
 

สรร.ว.ท. ปก. ๐๐๓/๒๕๖๕         ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ประกาศ  

เร่ือง แต/งต้ังกรรมการเลือกต้ังส/วนกลาง และกรรมการเลือกต้ังสาขาภูมิภาค 

การเลือกต้ัง คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห/งประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙  

การประชุมใหญ/สามัญประจำปO ๒๕๖๖ 

 

ตามประกาศกำหนดประชุมใหญAสามัญประจำปC พ.ศ. ๒๕๖๖ ระเบียบวาระท่ี ๘ เลือกต้ัง

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ อาศัยอำนาจตามขPอบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แกPไข ๒๕๖๑ และระเบียบ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วAาดPวยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร 

สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ แตAงต้ังคณะบุคคล 

ทำหนPาท่ีกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง และกรรมการเลือกต้ังสาขา เพ่ือทำหนPาท่ีจัดการเลือกต้ัง กรรมการบริหาร 

สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ ในการประชุมใหญAสามัญประจำปC ๒๕๖๖ โดยมีรายช่ือตAอไปน้ี 

๑. นางธีราวัลย\   ยองใย  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 

๒. นายประสิทธ์ิ   จันทรารังษี เป]นกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 
๓. นายสุชีพ    เอกฉาย  เป]นกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 
๔. นายชลอ    สวยพร้ิง  เป]นกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 
๕. เรืออากาศเอกหญิงญาดา  ณ ลำพูน เป]นกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 

๖. นายอรรถกร   พิจยานนท\ เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศภ.บภ ๑. 

๗. นายนฤบดี   สิริธุวานนท\ เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศภ.บภ ๑. 

๘. นายนพวัฒน\  แกPวเกตุ  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศภ.บภ ๑. 

๙. นายวินัย   มากสังข\  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศญ.บภ ๑. 
๑๐. นางสาวศุภิสร  สุทธิสาร  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศญ.บภ ๑. 

๑๑. นายเดช   หวังสุวรรณ เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศญ.บภ ๑. 

๑๒. นางสาวสุขศรี  เศียรอุAน  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศร.บภ ๑. 

๑๓. นางสาวบงกช  สองศรี  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศร.บภ ๑. 

๑๔. นายชินาภูมิ   มากแสน เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศร.บภ ๑. 

๑๕. นายปฏิภัทร   บุญมาก  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศน.บภ ๑. 
๑๖. นายเรวัต   เทียมหมอก เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศน.บภ ๑. 

๒./๑๗.นายพิรุฬห\... 
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๑๗. นายพิรุฬห\   นิลรำไพ  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศน.บภ ๑. 

๑๘. นายพัลลภ   กวีกุล  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 

๑๙. นางจิราพร   ดอกคำ  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 
๒๐. นางปุณปวีร\   แสงโชติ  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศช.บภ ๒. 
๒๑. นางปนัดดา   นิลพันธ\  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศล.บภ ๒. 

๒๒. นางสาวจุฬาลักษณ\   สมวันดี  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศล.บภ ๒. 

๒๓. นายการัณย\   เรืองศรีชัย เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศล.บภ ๒. 

๒๔. นายกิตติพันธ\  ชนะสงคราม เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศอ.บภ ๒. 
๒๕. นายชาญ    เมตตาพจน\ เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศอ.บภ ๒. 

๒๖. นางสาวอรัญญา   สุขสมเพียร เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศอ.บภ ๒. 

๒๗. นางสาวลิขิต   นามเสน  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศม.บภ ๒.  

๒๘. นางจารุนัย    โยคะสิงห\ เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศม.บภ ๒. 

๒๙. นายวีระ    สุทธิวิไล  เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศม.บภ ๒. 

๓๐. นายสมัชชา   พิมพ\ดี  เป]นประธานกรรมการเลือกต้ังสาขา ศบ.บภ ๒. 

๓๑. นางสาวธิดารัตน\   ภวังคะรัตน\ เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศบ.บภ ๒. 

๓๒. นางสาวอรุณี   ติณสุรวัฒนา เป]นกรรมการเลือกต้ังสาขา ศบ.บภ ๒. 

โดยมีอำนาจหนPาท่ีดังตAอไปน้ี 

๑. ดำเนินการจัดการเลือกต้ัง ตามระเบียบวาระ การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

วิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ ในการประชุมใหญAสามัญประจำปC ๒๕๖๖ โดยเป]นไปตาม

ขPอบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แกPไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ    

การบินแหAงประเทศไทย วAาดPวยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานท่ีหนAวยลงคะแนนเลือกต้ัง ตามข้ันตอนของการเลือกต้ัง

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ 

๓. ประกาศรายช่ือสมาชิกผูPมีสิทธิเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ 

๔. พิจารณาวินิฉัยช้ีขาดคุณสมบัติสมาชิกผูPมีสิทธิเลือกต้ัง ในกรณีท่ีมีสมาชิกโตPแยPงผูPมีสิทธิเลือกต้ัง

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ 

๕. รับสมัครสมาชิกผูPสมัครรับการเลือกต้ังเป]นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ ท้ังแบบกรรมการตัวแทน

รายกลุAม กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสAวนกลาง และกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา 

๓./๖.พิจารณา... 
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๖. พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติผูPสมัครรับการเลือกต้ังเป]นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ 

๗. ประกาศรายช่ือพรPอมหมายเลขผูPสมัครรับการเลือกต้ัง ท้ังแบบกรรมการตัวแทนรายกลุAม กรรมการ

ตัวแทนรายบุคคลจากสAวนกลาง และกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขา 

๘. กำหนด วัน เวลา วิธีการ และสถานท่ีหนAวยลงคะแนน การใชPสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ท้ังสAวนกลาง และ

สAวนภูมิภาค 

๙. จัดทำบัญชีรายช่ือสมาชิกผูPมีสิทธิเลือกต้ัง ใชPสำหรับรับการลงคะแนนเลือกต้ัง ท้ังแบบบัตรเลือกต้ัง และ 

เคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส\ 

๑๐. จัดเตรียมสถานท่ีลงคะแนนใชPสิทธิเลือกต้ังของสมาชิก บัตรเลือกต้ัง หรือเคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส\ 

และการดำเนินการในการเปkดหนAวยลงคะแนนใชPสิทธิเลือกต้ัง ในวันลงคะแนนใชPสิทธิเลือกต้ังของ

สมาชิก  

๑๑. เม่ือเสร็จส้ินการใชPสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังสาขาภูมิภาคใหPดำเนินการดังน้ี 

๑๑.๑ ปkดผนึกลงลายมือช่ือกำกับหีบบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุAม นำมา

พรPอมบัญชีรายช่ือสมาชิกผูPใชPสิทธิ มอบใหPแกAกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง เพ่ือเปkดนับ

คะแนนในวันประชุมใหญAสามัญประจำปC ๒๕๖๖ 

๙.๒ เปkดหีบบัตรการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล นับคะแนน และประกาศลำดับ

คะแนนรายช่ือของผูPสมัครเป]นกรรมการตัวแทนรายบุคคล ของแตAละสาขาภูมิภาค พรPอม

นำรายช่ือและบัญชีการใชPสิทธิเลือกต้ังของสมาชิก มอบใหPแกAกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง 

ในวันประชุมใหญAสามัญประจำปC ๒๕๖๖ 

๑๒. หากไมAสามารถจัดประชุมใหญAสามัญประจำปC ๒๕๖๖ ไดPในวันท่ีกำหนด ใหPกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง

เก็บรักษาหีบบัตรการใชPสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุAม และรายช่ือลำดับคะแนน

รายช่ือของผูPสมัครเป]นกรรมการตัวแทนรายบุคคล เพ่ือการนับคะแนน และรับรองในการประชุมใหญA

สามัญประจำปC ๒๕๖๖ ท่ีเล่ือนออกไป 

 

 

 

 

 

 

๔./๑๓.กรรมการ... 
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๑๓. กรรมการเลือกต้ังสAวนกลางเสนอรายช่ือ ผูPไดPรับเลือกต้ังเป]นตัวแทนรายบุคคล และลำดับสำรอง และ   

ผูPท่ีไดPรับเลือกต้ังเป]นตัวแทนรายกลุAม ในท่ีประชุมใหญAเพ่ือรับรอง และเม่ือปkดหนAวยลงคะแนนใชPสิทธิ

เลือกต้ังแลPวทุกหนAวย และเม่ือนับคะแนนเสร็จส้ินท้ังหมด ใหPประกาศผลการเลือกต้ัง และประกาศ

รายช่ือกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ ณ หนAวย

ลงคะแนนใชPสิทธิเลือกต้ังสAวนกลาง 

๑๔. กรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง และกรรมการเลือกต้ังสาขาภูมิภาค อาจแตAงต้ังบุคคลเพ่ือทำหนPาท่ี ผูPชAวย

เหลือการเลือกต้ังไดP  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

                    (นายเมธี  คำแหง) 

           ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

                        วิทยุการบินแหAงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย 

โทรศัพท\ ๐-๒๒๘๕-๙๓๖๒            

 โทรสาร  ๐-๒๒๘๗-๒๐๙๒ 


