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ขอบังคับ
สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย

-----------------------------------

หมวดหนึ่ง
ชื่อ ตรา และที่ต้ัง สํ านักงาน

ขอ 1. สมาคมนี้ชื่อ “สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย”
ใชชื่อยอวา ส.ร.ท.
ชือ่ภาษาอังกฤษใช  “Thai Society of Radiological Technologists”
และชื่อยอวา T.S.R.T

ขอ 2. ตราสมาคมฯ เปนรูป

เครือ่งหมายสํ าหรับสมาชิกจะประดับได ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประดับเครื่อง
หมายของสมาชิก

ขอ 3. สํ านกังานของสมาคมฯ ต้ังอยู ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย โรงพยาบาล
ศิริราช มหาวทิยาลยัมหดิล ถนนพรานนก ตํ าบลวังหลัง อํ าเภอบางกอกนอย จังหวัด
กรุงเทพฯ 10700

หมวดสอง
วัตถุประสงค

ขอ 4. สมาคมฯนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 สงเสรมิวชิาการทางดานรังสีเทคนิค ทุกสาขา คือ

4.1.1 สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
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4.1.2 สาขารังสีรักษา
4.1.3 สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร
ใหกาวหนา

4.2 เพือ่ความสามัคคีและเขาใจอันดีระหวางรังสีเทคนิค
4.3 เปนศนูยรวมเพื่ออํ านวยความสะดวกในการเผยแพรผลงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นและขาวสารทีเ่กีย่วของกับงานดานรังสีเทคนิคและระหวางสมาชิก
4.4 ชวยเหลือและแนะนํ าประชาชน และองคการตางๆในกรณียกิจที่เกี่ยวกับรังสี

เทคนิค
4.5 เผยแพรความรูที่เกี่ยวของกับรังสีเทคนิค
4.6 จัดใหมีการอบรม และประชมุทางวิชาการ เพื่อฟนฟูและเพิ่มพูนความรูใหมๆแก

สมาชิก
4.7 เปนศูนยกลางการติดตอ และแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูกับสมาคมอื่นๆทั้งใน

และนอกประเทศ
4.8 สงเสริมงานดานการทดลอง และการวจิยัทางดานวิชารังสีเทคนิคและวิชาที่เกี่ยว

ของ
หมวดสาม

ประเภทสมาชิกและการสมัครเขาเปนสมาชิก

ขอ 5. สมาคมฯ มีสมาชิก 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกวิสามัญ

ขอ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกบุคคล ผูทรงคุณวุฒิ หรือ บุคคลทั่วไปที่ไดผานมติเปนเอกฉันท
ของคณะกรรมการอํ านวยการใหเปนสมาชิกเพื่อเปนเกียรติแกสมาคมฯ

ขอ 7. สมาชิกสามัญ ไดแก
7.1 ผูทีจ่บการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) หรือ
7.2 ผูทีจ่บการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา และท ํางานเกี่ยวของกับรัง

สีมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
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7.3 ผูทีจ่บการศึกษาระดับต่ํ ากวาปริญญาตรีและทํ างานเกี่ยวของกับรังสีมาแลวไม
นอยกวา 3 ป

ทัง้นี้บุคคลตามขอ 7.1,7.2 และ 7.3 จะตองมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน โดยผานการ
พจิารณาและรับรองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอํ านวยการ
ขอ 8. สมาชิกวิสามัญ ไดแก

8.1 ผูทีจ่บการศกึษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาและทํ างานเกี่ยวของกับรังสีหรือ
8.2 ผูทีจ่บการศึกษาตํ่ ากวาระดับปริญญาตรีและทํ างานเกี่ยวของกับรังสี หรือ
8.3       นกัศกึษารังสีเทคนิคทุกระดับ หรือ
8.4       บุคคลใดก็ตามที่สนใจทางดานรังสี

ทัง้นีบุ้คคลตามขอ 8.1, 8.2, 8.3, และ 8.4 จะตองมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน
ขอ 9. ผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ตอเลขาธิการ โดย

มสีมาชิกสามัญรับรอง 1 คน
ขอ 10. เมือ่คณะกรรมการอํ านวยการลงมติใหรับผูสมัครเปนสมาชิกใหเลขาธิการแจงไปยังผูสมัคร

เปนลายลกัษณอักษรและขอใหชํ าระคาบํ ารุงภายใน 3 เดือน สมาคมฯ ยังไมถือวาผูสมัคร
ใหมเปนสมาชกิ และยังไมจดทะเบียน จนกวาผูนั้นจะไดชํ าระคาบํ ารุงวาดวยเงินคาบํ ารุง
เรียบรอยแลว

ขอ 11. ผูใดเปนสมาชิกโดยสมบูรณแลวใหนายทะเบียนลงชื่อไวในทะเบียนสมาชิก

หมวดสี่
คาบํ ารุง

ขอ 12. เงนิคาบ ํารุงนั้นตองชํ าระลวงหนา เปนรายป
อัตราปละ 100 บาท ส ําหรับสมาชิกสามัญ

  50 บาท ส ําหรับสมาชิกวิสามัญ
          1,000 บาท ส ําหรับสมาชิกสามัญตลอดชีพ

สํ าหรบัผูสมัครใหมตองชํ าระคาลงทะเบียนอีก 30 บาท เงนิคาบํ ารุงถาหากจะมีการเปลี่ยน
แปลงตองเสนอตอที่ประชุมใหญ เงินคาบํ ารุงที่สมาชิกไดชํ าระแกสมารมฯ แลวไมอาจเรียก
คืนได
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หมวดหา
สทิธแิละหนาที่ของสมาชิก

ขอ 13. สมาชกิทกุประเภทมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของสมาคมตอ
คณะกรรมการอํ านวยการหรือตอที่ประชุมใหญ

ขอ 14. สมาชกิสามัญมีสิทธิไตถามหรือขออนุญาตตอคณะกรรมการอํ านวยการ เพื่อตรวจดู
เอกสาร ทะเบียนสมาชิก บัญชีหรือทรัพยสินของสมาคมฯไดในเวลาอันสมควร

ขอ 15. สมาชกิทกุประเภทมีสิทธิเขาประชุมในที่ประชุมใหญและการประชุมวิชาการ ในการที่มี
การออกเสยีงลงคะแนนใหสมาชิกสามัญเทานั้น มีสิทธิออกเสียงไดคนละ 1 คะแนน

ขอ 16. สมาชกิทกุประเภทมีสิทธิไดรับผลประโยชนใดๆซึ่งทางสมาคมฯ จดัขึน้เพื่อสมาชิก
ขอ 17. สมาชกิผูใดเปลี่ยนแปลงนาม หรือนามสกุล เลื่อนยศหรือยายที่อยู ตองแจงใหเลขาธิการ

ทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อทางสมาคมฯจะไดแกทะเบียน

หมวดหก
การขาดจากสมาชิกภาพ

ขอ 18. สมาชกิภาพยอมส้ินสุดลงดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
18.1 ตาย
18.2 ลาออก
18.3 ตองจ ําคกุโดยคํ าพิพากษาของศาล และกรรมการอํ านวยการลงมติวาเปนการ

เสื่อมเสียแกสมาคมฯ อยางรายแรง
18.4 ขาดช ําระคาบํ ารุงตามระเบียบที่วางไว
18.5 ที่ประชุมมีมติใหออก

ขอ 19. สมาชกิคนใดประสงคจะลาออกจากสมาชิกภาพใหแสดงความจํ านงเปนลายลักษณอักษร
ยืน่ตอเลขาธิการเพื่อนํ าเสนอตอคณะกรรมการอํ านวยการ

หมวดเจ็ด
คณะกรรมการอํ านวยการและบริหารกิจการ

ขอ 20. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา  “คณะกรรมการอํ านวยการ” มหีนาที่ บริหารกิจการ
ของสมาคมฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค อยางนอย 13 คน คือ
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20.1 นายก 1 คน
20.2 อุปนายก 1 คน
20.3 เลขาธิการ 1 คน
20.4 เหรัญญิก 1 คน
20.5 ปฏิคม 1 คน
20.6 นายทะเบียน 1 คน
20.7 ประธานฝายวิชาการ 1 คน
20.8 ประชาสัมพันธ 1 คน
20.9 ฝายตางประเทศ 1 คน
20.10 ผูชวยเลขาธิการ 1 คน
20.11 ผูชวยปฏิคม 2 คน
20.12 ผูชวยฝายวิชาการ 1 คน
20.13 กรรมการกลาง ไมจํ ากัดจํ านวน
คณะกรรมการทั้งหมดนี้ ดํ ารงอยูในตํ าแหนงสมัยละ 2 ป

ขอ 21. ในกรณทีีจ่ ําเปน ใหมีผูชวยเลขาธิการ 1 คน มีหนาที่ชวยเลขาธิการ และปฏิบัติหนาที่ตาม
นโยบายของคณะกรรมการอํ านวยการ

หมวดแปด
การเลอืกตั้งคณะกรรมการอํ านวยการ

ขอ 22. ใหมกีารเลือกตั้งนายกทุก 2 ป โดยเลอืกจากสมาชิกสามัญ การเลือกตั้งนายกใหกระทํ า
โดยคะแนนลับในเมื่อมีการประชุมใหญประจํ าป

ขอ 23. ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการอํ านวยการ ใหเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ใน 3 วิธีขางลางนี้ ตาม
แตมติที่ประชุม
23.1 เมือ่เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว  ใหสมาชิกที่มาประชุมในที่ประชุมใหญ

ประจ ําปเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้น 12 คน โดยเสนอชื่อผูที่ตนเห็นสมควร และแต
ละชือ่ทีเ่สนอตองมีสมาชิกรับรองอยางนอย 1 คน คร้ันแลวจึงใหที่ประชุมคัดเลือก
โดยเขยีนชือ่ซึ่งถูกเสนอไมเกิน 12 ชื่อลงในบัตรที่กํ าหนดไวสงใหกรรมการตรวจ
บัตรนบัคะแนน ผูที่มีคะแนนสูง อันดับ 1 ถึง 12 คือผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการ



ขอบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย พ.ศ.2546-ปจจุบัน 6/10

อํ านวยการตามขอนี้ ในกรณทีี่มีผูไดรับเลือกไมสามารถจะรับเปนกรรมการได ให
ผูทีไ่ดรับคะแนนรองลงไปเปนกรรมการแทน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนให
ประธานในที่ประชุมแตงตั้ง 3 คน จากที่ประชุมนั้น

23.2 เมือ่เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว ใหสมาชิกที่มาประชุมในที่ประชุมใหญประ
จ ําปเลอืกตั้งคณะกรรมการขึ้น 12 คน โดยเสนอชื่อผูที่ตนเห็นสมควรที่จะดํ ารง
ตํ าแหนงตางๆ แตละตํ าแหนงตอที่ประชุมและแตละชื่อที่เสนอตองมีสมาชิกรับรอง
อยางนอย 1 คน คร้ันแลวจึงใหที่ประชุมคัดเลือกแตละตํ าแหนงโดยการออกเสียง
ผูทีไ่ดคะแนนเสียงสูงที่สุดในแตละตํ าแหนงคือผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการอํ านวย
การในต ําแหนงนั้นๆคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ใหประธานในที่ประชุมแตงตั้ง
3 คน จากที่ประชุมนั้น

23.3 เมือ่เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว ใหนายกสมาคมฯ คนใหมไปเลือกคณะ
กรรมการอํ านวยการตํ าแหนงอื่นๆขึ้นเอง แลวแจงใหแกสมาชิกทราบภายใน 30
วนั นับต้ังแตวันทีม่กีารเลอืกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม

ขอ 24. ถาต ําแหนงนายกวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลื่อนอุปนายกขึ้น
ดํ ารงต ําแหนงแทนจนกวาจะหมดวาระ

ขอ 25. ถาต ําแหนงอปุนายกวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหนายกแตงตั้ง
จากคณะกรรมการอํ านวยการเขาดํ ารงตํ าแหนงแทนจนหมดวาระ

ขอ 26. ถาต ําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
อํ านวยการเลอืกตัง้จากสมาชิกสามัญเขาแทน ผูที่เขาแทนนั้นยอมอยูในตํ าแหนงไดเพียง
วาระของผูที่ตนแทน

หมวดเกา
หนาทีแ่ละอํ านาจของคณะกรรมการอํ านวยการ

ขอ 27. คณะกรรมการอํ านวยการมีหนาที่ คือ
27.1 บริหารกจิการทั้งหลายของสมาคมฯตามวัตถุประสงค
27.2 มสิีทธแิละอํ านาจตราระเบียบขึ้นใชโดยไมขัดแยงตอวัตถุประสงคและ

ขอบังคับเดิม
27.3 ต้ังที่ปรึกษา
27.4 ต้ังอนุกรรมการ



ขอบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย พ.ศ.2546-ปจจุบัน 7/10

27.5 แตงตั้ง บรรจุ และถอดเจาหนาที่ของสมาคมฯ
ขอ 28. นายกสมาคมฯ มีหนาที่เปนหัวหนารับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมฯ
ขอ 29. อุปนายกมหีนาทีช่วยนายก และทํ าหนาที่บริหารงานแทนเมื่อนายกไมอยู หรือ

ไดรับมอบหมาย
ขอ 30. เลขาธกิารและผูชวยเลขาธิการมีหนาที่ในการติดตอและรักษาระเบียบทั่วไป
ขอ 31. เหรญัญิกมีหนาที่ รับ – จาย และรักษาเงินของสมาคมฯ ท ํางบดุลและงบประมาณประจํ าป

และเปนผูเสนอรายงานการเงินของสมาคมฯ ตอที่ประชุมใหญประจํ าป บัญชีงบดุลจะตอง
มรีายการยอยแสดงจํ านวนทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมฯ บัญชงีบดุลตองทํ าทุกๆ รอบ
ของ 12 เดือน

ขอ 32. ปฏิคมและผูชวยปฏิคมมีหนาที่จัดหารายไดใหแกสมาคมฯ รักษาสถานที่และทรัพยสินของ
สมาคมฯ บังคบับัญชาเจาหนาที่อํ านวยความสะดวกใหแกสมาชิก

ขอ 33. นายทะเบยีนมหีนาที่จัดทํ า ติดตาม และเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก
ขอ 34. ประธานฝายวชิาการและผูชวยฝายวิชาการมีหนาที่ดํ าเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของสมาคมฯ และนโยบายของคณะกรรมการอํ านวยการ
ขอ 35. ประชาสมัพันธมีหนาที่เผยแพรขาวสาร และกิจการของสมาคมฯ
ขอ 36. ฝายตางประเทศมีหนาที่ติดตอและประสานงานองคการตางๆระหวางประเทศ เพื่องาน

ของสมาคมฯ และสมาชิก

หมวดสิบ
การขาดจากตํ าแหนงของคณะกรรมการอํ านวยการ

ขอ 37. กรรมการอํ านวยการยอมขาดจากตํ าแหนงได ดังตอไปนี้
37.1 ออกตามวาระ
37.2 ลาออก
37.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
37.4 ที่ประชมุใหญมีมติใหออกตามความ ในขอ 18

ขอ 38. ที่ประชมุใหญมมีติ ถอดถอนกรรมการอํ านวยการทั้งคณะหรือบางคน ไดโดยคะแนนเสียง
3 ใน 4 ของจ ํานวนสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
สมาคมฯ
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หมวดสิบเอ็ด
การประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ

ขอ 39. ใหมกีารประชมุกรรมการอํ านวยการอยางนอย 2 เดือนตอคร้ัง นายกหรือกรรมการ
ต้ังแต 4 คนขึ้นไปอาจเรียกประชุมคณะกรรมการอํ านวยการไดเมื่อเห็นสมควร

ขอ 40. กรรมการที่มาประชุม ตองมีอยางนอย 7 คน จงึเปนองคประชุม ในกรณีที่มีการออกเสียง
ใหถอืคะแนนเสยีงขางมากเปนมติที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานเปนผูชี้ขาด

หมวดสิบสอง
ทีป่รกึษาและอนุกรรมการฝายตางๆ

ขอ 41. ทีป่รึกษาทีค่ณะกรรมการอํ านวยการแตงตั้ง มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ าในกิจการทั่วไปของ
สมาคมฯ และอยูในตํ าแหนงตามวาระของนายกสมาคมฯ ที่ไดแตงตั้งขึ้น

ขอ 42. อนกุรรมการทีค่ณะกรรมการอํ านวยการแตงตั้งขึ้น มีหนาที่ดํ าเนินกิจการไปตามที่คณะ
กรรมการอํ านวยการมอบให

ขอ 43. ในการประชุม อาจเชญิที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเขารวมประชุมดวยก็ได แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงมติ

หมวดสิบสาม
การประชุมใหญ

ขอ 44. ใหคณะกรรมการอํ านวยการเรียกประชุมใหญสามัญประจํ าป ปละครั้งภายในเดือน
มนีาคม เพื่อแสดงกิจการที่ไดกระทํ าไปในรอบปกอน บัญชีงบดุล แตงตั้งผูตรวจบัญชี
ปรึกษาหารือกิจการของสมาคมฯ และเลือกตั้งกรรมการตามวาระ

ขอ 45. การประชมุใหญสามัญประจํ าปนั้น จะตองแจงใหสมาชิกทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชมุพรอมทั้งสถานที่และระเบียบวาระ

ขอ 46. การประชุมใหญสามัญ ประจํ าป จะตองมสีมาชิกมาประชุมอยางนอย 15 คน
จงึเปนองคประชุม

ขอ 47. นอกจากการประชุมใหญสามัญ อาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดดังตอไปนี้
47.1 คณะกรรมการอํ านวยการเห็นสมควรใหเรียกประชุม



ขอบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย พ.ศ.2546-ปจจุบัน 9/10

47.2 สมาชกิไมนอยกวา 10 คน ขอรองใหเรียกประชุม โดยทํ าเปนลายลักษณอักษรถึง
เลขาธกิารลวงหนากอนกํ าหนดวันประชุมไมนอยกวา 15 วัน

ทัง้สองกรณนีีใ้หเลขาธิการเปนผูนัดหมายจัดสงระเบียบวาระใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 7
วนั และตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 15 คน จงึเปนองคประชุม
ขอ 48. ในกรณีที่ประชุมใหญสามัญ มสีมาชิกไมครบองคประชุม 2 คร้ัง ใหถือวา เปนองคประชุม

ไดในครั้งที่ 2
ขอ 49. ในการประชุมใหญ ใหเลขาธิการบันทึกรายงานการประชุม และใหประธานของที่ประชุม

ลงนามรบัรองเพื่อรักษาไวเปนหลักฐาน

หมวดสิบสี่
การเงินของสมาคมฯ

ขอ 50. ใหเหรญัญิกเปนผูเก็บเงินของสมาคมฯภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อํ านวยการ

ขอ 51. เงนิของสมาคมฯ ตองนํ าไปฝากเพื่อหาดอกผลจากธนาคารที่คณะกรรมการอํ านวยการได
รับรอง

ขอ 52. เหรญัญิกจะรักษาเงินไวไดไมเกิน 3,000 บาท ถาเกนิจากนั้นตองนํ าไปฝากธนาคาร
ขอ 53. การสัง่จายเงินของสมาคมฯ จากธนาคารตองมี รายชือ่ 2 นาย คือ นายกสมาคมฯ หรือ

อุปนายก หรือ เลขาธิการ และเหรัญญิก
ขอ 54. คณะกรรมการอํ านวยการตองจัดใหมีบัญชีตอไปนี้ ไวถูกตอง คือ

54.1 บัญชีรายรับ-รายจาย ของสมาคมฯ
54.2 บัญชทีรัพยสินและหนี้สินของสมาคมฯ

หมวดสิบหา
การเลิกสมาคมฯ และการชํ าระบัญชี

ขอ 55. การเลกิสมาคมฯใหกระทํ าโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ 56. ใหทีป่ระชุมมีมติเลือกตั้งผูชํ าระบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอ 57. ทรัพยสินที่เหลืออยูจากชํ าระบัญชีอยูเทาใด ใหตกเปนของนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค

อยางเดยีวกัน หรือการกุศลอยางอื่นตามแตที่ประชุมเห็นสมควร
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หมวดสิบหก
หมวดเบ็ดเตล็ด

ขอ 58. สมาคมรงัสเีทคนิคแหงประเทศไทย ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม
พทุธศกัราช 2443 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2516

ขอ 59. การแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอบังคับจะทํ าไดเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ประจํ าป หรือที่ประชมุใหญวิสามัญโดยมติ 2 ใน 3 ของจํ านวนสมาชิกที่มาประขุม

หมวดสิบเจ็ด
บทเฉพาะกาล

ขอ60. ในกรณทีีค่ณะกรรมการทั้งชุดลาออกหรือมีมติใหออกในที่ประชุมใหญประจํ าป หรือ
ที่ประชุมใหญวิสามัญ ใหมกีารเลอืกตั้ง คณะกรรมการอํ านวยการชุดใหมภายใน 30 วัน
โดยคณะกรรมการอ ํานวยการชุดเกายังคงรักษาการอยูตอไป จนกวาจะดํ าเนินการเลือกตั้ง
ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กํ าหนด

-----------------------------------------------------------------
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