‘FA DEVELOPMENT PROGRAM REGULATIONS 2018’

0

FA DEVELOPMENT PROGRAM REGULATIONS 2018

1. คํานําและวัตถุประสงค
โครงการมอบเงินสนับสนุนประจําปใหแกสโมสรสมาชิก นั้นเปนโครงการที่ทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนสโมสรสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของสโมสรในดานเทคนิค บุคลากร สิ่งปลูกสรางและ
สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ สนามแขงขัน ไฟสองสวาง หองแตงตัวนักกีฬา หองสําหรับสื่อมวลชน รวมถึงในดานอื่นๆอีกมากมายที่
เกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอล โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดคือการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยใหทัดเทียมกับระดับสากล
2. ผูที่มีสิทธิ์ในการรับเงินสนับสนุน
ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลประจําฤดูกาล 2018 สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ จะทําการมอบเงินสนับสนุนเพิม่ เติมใหแก
สโมสรที่มโี ครงการพัฒนา ที่สอดคลองกับระเบียบและนโยบายการมอบเงินสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
เปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
•
•
•
•

สโมสรใน โตโยตา ไทยลีก (T1)
สโมสรใน M-150 แชมเปยนชิพ (T2)
สโมสรใน ออมสิน ลีกโปร (T3)
สโมสรใน ออมสิน ลีก (T4)

จํานวนเงินสนับสนุน
จํานวนเงินสนับสนุน
จํานวนเงินสนับสนุน
จํานวนเงินสนับสนุน
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ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

โดยทุกสโมสรจะตองยื่นความจํานงในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program และปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่
สมาคมฯ กําหนดอยางถูกตองและครบถวน จึงจะสามารถรับเงินสนับสนุนจํานวนดังกลาวได
3. ขอบเขตการใชเงินสนับสนุน
สโมสรสมาชิกที่ไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ FA Development Program จะตองนําเงินสนับสนุนที่ไดรับไปพัฒนาศักยภาพ
ของสโมสรในดานสาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง โดยสโมสรจะตองสงหลักฐานการดําเนินโครงการ อาทิ ภาพถาย แบบจําลอง
สถานที่ ใบเสนอราคา ใบแจงหนี้ ฯลฯ เพื่อเปนการยืนยันกับทางสมาคมฯ วาสโมสรไดนาํ เงินสนับสนุนไปใชในหัวขอดังกลาวตาม
จริง และจะมีสิทธในการขอรับเงินสนับสนุนในปตอๆไป
4. เงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
4.1. สโมสรที่มคี วามประสงคจะขอเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program จะตองเปนสมาชิกของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ทําการแขงขันอยูในลีก T1, T2, T3 และ T4
4.2. สโมสรที่มคี วามประสงคจะขอเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program จะตองมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
สโมสรดังกลาวในหัวขอ 3 โดยสโมสรจะตองทําการพัฒนาสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางจนครบถวนสมบูรณกอนถึง
จะสามารถนําเงินสนับสนุนไปพัฒนาในดานอื่นๆ ตอไปได โดยจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมตั จิ ากสมาคมฯ
4.3. สโมสรจะตองยื่นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินสนับสนุนใหครบถวน ตามที่ระบุในระเบียบการขอเงินสนับสนุน FA
Development Program ฉบับนี้
5. หลักฐานในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
5.1. หนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
5.2. แผนโครงการพัฒนา โดยจะตองระบุขอมูลดังตอไปนี้
5.2.1. ลักษณะโครงการ
5.2.2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1

5.2.3. งบประมาณที่ใชในโครงการดังกลาว โดยจะตองมีรายละเอียด อาทิ ใบเสนอราคา เปนตน
5.2.4. รูปถาย หรือแบบจําลองสถานทีส่ ําหรับดําเนินงาน
5.3. โฉนดที่ดิน/ สัญญาเชาที/่ หนังสือบงบอกวาสโมสรเปนเจาของพื้นที่ (หากทําการเชาพื้นที่ สัญญาเชาจะตองมีระยะเวลา
ไมต่ํากวา 5 ป นับจากวันที่เริ่มโครงการ)
5.4. หนังสือรับรองบริษัท และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม
5.5. หนังสือจดแจง และหนังสือการแสดงเปนสมาชิก
5.6. หลักฐานการเปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 บริษัท โดยบริษัทที่ไดรบั เลือกจะตองมีสญ
ั ญาจาง และหนังสือรับรองบริษัท
6. ระยะเวลาในการสงหนังสือขอรับเงินสนับสนุน
6.1. สโมสรสมาชิกที่มีความประสงคจะขอรับเงินสนับสนุนจะตองสงแบบฟอรมการขอเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ จนถึง 30 เมษายน 2561 หากสโมสรสมาชิกสงเอกสารลาชา จะไมสามารถขอรับเงินสนับสนุน
ประจําป 2561
* ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จะเปนผูต รวจสอบการดําเนินโครงการที่เสนอเขามาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการมอบเงินสนับสนุนโครงการขางตน ในการมอบเงินสนับสนุนงวดตอๆไป
*** หากมีขอสงสัยใดๆ สอบถามเพิ่มเติมไดที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภผานทางชองทางการ
ติดตอดังนี้
E-Mail: competition@fathailand.org
เบอรโทรศัพท:
1. ฝายจัดการแขงขัน: 02-011-717 ตอ 115
2. คุณพัทธนันท สุดชัย (เจาหนาที่ฝายการเงิน): 063-870-2111
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หนังสือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
ชื่อสโมสร .................................................................................................
ชื่อบริษัท ..................................................................................................
รายการแขงขัน ........................................................................................
ที่อยูสโมสร เลขที่ ……………….. หมูที่ ……………. ซอย ……………………………….. ถนน ……………………………………….
ตําบล/แขวง ……………………………… อําเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ………………………………………
โทรศัพท …………………………………. Fax ………………………………………….. E-mail …………………………………………….
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ……………………………………………………………………………..

ขอมูลดานการเงิน
ชื่อบัญชี ..................................................................................................................
เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
ธนาคาร .......................................................... สาขา .............................................
ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับผิดชอบโครงการ ...................................................................... เบอรติดตอ ....................................................
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ลักษณะโครงการ
กอสราง

ตอเติม

ซอมแซม

รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงคของโครงการ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
สถานที่ดําเนินการ ...............................................................................................
งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนที่ตองการ

………………………………… บาท

งบประมาณของสโมสร

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

งบประมาณรวมของโครงการ

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

หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ
ชื่อหนวยงาน/องคกร

หนาที่

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
รายละเอียด

ระยะเวลา

จํานวนเงินที่ใช
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หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ FA Development Program
แผนโครงการ

ฉโนดที่ดิน/สัญญาเชาที่ดิน

สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม

หนังสือรับรองบริษัท
รูปภาพประกอบ

หนังสือจดแจง/หนังสือแสดงการเปนสมาชิก

เอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคา

สัญญาจาง และหนังสือรับรองบริษัทที่ไดรับเลือก

ทั้งนี้ สโมสรฯ ขอรับรองวาหลักฐานทุกอยางที่แนบมาดวยนั้นเปนความจริง
ลงชื่อ
(

)

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

ตราประทับสโมสร

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