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สรุปคำพิพากษาของศาล
และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๔๙

เรือ่ง ผดูำรงตำแหนงทางการเมอืง

๑. ขอเทจ็จรงิโดยสรปุ
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๒. ประเดน็พจิารณา
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๓. ประเดน็พจิารณาวนิจิฉยั
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ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
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