การแข่ งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีความรู ้ทางด้านกฎหมาย
๒. เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงและทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ า ของโรงเรี ย นในภาคใต้ โดยขอให้แต่ ล ะโรงเรี ย นส่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ไม่เกิ น ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน จานวนผูส้ มัครการแข่งขัน ขั้นต่ า จานวน ๓๐ ทีม และขอให้
ผูส้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน มาในวันแข่งขันด้วย เพื่อจัดทา
eCertificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๔๑๓ อาคาร สุ ราษฎร์ธานี
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิ ดโดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ช่วงที่ ๑
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๑๕ น. การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ช่วงที่ ๒
๑๑.๑๕ น. – ๑๑.๔๕ น. นักเรี ยน/อาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชมนิทรรศการ
ในงาน Open House HU & Hatyai Fair ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๑.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ผเู ้ ข้าแข่งขัน โดย
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้อง ๓๔๑๓ อาคาร สุ ราษฎร์ธานี
๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
ผู้เข้ าแข่ งขัน
๑. ผูส้ มัครเข้าแข่งขัน โรงเรี ยนละไม่เกิน๒ ทีม ทีมละ ๒ คนและนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขันต้องเป็ น
ตัวแทนที่สถานศึกษาให้การรับรอง

๒. ต้องยืน่ ใบสมัครและส่ งใบตอบรับถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓. ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนตามเวลาที่กาหนด
ขอบเขตของเนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
๑. กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
๒. กฎหมายอาญา
๓. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๔. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายเหตุ: ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีม ทีมละ ๑ คน
๕. กติกาการแข่ งขัน
๕.๑ การแข่งขันนี้ เป็ นการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ ๒ คน
๕.๒ ทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนและนัง่ ประจาที่ตามเวลาที่กาหนดก่อนการ
แข่งขันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ นาที มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุสุดวิสัย
และอนุ โลมให้ทีมที่มารายงานตัวช้ากว่ากาหนดดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามหากการแข่งขันได้เริ่ มขึ้น
แล้ว ทีมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ ตอบคาถามและได้คะแนนในข้อที่กรรมการได้ถามคาถามไปแล้ว
๕.๓ ห้ามมิให้ใช้ตารา ตัวบทกฎหมาย หรื อเอกสารอย่างใด รวมทั้งปิ ดเครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิดและห้าม
มิให้ใช้วธิ ี การสื่ อสารใด ๆ ในขณะการแข่งขัน
๕.๔ บุ คคลภายนอกไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการแข่งขัน จะไม่ได้รับอนุ ญาตให้พูดคุ ยหรื อสื่ อสารกับ
ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมที่ฝ่าฝื นจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน และจะต้องออกจากการแข่งขันทันที
๕.๕ หลัง จากได้ รั บ กระดาษค าตอบแล้ ว ให้ แ ต่ ล ะที ม เขี ย นหมายเลขล าดับ ที ม ของตนลงใน
กระดาษคาตอบหากทีมใดไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าทีมนั้นสละสิ ทธิ์ ไม่ตอบคาถามข้อนั้น
๕.๖ แต่ละคาถามจะให้พิธีกรอ่านคาถามเพียง ๑ ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุ ด
ภายในระยะเวลา ๑ นาที โดยเริ่ มจับเวลาเมื่อพิธีกรอ่านคาถามจบ
๕.๗ วิธีการเลือกคาตอบให้ใช้วธิ ีกากบาทข้อที่เลือกลงในกระดาษคาถามที่เจ้าหน้าที่แจกให้
๕.๘ ทีมที่ตอบคาถามถูกจะได้คะแนนคาถามละ ๑ คะแนน เว้นแต่กรณี ที่กรรมการกาหนดคะแนนเป็ น
พิเศษสาหรับคาถามข้อใดข้อหนึ่ง
๕.๙ การพิจารณาและตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
๕.๑๐ ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันมีสิทธิ์ แสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรื อขอให้อธิ บายคาถามและเหตุผลที่
เกี่ยวเนื่องกับคาถาม หรื อคาตัดสิ นของคณะกรรมการ โดยสามารถกระทาได้หลังจากเฉลยคาตอบและก่อนการ

ถามคาถามข้อถัดไป หรื อหลังจากการประกาศคาตัดสิ นของคณะกรรมการในทันที แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นถือเป็ น
ที่สิ้นสุ ด
๕.๑๑ ที ม ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด จะได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ที ม ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด ถัด มาจะได้รั บ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร
๕.๑๒ กรณี ทีมที่เข้าแข่งขันตอบปั ญหาถูกต้องและได้คะแนนสู งสุ ดในแต่ละลาดับหลายทีมให้ทีมที่มี
คะแนนเท่ากันในแต่ละลาดับแข่งขันกันต่อไปโดยใช้คาถามสารอง ให้ทีมที่เข้าแข่งขันตอบคาถามทีละ ๑ ข้อ
จนกว่า จะได้ที ม ที่ ไ ด้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ อันดับ ๑ รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ และรางวัล ชมเชย
ตามลาดับ
๕.๑๓ กรณี ที่หมดคาถามสารองแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ลง
ในกระดาษคาตอบ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชยได้แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการเป็ นผูต้ ้ งั คาถาม
ขึ้นใหม่แล้วถามจนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลครบถ้วน
๖. รางวัล
๖.๑ รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๔ รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๑รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติมการสมัครเข้ าแข่ งขันและข้ อมูลการประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗,๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๑๙๕-๒๘๗๗
E-mail address : Chaleerath@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์สนัน ยามาเจริ ญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗, ๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๐๙๕-๑๑๐๑
E-mail address: Sanan@hu.ac.th
๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐หรื อ
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ หรื อ ส่ งทาง
E-mail address : Chaleerath@hu.ac.th หรื อ Sanan@hu.ac.th (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้งอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน ตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ.................
สถานศึกษา............................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่....................ซอย.................................................ถนน...........................................................................
ตาบล..........................อาเภอ............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณี ย…
์ ……................................
อาจารย์ที่ปรึ กษา............................................ โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................E-mail Address……………………………………......................
รายชื่ อผู้เข้ าแข่ งขัน(กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
ทีมที่ ๑
๑. ชื่อ...............................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่..............................
๒. ชื่อ...............................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่..............................
ทีมที่ ๒
๑. ชื่อ................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่...............................
๒. ชื่อ................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่..............................
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม(กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ..............................................................นามสกุล...........................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ:
๑. กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
U-๒๐๔ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗,๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๑๙๕-๒๘๗๗
E-mail address: Chaleerath@hu.ac.th
๓. สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
๔.นักเรี ยนและอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเตรี ยมสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับของ
ตนเองมาด้วยเพื่อจัดทา e-Certificate

