
การแกไขเพิ่มเติมการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ

(พ.ศ. 2475-ปจจุบัน)(พ.ศ. 2475-ปจจุบัน)



        การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เปนการปรับปรุงเพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ

บานเมืองในขณะน้ัน ซ่ึงมีความแตกตางและทำไดยากกวาการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ัวไป ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ

บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแตละฉบับกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขไว การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน มีดังนี้

               รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 ประกาศใชเมื่อวันที่

4 ตุลาคม 2983 โดยมีประเด็นสำคัญในการแกไขเพิ่มเติม คือ การขยายระยะเวลาที่ใหสภาผูแทนราษฎร

ประกอบดวย สมาชิก 2 ประเภท จากเวลา 10 ป เปน 20 ป เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาว ใหเหลือสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งประเภทเดียว

               รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช 2485

ประกาศใชเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2485 โดยมีประเด็นสำคัญในการแกไขเพิ่มเติม คือ การขยายระยะเวลา

การดำรงตำแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกไปอีกคราวละไมเกิน 2 ป ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให

มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญคร้ังน้ีคือ เกิดเหตุการณสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ข้ึน และเปนอุปสรรคสำคัญ

ทำใหไมสามารถจัดการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึนได การขยายระยะเวลาดังกลาวมีข้ึนรวม 2 คร้ัง ในป 2485 และ

ป 2487

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มีการแกไขเพิ่มเติม รวม 3 ครั้ง คือ

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

               รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 ประกาศใชเมื่อวันที่

6 ตุลาคม 2482 โดยมีประเด็นสำคัญแกไขชื่อ ประเทศสยามเปนคำวา “ประเทศไทย”

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3ครั้งที่ 3
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ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3ครั้งที่ 3

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 มีการแกไขเพ่ิมเติม รวม 3 คร้ัง คือ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 ประกาศ

ใชเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2490 แกไขวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน โดยใชวิธีรวมเขตจังหวัดและกำหนด

จำนวนราษฎร 200,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทน 1 คน

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี 2) พ.ศ. 2491 

ประกาศใชเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2491 แกไขเรื่องกำหนดเวลาในการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

และวิธีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ่ึงกำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูยกรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ

ภายใน 180 วัน

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี 3) พ.ศ. 2491

ประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2491 แกไขเร่ืองการใหเอกสิทธิคุมครองแกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มีการแกไขเพ่ิมเติม 1 คร้ัง คือ

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2518 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2518

แกไขเก่ียวกับเร่ืองใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภาแทนประธาน

องคมนตรี
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ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

     ระหวางการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เปนตนมา มีความ

พยายามเสนอแกไขรัฐธรรมนูญถึง 7 ครั้ง รวมรางที่เสนอแกไข 10 ฉบับ แตมี 2 ครั้งที่รางรัฐธรรมนูญ

ฉบับแกไขเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดังนี้

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528 ประกาศใชเมื่อวันที่

14 สิงหาคม 2528 แกไขวิธีการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบรวมเขต มาเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกต้ังตามจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปล่ียนการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนคณะ เปนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรายบุคคล

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2532 ประกาศ

ใชเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2532 แกไขใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ใหประธานวุฒิสภา

เปนรองประธานรัฐสภา และนำขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับในการประชุมรวมกัน

ของรัฐสภา
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ครั้งที่ 3ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 4ครั้งที่ 4

      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

  ระหวางการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มีการเสนอขอแกไขเพ่ิมเติม

รวม 6 ครั้ง ดังนี้

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2535 ประกาศ

ใชเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 แกไขใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และประธาน

วุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2535 ประกาศ

ใชเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2535 แกไขใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร สามารถพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ในสมัย

ประชุมสามัญประจำปครั้งที่สองไดเชนเดียวกับสมัยประชุมสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2535 ประกาศ

ใชเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2535 แกไขโดยตัดบทบัญญัติท่ีใหวุฒิสภาขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา เพ่ือ

ใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงและบทบัญญัติท่ีใหวุฒิสภามีสิทธิขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2535 ประกาศ

ใชเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 แกไขใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ครั้งที่ 5ครั้งที่ 5
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               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช 2535 ประกาศ

ใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2538 แกไขเพิ่มเติมเกือบทั้งฉบับมีสาระสำคัญดังนี้

1. รัฐสภา มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร

       วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงพระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรูความชำนาญในการวิชาการหรือกิจการตาง ๆ อันยังประโยชน

ใหเกิดแกการปกครองแผนดินในระบอบประชาธิปไตย มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ำกวา 35 ปบริบูรณ 

ไมเปนสมาชิกหรือเจาหนาท่ีหรือท่ีปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับการเลือกตั้ง

        สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยคำนวณตามเกณฑจำนวนราษฎร

แตละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกต้ัง 150,000 คน

ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน จังหวัดใดมีราษฎรไมถึง 150,000 คน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

1 คน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกิน 150000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่ม

ขึ้นอีก 1 คนตอจำนวนราษฎรทุก 150,000 คน เศษของ 150,000 ถาถึง 75,000 หรือมากกวานั้นใหนับ

เปน 150,000

สภาผูแทนราษฎร

วุฒิสภา 



66

     2. คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 48 คน ใหประธาน

สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

     3. พรรคการเมือง มีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้

      - พรรคการเมืองตองสงสามารถเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดรวมกัน

ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงจะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น และตอง

สงสมัครรับเลือกตั้งใหครบจำนวนสมาชิกภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง และจะสงได

คณะเดียวในเขตเลือกตั้ง 1 เขต

     - เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลวจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได

4. เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร กำหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมภายใน 60 วัน

5. กำหนดอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปน 18 ปบริบูรณ

               มีการแกไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 แกไขใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ

(ส.ส.ร.) ทำหนาที่จัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 6 



77

6.    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25406.    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการแกไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง คือ

      รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2548 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548 

แกไของคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีกำหนด

ใหมีกรรมการสรรหามาจากผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละ

1 คน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการดวย แตในขณะน้ันพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรมีเพียง 4 พรรคการเมือง ทำใหไมอาจดำเนินการใหมีองคประกอบคณะกรรมการสรรหา

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดครบถวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงสมควร

แกไของคประกอบของคณะกรรมการสรรหา เพื่อใหสามารถดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไปได
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       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการแกไขเพิ่มเติม รวม 2 ครั้ง คือ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2554 ประกาศ

ใชเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 แกไขมาตรา 93-98 เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) มีสาระสำคัญ ดังนี้

        กำหนดใหมี ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกต้ัง 2 แบบ ไดแก ส.ส. แบบแบงเขต จำนวน

375 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน

ส.ส. แบบแบงเขตส.ส. แบบแบงเขต

        ส.ส. แบบแบงเขต คือ ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง โดยการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 

375 เขตท่ัวประเทศ เกิดจากการคำนวณราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร หลักการน้ีมาจาก

เหตุผลที่วา แตละเขตเลือกตั้งควรมี ส.ส. จำนวนเทาเทียมกัน โดยประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเทากัน 

มีความเสมอภาคกัน ไมวาจะมีภูมิลำเนา อยูในพื้นที่ใด หรือจะยากดีมีจน เปนชาวไร ชาวนา หรือเศรษฐี

ก็มีสิทธิที่เทาเทียมกัน การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตใหทำเครื่องหมาย x กากบาทเลือกได

เพียงหมายเลขเดียวหรือเบอรเดียวดังที่เรียกวา “เขตเดียวเบอรเดียว”
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ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

        ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ คือ ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังในแบบบัญชีรายช่ือ โดยพรรคการเมืองท่ีสง

ผูสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือจะจัดทำบัญชีรายช่ือผูสมัครไวเพียงบัญชีเดียว เรียงลำดับจำนวนไมเกิน 125 

รายชื่อ รายชื่อใครจะอยูลำดับใดนั้น ขึ้นอยูกับแตละพรรคจะดำเนินการ การเลือกตั้งแบบนี้ถือประเทศ

เปนเขตเลือกต้ัง หมายถึงท้ังประเทศ จะมีผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือชุดเดียวกัน การลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. 

แบบบัญชีรายช่ือ ใหทำเคร่ืองหมายกากบาท (X) เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเพียงพรรคเดียว 

ไดเพียงหมายเลขเดียวหรือเบอรเดียว หมายถึงผูใชสิทธิเลือกตั้งไดตัดสินใจเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

ในสังกัดของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบนั่นเอง สวนที่วาพรรคใดจะได ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวนเทาใด

ก็ข้ึนกับวาพรรคน้ัน ๆ จะไดรับคะแนนเปนจำนวนมากนอยเทาใด โดยผูท่ีจะไดรับเลือกต้ังตองมาจากบัญชี

รายชื่อเรียงตามลำดับจนกวาจะครบจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองไดรับ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 ประกาศ

ใชเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554 แกไขมาตรา 190 เก่ียวกับขอกำหนดในการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
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       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

     ระหวางการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีการแกไข

เพิ่มเติม รวม 4 ครั้ง คือ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 

2558 ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำประชามติรางรัฐธรรมนูญและ

บทบัญญัติอื่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช

2559 ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 แกไขเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญให

เหมาะสมยิ่งขึ้น

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช

2559 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 แกไขจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือใหการปฏิบัติ

หนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจน

รางกฎหมายท่ีจะตองตราข้ึนตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีไดรับความเห็นชอบในการประชามติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช

2560 ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 แกไข 2 ประเด็น คือ

       1) เมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมได

ดวยเหตุใดก็ตาม จะทรงแตงตั้งผูสำเร็จราชการแทนพระองคหรือไมก็ได

       2) เมื่อนายกรัฐมนตรีนำรางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ หากพระมหากษัตริยพระราชทานขอสังเกต

วาสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอความใด ใหนายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานรางรัฐธรรมนูญน้ันคืนมา เพ่ือดำเนิน

การแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะประเด็นตามขอสังเกตน้ันและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ือง และแกไขเพ่ิมเติมคำปรารภของ

รางรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกัน แลวใหนายกรัฐมนตรีนำรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไขเพ่ิมเติมข้ึนทูลเกลาฯ ใหม



จัดทำโดย

กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เผยแพรวันที่ 10 ธันวาคม 2563

จัดทำโดย

กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เผยแพรวันที่ 10 ธันวาคม 2563
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