
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ที่ดินเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายต้อง
อาศัยที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งสร้าง
ผลผลิตทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม ในด้านเศรษฐกิจถือว่า ท่ีดินเป็นเศรษฐทรัพย์ เป็น
แหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า ในด้านการปกครองท่ีดินเป็นรากฐานของความมั่นคงท่ีแสดง
ถึงอาณาเขตแห่งการเป็นเจ้าของ การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินให้กับประชาชนจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งท้ังภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ เป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความมั่นคงใน
การท าประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลต่อการเพิ่มผลพวงในด้านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยที่ประกอบธุรกิจ
การค้า เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนซ่ึงสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันข้อพิพาทในเรื่องท่ีดินและ
เป็นการสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วย ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเร็วทุกๆ ปี รวมถึงความต้องการพื้นที่ท ากินและอยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่
จ านวนที่ดินมีอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิม เนื่องจากภัยธรรมชาติท่ีสวนทางกัน การเร่งรัดออก
เอกสารสิทธ์ิในที่ดินให้กับประชาชนเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือ
เอกชนกับรัฐ 

ที่ดินมี 2 ประเภทคือ 
  1. ที่ดินของเอกชน ซ่ึงรวมถึงท่ีดินที่ยังไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ แต่อาจมี
หลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3ก.)            
ผู้ครอบครองท่ีดินดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้นและรวมถึงท่ีดินมีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิ เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองท่ีตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
  2. ที่ดินของรัฐ ได้แก่ที่ดินที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวมท้ังท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่าซ่ึงมิได้มีผู้ใดครอบครองเป็นเจ้าของ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซ่ึงสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน คือทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อ
ประโยชนร์่วมกันเช่นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเป็นของแผ่นดิน
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โดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ทางหลวง ทางน้ า 
ทะเลสาบทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะเช่น ศาลากลางจังหวัดโรงทหาร 
 การออกโฉนดที่ดินถือว่าเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกรมท่ีดิน 
และประชาชนเป็นอย่างมาก ท่ีดินที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองท าประโยชน์
แล้วไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตล่ิง และไม่
เป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305      
วางหลักไว้ว่า ทรัพย์สินซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอ านาจ
แห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาและมาตรา 1304 (2) ได้กล่าวถึงท่ีดินรกร้างว่างเปล่า
ไว้ว่า เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ ก็เพื่อประโยชน์ของปวงชน ทั้งนี้โดยจะได้ใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน    
 ดังนั้น พื้นที่ใดที่ได้มีการประกาศเป็นเขตหวงห้ามที่ดินถ้ายังมิได้มีการถอนสภาพท่ีดินที่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะน ามาออกเอกสารสิทธิไม่ได้ เว้นแต่ที่ดินแปลงใดที่ได้มีการ
ครอบครองท าประโยชน์อยู่ก่อนวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาหวงห้าม สามารถน ามาขอออก
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้จึงต้องมีการพิสูจน์สิทธ์ิว่าได้ครอบครองท่ีดินมาก่อน  
ทีจ่ะประกาศเป็นเขตหวงห้ามตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.) ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานที่ใช้เวลานานท าให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งความต้องการ
ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มานานต้องการออกเอกสารสิทธิ ประกอบกับสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่
ที่ได้มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ไปแล้ว ขณะที่ผลของกฎหมายที่ได้มีการหวงห้ามยังคงมีอยู่ 
ท าให้การปฏิบัติงานของกรมท่ีดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีเข้าไปด าเนินการมีปัญหาในการปฏิบัติ 
และการตีความ ไม่สามารถชี้แจงท าความเข้าใจข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ได้ 
 การออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ท าได้ 2 วิธี คือ 
  1. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน โดยรัฐจะเป็นผู้ด าเนินการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ประชาชน โดยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยวิธีการส ารวจรังวัดท าแผนที่ ตามมาตรา 58 
และมาตรา 58 ทวิ และการเปล่ียน น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดินโดยการย้ายรูปแปลงท่ีดินจาก น.ส.3ก. 
ที่ใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศไปลงในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม โดยไม่
ต้องท าการส ารวจรังวัดตามมาตรา 58 ตรี 
  2. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยเจ้าของท่ีดินยื่นค าขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเอง
แยกเป็น 2 กรณี คือ 
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  กรณีมีหลักฐานส าหรับท่ีดินตามมาตรา 59 และกรณีไม่มีหลักฐานส าหรับท่ีดินตาม
มาตรา 59 ทวิ 
  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 ออกให้แก่ผู้ท่ีมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน 
(ส.ค.1) ใบจอง ใบเหยียบย่ า น.ส.3 โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว ” หรือเป็น
ผู้ท่ีมีสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ส่วนการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 
ทวิผู้ท่ีมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินได้จะต้องเป็นผู้ท่ีครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหลักฐานส าหรับท่ีดิน 
  ปัญหาการออกหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินหรือโฉนดที่ดิน กรณีที่มีหลักฐาน
การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) น.ส.3 ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงต่อมามีการออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) มาก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน โดยข้อ 14 ของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินรวม 5 ประเภท แต่เม่ือพิเคราะห์ถึงสภาพทาง
กฎหมายของท่ีดินดังกล่าวแล้ว เห็นว่าท่ีสงวนหวงห้ามและที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ดินซ่ึงมีปัญหาเงื่อนแง่ของกฎหมายสลับซับซ้อนและมีความไม่ชัดเจน
ในการแปลความกฎหมาย รวมท้ังในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองท าประโยชน์ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงในการสงวนหรือ
หวงห้าม จึงจะพิจารณาได้ว่าท่ีดินนั้นอยู่กับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่   
  จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการออกโฉนดที่ดินใน
พื้นที่ซ่ึงได้มีการสงวนหวงห้ามไว้ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีมีหลักฐาน    
ส.ค.1 และน.ส.3) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 ว่ามีปัญหาอย่างไรและมี           
แนวทางแก้ไขหรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน หลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และค าพิพากษาของศาลที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะได้น าไปศึกษาวิเคราะห์หาค าตอบและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวง
ห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
 2. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีในการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
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 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวง
ห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)  

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 ส าหรับท่ีดินที่อยู่ในเขต
สงวนห้วงห้ามที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
 5. เพื่อศึกษาค้นหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 สมมติฐานของการศึกษา 

 การที่รัฐออกกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ข้อ 14 มาบังคับใช้เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนผู้
ครอบครองการท าประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ท่ีมีการก าหนดเป็นเขตสงวนหวงห้ามมาก่อนประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยมีหลักฐาน ส.ค.1, น.ส.3 มิให้น าที่ดินดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ในขณะที่ผู้ครอบครองท่ีดินซ่ึงไม่อยู่ในเขตสงวนหวงห้ามสามารถขอ
ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 ได้ จึงเป็นการไม่ยุติธรรม อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติขัดกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความเสมอภาคตามกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือเป็นการแสดงว่ารัฐมิได้ออกกฎหมายมาเพื่อ
ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขประชาชนต่อไป 

วิธีด าเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น การศึกษาวิจัยทางเอกสาร  (Documentary research) โดยวิธีการ
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบต่าง  ๆ ต ารา ค าบรรยาย 
บทความ วิทยานิพนธ์ ค าวินิจฉัยศาลปกครองและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

ขอบเขตของการศึกษา 

เป็นการศึกษาปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ท่ีมีการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดิน 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ระเบียบ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ กฎหมายเกี่ยวกับการ
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ปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมและ
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวน
หวงห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

2. ท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีในการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวง
ห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวน
หวงห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 ส าหรับท่ีดินในพื้นที่ท่ีมีการ
ก าหนดเขตหวงห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
  5. ท าให้ทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

นิยามศัพท์ 

 การสงวนหวงห้าม  หมายถึง การกันหรือการก าหนดเขตที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้เพ่ือใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ของทางราชการหรือเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 ที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ดินทั่วไปและให้หมายความถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 
 สิทธิในที่ดิน  หมายถึงกรรมสิทธ์ิ และให้หมายความถึงสิทธิครอบครองด้วย 
 โฉนดที่ดิน  หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและให้หมายความรวมถึง โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจองและตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” 
 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน และ
หนังสือส าคัญแสดงสิทธิครอบครอง ได้แก่ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (หนังสือค ารับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ท าประโยชน์ในที่ดินแล้ว) 
 การรังวัด หมายถึง การรังวัดปักหลักเขต การค านวณการรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขต 
และเนื้อที่ของท่ีดิน 
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 ระวางแผนที่  หมายถึง แผนที่แปลงกรรมสิทธ์ิที่ดิน เพื่อให้รู้ต าแหน่งของแปลงท่ีดินว่า    
มีขนาด รูปร่าง และเนื้อที่อย่างไร โดยเริ่มท ากันมาตั้งแต่ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) 
 ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  หมายถึง ระวางแผนที่ท่ีสร้างโดยภาพถ่ายทางอากาศและ
มีการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนตามหลักวิชาการแล้ว 
 ส.ค.1  หมายถึง แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน เป็นการแจ้งสิทธิในที่ดินซ่ึงได้ครอบครอง
และท าประโยชน์มาก่อนการใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497) ที่ด าเนินการ
ให้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
 ที่ดินของรัฐ  หมายถึง ท่ีดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ท้ังท่ีเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามธรรมดา
ทั่วไป รวมถึงท่ีดินซ่ึงมิได้เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วย 
 ที่รกร้างว่างเปล่า  หมายถึง ท่ีดินที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา 2 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ที่สาธารณประโยชน์  หมายถึง ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าท่ีทางราชการได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืน 
 เขตป่าไม้  หมายถึง เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตอุทยาน และให้
หมายความรวมถึงเขตป่าไม้ถาวร (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) ด้วย 
 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด  (กบร.จังหวัด)  
หมายถึง คณะกรรมการที่ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 
 การพิสูจน์สิทธิครอบครอง หมายถึง การพิสูจน์ว่าราษฎรท่ีครอบครองท่ีดินในเขตที่ดิน
ของรัฐมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามีสิทธิโดยชอบก็จะได้ด าเนินการออก
โฉนดที่ดินตามวิธีการแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 


