
ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการเสนอญตัติ  การเสนอค าแปรญตัติ  การยื่นกระทู้ถาม   

และการขอเปดิอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ   การเสนอค าแปรญัตติ    
การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๕  วรรคสาม  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  
การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การเสนอญัตติ”  หมายความว่า  การเสนอญัตติที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานวุฒิสภา

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“การเสนอค าแปรญัตติ”  หมายความว่า  การเสนอค าแปรญัตติที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
“การยื่นกระทู้ถาม”  หมายความว่า  การยื่นกระทู้ถามที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานวุฒสิภา

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“การขอเปิดอภิปรายทั่วไป”  หมายความว่า  การเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้

คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
ตามมาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีขึ้น 
เพื่อใช้ในการรับและส่งข้อมูลโดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน 

“เทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายความว่า  ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีขึ้นโดยน า
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งข้อมูลมาใช้   
นอกจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรสาร  เว็บไซต์  (Website)  ระบบแอปพลิเคชันไลน์  (Line)   

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกวุฒิสภา 
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“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การด าเนินงานด้านญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภา
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบนี้   

ข้อ ๔ ให้ส านักงานก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  
เพ่ือรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิก  
และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

การก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นของสมาชิก  
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกผู้ใดเป็นผู้ส่งข้อมูลและส่งในวันและเวลาใด 

ข้อ ๕ ชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นที่ส านักงานก าหนดให้จะต้องเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลับ  การน าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกลา่ว
เข้าใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นให้ถือว่าสมาชิกผู้เป็นเจ้าของชื่อ
ผู้ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นนั้นเป็นผู้ใช้งาน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
ตนมิได้เป็นผู้เข้าใช้งานนั้น 

ข้อ ๖ สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  และขอเปิด
อภิปรายทั่วไป  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   สามารถแจ้งหรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าหรือด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวก่อนก็ได้ 

ข้อ ๗ สมาชิกผู้ใดจะเสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  หรือขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   ให้สมาชิกผู้นั้นส่งญัตติ  ค าแปรญัตติ  
กระทู้ถาม  หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  แล้วแต่กรณี  ให้ส านักงานตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔ 

การส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นสามารถส่งได้ตลอดเวลา 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  เว้นแต่การเสนอค าแปรญัตติต้องส่งภายในก าหนดวันแปรญัตติตามมติ 
ของที่ประชุมวุฒิสภา 

ข้อ ๘ การเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่ น  ให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
รับข้อมูลของส านักงานเป็นวันที่เสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  และขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
แล้วแต่กรณี 

การเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป   
ที่ส่งทางโทรสารจะถือว่าส านักงานได้รับครบถ้วนตามเวลาที่ส่งในใบแสดงผลการส่งโทรสารต่อเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้ตอบรับยืนยันการส่งให้สมาชิกทราบ 
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ข้อ ๙ เมื่อส านักงานได้รับญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่น าออกจากระบบ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้ส านักงานด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามงานสารบรรณ   

ในกรณีที่ส่งนอกเวลาท าการปกติ  ให้ส านักงานด าเนินการตามวรรคหนึ่งในวันเปิดท าการปกติถัดไป  
เว้นแต่การส่งค าแปรญัตติในวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ  ให้ส านักงานลงทะเบียนรับค าแปรญัตติ 
ตามวันและเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบรับข้อมูลตามข้อ  ๘ 

เอกสารในการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ถือว่า
เป็นเอกสารต้นฉบับ 

ข้อ ๑๐ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการถอนญัตติ  ค าแปรญัตต ิ กระทู้ถาม  การขอเปิดอภิปรายทัว่ไป  
และการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติ  การขอเปิดอภิปรายทั่วไป  หรือการเป็น 
ผู้รับรองญัตติหรือค าแปรญัตติ  ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งได้ส่งให้ส านักงานไว้แล้ว  
หากประสงค์จะด าเนินการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ให้น าหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป   
ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 
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