
รายละเอียด 
โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับศาลอทุธรณค์ดีช านัญพิเศษและคดีช านัญพิเศษ 

“เยาวชนนักกฎหมายคดีช านัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีช านัญพิเศษ 
เพ่ือชิงรางวัล President’s Award” 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
---------------------------------------- 

   โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษและคดีช านัญพิเศษ เป็นการ
แข่งขันตอบปญัหากฎหมายส าหรับเยาวชนนกักฎหมายคดีช านญัพิเศษ : การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย
คดีช านัญพิเศษ เพ่ือชิงรางวัล President’s Award ประเภททีม ทีมละ 3 คน ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
ในวันที่ 23 เมษายน 2563 
 

   1. คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน  
    - ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
  - สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน และศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้ 
   - แต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม 
 

   2. วิธีการสมัคร 
  ให้มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครแข่งขัน โดยให้ 
   - สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ชั้น 7 อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ ์(อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร  
   - ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://appealsc.coj.go.th แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 
ส่งไปยังที่อยู่ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษและ
คดีช านัญพิเศษ ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร 
A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210 ทั้งนี้ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
  - ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://appealsc.coj.go.th แล้วส่งใบสมัครทางโทรสาร 
0-2143-9303 หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครทางโทรสารแล้วต้องติดต่อสอบถามไปยัง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2142-4727 เพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร 
  - ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://appealsc.coj.go.th แล้วส่งใบสมัครทางอีเมล 
appealsc@coj.go.th หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครทางโทรสารแล้วต้องได้รับอีเมลตอบ
กลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการไดร้ับเอกสาร หากไม่มีอีเมลตอบกลับตอ้งตดิตอ่กลับมาที่เบอรโ์ทรศพัท์          
0-2142-4727 
 

  3. ก าหนดการ  
  - 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563  รับสมัคร     

  - 3 เมษายน 2563    ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
                                                การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทางเว็บไซต์ 
        https://appealsc.coj.go.th 
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  - 23 เมษายน 2563    - 9.00 – 12.00 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ 
       - 13.00 – 16.30 น. แข่งขัน 

       ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 
        ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ  
        พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 

 

  4. เอกสารประกอบการสมัคร 
  - ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
   - ส าเนาบัตรนิสิต นักศึกษา และส าเนาบัตรประชาชนนิสิต นักศึกษา (ขีดฆ่าและรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวอาจารย์ผู้น านิสิต นักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขัน (ขีดฆ่าและ

รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

  5. รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษาจ านวน 10,000 บาท 
      พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษาจ านวน 7,000 บาท 
      พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
  - รางรองวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท 
      พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
 

   6. ขอบเขตค าถามที่ใช้ในการแข่งขัน 
   - กฎหมายในเขตอ านาจของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
     (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า ล้มละลาย คดีครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและบุตร การกระท าความผิด
ของเด็กเยาวชนและการลงโทษ) 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
  - พระราชประวัติและผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศาล
ยุติธรรม 
 

  7. กติกาการแข่งขัน  
  - ทีมที่จะเข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวที่จุดลงทะเบยีนก่อนเขา้รว่มการแข่งขัน มิฉะนัน้จะ
ถือว่าสละสิทธิในการแข่งขัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาถึงเหตุสุดวิสัยและอนุโลมให้ทีมที่มารายงานตวั
ช้ากว่าก าหนดดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม หากการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้ว ทีมดังกล่าวไม่มีสิทธิตอบ
ค าถามและได้คะแนนในข้อที่กรรมการได้ถามค าถามไปแล้ว 
   - ห้ามมิให้ใช้ต ารา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารอย่างใดๆ และให้ปิดเครือ่งมือสื่อสารทุกชนิด 
   - ห้ามมิให้ใช้วิธีการสื่อสารใดๆ ในขณะแข่งขัน บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือสื่อสารกับผู้เข้าแข่งขัน ทีมที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน
และต้องออกจากการแข่งขันทันที 



  - หลังจากได้รับกระดาษค าถามและข้อเลือกตอบแล้ว กรรมการจะอ่านค าถามและข้อ
เลือกตอบเพียง 1 ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในระยะเวลา 30 วินาที โดยจะ
เริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามและข้อเลือกตอบจบ 
  - วิธีการเลือกค าตอบให้ใช้วิธีกากบาทข้อที่เลือกลงในกระดาษค าตอบที่เจ้าหน้าที่แจกให้ 
   - ทีมที่ตอบค าถามถูกจะได้คะแนนค าถามละ 1 คะแนน  
  - การพิจารณาและค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
  - ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดถัดมาจะได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามล าดับ 
   - กรณีมีทีมที่เข้าแข่งขันตอบค าถามถูกต้องและได้คะแนนสูงสุดในแต่ละล าดับหลายทีมให้
ทีมที่มีคะแนนเท่ากันในแต่ละล าดับแข่งขันกันต่อไปโดยใช้ค าถามส ารอง ให้ทีมที่เข้าแข่งขันตอบค าถามทีละ 
1 ข้อ จนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และชนะเลิศ ตามล าดับ 
   กรณีที่หมดค าถามส ารองแล้ว แต่ยังไม่สามารถคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แล้วแต่กรณี ให้กรรมการเป็นผู้ตั้งค าถามขึ้นใหม่แล้วถามจนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับ
รางวัลครบถ้วน 
 

   8. ขั้นตอนการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
   - ลงทะเบียน  
   - ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้านั่งประจ าที่ 
   - เริ่มการแข่งขัน 
   - อ่านค าถามและข้อเลือกตอบข้อที่ 1 พร้อมแสดงบนจอโพรเจกเตอร์  
   - ให้เวลาในการตอบข้อละ 30 วินาที แล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ 
  - กรรมการเฉลยค าตอบข้อที่ 1 
  - ประกาศผลทีมที่ได้คะแนนในข้อที่ 1 
  - ด าเนินการต่อไปจนครบ หรือจนกว่าจะได้ผู้ชนะในแต่ละรางวัลครบแล้ว 
   - ประกาศผลและมอบรางวัล 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
โครงการเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษและคดีช านัญพิเศษ 

“เยาวชนนักกฎหมายคดีช านัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีช านัญพิเศษ 
เพ่ือชิงรางวัล President’s Award” 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

---------------------------------------- 
วันที่สมคัร ................................................................................................................................................. 
สถาบนั ...................................................................................................................................................... 
 มีความประสงค์ส่งนสิิต นักศึกษาเข้ารว่มการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จ านวน ....................ทีม  
ดังนี ้
 
ทีม ชื่อ – สกุล นิสติ นักศึกษา ระดบัชั้นป ี เบอรโ์ทรศัพท ์
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1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 
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..................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
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1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 

..................... 

..................... 

..................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
 
อาจารย์ผู้ควบคมุ 
ชื่อ...................................................นามสกุล..............................................ต าแหน่ง............................. 
เบอรโ์ทร.......................................... 
 

   ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผู้สมัครได้ทราบกติกาการแข่งขันครั้งนี้แล้ว 
และจะปฏิบตัิตามกติกาดังกล่าว   
 

     ลงชื่อ.........................................................อาจารย์ผู้ควบคุม 
             (........................................................) 
              ต าแหนง่............................................ 
 
หมายเหต ุ
 1. ส่งนิสิต นกัศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้สถาบนัละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน 
 2. โปรดส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบตั้งแต่บดันี้ - 31 มีนาคม 2563  
         ทาง โทรสาร 0 2143 9303, e-mail : appealsc@coj.go.th   
 3. ประกาศรายชื่อสถานศกึษาที่เข้าร่วมการแขง่ขนัทาง https://appealsc.coj.go.th  
        ในวนัที่ 3 เมษายน 2563 

 
 



ก าหนดการ 
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษและคดีช านัญพิเศษ 

“เยาวชนนักกฎหมายคดีช านัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีช านัญพิเศษ 
เพ่ือชิงรางวัล President’s Award” 

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา ๙.๐๐ - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

----------------------------------------- 
 
8.๓๐ – 8.๔๕ น.  ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  
๘.๔๕ – 9.๐๐ น.   พิธีเปิด โดย นายไมตรี  สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

  กล่าวรายงาน โดย นางสาวรุ่งระวี  โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
๙.๐๐ – 10.00 น.     บรรยายพิเศษ หัวข้อ  
   “หลักการและสาระส าคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562” 
      โดย นายชุมพล  สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม 
   ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง       
10.00 – ๑0.15 น.     รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.15 – ๑2.๐๐ น.      บรรยายพิเศษ (ต่อ) 
๑๒.00 – ๑3.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – ๑6.๓๐ น.    แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มอบของรางวัล            
         

----------------------------------------- 
 
 
 
หมายเหตุ :  - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   - ผู้เข้ารับการอบรมแต่งกายสุภาพ 
   - นิสิต นักศึกษา แต่งกายชุดนิสิต นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการบรรยายพิเศษ 
โครงการเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษและคดีช านัญพิเศษ 

“เยาวชนนักกฎหมายคดีช านัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีช านัญพิเศษ 
เพ่ือชิงรางวัล President’s Award” 

วันท่ี 23 เมษายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

 
 

เวลา 
 

วัน 

9.00 – 10.00 น. 
 

10.00 – 
10.15 น. 

10.15 – 12.00 น. 12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.30 น. 

 
 
 
 

วันที่  
23 เมษายน 

2563 
 

 
“หลักการและสาระส าคัญ 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
พ.ศ.2562” 

 

โดย 
 

 นายชุมพล สุวรรณกจิบริหาร 
เลขานุการกรม  

ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 

พัก 
รับประทาน
อาหารว่าง 

 
“หลักการและสาระส าคัญ 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
พ.ศ.2562” (ต่อ) 

 

โดย 
 

 นายชุมพล สุวรรณกจิบริหาร 
เลขานุการกรม  

ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 

พักเท่ียง 

 
 
 
 
 

แข่งขันตอบปัญหา 
 

 
 

 


