
 
 

สัญญานักกีฬาเทนนิส กับ “LTAT ACADEMY” 
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่  สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่  100  หมู่ที่  9  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  
เมื่อวันที่…….เดือน…...........................…พ.ศ…2564... ระหว่าง  
          ก. นายไทยทนุ  วรรณสุข อายุ.....56......ปี  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญาของ
LTAT ACADEMY  โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา สำนักงานเลขที่ 100  หมู่ที่  9  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 4099 01150 58 3  ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “LTAT ACADEMY”  ฝ่ายหนึ่ง กับ 

       ข. นาย/นาง/นางสาว...................................................................................อายุ..........ปี        
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน….......................................... 
แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ................... ..............จังหวัด.................................................. 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี....................................................... ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นักกีฬา” อีกฝ่ายหนึ่ง 

    ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “LTAT ACADEMY”  ตกลงรับ  “นักกีฬา"  เข้าเป็นนักเทนนิสฯ ในโครงการฯ  ของ  
“LTAT ACADEMY”  โดย  “LTAT ACADEMY”  จะเป็นผู้ร่วมดำเนินการวางแผนการฝึกซ้อม  และวางแผน
การแข่งขันทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ให้กับ  “นักกีฬา”  โดยสัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา……1…… ปี  
นับจากวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
  ข้อ  2  “นักกีฬา”  จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1  นักกีฬาต้องมีความประพฤตดีิ  มีระเบียบวินัย และความสุภาพอ่อนน้อม 
   2.2  นักกีฬาต้องกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน และสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ  
กับสื่อต่าง ๆ อาทิ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ในทุกครั้งที่มีโอกาส 

2.3 นักกีฬาต้องลงเฟสบุ๊คหรือทวิตเตอร์ของตนเอง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน  
เพ่ือให้เห็นถึงรูปภาพหรือคลิปวีดีโอของนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือการทำกิจกรรม 
เพ่ือสังคมอ่ืนๆ โดยให้ติดแฮชแท็ก (Hashtag) ดังนี้       
    #LTAT หรือ # สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ      

#PTT         
 #การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ #SAT    
 #กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ  หรือ #NSDF    
 #LTAT ACADEMY 

   2.4 นักกีฬาจะต้องแชร์ข่าวจากเฟสบุ๊คสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ไปที่เฟสบุ๊คของตนเอง 
ในทุกครั้งที่ปรากฏชื่อของนักกีฬาในหน้าเฟสบุ๊คสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ 
  ข้อ  3  “นักกีฬา”  จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ “LTAT ACADEMY”  ทั้งในเรื่องความประพฤติ  
การมีระเบียบวินัย  และความสุภาพอ่อนน้อม   
  ข้อ  4  ในระหว่างอายุสัญญา  “นักกีฬา”  สามารถที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับคณะผู้ฝึกสอน  
และคณะของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ที ่ “LTAT ACADEMY”  จัดให้ หรือสามารถเลือกสถานที่ฝึกซ้อมได้เอง   
 
 

/ข้อ  5...   
 

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ข้อ  5  “นักกีฬา”  จะต้องติดตราสัญลักษณ์บนอุปกรณ์แต่งกายให้เห็นชัดเจน และ 
เป็นไปตามข้อกำหนดของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ  (ITF) ทั้งในระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมทัง้การรับมอบรางวัล 
หรือการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสฯ ตลอดระยะเวลาในสัญญานี้ ยกเว้นได้รับการอนุญาต
จากนายกสมาคมฯ ให้ไม่ต้องติดตราสัญลักษณ์ โดยตราสัญลักษณ์ที่ติดดังกล่าว ต้องเป็นตราสัญลักษณ์ที่  
“LTAT ACADEMY”  กำหนดให้  “นักกีฬา”  เท่านั้น  หาก  “นักกีฬา”  มีความประสงค์ที่จะติดตราสัญลักษณ์
อ่ืนใด  นอกเหนือจากที่  “LTAT ACADEMY”  กำหนดไว้ต้องแจ้งเลขาธิการสมาคมฯ ก่อน  จึงจะติดตรา
สัญลักษณ์อ่ืนได ้

ข้อ  6  “นักกีฬา”  รายใดจะรับการสนับสนุน  จากผู้สนับสนุนรายอ่ืนนอกเหนือจากที่  
“LTAT ACADEMY”  ให้การสนับสนุน  ต้องแจ้งเลขาธิการสมาคมฯ ก่อน จึงจะรับการสนับสนุนได้ 

ข้อ  7  “นักกีฬา”  จะต้องร่วมมือในกิจกรรมของ  “LTAT ACADEMY”  ตามที่ “LTAT  
ACADEMY”   ได้แจ้งให้ทราบ  อาทิเช่น  การเข้าร่วมคัดทีมชาติชุดต่าง ๆ  การเรียกตัวติดทีมชาติชุดต่าง ๆ  
การจัดแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ การประชาสัมพันธ์ตัวนักกีฬาเอง หรือการให้
การช่วยเหลือนักเทนนิสเยาวชนรุ่นน้อง ๆ  เป็นต้น 

  ข้อ  8   “LTAT ACADEMY” หรือ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จะอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันให้กับ “นักกีฬา”  โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
   8.1  ให้ “นักกีฬา”  ยื่นขออนุมัติรายการที่มีความต้องการเดินทางไปแข่งขันต่อ
เลขาธิการสมาคมฯ  ล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 
   8.2 หากได้รับอนุมัติสำหรับรายการแข่งขันทีต่่างประเทศ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ 
จะเป็นผู้จัดเตรียมบัตรโดยสารเครื่องบินให้  และสนับสนุนคา่ทำวีซ่า (ตามใบเสร็จฉบับจริงที่จ่ายกับทางสถานทูต) 
รวมทั้งค่าสมัครแข่งขัน 
   8.3 หากได้รับอนุมัติสำหรับรายการแข่งขันภายประเทศ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ  
จะสนับสนุนเฉพาะค่าสมัคร 
   8.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อาทิเช่น  ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  
และเงินค่าโบนัสผลสำเร็จจากการแข่งขัน  จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะ “นักกีฬา”  ที่มีผลงานการแข่งขันดีเด่น 
ในรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น     
   8.5 “นักกีฬา”  จะต้องจัดส่งหลักฐานเพ่ือขอเบิกเงิน ดังต่อไปนี้ 
    8.5.1 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก (ฉบับจริง) หากได้รับอนุมัติให้เบิกได้ 
             8.5.2 ภาพถ่าย “นักกีฬา”  ที่ถ่ายกับสนามแข่งขัน หรือชื่อรายการแข่งขัน          
หรือสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของประเทศ หรือเมืองทีจ่ัดการแข่งขัน หรือภาพถ่ายในระหว่างแข่งขัน 
หรอืภาพถ่ายระหว่างรับมอบรางวัล  โดยทุกภาพจะต้องมีตราสัญลักษณท์ีส่มาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กำหนดให้ 
ติดบนเสื้อผ้าของนักกีฬา ไม่น้อยกว่า 20 ภาพ (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมฯ  ให้ไม่ต้องติดตราสัญลักษณ์) 
    8.5.3 ให้ “นักกีฬา”  จัดส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ภายใน 10 วันทำการ 
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีท่ีเดินทางไปแข่งขันติดต่อกันหลายรายการ ให้จัดส่งหลักฐานภายใน 
15 วันทำการ  หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการสุดท้าย หากไม่สามารถจัดส่งตามกำหนดได้ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่จัดส่ง “นักกีฬา”  เข้าแข่งขันในรายการต่อไป หรือในกรณีไม่สามารถจัดส่งหลักฐานตามข้อ 8.5.2 ได้  
“นักกีฬา”  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง 
  ข้อ 9   “นักกีฬา”  ที่มีความประสงค์จะขอปรับหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 8.2 
ให้ทำหนังสือขออนุมัติต่อเลขาธิการสมาคมฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 10   “นักกีฬา”  ยินดีให้ “LTAT ACADEMY” หรือ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรับเพ่ิมหรือปรับลดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนได้ตามความเหมาะสม 

/ข้อ 11... 
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ข้อ 11  “นักกีฬา”  ยินดีให้ “LTAT ACADEMY” หรือ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณางดให้การสนับสนุนได้ในระยะเวลาตามท่ีสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เห็นสมควร 
หาก “นักกีฬา”  ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
  ข้อ 12  “LTAT ACADEMY” และ “นักกีฬา”  สามารถยกเลิกสัญญานี้ได้ แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ขอยกเลิกสัญญาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  ข้อ 13  “นักกีฬา”  ขอแจ้งรายชื่อบุคคลและองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนักกีฬา 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   13.1 รับการสนับสนุนจาก..........................................................................................  
สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน (กรุณาระบุ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬาชนิดใด บัตรโดยสารเครื่องบิน เงินงบประมาณ)........ 
........................................................................................................ ..................................................................... 
...................................................................................... ....................................................................................... 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการสนับสนุน……………………………………………………………………………………………………… 
   13.2 รับการสนับสนุนจาก........................................................................ ..................  
สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน (กรุณาระบุ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬาชนิดใด บัตรโดยสารเครื่องบิน เงินงบประมาณ)........ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................ .....................................................................................................................  
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการสนับสนุน……………………………………………………………………………………………………… 

13.3 รับการสนับสนุนจาก..........................................................................................  
สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน (กรุณาระบุ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬาชนิดใด บัตรโดยสารเครื่องบิน เงินงบประมาณ)........ 
....................................................................................................... ...................................................................... 
..................................................................................... ........................................................................................ 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการสนับสนุน……………………………………………………………………………………………………… 

13.4 รับการสนับสนุนจาก.......................................................................... ................  
สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน (กรุณาระบุ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬาชนิดใด บัตรโดยสารเครื่องบิน เงินงบประมาณ)........ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการสนับสนุน……………………………………………………………………………………………………… 

สัญญาดังกล่าวนี้ทำขึ้นสองฉบับ  โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน  
และทำความเข้าใจข้อตกลงทั้งหมดในสัญญา   ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกันและทุกประการ  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  และต่างเก็บรักษาสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
       ลงชื่อ........................................................ผู้มีอำนาจทำการลงนามของ “LTAT ACADEMY”                                              
                               (........นายไทยทนุ..วรรรณสุข.............)       

   ลงชื่อ........................................................นักกีฬา                                                       
                               (...........................................................) 

   ลงชื่อ........................................................ผู้ปกครองโดยชอบธรรมของนักกีฬา                                                       
                               (...........................................................) ในกรณีที่นักกีฬามีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ ์

   ลงชื่อ........................................................พยาน                                                       
                               (...........................................................) 


