โครงการ FA Development Program
1. วัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก, การพัฒนาสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง อาทิ สนามแข่งขัน,
ไฟส่องสว่าง, ห้องแต่งตัวนักกีฬา, ห้องสาหรับสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอานาจในวงการกี ฬา
ฟุตบอลทั้งในทวีปเอเชีย และทั่วโลก
โดยในการแข่งขันฤดูกาล 2017 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะมอบเงิน สนับสนุนเพิ่มเติมให้กับสโมสรที่
มีโครงการพัฒนาดังกล่าว ที่เชื่อมโยงกับโครงการ FA Development Program เป็นจานวนเงินดังนี้
- สโมสรใน โตโยต้า ไทยลีก (T1)
จานวนเงินสนับสนุน
5
ล้านบาท
- สโมสรใน M-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2)
จานวนเงินสนับสนุน
1
ล้านบาท
- สโมสรใน ยูโร่ โปรลีก (T3)
จานวนเงินสนับสนุน
1
ล้านบาท
โดยแต่ละสโมสรสมาชิกต้องยื่นความจานงในการขอรับเงินสนับสนุ นเพิ่มเติมโครงการ FA Development Program
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กาหนด อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงจะสามารถรับเงินสนับสนุนในส่วนดังกล่าวได้
2. เงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
2.1 สโมสรที่จะขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program ต้องเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทาการแข่งขันอยู่ในลีกอาชีพ (T1, T2 และT3)
2.2 สโมสรที่จะขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program จะต้องมีโครงการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวก, การพัฒนาสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่พัฒนาสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพ
2.3 ยื่ น หลั ก ฐานประกอบการขอรั บ เงิ นสนับ สนุ น โครงการ FA Development Program ภายในวั น ที่ 31
สิงหาคม 2560
3. หลักฐานในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
3.1 หนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
3.2 แผนโครงการพัฒนา โดยต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
- ลักษณะของโครงการ (ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม เป็นต้น)
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- งบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว
- รูปถ่ายสถานที่ สาหรับการดาเนินงาน
3.3 โฉนดที่ดิน/ สัญญาเช่า/ หนังสือที่บ่งบอกว่าสโมสรเป็นเจ้าของพื้นที่ (หากเป็นสัญญาเช่า ต้องมีระยะเวลา
ไม่ต่ากว่า 5 ปี นับจากเริ่มโครงการ)
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4. ตัวอย่าง สิ่งอานวยความสะดวก / สิ่งปลูกสร้าง / สาธารณูปโภค ที่สามารถเสนอขอรับเงินสนับสนุน
- ศูนย์ฝึกเยาวชน
สร้างสนามซ้อม / สนามแข่งขัน
- การปรับปรุงหญ้าในสนาม
ห้องน้า
- ไฟส่องสว่าง
ห้องฟิตเนส
- ก่อสร้าง / ต่อเติม อัฒจันทร์
หอพักนักกีฬา (แคมป์เก็บตัว)
- คลับเฮ้าส์
ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ร้านค้าของที่ระลึก
ห้องอานวยความสะดวกต่างๆ
- ที่ทาการสโมสร
อื่นๆ
*** ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินการโครงการที่
เสนอเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาในการมอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในการมอบเงินสนับสนุนงวดสุดท้าย
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หนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
วันที่ .......................................
สโมสร

...........................................................................

ลีกที่สังกัด

T1

T2

T3

ที่อยู่สโมสร เลขที่ .............................. หมู่ที่ ............... ซอย .............................. ถนน .............................................................
ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...................................................
โทรศัพท์ ................................................ Fax ............................................. E-mail ................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ...........................................................................................
โครงการ
ลักษณะของโครงการ
หน่วยงานที่กากับดูแลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

............................................................................................................................................
ก่อสร้าง
ต่อเติม
ปรับปรุง
อื่นๆ ..........................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
แผนโครงการ
สัญญาเช่า
โฉนดที่ดิน
เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ ........................................................................................................................................
ทั้งนี้ สโมสรฯ ขอรับรองว่าหลักฐานทุกอย่างนั้นเป็นของจริง
ลงชื่อ
(

)

ประธานสโมสร .............................................................................

ตราประทับสโมสร
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