
 

คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๕      ๑  ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

เร่ือง กำหนดการการเลือกต้ัง 

 

ตามประกาศสหภาพแรงงาน รัฐ วิสาห กิจ วิท ยุการบินแหH งประเทศไทย (สรร.ว .ท .)                    

ท่ี ปก ๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ืองแตHงต้ังกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง และกรรมการ

เลือกต้ังสาขาภูมิภาค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย 

ชุดท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๘ เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ การประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามข[อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก[ไข ๒๕๖๓ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการ

บินแหHงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วHาด[วยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ (คกก. 

เลือกต้ัง สรร.ว.ท.) คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

จึงขอประกาศกำหนดการเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน 

แหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙  ดังตAอไปน้ี 

 

ขKอท่ี ๑ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือสมาชิกผู[มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการบริหาร

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

ขKอท่ี ๒ ระหวAางวันท่ี ๑๓ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครผู[สมัครรับการเลือกต้ังเป]น 

กรรมการตัวแทนรายกลุHม และกรรมการตัวแทนรายบุคคล ท้ังจากสHวนกลาง และจากสาขาภูมิภาค (สมัครได[ท่ี

คณะกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง) 

ขKอท่ี ๓ วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศรายช่ือกลุHมพร[อมหมายเลขประจำกลุHมสมัครรับการ

เลือกต้ังตัวแทนรายกลุHม และรายช่ือพร[อมหมายเลขผู[สมัครรับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จาก

สHวนกลาง และจากสาขาภูมิภาค 

 

 

๒./ข[อท่ี ๔... 



คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๕    -๒- 

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

เร่ือง กำหนดการการเลือกต้ัง 

 

ขKอท่ี ๔ วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศสถานท่ีหนHวยลงคะแนนเลือกต้ัง สHวนกลาง และสาขา 

พร[อมประกาศวันลงคะแนนเลือกต้ัง ของสHวนกลาง และสาขาภูมิภาค โดยเป]นไปตามระเบียบสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วHาด[วยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. 

๒๕๖๑ ในสHวนกลางการลงคะแนนใช[สิทธิเลือกต้ังจะใช[เคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสc 

ขKอท่ี ๔.๑ ระหวAางวันท่ี ๒๕ มกราคม - ๘ กุมภาพันธV ๒๕๖๖ กรรมการเลือกต้ังสาขาภูมิภาค

แตHละสาขาท้ัง ๙ สาขาภูมิภาค กำหนดเป]นวันใช[สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังของแตHละสาขาภูมิภาค โดยจะประกาศ ๒ 

วัน ระหวHางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ขKอท่ี ๔.๒ ระหวAางวันท่ี ๒๕ มกราคม- ๘ กุมภาพันธV ๒๕๖๖ กรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง 

กำหนดเป]นวันใช[สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสHวนกลาง โดยประกาศ ๑ วัน เป]นวันแรก ระหวHางเวลา ๐๙.๐๐    

- ๑๕.๐๐ น. และวันท่ีสอง ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธc ๒๕๖๖ วันประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ ระหวHางเวลา 

๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

 

เม่ือปdดการใช[สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในวันท่ีสองของการลงคะแนนใช[สิทธิเลือกต้ังของสมาชิก

สาขาภูมิภาค ให[คณะกรรมการเลือกต้ังภูมิภาค นับคะแนนเฉพาะ การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จาก

สาขาภูมิภาค ณ หนHวยลงคะแนนใช[สิทธิเลือกต้ัง และประกาศผลกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาภูมิภาค    

ท่ีได[รับคะแนนลำดับสูงสุด และลำดับรอง โดยนำรายงานผลการเลือกต้ัง กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา

ภูมิภาคน้ัน เสนอประธานเลือกต้ังสHวนกลาง และเก็บรักษาหีบบัตรเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุHมโดยท่ียังมิได[มี

การเปdดนับคะแนน สHงมอบให[ประธานเลือกต้ังสHวนกลาง ในวันประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ 

ขKอท่ี ๕ วันประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ ประธานกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง รับมอบ

รายงานผลการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาภูมิภาคท้ัง ๙ สาขา และเสนอรายช่ือกรรมการตัวแทน

รายบุคคล จากสาขาภูมิภาค ๙ ภูมิภาค ผู[ท่ีได[รับคะแนนลำดับสูงสุด และลำดับรอง ในท่ีประชุมใหญHสามัญ

ประจำปZ ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองเป]นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย ชุดท่ี ๙  

 

 

 

 

 

๓./ข[อท่ี ๖... 



 

คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๕    -๓- 

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

เร่ือง กำหนดการการเลือกต้ัง 

 

ขKอท่ี ๖ วันประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ ประธานกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง รับมอบหีบ

บัตรเลือกต้ังกรรมการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุHม (หีบบัตรท่ีสมบูรณc) จากสาขาภูมิภาคท้ัง ๙ สาขา ในท่ี

ประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ เพ่ือเปdดหีบนับคะแนนรวมกันพร[อมกับคะแนนการเลือกต้ังกรรมการตัวแทน

รายกลุHมจากสHวนกลาง และนับคะแนนการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสHวนกลาง หลังเวลาปdดการ

ลงคะแนนใช[สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสHวนกลาง และให[ท่ีประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ รับรองผลการเลือกต้ัง

กรรมการตัวแทนรายกลุHม และกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสHวนกลาง เป]นคณะกรรมการบริหารสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕                          

 

 

             นางธีราวัลยc ยองใย 

                                                             ประธานกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง 

   กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย  ชุดท่ี ๙ 

 

 

สำนักเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย 

โทรศัพทc ๐-๒๒๘๕-๙๓๖๒            

 โทรสาร  ๐-๒๒๘๗-๒๐๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 


