สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
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ประกาศสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง ประกาศรับผูที่มีความประสงคจะดําเนินการจัดการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําป พ.ศ. 2561
******************************
ด ว ยสมาคมกี ฬ าเทนนิ ส ลอนเทนนิ ส สมาคมแห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ไดดําเนิ น การจัด การแขง ขัน เทนนิ สรายการตางๆ เป นประจําทุ กป ทั้ งนี้ เพื่ อใหการจัดการแข งขัน ประสบ
ผลสําเร็จ และเปน การเปดโอกาสในการสนับ สนุนภาคเอกชนและผูที่มีค วามสนใจไดมีโอกาสจัด การแขง ขัน
เทนนิสรายการตางๆใหไดมาตรฐานสากล ซึ่งเปนการยกระดับการจัดการแขงขันเทนนิสภายในประเทศใหสูงขึ้น
จึง ประกาศรับผูที่มีความประสงคจะดําเนินการจัดการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ ของสมาคมกีฬาเทนนิ ส
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 กลุมการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติของสหพันธเทนนิสนานาชาติ
(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. หลักเกณฑสําหรับผูที่มีความประสงคจะเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขัน มีดังนี้
2.1 จะตองเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล
2.2 สามารถเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันตามกลุมการแขงขันขอ 1.11.5 กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือมากกวา 1 กลุม หรือทุกกลุม
2.3 ผูที่มีความประสงคจะเสนอตัวรับดําเนิน การจัดการแขงขัน จะตองยื่น
เอกสารสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนการคา สําเนาการจดทะเบียนนิติ
บุ ค คล เป น ต น รวมทั้ ง รายละเอี ย ดงบประมาณที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากสมาคมกี ฬ าเทนนิ ส ฯ หรือ สิ ท ธิ
ประโยชนที่จะมอบใหกับสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ณ ที่ทําการสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.30 น. โดยจะตองวางเงินสดหรือ
เช็คเงินสดหรือใบค้ําประกันของธนาคาร ค้ําประกันกลุมการแขงขันกลุมละ 250,000 บาท
2.4 ผูที่มีความประสงคจะเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขัน จะตอง
จัดการแขงขันใหไดมาตรฐาน ดังนี้
2.4.1 การจั ด การแข ง ขั น ตามกลุ ม ในข อ 1.1 ข อ 1.2 ข อ 1.3
ใหเปนไปตามกฎระเบียบของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) รวมทั้งการจัดโรงแรมที่พักใหไดมาตรฐาน และจัด
รถรับสงนักกีฬา เจาหนาที่ จากโรงแรมที่พักถึงสนามแขงขัน อยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
2.4.2 การจัดการ/....

-22.4.2 การจัดการแขงขันตามกลุมในขอที่ 1.4 ใหเปนไปตามระเบียบ
การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 55 ชิงถวยพระราชทาน
2.4.3 การจัดการแขงขันตามกลุมในขอที่ 1.5 ใหเปนไปตามระเบียบ
การแขงขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 80 ชิงถวยพระราชทาน
3. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะพิจารณาและประกาศผลการคัดเลือก ใหผูที่ยื่นเสนอ
ตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันทุกรายทราบถึงผลการพิจารณา ภายในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561
4. การพิจารณาคัดเลือกวาผูที่ยื่นเสนอตัวรับดําเนินการจัดการแขงขันรายใด จะไดรับ
สิทธิใหเปนผูจัดการแขงขัน จะพิจารณาจากผลงานในการจัดการแขงขันที่ผานมา และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยผลการพิจารณาของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ถือเปนที่สุด
5. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะเปนผูดําเนินการจัดผูตัดสินใหในทุกรายการแขงขัน
โดยอัตราคาตอบแทนผูตัดสิน เปนไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ
6. ผูที่ไ ดรับการคั ดเลือกจะตองรับผิด ชอบคาใช จายเปนคาธรรมเนียมไดแก
คา Sanction Fee, IPIN Fee และอื่นๆ ตามที่สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียกเก็บ
7. ผู ที่ ไ ด รับ คั ด เลือ ก จะต องประชาสั ม พัน ธ ผู ให ก ารสนั บ สนุน สมาคมกีฬาเทนนิสฯ
4 ชนิดสินคา โดยจัดทําปาย A-Board ขนาดไมนอยกวาความกวาง 1 เมตร ความยาว 3 เมตร ประเภทสินคาละ
ไมนอยกวา 5 ปายตอรายการแขงขัน และใสตราสัญลักษณผูใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทนนิสฯ 4 ชนิดสินคา
ในทุกสื่อประชาสัมพันธการแขงขัน (สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เปนผูตรวจสอบและอนุญาตการจัดทําปายและสื่อ
ประชาสัมพันธทุกประเภท)
8. สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะสงผูแทนตรวจสอบมาตรฐานการจัดแขงขัน และรวมมอบ
รางวัล โดยผูที่ไดรับคัดเลือกใหจัดการแขงขันจะตองปรับปรุงมาตรฐานตามที่ผูแทนตรวจสอบมาตรฐานของ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ใหคําแนะนํา
9. หากผูที่ไดรับคัดเลือกใหจัดการแขงขัน ไมสามารถจัดการแขงขันไดตามประกาศ
ขอ 2.4.1-2.4.3 ขอ 6 และขอ 7 สมาคมกีฬาเทนนิสฯ สามารถที่จะแจงยกเลิกการมอบหมายใหรับผิดชอบ
จัดการแขงขันในรายการที่เหลือบางรายการ หรือยกเลิกทั้งหมด รวมถึงการริบเงินและ/หรือเช็คเงินสดค้ําประกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
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