แบบฟอร์ มใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันฟุตบอล
TOYOTA LEAGUE CUP 2018

วันที่……….เดือน ............... พ.ศ. 2561

เรื่ อง ขอส่งทีมฟุตบอลเข้ าร่วม การแข่ งขันฟุตบอลชิงถ้ วย TOYOTA LEAGUE CUP 2018
เรี ยน บริษทั ไทยลีก จากัด
ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ ประกาศรับสมัครทีมเข้ าร่วม
การแข่ งขันฟุตบอล TOYOTA LEAGUE CUP ประจาปี 2561 ความละเอียดแจ้ งแล้ วนัน้
ทีมสโมสร ………………….........…………………………………………............. ทีมในการแข่งขันประเภท
โตโยต้ า ไทย ลีก (T1)
เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)
ออมสิน ลีก โปร (T3)
ออมสิน ลีก (T4)
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ “โตโยต้า ลีก คัพ 2018” โดยยอมรับในเงื่อนไข
ระเบียบ กติกา การแข่งขันของฝ่ ายจัดการแข่งขัน และในกรณี ที่มีนกั กีฬาถูกเรี ยก ติดทีมชาติ ชุ ดใดๆ ของสมาคม
ฟุตบอลแห่ งประเทศไทยฯ สโมสรฯ ยินดีปล่อยตัวนักฟุตบอลให้กบั โปรแกรมการเตรี ยมทีมชาติชุดต่าง ๆ โดยไม่มี
เงื่อนไขต่อการแข่งขันรายการนี้ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………..)
ประธานสโมสร / ผูจ้ ดั การทีม

ข้ อตกลงร่ วมกันระหว่ างสโมสร/องค์ กรสมาชิกกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1.

คุณสมบัติ
สโมสร/องค์กรสมาชิกที่ประสงค์สมัครเข้ าร่ วมแข่งขัน TOYOTA LEAGUE CUP 2018 จะต้ องผ่านหลักเกณฑ์ที่สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็ นสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
2.

การระงับข้ อพิพาท
ในกรณีที่เกิดข้ อพิพาทใด ๆ อันเกี่ยวกับการแข่งขันรายการ TOYOTA LEAGUE CUP 2018 และ/หรื อ ข้ อบังคับและ
ระเบียบการแข่งขัน” และ/หรื อ กรณีอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ “สมาคม” ระหว่าง องค์กรสมาชิก เจ้ าหน้ าที่ทีม หรื อนักกีฬาฟุตบอล หรื อ
กองเชียร์ ขององค์กรสมาชิก คูก่ รณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวฟ้ องร้ องต่อ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย” ตาม
ข้ อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านัน้
หากองค์กรสมาชิก เจ้ าหน้ าที่ทีม หรื อนักกีฬาฟุตบอล หรื อกองเชียร์ ขององค์กรสมาชิกใดไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าว
ข้ างต้ น และนาข้ อพิพาทดังกล่าวฟ้ องร้ องดาเนินคดีตอ่ ศาลในประเทศไทย อันเป็ นการกระทาผิดต่อข้ อบังคับลักษณะปกครองสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่ง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “สมาคม” มีสทิ ธิห้าม และ/หรื อ ระงับสิทธิ มิให้ ทีมที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรสมาชิก เจ้ าหน้ าที่
ทีม หรื อนักกีฬาฟุตบอล หรื อกองเชียร์ ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้ าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด ๆ จนกว่าคดีที่ขึ ้นสูศ่ าลนันจะมี
้
คาพิพากษาจนถึงที่สดุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีองค์กรสมาชิก เจ้ าหน้ าที่ทีม หรื อนักกีฬาฟุตบอล หรื อกองเชียร์ ขององค์กรสมาชิกนาข้ อ
พิพาทดังกล่าวฟ้ องร้ องดาเนินคดีตอ่ ศาลกีฬาโลก (Court of Arbitration for Sport) “สมาคม” จะไม่ใช้ สิทธิในการห้ าม และ/หรื อ การ
ระงับสิทธิ มิให้ ทีมที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรสมาชิก เจ้ าหน้ าที่ทีม หรื อนักกีฬาฟุตบอล หรื อกองเชียร์ ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้ าร่ วม
กิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด
ข้ าพเจ้ า.......................................... ................................................ในฐานะผู้มีอานาจผูกพันธ์ ตามกฎหมายขององค์กร
สมาชิก(สมาคมกีฬาหรื อ บริ ษัท)....................................................................................... ยอมรับข้ อตกลงตามข้ อความข้ างต้ น จึง
ได้ ลงนามไว้ และประทับตราองค์ กรสมาชิกในเอกสารฉบับนี ้

...............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง ประธานสโมสร / ผู้จดั การทีม

แบบตอบรับยืนยันสนามแข่ งขันและข้ อมูลทีมสโมสร
“ TOYOTA LEAGUE CUP 2018 “
ทีมในระดับการแข่งขันประเภท ......................................

สโมสร
1. ชื่อสนามแข่ งขัน
2. เวลาแข่ งขัน

ชื่อ – สกุล

เบอร์ โทรศัพท์

3. ชื่อประธานสโมสร
4. ชื่ อผู้จัดการทีม
5. ชื่ อผู้ฝึกสอน
6. ชื่ อผู้จัดการสนาม
7. ชื่ อผู้ประสานงาน
8. ชื่อหัวหน้ ารักษาความปลอดภัย
9. ทีอ่ ยู่สถานทีต่ ้ งั สโมสร
10. เบอร์ โทรศัพท์ทตี่ ้งั
11. เบอร์ แฟกซ์ (FAX)
12. E-mail
13. สี ชุดแข่ งขัน
เหย้า
เยือน
ชุดที่ 3
ผู้รักษาประตู 1
ผู้รักษาประตู 2

เสื้อ
เสื้อ
เสื้อ
เสื้อ
เสื้อ

กางเกง
กางเกง
กางเกง
กางเกง
กางเกง

ถุงเท้ า
ถุงเท้ า
ถุงเท้ า
ถุงเท้ า
ถุงเท้ า

หมายเหตุ : กรอกข้ อมูลพร้ อมแนบหนังสือรับรองการใช้ สนามแข่งขัน
ส่งมาที่ e-mail : toyotaleaguecup2016@gmail.com
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม คุณธนพล 096-6482389 email : toyotaleaguecup2016@gmail.com

