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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายทีด่นิและทรพัยส์นิ 

สาขาวชิานติศิาสตร ์

40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 General Principles of Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัสงัคม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีส่ าคัญ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึบทบาทของผูใ้ชก้ฎหมายในสถาบันต่างๆ ของสงัคมและเนน้ใหท้ราบถงึ 

จรรยาบรรณของนักกฎหมายเพือ่เป็นบรรทดัฐานทีด่ใีนสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บอ่เกดิและววิัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎี

และแนวความคดิต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ทีม่าของกฎหมาย ศักดิข์องกฎหมาย การใชก้ฎหมาย  

หลักการตคีวามกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมายลักษณะตา่งๆ หลักกฎหมายทีส่ าคัญบางประการ ความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายลักษณะตา่งๆ และความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกับศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัชวีติประจ าวนัและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 

41201 กฎหมายมหาชน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกฎหมายมหาชน 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน หลกักฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริม่ตัง้แตรั่ฐ 

ระบอบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ การแบ่งแยกอ านาจ การใชอ้ านาจอธปิไตย แนวนโยบายแห่งรัฐ สทิธแิละ

เสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน การควบคุมมิใหก้ฎหมายขัดกับ

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายปกครองตัง้แต่  

การปกครองของรัฐ ทฤษฎกีารรวมและกระจายอ านาจ การแบง่สว่นบรหิารราชการแผ่นดนิ บรกิารสาธารณะ ความ

เกีย่วพันระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐ การควบคมุการใชด้ลุยพนิจิของเจา้พนักงานจนถงึแนวความคดิเรือ่งศาลปกครอง 
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41211 กฎหมายแพง่ 1: บุคคล นติกิรรม สญัญา (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักเกณฑพ์ืน้ฐานในกฎหมายแพ่งเรือ่งบคุคล นติกิรรมและสญัญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะบคุคลโดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลิ าเนา นติบิคุคล 

 ลักษณะนติกิรรม ตัง้แตค่วามหมาย ลักษณะและแบบของนติกิรรม การแสดงเจตนา ความสมบรูณ์ของ

นติกิรรม เงือ่นไขและเงือ่นเวลาในนติกิรรม ระยะเวลาและอายคุวาม 

 ลกัษณะสญัญา ตัง้แตก่ารกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การเลกิสญัญา จนถงึมัดจ าและการก าหนดเบีย้ปรับ 

41212 กฎหมายแพง่ 2: หนี ้ ละเมดิ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law II: Obligations and Delicts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเกณฑก์ฎหมายลกัษณะหนี ้ ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่และ

ลาภมคิวรได ้

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะหนี้ ตัง้แต่ความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับชว่งสทิธ ิการโอนสทิธเิรียกรอ้งการใชส้ทิธิ

ของลกูหนี ้การเพกิถอนการฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง บรุมิสทิธ ิลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี ้

 ลักษณะละเมดิ ตัง้แต่ความรับผดิเพื่อละเมดิ โดยการกระท าของตนเองหรือของผูอ้ืน่ ความรับผดิใน

ฐานะเป็นเจา้ของทรัพยส์นิอนัเป็นตน้เหตแุหง่ละเมดิ คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ อายคุวามละเมดิและนริโทษกรรม 

 ลกัษณะจัดการงานนอกสัง่และลักษณะลาภมคิวรได ้

41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ (6 หนว่ยกติ) 

 Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะทรัพย ์กฎหมายทีด่นิ กฎหมาย

ปฏริูปทีด่นิและกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะทรัพยส์นิอืน่ๆ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

และความจ าเป็นของกฎหมายเรือ่งนัน้กบัสงัคม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายทรัพยส์นิ ตัง้แตค่วามหมาย ประเภท และความสมัพันธข์องทรัพยส์นิ สภาพของทรัพยส์นิและ

บุคคลสทิธิ กรรมสทิธิ์และกรรมสทิธิ์รวม การไดม้าซึง่กรรมสทิธิ์ การใชส้ทิธิและขอ้จ ากัดการใชส้ทิธิ สทิธิ

ครอบครอง ภาระจ ายอม ทรัพยส์ทิธอิืน่ๆ การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพยห์รอืทรัพยส์ทิธอิันเกีย่วกับอสงัหารมิทรัพย ์

รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นอาคารชดุ 

 กฎหมายทีด่นิ ตัง้แต่ระบบทีด่นิ ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน การออกหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิ  

การจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรัพย ์ตลอดจนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law I: General Principles 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับหลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา รวมทัง้หลักในการ

ตคีวามกฎหมายอาญา 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับบทบัญญัตใินภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา

สามารถใชค้วามรูว้นิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นอาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา สามารถทีจ่ะวเิคราะหปั์ญหา

อาชญากรรมในสงัคมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายาม

กระท าความผดิ ผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งในการกระท าความผดิ เหตุยกเวน้ความผดิ ยกเวน้โทษ ลดโทษ การกระท า

ความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผดิอกี อายคุวามอาญา โทษในทางอาญาและวธิกีารเพือ่ความ

ปลอดภัย 

 ทฤษฎอีาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 

41311 กฎหมายแพง่ 3: ครอบครวั มรดก (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law III: Family Law and Law of Succession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะครอบครัวและมรดก 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายครอบครัว ตัง้แตก่ารหมัน้ การสมรส ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา 

ความสมบรูณ์ของการสมรส การสิน้สดุแหง่การสมรส สทิธแิละหนา้ทีข่องบดิามารดาและบตุร  ความปกครอง บตุรบญุธรรม 

ตลอดจนคา่อปุการะเลีย้งด ู

 กฎหมายมรดก ตัง้แตก่ารตกทอดแห่งทรัพยม์รดก การเป็นทายาท สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก การ

แบง่ทรัพยม์รดกหรอืสว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชัน้ตา่งๆ การรับมรดกแทนทีก่ัน  การเป็นทายาท

โดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมหรือขอ้ก าหนด

พนัิยกรรม วธิจีัดการและปันทรัพยม์รดก มรดกทีไ่มม่ผีูรั้บ และอายคุวามมรดก 
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41321 กฎหมายพาณชิย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรพัย ์เชา่ซือ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑข์องกฎหมายพาณิชยใ์นบรรพ 3 เอกเทศสญัญา

ตัง้แตส่ญัญาซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท างาน รับขน และกฎหมาย

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักลา่ว 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาลักษณะของสภาพและหลักส าคัญของสัญญาซือ้ขาย ค ามั่น สัญญาซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดกับ

สัญญาจะซือ้ขาย และการโอนกรรมสทิธิ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูข้าย และหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้ขายฝากและ

ขายตามตัวอย่าง ขายตามค าพรรณนา ขายเผือ่ชอบ และขายทอดตลาด การคุม้ครองผูบ้รโิภค หลักปฏบิัตกิารซือ้

ขายในธุรกจิ แลกเปลีย่น และให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท าของ รับขน และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ

กฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์

41322 กฎหมายพาณชิย ์ 2: ยมื ฝากทรพัย ์ตวัแทนประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของใน

คลงัสนิคา้ ตวัแทน นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ และการประกนัภัย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษามีความเขา้ใจถงึหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเนน้ใหเ้ห็นถึง

ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญายมืใชค้งรูป ยมืใชส้ ิน้เปลอืง ฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสนิคา้ 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาตวัแทน โดยเริม่ตัง้แตล่ักษณะประเภทของตัวแทน หนา้ทีแ่ละความรับผดิทีม่ตี่อ

ระหวา่งตวัการและตวัแทน และตอ่บคุคลภายนอก ความระงับแหง่สญัญาตวัแทนตลอดจนตวัแทนคา้ตา่ง 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ 

 กฎหมายว่าดว้ยสัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ การประกันวนิาศภัย การประกันภัยในการรับขน 

การประกนัภัยค ้าจนุและการประกนัชวีติ 

41323 กฎหมายพาณชิย ์ 3: ประกนัดว้ยบุคคลและทรพัย ์ ต ัว๋เงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะค ้าประกัน จ านอง จ าน า บัญชี

เดนิสะพัด ตัว๋แลกเงนิ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 

 



5 

 

 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่ค ้าประกนั จ านอง จ าน า 

 กฎหมายว่าดว้ยสัญญาบัญชเีดนิสะพัดและตั๋วเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งิน และเช็ค  

ความผดิทางอาญาเกีย่วกับการใชเ้ช็ค ตลอดจนแนวปฏบิัตทิางธุรกจิการคา้เกีย่วกับตั๋วเงนิและการประกันดว้ย

บคุคลและทรัพย ์

41324 กฎหมายพาณชิย ์ 4: หุน้สว่น บรษิทั (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law IV: Partnerships and Companies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายหุน้สว่นบรษัิท รวมทัง้บรษัิทมหาชน 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบถงึวธิกีารจัดการหา้งหุน้สว่นบรษัิท วตัถปุระสงค ์ความมุ่งหมายในการตัง้บรษัิท 

การแยก การควบบรษัิท การเพิม่ทนุ ลดทนุ การระดมทนุส าหรับองคก์รธุรกจิในตลาดทนุ การบัญช ี

งบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายว่าดว้ยหุน้ส่วนบรษัิท ศกึษาตัง้แต่แนวคดิ รูปแบบการด าเนินธุรกจิตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน 

ศกึษาเรื่องหา้งหุน้ส่วนและบรษัิทตัง้แต่เรื่องหา้งหุน้ส่วนสามัญ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด ทัง้นี้เนน้ถงึ

สภาพและการจัดตัง้หา้งหุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ลกัษณะทัว่ไปของหา้งหุน้สว่นสามัญ การด าเนนิงาน การเปลีย่นแปลง การ

ครอบง า การจัดการ และการเลกิหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจ ากัด และบรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด การ

ระดมทนุส าหรับองคก์รธุรกจิในตลาดทนุ การบญัช ีงบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่สงัคม 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาทราบถงึหลักเกณฑท์ั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม กฎหมาย

สิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษากฎหมายสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุมลพษิ การอนุรักษ์ 

สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาต ิตลอดจนระงับการกระท าที่

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะของเสยีวตัถอุนัตราย และการเรยีกคา่เสยีหายในคดสีภาวะแวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบหลักเกณฑเ์กีย่วกับการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาเกีย่วกับวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 

การควบคมุมลพษิ และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิโดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียู่ตลอดจนแนวนโยบายของ

รัฐในการประกันสทิธขิองประชาชน เพือ่ใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีม่คีณุภาพตามสมควร และมาตรการเกีย่วกับการ

เรียกรอ้งค่าเสยีหายจากคดีสภาวะแวดลอ้ม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชท้ี่ดนิ กฎหมายผังเมือง และ

กฎหมายเกีย่วกบัพลงังาน 

 

Last updated: 20-February-2019 


