
 

      ขอเชิญร่วมแข่งขัน 

โบว์ลิ่งแรงงานรัฐวิสาหกิจการกุศล 

    ปี สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ Blu-O เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน 

ใบตอบรับการเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งแรงงรัฐวิสาหกิจการกุศล 

                   สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท 

เลขที่_____________________________ 
ข้าพเจ้า_________________________________________________ 
สถานที่ติดต่อ____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

โทรศัพท์_______________________มือถือ_____________________ 

โทรสาร__________________________________________________ 
       มีความประสงค์ส่งทีมกิตติมศักดิ์เข้าแข่งขันจำนวน____________ทีม 

โดยมีผู้แข่งขันทีมละ ๓ คน ค่าสมัครทีมละ ๕,๐๐๐ บาท 

ทีมที่ ๑ ชื่อทีม___________________________________________ 

ทีมที่ ๒ ชื่อทีม___________________________________________ 

ทีมที่ ๓ ชื่อทีม___________________________________________ 

      มีความประสงค์ส่งทีมทั่วไปเข้าแข่งขันจำนวน____________ทีม 

โดยมีผู้แข่งขันทีมละ ๓ คน ค่าสมัครทีมละ ๓,๕๐๐ บาท 

ทีมที่ ๑ ชื่อทีม___________________________________________ 

ทีมที่ ๒ ชื่อทีม___________________________________________ 

ทีมที่ ๓ ชื่อทีม___________________________________________ 

      หรือ มีความประสงค์บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 

จำนวนเงิน_________________________________บาท 

        (__________________________________________) 

การชำระเงิน 

ชำระเงินสดได้ที่ทำการ  สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  ในเวลาทำการ  
ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ  
โทร ๐๒-๕๓๗-๒๑๑๖ Fax ๐๒-๕๓๗-๒๑๑๗ 

หรือ โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการปิโตรเลียม               

ชื่อบัญชี “สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย”   

เลขที่บัญชี  ๐๗๑-๐-๐๖๔๙๓-๔  ประเภท ออมทรัพย์ พร้อมประสานการชำระเงิน  

นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต รองประธาน สพร.ท ด้านกิจกรรม โทร ๐๘๙-๘๑๖-๕๐๔๔ 

นายสพล สิงห์ดารา รองประธาน สพร.ท ด้านประชาสัมพันธ์ โทร ๐๙๔-๔๑๓-๙๙๙๙  

นางสาวปรานอม บุญเสริม เลขาธิการ สพร.ท โทร ๐๘๙-๐๕๖-๕๙๒๕ 

โดยจะได้รับใบเสร็จชั่วคราว 
ลงชื่อ____________________________________________________ 

วันที่_____________________________________________________ www.sewfot.com

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากปลัดกระทรวงแรงงาน

http://www.sewfot.com
http://www.sewfot.com


หลักการและเหตุผล 

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) เป็นองค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจระดับ
ประเทศ ด้วยการรวมตัวของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ตาม พรบ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มุ่งเน้นการยกระดับการปกป้อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

และองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีพันธกิจด้านการพัฒนาการเคลื่อนไหวด้านแรงงานด้วยการเสริมสร้าง
หลักแนวคิด และการต่อรองที่เป็นไปตามกฎหมาย เสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมใน
รัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันมีองค์สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๙ แห่ง ด้วยองค์กร สพร.ท 

เป็นองค์กรแรงงานที่ไม่แสวงหากำไร ดังนั้น งบประมาณในการบริหารจัดการจะมาจากค่าบำรุง
สมาชิก การสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดขององค์กรสมาชิก และการจัดกิจกรรมเพื่อหาราย
ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ สพร.ท ซึ่ง สพร.ท มีแผนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้
กับสังคมที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นประจำทุกปีในวันคล้าย
วันต่อตั้ง สพร.ท วันที่ ๑๖ ตุลาคม และในวันสำคัญอื่นๆ โดยรับการสนับสนุนจากองค์กรต้นสังกัด
จากรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม และการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้ อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งยัง
นำมาเป็นงบบริหารงานของ สพร.ท เองในด้านการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กร
ภาคแรงงานอื่นๆ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น สพร.ท กำหนดจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบการจัดโบว์ลิ่งการ
กุศล โดยใช้ชื่อว่า การแข่งขันโบว์ลิ่งแรงงานรัฐวิสาหกิจการกุศล สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่ง
ประเทศไทย เพื่อการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สพร.ท ครบรอบ ๑๒ 

ปี การจัดทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมมอบของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กหญิง  
ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี และรายได้อีกบางส่วนจะนำ
มาใช้เป็นงบ สพร.ท ปี ๒๕๖๒ ในการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรแรงงานในประเทศไทย เพื่อ
เป็นการสร้างความสามัคคี การส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน ที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้ได้รับ
สนับสนุนถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน      

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกทั้งบุคคล
สำคัญในกระบวนการแรงงานรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  

• หารายได้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมด้อยโอกาส ในวันคล้ายวันต่อตั้ง 
สพร.ท ครบรอบ ๑๒ ปี 

• หารายได้มาใช้เป็นงบ สพร.ท ปี ๒๕๖๑ ในการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรแรงงานในประเทศ
ไทยอื่นๆ  

• ส่งเสริมการสร้างการประสานงาน ความสามัคคี ระหว่างองค์กรภาคแรงงาน และหน่วยงาน
กระทรวงแรงงาน

กำหนดการแข่งขัน 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน รับคูปองอาหาร เครื่องดื่ม 
๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สพร.ท โดยปลัดกระทรงแรงงาน 
๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น.   การแข่งขันฯ รอบละ ๔๐ ทีม กิจกรรมมอบของรางวัล พร้อมบริการ 

อาหารเครื่องดื่ม  ตลอดการแข่งขัน โดยจะได้รับคูปอง 
๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบถ้วยรางวัล

รางวัลการแข่งขัน 
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภททีม 

• รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม จากปลัดกระทรวงแรงงาน 

• รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๑  จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

• รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๒ จาก อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทบุคคล 

• รางวัลชนะเลิศ จากผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จากประธาน สพร.ท  

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จากรองประธาน สพร.ท ด้านกิจกรรม

กติกาการแข่งขัน 

-แข่งขันเป็นทีมทีมละ ๓ คน ไม่จากัดเพศ และความสามารถ  

-แข่งขันคนละ ๓ เกมรวมทีมละ ๙ เกม  

-แข่งขันระบบค่สูไตร์ค-คี่สแปร์ ถ้าโยนพินล้ม ค่ ู(๒,๔,๖,๘,๑๐) จะคิดคะแนนให้เป็น Strike  

  ถ้าโยนพิน ล้ม คี ่(๑,๓,๕,๗,๙) จะคิดคะแนนให้เป็น Spare เช่นโยนพินล้ม ๗ พิน ก็จะได้คะแนน  

  ๗ คะแนน  

-กรณีลูกตกรางจะคิดคะแนนเป็น ๐ คะแนน 
-ไม่มีฟาล์วในการแข่งขัน 

-ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรวมเกมสุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน  

-การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ


