
กติกาการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๗ ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 

............................................................... 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา 
๒. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน ไม่จ ากัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้ 
๓. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม 

วิธีการแข่งขัน 
นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบค าถามเพ่ือชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยวิธีคัดเลือกท่ีคณะท างานฯ ก าหนด 

วัน เวลา และสถานที่   
๑. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑5 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑4.๐๐ น. 

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

๒. มอบรางวัลจากการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น. ในวันงาน
สถาปนากระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

กติกาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
- การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชน และต้อง

ลงทะเบียนในวันแข่งขัน บริเวณห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม  ชั้น ๒  เวลา ๐๘.๐๐ - 08.45 น. มิเช่นนั้น  
ถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ 

รอบคัดเลือก 
๑. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะต้องตอบค าถาม  

เพ่ือผ่านรอบคัดเลือก โดยวิธีการที่คณะท างานฯ ก าหนด 
๒. ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๕ ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย (๔ ตัวเลือก) ข้อละ ๑ คะแนน คะแนนรวม ๑๕ คะแนน      

ใช้เวลาท าข้อสอบข้อละ ๑ นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่จะท าการแจกข้อสอบทีละ ๑ ข้อ เมื่อได้รับข้อสอบแล้ว ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปิดข้อสอบ

ก่อนที่พิธีกรจะบอกว่าเปิดได้ จากนั้นพิธีกรจะให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบ พร้อมทั้งเริ่มจับเวลา  ผู้เข้าแข่งขัน  
จงึจะเริ่มท าข้อสอบได้ 

๔. ในการท าข้อสอบแต่ละข้อ กรรมการจะให้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลาส าหรับการท าข้อสอบ ดังนี้ 
๔.๑ กริ่งสั้น ๑ ครั้ง เมื่อเหลือเวลาท าข้อสอบ ๒๐ วินาที 
๔.๒ กริ่งสั้น ๒ ครั้ง เมื่อหมดเวลา 

๕. เมื่อกรรมการประกาศหมดเวลาในการท าข้อสอบ  ให้ทุกทีมหยุดท าข้อสอบ และวางปากกาทันที 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในข้อนั้น 

๖. กรรมการฯ จะอ่านเฉลยค าตอบทีละข้อ โดยด าเนินการเช่นนี้ไปจนครบ ๑๕ ข้อ 
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๗. ถ้าผู้แข่งขันต้องการคัดค้านค าตอบหรือมีข้อสงสัยอื่นใด ให้ยกมือซักถามต่อกรรมการก่อนเจ้าหน้าที่
ท าการแจกข้อสอบในข้อต่อไป 

๘. หากมีการประกาศคะแนนที่ผิดพลาด ผู้เข้าแข่งขันสามารถคัดค้านได้ทุกเมื่อ การใช้ดุลยพินิจของ
กรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

๙. หลังจากท าข้อสอบเสร็จสิ้น กรรมการจะประกาศผลคะแนนรวม โดยทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด    
๑๐ ล าดับแรก จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
 ในกรณีมีทีมที่คะแนนรวมสูงสุดเกินกว่า ๑๐ ทีม กรรมการจะใช้ค าถามส ารองตัดสินให้เหลือทีม   
ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ เพียง ๑๐ ทีมเท่านั้น 

๑๐. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันทันที 
๑๑. ในระหว่างท าการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน ออกจากบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการแข่งขัน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
๑๒. ห้ามน ากระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าไปยังที่นั่งท าการแข่งขัน  เว้นแต่เป็นอุปกรณ์เพ่ือการ

แข่งขันและสิ่งของมีค่า 
๑๓. หากระหว่างการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันทุจริต ในการแข่งขันไม่ว่าด้วยประการใด จะถูกตัดสิทธิ์

ในการแข่งขันทันท ี

รอบชิงชนะเลิศ 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าข้อสอบจากทุกสาขาวิชา ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย (๔ ตัวเลือก) 
ข้อละ ๒ คะแนน คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ใช้เวลาท าข้อสอบข้อละ ๑ นาที ทั้งนี้ ไม่น าคะแนนในรอบคัดเลือก     
มาคิดรวมด้วย 

๑. เจ้าหน้าที่จะท าการแจกข้อสอบทีละ ๑ ข้อ เมื่อได้รับข้อสอบแล้ว ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปิดข้อสอบก่อนที่
พิธีกรจะบอกว่าเปิดได้ จากนั้นพิธีกรจะให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบ พร้อมทั้งเริ่มจับเวลา ผู้เข้าแข่งขันจึงจะเริ่มท า
ข้อสอบได้ 

๒. ในการท าข้อสอบแต่ละข้อ การรมการจะให้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลาส าหรับการท าข้อสอบ ดังนี้ 
๒.๑ กริ่งสั้น ๑ ครั้ง เมื่อเหลือเวลาท าข้อสอบ ๒๐ วินาที 
๒.๒ กริ่งยาว ๑ ครั้ง เมื่อหมดเวลา 

๓. เมื่อกรรมการประกาศหมดเวลาในการท าข้อสอบ  ให้ทุกทีมหยุดท าข้อสอบ และวางปากกาทันที 
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในข้อนั้น 

๔. กรรมการฯ จะอ่านเฉลยค าตอบทีละข้อ  โดยด าเนินการเช่นนี้ไปจนครบ ๑๐ ข้อ 
๕. ถ้าผู้แข่งขันต้องการคัดค้านค าตอบหรือมีข้อสงสัยอื่นใด  ให้ยกมือซักถามต่อกรรมการก่อเจ้าหน้าที่ 

ท าการแจกข้อสอบในข้อต่อไป 
๖. หากมีการประกาศคะแนนที่ผิดพลาด  ผู้เข้าแข่งขันสามารถคัดค้านได้ทุกเมื่อ การใช้ดุลยพินิจของ 

กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๗. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันทันที 
๘. ในระหว่างท าการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการแข่งขัน  เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากรรมการ 
๙. ห้ามน ากระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าไปยังที่นั่งท าการแข่งขัน เว้นแต่เป็นอุปกรณ์เพ่ือการแข่งขัน 
๑๐. หากระหว่างการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันทุจริตในการแข่งขันไม่ว่าด้วยประการใด  จะถูกตัดสิทธิ์

ในการแข่งขันทันที 
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๑๑. เมื่อมีการแข่งขันครบทุกข้อแล้ว กรรมการจะประกาศคะแนนรวม  โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุด    

จะเป็นทีมชนะเลิศ หากมีทีมที่ได้คะแนนสูงสุดมากกว่า ๑ ทีม จะท าการแข่งขันด้วยค าถามส ารองเพ่ือตัดสิน  
หาทีมที่ชนะเลิศแบบข้อต่อข้อ เพ่ือให้ได้ทีมชนะเลิศเพียงทีมเดียว  โดยการสุ่มค าถามจากสาขากฎหมายทั้ง ๕ สาขา 
ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพียงทีมเดียวจากการแข่งขันด้วยค าถามส ารองจะเป็นทีมชนะเลิศ ส่วนอีกทีมหนึ่งจะเป็น
ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ และทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นล าดับถัดลงมาจะเป็นทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๑๒. หากทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ มีมากกว่า ๑ ทีม จะท าการแข่งขันด้วยค าถามส ารองเพ่ือตัดสิน   
หาทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพียงทีมเดียวจากการแข่งขันด้วยค าถามส ารองจะเป็นทีมรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ส่วนอีกทีมหนึ่งจะได้รับรางวัลชมเชย 

๑๓. ในกรณีมีทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศตามข้อ 12 มากกว่าจ านวนที่ก าหนด และได้ท าการแข่งขัน  
ด้วยค าถามส ารองแล้วไม่สามารถหาทีมผู้ชนะอันดับหนึ่ง หรือทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หรือทีมรองชนะเลิศ
อันดับสองได้ ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการในการออกกฎพิเศษ เพ่ือที่จะคัดเลือกทีมที่ชนะต่อไป 
  

รางวัล  
- รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโลร่างวลัพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 
- รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโลร่างวลัพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
- รางวัลชมเชย ๓ รางวลั  ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย จะได้รับค่าสนับสนุนในการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากกระทรวงยุติธรรม
ทุกท่าน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


