก.พ. 60 ศาลจังหวดัพัทลุง 1. ส าเนาบนัทึกข้อความของคณะกรรมการจริยธรรมวฒุิสภา                        
ที่ สว.0008/(จ.) 91 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2555                           
เรื่อง การกระท าของสมาชิกวุฒิสภาทีไ่ม่สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมสมาชิกวฒุิสภาถึงประธานวฒุิสภา 

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิภา ชุดที ่2 
ครั้งที ่8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 

อนุญาต 
21 ก.พ. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔ ราย  
 

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.) 

256 16 ม.ค. 60 นายวิชัย  ดีจังวิภาค 
ประชาชน 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุาสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  ครัง้ที่ 80/2559 วนัพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม 2559 เรือ่งด่วน                

ที่ 4 ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ 

อนุญาต 
16 ม.ค. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

257 24 ม.ค. 60 นายอุดมเดช  รัตนเสถียร 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิเพ่ือด าเนินการ
กระบวนการถอดถอนนายอดุมเดช  รตันเสถียร เมื่อครั้งด ารง
ต าแหนง่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากต าแหน่ง จ านวน 4 ครัง้ 
ดังนี ้

  1. ครัง้ที่ 61/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
  2. ครั้งที่ 62/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 6 ตลุาคม 2559 
  3. ครัง้ที่ 67/2559 (เปน็พิเศษ) วันศุกร์ที ่28 ตุลาคม 2559 
  4. ครัง้ที่ 68/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจกิายน 2559 

อนุญาต 
24 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

258 9 มี.ค. 2559 นายสุรพงษ์  โตวิจกัษณ์ชัยกุล 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                                 
ครั้งที ่15/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่องด่วน       
การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติเพื่อด าเนินการถอดถอน                     
นายสุรพงษ์  โตวิจกัษณ์ชัยกุล เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศออกจากต าแหน่ง 

อนุญาต 
9 มี.ค. 60 

(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.) 

259 23 มี.ค. 60 นายสุรพงษ์  โตวิจกัษณ์ชัยกุล 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิเพ่ือด าเนิน
กระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล เมือ่ครั้งด ารง
ต าแหนง่รฐัมนตรวี่าการการทรวงการต่างประเทศออกจากต าแหน่ง 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  

  1. ครัง้ที่ 17/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560  
  2. ครัง้ที่ 19/2560 วนัพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 

อนุญาต 
23 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน 12 ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง        

ของผู้ขอข้อมลู 
ชือ่ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

260 9 ม.ค. 60 นางจติตวิรรณ   
     พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ประชาชน  

- ส าเนาขอ้มูลขา่วสารของราชการ และเอกสารหลักฐานจาก
หนว่ยงานของรัฐ 

อนุญาต 
9 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

261 12 ม.ค. 60 นายอุดม  รัฐอมฤต 
ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาศึกษาหลักการ                    
ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหนง่ทางการเมือง 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมในชั้นการพิจารณาของสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาตแิละเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  

อนุญาต 
12 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

262 17 ม.ค. 60 นายธญัญา  ศรีสุพรรณ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในชั้นการ
พิจารณาของสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

  1. ครัง้ที่ 68/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจกิายน 2559 
  2. ครัง้ที่ 79/2559 วนัศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 

อนุญาต 
17 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

263 25 ม.ค. 60 นายอุดมเดช  รัตนเสถียร 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิในชัน้การพิจารณา
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวน 4 ครั้ง ดงันี้ 

  1. ครัง้ที่ 61/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
  2. ครัง้ที่ 62/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 6 ตลุาคม 2559 

อนุญาต 
22 ก.พ. 60 

(29 วัน) 

 -  - 



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.) 

     3. ครัง้ที่ 63/2559 (เปน็พิเศษ) วันศุกร์ที ่6 ตุลาคม 2559 
  4. ครัง้ที่ 68/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจกิายน 2559 

   

264 9 ก.พ. 60 นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา 
รองเลขาธกิาร รักษาการแทน
เลขาธกิารส านักงาน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ                 
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔5) ในชัน้การพิจารณาของวุฒิสภา 

อนุญาต 
 15 ก.พ. 60 

(7 วนั) 

 -  - 

265 22 ก.พ. 60 นายพุทธิพงษ์  เขม็เมือง 
ประชาชน 

๑. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
((ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60) 

๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมาย                        
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..)    พ.ศ. .... ((ฉบับที ่28)                        
พ.ศ. ๒๕51) 

๓. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมาย                       
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 29)                     
พ.ศ. ๒๕51) 

อนุญาต 
 25 ก.พ. 60 

(3 วนั) 

 -  - 

266 22 ก.พ. 60 นายณัทกฤช เปล่งรศัม ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตคิณะสงฆ ์(ฉบับที่..) พ.ศ. .... อนุญาต 
 24 ก.พ. 60 

(2 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.) 

267 23 ก.พ. 60 น.ส.จารุณ ีนนัชนะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... อนุญาต 
 23 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

268 3 มี.ค. 60 นายปฐมพงษ์  สิงห์แดง 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕42) 

อนุญาต 
 7 มี.ค. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

269 7 มี.ค. 60 นายเฉลมิศักดิ์  พิกุลศรี 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนารา่งพระราชบญัญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่3๒) พ.ศ. 2559) 

อนุญาต 
 7 มี.ค. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

270 10 ม.ค. 60 นางมลัยพร เหล่าธรรมจกัร
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในส่วนที่เกี่ยวกบั
การถอดถอน พลอากาศเอก สุก าพล  สวุรรณทตั 

อนุญาต 
 13 มี.ค. 60 

(4 วนั) 

 -  - 

271 27 มี.ค. 60 พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาใบประมวลผลการลงคะแนนในการประชุมสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิครั้งที่ 17/2560 วันพฤหัสบดีที ่16 มนีาคม 2560 

อนุญาต 
 28 มี.ค. 60 

(2 วนั) 

 -  - 

 
 
 
 
 



๖๔ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ จ านวน 9 ราย 
 

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.) 

272 17 ม.ค. 60 น.ส. ศศิกานต ์ พรามจร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. เอกสารการศกึษาดูงาน จังหวดัอดุรธาน ีจังหวดัหนองคาย 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว วนัที่ 27 - 29 ตุลาคม 
2551 

2. เอกสารการศกึษาดูงาน จังหวดัอดุรธาน ีจังหวดัหนองคาย        
จังหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร วนัที ่16 - 19 กนัยายน 2553 

3. เอกสารการศกึษาดูงาน จังหวดัอดุรธาน ีวนัที่ 14 - 16 กนัยายน 
2554  

อนุญาต 
17 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

273 21 ม.ค. 60  น.ส. กฤษณา  อินทรแพทย์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือบทบาทอ านาจหน้าที่ของวฒุิสภาตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 

2. หนังสือบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสภานติิบัญญตัแิห่งชาติ 
(ส านักวิชาการ) 

3. หนังสืออ านาจหน้าที่วฒุสิภาตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ไพโรจน์  โพธิไสย) 

อนุญาต 
21 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

274 27 ม.ค. 60 น.ส. ศศิกานต ์ พรามจร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. เอกสารการเดินทางศกึษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เล่ม 1                              
วันที ่9 - 18 ธันวาคม 2556 

2. เอกสารการเดินทางศกึษาดูงานประเทศญีปุ่่น เล่ม 2                              
วันที ่9 - 18 ธันวาคม 2556 

อนุญาต 
27 ม.ค. 60 

(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.) 

275 1 ก.พ. 60 นายอุดร  พันธมุิตร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. เอกสารการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาฯ (กล่องที ่1)  

2. เอกสารการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาฯ (กล่องที ่2) 

อนุญาต 
1 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

276 8 ก.พ. 60 น.ส. ณตัถยา  สขุสงวน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- สมดุทะเบียนประวตัิพระยาอรรถการีย์ นิพนธ ์ อนุญาต 
8 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

277 15 ก.พ. 60 นางฤทัยรัตน์  แก้วปาน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- เอกสาร (ลับ) ข้อมูลการผลิต ต้นทนุค่าไฟฟ้าและข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
(เจ้าของเอกสารเปน็ผู้รอ้งขอเอกสารให้ น.ส. รสนา  โตสิตระกูล 
ผู้ใช้เอกสาร) 

อนุญาต 
15 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

278 6 มี.ค. 60 น.ส. เพลินตา  ตันรังสรรค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่พระบารม ี60 ปี ทรงครองราชย์ อนุญาต 
6 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

 -  - 

279 14 มี.ค. 60 นางฤทัยรัตน์   
     มาลากุล ณ อยธุยา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ตารางการเก็บเอกสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา อนุญาต 
14 มี.ค. 60 

(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.) 

280 28 มี.ค. 60 น.ส. มัทยา  ศรีพนา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. สารวฒุิสภา 22 (4) เมษายน 2557 
2. ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา (ชั่วคราว) พ.ศ. 2551 
3. ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554 
4. ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
5. ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 
6. ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 

อนุญาต 
28 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ จ านวน 9 ราย 
 

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.) 

281 6 ม.ค. 60 น.ส. อมัพะวนั  ปฐมกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 
6 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

282 12 ม.ค. 60 นายกรญิ  จันทรจรัสวฒัน ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือ The Senate 
2. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551 
3. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย - อังกฤษ) 

อนุญาต 
12 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

283 8 ก.พ. 60 น.ส. ทิฆมัพร  แรงเขตรการ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าปีสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
8 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

284 23 ก.พ. 60 น.ส. อมรรตัน ์  
     สงเคราะหธ์รรม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 
23 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

285 2 มี.ค. 60 น.ส. เพลินตา  ตันรังสรรค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 
2 มี.ค. 60 

(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.) 

286 3 มี.ค. 60 นายสักกะ  จราวิวฒัน์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าปีสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
2 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

287 6 มี.ค. 60 นายมนตร ี เศรษฐรุจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าปีสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
6 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

288 23 มี.ค. 60 น.ส. กัฑลี  กนกคขีรนิทร ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าปีสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

2. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 
23 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

289 30 มี.ค. 60 น.ส. นชิดา  ศรีอตุะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าปีสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
30 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1 จ านวน 14 ราย 
 

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.) 

290 6 ม.ค. 60 นายนรพนธ ์  
     โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
6 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

291 9 ม.ค. 60 น.ส. สุภิญญา  สีนอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน - 
ถ่ายล า ของประเทศต่อการจัดเกบ็ภาษีสินคา้ 

อนุญาต 
9 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

292 12 ม.ค. 60 นายการุณย์  พิมพ์สังกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิการเรียก
เงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสยีหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ ามนัอนัเกิดจากเรอื พ.ศ. .... 

อนุญาต126 
12 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

293 18 ม.ค. 60 น.ส. ดารารัตน์  ถนอมรอด 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิครัง้ที่ 32/2559 วนัองัคารที่ 13 กนัยายน 
2559 

อนุญาต 
18 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

294 19 ม.ค. 60 น.ส. กมลวรรณ  แดงพูนผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญตัิเวนคนือสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอบางพลี 
อ าเภอสมุทราปราการ และอ าเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 

อนุญาต 
19 ม.ค. 60 

(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.) 

295 6 ก.พ. 60 น.ส. วาสนา  สุจมินัสกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารร่างพระราชบัญญตัิเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์                          
เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอบางพลี 
อ าเภอสมุทราปราการ และอ าเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 

อนุญาต 
6 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

296 6 ก.พ. 60 น.ส. ประสบพร  เจ๊ะสมนั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการแปรญตัติร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสรา้งทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์                          
ในท้องที่อ าเภอบางพล ีอ าเภอสมุทราปราการ และอ าเภอ                     
พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

อนุญาต 
6 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

297 8 ก.พ. 60 น.ส. ลักษณ์พรรณ  แสงสีทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารรายงานรา่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
8 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

298 8 ก.พ. 60 น.ส. ชนิการต ์ ลือดารา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม และแรงงาน สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(เดอืนตุลาคม - 
เดือนพฤศจิกายน 2559) 

อนุญาต 
8 ก.พ. 60 

(1 วนั) 

- - 

299 22 ก.พ. 60 นายพุฒิพงษ์  เขม็เมือง 
ประชาชน 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม                              
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ                           
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                         
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่28) พ.ศ. ๒๕51) 

 

อนุญาต 
22 ก.พ. 60 

(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.) 

   2. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                             
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551)  

3. ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..)                          
พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ 28) พ.ศ. 2551)                           

   

300 8 มี.ค. 60 น.ส. พุทธรักษา  สตูะบตุร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรายงานการพิจารณาศึกษา จ านวน 4 เรื่อง ดงันี ้
  1. เรื่อง แนวทางแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
      พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) 
  2. เรื่อง แนวทางการแกไ้ขปัญหาก าลังการผลติไฟฟ้าส ารองที่สงู

เกินความจ าเปน็และแนวทางการแกไ้ขปญัหาพลังงานทดแทน 
  3. เรื่อง ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้ าบง่ 

อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปตัตาน ี
  4. เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดทีร่ะบุในใบแจง้ค่าไฟฟ้า 

อนุญาต 
8 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

301 16 มี.ค. 60 น.ส. ณตัถยา  สขุสงวน  
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณา                 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

2. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณา 
    ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 มี.ค. 60 

(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.) 

302 27 มี.ค. 60 พันจ่าอากาศเอก ไพราช 
    ไพรแกว้ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ                       
ศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารง
ต าแหนง่ผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ                          
(ฉบับที ่..) พ.ศ .... 

อนุญาต 
27 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

303 28 มี.ค. 60 น.ส. มารียาน  ปาทาน 
ช้าราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตธินาคารออมสิน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... อนุญาต 
28 มี.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2 จ านวน 7 ราย 
 

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.) 

304 17 ม.ค. 60 นายวรรณชัย  บญุบ ารุง 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิศาลเยาวชน
และครอบครวัและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั                         
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที ่5) 
พ.ศ. 2559 

อนุญาต 
17 ม.ค. 60 

(1 วนั) 

- - 

305 20 ม.ค. 60 นายรพี  สุจริตกุล 
เลขาธกิารส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่..)  
  พ.ศ. .... ((ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559) 

อนุญาต 
23 ม.ค. 60 

(4 วนั) 

- - 

306 9 ก.พ. 60 นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา 
รองเลขาธกิาร รักษาการแทน
เลขาธกิารส านักงาน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัหิลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔5) 

อนุญาต 
9 ก.พ. 60 

(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.) 

307 17 ก.พ. 60 ส านักงานอัยการสูงสุด - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                   
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

อนุญาต 
20 ก.พ. 60 

(4 วนั) 

- - 

308 3 มี.ค. 60 ด้วยนายปฐมพงษ์  สงิหแ์ดง 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนารายงานการประชุมและส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิจดัตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕42) 

อนุญาต 
7 มี.ค. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

309 7 มี.ค. 60 นายเฉลมิศักดิ์  พิกุลศรี 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                                  
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3๒) พ.ศ. ๒๕๕9) 

อนุญาต 
7 มี.ค. 60 

(5 วนั) 

 -  - 

310 13 มี.ค. 60 นายพุทธิพงษ์  เขม็เมือง 
ประชาชน 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ                      
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจาณาความอาญา                           
(ฉบับที.่. ) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่21) พ.ศ. 2542)  

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการรา่งพระราชบัญญตัวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
พ.ศ..... (พ.ศ. 2550) 

   

 
 
 



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.) 

   3. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                                 
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจาณา     
ความอาญา (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542) และ 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ..... (พ.ศ. 
2550) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักก ากับและตรวจสอบ จ านวน 1 ราย 
 

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.) 

311 22 ก.ค. 59 นายสรรเสริญ  พลเจียก 
เลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ช. 

- ส าเนาแถบบันทกึภาพและเสียงพร้อมทั้งรายงานการประชุมที่
เกี่ยวกบัการพิจารณาถอดถอน พลอากาศเอก สุก าพล สุวรรณทตั 
เพื่อน าไปประกอบการด าเนนิการเกี่ยวกับการถอดถอนและน าไป
เป็นแนวทางการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการถอดถอนตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

  (ระยะเวลาการน าส่งขอ้มลูล่าช้าเนือ่งจากสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ
ยังไม่ได้มกีารรับรองรายงานการประชมุฯ ในชว่งเวลาทีข่อ ซึ่งได้มี
การแจ้งไปยังผู้ขอเพ่ือทราบในเบื้องต้นแลว้) 

อนุญาต 
21 มี.ค. 60 

 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 3 จ านวน 5 ราย 
 

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.) 

312 24 ม.ค. 60 น.ส. ประไพพร  ส้มเกลี้ยง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ                      
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2559) 

อนุญาต 
30 ม.ค. 60 

(7 วนั) 

- - 

313 22 ก.พ. 60 นายไกรรัช  เงยวิจติร 
เลขาธกิารส านักงาน                     
ศาลปกครอง 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษาระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุฯ 

อนุญาต 
23 ก.พ. 60 

(2 วนั) 

- - 

314 24 ก.พ. 60 นายพุฒิพงษ์  เขม็เมือง 
ประชาชน 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการรา่งพระราชบัญญตัวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด                 
(ฉบับที ่..) พ.ศ..... (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2560) 

อนุญาต 
1 มี.ค. 60 

(7 วนั) 

- - 

315 3 มี.ค. 60 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผูด้ ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 

1. ส าเนารายงานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตดิตาม 
    สถานการณ์ความรุนแรงและปญัหาความขดัแย้งทางการเมอืง 
2. ส าเนาข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้า

ทางคดีของผู้เสียชีวติในเหตกุารณ์การชุมนุมทางการเมอืง (วันที ่
10 เมษายน 2553) ของคณะอนุกรรมาธกิารตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิและตดิตามความคืบหน้าทางคดีของผูเ้สียชีวติใน
เหตกุารณก์ารชมุนมุทางการเมือง 

อนุญาต 
7 มี.ค. 60 

(5 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.) 

316 28 มี.ค. 60 นายอภินนัท์  นาวิกนันทน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐ เขตพ้ืนที่ 8 

- ส าเนาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการกล่าวหาร้องเรียน รอ้ยเอกบญุฤทธิ์  
ฉายสุวรรณ หวัหน้าโครงการวิจัยเมอืงท่าการคา้โบราณชายฝั่งทะเล
อันดามัน มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าทีแ่ละประพฤติมชิอบในการขดุ
ค้นโบราณวัตถุ ในพ้ืนที่รับผดิชอบของส านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 

อนุญาต 
29 ม.ค. 60 

(2 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DA1.pdf
	DA2.pdf

