
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และการเจรจาข้อเรียกร้องวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   หน้า ๑/๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม AB (ห้องประชุมหลัก) อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมี ๙ ระเบียบวาระประชุม และมีระเบียบวาระ เลือกต้ังกรรมการตัวแทนราย
บุคคล ทดแทน กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย สาขา ศช.บภ ๒. และ สาขา ศม.บภ ๒. 

สหภาพแรงงานฯ ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สหภาพแรงงานฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง และกรรมการเลือกตั้งสาขา 
เพื่อทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง กรรมการตัวแทนรายบุคคล ทดแทน กรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขา ศช.บภ ๒. และ สาขา 
ศม.บภ ๒.  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. พันจ่าอากาศเอกชัยนาท  ระเวง  เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง 
๒. นายพัลลภ   กวีกุล  เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งสาขา ศช.บภ ๒. 
๓. นางจิราพร   ดอกคำ  เป็นกรรมการเลือกตั้งสาขา ศช.บภ ๒. 
๔. นางปุณปวีร์  แสงโชติ เป็นกรรมการเลือกตั้งสาขา ศช.บภ ๒. 
๕. นางสาวลิขิต  นามเสน เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งสาขา ศม.บภ ๒.  
๖. นายทรงสันต์  พฤกษา  เป็นกรรมการเลือกตั้งสาขา ศม.บภ ๒. 
๗. นายวีระ   สุทธิวิไล เป็นกรรมการเลือกตั้งสาขา ศม.บภ ๒.



 

แ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และการเจรจาข้อเรียกร้องวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๒/๔   

สรร.ว.ท. ปก. ๐๐๕/๒๕๖๔         ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

ประกาศ  
เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

และระเบียบวาระ เลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคล ทดแทน  
กรรมการบรหิารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขา ศช.บภ ๒. และ ศม.บภ ๒. 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๓ ,ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั ้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.         
พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ สรร.ว.ท. วา่ดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สรร.ว.ท.   
มีมติจากการประชุมวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่                   
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AB (ห้องประชุมหลัก) อาคารอำนวยการ 
สำนักงานใหญ่ ทุ ่งมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Application Zoom Meeting ID 3๒๓  ๐๘๕  ๙๘๕๐  Passcode 12345678 (ห ้องประช ุมอาจเปล ี ่ยนแปลงได้            
ซึ่งจะแจ้งใหท้ราบ) และถ่ายทอสดผ่าน FaceBook Live ID aerothaiunion โดยมีระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 

วาระที่ ๑   ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ) 
วาระที่ ๓   รายงานการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๔ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) 
วาระที่ ๔    พจิารณารับรองงบดุล และรายงานการตรวจสอบบัญช ี  
วาระที่ ๕    รายงานนโยบายดำเนนิการ แผนงาน และประมาณ รายรับ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วาระที่ ๖    พจิารณา เลอืกตัง้ / แตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบัญช ี
วาระที่ ๗   พจิารณาสำรองเงนิเพื่อ กองทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดกิารสมาชกิ สรร.ว.ท. 
วาระที่ ๘   เลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคล ทดแทน กรรมการบรหิารสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจวิทยกุาร

บินแห่งประเทศไทย สาขา ศช.บภ ๒. และ สาขา ศม.บภ ๒. 
วาระที่ ๙    วาระอ่ืนๆ 

จึงประกาศมาเพื่อขอเรยีนเชญิ สมาชกิ สรร.ว.ท. เขา้รว่มประชุมใหญส่ามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามวันเวลา สถานที่ ดังกลา่ว 

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
              ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 
 
 
 
                  (นายสพล สงิหด์ารา)  
       เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหป่ระเทศไทย 
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย 
โทรศัพท ์๐ ๒๒๘๕ ๙๓๖๒  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๗ ๒๐๙๒   



 

แ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และการเจรจาข้อเรียกร้องวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๓/๔   

 

สรร.ว.ท. ปก. ๐๐๖/๒๕๖๔         ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ประกาศ  

เร่ือง แต/งต้ังกรรมการเลือกต้ังส/วนกลาง และกรรมการเลอืกต้ังสาขาภูมิภาค 

ระเบียบวาระท่ี ๘ การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบคุคล ทดแทน กรรมการบริหาร       
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแห่งประเทศไทยสาขา ศช.บภ ๒. และ ศม.บภ ๒. 

ในการประชุมใหญ/สามัญประจำปH ๒๕๖๕ 

 

ตามประกาศกำหนดประชุมใหญBสามัญประจำปD พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๘ เลือกตั้ง
กรรมการตัวแทนรายบุคคล ทดแทน กรรมการบรหิารสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแห่งประเทศ
ไทย สาขา ศช.บภ ๒. และ สาขา ศม.บภ ๒. อาศัยอำนาจตามขLอบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แกLไข ๒๕๖๑ 

และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหBงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วBาดLวยการเลือกต้ังคณะกรรมการ

บริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ แตBงต้ังคณะ

บุคคลทำหนLาที่กรรมการเลือกต้ังสBวนกลาง และกรรมการเลือกต้ังสาขา เพื่ อทำหนLาที่จัดการเลือกต้ัง 

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๘ ทดแทน ในการประชุมใหญBสามัญประจำปD ๒๕๖๕ โดยมีรายช่ือตBอไปน้ี 

๑. พันจBาอากาศเอกชัยนาท  ระเวง  เป[นประธานกรรมการเลือกต้ังสBวนกลาง 

๒. นายพัลลภ   กวีกุล  เป[นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 

๓. นางจิราพร   ดอกคำ  เป[นกรรมการเลอืกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 

๔. นางปุณปวีร]   แสงโชติ  เป[นกรรมการเลอืกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 

๕. นางสาวลิขิต  นามเสน  เป[นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศม.บภ ๒.  

๖. นายทรงสันต]  พฤกษา  เป[นกรรมการเลอืกต้ังสาขา ศม.บภ ๒. 

๗. นายวีระ   สุทธิวิไล  เป[นกรรมการเลอืกต้ังสาขา ศม.บภ ๒. 

โดยมีอำนาจหนLาที่ดังตBอไปน้ี 

๑. ดำเนินการจัดการเลือกต้ังโดยใหLเป[นไปตามขLอบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แกLไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหBงประเทศไทย วBาดLวยการเลือกต้ังคณะกรรมการ

บริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมใหญBสามัญประจำปD ๒๕๖๕ โดยอาจแตBงต้ังผูLชBวยเหลือ

การเลือกต้ังไดL 

๒. ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตามข้ันตอนของการเลือกต้ังกรรมการบรหิาร สรร.ว.ท. 

๓. ประกาศรายช่ือสมาชิกผูLมสีิทธิเลือกต้ังกรรมการบรหิาร สรร.ว.ท.  

๒./๔. พิจารณา.... 



คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และการเจรจาข้อเรียกร้องวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๔/๔   

สรร.ว.ท. ปก. ๐๐๖/๒๕๖๔         -๒- 

 

๔. พิจารณาวินิฉัยช้ีขาดคุณสมบัติสมาชิกผูLมีสิทธิเลือกต้ัง ในกรณีที่มีสมาชิกโตLแยLงผูLมีสิทธิเลือกต้ัง

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 

๕. รับสมัครสมาชิกผูLสมัครรับการเลือกต้ังเป[นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. กรรมการตัวแทนรายบุคคลจาก

สาขา ศช.บภ ๒. และ สาขา ศม.บภ ๒.  
๖. พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติผูLสมัครรับการเลือกต้ังเป[นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 

๗. ประกาศรายช่ือพรLอมหมายเลขผูLสมัครรับการเลือกต้ัง กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา 

๘. กำหนด วัน เวลา วิธีการ และสถานที่ การใชLสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 

๙. เมื่อเสร็จสิ้นการใชLสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ใหLดำเนินการดังน้ี 

๙.๑ เปgดหีบบัตรการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล นับคะแนน และประกาศลำดับ

คะแนนรายช่ือของผูLสมัครเป[นกรรมการตัวแทนรายบุคคล ของแตBละสาขาภูมิภาค  

๙.๒ นำรายงานลำดับคะแนนช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล และบญัชีการใชLสิทธิเลือกต้ังของ

สมาชิก มอบใหLแกBกรรมการเลือกต้ังสBวนกลาง ในวันประชุมใหญBสามัญประจำปD ๒๕๖๕ 

๑๐. หากไมBสามารถจัดประชุมใหญBสามัญประจำปD ๒๕๖๕ ไดLในวันที่กำหนด ใหLเก็บรักษารายงานลำดับ

คะแนนช่ือของผูLสมัครเป[นกรรมการตัวแทนรายบุคคล เพื่อรับรองในการประชุมใหญBสามัญประจำปD 

๒๕๖๕ ที่เลื่อนออกไป 

๑๑. กรรมการเลือกต้ังสBวนกลางเสนอรายช่ือ ผูLไดLรับเลือกต้ังเป[นตัวแทนรายบุคคล และลำดับสำรอง ใหLที่

ประชุมใหญBเพื่อรับรอง  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

                    (นายเมธี  คำแหง) 

           ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

                        วิทยุการบินแหBงประเทศไทย 

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหBงประเทศไทย 

โทรศัพท] ๐-๒๒๘๕-๙๓๖๒            

 โทรสาร  ๐-๒๒๘๗-๒๐๙๒ 


