แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล FA CUP 2018
วันที่………….เดือน ................. พ.ศ. 2561
เรื่อง

ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
รายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561 “FA CUP 2018”

เรียน ประธาน บริษัท ไทยลีก จากัด
ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561
“FA CUP 2018” ความความแล้วนั้น
ทีม………………….........……………………………………………………ทีมในการแข่งขันฟุตบอลรายการ
Toyota Thai League (T1)
M150 Championship (T2)
Aomsin Pro League (T3)
Aomsin League (T4)
Thailand Amateur League (TA)
มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
รายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561 “FA CUP 2018” พร้อมแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ไทย ลีก จากัด
จานวน 20,000.- บาท ( สองหมื่น บาทถ้ว น ) โดยสามารถน าส่งที่คุ ณ ธนภั ทร ค าประชม (หมิว) โทรศัพ ท์
084-4068866 ณ บริษัท ไทย ลีก จากัด อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 เลขที่ 615 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
• ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 , ไทยลีก 3, ไทยลีก 4 และ Thailand Amateur League หมดเขตส่งเอกสารสมัคร
เข้าร่วมแข่งขันใน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………
หมายเหตุ ** ขอให้ ท่ านเก็ บ รัก ษาใบเสร็ จ ค่ าธรรมเนี ย มการซื้ อ แคชเชีย ร์เช็ ค เพื่ อ การขอรับ เงิน ประกั นคื น ณ
ธนาคารสาขาที่ท่านซื้อแคชเชียร์เช็ค **

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสร/องค์กรสมาชิกกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.

คุณสมบัติ
สโมสร/องค์กรสมาชิกที่ป ระสงค์ส มัครเข้าร่ว มแข่งขัน รายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561 “FA CUP
2018” จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นสมาชิกสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
2.

การระงับข้อพิพาท
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ อันเกี่ยวกับการแข่งขัน รายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561 “FA CUP
2018” และ/หรือ “ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขัน” และ/หรือ กรณีอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “สมาคม” ระหว่าง
องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ นา
ข้อพิพาทดังกล่าวฟ้องร้องต่อ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ” ตามข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น
หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น และนาข้อพิพาทดังกล่าวฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาลในประเทศไทย อันเป็นการกระทาผิด
ต่อข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “สมาคม” มีสิทธิห้าม
และ/หรือ ระงับสิทธิ มิให้ ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ของ
องค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด ๆ จนกว่าคดีที่ ขึ้นสู่ศาลนั้นจะมีคาพิพากษาจนถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกนาข้อพิพาท
ดังกล่าวฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาลกีฬาโลก (Court of Arbitration for Sport) “สมาคม” จะไม่ใช้สิทธิในการห้าม
และ/หรือ การระงับสิทธิ มิให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ของ
องค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด
ข้าพเจ้า...............................................................ในฐานะผู้มีอานาจผู กพันธ์ตามกฎหมายขององค์กรสมาชิก
(สมาคมกีฬาหรือ บริษัท)............................................................ ยอมรับข้อตกลงตามข้อความข้างต้น จึงได้ลงนามไว้
และประทับตราองค์กรสมาชิกในเอกสารฉบับนี้

...............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง…………………………………………

แบบตอบรับยืนยันสนามแข่งขันและข้อมูลทีมสโมสร
การแข่งขันรายการเอฟเอ คัพ ประจาปี 2561 “FA CUP 2018”
สโมสร
1. ชื่อสนามแข่งขัน
2. เวลาแข่งขัน
ชื่อ – สกุล

เบอร์โทรศัพท์

3. ชื่อประธานสโมสร
4. ชื่อผู้จัดการทีม
5. ชื่อผู้ฝึกสอน
6. ชื่อผู้จัดการสนาม
7. ชื่อผู้ประสานงาน
8. ชื่อหัวหน้ารักษาความปลอดภัย
9. ที่อยู่สถานที่ตั้งสโมสร
10. เบอร์โทรศัพท์ที่ตั้ง
11. เบอร์แฟกซ์ (FAX)
12. E-mail
13. สีชุดแข่งขัน
เหย้า
เยือน

เสื้อ
เสื้อ

กางเกง
กางเกง

ถุงเท้า
ถุงเท้า

หมายเหตุ :
กรอกข้อมูลพร้อมแนบหนังสือรับรองการใช้สนามแข่งขัน แล้วส่งกลับมาที่ e-mail :thaifacup@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม: คุณนฤเบศร์ เกียรติประเสริฐ
(โบ้ท) โทร. 096-9894338

