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1. คำนำและวัตถุประสงค์
โครงการมอบเงินสนับสนุนประจาปีให้แก่สโมสรสมาชิก นั้นเป็นโครงการที่ทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนสโมสรสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของสโมสรในด้านเทคนิค บุคลากร สิ่งปลูกสร้างและสิ่ง
อานวยความสะดวก อาทิ สนามแข่งขัน ไฟส่องสว่าง ห้องแต่งตัวนักกีฬา ห้องสาหรับสื่อมวลชน รวมถึงในด้านอื่นๆอีกมากมายที่
เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล
2. สโมสรสมำชิกทีม่ ีสิทธิ์ในกำรรับเงินสนับสนุน
ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจาฤดูกาล 2019 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะทาการมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่
สโมสรที่มโี ครงการพัฒนา ที่สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายการมอบเงินสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
•
•
•
•

สโมสรที่ทาการแข่งขันใน รายการ โตโยต้า ไทยลีก (T1)
สโมสรที่ทาการแข่งขันใน รายการ เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2)
สโมสรที่ทาการแข่งขันใน รายการ ออมสิน ลีกโปร (T3)
สโมสรที่ทาการแข่งขันใน รายการ ออมสิน ลีก (T4)

จานวนเงินสนับสนุน
จานวนเงินสนับสนุน
จานวนเงินสนับสนุน
จานวนเงินสนับสนุน
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ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

โดยทุกสโมสรจะต้องยื่นความจานงในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
สมาคมฯ กาหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงจะสามารถรับเงินสนับสนุนจานวนดังกล่าวได้
3. ขอบเขตกำรใช้เงินสนับสนุน
สโมสรสมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ FA Development Program จะต้องนาเงินสนับสนุนที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของ
สโมสรในด้านสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง โดยสโมสรจะต้องส่งหลักฐานการดาเนินโครงการ อาทิ ภาพถ่าย แบบจาลองสถานที่
ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ เพือ่ เป็นการยืนยันกับทางสมาคมฯ ว่าสโมสรได้นาเงินสนับสนุนไปใช้ในหัวข้อดังกล่าวตามจริง และจะ
มีสิทธ์ในการขอรับเงินสนับสนุนในปีต่อๆไป
4. เงื่อนไขในกำรขอรับเงินสนับสนุนโครงกำร FA Development Program
4.1. สโมสรที่มคี วามประสงค์จะขอเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทาการแข่งขันอยู่ในลีก T1, T2, T3 และ T4
4.2. สโมสรที่มคี วามประสงค์จะขอเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program จะต้องมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
สโมสรดังกล่าวในหัวข้อ 3 โดยสโมสรจะต้องทาการพัฒนาสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างจนครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนถึงจะ
สามารถนาเงินสนับสนุนไปพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไปได้ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมฯ
4.3. สโมสรจะต้องยื่นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินสนับสนุนให้ครบถ้วน ตามที่ระบุในระเบียบการขอเงินสนับสนุน FA
Development Program ฉบับนี้
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5. หลักฐำนในกำรขอรับเงินสนับสนุนโครงกำร FA Development Program
5.1. หนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
5.2. แผนโครงการพัฒนา โดยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
5.2.1. ลักษณะโครงการ
5.2.2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5.2.3. งบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว โดยจะต้องมีรายละเอียด อาทิ ใบเสนอราคา เป็นต้น
5.2.4. รูปถ่าย หรือแบบจาลองสถานทีส่ าหรับดาเนินงาน
5.3. โฉนดที่ดิน/ สัญญาเช่าที่/ หนังสือบ่งบอกว่าสโมสรเป็นเจ้าของพื้นที่ (หากทาการเช่าพื้นที่ สัญญาเช่าจะต้องมีระยะเวลา
ไม่ต่ากว่า 3 ปี นับจากวันที่เริม่ โครงการ)
5.4. หนังสือรับรองบริษัท และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
5.5. หนังสือจดแจ้ง และหนังสือการแสดงเป็นสมาชิก
5.6. หลักฐานการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท โดยบริษัทที่ได้รบั เลือกจะต้องมีสญ
ั ญาจ้าง และหนังสือรับรองบริษัท
5.7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนสโมสรสมาชิก)
ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้รับ : คุณพัทธนันท์ สุดชัย (ฝ่ายการเงิน)
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สานักงานใหญ่)
อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ : 063 – 870 - 2111
6. ระยะเวลำในกำรส่งหนังสือขอรับเงินสนับสนุน
6.1. สโมสรสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจะต้องส่งแบบฟอร์มการขอเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ จนถึง วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 โดยเอกสารจะต้องมาถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
หากสโมสรสมาชิกส่งเอกสารหลังจากวันที่กาหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนโครงการนี้
ประจาปี 2562 ได้
* ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นผูต้ รวจสอบการดาเนินโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการมอบเงินสนับสนุนโครงการข้างต้น ในการมอบเงินสนับสนุนงวดต่อๆไป
** หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามเพิม่ เติมได้ทสี่ มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อดังนี้
E-Mail : patthanan.fa@gmail.com
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หนังสือกำรขอรับเงินสนับสนุนโครงกำร
รำยกำรแข่งขัน ฤดูกำล 2562
ไทยลีก 1

ไทยลีก 2

ไทยลีก 3 (โซนบน)

ไทยลีก 3 (โซนล่าง)

ไทยลีก 4 (ภาคเหนือ)

ไทยลีก 4 (ภาคใต้)

ไทยลีก 4 (ภาคตะวันออก)

ไทยลีก 4 (ภาคตะวันตก)

ไทยลีก 4 (กรุงเทพมหานคร)

ไทยลีก 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อสโมสร (เข้ำร่วมทำกำรแข่งขัน) ................................................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล (จดทะเบียนสโมสรสมำชิก) ............................................................................................................................. ........
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ……………………………………………………………………………..
ที่อยู่ (ตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล)เลขที่ .................... หมู่ที่ ............... ซอย .................................. ถนน ..................................
ตาบล / แขวง ............................................... อาเภอ / เขต ............................................... จังหวัด ...............................................
โทรศัพท์ ................................................. Fax ................................................. E-mail ..................................................................
ข้อมูลด้ำนกำรเงิน
ชื่อบัญชี ..................................................................................................................
เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
ธนำคำร .......................................................... สำขำ .............................................
ชื่อโครงกำร .............................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ....................................................
ลักษณะโครงกำร
ก่อสร้าง

ต่อเติม

ซ่อมแซม
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รำยละเอียดโครงกำร/วัตถุประสงค์ของโครงกำร
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
สถำนที่ดำเนินกำร .............................................................................................................................................................
งบประมำณ
งบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ

...................................................... บาท

งบประมาณของสโมสร

...................................................... บาท

งบประมำณรวมของโครงกำร

................................................ บำท

หน่วยงำน / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร

หน้ำที่

ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
รำยละเอียด

ระยะเวลำ

จำนวนเงินที่ใช้
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หลักฐำนประกอบกำรขอรับเงินสนับสนุนโครงกำร FA Development Program
แผนโครงการ

ฉโนดที่ดิน/สัญญาเช่าที่ดิน

สาเนาบัตรประชาชนผู้มีอานาจลงนาม

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือจดแจ้ง/หนังสือแสดงการเป็นสมาชิก

รูปภาพประกอบ

สัญญาจ้าง และหนังสือรับรองบริษัทที่ได้รับเลือก

เอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคา

ทั้งนี้ สโมสรฯ ขอรับรองว่าหลักฐานทุกอย่างที่แนบมาด้วยนั้นเป็นความจริง
ลงชื่อ

(

)

ผู้มีอานาจลงนาม ..................................................................................

ตราประทับสโมสร

วันที่ .............................................................................................................
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