
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เวลาประมาณ 11.00 น. นายวนัชยั เดินทอง อาย ุ 40 ปี มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มี
ภูมิล  าเนาอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 22 ต าบลบา้นดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ไดพ้า ด.ญ.วนัลี เดินทอง บุตรสาวอาย ุ10 ขวบ ไปเท่ียว
หา้งสรรพสินคา้ “วนัเดอร์เวิลด”์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 123 ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ขณะท่ีมาถึงบริเวณดา้นหนา้ซ่ึง
เป็นประตูทางเขา้หา้ง ด.ญ.วนัลี เดินทองไดห้ยดุดูป้ายหา้งสรรพสินคา้วนัเดอร์เวิลดด์ว้ยความต่ืนตาต่ืนใจ เน่ืองจากเป็นคร้ัง
แรกท่ีบิดาไดพ้ามาเท่ียวหา้งคร้ังแรก และทนัทีท่ีด.ญ.วนัลี เดินทอง จะกา้วเดินเขา้หา้งไปนั้น ป้ายหา้งขนาด 3 x 1 เมตร
ดงักล่าว ซ่ึงติดตั้งอยูสู่งกวา่พ้ืนดินประมาณ 5 เมตรกห็ล่นลงมา และฟาดถกูล าตวัของด.ญ.วนัลี จนสลบไป 

นายวนัชยั เดินทอง จึงรีบน าบุตรสาวของตนส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จากการตรวจของแพทย ์
พบวา่กระดูกซ่ีโครงของ ด.ญ.วนัลี หกัไป 5 ซ่ี กระดูกสนัหลงัและปอดไดรั้บความกระทบกระเทือน ตอ้งนอนรักษาตวัอยู่ท่ี
โรงพยาบาลเดือนเศษ จึงสามารถลุกนัง่ได ้และแพทยย์อมใหก้ลบัไปนอนรักษาตวัต่อท่ีบา้นเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 ในวนั
ออกจากโรงพยาบาลนายวนัชยั เดินทอง ไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลไปทั้งส้ินเป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยเป็นเงินท่ีตอ้งกูย้ืม
เงินมาในเชา้วนัเดียวกนันั้น เพ่ือจ่ายแก่โรงพยาบาลจ านวน 1,000,000 บาท เสียดอกเบ้ียในอตัรา 10,000 บาทต่อเดือน 
นอกจากน้ีแพทยผ์ูรั้กษาลงความเห็นวา่ ด.ญ.วนัลี ยงัตอ้งนอนรักษาตวัต่อไปอีกไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน กระดูกสันหลงัและปอดจึง
จะหายอกัเสบ และซ่ีโครงท่ีหกัจะประสานกนัไดใ้นลกัษณะท่ีแขง็แรงพอจะรับน ้าหนกัในขณะยืนและเดินได ้

หลงัเกิดเหตุทางหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นกิจการของบริษทั วนัเดอร์เวิลด ์ จ ากดั มีนายสมชาติ นอ้ยสกลุ เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ (จดทะเบียนท่ีส านกังานหุน้ส่วนบริษทัจงัหวดัเชียงราย) ไดส่้งตวัแทนมาเยี่ยม ด.ญ.วนัลี และติดต่อขอ
เจรจากบันายวนัชยั โดยยินยอมท่ีจะชดใชค่้าเสียหายให ้ 500,000 บาท แต่นายวนัชยัไม่ยอมรับ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นจ านวน
ค่าเสียหายท่ีนอ้ยเกินไป 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2554 นายวนัชยัไดม้าหาท่าน ซ่ึงเป็นทนายความ และมอบหมายใหท้ าการเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางแพ่ง และมอบอ านาจให ้ แจง้ความด าเนินคดีอาญาฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตราย
สาหสั ซ่ึงท่านในฐานะทนายความไดส้อบขอ้เทจ็จริงแลว้ ปรากฏวา่ ป้ายหา้งท่ีตกมานั้น เคยตกมาคร้ังหน่ึงแลว้ เม่ือหน่ึง
สปัดาห์ก่อนหนา้นั้น แต่เคราะห์ดีไม่ถูกใคร สาเหตุเกิดจากน๊อตยึดรับน ้าหนกัไม่ไหว เพราะแผน่ป้ายเป็นไมเ้น้ือแขง็แผ่น
เดียวขนาดใหญ่ ตอนท่ีน ามาติดเขา้ใหม่ทางบริษทัหาน๊อตขนาดใหญ่กวา่ยงัไม่ได ้ จึงน าป้ายติดเขา้ไปพลางก่อนโดยน๊อต
ขนาดเดิม และไม่ไดท้ าจุดยึดใหม่ กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเห็นวา่เดือนหนา้ค่อยหาช่างมาท าการติดตั้งใหถ้าวร และแขง็แรง
กวา่น้ี แต่ยงัไม่ทนัด าเนินการก็เกิดเหตุป้ายตกลงมาทบัถูก ด.ญ.วนัลี เสียก่อน อน่ึงพนกังานสอบสวนกพ็บวา่ จุดยึดเดิมซ่ึง
เป็นคอนกรีต มีลกัษณะร่วนและหลวมอนัเน่ืองมาจากการตอกย  ้าน๊อตคร้ังแรก ท าใหน๊้อตท่ีย  ้าไปคร้ังหลงัไม่สามารถยึดเกาะ
ได ้เป็นเหตุใหป้้ายนั้นหล่นลงมาอีกคร้ังในเวลาเพียงไม่ก่ีวนั 

ท่านไดแ้จง้ความร้องทุกขต่์อพนกังานต ารวจ ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 เพ่ือด าเนินคดีทางอาญาต่อบริษทั วนัเดอร์
เวิลด ์ จ ากดัและกรรมการผูจ้ดัการ และในวนัเดียวกนันั้นท่านไดมี้หนงัสือเรียกร้องทวงถามใหบ้ริษทั วนัเดอร์เวิลด ์ จ ากดั 
ช าระค่าเสียหาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่ารักษาพยาบาลท่ีไดช้ าระไป (ไม่คิดดอกเบ้ียในระยะเวลาท่ีผา่นมา) และดอกเบ้ียจาก
การกูย้ืมเงินโดยคิดถึงวนัทวงถาม และค่าเสียหายจากการท่ีด.ญ.วนัลี ตอ้งรักษาพยาบาลต่อเน่ืองอีก 3 เดือนเป็นเงิน 500,000 
บาท โดยเรียกใหบ้ริษทัช าระภายใน 15 วนันบัจากวนัไดรั้บหนงัสือทวงถาม แต่ปรากฏวา่ทางบริษทัไดรั้บหนงัสือทวงถาม
แลว้แต่เพิกเฉย  

ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2554 ท่านจึงยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย พร้อมเรียกดอกเบ้ียจากค่าเสียหายนบั
จากวนัฟ้องร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นคดีละเมิด และในวนัเดียวกนันั้นท่านกไ็ดย้ื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลเช่นเดียวกนัเน่ืองจากเห็น
วา่นบัแต่ไดแ้จง้ความร้องทุกขไ์ปท่านคดีไม่มีความคืบหนา้ จึงตดัสินใจฟ้องด าเนินคดีดว้ยตนเอง 
 
 



ให้ท ำค ำตอบดังต่อไปนี้ 
1. ใหท้่านในฐานะทนายความผูรั้บมอบอ านาจท าหนงัสือทวงถามลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 ส่งใหน้ายเลิศ 

ขอใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ    20   คะแนน 
2. ใหท้  าค าฟ้องแพง่ และค าขอทา้ยฟ้องแพง่ (เขียนเฉพาะเน้ือหา)    30   คะแนน 
3. ใหท้ าค าฟ้องคดีอาญา และค าขอทา้ยฟ้องอาญา (เขียนเฉพาะเน้ือหา)   20   คะแนน 

 
****หมำยเหต*ุ*** 

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 295  ผูใ้ดท าร้ายผูอ่ื้น จนเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผูอ่ื้นนั้น ผูน้ั้น
กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 297  ผูใ้ดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตใุหผู้ถู้กกระท าร้ายรับอนัตราย
สาหสั ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่กเดือนถึงสิบปี 

อนัตรายสาหสันั้น คือ 
(1) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
(2) เสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ 
(3) เสียแขน ขา มือ เทา้ น้ิวหรืออวยัวะอ่ืนใด 
(4) หนา้เสียโฉมอยา่งติดตวั 
(5) แทง้ลูก 
(6) จิตพิการอยา่งติดตวั 
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเร้ือรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวติ 
(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บดว้ยอาการทุกขเวทนาเกินกวา่ยีสิ่บวนัหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ไดเ้กินกวา่

ยีสิ่บวนั 

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 300  ผูใ้ดกระท าโดยประมาท  และการกระท านั้นเป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรับอนัตรายสาหสั 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 


