ขอสอบกระบวนวิชา LW 104 (LA 103) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

--------------------------------------------------------------------------------------☞
คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การขออนุญาตมีและใชอาวุธปนฯ ถาผูขอมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครตองยื่นขอตอ
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(2) หัวหนาเขตที่ผูขอมีภูมิลาํ เนาอยู
(3) หัวหนากองทะเบียนกรมตํารวจ
(4) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตอบ 3 หนา 54 การขออนุญาตมีและใชอาวุธปนฯ ตองขอตอนายทะเบียนทองที่ กลาวคือ ถาผูขอมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตองยื่นขอตอหัวหนากองทะเบียน กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง กรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
2. สิ่งใดถือวาเปนที่ราชพัสดุ

(1) ตึกการบินไทย

(2) ที่รกรางวางเปลา
(3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(4) ที่ชายตลิ่ง
ตอบ 3 หนา 51 “ที่ราชพัสดุ” คือ อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแต
สาธารณสมบัติของแผนดิน ดังนี้ 1. ที่รกรางวางเปลา …. 2. …. ที่ชายตลิ่ง …. รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล
3. ใบ ภบท.5 หรือใบภาษีบํารุงทองที่ 5 เปน
(1) หนังสือรับรองแสดงการครอบครองที่ดิน
(2) หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน
(3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(4) ผิดทุกขอ
ตอบ 4 ใบ ภบท.5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่ ไมใชหนังสือรับรองแสดง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน (น.ส.3) หรือหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)
4. ชายสัญชาติไทยตองไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนเมื่อมีอายุครบ
(1) 18 ปบริบูรณ
(2) 17 ปบริบูรณ
(3) 20 ปบริบูรณ
(4) 16 ปบริบูรณ
ตอบ 2 หนา 48 ชายสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบ 17 ปบริบูรณในปใด ตองไปแสดงตนลงบัญชีทหาร
กองเกินที่อําเภอซึ่งเปนภูมิลาํ เนาทหารของตน
5. ตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา เด็กจะตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อมีอายุ
(1) 6 ปบริบูรณ
(2) ยางเขา 6 ขวบ
(3) 8 ปบริบูรณ
(4) ยางเขา 8 ขวบ
ตอบ 4 หนา 48 เด็กที่มีอายุยางเขา 8 ขวบ ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกระทั่งมีอายุถึง
15 ป
6. บุคคลสัญชาติไทยจะตองยื่นคําขอทําบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบ
(1) 18 ปบริบูรณ
(2) 15 ปบริบูรณ
(3) 20 ปบริบูรณ
(4) 17 ปบริบูรณ
ตอบ 2 หนา 47 บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ จะตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
7. เมื่อมีคนตายในบาน ใหผูเปนเจาบานหรือผูที่พบเห็นแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่มีการตายภายใน
(1) ทันที
(2) 12 ชั่วโมง
(3) 24 ชั่วโมง
(4) 48 ชั่วโมง
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ตอบ 3 หนา 44 ในกรณีที่เปนการตายนอกบาน ใหผูพบเห็นแจงตอนายทะเบียนหรือตํารวจก็ได
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่พบศพหรือเวลาที่ตาย
8. กฎหมาย 12 โตะเกิดขึ้นในสมัย
(1) กษัตริยริชารดที่ 1
(2) กษัตริยนโปเลียนที่ 3 (3) พระเจาหลุยสที่ 14 (4) กษัตริยจัสติเนียน
ตอบ 4 หนา 32 กฎหมาย 12 โตะ เปนจารีตประเพณีที่รวบรวมเปนหมวดหมูหรือเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริยจัสติเนียน
9. ผูที่กลาววา “กฎหมายคือสัญญาประชาคม” อันอยูในยุคที่ 4 นั้น คือ
(1) อริสโตเติล
(2) ดีโมสเทนเนส
(3) เคลเซน
(4) มองเตสกิเออร
ตอบ 2 หนา 32 ดีโมสเทนเนสเห็นวาในยุคที่ 4 กฎหมายคือสัญญาประชาคม เมื่อคนในสังคมตกลง
จะเคารพกฎหมายแตละคนจะตองทําตามสัญญาที่ไดใหไว
10. พระบิดาแหงกฎหมายไทยคือ
(1) กรมหลวงสงขลานครินทร
(2) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(3) กรมหลวงพิษณุโลกประชาสรรค (4) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตอบ 2 หนา 33 เสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระเจาวรวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์) ทรงไดช่ือวาเปนพระบิดาแหงกฎหมายไทย
11. สิ่งใดตอไปนี้เปนรูปแบบหนึ่งของสภาพบังคับ (Sanction) ทางกฎหมาย
(1) ปรับ
(2) ใชคาเสียหาย
(3) กักขัง
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 36 สภาพบังคับในทางอาญาคือโทษ ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพยสิน สวนสภาพบังคับในทางแพง ไดแก การบังคับใหชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทนตอกัน
12. สวนประกอบของรัฐคือ
(1) ประชาชน อาณาเขต
(2) ประชาชน อํานาจอธิปไตย
(3) ประชาชน อาณาเขต อํานาจอธิปไตย (4) รัฐบาล
ตอบ 3 หนา 37 “รัฐ” คือ ที่ที่มีประชาชนอยูรวมกันในอาณาเขตอันใดอันหนึ่ง ภายใตอํานาจอธิปไตย
ของตนเอง
13. สิ่งที่มีความผูกพันใกลชิดกับกฎหมายแตไมใชกฎหมายคือ
(1) ศีลธรรม
(2) จริยธรรม
(3) วัฒนธรรม
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 38 สิ่งที่มีความผูกพันใกลชิดกับกฎหมายแตไมใชกฎหมายมี 3 อยาง คือ 1. ศาสนา
2. ศีลธรรม 3. จารีตประเพณี
14. อะไรตอไปนี้เปนกฎหมายตามเนื้อความ
(1) พ.ร.บ. ปาไม
(2) พ.ร.บ. ยาเสพติด
(3) พ.ร.บ. คุมครองสัตวปา
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 37 “กฎหมายตามเนื้อความ” หรือกฎหมายแท ๆ คือ ขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความ
ประพฤติของมนุษย ถาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ
15. อะไรตอไปนี้เปนกฎหมายตามแบบพิธี
(1) ประกาศกระทรวง
(2) กฎกระทรวง

(3) ขอบังคับกระทรวง

(4) ผิดทุกขอ

ตอบ 2 หนา 40 “กฎหมายตามแบบพิธี” คือ กฎหมายที่ออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้โดย
มิไดคํานึงถึงวากฎหมายนั้นเขาลักษณะเปนกฎหมายตามเนื้อความหรือไม ไดแก พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน
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16. นางแดงคลอดบุตรบนรถเมลและถูกนําสงโรงพยาบาลภายหลัง ผูที่ตองแจงการเกิดของบุตรนางแดงคือ
(1) เจาของรถเมล
(2) โรงพยาบาล
(3) ตัวนางแดงเอง
(4) ใครคนใดคนหนึ่งก็ได
ตอบ 3 หนา 44 เมื่อมีเด็กเกิด ถาเกิดในบานใหเจาบานแจง …. ถาเกิดนอกบานใหมารดาของเด็ก
แจงตอนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน (เกิดบนรถเมลถือวาเปนการเกิดนอกบาน)
17. การแจงยายที่อยูออกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน
(1) 60 วัน
(2) 90 วัน
(3) 30 วัน
ตอบ 4 หนา 45

(4) 15 วัน

18. ชื่อใดตอไปนี้ไมตองจดทะเบียน
(1) ชื่อเลน
(2) ชื่อรอง
(3) ชื่อตัว
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 46 สวนการตั้งชื่อสกุล และการขอตั้งชื่อสกุลใหม จะตองแจงและจดทะเบียนตอ นาย
ทะเบียนในทองที่ที่ตนมีภูมิลาํ เนาอยู
19. ผูที่ทําบัตรประจําตัวประชาชนหาย จะตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยูภายใน
(1) 60 วัน
(2) 90 วัน
(3) 120 วัน
(4) 30 วัน
ตอบ 2 หนา 48
20. ใครเปนผูริเริ่มนําวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปจากอังกฤษมาสูประเทศไทย
(1) รัชกาลที่ 4
(2) รัชกาลที่ 5
(3) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(4) กรมหลวงสงขลานครินทร
ตอบ 3 หนา 3 วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี้ ไดแพรหลายจากอังกฤษเขาสูประเทศ
ไทย ในสมัยเสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
21. กฎหมายคอมมอนลอวมีใชในประเทศใด
(1) ไทย
(2) ญี่ปุน
(3) อิตาลี
(4) อเมริกา
ตอบ 4 หนา 6 กฎหมาย Common Law หรือ Case Law นิยมใชในประเทศอังกฤษและ
เครือจักรภพอังกฤษ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาดวย
22. Civil Law เปนรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย
(1) ลายลักษณอักษร
(2) จารีตประเพณี
(3) พิเศษ
(4) กฎหมายเฉพาะ
ตอบ 1 หนา 7 กฎหมายลายลักษณอักษร นิยมใชกันในประเทศตาง ๆ ในยุโรป เชน ฝรั่งเศส
เยอรมัน เปนตน คือ เปนรูปของประมวลกฎหมาย โดยเฉพาะในทางกฎหมายแพงนั้นใชระบบ
กฎหมาย “Civil Law”
23. ผูที่กลาววา “กฎหมายคือขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือ
ถูกลงโทษ” คือ
(1) ดีโมสเทนเนส
(2) กรมหลวงราชบุรีฯ
(3) จอหน เซลมอน
(4) ดร.หยุด แสงอุทัย
ตอบ 4 หนา 33

24. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะที่สาํ คัญที่สุดของกฎหมาย
(1) ใชไดเสมอไป
(2) ใชไดทั่วไป
(3) ตองมาจากรัฐาธิปตย (4) ตองปฏิบัติตาม
ตอบ 4 หนา 35 ลักษณะที่สําคัญที่สุดแหงกฎหมาย คือ กฎหมายเปนขอบังคับที่ตองปฏิบัติตาม
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25. กฎหมายกับจารีตประเพณีตางกันตรงที่
(1) ครอบคลุมการดํารงชีวิตของมนุษย
(2) ใชไดทั่วประเทศ
(3) กําหนดความประพฤติ
(4) ผูฝาฝนจะถูกลงโทษ
ตอบ 4 หนา 40 การกระทําความผิดหรือฝาฝนกฎหมาย ผูกระทําจะมีความผิดและถูกลงโทษ แตการ
กระทําผิดหรือฝาฝนจารีตประเพณีจะไดรับเพียงการติเตียนจากสังคมเทานั้น
26. นิติกรรมที่เกิดขึ้นดวยการแสดงเจตนาออกมาไมตรงกับเจตนาที่แทจริงซึ่งซอนอยูในใจโดยคูกรณีฝายหนึ่ง
รูถึงเจตนาที่ซอนอยูในใจ มีผลในกฎหมายประการใด
(1) สมบูรณ
(2) โมฆียะ
(3) โมฆะ
(4) ใชบังคับมิได
ตอบ 3 หนา 173 แตถาคูกรณีอีกฝายหนึ่งมิไดรูถึงเจตนาที่ซอนอยูในใจแลว นิติกรรมหรือการแสดง
เจตนานั้นจะสมบูรณไมตกเปนโมฆะ
27. การหมั้นจะกระทําไดตอเมื่อ
(1) ชายหรือหญิงตองมีอายุ 16 ปบริบูรณ
(2) ชายและหญิงตองมีอายุ 16 ปบริบูรณ
(3) ชายหรือหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ
(4) ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ
ตอบ 4 หนา 193 การหมั้นจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณแลว การหมั้นที่ฝาฝน
บทบัญญัติดังกลาวนี้จะตกเปนโมฆะ
28. ขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุด
(1) การหมั้นที่กระทําโดยชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแลว หากมิไดรับความยินยอมจากบิดามารดาของชาย
หญิงนั้นจะทําใหการหมั้นนั้นเปนโมฆียะ
(2) การหมั้นที่กระทําโดยชายอายุ 18 ป และหญิงอายุ 16 ป หากมิไดรับความยินยอมจากบิดามารดาของ
หญิง จะทําใหการหมั้นเปนโมฆียะ
(3) การหมั้นที่กระทําโดยชายอายุ 18 ป และหญิงอายุ 18 ป การหมั้นนี้หากมิไดรับความยินยอมจากบิดา
มารดาของชายหญิงนั้น จะทําใหการหมั้นเปนโมฆียะ
(4) การหมั้นที่กระทําโดยชายอายุ 21 ป และหญิงอายุ 19 ป มิจําเปนตองรับความยินยอมจากบิดามารดา
ของหญิง
ตอบ 3 หนา 193 ผูเยาวจะทําการหมั้นกันไดจะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดากอน การหมั้นที่
ไดกระทําลงโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวจะตกเปนโมฆียะ
29. นายดําอายุ 21 ป น.ส.แดงอายุ 21 ป ตกลงจะหมั้นกัน โดยนายดําตกลงวาจะมอบเงินใหจํานวน 5 ลาน
บาท อีกทั้งจะมอบรถยนต 1 คันและสรอยคอทองคําอีก 3 เสน ปรากฏวากอนหนาวันหมั้น 1 วัน นายดํา
ไดนําเงินจํานวน 5 ลานบาทมามอบไวให น.ส.แดงกอน ครั้นถึงวันหมั้นนายดํานํารถยนตมามอบให
น.ส.แดง สวนสรอยคอทองคํา 3 เสน นายดํามอบใหในวันถัดจากวันหมั้น เชนนี้ของหมั้นคือ
(1) เงินจํานวน 5 ลานบาทและรถยนต
(2) รถยนตเทานั้น
(3) สรอยคอทองคํา 3 เสนเทานั้น
(4) เงินจํานวน 5 ลานบาทเทานั้น
ตอบ 1 หนา 193 “ของหมั้น” คือ ทรัพยสินที่ฝายชายไดสงมอบหรือโอนใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐาน
และประกันวาจะสมรสกับหญิงนั้น (แตจะตองไดสงมอบใหกอนหรือในขณะที่ทําสัญญาหมั้น ถา
ใหในภายหลังจะไมถือวาเปนของหมั้น)

30. การหมั้นที่เกิดขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายยอม
(1) ไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได
(2) ตกลงใหมีเบี้ยปรับไดหากไมมีการสมรสเกิดขึ้น
(3) ใหถือวาของหมั้นนัน้ เปนสินสมรสของชายหญิงคูหมั้น (4) ไมจําเปนตองมีของหมั้นแตอยางใด
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ตอบ 1 หนา 193 การหมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถาไดมีขอตกลงกันไววาจะ
ใหเบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 1438) …. และการ
หมั้นจะตองมีของหมั้นเสมอ เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิง (ป.พ.พ. มาตรา
1437)
31. การสมรสจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
(1) ชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณและไดรับความยินยอมจากบิดามารดา
(2) ชายหรือหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณและไดรับความยินยอมจากบิดามารดา
(3) ชายและหญิงนั้นไดทําบัตรประชาชนแลว
(4) อายุไมใชสาระสําคัญของการสมรส
ตอบ 1 หนา 193 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณแลว และถาเปนผูเยาวก็
จะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาดวย มิฉะนั้นการสมรสจะตกเปนโมฆียะ
32. การสมรสจะชอบดวยกฎหมายตอเมื่อ
(1) มีการหมั้นที่ชอบดวยกฎหมายมากอน
(2) มีการสงมอบสินสอดแลว
(3) มีการจดทะเบียนสมรส
(4) ตองปฏิบัติตามขอ 2 และ 3
ตอบ 3 หนา 194 การสมรสจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายก็เฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น
…. (ไมมีบทกฎหมายใดบังคับวาจะสมรสไดตองมีการหมั้นมากอน และไมจําเปนจะตองมี
สินสอดเสมอ แตถามีสินสอดจะตกลงกันใหกอนหรือหลังการสมรสแลวก็ได)
33. ทรัพยสินที่คูสมรสไดรับเปนมรดกตกทอดในระหวางสมรสยอมถือเปน
(1) สินสมรส
(2) สินสวนตัว
(3) สินบริคณห
(4) ไมมีขอใดถูกตอง
ตอบ 2 หนา 194 “สินสวนตัว” ไดแก ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส …. หรือทรัพยสินที่
ฝายใดไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา ….
34. การสมรสสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อ
(1) ชายและหญิงตกลงแยกกันอยูเปนเวลาเกินกวา 3 ป
(2) ชายหรือหญิงตกลงหยากันที่สถานีตํารวจตอหนาเจาพนักงาน
(3) เมื่อสามีอุปการะหรือยกยองหญิงอื่นฉันภริยา (4) ศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส
ตอบ 4 หนา 195 การสมรสสิ้นสุดลงไดดวยเหตุ 3 ประการ คือ 1. ความตาย 2. การหยา
3. ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
35. ขอใดคือลักษณะความสัมพันธระหวางสามีภริยา
(1) อยูกินกันฉันสามีภริยา
(2) ตองจัดการสินสมรสรวมกัน
(3) ตองทําหนาที่เปนผูอนุบาลเมื่อคูสมรสถูกศาล
สั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ถูกตองทั้งขอ 1 และ 2
ตอบ 4 หนา 194 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา แบงออกได 2 ลักษณะคือ 1. ความสัมพันธ
ในทางสวนตัว คือ ตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน ตลอดทั้งเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือ
ภริยาเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 2. ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
คือ ตองจัดการสินสมรสรวมกัน
36. ขอใดตอไปนี้อางเปนเหตุหยามิได
(1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงโสเภณีเปนครั้งคราว

(2) สามีเปนโรคเอดส

(3) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายไปเกินหนึ่งป (4) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ
ตอบ 1 หนา 195, 196 กรณีที่จะเปนเหตุฟองหยาไดจะตองเปนกรณีที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือ
ยกยองหญิงอื่นฉันภริยา
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37. มรดกคือ
(1) สิทธิและทรัพยสินที่ไดเพราะเหตุแหงความตายของเจามรดก
(2) สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท
(3) สิทธิ หนาที่ ความรับผิด ของผูตายที่มิใชการเฉพาะตัวของผูตาย
(4) ไมมีขอใดถูกตอง
ตอบ 4 หนา 199 “มรดก” ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง
ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท
(1) หลานของเจามรดก
38. บุคคลใดตอไปนี้มิใชทายาท
(2) ภรรยาของบุตรเจามรดก
(3) มารดาเจามรดก
(4) นองชายตางมารดาของเจามรดก
ตอบ 2 หนา 199 – 200 ลูกสะใภของเจามรดก ไมถือวาเปนทายาทโดยธรรมในฐานะผูสืบสันดาน
(1) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
39. ขอใดตอไปนี้มิอาจรับมรดกไดในฐานะผูรับพินัยกรรม
(2) คนรับใชของเจามรดก
(3) นิโคล เทริโอ (4) สุนัขพันธุหลังอานที่รับใชเจามรดกมากวา 10 ป
ตอบ 4 หนา 199 ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม ซึ่งเรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” นั้น จะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได แตจะตองเปนบุคคลตามกฎหมายเทานั้น
40. พินัยกรรมนั้น
(1) บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 15 ปยอมทําพินัยกรรมได
(2) สามีภริยาสามารถทําพินัยกรรมเกี่ยวกับสินสมรสไดทั้งหมด
(3) ผูเปนพยานในพินัยกรรมจะรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรมไมได
(4) เปนการแสดงเจตนากําหนดเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของผูทําพินัยกรรมเทานั้น
ตอบ 3 ป.พ.พ. มาตรา 1653 วรรคแรกและวรรคสอง กําหนดไววา ผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรม
รวมทั้งคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมนั้นดวยจะเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรมนั้น
ไมได
41. เมื่อบุคคลใดถึงแกความตายโดยไมมีทายาท ทรัพยมรดกของผูตายยอมตกทอดแก
(1) วัดที่ผูตายมีภูมิลาํ เนา
(2) แผนดิน
(3) เจาหนี้ของผูตาย
(4) บริษัทที่ผูตายทํางานอยู
ตอบ 2 หนา 200 ป.พ.พ. มาตรา 1753 บัญญัติวา “…. เมื่อบุคคลใดถึงแกความตายโดยไมมี
ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตก
ทอดแกแผนดิน”
42. ทางใดบางที่จะทําใหบุตรนอกกฎหมายกลับกลายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายได
(1) บิดายินยอมใหใชนามสกุล
(2) บิดาพาไปสมัครเขาโรงเรียนโดยแจงวาเปนบุตร
(3) บิดามารดาไปจดทะเบียนสมรสกัน
(4) บิดาสงไปเรียนตางประเทศ
ตอบ 3 หนา 197 เด็กเกิดจากบิดามารดาซึ่งมิไดสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย จะเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของชายไดตอเมื่อ 1. บิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. บิดาไดจด
ทะเบียนวาเด็กเปนบุตร 3. ศาลพิพากษาวาเปนบุตร
43. คดีอุทลุมคือ
(1) คดีที่พนักงานอัยการฟองบิดาฐานทํารายรางกายบุตร

(2) คดีที่หลานฟองอาฐานกักขังหนวงเหนี่ยว
(3) คดีที่บุตรฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดจากบิดา
(4) คดีที่บิดาและมารดาฟองเรียกบุตรจากบุคคลภายนอก

