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         ขอเช�ญชวน พ�	น�องประชาชน ร�วมเข�าช�	อไม�น�อยกว�าห�าหม�	นคน เสนอขอแก�ไขเพ�	มเต�มร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญมาตรา 
๒๙๑ ที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	เร�ยกว�า “ร�างร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญแก�ไขเพ�	มเต�มมาตรา ๒๙๑” ต�อประธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣านร!ฐสภา โดยม�หลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀!กการส-าค!ญ ๒ ประการ 
ด!งต�อไปน�.

         ๑.      ร�างร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญแก�ไขเพ�	มเต�มที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	ประชาชนไม�น�อยกว�าห�าหม�	นคนเข�าช�	อเสนอ เม�	อได�ร!บความเห1น
ชอบของร!ฐสภาในวาระที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	หน3	งข!.นร!บหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀!กการแลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀�ว ให�ต!.งคณะกรรมาธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�การว�สาม!ญข3.นมาพ�จารณา ม�จ-านวน ๓๙ คน  
ประกอบด�วย ส.ส. จ-านวน ๑๙ คน ส.ว. จ-านวน ๑๐ คน แลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะต!วแที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈนของประชาชนที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	เข�าช�	อเสนอจ-านวน ๑๐ คน 
ร�วมเป8นกรรมาธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�การ

         ๒.     ร�างร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญแก�ไขเพ�	มเต�ม ไม�ว�าจะเสนอโดยคณะร!ฐมนตร�โดย ส.ส.  โดย ส.ส. แลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะ ส.ว. ร�วม
ก!น หร�อโดยประชาชนเข�าช�	อเสนอ เม�	อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สาม แล้ว ให้นำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศ�านความเห1นชอบของร!ฐสภาในวาระที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	สาม แลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀�ว ให�น-าไปให�ประชาชน
ออกเส�ยงประชามต� ก�อนน-าข3.นที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ#ลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀เกลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀�าที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ#ลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀กระหม�อมถวายเพ�	อที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈรงลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀งพระปรมาภ�ไธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣ยแลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะประกาศใช�

 

หมายเหตุ    ��    

การแก�ไขเพ�	มเต�มร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญมาตรา ๒๙๑ ในคร!.งน�. เพ�ยงแต�แก�ไขกระบวนการแก�ไขเพ�	มเต�มร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญ 
เพ�	อเป<ดที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈางให�ภาคประชาชนเข�าไปม�ส�วนร�วม ที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ!.งในข!.นกรรมาธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�การของร!ฐสภา แลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะในข!.นการออกเส�ยง
ประชามต� (Referendum) อ!นเป8นข!.นตอนสGดที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�าย ก�อนที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	จะน-าไปประกาศใช� โดยย!งไม�แตะต�องเน�.อหาเป8นราย
มาตรา 

ซ3	งหมายความว�า หลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀!งจากที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	ร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญแก�ไขเพ�	มเต�มมาตรา ๒๙๑ น�.ประกาศใช�การแก�ไขเพ�	มเต�ม
ร!ฐธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรมน#ญจะไม�เป8นเร�	องของร!ฐสภาโดยลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀-าพ!งอ�กต�อไป แต�จะเป8นเร�	องที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	ประชาชนซ3	งเป8นเจ�าของประเที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈศแลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะ
เจ�าของอ-านาจอธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�ปไตย เข�ามาม�ส�วนร�วมอย�างเป8นร#ปธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣รรม แลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀ะเป8นไปตามหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀!กประชาธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�ปไตยสากลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀 อย�างแที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�จร�ง
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สือชีหภาพเพ��อประชี้ชวน�耘าธิปไตยประชาชน จั�ปไตุ    �ยประชี้ชวน�耘าชี้ชวน�耘นั จ!ดต!.งข3.น ณ กรGงบร!สเซลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀สgประเที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈศเบลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�萀:䗄ࣗ�����䖨ࣗ둴्ဠ둴्�ຈ䖐ࣗ䕸ࣗ䕘ࣗ䕀ࣗ䔤ࣗ䔐ࣗ������섨૾둜회સ퓐ೀ䔄ࣗຈ����䓼ࣗ굤Η��d��ຈ뎘्ࢰϰ �������ᏸવ��䯰䯰䱰伜䯰䯰䱰伜伐��̸ೄͨೄ��ቸવ��Θೄ����푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似푴ӳ푨ӳ퓠ӳ似估��纈ೈ偨ತ巀ԴἔӁ됀เย�	ยม เม�อเด�อนส�งหาคม 2554 โดยคนไที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈยจาก 6 ประเที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈศในยGโรป 
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สหภาพเพ�	อประชาธิปไตยประชาชน�蚘X�����?�畣�ปไตยประชาชน ไม�ม�นโยบายที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ�	จะขอการสน!บสนGนที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈGนใด ๆที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ!.งส�.น ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สาม แล้ว ให้นำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศ#�สม!ครเป8นสมาช�กไม�ต�องเส�ยค�าใช�จ�ายใด ๆที่เรียกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙๑” ต่อประธานรัฐสภา โดยมีหลักการสำคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้��ƈ!.งส�.น


