
 

ขอเชิญสมาชิกส่วนกลาง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์  
เรื่อง ข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

และการยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พร้อมศึกษาดูงาน สถานที่สำคัญ ณ จังหวัดอุทัยธานี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครสมาชิกส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
สมาชิกจองที่พัก (ณ พญาไม้รีสอร์ท สถานที่อบรมฯ) กับสหภาพแรงงานฯ และเลือกที่พักด้วยตัวเองพร้อม
ชำระเงิน จำนวน ๒๐ ท่านแรก ถือว่าเป็นการยืนยันลำดับการเข้าอบรมฯ โดยผู้สมัครจะได้รับเอกสาร   
การยืนยันจากสหภาพแรงงานฯ 
หากจำนวนผู้สมัครมากกว่า ๔๐ ท่านขึ้นไป สหภาพแรงงานฯ จะจับสลาก ผู้สมัครตั้งแต่ลำดับที่ ๒๑    
เพื่อให้ได้ผู้เข้าการอบรม จำนวน ๔๐ ท่าน (เนื่องจากข้อจำกัดของห้องพัก)  
ค่าที่พักสามารถนำใบเสร็จเบิกสวัสดิการบริษัทฯ ได้ 
สมาชิกสามารถสมัครได้เท่ากับจำนวนความจุของห้องพักในแต่ละแบบ เช่น ห้องพักแบบ แพ พักได้       
๔ ท่าน

การเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ ขอให้สมาชิกส่วนกลางยืนยันการเข้าร่วม
โดยการชำระเพียงค่าที่พัก (พญาไม้รีสอร์ท จ.อุทัยธานี) 

 ซึ่งสามารถเบิกใช้สิทธิจากสวัสดิการได้ 
รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ ท่าน 

สหภาพแรงงานฯ จะดำเนินการอนุเคราะห์การเข้าร่วมอบรมฯ เป็นวันทำงานตามข้อตกลงฯ ได้ ๒ วัน หรือ ๒ กะ



 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ น.  ออกเดินทางโดยรถตู้ (สหภาพแรงงานฯ จัดให้) บริเวณซุ้มกาแฟ Amezon ทุ่งมหาเมฆ 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ศึกษาดูงาน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดเก่า จังหวัดอุทัยธานี 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ไหว้พระ วัดท่าซุง 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  เข้าที่พัก พญาไม้รีสอร์ท 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง และรับประทานอาหารเย็นในเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำ 
๒๐.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๖.๓๐ น.  ตักบาตรริมน้ำ แม่น้ำสะแกกรัง 
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ เรื่องข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และ 
   การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตาม พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ไหว้พระ วัดสังกัสรัตนคีรี และชมจุดชมวิว 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  เดินเล่นถนนคนเดิน จังหวัดอุทัยธานี รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
๒๐.๐๐ น.   รับประทานข้าวต้มรอบดึก ณ พญาไม้รีสอร์ท พร้อมกิจกรรมสันทนาการ 
๒๒.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ น.    Check out พร้อมออกเดินทาง 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  ชมบ่อน้ำพุร้อนสมอทอง และชมหุบป่าตาด 
๑๑.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับ 
๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  ตลาดสามชุก  ๑๐๐ ปี จังหวัดสุพรรณบุรี  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๗.๐๐ น.  เดินทางถึง บริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ



 

ที่พัก พญาไม้รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี

เรือ ริมนำ้  จำนวน ๑ ลำ 

พักได้ ๔ ท่าน หลังละ ๒,๗๐๐ บาท ต่อคืน

แพ ริมนำ้ พักได้ ๔ ท่าน 

แพละ ๒,๗๐๐ บาท ต่อคืน ๒ แพ 

ห้องริมนำ้ พักได้ ๔ ท่าน 

ห้องละ ๑,๘๐๐ บาท ต่อคืน ๖ ห้อง 

ห้องริมสวน พักได้ ๔ ท่าน 

ห้องละ ๑,๔๐๐ บาท ต่อคืน ๖ ห้อง 

บ้าน พักได้ ๒ ท่าน 

หลังละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคืน ๑๐ หลัง 

สถานที่จัดอบรมฯ และจัดกิจกรรม 
๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
ใบสมัคร สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ส่วนกลาง  

ร่วมการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์  
เรื่อง ข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

และการยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พร้อมกับการศึกษาดูงาน สถานที่สำคัญ ณ จังหวัดอุทัยธานี  

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)                                           มือถือ 
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ส่วนกลาง สังกัด (กอง/ศูนย์/สำนัก) 
มีความประสงค์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน 
         ไม่มีผู้ติดตาม          มีผู้ติดตาม ระบุชื่อ 

จองห้องพักแบบ                                                  จำนวนพักได้ 
                                           
                                     
และมีสมาชิกพักด้วยคือ    
    

    ลงชื่อ 
  

ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่าย ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร ๐๒-๒๘๕-๙๓๖๒ หรือ ๐๙๔-๔๑๓-๙๙๙๙ 

สหภาพแรงงาน ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน  

ลำดับยืนยัน

ผู้รับเงิน

ลำดับ

ลำดับ

ลำดับ

ลำดับ


