
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง  การรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2565 

************************************** 
 เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 18  ประจำปีงบประมาณ 
2565 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ สนามแข่งขันชั่วคราว ด้านข้าง
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือส่งเสริม
ให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รณรงค์และส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน โดยจัดการแข่งขันฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. ประเภทเยาวชน       รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)  
 2. ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)  
 3. ประเภทเยาวชน       รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)  
 4. ประเภทประชาชนทั่วไป 
 5. ประเภทอาวุโส  รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2524)  

 หากผู ้ใดสนใจที ่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั ้งที ่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565     
สามารถสมัครผ่านทางลิงก์ https://sport.rangsit.org/ ภายในวันพฤหัสบดีที ่25 พฤศจิกายน 2564  

หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน ปรากฏตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
ในลิงก์รับสมัครดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต 
ชั้น 10 โทร. 0 2567 6000 ตอ่ 1002 ในวันและเวลาราชการ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://sport.rangsit.org/
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักกีฬา ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งท่ี 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 

************************************************** 

1. กติกาการแข่งขัน 
   1.1 ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 ได้ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
   1.2 ในแต่ละประเภท หากมีจำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน น้อยกว่า 4 ทีม จะไม่จัดการแข่งขันของประเภทนั้น 
   1.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาซึ่งมิได้ระบุไว้ในกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของประธาน 
         คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด และให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

2. คุณสมบัติของนักกีฬา 
   2.1. ประเภทเยาวชน         รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดป ีพ.ศ. 2552 เป็นต้นไป) 
   2.2 ประเภทเยาวชนหญิง    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดป ีพ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 
   2.3 ประเภทเยาวชน          รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป) 
   2.4 ประเภทประชาชนทั่วไป 
   2.5 ประเภทอาวุโส            รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2524) 
   2.6 มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือกำลังศึกษา    
         อยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (ต้องมีเอกสารจากสถานศึกษา) 
   2.7 นักกีฬาทุกคนต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับสโมสรในประเทศไทยและต่างประเทศ  
  ไม่เคยเล่นฟุตซอลให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติทุกชุด 
   2.8 นักกีฬาทุกคนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันแข่งขัน 

3. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 
   3.1 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 
   3.2 ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน 
   3.3 ไฟล์ใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีทะเบียนบ้านผู้เข้าร่วมแข่งขันอยู่นอกเขตเทศบาลนครรังสิต                    
         แต่กำลังศึกษาในเขตสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต 
   3.4 นักกีฬาที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ 
   3.5 หากนักกีฬามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ และหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถือว่าการสมัคร 
        เป็นโมฆะ หรือตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ ถูกตัดสิทธิ์ทั้งทีม 

4. จำนวนนักกีฬา 
   4.1 นักกีฬา ไม่เกิน 12 คน/ทีม 
   4.2 แต่ละทีมจะมีผู้เล่นจำนวนไม่เกิน 5 คน ต้องมี 1 คน เป็นผู้รักษาประตู ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน  
  ถ้าผู้เล่นทีมใดจำนวนน้อยกว่า 3 คน หรือถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน การแข่งขันจะถูก 
  ยกเลิก            

5. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และการจับสลากแบ่งสาย 
   5.1  จับสลากแบ่งสายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 11          
         สำนักงานเทศบาลนครรังสิต 
   5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักกีฬาแบบออนไลน์ ต้องดำเนินการภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่  

25 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น 
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6. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   6.1 รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย รายละเอียดดังนี้ 
  - ผู้ชนะ ได้ 3 คะแนน ผู้แพ้ ได้ 0 คะแนน 
  - เอาที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้าแข่งขันในรอบสอง หากทีมมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากผล
การแข่งขันที่เคยแข่งขันมา (HEAD TO HEAD) ปกรณีถ้าผลคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1 จัดลำดับ ครั้งที่ 2 จับได้หรือไม่ได้เข้ารอบ 
   6.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้เนื่องจากติดภารกิจให้ปรับทีมนั้นแพ้ 
   6.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 40 นาที แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักไม่เกิน 10 นาที 
   6.4 รอบสอง ใช้ระบบแพ้คัดออก โดยการปะกบคู่จะแจ้งให้ทราบในวันจับสลาก 
   6.5 ในรอบสองถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้าผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีการยิงลูกโทษหาผู้ชนะ 
รอบสอง ผู้ชนะไปชิงที่ 1 ผู้แพ้ไปชิงที่ 3 
   6.6 นักกีฬาที่เล่นผิดกติกาและถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ใบ และผู้เล่นที่ถูกคาดโทษด้วยใบแดง  
  จะต้องหยุดเกมการเล่น 1 นัด ใบเหลืองให้นับสะสมจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
   6.7 ทีมท่ีก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกองเชียร์ก็ตาม ให้ถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขันและ
  ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
   6.8 โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   6.9 โปรแกรมที่ถูกเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่น ๆ จะนำไปไว้หลังเกมการแข่งขันใน
  รอบแรก หรือจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม 
   6.10 ในกรณีนักกีฬาที่ชื่อติดในฟุตซอลอาชีพของสโมสรในระหว่างการแข่งขันของเทศบาล สามารถทำการ     
           แข่งขันได้ต่อจนจบการแข่งขัน 

7. ข้อปฏิบัติการแข่งขัน 
   7.1 ในแต่ละทีมให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่มา
  รายงานตัว ให้จับเวลา 15 นาที ถ้าไม่มาให้ปรับเป็นแพ้ 
   7.2 ชื่อทีมเดียวกัน ส่งแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม 
   7.3 นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ประเภท 
   7.4 ทีมที่ส่งหลักฐานแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีก และไม่มีสิทธิ์เพิ่มตัวผู้เล่นได้เมื่อเกมการแข่งขัน
  นั้นเปิดสนามแล้ว ยกเว้นมีใบรับรองแพทย์ 
   7.5 หากทีมที่ไม่มาดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรมจะถูกตัดจากการแข่งขัน 
   7.6 ผู้ร่วมทำการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นข้อยุติ 
   7.7 กรรมการจัดการแข่งขัน ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศนี้ 

8. การแต่งกาย 
   8.1 นักกีฬาทีมเดียวกันให้ใส่เสื้อผ้าสีเดียวกัน ยกเว้นผู้รักษาประตู โดยให้มีหมายเลขที่ด้านหลังทุกคน 
  และให้ใส่หมายเลขนั้นไปจนจบการแข่งขัน (ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ห้ามลงแข่งขันในเกมนั้น) 
   8.2 นักกีฬาทีมเดียวกันต้องใส่ถุงเท้ายาวสีเดียวกัน และดึงให้สุดพร้อมใส่สนับแข้งทุกคน ตั้งแต่เปิดสนาม
  เป็นต้นไป (ถ้าไม่มี ไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขันจนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบ) 
 
           8.2 มารยาท... 
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9. มารยาทของนักกีฬา 
 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อระเบียบหรือ
กติกาการแข่งขัน ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ 

10. การประท้วง 
   10.1 การประท้วง ให้ประท้วงภายใน 24 ชั่วโมง หลังการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง 
   10.2 การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และวางเงินประกันเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
   และจะคืนเงินให้หากกรรมการวินิจฉัยให้เป็นไปตามคำประท้วงนั้น 
   10.3 คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทุกกรณีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11.รางวัลการแข่งขัน 

ประเภท ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

1.ประเภทเยาวชน  
อายุไม่เกิน 12 ปี 

3,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

1,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2. ประเภทเยาวชน
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
14 ป ี

4,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

3,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

1,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

3. ประเภทเยาวชน 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

4,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

3,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

2,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

4. ประเภทประชาชน
ทั่วไป 

10,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

7,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

5,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

3,500 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

5. ประเภทอาวุโส  
รุ่นอายุ 40 ปีข้ึนไป 

8,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

5,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

4,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

3,000 บาท 
พร้อมถ้วย 
เกียรติยศ 

12. กำหนดการแข่งขัน 
   12.1 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 
  ณ สนามกีฬาชั่วคราว ริมเขื่อนด้านข้าง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   12.2 จัดการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มการแข่งขันคู่แรกเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
   12.3 กำหนดการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

***************************************************** 


