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แบบฝึกทกัษะ สอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 51 ชดุท่ี 3 (29 พย.61) 

 นายแดงปกป้องจดทะเบียนสมรสกับนางสวยปกป้องเลขประจําตัวประชาชน 

1234567891234 อายุ 60 ปี เมื่อปี 2534 และได้อยู่ร่วมกนัที่บ้านเลขที่ 329/4 ถนนพญาไท 

แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 มบีุตรดว้ยกนัสองคนคอื นายยอด  ปกป้อง 

อาย ุ25 ปี กบั นายยิง่  ปกป้องอาย ุ23 ปี โดยบุตรทัง้สองไดร้บัการส่งเสยีเลีย้งดู จนจบปรญิญา

ตรทีัง้สองคน 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2560 นายแดงได้ถึงแก่ความตายโดยอุบตัิเหตุ ที่ถนน

รัชดาภิเษก โดยมีทรัพย์สินก่อนตายคือที่ดิน รวม 3 แปลง แปลงที่ 1 เป็นที่ดินพร้อมสิ่ง 

ปลกูสรา้งทาํกจิการหอพกัเลขที ่456 ถนนรชัดาภเิษก โฉนดทีด่นิเลขที ่444 เลขทีด่นิ 44 เน้ือที ่

400 ตารางวา ตัง้อยู่แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มรีายได้สุทธใินการให้เช่า

หอพกัเดือนละ 200,000 บาท แปลงที่ 2 เป็นที่ตัง้บ้านที่นายแดงอาศัยอยู่กับนางสวยและ

ครอบครวัโฉนดที่ดนิเลขที ่222 เลขที่ดนิสองสองเน้ือที่ 99 ตารางวาตัง้อยู่ที ่แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แปลงที ่3 เป็นที่ตัง้ของบา้นเลขที่ 192 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ โฉนด

ที่ดนิเลขที่ 888 เลขที่ดนิแปดแปดเน้ือที่ 265 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัมี เงนิฝากสะสมทรพัย์ ในธนาคารกรุงเทพมหานคร จํากัด 

(มหาชน) สาขารชัดาภเิษก เลขทีบ่ญัช ี8884563244 จาํนวน 25 ลา้นบาท 

 ในงานศพของนายแดง ปรากฏว่า นางดาว  ปกป้อง อายุ 68 ปี ภริยาของนายแดง 

ทีจ่ดทะเบยีนสมรสในปี 2520 อาศยัอยูก่บันายแดงทีบ่า้นเลขที ่192 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวง

มกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของนายแดงพรอ้มบุตร 4 

คนคือ 1. นายเก่ง  ปกป้องอายุ 38 ปี 2. นายกล้า  ปกป้อง อายุ 36 ปี เลขที่บตัรประชาชน 

1231231231423 3. นายกู๊ด  ปกป้อง อายุ 34 ปี และ 4. ใน นายกนั  ปกป้องอายุ 32 ปี เป็น

เจา้ภาพงานศพ โดยไม่ยนิยอมใหน้างสวยร่วมเป็นเจา้ภาพดว้ยเพราะนางดาวกล่าวอา้งว่าการ
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จดทะเบยีนสมรสของนางสวยเป็นการจดทะเบยีนซอ้นจงึเป็นโมฆะ  ทัง้ทีน่างสวยยนืยนัวา่ตนได้

จดทะเบยีนสมรสมาเกนิกวา่ 10 ปีขาดอายคุวามทีก่ลา่วอา้งไดแ้ลว้ 

 นางสวยเกรงว่าตนจะไม่ไดร้บัมรดกจงึไดไ้ปพบทนายความชื่อนายปราศ คุณธรรม อาย ุ

40 ปี เลขประจําตัวประชาชน 3213213213212 หมายเลขใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 

966977/2557 สํานักกฎหมายปราศ  คุณธรรม เลขที่ 7 หมู่ 12 ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวง 

ดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ขอใหย้ื่นคําร้องเป็นผูจ้ดัการมรดก เมื่อนายปราศ 

ทราบขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด จงึวางแผนและวางรูปคดใีหน้างสวย ยื่นคํารอ้งขอเป็นผูจ้ดัการมรดก

โดยให้ทําบญัชเีครอืญาตริะบุว่าผูต้ายมคีู่สมรสคอืนางสวยเพยีงผูเ้ดยีวและมบีุตรเพยีง 2 คน 

บดิาของนายแดงชื่อนายสงิห ์ ปกป้อง มารดาชื่อนางคํา  คํ้าคูน ไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส และได้

ถงึแก่ความตายก่อนนายแดงนานแลว้ พรอ้มไดซ้กัซอ้มและแนะนําวา่หากอยากไดม้รดกใหเ้บกิ

ความตอบศาลในชัน้ไต่สวนคําร้องยนืยนัตามข้อเท็จจริงที่ระบุในบญัชีเครือญาติที่แนบท้าย 

คําร้องพร้อมอ้างส่งบัญชีเครือญาติดังกล่าว ต่อศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในวนัที ่10 ตุลาคม 2560 นางสวยไดเ้บกิความและกระทําตามที่

นายปราศซกัซอ้มให ้จนศาลมคีําสัง่แต่งตัง้ใหน้างสวยเป็นผูจ้ดัการมรดกของนายแดงตามคําสัง่

ของศาลแพง่เป็นคดหีมายเลขดาํที ่22450/2560 คดหีมายเลขแดงที ่15260/2560 

 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นางดาว และนายกล้า บุตรชาย ได้มาพบท่านในฐานะ

ทนายความชื่ อนายเกียรติศักดิ  ์  รักยุติธรรม  อายุ  48  ปี  เลขประจําตัวประชาชน 

2132132132131 เป็นทนายความประเภทตลอดชพี หมายเลขใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 

91468/2537 สํานักงานตัง้อยู่เลขที่ 543 หมู่ 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

10250 เพราะนางดาวทราบว่าศาลแพ่งมคีําสัง่ตัง้ให้ นางสวยเป็นผูจ้ดัการมรดกของนายแดง

แล้ว โดยนางสวยร่วมกบัทนายความ ได้กระทําตามขอ้เท็จจรงิที่ปรากฏขา้งต้นทัง้หมด และ

ทราบว่านางสวยกําลงัจะขายที่ดินพร้อมหอพกัโดยนัดทําการซื้อขายกันที่สํานักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาจตุจกัร ในวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 น้ีส่วนที่ดนิแปลงอื่นและเงนิฝากใน
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ธนาคารกอ็าจถูกขายและถูกถอนไดต้ลอดเวลาขอใหท้่านทําคํารอ้งขอถอนผูจ้ดัการมรดก และ

ขอใหแ้ต่งตัง้นายกลา้เป็นผูจ้ดัการมรดกแทน ซึง่ทา่นไดแ้นะนําใหห้น่อยกลา้เป็นผูร้อ้งโดยใหย้ื่น

คําร้องในวนัที่ 30 ตุลาคม 2560 และเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที ่

นางสวยจะขายทีด่นิและถอนเงนิจากธนาคารจงึตอ้งยื่นคํารอ้งขอใหศ้าลมคีําสัง่คุม้ครองชัว่คราว

และยืน่คาํรอ้งขอใหศ้าลไต่สวนกรณีทีม่เีหตุฉุกเฉินดว้ย 

 นอกจากน้ีนายกลา้ยงัขอคําแนะนําจากท่านว่าอาการกระทําขา้งตน้ทัง้หมดของนางสวย

เป็นการกระทําความผดิอาญาฐานใดร่วมกบัใครอยา่งไรใหท้่านทําคําฟ้องคดอีาญาเพื่อฟ้องรอ้ง

ผูก้ระทําความผดิทัง้หมดดว้ยท่านจงึทําคําฟ้องยื่นต่อศาลอาญาในวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560 

เป็นคดหีมายเลขดาํที ่6243/2560 

 คาํสัง่ ให้ทําคําตอบทุกขอ้ในสมุดคําตอบโดยไม่ต้องสร้างแบบพมิพ์การตอบในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกบัคําฟ้องคดแีพ่งคดมีขีอ้พพิาทคดไีม่มขีอ้พพิาทคดอีาญาใหร้ะบุชื่อคู่ความทุกฝ่าย

ดว้ย กรณีคาํคูค่วามและคาํรอ้งคดไีมม่ขีอ้พพิาทใหล้งชื่อผูย้ ืน่และระบุผูเ้รยีงและเขยีนดว้ย 

 ขอ้ 1 คาํรอ้งขอถอดถอนและแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก   25 คะแนน 

 ขอ้ 2 บญัชเีครอืญาตขิองผูร้อ้งถอนผูจ้ดัการมรดก   8 คะแนน  

 ขอ้ 3 คาํรอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวในกรณีฉุกเฉิน   10 คะแนน 

 ขอ้ 4 คาํรอ้งขอคุม้ครองชัว่คราว   12 คะแนน 

 ขอ้ 5 คาํฟ้องคดอีาญา   15 คะแนน 

 ขอ้ 6 การกระทาํของนายปราศคุณธรรมผดิมรรยาททนายความหรอืไมอ่ยา่งไร  10 คะแนน 
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ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 177 ผูใ้ดเบกิความอนัเป็นเทจ็ในการพจิารณาคดตี่อศาลถา้ความเทจ็นัน้เป็นขอ้สําคญัใน

คดตีอ้งระวงัโทษจาํคุกไมเ่กนิหา้ปีหรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

มาตรา 180 

ผูใ้ดนําสบืหรอืแสดงพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการพจิารณาคดถี้าเป็นพยานหลกัฐานในขอ้

สาํคญัในคดนีัน้ตอ้งระวงัโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปีหรอืปรบัไมเ่กนิ 60,000 บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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