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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6302/2561 พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด                ผู้ร้อง 
 
     นำย อ.       ผู้คัดค้ำน
            
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นกฎหมำยที่ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับ  
กำรฟอกเงิน ซึ่งมีท้ังโทษทำงอำญำและมำตรกำรทำงแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยมำตรกำรทำงแพ่ง
ดังกล่ำวมิใช่ควำมรับผิดทำงแพ่งตำมควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรพิพำกษำคดีส่วนแพ่ง” ตำม ป.วิ.อ. เพียงแต่ใน
กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำพิพำกษำคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้นต้องเป็นไปตำมที่บัญญัติไว้
ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 มำตรำ 59 คือ ให้น ำ ป.วิ.พ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่ำนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำผู้คัดค้ำนหรือจ ำเลยในคดีอำญำจะได้กระท ำควำมผิดหรือศำลได้พิพำกษำ
ลงโทษจ ำเลยในคดีอำญำหรือไม่ 

 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สิน จ ำนวน 3 รำยกำร พร้อมดอกผลของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น 
ตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนยื่นค ำคัดค้ำน ขอให้ยกค ำร้อง  

ศำลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินทั้ง 3 รำยกำร พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น 
ตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ .ศ. 2542 มำตรำ 51  
ส่วนค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้ำนอุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณพิ์พำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

ผู้คัดค้ำนฎีกำ 

ศำลฎีกำวินิจฉัยแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่ำ ศำลแขวงพระนครเหนือและศำลอุทธรณ์ 
มีค ำพิพำกษำลงโทษ นำยนิธิวัชร์ นำงสำวอรพินทุ์ และนำงสำวฟ้ำ ในควำมผิดฐำนร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นพนัน
ทำยผลฟุตบอลทำงอินเทอร์เน็ต เป็นคดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 6670/2555 ของศำลแขวงพระนครเหนือ 
และคดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 7042/2556 ของศำลอุทธรณ์ ตำมล ำดับ ส่วนชั้นฎีกำศำลฎีกำไม่รับคดีไว้
พิจำรณำพิพำกษำตำมพระธรรมนูญศำลยุติธรรม มำตรำ 23 วรรคหนึ่ง มีค ำสั่งให้จ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม
ศำลฎีกำ ตำมค ำสั่งศำลฎีกำที่ 7457/2557 เจ้ำพนักงำนต ำรวจประจ ำกองปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
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เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี สืบสวนขยำยผลทรำบว่ำ ผู้คัดค้ำน นำยเอกวัจน์ และนำงสำวปำนใจหรือเปิ้ล 
เป็นเจ้ำของและเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจำกเว็บไซต์ดังกล่ำวและยังเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ ได้ตรวจค้น
คอนโดของผู้คัดค้ำนพบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพนัน ต่อมำมีกำรตรวจค้นบ้ำนเลขที่ 789 หมู่ที่ 4 หมู่บ้ำนพุน้อย 
ต ำบลสำมร้อยยอด อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบนำยเอกวัจน์  นำยธนะเทพ 
นำงสำวมณัสนันท์ นำยมรุต นำยนิธิวัชร์ นำงสำวอรพินทุ์ และนำงสำวฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดให้มี 
กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลออนไลน์ และเอกสำรบันทึกกำรพนัน พนักงำนสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำและ 
มีควำมเห็นสั่งฟ้องผู้คัดค้ำนกับพวกฐำนร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นพนัน (ทำยผลฟุตบอล คำสิโนออนไลน์) 
ทำงอินเทอร์เน็ตเอำทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมำยโดยเป็นเจ้ำมือรับกินรับใช้  อันเป็นควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. 2478 มำตรำ 4, 4 ทวิ, 5, 6, 10, 12, 15 และได้แจ้งให้ส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรแก่ผู้คัดค้ำน คณะกรรมกำรธุรกรรมพิจำรณำแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ  
ผู้คัดค้ำนกับพวกเป็นผู้มีพฤติกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรพนัน โดยเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีจ ำนวนผู้เข้ำเล่นหรือเข้ำพนันในกำรเล่น 
แต่ละครั้งเกินกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกันมีมูลค่ำเกินกว่ำสิบล้ำนบำทข้ึนไป และ
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรพนันดังกล่ำว อันเป็นควำมผิดมูลฐำน ตำมมำตรำ 3 (9) แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมีมติมอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนกับพวก พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวม
พยำนหลักฐำนเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือ
พิจำรณำอำยัดทรัพย์สิน (เงินฝำกในบัญชีธนำคำร) ของผู้คัดค้ำน รวม 3 รำยกำร และมีหนังสือแจ้งค ำสั่งให้ 
ผู้คัดค้ำนทรำบแล้ว ต่อมำเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินทั้ง 3 รำยกำร ตกเป็นของแผ่นดิน 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนข้อแรกว่ำ ผู้คัดค้ำนเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนัน โดยเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีจ ำนวน
ผู้เข้ำเล่นหรือเข้ำพนันในกำรเล่นแต่ละครั้งเกินกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกัน 
มีมูลค่ำเกินกว่ำสิบล้ำนบำทขึ้นไป อันเป็นควำมผิดมูลฐำน ตำมมำตรำ 3 (9) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือไม ่

เห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนของผู้ร้องแล้วได้ควำมว่ำศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดลงโทษ  
นำยนิธิวัชร์ นำงสำวอรพินทุ์ และนำงสำวฟ้ำ ในควำมผิดฐำนร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอล
ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ www.u-win.info และ www.casino-planets.info เจ้ำพนักงำนต ำรวจด ำเนินกำร
สืบสวนขยำยผลทรำบว่ำ ผู้คัดค้ำน นำยเอกวัจน์ และนำงสำวปำนใจ เป็นเจ้ำของและเป็นผู้รับผลประโยชน์ 
ที่แท้จริงจำกเว็บไซต์ดังกล่ำว เมื่อสืบสวนเครือข่ำยกำรพนันออนไลน์ของกลุ่มผู้คัดค้ำนเพ่ิมเติมทรำบว่ำมี  
ผู้ลักลอบเปิดเว็บไซต์ เล่นกำรพนันบำคำร่ำออนไลน์  G Club เว็บไซต์ http://bbb.bacc 1688.com  
โดยบัญชีธนำคำรส ำหรับโอนเงินเพ่ือเล่นพนันดังกล่ำว คือบัญชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
พัฒนำกำร 20 เลขที่ 727-2-82xxx-x ชื่อบัญชี นำงสำวนิออน คล่องดี ซึ่งจำกกำรสืบสวนทรำบว่ำมีกำรโอนเงิน
จำกบัญชีดังกล่ำวไปยังบัญชีธนำคำรอ่ืน ๆ รวมถึงบัญชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำปำกเกร็ด 
เลขที่ 142-2-45xxx-x ของนำงสำวสุนีย์ ขันทอง หลำยครั้ง ซึ่งบัญชีดังกล่ำวพบว่ำมีผู้คัดค้ำนเป็นผู้ถือบัตร

http://www.casino-planets.info/
http://bbb.bacc/
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เอทีเอ็ม และเมื่อไปตรวจค้นบ้ำนเลขที่ 789 หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นสถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจสืบทรำบว่ำผู้คัดค้ำน
ได้ย้ำยไปเล่นกำรพนันออนไลน์ ก็พบนำยเอกวัจน์ นำยนิธิวัชร์ นำงสำวอรพินทุ์ และนำงสำวฟ้ำ กับบุคคลอ่ืน
อีกหลำยคนอยู่ในบ้ำนหลังดังกล่ำว และพบอุปกรณ์ เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรพนันออนไลน์ อีกทั้งจำกกำรตรวจค้น 
เคนชิงตันเพลสคอนโด เลขที่ 93/118 ถนนแจ้งวัฒนะ 13 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  
ซึ่งเจ้ำพนักงำนต ำรวจเฝ้ำสังเกตุกำรณ์แล้วพบว่ำผู้คัดค้ำนไปสถำนที่ดังกล่ำวเกือบทุกวัน ก็พบเอกสำรบันทึก
กำรเล่นพนันฟุตบอล โดยมีนำยสมโภช หรือแมน พยำนผู้ร้องเบิกควำมยืนยันว่ำผู้คัดค้ำนให้พยำนรับผิดชอบ
ดูแลเว็บไซต์กำรพนันชื่อ www.u-win.info นำงสำวปำนใจภริยำของนำยเอกวัจน์เคยว่ำจ้ำงพยำนให้ออกแบบ
ท ำเว็บไซต์ www.casino-planets.info นอกจำกนี้ผลกำรตรวจสอบข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้ที่
บ้ำนเลขที่ 789 หมู่ที่ 4 ก็พบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกำรพนัน รวมทั้งเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงกำรพนันออนไลน์ 
และข้อมูลตำรำงบัญชีผู้เล่นกำรพนันออนไลน์ ซึ่งพบว่ำมีผู้เล่นประมำณ 1,000 username โดย ผู้เล่นคนหนึ่ง
สำมำรถเปิด username ได้เพียงหนึ่ง username เท่ำนั้น จึงมีผู้เล่นเกินกว่ำหนึ่งร้อยคนขึ้นไป ประกอบกับ 
ผู้คัดค้ำนเบิกควำมตอบค ำถำมค้ำนเจือสมพยำนผู้ร้องว่ำตนรู้จักนำยสมโภชผู้เขียนเว็บไซต์ และเคยติดต่อผ่ำน
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดท ำเว็บไซต์ และนำยเอกวัจน์ให้ผู้คัดค้ำนติดต่อกับบริษัทเน็ต ดีไซน์ โฮสต์ จ ำกัด 
เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ www.u-win.info ตำมพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดให้มีกำรเล่นพนันฟุตบอล
ออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.u-win.info และ www.casino-planets.info มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคนอันมี
ลักษณะเป็นเครือข่ำย ซึ่งผู้คัดค้ำนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ำยกำรกระท ำควำมผิด
ดังกล่ำว เมื่อพยำนฝ่ำยผู้ร้องต่ำงไม่เคยรู้จักผู้คัดค้ำนมำก่อน จึงไม่มีสำเหตุโกรธเคืองกัน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่ำ
จะเบิกควำมกลั่นแกล้งผู้คัดค้ำน ค ำเบิกควำมของพยำนผู้ร้องจึงมีน้ ำหนักให้รับฟัง ส่วนข้อน ำสืบของผู้คัคค้ำน
เป็นกำรกล่ำวอ้ำงลอย ๆ พยำนหลักฐำนของผู้ร้องที่น ำสืบมำจึงมีน้ ำหนักรับฟังได้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนัน อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ 3 (9)  
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ส่วนที่ผู้คัดค้ำนฎีกำว่ำ พนักงำนอัยกำรในคดีอำญำมีควำมเห็นว่ำพยำนหลักฐำนในส ำนวน  
ของพนักงำนสอบสวนยังฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ จึงสั่งไม่ฟ้อง 
ผู้คัดค้ำนกับพวก คดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตำมคดีอำญำดังกล่ำวว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้เป็นผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน 
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนอันจะขอให้ศำลสั่งให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนตกเป็น
ของแผ่นดินได้นั้น เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมำย 
ที่ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน ซึ่งมีทั้งโทษทำงอำญำและมำตรกำรทำงแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
โดยมำตรกำรทำงแพ่งดังกล่ำวมิใช่ควำมรับผิดทำงแพ่งตำมควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรพิพำกษำคดีส่วนแพ่ง” 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพียงแต่ในกำรพิจำรณำและพิพำกษำคดีร้องขอให้ทรัพย์สิน  
ตกเป็นของแผ่นดินต้องด ำเนินกระบวนพิจำรณำไปตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
คือให้น ำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลมเท่ำนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำ 
ผู้คัดค้ำนหรือจ ำเลยในคดีอำญำจะได้กระท ำควำมผิดหรือศำลได้พิพำกษำลงโทษจ ำเลยในคดีอำญำหรือไม่   
แม้พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้องผู้คัดค้ำน ก็ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ฎีกำของ  
ผู้คัดค้ำนข้อนี้ฟังไม่ข้ึน 

http://www.u-win.info/
http://www.casino-planets.info/
http://www.u-win.info/
http://www.casino-planets.info/
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มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนข้อต่อไปว่ำ ทรัพย์สินทั้ง 3 รำยกำร เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนันอันเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือไม ่

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำ ผู้คัดค้ำนเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรพนันอันเป็นควำมผิดมูลฐำน ตำมมำตรำ 3 (9) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม  
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีต้องด้วยบทบัญญัติมำตรำ 51 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
ที่ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำทรัพย์สินทั้ง 3 รำยกำร เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ภำระกำรพิสูจน์
จึงตกแก่ผู้คัดค้ำนที่จะต้องน ำสืบหักล้ำงข้อสันนิษฐำนดังกล่ำวว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งในข้อนี้ผู้คัดค้ำนน ำสืบว่ำทรัพย์สิน 3 รำยกำรตำมค ำร้องมำจำก  
เงินรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรซื้อขำยรถยนต์มือสองของบริษัท เอนทรี่ มอเตอร์ริ่ง จ ำกัด ซึ่งมีผู้คัดค้ำน 
เป็นกรรมกำร และบริษัทดังกล่ำวมีผลประกอบกำรในปี 2551 ถึงปี 2555 มีก ำไร 299,229,928.25 บำท  
ตำมรำยงำนภำษีซื้อและภำษีขำยเอกสำรหมำย ค.5 ถึง ค.9 เห็นว่ำ รำยงำนภำษีซื้อและภำษีขำยดังกล่ำว   
เป็นเพียงกำรแสดงกำรเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมเท่ำนั้น ทั้งยังได้ควำมจำกนำยครรชิต พยำนผู้คัดค้ำน ซึ่งเบิกควำม
ตอบผู้ร้องถำมค้ำนว่ำ กำรเสียภำษีซื้อและภำษีขำยนั้นเป็นกำรเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ยังไม่มีกำรหักค่ำใช้จ่ำย 
ดังนั้นจึงยังไม่อำจน ำรำยงำนตำมเอกสำรดังกล่ำวมำรับฟังว่ำเป็นก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรของบริษัท
อันจะน ำไปเป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปีดังที่ผู้คัดค้ำนฎีกำ ประกอบกับไม่ปรำกฏว่ำ  
ผู้คัดค้ำนได้น ำสืบถึงหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ำบริษัทของผู้คัดค้ำน  
มีผลก ำไรจำกกำรประกอบกำรจ ำนวนมำกดังที่ผู้คัดค้ำนอ้ำง อีกทั้งยังไม่มีหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้ของ  
ผู้คัดค้ำนเองมำแสดง พยำนหลักฐำนที่ผู้คัดค้ำนน ำสืบมำไม่มีน้ ำหนักหักล้ำงข้อสันนิษฐำนของกฎหมำยได้ กรณี
จึงรับฟังได้ว่ำทรัพย์สิน 3 รำยกำร เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนัน อันเป็นควำมผิด
มูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (9) ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ
ให้ทรัพย์สินทั้ง 3 รำยกำรของผู้คัดค้ำนพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ศำลฎีกำเห็นพ้องด้วย ฎีกำของ  
ผู้คัดค้ำนข้อนี้ฟังไม่ข้ึน 

พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นฎีกำให้เป็นพับ 


