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แบบฝึกทกัษะ สอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 51 ชดุท่ี 2 (29 พย.61) 

 นางสาวออเจ้า การะเกด เลขประจําตวัประชาชน 1234567891234 อายุ 49 ปี อยู่กิน

ฉนัทส์ามภีรยิา โดยไมจ่ดทะเบยีนสมรสกบันายขนุศรวีสิาร วาจา ทีบ่า้นเลขที ่4 ซอยแสมดํา 17 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 มบีุตรดว้ยกนั 1 คน คอื นายหมื่นเรอืง 

วาจา อายุ 16 ปี โดยได้อุปการะเลี้ยงดูและแสดงออกแก่บุคคลทัว่ไปว่า เป็นบุตรของ 

นายขุนศรวีสิาร วาจา ต่อมานายขุนศรวีสิาร วาจา ถึงแก่ความตาย นางสาวออเจ้า การะเกด  

ในฐานผู้แทนโดยชอบธรรมของนายหมื่นเรือง วาจา จึงยื่นคําร้องขอเป็นผู้จ ัดการมรดก  

ของนายขุนศรวีสิาร วาจา และศาลแพ่งธนบุร ีมคีําสัง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดกในคดหีมายเลข

แดงที ่33750/2559 เมื่อวนัที ่10 มถุินายน 2555 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2558 นางสาวออเจ้า การะเกด ในฐานะผู้จดัการมรดก  

มีความจําเป็นต้องขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 13158 เลขที่ดิน 77 แขวงแสมดํา เขต 

บางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่ 4 ที่ตนและบุตร อาศยัอยู่ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดนิ

ดังกล่ า ว เพื่ อ นํ ามาชํ า ร ะห น้ีทางการค้ าขายของผู้ต าย  เพื่ อ ใช้ดํ า ร งชีพและ เ ป็ น 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เน่ืองจากตนไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และไม่มีญาติพี่น้องที่จะม ี

ฐานะพอที่จะช่วยเป็นภาระใหต้นหยบิยมืเงนิได้ จงึได้ไปเสนอขายบ้านพรอ้มที่ดนิใหน้างสาว

คุณหญิง จําปา เลขที่บตัรประชาชน 1231231231432 ซึ่งนางสาวคุณหญิง จําปา ตกลงให้

บริษัท บุพเพสันนิวาส จํากัด จดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที ่

0107773332112 เพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและจดัสรรที่ดนิ สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 888 

ถนนสุขุมวทิ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ที่ตนเป็นกรรมการผูม้อีํานาจ 

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ทําแทนบริษัทฯ เป็นผู้จะซื้อที่ดิน  

พร้อมสิง่ปลูกสร้าง ในราคา 1,200,000 บาท โดยในวนันัน้ บรษิทัฯ ไดว้างเงนิมดัจํา จํานวน 

200,000 บาท และส่วนที่เหลอืจะชําระในวนัจดทะเบยีนโอนในวนัที่ 17 มกราคม 2559 หาก 

ผดินัดตกลงยนิยอมใหร้บิมดัจํา หรอืฟ้องรอ้งบงัคบัตามกฎหมายไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าว
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ก่อน และให้ปรบัผูจ้ะซื้อได้อกีเป็นเงนิจํานวน 200,000 บาท นางสาวออเจ้า ได้รบัเงนิมดัจํา 

และไดท้าํสญัญาวางเงนิมดัจาํโดยมนีางสาวมะล ิจนัทรว์าด กบันายหลวง สุรสาคร เป็นพยาน  

 เมื่อถงึกําหนดชําระเงนิส่วนทเีหลอื ปรากฏว่านางสาวคุณหญงิ จําปา ในฐานะกรรมการ 

ผูม้อีาํนาจ ไม่มาทีส่ํานักงานทีด่นิตามกําหนดนัด โดยไม่แจง้สาเหตุและไม่สามารถตดิต่อไดเ้ลย 

นางสาวออเจ้า จึงได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินบนัทึกข้อความไว้เป็นหลกัฐานว่า ตนได้มาที่

สํานักงานทีด่นิตามกําหนดนัด พรอ้มโฉนดทีด่นิ สําเนาทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน คําสัง่ศาล

ทีต่ ัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก เพือ่จดทะเบยีนโอนทีด่นิใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ แต่ผูจ้ะซือ้ไมม่าตามกําหนดนดั 

และไม่ชําระเงนิส่วนที่เหลอืใหแ้ก่ตน เน่ืองจากขณะนัน้เป็นเวลา 16.30 น. หมดเวลาราชการ

แล้ว และขอคดัถ่ายสําเนาเอกสารบนัทึกดงักล่าว ต่อมานางสาวออเจ้า มาพบท่านในฐานะ

ทนายความชื่ อ  นายเกียรติศักดิ  ์ ร ักยุติธรรม อายุ  49  ปี  เลขประจําตัวประชาชน 

2132132132131 เป็นทนายความประเภทตลอดชพี เลขที่ใบอนุญาต 90139/2555 สํานักงาน

ตัง้อยู่เลขที่ 543 หมู่ 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อติดตามให ้

ผูจ้ะซือ้ปฏบิตัติามสญัญาพรอ้มใหช้าํระดอกเบีย้ตามกฎหมายดว้ย  

 ท่านจงึได้ทําหนังสอืบอกกล่าวทวงถามในวนัที่ 8 เมษายน 2559 โดยกําหนดนัดโอน 

ในวนัที ่20 เมษายน 2559 หลงัจากไดร้บัหนังสอืบอกกล่าว นางสาวคุณหญงิ ไม่พอใจนางสาว

ออเจา้ เป็นอย่างมากจงึไดไ้ปพบทนายความชื่อนายปราศ คุณธรรม อายุ 40 ปี เลขประจําตวั

ประชาชน 2112112112110 ใบอนุญาตเลขที่ 69696/2556 สํานักกฎหมายปราศ คุณธรรม 

เลขที ่6 หมู ่5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อให้

นายปราศ ปฏเิสธว่าไม่เคยวางมดัจําดงักล่าวกบันางสาวออเจา้ แต่นางสาวออเจา้ เป็นลูกหน้ี

กู้ยมืเงนิจากตนและยงัคงค้างชําระหน้ีอยู่อีกจํานวน 1,000,000 บาท นายปราศ ได้บอกกบั

นางสาวคุณหญงิว่า คนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการทําคดทีุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่คดซีื้อขาย

ทีด่นิ และรูจ้กักบันายเกยีรตศิกัดิ ์เป็นอย่างดเีพราะเคยเรยีนดว้ยกนั อกีทัง้ตนเองเรยีนเก่งกว่า

และวา่ความเก่งกวา่ คดน้ีีหากใหน้ายปราศเป็นทนายความให ้คดชีนะแน่นอน นางสาวคุณหญงิ 
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จงึมอบใหน้ายปราศ เป็นทนายความของบรษิทั โดยใหบ้อกกล่าวโตแ้ยง้และดําเนินการแก้ต่าง

ต่อไป 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2561 ท่านจงึยื่นฟ้องนางสาวคุณหญิง จําปา เป็นคดแีพ่ง 

ต่อศาลแพง่ธนบุร ีเป็นคดหีมายเลขดําที ่17321/2561 พรอ้มยื่นคํารอ้งขอยกเวน้ค่าธรรมเนียม

ศาล หลงัจากไดร้บัหมายเรยีกและสาํเนาคาํฟ้องแลว้ ในวนัที ่30 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. 

นางสาวคุณหญิง ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คซึ่งคนทัว่ไปสามารถเข้าถึงและอ่านข้อความ

ดงักล่าวได ้ดว้ยขอ้ความว่า “นางสาวออเจา้ การะเกด ลูกหน้ีของหญงิ ไดป้ลอมสญัญาวางเงนิ

มดัจาํไปยืน่ฟ้องต่อศาลวา่ บรษิทัของหญงิทาํผดิสญัญา อยา่งหน้าดา้น ไรย้างอาย ทัง้ทีน่างสาว

ออเจา้ ไดม้ากู้ยมืเงนิจากหญงิ ไปเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท และไม่มปีญัญาใชห้น้ีหญงิ 

คนสนัดานอย่างน้ีต้องบอกให้ชาวบ้านได้รบัรู้ จะได้ไม่ไปคบค้าด้วย” นางสาวออเจ้าได้พบ

ขอ้ความในเฟสบุ๊คดงักล่าวในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ขณะเดนิทางไปเยี่ยมญาติที่จงัหวดั

ปตัตานี จงึไดถ้่ายภาพขอ้ความและสัง่พมิพข์อ้ความดงักล่าว นํามาปรกึษาท่านว่าจะดาํเนินคดี

กบันางสาวคุณหญงิ ไดห้รอืไม่ อยา่งไร ท่านไดใ้หค้ําปรกึษาเป็นหนังสอืในวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์

2561 และได้ยื่นฟ้องคดีอาญากบันางสาวคุณหญิง ในวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ศาลจงัหวดั

ปตัตานี เป็นคดหีมายเลขดาํที ่8324/2561 

 คาํสัง่ ให้ทําคําตอบทุกขอ้ในสมุดคําตอบ โดยไม่ต้องใช้แบบพมิพ์ การตอบในส่วนที่

เกี่ยวกบัคําฟ้องคดแีพ่ง คดอีาญา ใหร้ะบุชื่อคู่ความทุกฝ่ายดว้ย กรณีคําคู่ความและคํารอ้งคด ี

ไมม่ขีอ้พพิาท ใหล้งชือ่ผูย้ ืน่และระบุผูเ้รยีงและเขยีนดว้ย 

 ขอ้ 1 สญัญาจะซือ้จะขาย 12 คะแนน 

 ขอ้ 2 หนงัสอืบอกกลา่ว  10 คะแนน 

 ขอ้ 3 คาํฟ้องคดแีพง่และคาํขอทา้ยฟ้อง 30 คะแนน 

 ขอ้ 4 คาํรอ้งขอยกเวน้คา่ธรรมเนียมศาล   6 คะแนน 

 ขอ้ 5 คาํฟ้องคดอีาญา และคาํขอทา้ยฟ้อง 12 คะแนน 
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 ขอ้ 6 การกระทาํของนายปราศ คุณธรรม    

        ผดิมรรยาททนายความหรอืไมอ่ยา่งไร อยา่งไร 10 คะแนน 

ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 326  ผูใ้ดใส่ความผูอ้ื่นต่อบุคคลทีส่าม โดยประการทีน่่าจะทําใหผู้อ้ื่นนัน้เสยี

ชื่อเสยีง ถูกดูหมิน่ หรอืถูกเกลียดชงั ผูน้ัน้กระทําความผดิฐานหมิน่ประมาท ต้องระวางโทษ

จาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 มาตรา 327  ผูใ้ดใสค่วามผูต้ายต่อบุคคลทีส่าม และการใส่ความนัน้น่าจะเป็นเหตุให้

บิดา มารดา คู่ สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่ อ เสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก เกลียดชัง  

ผูน้ัน้กระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท ตอ้งระวางโทษดงับญัญตัไิวใ้นมาตรา 326 นัน้ 

 มาตรา 328  ถ้าความผดิฐานหมิน่ประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร 

ภาพวาด ภาพระบายส ีภาพยนตร ์ภาพหรอืตวัอกัษรทีท่าํใหป้รากฏไมว่า่ดว้ยวธิใีด ๆ แผน่เสยีง 

หรอืสิง่บนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ หรอืบนัทกึอกัษร กระทําโดยการกระจายเสยีง หรอืการกระจาย

ภาพ หรอืโดยกระทาํการปา่วประกาศดว้ยวธิอีื่น ผูก้ระทําตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสองปี และ

ปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท 
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