
ประกาศสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
เร่ือง  ประกาศรับผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการจัดการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ 
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนสิสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  

ประจําป พ.ศ. 2561 
****************************** 

ดวยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ   
ไดดําเนินการจัดการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ เปนประจําทุกป  ท้ังนี้  เพื่อใหการจัดการแขงขันประสบ
ผลสําเร็จ และเปนการเปดโอกาสในการสนับสนุนภาคเอกชนและผูที่มีความสนใจไดมีโอกาสจัดการแขงขัน
เทนนิสรายการตางๆใหไดมาตรฐานสากล ซึ่งเปนการยกระดับการจัดการแขงขันเทนนิสภายในประเทศใหสูงข้ึน 
จึงประกาศรับผูท่ีมีความประสงคจะดําเนินการจัดการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ  ของสมาคมกีฬาเทนนิส  
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
   1.  รายการแขงขันแบงเปน 5 กลุม ดังนี้ 
    1.1 กลุมการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติของสหพันธเทนนิสนานาชาติ  
(เกรด 1 จํานวน 1 รายการ  และเกรด 4 จํานวน 1 รายการ รวม 2 รายการ) 
    1.2 กลุมการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติของสหพันธเทนนสินานาชาติ  
(เกรด 2 จํานวน 1 รายการ และเกรด 4 จํานวน 1 รายการ รวม 2 รายการ) 

1.3 กลุมการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติของสหพันธเทนนิสนานาชาติ   
(เกรด 4 จํานวน 1 รายการ และเกรด 5 จํานวน 1 รายการ รวม 2 รายการ) 

1.4 กลุมการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย  
ชิงถวยพระราชทาน  จํานวน 1 รายการ 
    1.5 กลุมการแขงขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน  จํานวน 1 รายการ     
   2.  หลักเกณฑสําหรับผูท่ีมีความประสงคจะเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขัน มีดังนี้ 
    2.1 จะตองเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล 
    2.2 สามารถเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันตามกลุมการแขงขันขอ 1.1-
1.5 กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือมากกวา 1 กลุม หรือทุกกลุม 
    2.3  ผูท่ีมีความประสงคจะเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขัน จะตองยื่น
เอกสารสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนการคา สําเนาการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  เปนตน รวมท้ังรายละเอียดงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเทนนิสฯ หรือสิทธิ
ประโยชนท่ีจะมอบใหกับสมาคมกีฬาเทนนิสฯ  ณ  ท่ีทําการสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ภายในวันศุกรท่ี 23  กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.30 น.  โดยจะตองวางเงินสดหรือ 
เช็คเงินสดหรือใบคํ้าประกันของธนาคาร  คํ้าประกันกลุมการแขงขันกลุมละ 250,000 บาท   
    2.4  ผูท่ีมีความประสงคจะเสนอตัวรบัดําเนินการจัดการแขงขัน  จะตอง
จัดการแขงขันใหไดมาตรฐาน  ดังนี้ 

2.4.1 การจัดการแข งขันตามกลุมในขอ  1.1 ขอ  1.2 ขอ 1.3        
ใหเปนไปตามกฎระเบียบของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)  รวมท้ังการจัดโรงแรมท่ีพักใหไดมาตรฐาน และจัด
รถรับสงนักกีฬา เจาหนาท่ี จากโรงแรมท่ีพักถึงสนามแขงขัน อยางเพียงพอและสม่ําเสมอ  
 

2.4.2 การจัดการ/.... 
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     2.4.2 การจัดการแขงขันตามกลุมในขอท่ี 1.4 ใหเปนไปตามระเบียบ
การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 55 ชิงถวยพระราชทาน  

2.4.3 การจัดการแขงขันตามกลุมในขอท่ี 1.5  ใหเปนไปตามระเบียบ
การแขงขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี  80  ชิงถวยพระราชทาน 
   3. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  จะพิจารณาและประกาศผลการคัดเลือก  ใหผูท่ียื่นเสนอ
ตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันทุกรายทราบถึงผลการพิจารณา ภายในวันอังคารท่ี 27  กุมภาพนัธ 2561 
   4. การพิจารณาคัดเลือกวาผูท่ียื่นเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันรายใด  จะไดรับ
สิทธิใหเปนผูจัดการแขงขัน จะพิจารณาจากผลงานในการจัดการแขงขันท่ีผานมา  และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  โดยผลการพิจารณาของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ  ถือเปนท่ีสุด  

5. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  จะเปนผูดําเนินการจัดผูตัดสินใหในทุกรายการแขงขัน   
โดยอัตราคาตอบแทนผูตัดสิน  เปนไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ   
   6. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบคาใชจายเปนคาธรรมเนียมไดแก  
คา Sanction Fee, IPIN Fee และอื่นๆ  ตามท่ีสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียกเก็บ 
   7. ผูท่ีไดรับคัดเลือก จะตองประชาสัมพันธผูใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทนนิสฯ   
4 ชนิดสินคา โดยจัดทําปาย A-Board ขนาดไมนอยกวาความกวาง 1 เมตร  ความยาว 3 เมตร ประเภทสินคาละ 
ไมนอยกวา 5 ปายตอรายการแขงขัน และใสตราสัญลักษณผูใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทนนิสฯ  4 ชนิดสินคา 
ในทุกส่ือประชาสัมพันธการแขงขัน (สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  เปนผูตรวจสอบและอนุญาตการจัดทําปายและส่ือ
ประชาสัมพันธทุกประเภท)  
   8. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  จะสงผูแทนตรวจสอบมาตรฐานการจัดแขงขัน และรวมมอบ
รางวัล โดยผูท่ีไดรับคัดเลือกใหจัดการแขงขันจะตองปรับปรุงมาตรฐานตามท่ีผูแทนตรวจสอบมาตรฐานของ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  ใหคําแนะนํา  
   9.  หากผูท่ีไดรับคัดเลือกใหจัดการแขงขัน ไมสามารถจัดการแขงขันไดตามประกาศ 
ขอ 2.4.1-2.4.3 ขอ 6  และขอ 7 สมาคมกีฬาเทนนิสฯ  สามารถท่ีจะแจงยกเลิกการมอบหมายใหรับผิดชอบ
จัดการแขงขันในรายการท่ีเหลือบางรายการ หรือยกเลิกท้ังหมด รวมถึงการริบเงินและ/หรือเช็คเงินสดคํ้าประกัน 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี   26  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

  

 (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
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