
 
 

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาฟุตซอล HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 

รุ่นประชาชนทั่วไป 

 

1. ประเภทการแข่งขัน 

ฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป รับสมัครจำนวน 16 ทีม 

2. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

2.1. ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 15 คน และไม่ต่ำกว่า 10 คน 

• ผู้จัดการทีม    1   คน 

• ผู้ฝึกสอน    1   คน 

• เจ้าหน้าที่ทีม    1   คน 

อนุญาตเฉพาะผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยเท่านั้น ที่สามารถเข้าในสนามและเขตเทคนิคได้ 

2.2. ให้กำหนดหมายเลขประจำตัวนักกีฬาให้ชัดเจน และหมายเลขเสื้อจะต้องตรงกับหมายเลขในใบสมัครรที่ยื่นไว้
กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

2.3. นักกีฬาที่มีรายชื่อในใบสมัครและส่งเอกสารครบ ณ วันปิดรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน  

3. คุณสมบัติของนักกีฬา 

3.1. นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีม ถ้ามีชื่อมากกว่า 1 ทีม ให้ดูว่าลงทำการแข่งขันนัดแรกให้กับทีม
ใด 

3.2. ไม่จำกัดภูมิลำเนา สังกัด เชื้อชาติ และเพศของนักกีฬา 

3.3. นักกีฬารุ่นประชาชน ที่มีรายชื่อในการแข่งขัน AIS Futsal Thailand League, Futsal Thailand League 
Division 1, Futsal FA Cup, ฟุตบอลไทยลีก 1-4 ตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน (รวมผู้รักษาประตู) สามารถส่ง
รายชื่อและลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ 2 คนเท่านั้น 

4. หลักฐานการรับสมัคร  

4.1. ผู้จัดการทีมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารดังนี้ 

4.1.1. บัญชีรายชื่อพร้อมทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (แผงรูป) ลงนามโดยผู้จัดการทีมหรือผู้
ฝึกสอน 

4.1.2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการรับรอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และในวัน
แข่งขันต้องบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการรับรอง ตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง 



 
 

4.1.3. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนนักกีฬา และเจ้าที่ทีม 

4.1.4. หลักฐานการชำระเงิน/สลิปโอนเงิน (การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าสมัครและค่า
ประกันแล้ว) 

4.2. หากตรวจสอบหลักฐานพบว่าทีมใดส่ง รายชื่อ รูปถ่าย หรือเอกสารปลอมให้ถอนสิทธิ์ทีมนั้น ออกจากการ
แข่งขันทันที 

4.3. หากทีมใดจัดเตรียมเอกสารไม่ครบตามข้อ 4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาไม่รับสมัคร 

4.4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับทีมและนักกีฬา ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเข้าร่วมการ
แข่งขันได้แล้วแต่กรณี 

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 

5.1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ เพจ ฮิมสนาม หรือเว็บไซต์ www.himsanam.com/futsal-pp ตั้งแตว่ันนี้ 
จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 และส่งหลักฐานทางออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

5.2. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2,000 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท 

5.3. โอนเงินค่าสมัครและค่าประกันทีม จำนวน 2,500 บาท  

บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา: โลตัสคำเที่ยง  

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ออแกไนซ์ เลขที่บัญชี: 892-244707-7 

5.4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการรับสมัครตาม ข้อ 4.1 ที ่E-Mail: pr@himsanam.com 

6. กำหนดการแข่งขัน 

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

7. การดำเนินการแข่งขัน กติกาและการตัดสิน 

7.1. ในวันแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องนำนักกีฬามารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ณ 
สนามแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาการแข่งขันหากทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 4 คน หรือ
มาช้าเกินกว่ากำหนดเวลาการแข่งขัน 10 นาที ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น 

7.2. การส่งรายชื่อผู้เล่นให้ยึดตามหลักฐานการสมัคร ณ วันปิดรับสมัคร ผู้ที่ไม่มีรายชื่อรูปถ่ายบนทะเบียนรูปถ่าย
นักกีฬา (แผงรูป) ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ เอกสารที่ส่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 

7.3. หมายเลขเสื้อจะต้องตรงตามหมายเลขท่ีมีในทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา (แผงรูป) และนักกีฬาจะต้องใช้ หมายเลข
เดิมลงทำการแข่งขันตลอดรายการแข่งขัน  

7.4. ผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อสีเดียวกัน แบบเดียวกันทั้งทีม ผู้เล่นที่แต่งกายแตกต่างจากผู้เล่นภายในทีมไม่อนุญาตให้
ลงทำการแข่งขันจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบให้เรียบร้อย ยกเว้น ผู้รักษาประตูและผู้เล่นในตำแหน่งโกล์ไลน์  

http://www.himsanam.com/futsal-pp


 
 

7.5. กำหนดการแข่งขัน ในรอบแรกจัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดในแต่ละกลุ่ม หาทีมท่ีมีคะแนน ลำดับ
ที ่1 และ 2 เพ่ือเข้าไปทำการแข่งขันในรอบต่อไป 

การนับคะแนน 

ชนะ (ในเกมส์) 3 คะแนน  

แพ้ (ในเกมส์) 0 คะแนน 

เสมอ ตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ  

ชนะ (ยิงจุดโทษ) 2 คะแนน 

แพ้ (ยิงจุดโทษ) 1 คะแนน 

หากมีทีมที่มีผลคะแนนเท่ากันในการแข่งขันรอบแรกให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยไม่นับผลต่างประตูได้เสีย 

7.6. การแข่งขันในรอบที่สองถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ยังหาผู้ชนะไม่ได้ ให้หาผู้ชนะโดยการ
ยิงจุดโทษ ณ จุดเตะโทษทีมละ 5 คน จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

7.7. กำหนดเวลาในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก ถึงรอบรองชนะเลิศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที 
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที ทำการแข่งขันแบบไม่หยุดเวลา และจะทำการหยุดเวลาการแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศ 

7.8. การคาดโทษนักกีฬาที่ถูกคาดโทษ ด้วยใบเหลือง 2 ใบ ต้องพักการแข่งขัน 1 นัด ใบแดงต้องพักการ แข่งขัน 1
นัด การคาดโทษจะนับตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

7.9. กรณีผู้เล่นได้รับโทษใบเหลือง ใบแดง มีอัตราโทษในการโดนโทษปรับ ดังนี้ ใบเหลือง ปรับ 100 บาท ใบแดง 
ปรับ 200 บาท หากได้รับโทษปรับเกินกว่าเงินค่าประกันทีม ทีมที่โดนโทษปรับต้องชำระเงินตามจำนวน
ใบเหลืองใบแดงตามความเป็นจริง 

7.10. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA) ที่ทางสมาคมฯ 
ได้ประกาศแล้ว และตามระเบียบการแข่งขันนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฮิมสนาม โอเพ่น       
กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นสิทธิของทางคณะกรรมการ         
ผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา โดยทีมท่ีเข้าทำการแข่งขันไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด  

7.11. ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันนั้น การตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่าง
การแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด 

7.12. หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในเรื่องของการกำหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้ 



 
 

7.13. ทีมใดเจตนาไม่ลงแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันกำลังดำเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมด 
เวลาการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ พร้อมทั้งตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน 

7.14. คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจสอบบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของผู้แข่งขัน กับคณะกรรมการฯ หรือ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในวันนั้นได้ 

7.15. ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอำนาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา ผู้ตัดสินมีอำนาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการลงโทษต่อไป 

7.16. ในกรณีเครื่องแบบมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่อท่ี 2 เปลี่ยนสี เพื่อความสะดวกในการตัดสิน 

7.17. ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายที่แขนซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องนำมาเอง 

7.18. ในเขตเทคนิคท่ีม้านั่งสำรองสามารถนั่งได้เฉพาะผู้ล่นสำรอง และเจ้าหน้าที่ 3 คน เท่านั้น 

8. อุปกรณ์การแข่งขัน 

8.1. อุปกรณ์ของผู้เล่น ต้องประกอบด้วย เสื้อ กางเกงขาสั้น สนับแข้งและถุงเท้ายาว รองเท้าที่อนุญาตให้ใช้ ต้อง
เป็นรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแบบหนังนิ่ม หรือรองเท้าออกกำลังกายที่ส้นทำด้วยยางหรือ วัสดุที่คล้ายคลึง  
การสวมรองเท้าเป็นข้อบังคับในการแข่งขัน 

8.2. อนุญาตให้ผู้รักษาประตูสวมกางเกงขายาวได้ และต้องสวมชุดที่มีสีแตกต่าง 

8.3. สนับแข้งต้องสวมภายในถุงเท้าในส่วนหน้าของหน้าแข้งและจะต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม  

9. รางวัลการแข่งขัน 

9.1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

9.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

9.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

9.4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล 

9.5. รางวัลดาวซัลโวสูงสุด เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมรับถ้วยรางวัล 

  



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

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

เรื่อง  ขอส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นประชาชนทั่วไป  

 ตามที่ได้เปิดรับสมัครทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 นั้น 

ข้าพเจ้า.................................................................ตำแหน่ง...............................มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตซอล  
โดยใช้ชื่อทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่า ทีม........................................................................... เข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM 
FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 รุ่นประชาชนทั่วไป พร้อมได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันฯ ไว้เป็นการ
เรียบร้อยแล้ว คือ 

1. บัญชีรายชื่อ พร้อมทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (แผงรูป)  

2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการรับรอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

4. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินประกันทีม 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานต่างๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และจะ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว อนึ่ง หากทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขัน ทีมและนักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
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 ตำแหน่ง............................................................. 
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ใบรายช่ือและนักกีฬา การแข่งขันฟุตซอล HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

รุ่นประชาชนทั่วไป ชื่อทีม..................................................................... 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทร 
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ข้อมูลการโอนเงิน 
บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขา: โลตัสคำเที่ยง 
ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ออแกไนซ์ 

เลขที่บัญชี: 892-244707-7 

กรุณาส่งหลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. บัญชีรายชื่อ พร้อมทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (แผงรูป)  
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการรับรอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
4. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
5. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินประกันทีม (2,500 บาท) 
6. ไฟล์โลโก้ทีม .ai หรือ .png หรือ .jpg (ถ้ามี) 

 

ที่ E-Mail: pr@himsanam.com 

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

สอบถามเพ่ิมเติม 
โทร:  094 962 3915 
Facebook: ฮิมสนาม (WWW.FACEBOOK.COM/HIMSANAM2019) 
E-Mail: pr@himsanam.com 


