
ประกาศรับสมัคร
ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 

กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากส่วนกลาง 
    ต้องเป็น สมาชิก สรร.ว.ท. สังกัดส่วนกลาง  
๒. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขาภูมิภาค 

ต้องเป็น สมาชิก สรร.ว.ท. สังกัดสาขาศูนย์ภูมิภาคนั้นๆ 
๓. กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 

ต้องเป็น สมาชิก สรร.ว.ท. สมัครแบบกลุ่ม โดยมีจำนวน
สมาชิกในกลุ่มสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน และต้องไม่เกิน 
๑๔ คน

สมาชิกผู้สมัคร ต้องมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในวันที่สมัคร และ
สามารถสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 
๑. ส่งใบสมัคร (ใบสมัครรับได้ที่ห้อง ผกผ.บว. ทุ่งมหาเมฆ หรือดาว์โหลดจาก 

www.aerothaiunion.com)  
๒. สำเนาบัตรพนักงาน  
๓. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๑ รูป 
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ 
กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง กผ.บว. ทุ่งมหาเมฆ  
โทรสาร ๐๒ ๒๘๕ ๙๒๔๓ (โดยต้องยืนยันการรับโทรสาร                         
เบอร์ ๐๒ ๒๘๕ ๙๓๗๘ เวลาราชการ)  

หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อ กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง เบอร์ ๐๘๑๘๒๒๘๑๘๙

http://www.aerothaiunion.com
http://www.aerothaiunion.com


   

 

สมัครกรรมการตัวแทนรายบุคคล (โปรดเลือก) 
○  จากส่วนกลาง 
○  จากสาขาภูมิภาค ................................................................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                            นามสกุล                                
วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                   อายุ              ปี 
วุฒิการศึกษา                                       สังกัด                                              
ตำแหน่ง                                 สถานที่ปฏิบัติงาน                                           
ที่อยู่ : บ้านเลขที่               หมู่ที่          ซอย                         ถนน                                        
ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                        จังหวัด                                                     
รหัสไปรษณีย์              โทรศัพท ์                                   โทรศัพท์มือถือ                                      

มีความประสงค์สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคล กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘  สมัครระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

โดยรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐานประกอบใบสมัคร  
○  สำเนาบัตรพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ 
○  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป   

    ลงชื่อ                                            ผู้สมัคร 
(                                            ) 

วันที่        เดือน                     พ.ศ.               . 

รูปถ่าย

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคล  
จากส่วนกลาง และจากสาขาภูมิภาค 

กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที ่๘

สำหรับกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง                                                        
                                                                           ได้รับหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง                       . 

   กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากส่วนกลาง 
   กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา.........................................................................     (สาขาภูมิภาค) 

 ได้รับเอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบเรียบร้อย 
                                                            ลงชื่อ                                            กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง   
                                                                  (                                            )                          
                                                                               วันที ่       เดือน                     พ.ศ.                 



   

 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                            นามสกุล                                
วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                   อายุ              ปี 
วุฒิการศึกษา                                       สังกัด                                              
ตำแหน่ง                                 สถานที่ปฏิบัติงาน                                           
ที่อยู่ : บ้านเลขที่               หมู่ที่          ซอย                         ถนน                                        
ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                        จังหวัด                                                     
รหัสไปรษณีย์              โทรศัพท ์                                   โทรศัพท์มือถือ                                      
ประธานกลุ่มผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑ คน แต่ไม่เกิน ๑๔ คน 

ชื่อกลุ่ม................................................................................................จำนวนสมาชิกผู้สมัคร..............................คน  
มีความประสงค์สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย ชุดที่ ๘  สมัครระหว่างวันที ่๑๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โดยรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐานประกอบใบสมัคร ตามจำนวนของสมาชิกผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 
○ ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม ของสมาชิกทุกคน โดยเรียงลำดับตามจำนวน (ประธานกลุ่มให้

ถือว่าเป็นลำดับที่ ๑) 
○ สำเนาบัตรพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ของสมาชิกผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
○ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป   

                   
                ลงชื่อ                                            ประธานกลุ่มผู้สมัคร 
                        (                                        ) 

                 วันที่        เดือน                     พ.ศ.               . 
 

รูปถ่าย

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.)ชุดที ่๘  

สำหรับประธานกลุ่ม (แบบรายกลุ่ม) 

สำหรับกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง                                                        
                                                                         
        หมายเลขประจำกลุ่มเข้ารับการเลือกตั้ง                       . 

    กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม (แบบรายกลุ่ม) 
 ได้รับเอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบของผู้สมัครเรียบร้อย 
                                                            ลงชื่อ                                           กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง 
                                                                 (                                            ) 
                                                         วันที ่       เดือน                     พ.ศ.                 



   

 

ลำดับที ่.......................... */สมาชิกกลุ่มเริ่มตั้งแต่ลำดับที ่๒ ถึง ลำดับตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน แต่ไม่เกิน ๑๔ คน 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                            นามสกุล                                
วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                   อายุ              ปี 
วุฒิการศึกษา                                       สังกัด                                              
ตำแหน่ง                                 สถานที่ปฏิบัติงาน                                           
ที่อยู่ : บ้านเลขที่               หมู่ที่          ซอย                         ถนน                                        
ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                        จังหวัด                                                     
รหัสไปรษณีย์              โทรศัพท ์                                   โทรศัพท์มือถือ                                      

ผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 
มีความประสงค์สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย ชุดที่ ๘  สมัครระหว่างวันที ่๑๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โดยรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐานประกอบใบสมัคร 
○ สำเนาบัตรพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ 
○ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป   

        ลงชื่อ                                            ผู้สมัคร 
                        (                                        ) 

                 วันที่        เดือน                     พ.ศ.            

            ลงชื่อ                                            ประธานกลุ่มผู้สมัคร 
                                 (                                        ) 

                        วันที ่       เดือน                     พ.ศ.              

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.)ชุดที ่๘  
ชื่อกลุ่ม........................................................................................................ 

สำหรับสมาชิกกลุ่ม (แบบรายกลุ่ม) 

รูปถ่าย


