
 

ประกาศ 
เรื่อง  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
  

 
ผู้รับผิดชอบ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเนติบัณฑิตสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จึงได้มีมติเห็นควรจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภา 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกยีรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษากฎหมายได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกฎหมายจากสถาบันต่างๆ 

 
วัน เวลา  และสถานที่แข่งขัน   

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ชั้น ๔   เลขที่ ๓๒/๒-๘ หมู่ที่ ๑๖ ถนนกาญจนาภิเษก  
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๑๔  หรือ ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๙ 
ต่อ ๑๐๖   
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ หรือสาขาภาควิชา
นิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยแต่ละสถาบันมีสิทธิส่งนิสิตหรือ
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน สถาบันละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน  
 



ขอบเขตของค าถามในการแข่งขัน 
การแข่งขันจะใช้ค าถามปรนัยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา 
 
รูปแบบการแข่งขัน   
 รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ ได้แก ่

๑. รอบคัดเลือก (ในช่วงเช้า) แข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย ๒๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน จะคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนสูงสุด ๑๐ ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กรณทีี่ทีมสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายทีมให้ถือว่าเข้ารอบต่อไป
ทุกทีม 

๒. รอบชิงชนะเลิศ (ในช่วงบ่าย) แข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย ๑๐ ข้อ  ๕ ข้อแรกมีคะแนนข้อละ  
๑ คะแนน และ ๕ ข้อหลังมีคะแนนข้อละ ๒ คะแนน โดยจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด ๔ ทีม ทีมที่มี
คะแนนสูงสุดได้รางวัลชนะเลิศ ทีมท่ีมีคะแนนล าดับถัดลงมาอีก ๓ ทีม ตามล าดับ ได้รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑  อันดับ ๒ และอันดับ ๓ ตามล าดับ  กรณีท่ีมีทีมคะแนนเท่ากันจนหาล าดับทีมที่ชนะเลิศ ๔ ทีมไม่ได้ 
การตัดสินให้ใช้ค าถามส ารองครั้งละข้อโดยวิธีการจบัฉลากเพ่ือเลือกทีมที่จะได้สิทธิตอบค าถามก่อน จนได้ทีม
ที่ชนะเลิศ ๔ ทีม 

 
ระเบียบการแข่งขัน 

๑.  สถาบันที่สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปยังแผนกต าราและค าบรรยายส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ ๓๒/๒-๘  หมู่ที่ ๑๖ 
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๑๔ 
ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซองว่า 
“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย” ทั้งนี้ จะถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นวันส่งใบสมัคร 

๒.  ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวที่เนติบัณฑิตยสภาพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตหรือ
นักศึกษาในการรายงานตัวก่อนเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ชั้น ๔  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน  

๓.  ในการด าเนินการแข่งขันจะด าเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑  รอบคัดเลือก ให้แต่ละทีมเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา ๙.๔๕ นาฬิกา มิฉะนั้นจะถือว่าสละ

สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะแจกข้อสอบปรนัย ๒๐ ข้อ ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งใน
ทีมสามารถปรึกษากันได้และให้ส่งกระดาษค าตอบภายในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ในการแข่งขันรอบนี้
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาในห้องแข่งขัน 

๓.๒  รอบชิงชนะเลิศ ให้แต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา  
เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าทีจ่ะแจกค าถามให้แต่ละทีมครั้งละข้อโดยรอให้เปิดค าถามพร้อมกัน 
จากนั้นกรรมการจะอ่านค าถามให้ฟัง ๒ ครั้ง ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมสามารถปรึกษากันและส่ง
กระดาษค าตอบภายใน ๒ นาที  เมื่อส่งกระดาษค าตอบครบทุกทีมแล้ว  กรรมการจะเฉลยค าตอบและประกาศ
ชื่อทีมท่ีได้คะแนนในข้อนั้น  ในการแข่งขันรอบนี้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมรับฟังการแข่งขันได ้  
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รางวัล 

ผู้ชนะการแข่งขัน ๔ ทีม จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี้ 
๑.  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลของประธานศาลฎีกา พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  และ

ประกาศนียบัตร 
๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยรางวัลของอัยการสูงสุด พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 
๓.. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับถ้วยรางวัลของนายกสภาทนายความ พร้อมเงินรางวัล 

๕,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร 
๔.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  จะได้รับถ้วยรางวัลของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร 
ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขันจากเนติบัณฑิตยสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

วันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 

ข้าพเจ้า (โปรดระบนุามสถาบัน)_________________________________________________ 

ที่อยู่ (สถาบัน)__________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________ 

 หมายเลขโทรศัพท_์______________________โทรสาร___________________________ 

 มีความประสงค์จะส่งนิสติและนักศึกษาดังรายนามต่อไปนี ้

  ๑.________________________________________________ 

  ๒.________________________________________________ 

                    ๓.________________________________________________ 

 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภา 

                                                                                                                   
   ลงชื่อ___________________ 

 (                                                ) 

ต าแหน่ง_______________________ 
หมายเหตุ   นิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ 
หรือสาขาภาควิชานิติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาของท่าน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกต าราและค าบรรยาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๑๔  หรือ ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๙ ต่อ ๑๐๖   


