
หน#า  ๑ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห7งประเทศไทย 

ว7าด=วยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห7งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่มาตรา ๕๕ แห@งพระราชบัญญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพันธQ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให#สหภาพแรงงาน5 

มีคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานเปVนผู #ดำเนินกิจการ และเปVนผู#แทนของสหภาพแรงงาน ในกิจการที่

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบกับข#อ ๑๖ ๒๔ (๑๒) ๓๑ (วรรค ๑) และข#อ ๓๕ (๒) แห@งข#อบังคับสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แก#ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารสหภาพ

แรงงาน จึงกำหนดระเบียบไว#ดังต@อไปน้ี 

 ข#อ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว@า “ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย ว@าด#วยการ10 

เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข#อ ๒. ระเบียบนี้ให#ใช#บังคับตั้งแต@วันถัดจากวันที่ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ วิทยุการบินแห@ง

ประเทศไทย ลงนามในระเบียบน้ีเปVนต#นไป 

 ข#อ ๓. ให#ยกเลิกระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย ว@าด#วยหลักเกณฑQและ

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก#ไข15 

เพิ่มเติม ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย ว@าด#วยหลักเกณฑQและวิธีการเลือกต้ัง

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข#อ ๔. ในระเบียบน้ี  

 “สหภาพแรงงาน” หมายความว@า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห@งประเทศไทย 

 “สาขา” หมายความว@า สาขาของสหภาพแรงงาน ประกอบด#วย สาขาศูนยQควบคุมการบินเชียงใหม@ 20 

หาดใหญ@ ภูเก็ต พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หัวหิน สุราษฎรQธานี และศูนยQปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง

อากาศนครราชสีมา 

 “ส@วนกลาง” หมายความว@า บริษัท วิทยุการบินแห@งประเทศไทย จำกัด ส@วนกลางประกอบด#วย 

สำนักงานทุ@งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูม ิ   

 “การเลือกตั้ง” หมายความว@า วิธีดำเนินการเพื่อให#ได#มาซึ่งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา และ25 

จากส@วนกลาง และกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม  

 “กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา” หมายความว@า กรรมการที่ได#รับเลือกตั้งจากผู#สมัครรับเลือกต้ัง

แบบรายบุคคล จากสมาชิกแต@ละสาขา โดยได#รับการเลือกต้ังจากสมาชิกแต@ละสาขาเปVนกรรมการตัวแทนรายบุคคล

จากสาขา มีจำนวนสาขาละ ๑ คน รวม ๙ สาขา ๙ คน ผู#สมัครเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา ต#อง



หน#า  ๒ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

เปVนสมาชิกสหภาพแรงงาน สังกัดสาขาศูนยQภูมิภาคน้ันๆ และไม@สามารถสมัครเปVนกรรมการตัวแทนรายกลุ@มได#30 

ในคราวเดียวกัน 

 “กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง” หมายความว@า กรรมการที่ได#รับการเลือกต้ังจากผู#สมัครรบั

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล จากสมาชิกส@วนกลาง โดยได#รับเลือกตั้งจากสมาชิกส@วนกลางเปVนกรรมการตัวแทน

รายบุคคลจากส@วนกลาง จำนวนไม@เกิน ๔ คน ผู #สมัครเลือกตั ้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง         

ต#องเปVนสมาชิกสหภาพแรงงาน สังกัดส@วนกลาง และไม@สามารถสมัครเปVนกรรมการตัวแทนรายกลุ@มได#ในคราว35 

เดียวกัน 

 “กรรมการตัวแทนรายกลุ@ม” หมายความว@า กรรมการที่ได#รับการเลือกต้ังแบบรายกลุ@ม จากผู#สมัครรับ

การเลือกต้ังแบบรายกลุ@ม จากสมาชิกสหภาพแรงงาน มีจำนวนตามข#อบังคับ สรร.ว.ท. หมวด ๗ ข#อ ๑๕ (๒) โดย

ได#รับเลือกต้ังจากสมาชิกสหภาพแรงงานเปVนกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม ผู#สมัครเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม

ต#องเปVนสมาชิกสหภาพแรงงาน และไม@สามารถสมัครเปVนกรรมการตัวแทนรายบุคคล ได#ในคราวเดียวกัน 40 

   

 

หมวดท่ี ๑ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 ข#อ ๕. คณะกรรมการการเลือกต้ังแบ@งเปVน ๒ ประเภท ได#แก@ 45 

  (๑) กรรมการการเลือกต้ังส@วนกลาง      

  (๒) กรรมการการเลือกต้ังสาขา 

 ข#อ ๖. ให#ประธานสหภาพแรงงานเปVนผู#แต@งต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังตามข#อ ๕ (๑) และข#อ ๕ (๒)  

ประกอบด#วย ประธานกรรมการ ๑ คน และหรือ กรรมการอีกไม@เกิน ๔ คน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

 ข#อ ๗. กรรมการการเลือกตั้ง ตามข#อ ๖. ต#องไม@เปVนผู#สมัครรับการเลือกตั้งเปVนคณะกรรมการสหภาพ50 

แรงงาน และไม@เปVนคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในขณะน้ัน 

 

 

หมวดท่ี ๒ 

การใช=สิทธลิงคะแนนเลือกต้ัง 55 

 ข#อ ๘. การใช#สทิธิลงคะแนนเลอืกต้ังดำเนินการได# ๓ ประเภท ดังน้ี 

  (๑) การใช#สิทธิเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา หมายถึง การใช#สิทธิเลือกต้ังของ 

สมาชิกในแต@ละสาขานั้น เพื่อเลือกกรรมการตัวแทนรายบุคคลของแต@ละสาขานั้น สาขาละ ๑ คน ทั้งนี้การ

เลือกต้ังต#องดำเนินการให#แล#วเสร็จก@อนวันประชุมใหญ@ โดยให#ทำการเลือกต้ัง ณ ที่ทำการสาขาน้ัน 



หน#า  ๓ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

  (๒) การใช#สิทธิเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง หมายถึง  การใช#สิทธิเลือกต้ัง60 

ของสมาชิกส@วนกลาง เพื่อเลือกกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง จำนวนไม@เกิน ๔ คน ทั้งน้ีการเลือกต้ัง 

สามารถดำเนินการให#แล#วเสร็จก@อนวันประชุมใหญ@ หรือภายในวันประชุมใหญ@   

(๓) การใช#สิทธิเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม หมายถึง   การใช#สิทธิเลือกตั้งของสมาชิก

สหภาพแรงงาน เพื่อเลือกกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม  

 สมาชิกสาขานั้น สามารถใช#สิทธิเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม ในวัน เวลา เดียวกันกับข#อ ๘. (๑) 65 

โดยให#ทำการเลือกต้ัง ณ ที่ทำการสาขาน้ัน 

 สมาชิกส@วนกลาง สามารถใช#สิทธิเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม  ในวัน เวลา สถานที ่ใช#สิทธิเลือกต้ัง 

เดียวกันกับข#อ ๘. (๒)     

 ข#อ ๙. คุณสมบัติของผู#มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานต#องเปVนสมาชิกสหภาพ

แรงงาน โดยมีสมาชิกภาพสมบูรณQตามข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย 70 

 

 

หมวดท่ี ๓ 

การดำเนินการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล และตัวแทนรายกลุ7ม (สาขา) 75 

 ข#อ ๑๐. คณะกรรมการการเลือกต้ังสาขา เลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา มีอำนาจหน#าที่

ดังต@อไปน้ี 

  (๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้งสาขา อาจแต@งตั้งบุคคล เปVนผู#ช@วยเหลือในการดำเนินการ

เลือกต้ังตามความเหมาะสม 

  (๒) จัดระเบียบ และควบคุมดูแล ให#ความสะดวกแก@ผู#ใช#สิทธิเลือกต้ัง เพื่อให#การเลือกต้ังเปVนไป80 

ด#วยความเรียบร#อย 

  (๓) วินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติผู#ใช#สิทธิเลือกต้ัง ทั้งน้ีการช้ีขาดของกรรมการเลือกต้ังสาขาถือเปVนที่

ยุติ 

  (๔) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเลือกตั้ง รายงานต@อกรรมการเลือกตั้งตามข#อ ๕ (๑) 

เพื่อเสนอต@อที่ประชุมใหญ@รับรอง 85 

 ข#อ ๑๑. ให#คณะกรรมการการเลือกต้ังสาขา ดำเนินการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล และตัวแทน

รายกลุ@ม โดยให#ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาขา ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน ก@อนวัน

ประชุมใหญ@ โดยกำหนดวันใช#สิทธิเลือกต้ัง ๒ วัน ตามความเหมาะสม และให#ใช#สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังระหว@าง

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. หากหน@วยเลือกต้ังใดมีผู#ลงคะแนนครบถ#วนตามบัญชี ให#ประธานกรรมการ



หน#า  ๔ 
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การเลือกตั้งสาขา มีอำนาจประกาศปuดการลงคะแนน และดำเนินการตามขั้นตอนการเลือกตั้งต@อไป ทั้งนี้ให#90 

ดำเนินการเลือกต้ังให#แล#วเสร็จก@อนวันประชุมใหญ@ สถานที่ใช#สิทธิเลือกต้ัง ณ ที่ทำการสาขา หรือตามที่ประธาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด  

 เมื่อสิ้นสุดการเลือกต้ังตัวแทนรายบุคคลจากสาขา ให#คณะกรรมการเลือกต้ังสาขา นับคะแนนเสียงโดย

เปuดเผยจนแล#วเสร็จ ห#ามมิให#ประวิงเวลา พร#อมรายงานสรุปผลการเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา 

มอบให#ประธานกรรมการการเลือกต้ังตามข#อ ๕ (๑) เพื่อเสนอต@อที่ประชุมใหญ@ให#การรับรอง 95 

 เมื่อสิ้นสุดการเลือกต้ังตัวแทนรายกลุ@ม ให#ปuดผนึกหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการตัวแทนราย

กลุ@ม โดยเปuดเผย และส@งมอบให#คณะกรรมการเลือกต้ังตามข#อ ๕ (๑) ในเวลาไม@เกิน ๑๕.๐๐ น. ของวันประชุม

ใหญ@ เพื่อนำมารวมนับคะแนนในที่ประชุมใหญ@ หากดำเนินการจัดส@งให#คณะกรรมการเลอืกต้ังตามข#อ ๕ (๑) เกิน

กำหนดเวลา ๑๕.๐๐ น. ให#ที่ประชุมใหญ@พิจารณาว@าจะนับผลคะแนนของสาขาน้ันหรือไม@  

 ข#อ ๑๒. ให#กรรมการการเลือกต้ังสาขา เตรียมการดำเนินงานดังน้ี 100 

  (๑) ประกาศรายช่ือสมาชิกผู#มีสิทธิเลือกต้ัง และหมายเลขผู#สมัครรับเลือกต้ัง ไม@น#อยกว@า ๗ วัน

ทำการก@อนวันเลือกต้ัง หากผู#มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว@าไม@มีช่ือตนเอง หรือมีช่ือผู#ไม@มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏอยู@ในบัญชี

รายชื่อ ให#แจ#งกรรมการเลือกตั้งสาขา ก@อนวันเลือกตั้งไม@น#อยกว@า ๕ วัน  โดยนำหลักฐานบัตรพนักงาน บัตร

ประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให#มาแสดงด#วย 

  (๒) จัดหาสถานที่ และอปุกรณQสำหรบัใช#สิทธิเลือกต้ัง  105 

  (๓) ปuดประกาศบญัชีรายช่ือหมายเลขผู#สมัครรับเลอืกต้ัง ณ หน@วยเลือกต้ัง ในวันที่มีการเลือกต้ัง 

  

การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล และกรรมการตัวแทนรายกลุ7ม (ส7วนกลาง) 

 ข#อ ๑๓. คณะกรรมการเลือกต้ังส@วนกลาง มีอำนาจหน#าที่ดังต@อไปน้ี 

  (๑) ประธานกรรมการเลือกต้ังส@วนกลาง อาจแต@งต้ังบุคคลให#เปVนผู#ช@วยเหลือในการดำเนินการ110 

เลือกต้ังตามความเหมาะสม 

  (๒) จัดระเบียบ และควบคุมดูแลให#ความสะดวกแก@ผู#ใช#สิทธิเลือกต้ัง เพื่อให#การเลือกต้ังเปVนไป

ด#วยความเรียบร#อย 

  (๓) วินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติผู#ใช#สิทธิเลือกต้ัง ทั้งน้ีการช้ีขาดของกรรมการเลือกต้ังส@วนกลาง ถือ

เปVนที่ยุติ 115 

  (๔) ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง ของกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง และกรรมการ

ตัวแทนรายกลุ@ม และวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียพร#อมทั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนน และประกาศคะแนนให#

สมาชิกทราบ  



หน#า  ๕ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 ข#อ ๑๔. การดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง และกรรมการตัวแทนราย

กลุ@ม ให#ดำเนินการดังน้ี 120 

  (๑) การเลือกตั ้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลส@วนกลาง และตัวแทนรายกลุ @ม ให#ประธาน

กรรมการการเลือกตั้งส@วนกลาง ประกาศกำหนดการใช#สิทธิเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง

และกรรมการตัวแทนรายกลุ@ม ล@วงหน#า โดยกำหนดวันใช#สิทธิเลือกต้ัง ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันก@อนวันประชุมใหญ@ 

และกำหนดวันใช#สิทธิเลือกตั ้งในวันประชุมใหญ@อีก ๑ วัน และให#ใช#สิทธิลงคะแนนเลือกตั ้งระหว@างเวลา       

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  125 

  เมื ่อสิ้นสุดการใช#สิทธิเลือกตั ้งตัวแทนรายบุคคลจากส@วนกลาง  ให#คณะกรรมการเลือกต้ัง

ส@วนกลางทำการนับคะแนน และประกาศให#สมาชิกทราบ 

  เมื ่อสิ ้นสุดการใช#สิทธิเลือกตั ้งตัวแทนรายกลุ@ม ให#นำบัตรลงคะแนนการเลือกตั ้งกรรมการ

ตัวแทนรายกลุ@มมานับคะแนนรวมกัน และประกาศให#สมาชิกทราบ 

  ถ#ามีปwญหาใดๆ ในการเลอืกต้ังให#คณะกรรมการเลอืกต้ังส@วนกลาง วินิจฉัยช้ีขาดโดยถือเปVนข#อยุติ 130 

 ข#อ ๑๕. ให#คณะกรรมการเลือกต้ังเตรียมการดำเนินงานดังน้ี 

  (๑) ประกาศรายช่ือสมาชิกผู#มีสิทธิเลือกต้ัง และหมายเลขผู#สมัครรับเลือกต้ัง ไม@น#อยกว@า ๗ วัน

ทำการก@อนวันเลือกต้ัง หากผู#มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว@าไม@มีช่ือตนเอง หรือมีช่ือผู#ไม@มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏอยู@ในบัญชี

รายช่ือ ให#แจ#งกรรมการเลือกต้ังส@วนกลาง ก@อนวันเลือกต้ังไม@น#อยกว@า ๕ วัน  โดยนำหลักฐานบัตรพนักงาน บัตร

ประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให#มาแสดงด#วย 135 

  (๒) จัดหาสถานที่ และอปุกรณQสำหรบัใช#ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  

  (๓) ปuดประกาศบัญชีรายช่ือหมายเลขผู#สมัครรบัเลือกต้ัง ณ หน@วยเลือกต้ัง ในวันที่มีการเลือกต้ัง 

 

  

หมวดท่ี ๔ 140 

วิธีการเลือกต้ังและการตรวจนับคะแนน 

 ข#อ ๑๖. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให#ใช#วิธีลงคะแนนโดยทำเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช@องทำ

เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสมของอุปกรณQเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสQที่

นำมาใช#ในการเลือกต้ัง 

 ข#อ ๑๗. ก@อนเปuดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ให#ประธานกรรมการเลือกต้ังเปuดหีบบัตร หรือแสดงข#อมูล145 

การบันทึกผลคะแนนของอุปกรณQเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสQต@อหน#าผู#ซี่งอยู@ ณ หน@วยเลือกต้ังเพือ่แสดงว@า ไม@

มีบัตรลงคะแนนในหีบบัตร หรือข#อมูลผลคะแนนของอุปกรณQเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสQ 



หน#า  ๖ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 ข#อ ๑๘. ในระหว@างเปuดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให#ผู#ใช#สิทธิไปแสดงตนต@อกรรมการเลือกตั้ง โดย

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห@งประเทศไทย จำกัด หรือบัตร

สมาชิกสหภาพแรงงาน ให#กรรมการเลือกต้ัง ตรวจสอบช่ือในบัญชีรายช่ือผู#ลงคะแนน ว@าผู#น้ันมาใช#สิทธิเลือกต้ัง150 

แล#ว พร#อมทั้งมอบบัตรเลือกต้ังให#ผู#น้ัน  

 ข#อ ๑๙. การจ@ายบัตรเลือกต้ังให#จ@ายตามลำดับเลขที่ในใบบัตรเลอืกต้ังจากน#อยไปหามาก หรือตามความ

เหมาะสม 

 ข#อ ๒๐. กรณีผู#มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม@มีบัตรประจำตัวตามข#อ ๑๘. ให#ใช#บัตรประจำตัวอย@างอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให# และมีรูปถ@ายซึ่งแสดงถึงบุคคลผู#ใช#สิทธิ 155 

 ข#อ ๒๑. ผู#มีสิทธิเลือกต้ังดำเนินการได#ดังน้ี 

  (๑)   ใช#สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได#ตามจำนวนทีก่ำหนด 

  (๒) กรณีลงคะแนนด#วยวิธีการใช#บัตรเลือกตั้งเมื่อผู#ลงคะแนนเลือกตั้งใช#สิทธิแล#ว ให#พับบัตร 

และหย@อนบัตรลงในหีบบัตรด#วยตนเอง 

  (๓) กรณีลงคะแนนด#วยอุปกรณQลงคะแนนอเิล็กทรอนิกสQ ให#ผู#ลงคะแนนเปVนผู#กดเลอืกหมายเลข160 

ที่ต#องการเลือกด#วยตนเอง 

  ข#อ ๒๒. เมื่อผู#ใช#สิทธิเลือกต้ัง ไม@ประสงคQจะลงคะแนนให#แก@ตัวแทนรายกลุ@ม หรือตัวแทนรายบุคคล ให#

ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หรือกดในช@องซึ่งระบุข#อความ “ไม@ประสงคQลงคะแนน”  

 ข#อ ๒๓. เมื่อถึงเวลาปuดการเลือกต้ังให#ประธานกรรมการเลือกต้ัง ประกาศปuดหน@วยเลือกต้ัง และงดการ

จ@ายบัตร เว#นแต@ยังมีผู#ใช#สิทธิเลือกต้ังซึ่งได#แสดงตนรอใช#สิทธิ เพือ่ขอรับบัตรภายในพื้นที่ที่กำหนดให#เปVนที่ใช#สิทธิ165 

เลือกตั้งก@อนเวลาปuดทำการเลือกตั้ง ให#กรรมการการเลือกตั้งนับจำนวนผู#ที่รอแสดงตนโดยทันทีและจ@ายบัตร

ให#กับบุคคลดังกล@าวตามข้ันตอน เพื่อให#ทำการลงคะแนนจนแล#วเสร็จ จากน้ันให#กรรมการการเลือกต้ังทำการปuด

หีบบัตรเลือกต้ัง 

 ข#อ ๒๔. ในกรณีที่มีผู#สมัครรับเลือกตั้งเปVนกรรมการผู#แทนรายกลุ@มมีเพียงกลุ@มเดียว หรือผู#สมัครรับ

เลือกต้ังเปVนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา และจากส@วนกลางมีจำนวนไม@เกิน ตามที่กำหนดไว#ในข#อบังคับ 170 

ให#ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังส@วนกลางนำเสนอรายช่ือดังกล@าวให#ที่ประชุมใหญ@เพื่อรับรอง 

 โดยหากการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา ไม@สามารถนำผลการเลือกตั้งมาเสนอให#ที่

ประชุมใหญ@รับรองได# ให#ที่ประชุมใหญ@รับรองกรรมการบริหารเท@าที่ดำเนินการได#ไปก@อน โดยอาจนำเสนอให#มี

การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา อีกในการประชุมใหญ@ครั้งถัดไป 

 175 

 

 



หน#า  ๗ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

หมวดท่ี ๕ 

การตรวจและรวมคะแนน 

 ข#อ ๒๕. เมื่อปuดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแล#ว ให#คณะกรรมการเลือกต้ังนับคะแนนเสียง โดยเปuดเผย180 

จนแล#วเสร็จ ห#ามมิให#เลือ่นหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

 ในกรณีที ่มีกลุ @ม และ/หรือบุคคล ได#รับคะแนนเสียงเลือกตั ้งเท@ากัน ให#ประธานกรรมการเลือกต้ัง

ดำเนินการจับสลากระหว@างผู#ที่ได#รับคะแนนเสียงเท@ากันโดยเปuดเผย 

 ข#อ ๒๖. บัตรเลือกตั้งดังต@อไปนี้ ให#ถือว@าเปVนบัตรเสีย (ยกเว#นกรณีลงคะแนนด#วยอุปกรณQนับคะแนน

อิเล็กทรอนิกสQ) 185 

  (๑) บัตรปลอม 

  (๒) บัตรที่ทำเครื่องหมายนอกช@องทำเครื่องหมาย 

  (๓) บัตรที่ไม@ได#มีการทำเครื่องหมาย 

  (๔) บัตรที่มีเครื่องหมาย หรือข#อความอื่นใดนอกจากเครื่องหมาย กากบาท (x) 

  (๕) บัตรที่ไม@อาจทราบได#ว@า ลงคะแนนเลือกต้ัง ให#กับหมายเลขใด 190 

  (๖) บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินจำนวนทีก่ำหนด 

  บัตรตามข#อ ๒๖. (๑) – (๖) ให#กรรมการการเลือกต้ังทำการสลักหลังบัตรว@า “เสีย” และลงช่ือ

กำกับไว# 

 ในการนับคะแนน หากปรากฏว@ามีบัตรเสียตามข#อ ๒๖. ให#แยกบัตรดังกล@าวออกไว#เปVนส@วนหน่ึงและห#าม

มิให#นับบัตรน้ันเปVนคะแนนเลือกต้ัง ไม@ว@ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 195 

 ข#อ ๒๗. เมื่อการนับคะแนนเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล#ว ให#คณะกรรมการเลือกตั้ง เก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช#นับ

คะแนนใส@ซองปuดผนึก โดยลงลายมือช่ือคณะกรรมการเลือกต้ังกำกับไว#บนซอง โดยให#แยกเก็บบัตรเสีย และบัตร

ที่ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช@อง “ไม@ประสงคQลงคะแนน” ไว#ต@างหาก 

 กรณีมีผู#สมัครรับการเลือกตั้งเห็นว@าการดำเนินการเลือกตั้งไม@เปVนไปตามข#อบังคับ และระเบียบว@าด#วย

การเลือกต้ังฯ แต@ไม@โต#แย#งหรือคัดค#านใด ๆ ในที่ประชุมใหญ@ทันที ให#ถือว@าผลการเลือกต้ังโดยมติที่ประชุมใหญ@200 

เปVนที่สุด ฝ}ายใดฝ}ายหน่ึงจะอุทธรณQคัดค#านผลการเลือกต้ังในภายหลังเมื่อทราบผลการเลือกต้ังแล#วไม@ได#  

 ข#อ ๒๘. เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล#ว ประธานกรรมการเลือกตั้ง จะทำลายบัตรเลือกตั้ง พร#อมทั้ง

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข#องเมื่อพ#นระยะเวลาคัดค#านการเลือกตั้ง หรือไม@น#อยกว@า ๗ วัน ขึ้นอยู@กับระยะเวลาใดยาว

ที่สุดให#ใช#เวลาน้ัน 

 ในกรณีที่มกีารคัดค#านการเลือกต้ังตามข#อ ๒๗. ให#เก็บบัตรเลือกต้ัง พร#อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข#องไว#มี205 

กำหนด ๒ ป~ นับแต@วันเลือกต้ัง 

 ข#อ ๒๙. ให#คณะกรรมการเลือกต้ัง ประกาศผลของการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง ให#สมาชิกทราบโดยเร็ว  



หน#า  ๘ 

ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 ข#อ ๓๐. ให#ประธานกรรมการเลือกตั้งส@วนกลาง เสนอชื่อผู#ที่ได#รับเลือกตั้งตามข#อ ๒๕  ต@อประธาน

สหภาพแรงงานหรือผู#ซึ่งได#รับมอบหมาย (ข#อบังคับข#อ ๒๒) เพื่อนำรายขื่อดังกล@าวไปจดทะเบียนกรรมการ

สหภาพแรงงานภายใน ๑๔ วัน นับแต@วันที่ที่ประชุมใหญ@ลงมติ 210 

 ข#อ ๓๑. ในกรณีมีปwญหาการดำเนินการตามระเบียบน้ี   ให#ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังส@วนกลางเปVน

ผู#วินิจฉัยช้ีขาด และคำช้ีขาดถือเปVนที่สุด 

                

                      ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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     ประธานสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจวิทยุการบินแห@งประเทศไทย  


