
 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ 
เรื่อง  ระบบแรงงานสัมพันธ์ และการดำเนินการเกี่ยวกับโทษความผิดทางวินัย 

โดย วิทยากรจากกระทรวงแรงงาน   
 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๖- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
รอบที่ ๒ สำหรับสมาชิกส่วนกลาง จำนวน ๓๐ ท่าน 

อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ สมาชิกสหภาพฯ ส่วนกลาง ณ เชียงราย เชียงใหม่ รอบที่ ๒ 



 

กำหนดการ 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เดินทางโดยเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงราย ช่วงเช้าตรู่ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

สมาชิกส่วนกลาง ณ โถงรอรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พร้อมเดินทางโดยรถตู้ ไปยังวัดห้วยปลากั้ง ริมกก จังหวัดเชียงราย 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เปิดการอบรม และการแนะนำคณะวิทยากรการอบรม ทั้งจากกระทรวงแรงงาน และจากสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับเอกสารเพื่อเข้าร่วมอบรม ณ วัดห้วยปลากั้ง 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านข้าวซอยหลอย ทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงสายเก่า (มื้อที่๑) 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จากผู้เข้ารับการ

อบรมฯ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  พระตำหนักดอยตุง เชียงราย 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. พักดื่มชา กาแฟ ณ ไร่ชาฉุยฟง ตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ตลาดวงเวียนพ่อขุนเม็งราย ตามอัธยาศัย 
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ซื้อสิ่งของจำเป็น ตลาดไนท์พลาซาร์ เชียงราย ตามอัธยาศัย 
๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

กำหนดการ 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เดินทางโดยรถตู้ ไปยัง บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 
๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม (มื้อที่๒) 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. พร้อมเดินทางโดยรถตู้  เดินทางไปยังวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. สรุปแรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย โดยวิทยากรจากสหภาพแรงงานฯ ณ วัดร่องขุ่น จังหวัด

เชียงราย 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับทราบระบบแรงงานสัมพันธ์ ในอุดมคติ โดยวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน ณ ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านโกนงค์ สาขา ๑ (มื้อที่๓) 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เดินทาง ไปยังบ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ เข้าที่พัก 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รับฟังบรรยาย มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ โดยวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน  
๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก บ้านแม่กำปอง (มื้อที่๔)



 

 

กำหนดการ 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เดินทางโดยรถตู้ ไปยัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดินชมหมู่บ้านแม่กำปอง  
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ณ บ้านแม่กำปอง (มื้อที่๕) 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พร้อมเดินทางโดยรถตู้  เดินทางไป อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. รับฟังบรรยาย มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ โดยวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
๑๕.๐๐ น. สรุปประเด็น มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ และขึ้นชม ดอยม่อนแจ่ม 
๑๗.๐๐ น.  เข้าที่พัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

กำหนดการ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เดินทางกลับ  
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม่ (มื้อที่๖) 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  กราบนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ  
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  นำชมตลาดวโรรส (กาดหลวง) เชียงใหม่ ซื้อของฝาก 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  รับเกีตรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ส่งคณะเดินทางกลับ กทม. โดยเครื่องบิน               
  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ่



 

 

ใบสมัครการสมัคร ร่วมการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ 
เรื่อง ระบบแรงงานสัมพันธ์ และการดำเนินการเกี่ยวกับ 
โทษความผิดทางวินัย  
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ ๑๖- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เงื่อนไขสำคัญ สมาชิกส่วนกลางที่สนใจ (สมาชิกส่วนกลางที่ไม่ได้ร่วมการอบรมหลักสูตร
แรงงานสัมพันธ์ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ในรอบแรก ที่ผ่านมา วันที่ ๓ - ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙) สามารถสมัครได้โดยใช้ใบสมัครฉบับนี้ สมัครภายในวันที่ ๑๖   
มกราคม ๒๕๖๐   เวลา ๑๕.๐๐ น. และหากมีจำนวนสมาชิกส่วนกลางสนใจสมัครเกิน
จำนวน ๓๐ คน จะใช้วิธีการจับสลากโดยจะจับฉลากในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๕.๐๐ น. หลังจากนั้นจะยืนยันการร่วมอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์นี้ ด้วยการจองตั๋ว
เครื่องบิน 

การจองตั๋วเครื่องบิน 
เที่ยวไป กรุงเทพฯ - เชียงราย ถึง เวลาก่อน ๐๙.๓๐น. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เที่ยวกลับ เชีงใหม่ - กรุงเทพฯ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เที่ยวเย็นหลัง ๑๘.๐๐ น.   

ข้าพเจ้า   ....................................................................สังกัด.................................. 

โทรภายใน.......................................มือถือ.............................................................. 

Email……………………………………………………………………… 
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ เรื่อง ระบบแรงงานสัมพันธ์ 
และการดำเนินการเกี่ยวกับโทษความผิดทางวินัย ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ ๑๖- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

              มีผู้ติดตาม ชื่อ-สกุล ...................................................(มีค่าใช้จ่าย ๔,๐๐๐ บาท) 

               ไม่มีผูติดตาม  
               โดยขอให้พิจารณาพักคู่กับสมาชิกร่วมอบรมฯ ชื่อ-สกุล..................................... 

ลงชื่อ.................................................... วันที่..................................... 

โปรดแฟกซ์ ใบสมัครฯ มายังสหภาพแรงงานฯ ๐๒ ๒๘๗ ๒๐๙๒  
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาก่อน ๑๕.๐๐ น. 


