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แบบฝึกทกัษะ สอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 51 ชดุท่ี 1 (ธค.61) 

 เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2558 นายเด่น  สุจรติ อายุ 52 ปีและนางรุ่งเรอืง  สุจรติ อายุ 50 ปี 

สองสามีภรรยา  อยู่บ้านเลขที่  425 ถนนพหลโยธิน  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 10210 ไดท้ําสญัญากู้ยมืเงนิจากสหกรณ์ออมทรพัยผ์ูป้ระกอบกจิการรถทวัร์

จํากดั ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนที ่

0/1234 มวีตัถุประสงค์ในการให้กู้และรบัจํานองซึ่งทรพัย์สนิแก่สมาชกิฯลฯ ตัง้อยู่เลขที่ 242 

ซอยอาภาภริมย ์ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งในการ

ทํานิตกิรรมเกี่ยวกบับุคคลภายนอกและการฟ้องรอ้งดําเนินคดทีัง้คดแีพง่และคดอีาญา สหกรณ์

ได้มอบอํานาจให้นายแก้ว  แกร่งดัง่เพชร ผู้จดัการสหกรณ์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน

สหกรณ์ไดต้ามกฎหมาย ในการใหกู้ย้มืเงนิทัง้สองคนตกลงเป็นผูกู้รวมโดยกูย้มืเงนิจากสหกรณ์

เป็นเงนิจํานวน 1,000,000 บาท ตกลงใหส้หกรณ์คดิดอกเบีย้ไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี ในกรณี

ทีส่หกรณ์มปีระกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้พิม่ขึน้ ผูกู้ย้นิยอมเสยีดอกเบีย้เงนิกูต้ามที่

สหกรณ์เรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เมื่อสหกรณ์ไดแ้จง้เป็นหนงัสอืใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรอื

แจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนัน้  

ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ใน

ใบเสร็จรบัเงนิหรอืเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผูกู้้เป็นประจําเป็นการแจ้งให้ทราบ 

ทางจดหมายแลว้ ทัง้สองคนไดล้งลายมอืชื่อในสญัญากูพ้รอ้มไดร้บัเงนิดงักล่าวในวนัทีท่ําสญัญา

กูน้ัน้ โดยครบถ้วนแลว้และสญัญาว่าจะส่งคนืต้นเงนิรวมดอกเบี้ยเป็นงวดงวดละ 20,000 บาท

รวม 36 งวด ชําระภายในสิน้เดอืนของทุกเดอืนเริม่ชําระเดอืนแรกตัง้แต่ เดอืนกรกฎาคม 2558 

เว้นแต่ งวดสุดท้ายตกลงชําระส่วนที่เหลือทัง้หมดให้เสร็จสิ้น หากผู้กู้ผิดนัดชําระหน้ีตัง้แต่ 

สามงวดขึน้ไปใหผู้ใ้หกู้บ้อกเลกิสญัญาและเรยีกใหช้าํระหน้ีทัง้หมดคนืไดท้นัท ี

 การกูย้มืเงนิครัง้น้ีในวนัเดยีวกนันายดอน  ดนิแดงอายุ 39 ปี อยูบ่า้นเลขที ่678/1 ถนน

รชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้จดทะเบยีนจํานอง
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ที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ 123 เลขที่ดนิ 1 ตัง้อยู่ที ่ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 

เพื่อเป็นหลกัประกนั ในวงเงนิจํานอง 1,000,000 บาท ตกลงใหค้ดิดอกเบีย้ไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 

ต่อปี และยนิยอมใหส้หกรณ์เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ไดต้ามขอ้ตกลงในสญัญากู ้

 ต่อมาปรากฏว่าสองสามีภรรยาไม่ชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์เลย ประกอบกับที่ดินของ 

นายดอน เป็นที่ดินที่ถูกน้ําท่วมตลอดปี ราคาซื้อขายเพยีงไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์จึง

แต่งตัง้ให้ท่านซึ่งเป็นทนายความของสหกรณ์ชื่อนายเกียรติศักดิ ์ รักยุติธรรม อายุ 48 ปี  

เป็นทนายความประเภทตลอดชีพเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 91468/2537 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที่ 543 หมู่ 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บอกเลกิ

สญัญาและบอกกล่าวบงัคบัจํานอง เพื่อฟ้องรอ้งดําเนินคดตีามกฎหมาย โดยท่านไดท้ําหนังสอื

บอกกล่าวในวนัที่ 1 ธนัวาคม 2559 เมื่อครบกําหนดเวลาในหนังสือบอกกล่าวแล้ว ก็ไม่มี

ผูร้บัผดิชอบคนใดนําเงนิมาชําระใหแ้ก่สหกรณ์เลย สหกรณ์จงึมอบหมายใหท้่านดําเนินคดแีพ่ง

กบัผูต้้องรบัผดิทุกคนโดยใหฟ้้องเป็นคดแีพ่งสามญัที่ศาลแพ่งในวนัจนัทร์ที่ 1 มถุินายน 2560 

เป็นคดหีมายเลขดาํที ่44244/2560 

 หลงัจากได้รบัสําเนาคําฟ้องแล้วผู้กู้ท ัง้สองเกรงว่าตนจะถูกยดึรถยนต์โตโยต้า อลัตีส

หมายเลขทะเบียน 7ฅข 7031 กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของคนทัง้สอง ทัง้สองคนจึงแต่งตัง้

ทนายความเพือ่ยืน่คาํใหก้ารในคดแีพง่ โดยในการต่อสูค้ดใีนครัง้น้ี ทัง้สองคนไดท้ําหนังสอืมอบ

อํานาจเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานทนายความ ให้นายดาว ขนับิ่น อายุ 43 ปี  

อยู่บ้านเลขที่ 6789 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เป็นผูด้ําเนินการในชัน้ศาลแทน โดยใหม้อีํานาจแต่งตัง้ทนายความ มอบอํานาจช่วง รบัเอกสาร

จากศาล และใหม้อีํานาจดําเนินคดไีปในทางจําหน่ายสทิธิข์องตวัความไดด้ว้ย ซึ่งทนายความ 

ชื่อนายเขี้ยวเพชร  พิเศษสิทธิ ์สํานักงานตัง้อยู่เลขที่ 789 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง  

เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 10210 ได้จัดทําหนังสือมอบอํานาจให้ตามประสงค์และ

นอกจากน้ี นายเขีย้วเพชร ไดแ้นะนําวา่เพือ่ไมใ่หถู้กบงัคบัคดใีหท้ัง้สองคนขายรถคนัดงักล่าวไป
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และเก็บเงนิไว้อย่าให้สหกรณ์ทราบโดยเรว็ ก่อนที่ศาลจะมคีําพพิากษาทัง้สองจงึขายรถยนต์

ใหแ้ก่เตน็ทร์บัซือ้ขายรถยนต์แถวถนนรชัดาภเิษกแขวงลาดยาวเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานครไป

ในราคา 500,000 บาทและนําเงนิไปเกบ็ซ่อนไวโ้ดยไมฝ่ากธนาคาร 

 ต่อมาในวนัที่ 1 กนัยายน 2560 สหกรณ์ตรวจพบว่าทัง้สองคนได้ขายรถยนต์โตโยต้า 

คนัเดยีวของทัง้สองไป เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2560 โดยไม่นําเงนิมาชําระหน้ีแก่สหกรณ์ จงึมอบ

ให้ท่านฟ้องคดีอาญากบับุคคลทัง้สองที่ศาลแขวงพระนครเหนือเป็นคดีอาญาหมายเลขดําที ่

12145/2560 ในวนัที ่15 กนัยายน 2560 

  หลงัจากได้รบัสําเนาคําฟ้องคดอีาญาแล้วจําเลยทัง้สองจงึขอเจรจากบัสากรโดยตกลง  

ให้จําเลยทัง้สามทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  

ยอมชําระหน้ีเต็มตามคําฟ้องเวน้แต่ผูจ้ํานองรบัผดิไม่เกนิกว่าซบัที่เป็นหลกัประกนัจํานองโดย

ตกลงชําระให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนผ่อนชําระเดือนละไม่น้อยกว่า 100,000 บาททุกวนัสิ้น

เดอืนเริม่เดอืนแรกในเดอืนมกราคม 2561 คา่ฤชาธรรมเนียมในสว่นทีศ่าลไมส่ัง่คนืใหต้กเป็นพบั

และขอคดิค่าทนายความเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทและใหถ้อนฟ้องคดอีาญาหมายเลขดําที ่

12145 / 2560 ของศาลแขวงพระนครเหนือเมือ่ชาํระงวดแรกแลว้ดว้ย 

 คาํสัง่ ให้ทําคําตอบทุกขอ้ในสมุดคําตอบโดยไม่ต้องสร้างแบบพมิพ์การตอบในส่วนที่

เกี่ยวกบัคําฟ้องคดแีพ่งคดมีขีอ้พพิาทคดไีม่มขีอ้พพิาทคดอีาญาใหร้ะบุชื่อคู่ความทุกฝ่ายดว้ย

กรณีคาํคูค่วามและคาํรอ้งคดไีมม่ขีอ้พพิาทใหล้งชื่อผูย้ ืน่และระบุผูเ้รยีงและเขยีนดว้ย 

 ขอ้ 1 หนงัสอืบอกเลกิสญัญาและบอกกลา่วบงัคบัจาํนอง    10 คะแนน 

 ขอ้ 2 คาํฟ้องคดแีพง่และคาํขอทา้ยฟ้องใหท้าํอยา่งคดแีพง่สามญั   28 คะแนน 

 ขอ้ 3 หนงัสอืมอบอาํนาจใหต้่อสูค้ดแีพง่ของจาํเลย     10 คะแนน 

 ขอ้ 4 คาํฟ้องคดอีาญาและคาํขอทา้ยฟ้อง      12 คะแนน 
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 ขอ้ 5 สญัญาประนีประนอมยอมความ      10 คะแนน 

 ขอ้ 6 การกระทาํของทนายความจาํเลยผดิมรรยาททนายความหรอืไมอ่ยา่งไร  

            10 คะแนน 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 350 ผูใ้ดเพื่อมใิหเ้จา้หน้ีของตนหรอืผูอ้ื่นไดร้บัชําระหน้ีทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน ซึ่งไดใ้ช้

หรอืจะใชส้ทิธิเ์รยีกรอ้งทางศาลใหช้าํระหน้ี ยา้ยไปเสยี ซ่อนเรน้ หรอืโอนไปใหแ้ก่ผูอ้ื่น ซึ่งทรพัย์

ใดกด็ ีแกลง้ใหต้นเองเป็นหน้ีจํานวนใดอนัไม่เป็นความจรงิกด็ ีตอ้งระวงัโทษจําคุกไม่เกนิสองปี

หรอืปรบัไมเ่กนิสีพ่นับาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

มาตรา 351 ความผดิในหมวดน้ีเป็นความผดิอนัยอมความได ้

 

 

 

http://www.bangkoklawt.com/
http://www.bangkoklawt.com/

