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การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นถูกจํากัดแต
โดยการที่คูความที่แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเ ขามาตอสูในกระบวนพิจ ารณาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เชน จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาล
ในวันนัดสืบพยานครั้งแรก เปนตน คูความดังกลาวยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยคูความฝายที่
แพคดีแสดงใหศาลเห็นวาตนมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณา หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น ทั้งนี้การขอพิจารณาใหมอาจจะกระทําไดในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนและภาย
หลัง จากที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหคูความฝายที่ขาดนัดนั้นแพคดี การขอพิจ ารณาใหมภายใต
บทบัญญัติวาดวยการพิจารณาโดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้มีขึ้นเพื่อ
แกไขกระบวนพิจารณาของศาลที่มุงดําเนินคดีโดยรวบรัด แตมิใชเปนการขอใหพิจารณาใหมภายหลัง
จากที่คําพิพากษาของศาลแพงนั้นถึงที่สุด หรือเปนที่ยุติแลวดังเชนการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมา
พิจารณาใหม หรือการขอพิจารณาคดีปกครองใหม ดังนั้นเมื่อคําพิพากษาในคดีแพงถึงที่สุดแลวจะขอ
พิจารณาคดีใหมไมได แมวาตอมาภายหลังทีศ่ าลมีคําพิพากษาแลว ปรากฏวาคําพิพากษานั้นมีความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการวินิจฉัยขอเท็จจริงของตุลาการ กรณีพบพยานหลักฐานอันเปนเท็จ หรือคูความ
พบพยานหลัก ฐานใหมที่ เ ปน สาระสําคั ญ แหง การพิจ ารณาคดี อัน มีผ ลให คํา พิพ ากษาของศาล
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญก็ตาม
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศกับการขอศาลพิจารณาคดีใหมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา
การขอพิจารณาคดีใหมมีหลักเกณฑปรากฏไวอยางชัดเจน ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
เยอรมันและฝรั่งเศส มีเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมที่แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทย เชน การพบพยานหลักฐานใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว
อันมีผ ลตอการพิพากษาใหม หรือเมื่อปรากฏภายหลัง จากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคํา
พิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่ง และคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝาย
ที่ฉอฉลนั้น และความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอาศัยเหตุดังกลาว
(ก)

ขางตนนั้นเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ดังนั้นเพื่อใหการขอพิจารณาคดีใหมของไทยนั้นมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณามากขึ้น รวมถึงเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน จึงควรนําเหตุแหงการ
ขอพิจารณาคดีใหมตามกฎหมายตางประเทศมาปรับใชกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทยซึ่งเปนการเยียวยาคูความใหไดรับความยุติธรรม
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The request for a new trial under the Code of Civil Procedure is
limited only by the parties that lost the case in court for the reason that they did not
come to fight in the proceedings within a specified period; for example, the
defendant did not file a statement of defense or in cases where one party is
unavailable for first hearing date. Said parties can lodge request for new adjudication.
The parties that lost the case show the court that they did not intentionally miss
filing date of the statement or appointment. The request for reconsideration may be
made during the hearing of the trial court and later the Court of First Instance, ruled
to the parties on the appointment of losing the case. The request for reconsideration
under consideration by the lack of provisions on the appointment is meant to
resolve the proceedings of court proceedings aimed at the postgame according to
the Code of Civil Procedure. A request for reconsideration after the final verdict,
closed cases, a request to renew a criminal case comes up for reconsideration and a
judicial ruling request are objectionable. Although the judgment in the civil case
ultimately would not request a new trial, the court ruled judgment later. It appears
that the judgment is a mistake caused by the diagnosis of the facts of the judiciary.
Cases of false testimony or the parties finding new evidence that is the essence of
the trial has resulted in a change in judgment of the Court.
The objective of this research was to compare between the ideas
about requesting for a new trial in a foreign court for a new trial in Thailand. From
the study, requesting for a new trial was clearly stated in countries like America,
England, Germany and France. The causes of new trial request were varied, which
was dissimilar to Code of Civil Procedure of Thailand; for instance, to find new
(ค)

evidence of the facts and law termination. These two examples influenced new
judges or appeared after the Supreme Court orders, that the court had sentenced
the trickery to any party. Also, the sentences were beneficial to the fraudulent
parties and clarification on the timing of the request for a new trial based on the
above was accurate timing.
Thus, to provide request a new trial in Thailand that is effective and
consistent with the objectives of the system to consider becoming more, including to
solve the problems mentioned above. Therefore should studying the reasons of the
request for a new trial under international law, adapted to the Civil Procedure Code
of Thailand, was a definitely appropriate for a party to avoid impartiality.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือและกําลังใจอันมีคุณคายิ่งจาก
ทานผูมีพระคุณหลายๆ ทาน ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.จุมพต สายสุนทร
เปนอยางสูงที่กรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณทานผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทานเปน
ผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางการจัดทําวิทยานิพนธดวยความเมตตา ตลอดจนไดกรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคาของทานพิจารณาตรวจสอบงาน รวมทั้ง ใหความรู คําปรึกษาและขอแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี
ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารยเพชรา จารุสกุล และอาจารย
ดร.ยุท ธนา ศรีสวัส ดิ์ ที่ไดก รุณาสละเวลาอันมีคายิ่ง รับ เปนกรรมการสอบวิท ยานิพนธและไดให
คําแนะนํา รวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความ
ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ที่ทานไดกรุณาสละเวลา
อันมีคาใหความรูเกี่ยวกับระบบวิธีพิจารณาความแพงและคําแนะนําตางๆ แกผูเขียน ซึ่งทําใหผูเขียน
สามารถเขาใจระบบวิธีพิจารณาและนําไปปรับ เขียนงานอยางเปนระบบไดม ากขึ้น ทั้งทานเปนผู
แนะนําใหผูเขียนไดเขามาศึกษาในระดับปริญญาโทและชวยเหลือจนผูเขียนประสบความสําเร็จใน
การศึกษาดังที่ไดตั้งใจไว
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสยามที่เปนสถาบันที่ใหความรู และไดใหทุนการศึกษา
แกผูเขียนเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ ให
คําปรึกษา และเปนกําลังใจใหผูเขียนจนกระทั่งผูเขียนทําวิทยานิพนธสําเร็จ
สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อันเปนที่รักยิ่งของผูเขียน ที่ไดให
โอกาสทางการศึกษาแกผูเขียนอยางเต็มที่ โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนผูเขียนในทุกๆ ดาน ให
คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนใหความรักความเอาใจใสและคอยเปนกําลังใจใหแกผูเขียนตอสูกับ
อุปสรรคในการเรียนตางๆ อยางดีตลอดมา
อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจ ผูเขียนขอ
มอบใหแกบิดา มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณแกผูเ ขียนทุก ๆ ทาน สวนความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยไว ณ ที่นดี้ วย
นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระบวนพิจารณาคดีแพงมีจุดเริ่มตนโดยการยื่นฟองคดีหรือรองขอตอศาล และไป
สิ้นสุดที่การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลซึ่งในระหวางนั้นอาจมีเหตุการณตางๆ ที่ทําใหกระบวนพิจารณาตอง
สิ้นสุดลงกอนที่ศาลจะวินิจ ฉัยชี้ขาด ในชวงระหวางระยะเวลาดังกลาวไดกอใหเ กิดผลผูกพันทาง
กฎหมายระหวางคูความ ซึ่งเรียกวา “ความสัมพันธทางคดี” (li lien d’instance) ซึ่งเปนคนละสวน
กับความสัมพันธทางกฎหมายซึ่งเปนที่มาของคดี และความสัมพันธทางคดีดังกลาวยังกอใหเกิดสิทธิ
และหนา ที่ห รือภาระผูกพันระหวางผูพิพากษากับคูความและระหวางคูความดวยกันอีกดวย เชน
คูความแตละฝายมีสิทธิไดรับสําเนาเอกสารจากอีกฝายหนึ่ง สิทธิในการตอสูคดี สิทธิในการโตแยง
คัดคาน สิทธิในการที่จะชี้แจงดวยวาจา เปนตน สวนผูพิพากษามีหนาที่พิพากษาชี้ขาดปญหาของคดี
เนื่องจากหลัก การที่สําคัญ อยางหนึ่ง ในระบบวิธีพิจ ารณา คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชนที่เขามาในกระบวนพิจารณาซึ่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยการวินจิ ฉัย
สั่งการที่ไดมาจากการรับฟงขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ถูกตองครบถวนเทานั้น แตอยางไรก็ตาม
ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปนความบกพรองในการรับฟงขอเท็จจริง หรือการ
รับฟงพยานหลักฐานที่ผิดพลาดซึ่งการปลอยใหคําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกิดจากการวินิจฉัยขอเท็จจริง
ที่ผิดพลาดนั้นยังมีผลบังคับอยูตอไปโดยไมไดรับการแกไขเยียวยาใหถูกตองแลวก็จะทําใหไมสามารถ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้นคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนจึงเปน
เพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนพิจารณา เนื่องจากคูความอาจใชสิทธิโตแยงคัดคานคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาล เพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่แตกตางออกไปซึ่งไดแก การอุทธรณฎีกา การขอให
พิจารณาคดีใหม เปนตน
การขอพิจารณาใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ การที่คูความที่
แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเขามาตอสูในกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน
จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันนัดสืบพยานครั้งแรก
เปนตน คูความดังกลาวยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยคูความฝายที่แพคดีแสดงใหศาลเห็นวา
ตนมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณา หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ทั้งนี้การขอให
พิจารณาใหมอาจจะกระทําไดในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนและภายหลังจากที่ศาลชั้นตนมี
คําพิพากษาใหคคู วามฝายทีข่ าดนัดแพคดี การขอพิจารณาใหมภายใตบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา
โดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้มีขึ้นเพื่อแกไขกระบวนพิจารณาของศาลที่
1

2
มุงดําเนินคดีโดยรวบรัด แตมิใชเปนการขอใหพิจารณาใหมภายหลังจากที่คําพิพากษาของศาลแพงนั้น
ถึงที่สุด หรือเปนที่ยุติแลวดังเชนการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม หรือการขอพิจารณาคดี
ปกครองใหม ดังนั้นเมื่อคําพิพากษาในคดีแพงถึงที่สุดแลวจะขอพิจารณาคดีใหมไมได1
จากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของ
ตางประเทศแลว การขอใหศาลพิจารณาคดีใหมนั้นมีหลักเกณฑในการขอพิจารณาคดีใหมที่ระบุไว
อยางชัดเจน ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา อัง กฤษ เยอรมันและฝรั่งเศส มีเ หตุแหง การขอ
พิจารณาคดีใหมที่แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ของไทย เชน การ
พบพยานหลักฐานใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม
หรือเมื่อปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่ง และคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น และความชัดเจนในเรื่อง
ระยะเวลาการรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอาศัยเหตุดังกลาวขางตนนั้นเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
จะเห็นไดวาเหตุแหงการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ของไทยมีความแตกตางจากระบบกฎหมายของตางประเทศ จึง เปนปญ หาที่ นาสนใจที่ควร
ทําการศึกษาในรายละเอียดตอไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาวาการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 นั้นไมเกิดการเยียวยา
คูความในคดีอยางเพียงพอ ซึ่งคูความตองเสียหายแมจะเปนความเสียหายทางทรัพยสินก็ตาม แต
ปญ หาดัง กลาวจะทํา ใหขัด กับ หลัก ความยุ ติธรรมที่ป ระชาชนควรได รับ จึง เป นปญ หาที่จ ะตอ ง
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑในระบบกฎหมายทั้งของตางประเทศ และรวมทั้งกฎหมายรื้อ
ฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมกับการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง ชี้ขาดคดีปกครอง
ใหมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ของไทย เพื่อที่จะ
นํามาเปนแนวทางแกการนํากฎหมายดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและเหมาะสมตอไป
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แกวกานนต ปนแกว, “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.21.
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก เกณฑทั่ วไปเกี่ยวกับ การขอพิจ ารณาคดีใ หม ใ น
ตางประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิดและหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการขอพิจารณาคดี
ใหมในประเทศไทย
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การขอพิ จ ารณาคดี ใ หม ใ น
ตางประเทศกับการขอศาลพิจารณาคดีใหมในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 จะทํ า การศึ ก ษาหลั ก เกณฑ ทั่ ว ไปของการขอพิ จ ารณาคดี ใ หม ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส ตามลําดับ
1.3.2 จะทําการศึก ษาเปรีย บเทียบกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอื่น เพื่อคน หาเหตุ ที่
กฎหมายกําหนดใหมีก ารยื่นคําขอพิจารณาพิพากษาคดีใหมได ทั้ง นี้เ พื่อนํามาพิจ ารณาถึง ความ
เหมาะสมในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตอไป
1.3.3 มุงศึกษากระบวนการขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง พ.ศ. 2477
1.4 สมมติฐานของการศึกษา
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ใน
ปจจุบันมีปญหาในเรื่องหลักเกณฑการขอใหพิจารณาคดีขึ้นใหมที่มีเงื่อนไขในการขอพิจารณาคดีใหม
ใหสิทธิแกคูความฝายที่แพคดีในศาลชั้นตนที่มิไดเขามาตอสูในกระบวนพิจารณาตามที่ศาลกําหนด
เทานั้น กอใหเกิดปญหาในทางพิจ ารณาวินิจ ฉัยคดีและเกิดปญหาในทางปฏิบัติ การศึกษาปญหา
เกี่ยวกับ การขอพิจ ารณาคดีใหมเ ปรียบเทียบกับ การขอพิจารณาคดีใหม ในตางประเทศและตาม
กฎหมายอื่นจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีหลักเกณฑที่
ชัดเจนเหมาะสม และเปนประโยชนในกระบวนพิจารณาคดีแพง อันเปนการสรางความยุติธรรมใหแก
ประชาชนตอไป
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1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือ จะเปนการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลจากตัวบทกฎหมาย ตํารา วิทยานิพนธ บทความทางกฎหมาย และคําพิพากษา
ของศาลทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับการขอพิจารณาคดีใหม
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิดและหลักเกณฑทั่วไปในการขอพิจารณาคดีใหมใน
ตางประเทศ
1.6.2 ทําใหทราบถึงปญหา และขอบกพรองของกฎหมายที่เกี่ยวกับการขอพิจารณาคดี
ใหมเพื่อสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและเพื่อประโยชนในกระบวน
พิจารณาคดีใหมีความชัดเจนและเหมาะสมตอไป
1.6.3 ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขอพิจารณาคดีใหมในระบบกฎหมาย
ตางประเทศและการขอพิจารณาคดีใหมในไทย

บทที่ 2
แนวคิด กระบวนการดําเนินคดีแพงและหลักการขอใหศาลมีการพิจารณาคดีใหม
กฎหมายวา ดว ยวิ ธีพิ จ ารณาความแพ ง ของไทย เดิม ไม ได มี ก ารรวบรวมไวเ ป น
หมวดหมูแตกระจัดกระจายอยูในกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายลักษณะรับฟอง ลักษณะตระลาการ
เปนตน ตอมาใน ร.ศ. 115 ก็ไดมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงออกใชในลักษณะรวบรวม
บรรดากฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพงเขาไวเปนหมวดหมู แตก็ยังมีลักษณะเปนกฎหมายที่ใช
กันไปพลางๆ กอนชั่วคราวเทานั้น ตอมาใน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) จึงไดประกาศพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาและพิพากษาคดีเรื่อยๆ มา เมื่อบทบัญ ญัติขอใดลวงพนสมัยขัดตอความยุติธรรมก็มีการ
ประกาศแกไขเพิ่มเติมเปนครั้งเปนคราวตอๆ มาหลายครั้ง เชน พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณ
พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2461-2469 พระราชบัญญัติวิธี
พิ จ ารณาความแพ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2473 พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะอุ ท ธรณ พ.ศ. 2473
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2474 ครั้งตอมาเมื่อ พ.ศ. 2477 ไดมีการ
ตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงขึ้นใชบัง คับโดยรวบรวมเอาบรรดากฎหมายตางๆ ทั้ง
ในทางหลักวิชาการและในทางปฏิบัติใหบริบูรณยิ่งขึ้นกวากอนเรื่องมาจนปจจุบัน1
การรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2455
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยนายริวิแอร ซึ่งเปนนักกฎหมายฝรั่งเศสเปนผู
เริ่มตนยกรางโดยอาศัยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 และพระราชบัญญัติลักษณะ
พยาน ร.ศ. 113 เปนหลัก และเพิ่มเติมบทบัญญัติบางสวนจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของฝรั่งเศสและกฎขอบังคับวาดวยวิธีพิจารณาในศาลกงสุลของอังกฤษในประเทศไทย พ.ศ. 2451 ตอมาใน
พ.ศ. 2457 นายชารล แลเวสก เปนผูยกรางสืบตอมาโดยอาศัยรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงเดิมของนายริวิแอร2
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สุร ชัย สุวรรณปรีชา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง 2, พิมพครั้ง ที่ 2 ฉบับ
ปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), น.4-5.
2
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า, 70 ป สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546), น.55.
5

6
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2478 และไดมีการแกไขเพิม่ เติมหลายครั้ง การแกไขเพิ่มเติมแตละครั้งเปนไปดวยเหตุผลตางๆ
กันไป รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม หลัง การปฏิรูประบบราชการที่กําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
หนวยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม4
ดังนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสมัยกอนนั้นมิไดมีการรวบรวมหมวดหมูไว
เปนระเบียบแบบแผน จะแบง ออกเปน ลัก ษณะซึ่ง แต ลัก ษณะนั้นจะกระจายกันออกไป การใช
กฎหมายในสมัยนั้นจะตองหยิบใชใหถูกกับลักษณะที่ไดตั้งไว ตอมาไดพัฒนาโดยการนําบทบัญญัติใน
ลักษณะตางๆ มาจัดรวบรวมกันเปนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งยังไมสมบูรณมากนัก ปจจุบันได
มีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
กระบวนพิจารณาคดีแพงนั้นเปนกระบวนการยุติธรรมทางศาล เปนบริการที่สําคัญ
ของรัฐ ซึ่ง มีวัตถุป ระสงคที่สําคัญ เพื่อใหเ กิดความยุติธรรม อันจะนํามาซึ่ง ความสงบสุขในสัง คม
เนื่องจากความจริงแลวความยุติธรรมมิไดขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสารบัญญัติที่ไดกําหนดสิทธิตางๆ
ของปจเจกบุคคลแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในศาล
ที่เปนสวนชวยทําใหสิทธิตางๆ ดังกลาวสามารถบังคับใชหรือบรรลุผลเปนรูปธรรมได ดังนั้นเพือ่ ใหเปน
หลักประกันความยุติธรรมและเปนการประกันสิทธิในชั้นศาลใหแกประชาชน กฎหมายจึงกําหนดใหมี
การแบงศาลออกเปนหลายชั้น เชน ในระบบศาลยุติธรรมมีการแบงศาลออกเปนสามชั้น ไดแก ศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา ซึ่งการแบงศาลเปนชั้นตางๆ นี้ก็เพื่อใหผูพิพากษาหรือตุลาการศาล
สูงขึ้นไปซึ่งมีประสบการณมากกวาชวยตรวจสอบความถูกตอง ตลอดจนดูแลและแกไขขอผิดพลาด
บกพรองในการตัดสินหรือการวินิจฉัยของศาลที่อยูต่ํากวานั่นเอง5 ซึ่งหลักการนี้เปนหลักการเบื้องตน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจตุลาการ เพราะการใชอํานาจทางตุลาการของศาลไมวาจะเปนกรณีการ
3

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477, มาตรา 3.
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543.
5
บรรเจิด สิงคะเนติ, การใชสิท ธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิท ธิหรือเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2551), น.242.
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7
มีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลลวนมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคูความในคดีทั้งสิ้น ซึง่ ในทาง
ปฏิบัติก ารใชอํานาจของศาลอาจเปนการตัดสินที่ผิดพลาดได และในกรณีที่คําพิพากษานั้นเปน
คําพิพากษาที่ไมอาจอุทธรณโตแยงไดอีกตอไป ยอมถือวาคําพิพากษานั้นถึงที่สุดแลวผูกพันศาลและ
คูความในคดี คูความในคดีจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไปแลวไมได และศาล
จะตองผูกพันกับคําพิพากษาดังกลาวจะกลับแกไขคําพิพากษาดังกลาวเองไมได แมศาลจะไดเห็นถึง
ความผิดพลาดในคําพิพากษานั้น ซึ่งเราเรียกหลักที่ศาลและคูกรณีตองผูกพันกับคําพิพากษาถึงที่สุด
แลวผูกพันศาลและคูความในคดี คูความในคดีจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไป
แลวไมได และศาลจะตองผูกพันกับคําพิพากษาดังกลาวจะกลับแกไขคําพิพากษาดังกลาวเองไมได แม
ศาลจะไดเห็นถึงความผิดพลาดในคําพิพากษานั้น ซึ่งเราเรียกหลักที่ศาลและคูกรณีตองผูกพันกับคํา
พิพากษาที่ถึงที่สุดวา หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) หลักนี้เปนหลักทั่วไปของ
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความเกิดจากแนวความคิดวาขอความในคําพิพากษาของศาลกษัตริยมี
ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ทุกคนตองผูก พันและปฏิเสธไมได แมบุคคลจะไมตองผูกพัน หรืออาจปฏิเ สธคํา
พิพากษาศาลอื่นๆ ไดก็ตามขอความทุกอยางที่ถูกบันทึกไวในคําพิพากษามีผลเปนคําพิพากษาและ
ตองรับฟงเปนที่ยุติ บางครั้งเรียกหลักนี้วา “หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา”6 และเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวา คําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแลวนั้นเปนสิ่ง ที่ชี้ขาดวา สิทธิหนาที่ของบุคคลในทาง
กฎหมายมีอยูอยางไร คําพิพากษานั้นจะถูกหรือผิดอยางไรในทางกฎหมายก็ตาม โดยปกติแลวก็ยอมมี
ผลผูกพันบรรดาคูกรณีในคดี ขอพิพาททางกฎหมายยอมยุติลงตามการชี้ขาดคดีของศาลซึ่งถึงที่สุด
และคําพิพากษาดังกลาวยอมเปนฐานแหงการบังคับคดีตลอดจนการกลาวอางของคูกรณีในคดีตอไป
ได คุณคาของการตองยอมรับคําพิพากษาของศาลก็คือ ความมั่นคงแหงนิติฐานะของบุคคล อันมีผล
บั้นปลายในการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย7

6

Fleming James, Jr and Geoffrey C. Harzard, Jr. Civil Procedure, 2 nd. Ed.,
(Boston : Little, Brown and company, 1997), p.527 อางใน ไกรพันธุ พรหมานุกูล, “การแกไข
คําพิพากษาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย ตามมาตรา 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.20.
7
วรเจตน ภาคีรัตน, “การลบลางคําพิพากษาที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของกฎหมายและ
ความยุ ติ ธรรม”, สื บค นเมื่ อวั นที่ วั นที่ 7 มกราคม 2557 http://www.enlightenedjurists.com/blog_
print/41.
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ดังนั้นกระบวนพิจารณาคดีเปนกระบวนการยุติธรรมทางศาล นํามาซึ่งความสงบสุข
ในสังคม แตความยุติธรรมมิไดขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสารบัญญัติที่ไดกําหนดสิทธิตางๆ ของปจเจก
บุคคลอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับวิธีพิจารณาความในศาลที่เปนสวนชวยใหสิทธิตางๆ สามารถบังคับใช
หรือบรรลุผลได กฎหมายจึงกําหนดใหมีการแบงศาลออกเปนหลายชั้น เพื่อใหผูพิพากษาหรือตุลาการ
ศาลสูงซึ่งมีประสบการณมากกวาชวยตรวจสอบความถูกตอง แตอยางไรก็ดีการใชอํานาจทางตุลาการ
นั้นยอมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคูความในคดีทั้งสิ้น เมื่อคําพิพากษามีความผิดพลาดศาล
และคูความตองผูกพันกับคําพิพากษา คูความจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไปแลว
ไมไดและศาลก็มิอาจกลับ แกไขคําพิพากษานั้นได
2.2 กระบวนการดําเนินคดีแพง
กฎหมายเอกชนเปนกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคล กลาวโดยทั่วไป
กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายแพงและพาณิชยนั่นเอง แตการมีเพียงกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหนาที่
ของบุคคลไวลอยๆ โดยไมมีกฎหมายที่กําหนดกระบวนการบังคับใหเปนไปตามสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลที่กฎหมายเอกชนไดกําหนดไวควบคูกันไปดวยนั้น ยอมไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหสังคมสงบ
สุขและมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการบังคับใหเปนไปตามสิทธิ
และหนาที่ในทางกฎหมายเอกชน ก็คือ “กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง”
“กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ” คือ บทบัญ ญัติทั้ง หลายที่วางหลัก เกณฑก าร
ดําเนินคดีแพง ซึ่งคดีแพงเปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชน คดีแพงจึงเปนเรื่องสว นบุคคล เมื่อวิธี
พิจ ารณาความแพง เปนกระบวนการที่จ ะชี้ขาดตัดสินเรื่องที่เอกชนพิพาทกัน การดําเนินคดีแพง
ทั้งหมดจึงตกเปนภาระหนาที่ของคูความในคดี กลาวคือ การที่จะนําเรื่องใดเขามาเปนคดีในศาลไมวา
จะเปนเรื่องขอพิพาทหรือเรื่องของพยานหลักฐาน ยอมตกอยูในความรับผิดชอบสุดทายของคูความ8
ในการพิจารณาและทําความเขาใจกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยในอันที่จะวิเคราะห เห็นวา
ความรับ ผิดในการตรวจสอบความจริง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทยในปจจุบันนั้น
จําเปนตองกลาวถึง “หลักการดําเนินคดี” (verfahrensprinzip) ซึ่งหลักมีดังนี้

8

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี , (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทโรงพิมพเดือนตุลา จํากัด, 2548), น.29-35.

9
(1) หลักการตรวจสอบ ในการดําเนินคดีตามหลักการตรวจสอบ ศาลจะเปนผูรับผิดชอบ
ในเรื่องขอเท็จจริงทั้งหมด กลาวคือ การตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องเปนหนาที่ของศาลโดยไมขึ้นอยู
กับคูความ และศาลตองตรวจสอบความจริงในเรื่องอยางถองแท กลาวคือ เกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ ที่
จําเปนสําหรับ การวินิจฉัยคดีและพยานหลักฐานตางๆ ที่จําเป นสําหรับการวินิจฉัยคดียอมตกเปน
หนาที่ของศาลที่จะตองดําเนินการเองทั้งสิ้น
(2) หลักความตกลง เปนหลักที่ตรงขามกับหลักการตรวจสอบ กลาวคือ “หลักความ
ตกลง” คูความเทานั้นที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบในเรื่องขอเท็จจริงทั้งปวง และเปนความรับผิดชอบของ
คูความโดยลําพังตนเอง ในการดําเนินคดีตามหลักการนี้ ศาลมีอํานาจชี้ขาดตัดสินคดีเฉพาะในสิ่งที่
คูความนําเสนอเขามาในคดีเทานั้น ศาลไมมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดยลําพังตนเอง
เมื่อพิจ ารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทย มาตรา 172
วรรคสอง บัญญัติวา “คําฟอง” ตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับ ทั้ง
ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น”
มาตรา 177 วรรคสอง บัญญัติวา “ใหจําเลยแสดงโดยแจงชัดในคําใหการวา จําเลย
ยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นหรือแตบางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น”
และมาตรา 84 บัญญัติวา “ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยางใดๆ
เพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตน ใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง
แตวา
(1) คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไปหรือซึ่งไมอาจโตแยงไดหรือ
ซึ่งศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว
(2) ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตอง
พิสูจ นแตเ พียงวาตนไดป ฏิบัติตามเงื่อนไขแหง การที่ตนจะไดรับ ประโยชนจ ากขอสันนิษฐานนั้น
ครบถวนแลว”
จะเห็นไดวาคูความตองรับผิดชอบในความสมบูรณของเรื่องหรือของขอเท็จจริง และ
ขอเท็จจริงใดในฟองที่จําเลยไมปฏิเสธ กฎหมายถือวาจําเลยยอมรับตามนั้นและขอเท็จจริงใดที่คคู วาม
รับกันแลวก็ไมตองพิสูจนดวยพยานหลักฐานกันอีกตอไป ในกรณีที่จําเลยไมปฏิเสธหรือคูความรับกัน
แลวนั้น กฎหมายถือวาความจริงเปนไปตามที่ไมไดโตแยงหรือตามที่ยอมรับกันนั้น ดวยเหตุนี้ศาลจึงมี
หนาที่เพียงตองตรวจสอบความจริงของขอเท็จจริงภายในกรอบที่คูความไดกําหนดเทานั้น ซึ่งก็คือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยถือ “หลักความตกลง” เปนเกณฑสําคัญ
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แมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทยจะยึด “หลักความตกลง” เปนเกณฑ
สําคั ญ แตก็ใ ชว ากฎหมายจะละเลย “หลั ก การตรวจสอบ” 9 เพราะคดีแพ ง บางประเภทศาลใช
“หลักการตรวจสอบ” ผสมผสานกับ “หลักความตกลง” ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 198 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่บัญญัติวา “ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให
โจทกเปนฝายชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการมิได เวนแตศาลเห็นวาคําฟองของโจทกมีมูลและ
ไมขัดตอกฎหมาย ในการนี้ศาลจะยกขึ้นอางโดยลําพังซึ่งขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนก็ได
เพื่อประโยชนในการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบพยาน
เกี่ยวกับขออางของโจทกหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝายเดียวตามที่เห็นวาจําเปนก็ได แตในคดีเกี่ยว
ดวยสิทธิสภาพแหงบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีเกี่ยวดวยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ใหศาล
สืบพยานโจทกไปฝายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม”
นั่นก็คือ คดีที่พิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรั พย คดีเกี่ยวดวยสิทธิสภาพ
บุคคลและสิทธิในครอบครัว กฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาที่ตองใหมีการสืบพยานหลักฐานของฝาย
โจทกเ สมอและศาลมีอํา นาจที่ จ ะเรี ยกพยานหลั ก ฐานอื่นมาสืบ ได เ องตามที่เ ห็นวา จําเป น เพื่ อ
ประโยชนแหง ความยุติธรรม บทบัญ ญัติในสวนนี้จึง แสดงใหเ ห็นถึงบทบาทของศาลในการรัก ษา
สถาบันกรรมสิทธิ์และสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญในระบบกฎหมายของประเทศ
และแสดงใหเห็นวาในเรื่องสําคัญกฎหมายไมละเลยที่จะดําเนินการตาม “หลักการตรวจสอบ” ควบคู
กันไปดวยและในคดีแพงที่เกี่ยวของถึงสถาบันทางกฎหมายดังกลาวนี้ ศาลตองมีบทบาทที่ตางออกไป
จากคดีแพงทั่วไป กลาวคือ ศาลจะตองวางเฉยคอยควบคุมการตอสูคดีของคูความอยางเดียวไมไดแต
ศาลเองต องกระตื อรือรนในคดีตามสมควรดว ย 10 และรวมไปถึง ศาลยัง มีอํา นาจที่จ ะทําการสื บ
พยานหลักฐานตอไปเมื่อเห็นวาจําเปนตอการพิจารณาคดี หรืออาจเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมได
โดยไมตองมีฝายใดรองขอดวย11
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เพิ่งอาง, น.169-171.
เพิ่งอาง, น.36-37.
11
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 86 วรรคสาม บัญญัติวา “เมื่อศาลเห็น
วาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานทีส่ บื แลว
มาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ”
10

11
สรุปไดวา “วิธีพิจารณาความแพง” โดยทั่วไปเปนไปตาม “หลักความตกลง” ในคดี
แพงคูความจึงสามารถที่จ ะตกลงกันไดตลอดเวลาไมวาคดีนั้นจะอยูในขั้นตอนใด ส วนศาลก็จะทํา
หนาที่เ ปนเพียงผูชี้ขาดตัดสินคดีใหเปนไปตามสิ่งที่คูความนําเสนอและยัง ไมรับ กันเทานั้น เหตุนี้
โดยทั่วไปการดําเนินคดีแพงจึงเปนเรื่องของการตอสูระหวางคูความอยางแทจริง สวนศาลนั้นตามปกติ
ก็จะวางเฉยและคอยควบคุมการตอสูคดีของคูความ เพื่อใหเรื่องที่พิพาทกันนั้นเปนอันยุติและเกิด
ความเปนธรรมเทานั้น โดยศาลจะไมลงไปดําเนินการในคดีอยางกระตือรือรน อยางไรก็ตามแมในคดี
แพง โดยหลัก ศาลจะวางเฉย แตเ พื่อประโยชนแหง ความยุติธรรมศาลตองกระตือรื อรนในเรื่อ ง
พยานหลักฐานดวย
นอกจากนี้ การที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยวางพื้นฐานอยูบน “หลัก
ความตกลง” กอใหเกิดผลที่สําคัญสองประการ คือ ประการแรกศาลตองวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงที่
คูความนําเสนอเทานั้น กลาวคือ ศาลไมมีหนาที่ที่จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเอง ประการที่
สอง ขอเท็จจริงที่คูความไดนําเขามาเทานั้นที่ศาลจะทําการสืบพยาน และขอเท็จจริงที่ตองนําสืบดวย
พยานหลักฐานคือ ขอเท็จจริงที่จําเลยโตแยงเทานั้น ขอเท็จจริงใดที่ไมมีการโตแยงหรือที่ยอมรับแลวก็
ไมตองมีการสืบพยานกันอีก ศาลจะถือวาความจริงเปนไปตามนั้น ดังนั้นศาลจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบ
ความจริงเพียงเทาที่อยูในกรอบที่คูความกําหนดไวเทานั้น
2.2.1 การดําเนินคดีแพงกอนศาลนั่งพิจารณาคดี
โดยปกติคดีที่มาสูศาลเพื่อการพิจารณาคดีนั้น กอนศาลนั่งพิจารณาคดีนั้นศาลตอง
ตรวจคําคูความที่ยื่นตอศาลเพื่อตั้งตนคดีและเปรียบเทียบกําหนดประเด็นพิพาทที่ปรากฏจากคําฟอง
และคําใหก าร โดยที่ ศาลสามารถแสวงหาขอเท็จ จริ ง เกี่ยวกับ คดีไดตามที่ ก ฎหมายใหอํานาจไว
รายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 การตรวจคําฟอง
เมื่อศาลไดรับคําคูความ คือ คําฟอง คําใหการ และคํารองทั้งหลายที่ยื่น
ตอศาลเพื่อตั้งประเด็นระหวางคูความแลว ศาลชั้นตนมีอํานาจที่จะตรวจคําคูความนั้น ซึ่งอํานาจใน
การตรวจคําคูความนี้เปนของศาลชั้นตนไมใชของพนักงานเจาหนาที12่ โดยศาลจะตองตรวจคําฟองวา

12

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ, คูมือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ อภิโชติ, 2557), น.50.

12
เปนคําฟองที่สมบูรณครบถวนหรือไม13 หรือเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลหรือไม14 เมื่อเห็นวาคดีมี
ความครบถวนสมบูรณจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและจะสั่งใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการยื่นตอศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งหากผูถูกฟองคดีไมยื่นคําใหการพรอมพยานหลักฐานภายในเวลาที่
กําหนด จะถือวาผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดีซึ่งศาลมีอํานาจจะพิจารณา
ตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม และเมื่อศาลไดรับคําใหการแลวจะสงสําเนาคําใหการไปใหผูฟองคดี
ทําคําคัดคาน คําใหการภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ผูฟองคดีไมทําคําคัดคาน คําใหการ
และไมแจงตอศาลเปนหนังสือวาประสงคจะใหศาลพิ จารณาพิพากษาคดีตอไปภายในระยะเวลาที่
กําหนด ศาลอาจมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความได ตอจากนั้นเมื่อศาลไดรับ คําคัดคาน
คําใหก าร ศาลจะสงสําเนาคําคัดคานคําใหก ารเพื่อใหผูถูก ฟองคดีจัดทําคําใหก ารเพิ่ม เติม ตอไป
อยางไรก็ดีขั้นตอนที่กลาวมานี้ ถาศาลเห็นวาไมมคี วามจําเปนตองดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน อาจ
ยุติการแสดงหาขอเท็จจริงในคดีได
ดังนั้นการตรวจคําฟองนั้นเปนหนาที่ของศาล ซึ่งศาลจะตองตรวจคําฟองอยาง
เครงครัดใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไมวาจะเปนเรื่องฟองนั้นสมบูรณหรือไม ฟองนั้นอยูใน
เขตอํานาจศาลถูกตองไหม เมื่อตรวจคําฟองแลวพบวาคําฟองนั้นสมบูรณ ถูกตองครบถวนตามที่
กฎหมายกํ าหนดไว ศาลตอ งมี คํา สั่ง รั บ ฟ องไว พิจ ารณาและสั่ ง ผู ถูก ฟอ งให ยื่น คํา ใหก ารภายใน
กําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อศาลจะไดพิจารณาคดีตอไป
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 172 บัญญัติวา ภายใตบังคับบทบัญญัติ
มาตรา 57 ใหโจทกเสนอ ขอหาของตนโดยทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลชั้นตน
คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและ คําขอบังคับทั้งขออางที่อาศัย
เปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น
ใหศาลตรวจคําฟองนั้นแลวสั่งใหรับ ไว หรือใหยกเสีย หรือ ใหคืนไปตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา 18
14
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 4 บัญญัติวา “เวนแตจะมีบทบัญญัติเปน
อยางอื่น
(1) คําฟอง ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นใน
เขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักหรือไม
(2) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือตอศาลที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตศาล”
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2.2.1.2 การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดี
(1) การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษา (les verifications personnelles du juge) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 107 ไดกําหนดเรื่องมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงดวยการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาไว โดยถาศาลเห็นวาในการสืบสวนหาความ
จริงจําเปนตองไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่งขอเท็จจริงอันประสงคจะใหพยานเบิกความนั้นไดเกิดขึ้น ให
ศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้นสงหมายเรียกไปยังพยานระบุสถานที่
และวันเวลาที่จะไปสืบพยาน แลวสืบพยานไปตามนั้น และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 128 กําหนดวา ถาการตรวจพยานหลักฐานไมสามารถกระทําไดในศาล ใหศาลทําการ
ตรวจ ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควร แลวแตสภาพแหงการตรวจนั้น15
(2) การใหคูความมาเบิกความที่ศาลดวยตนเอง (la comparution personnelle
des parties) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 ไดกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่ง ไดตามที่
เห็นสมควรใหคูความทุก ฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง ถึง แมวาคูความฝายนั้นจะมี
ทนายความวาความแกตางอยูแลวก็ด16ี
(3) การใหบุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี (les declarations des tiers) ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 106, 119 และมาตรา 86 วรรคทาย โดยหากคูความไมสามารถนําพยาน
ของตนเองมาศาลได คูความอาจขอตอศาลใหออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได (มาตรา 106) ศาลมี
อํานาจถามพยานเพิ่มเติมไดกอนมีคําพิพากษา เพื่อใหคําเบิก ความของพยานบริบูรณ หรือชัดเจน
ยิ่งขึ้น (มาตรา 119) และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลมีอํานาจเรียกพยานที่เกี่ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมได (มาตรา 86 วรรคทาย)17
(4) การใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง (les measures
d’instruction executes par un technician) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติเรื่องการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญไวในมาตรา 99 มาตรา 129 และมาตรา 130 โดยมาตรา 99 วรรคแรก กําหนดใหศาลมีอํานาจออก
คําสั่ง กําหนดการตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาการ
พิจ ารณาคดีอ ยูในชั้นใด หรือเมื่อ มีคํา รองขอของคู ความฝา ยใด และตามมาตรา 99 วรรคสอง
กําหนดใหคูความมีสิทธิที่จะเรียกบุคคลผูมีความรูเชี่ยวชาญมาเปนพยานฝายตนได

15

ธนกฤต วรธนัชชากุล, “มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีแพง : มองเทศแลวยอนมามองไทย,”
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน, น.48.
16
เพิ่งอาง, น.51.
17
เพิ่งอาง, น.53.
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มาตรา 129 กําหนดใหการที่ศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งผูเชี่ยวชาญตามมาตรา
99 โดยที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอนั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาล แตศาล
จะเรียกคูความใหมาตกลงกันกําหนดผูเชี่ยวชาญที่จะแตงตั้งก็ได แตศาลจะบังคับบุคคลใดใหเปน
ผูเชี่ยวชาญไมได นอกจากบุคคลนั้นไดยินยอมลงชื่อเปนผูเชี่ยวชาญไวในทะเบียนผูเชี่ยวชาญของศาล
แลว ผูเ ชี่ยวชาญที่ศาลแตง ตั้ง อาจถูก คัดคานไดและตองสาบานหรือปฏิญ าณตน ทั้ง มีสิท ธิ์ไดรับ
คาธรรมเนียมและรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
มาตรา 130 วรรคแรก กํา หนดใหผูเ ชี่ย วชาญที่ ศาลแต ง ตั้ง อาจแสดง
ความเห็นดวยวาจาหรือเปนหนังสือแลวแตศาลกําหนด ถาศาลยังไมพอใจในความเห็นของพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่ทําเปนหนังสือ หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลเรียกให
ผูเชี่ยวชาญทําความเห็นเพิ่มเติมเปนหนังสือหรือเรียกใหมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา หรือใหแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญคนอื่นอีกได
วรรคสอง กําหนดใหกรณีที่ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งตองแสดงความเห็น
ดวยวาจา หรือตองมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา ใหนําบทบัญญัติใหป ระมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพงวาดวยการสืบพยานบุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม18
ดังนั้นการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีแพง เปนการคนหาความจริงในคดีโดย
กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลตางๆ มีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริง ไมวาจะเปน การตรวจสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง ด ว ยตนเองของผู พิ พ ากษา การให คู ค วามมาเบิ ก ความที่ ศ าลด ว ยตนเอง การให
บุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี และการใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
2.2.1.3 สิทธิของคูความในกระบวนพิจารณา
สิทธิในการฟองคดีแพง
บุคคลมีสิทธินําคดีแพงขึ้นฟองตอศาลจะตองมีเหตุตามกฎหมายกําหนดไว 2
ประการ คือ
(1) มีการโตแยงสิทธิ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบ
กระเทือนหรือละเมิดตอสิทธิที่พึงมีพึงไดตามกฎหมายของบุคคลอื่น
(2) การตองใชสิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายกําหนดใหการกระทํา
บางอยางตองไดรับอนุญาตหรือไดรับการรับรองจากศาลกอน เชน การขอเปนผูจัดการมรดกของผูตาย การขอ
เปนผูปกครองของผูเยาว เปนตน กรณีเชนนี้ผูขอไมตองฟองใครเปนจําเลย เพียงแตยื่นคํารองขอตอศาล
เทานั้นและศาลจะนัดไตสวนคํารองของผูรอง จึงเรียกวาเปน "คดีไมมีขอพิพาท" สวนคดีที่มีการโตแยง
สิทธิและตองฟองบุคคลอื่นเปนจําเลยนั้นเรียกวา "คดีมีขอพิพาท"
18
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ผูที่จะฟองคดีหรืออาจถูกฟองคดีได
(1) ตองเปนบุคคลซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได
(2) ตองเปนบุคคลผูมีความสามารถตามกฎหมาย
(3) ตองเปนผูม ีสวนไดเสียในคดีนนั้
สิ่งที่ไมมีสภาพเปนนิตบิ ุคคล เชน รัฐบาล กลุม หรือคณะบุคคล กองมรดก
หนวยราชการทีม่ ีฐานะเปนกอง สํานักสงฆ สุเหรา อําเภอ ชมรมเปนตน ซึง่ ไมมีกฎหมายรองรับใหมี
สถานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงไมอาจเปนโจทกฟองหรือถูกฟองเปนจําเลยได
เมื่อไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
ตองตรวจดูวาตนเปนจําเลยที่ถูกฟองหรือไม หากมิใชหรือจําเลยไมมีชื่อที่
อยูในภูมิลําเนาของตน ผูไดรับหมายดังกลาวตองรีบสงคืนหมายเรียกและสําเนาคําฟองตอศาลที่ระบุไว
โดยเร็วพรอมแจงเหตุดังกลาวดวย การยื่นคําใหการคดีทั่วไปจําเลยตองทําคําใหการเปนหนังสือยื่นตอ
ศาลภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง คดีมโนสาเรเมื่อศาลออกมายเรียกไป
ยังจําเลยใหมาศาลและจําเลยใหการในวันมาศาล คดีไมมีขอยุงยากศาลจะกําหนดระยะเวลาใหจําเลย
ยื่นคําใหการภายในวันใดวันหนึ่งตามที่ศาลจะเห็นสมควรกําหนดก็ได
การนั บ ระยะเวลายื่ น คํ า ให ก าร จะเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ จํ า เลยได รั บ
หมายเรียกและสําเนาคําฟองหรือบุคคลอื่นที่อายุเกิน 20 ป ซึ่งอยูหรือทํางานในบานหรือที่ทํางาน
เดียวกับจําเลยรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแทนจําเลย แตหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ศาลปดหมาย
หรือประกาศหนังสือพิมพ จําเลยมีสิทธิยื่นคําใหการภายใน 30 วัน นับแตวันปดหมายหรือวันประกาศ
การอุทธรณฎีกา
เมื่อศาลพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแลว หากคูความประสงคจะอุทธรณฎีกาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลตองยื่นอุทธรณฎีกาภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันอานคําพิพากษาหรือ
วันที่มีคําสั่ง เวนแตคดีที่ตองหามมิใหอุทธรณ ฎีกา
การบังคับคดี
การบังคับคดี หมายถึง วิธีการที่คูความผูชนะคดีจะดําเนินการแกผูแพคดี
ใหไดผลตามคําพิพากษา โดยตองรองขอใหมีการบังคับคดีภายใน 10 ป นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งถึงที่สุด ขั้นตอนการบังคับคดีจะตองมีการสงคําบังคับใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษากอน หาก
ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดีเพื่อตั้งเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี
ในการยึดทรัพยนั้นจะตองมีผูนํายึด เจาพนักงานจะไปยึดเองโดยพลการไมได
หากมีการนํายึดทรัพยผิดผูนํายึดเปนฝายตองรับผิดในการกระทําดังกลาว
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การขอทุเลาการบังคับคดี หรือวางหลักประกัน
ถาจําเลยแพคดีในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ เมื่อไดยื่นอุทธรณหรือฎีกา
จําเลยอาจยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดีไวกอนได แตศาลอาจใหจําเลยวางเงินตามคําพิพากษาหรือ
หาหลักประกันมาวางประกันคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได19
ดัง นั้นสิท ธิของคูความในกระบวนพิจ ารณานั้น ไมวาจะเปนโจทกห รือ
จําเลยในคดีก็ตาม บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะไดรับความยุติธรรมในระบบวิธีพิจารณา ซึ่งทั้งโจทกและ
จําเลยนั้นมีสิทธิเทาเทียมกันในการดําเนินคดีแพง แตอยางไรก็ตามทั้งโจทกและจําเลยจะตองดําเนิน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว
2.2.1.4 การจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีไดแลว ตุลาการเจาของสํานวนจะดําเนินการจัดทําบันทึกของ
ตุลาการเจาของสํานวน โดยบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนตองประกอบดวย
(1) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําฟองและเอกสารอื่นๆ ของคูกรณี รวมทั้ง
พยานหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏในสํานวนคดีเทาที่จะใหคูกรณีเขาใจได และสรุปคําขอของผูฟองคดี
(2) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล
ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดีแพงและประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี
(3) ความเห็นของตุลาการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัย
และคําขอของผูฟองคดี
ดั ง นั้ น การสรุ ป ข อ เท็ จ จริ ง นั้ น ศาลจะต องพิ จ ารณาจากข อ เท็ จ จริ ง
พยานหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏในคดีเปนสิ่งสําคัญอันนําไปสูการวินิจฉัยเพื่อใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด
2.2.2 การดําเนินคดีแพงในชั้นศาลนั่งพิจารณาคดี
เมื่อศาลไดป ฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีก ารที่ก ฎหมายใหอํานาจในชั้นกอนการนั่ง
พิจารณาคดีของศาลแลว สํานวนคดีดังกลาวก็จะเขาสูการพิจารณาคดีของศาลในชั้นพิจารณาคดี โดย
เริ่มตั้งแตสืบพยานหลักฐานตามหนาที่ภาระการนําสืบที่ศาลกําหนดไวในชั้นการชี้สองสถานกอนการ
นั่งพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งคําพิพากษาตามรูปคดี ตลอดจนการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลวแตกรณี ปรากฏดังรายละเอียดตอไปนี้
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2.2.2.1 การนั่งพิจารณาคดี
การนั่งพิจารณาคดีแพงจะตองกระทําในศาลตอหนาคูความโดยเปดเผย
แตถาคูกรณีฝายใดฝาฝนขอกําหนดของศาลตามที่กําหนดไว เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณ
ศาล และศาลไดมีคําสั่งใหคูกรณีฝายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล ศาลจะนั่งพิจารณาคดีตอไปลับ
หลังคูกรณีฝายนั้นก็ได ทั้งนี้เพราะมีความจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อ
คุมครองประโยชนสาธารณะ
2.2.2.2 กระบวนพิจารณา
คดีความทุกประเภทจะถูกขับเคลื่อนไปดวยการกระทําในคดีที่เ รียกวา
“กระบวนพิจารณา” (prozesshandlung) โดยเมื่อเปรียบกับคดีอาญานั้น คดีอาญาเกิดขึ้นตั้งแตชั้น
เจาพนัก งาน ดัง นั้นกระบวนพิจ ารณาจึง เริ่ ม ตั้ง แตชั้ นเจาพนั ก งาน เชน การรองทุก ข เ ปนการที่
ผูเสียหายไดดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีความผิดอันยอมความได เพื่อใหพนักงานสอบสวนยกขึ้นวา
กลาวสวนคดีแพงนั้นเริ่มตัง้ แตมีการฟองหรือรองขอ ดังนั้นกระบวนพิจารณาคดีแพงจึงเริ่มแตการยื่น
ฟองหรือยื่นคําขอ20
(1) นิติสัมพันธของกระบวนพิจารณา21
กระบวนพิจารณาคดีแพงมีจุดเริ่มตนโดยการยื่นฟองคดีหรือรองขอตอศาล
และไปสิ้นสุดที่ก ารวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ซึ่งในระหวางนั้นอาจมีเ หตุการณตางๆ ที่ทําใหกระบวน
พิจารณาตองสิ้นสุดลงกอนที่ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาด ในชวงระหวางระยะเวลาดังกลาวไดกอใหเกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหวางคูความ ซึ่งเรียกวา “ความสัมพันธทางคดี” (li lien d’instance) ซึ่งเปน
คนละสวนกับ ความสัม พัน ธท างกฎหมายซึ่ง เปนที่มาของคดี และความสัมพันธทางคดีดังกลาวยัง
กอใหเกิดสิทธิและหนาที่หรือภาระผูกพันระหวางผูพิพากษากับคูความและระหวางคูความดวยกันอีก
ดวย เชน คูความแตละฝายมีสิทธิไดรับสําเนาเอกสารจากอีกฝายหนึ่ง สิทธิในการตอสูคดี สิทธิในการ
โตแยงคัดคาน สิทธิในการที่จะชี้แจงดวยวาจา เปนตน สวนผูพิพากษามีหนาที่พิพากษาชี้ขาดปญหา
ของคดี
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คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, 2552), น.186-196.
21
Walther J. Habscheil, Droti judiciaire prive Suisse, Geneve, pp. 6-9 อางใน
วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง, เลมที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2548), น.61.
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ในบางครั้งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนจึงเปนเพียงขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนพิจ ารณา เนื่องจากคูความอาจใชสิท ธิโตแยง คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
เพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่แตกตางออกไปซึ่งไดแก การอุทธรณฎีกา การขอใหพิจารณาคดีใหม
เปนตน
นิติสัมพันธตามกฎหมายสารบัญญัติ (droit materiel) กอใหเกิดหนี้ (obligations)
ที่ลูก หนี้จ ะตองปฏิบัติตาม แตนิติสัมพันธที่เ กิดขึ้นจากกระบวนพิจารณากลับมีลักษณะที่แตกตาง
ออกไป กลาวคือ โดยหลักแลวคูความไมมีหนาที่หรือหนี้ที่จะตองปฏิบัติตาม จึงไมอาจถูกบังคับใหตอง
ดําเนินการใดๆ กรณีเ ปนเพียงวาหากคูความนิ่งเฉยแลวก็อาจจะตองเสี่ยงตอการเสียประโยชน
โดยเฉพาะการแพคดี ผลประโยชนสวนตัวของคูความจึงมีผ ลบังคับใหคูความตองดําเนินการ ดวย
เหตุผลดังกลาว คูความจึงมีเพียง “ภาระ” (une charge) ที่จะตองดําเนินการแตไมใชมี “หนี้หรือ
หนาที่ตามกฎหมาย” (une obligation juridique) ที่จะตองดําเนินการแตเมื่อคูความจะดําเนิน
กระบวนพิจารณา คูความตองกระทําดวยความซื่อสัตยปราศจากการหลอกลวง การทําใหหลงผิดหรือ
การใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือกลาวโดยรวมคือจะตองกระทําโดยเจตนาสุจริต (bonne foi) ดวยเหตุ
ดังกลาว การโกหกในกระบวนการยุติธรรม (le monsonge en justice) จึงเปนสิ่งตองหาม
สรุปไดวา นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางคูความเปนนิติสัมพันธตามกฎหมาย
มหาชน อันมีที่มาตางหากจากเจตนาของคูความ โดยผูกพันทั้งคูความในคดีและศาลในฐานะตัวแทน
ของรัฐ ซึ่งความสัมพันธนี้ครอบคลุมเรื่องหนาที่ของศาลและภาระของคูความ
(2) ความหมายของกระบวนพิจารณา
คําวา “กระบวนพิจารณา” (process) ในภาษาละติน คือ “procedure” แปลวา
“เคลื่อนที่ไปขางหนา” (advancer) นั้นหมายถึง การกระทําหรือการดําเนินการทุกอยางของคูความ
และศาล โดยกระบวนพิจารณาเริ่มตนโดยการยื่นคําฟองหรือคํารองขอตอศาลและสิ้นสุดลงดวยคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล แตในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตัวผูถือสิทธิในกระบวนพิจารณานั้น
คือ คูความและศาลจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย ดวยเหตุผลดัง กลาวแตละกระบวน
พิจารณาจึงกอใหเกิดนิติสัมพันธตามกฎหมายมหาชน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา 1 (7) ได นิ ย าม
ความหมายของกระบวนพิจารณาไววา “การกระทําใดๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อัน
เกี่ยวดวยคดีซึ่งไดกระทําไปโดยคูความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามคําสั่งของศาลไมวาการนั้นจะ
เปนโดยคูความฝายใดทําตอศาลหรือคูความอีกฝายหนึ่ง หรือศาลทําตอคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุก
ฝาย และรวมถึงการสงคําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี”้
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จากบทบัญญัติขางตนเห็นไดวา การกระทํา (Handlung) ที่จะเปนกระบวน
พิจารณา (Prozesshandlung) นั้นจะตองเปนการกระทําในคดีอันเกี่ยวดวยคดี และผูกระทําหรือผูที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณานั้นอาจเปนคูความหรือศาลก็ได และการกระทําในคดีอันเกี่ยวดวยคดีนั้นยังหมาย
รวมถึงการสงคําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
ดั ง นั้ น กระบวนพิ จ ารณา คื อ การกระทํ า ของคู ค วามในคดี ที่ ดํ า เนิ น
กระบวนการใดๆ ในศาลอันเกี่ยวกับคดี ซึ่งกระบวนการที่ดําเนินนั้นจะตองอยูภายใตกรอบที่กฎหมาย
กําหนดไว คูความจะดําเนินกระบวนการใดๆ นอกจากที่กฎหมายกําหนดไวไมได
(3) ประเภทกระบวนพิจารณา22
ผูดําเนินกระบวนพิจ ารณาในคดีแพง มีศาลและคูความ ดังนั้นกระบวน
พิจ ารณาจึง แยกเปนกระบวนการพิจ ารณาของศาลและกระบวนการพิจ ารณาของคูค วามซึ่ง มี
หลักเกณฑดังนี้
1. กระบวนพิจารณาของศาล (prozesshandlung des gerichts) ที่สําคัญ ไดแก
คําสั่งที่เปนมาตรการ คําสั่งชี้ขาดและคําพิพากษา
คําสั่งที่เ ปนมาตรการนั้น ในระหวางพิจ ารณาศาลอาจจําเปนตองออก
คําสั่งวินิจฉัยคํารองหรือคําขอดวยวาจาหรือเปนหนังสือของคูความ เชน คําสั่งเลื่อนคดี เปนตน โดย
คําสั่งที่เปนมาตรการไมมีรูปแบบ ศาลอาจจดคําสั่งในรายงานพิสดารของศาลก็ได แตถาหากเปนเรื่อง
ประเด็นแหงคดีแลว ศาลตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด กลาวคือ ในคดีมีขอ
พิพาทจะวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษา สวนในคดีไมมีขอพิพาทศาลก็จะวินิจฉัยชี้ขาดเปนคําสั่ง
ชี้ขาด นอกจากนี้ศาลอาจมีคําสั่งใหจําหนายคดีเสียจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัยในประเด็น
แหงคดีก็ได
กระบวนพิจารณาของศาลที่สงผลตอคดีโดยตรงคือ กระบวนพิจารณาของ
ศาลที่จะทําใหคดีนั้นจบสิ้นลงอยางใดอยางหนึ่งในที่สุด เปนกระบวนพิจารณาของศาลที่ตอบสนองตอ
คดีโดยตรงและเปนกระบวนพิจารณาที่ทําใหคดีนั้นสามารถดําเนินการตอไปได กระบวนพิจารณาของ
ศาลที่เปนการรวบรวมไวซึ่งสิ่งตางๆ ในคดี เชน การตรวจสอบขอเท็จจริงของศาล การสืบพยานตางก็
เปนกระบวนพิจารณาของศาล
กระบวนพิจารณาของศาลที่สงผลตอคดีโดยออม คือ กระบวนพิจารณา
ของศาลที่เปนมาตรการในการขับเคลื่อนใหคดีห นึ่งคดีใดนั้ นสามารถดําเนินตอไปไดตามปกติ เชน
คําสั่งเกี่ยวกับการกําหนดวันพิจารณา การออกหมายเรียก การกําหนดระยะเวลา เปนตน
22
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2. กระบวนพิจารณาของคูความ (prozesshandlung der parteien) แมกระบวน
พิจ ารณาเปนเรื่องของการกระทํา แตก ระบวนพิจารณาของคูความไมไดขึ้นอยูกับบทบัญญั ติของ
กฎหมายวาดวยการแสดงเจตนาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กระบวนพิจารณาของคูความ
จึงไมอาจบอกลางได และกระบวนพิจารณาของคูความจะมีเงื่อนไขใดๆ ไมไดดวยเพราะกระบวน
พิจารณาตองการความแนนอน ดังนั้นหากกระบวนพิจารณาของคูความใดไดกระทําโดยมีเงื่อนไขแลว
ศาลยอมจะรับกระบวนพิจารณานั้นไวดําเนินการตอไปไมได
กระบวนพิจ ารณาของคูความจะมีความสมบูร ณห รือไมยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถเปนคูความ ความสามารถดําเนินคดี และการมอบอํานาจเต็มใหทําการแทนในคดี
กระบวนพิจ ารณาที่เปนการรองขอ คือ กระบวนพิจ ารณาที่ขอใหศาล
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คูความตองการ โดยศาลตองพิจารณากอนวาสมควรที่จะใหเปนไป
ตามที่ขอมาหรือไม ในการพิจ ารณาเกี่ยวกับ กระบวนพิจ ารณาที่เ ปนการรองขอนั้น ศาลจะตอง
พิจ ารณาเปนขั้นตอนคือ ศาลตองพิจ ารณาในเบื้องตนกอนวาในกรณี นั้นคูความดําเนินกระบวน
พิจารณานั้นไดหรือไม กลาวคือ ตองพิจารณาในเรื่องอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาของคูความกอน
และเมื่อศาลเห็นวาคูความมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาแลว ศาลก็ตองพิจารณาตอไปวากระบวน
พิจารณาของคูความฟงขึ้นหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่ง ศาลตองพิจารณาในเรื่องการฟงขึ้นของกระบวน
พิจารณา โดยตัวอยางของกระบวนพิจารณาที่เปนการรองขอ ไดแก การรองขอตางๆ ของคูความ เชน
คําฟอง การกลาวอางขอเท็จจริง การนําสืบพยาน เปนตน
กระบวนพิจารณาที่เปนการบอกกลาว คือ กระบวนพิจารณาที่เปนเพียง
การบอกกลาวใหศาลทราบความประสงคของคูความและเมื่อคูความไดบอกกลาวไปยังศาลแลว ศาลก็
ตองอนุญาตใหเปนไปตามที่คูความไดแสดงความประสงคนั้นไว 23 กลาวอีก นัยหนึ่งไดวา กระบวน
พิจารณาที่เปนการบอกกลาวนั้นเปนกระบวนพิจ ารณาที่จะเกิดผลโดยตรงของกระบวนพิจารณา
นั้นเองซึ่งปราศจากการวินิจฉัยใดๆ ของศาล
ดังนั้น กระบวนพิจารณานั้นไมวาจะสงผลตอคดีในทางตรงหรือทางออมก็
ตาม แตกระบวนพิจารณานั้นเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะนําไปสูการพิพากษาตัดสินคดีของศาล
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2.2.3 คําพิพากษาหรือคําสั่งชีข้ าดคดี
คําพิพากษามีความมีความศัก ดิ์สิทธิ์ไมอาจแกไขได โดยหลัก กฎหมายนี้เ ปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศตางๆ ทั้งประเทศระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี
2.2.3.1 หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา
หลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา (res judicata) ถือไดวาเปนหลักเกณฑที่มี
ความสําคัญ ที่สุดประการหนึ่ง ของกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดขอ
พิพาทแหงคดีอันเปนยุติแลวก็ควรที่คูความและประชาชนจะตองยอมรับนับถือและมีความเคารพใน
เหตุผล และผลแหงคําตัดสินนั้นควรไดรับความเลื่อมใสและศรัทธาจากผูใชกฎหมายและประชาชน
หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) เกิดจากแนวคิดที่วา
คําพิพากษาของศาลของพระมหากษัตริย (king’s court) มีความศักดิ์สิทธิ์และตองยอมรับและเปน
ที่สุด ดังนั้นจึงไมส ามารถพิสูจ นเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได ซึ่งทุก คนตองผูกพันและปฏิเสธไมได
ขอความทุกอยางที่ถูกบันทึกไวในคําพิพากษายอมมีผลเปนคําพิพากษาและตองรับฟงเปนยุติ ตอมา
หลักการนี้ไดขยายไปถึงของศาลศาสนาและศาลอื่นๆ ดวย ความมีผลเด็ดขาดที่โตเถียงไมไดของคํา
พิพากษานี้ไดรับการยืนยันตลอดมาจนถึงปจจุบัน24
อยางไรก็ตาม หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นี้ไดมีการผอน
คลายลง โดยในสมัยของโคก25 เหตุผลที่สนับสนุนความเด็ดขาดและไมอาจโตแยงไดของคําพิพากษานี้
แตกตางไปจากเหตุผลในศตวรรษที่ 12 ในคดี hynde’s Case ซึ่งตัดสินใน ค.ศ. 1591 โดยใหเหตุผลวาเพื่อ
หลีกเลี่ยงความไมมีที่สิ้นสุดของการโตเ ถียง แตในระยะตอมามีนักกฎหมายเห็นกันวาคําพิพากษา
นาจะเปนคํา ตัดสินขอโต เ ถียงที่ดีที่สุ ด และเปน ที่ยุติไดซึ่ง เหตุผ ลอยางหลัง นาจะเหมาะสมและ
สอดคลองกับความคิดสมัยใหมอันเกี่ยวกับการพิจารณาคดีมากกวา โดยถือวาแนวความคิดหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นี้ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับหลักเหตุผลของความ
ยุติธรรม ความเหมาะสมกับความจําเปนในทางปฏิบัติและความสงบเรียบรอยของสาธารณะในทาง
รัฐศาสโนบาย (public policy) ก็เพื่อประโยชนของคูความ การประหยัดเวลาในทางคดีความและเพื่อ
ประโยชนเรียบรอยของกระบวนการยุติธรรม (judicial orderlity)
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จากเหตุผลของหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ถือวาคํา
พิพากษานาจะเปนคําตัดสิน ที่ดีที่สุดและเปนขอยุติไดนี้ ทําใหเ ห็นกั นวาโดยหลัก ทั่วไปเมื่อมีคํ า
พิพากษา อยางไรแลวก็ควรจะยุติได ไมควรจะใหมีการอุทธรณฎีกาอีกตอไป เวนแตเฉพาะกรณีที่เกิด
ขอผิดพลาดจริงๆ เทานั้น เพื่อที่จะทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกเคารพตอคําพิพากษา ไมอุทธรณ ฎีกา
อยางไรเหตุผลหรืออาศัยอุทธรณ ฎีกาเปนการประวิงคดี เพื่อหนวงเหนี่ยวการบังคับคดีใหชาลงแตคํา
พิพากษาของศาลชั้นตนอาจมีความบกพรองหรือความไมถูกตองได จึงควรที่จะมีการตรวจสอบโดย
ศาลสูงกอนจึงจะเปนที่สุด หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ปจจุบันจึงใชในลักษณะที่
เกี่ยวกับการหามดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือหามฟองซ้ําในคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาแลว
หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ตรงกับหลักในเรื่อง
กฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา (estoppel by record) ซึ่งสหรัฐอเมริการับมาจากกฎหมายคอม
มอนลอวของอังกฤษ หลักสําคัญก็คือการหามไมใหเถียงผลของคําพิพากษาซึ่งไดวินิจฉัยไวแลว และคํา
พิพากษามีผ ลเปนการปดปากไมใหคูความใดเถียงเปนอยางอื่นไดเ ฉพาะคําพิพากษา ซึ่ง ไดมีก าร
วินิจฉัยไวในประเด็นที่ตรงกันกับในประเด็นที่กลาวอางในคดีหลัง ในประเทศสหรัฐอเมริกาในบาง
ตําราระบุวา หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษานี้ เรียกอีกอยางหนึ่งตามหลักกฎหมายอเมริกันวา
res judicata โดยผูเรียบเรียงบทรวมกฎหมายของอเมริกา (restatement of judgment) ไดนําหลัก
estoppel มาบัญญัติไวในทฤษฎีที่เรียกวา res judicata ดวย
ทั้งนี้ หลัก กฎหมายปดปากเปนหลัก กฎหมายของประเทศอัง กฤษ โดย
หลักกฎหมายปดปากประเภทแรกที่เกิดขึ้น คือ หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา ตอมาจึงเกิด
หลักกฎหมายปดปากโดยเอกสาร หลักกฎหมายปดปากโดยขอเท็จจริงและหลักกฎหมายปดปากโดย
การกระทําตามลําดับ หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา (estoppel by record) นั้นเกิดจาก
ขอเท็จจริงที่วาขอความในคําพิพากษาของศาลพระมหากษัตริยมีความศักดิ์สิทธิ์และตองยอมรับเปน
ยุติ ไมสามารถพิสูจนเปนอยางอื่นได ในปจจุบันนี้ศาลของประเทศอังกฤษไดขยายหลักนี้กวางออกไป
อีก ถึง แมศาลเพียงอานคําตัดสินชี้ขาดแตยัง มิไดทําคําพิพากษาอยางเปนทางการ คําตัดสินนั้นก็
กอใหเกิดเปนกฎหมายปดปากได กลาวคือ ในคดี Jowett V. Earl of Bradford คดีนี้ผูพิพากษาได
อานคําตัดสินโดยยอใหคูความฟงโดยปากเปลาแลว คําตัดสินโดยปากเปลานี้มีผลใชไดและกอใหเกิด
กฎหมายปดปากขึ้น ซึ่งจะเปนการกีดกันหรือหามมิใหคูความนั้นๆ ฟองรองใหมในประเด็นที่ศาลได
พิจารณาตัดสินแลว
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กฎหมายของประเทศอังกฤษ26 ไดแบงคําพิพากษาออกเปน 2 ประเภท
คือ judgement in rem กับ judgement in personam
1. judgement in rem คือ คําพิพากษาที่เปนการกําหนดสิทธิหรือสถานะของ
บุคคลที่มีตอบุคคลทั่วไป ซึ่งทําใหเกิดผลขึ้นวา judgement in rem นี้กอใหเกิดเปนกฎหมายปดปากซึ่ง
สามารถอางตอบุคคลทุกคนได ไมใชเฉพาะระหวางคูความเทานั้นและกรณีที่ถือวาเปน judgement in rem
ก็คือ คําพิพากษาที่ใหบุคคลลมละลาย คําพิพากษาใหหยาขาดจากการสมรสหรือแสดงวาการสมรส
เปนโมฆะหรือคําพิพากษาเรื่องผูจัดการมรดก เปนตน เหตุผลที่จะอางเปนกฎหมายปดปากไดนั้น
จะตองเปนคําชี้ขาดโดยตรงของศาลเทานั้น ซึ่งจะทําใหมีผลผูกมัดคูความดวยกันหรือระหวางคูความ
กับบุคคลภายนอกและรวมทั้งระหวางบุคคลภายนอกดวยกัน
2. judgement in personam หมายถึง กรณีอื่นๆ ที่มิใช judgement in rem
และจะผูกมัดเฉพาะคูความและผูสืบสิทธิของคูความนั้นๆ เทานั้น ไมผูกพันบุคคลภายนอก นอกจากนี้
คูความและผูสืบสิทธิของคูความนั้นจะถูกปดปากไมใหปฏิเสธ ไมเพียงแตในเรื่องที่ถูกกอหรือตัง้ ขึน้ โดย
คําพิพากษาหรือในเรื่องที่ศาลไดชี้ขาดเทานั้นแตยังคงถูกปดปากรวมไว รวมถึงเหตุผลที่คําพิพากษา
นั้นไดมีขึ้นดวย
ในการพิ จารณาคดี แพ งของประเทศอั งกฤษ หลั กกฎหมายป ดปาก (issue
esstoppel) นี้ยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. หลักกฎหมายปดปากโดยเหตุแหงการฟองรองคดี เปนกรณีที่เกิดจากคํา
ตัดสินชี้ขาดของศาลซึ่งตั้งอยูบนฐานของเหตุแหงการฟองคดีทั้งหลายและเหตุแหงการฟองรองคดีเดียวกันนี้
ไดนําไปใชในการที่จะพิจารณาวาคําพิพากษาถึงที่สุดระหวางคูความเดียวกันหรือผูสืบสิทธิของคูความนัน้ ๆ
ฟงขึ้นหรือไม สําหรับการฟองรองคดีในฐานะเดียวกัน เพราะฉะนั้นหากคูความฝายใดไดฟองคูความอีกฝาย
หนึ่งโดยเหตุพิเศษและศาลไดมีคําพิพากษายืนตามนั้นแลว ก็ไดมีหลักวาคูความฝายที่ไดฟองรองนั้นไม
สามารถฟองคูความเดียวกันอีก โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เชน ในคดี Conquer V. Boot ซึ่งศาลได
พิพากษาใหจําเลยใชคาเสียหายใหโจทกก็เนื่องจากจําเลยเปนฝายผิดสัญญาการสรางบานใหโจทก
ฉะนั้นโจทกยอมจะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายสําหรับความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นในภายหลังอันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นจากจําเลยไดอีก
2. หลักกฎหมายปดปากโดยประเด็นแหงคดี ในกรณีนี้ถือวาเปนการขยาย
ขอบเขตในการใชกฎหมายจากกรณีแรก ซึ่งไดกลาวกันวาในเหตุการณฟองรองแตละเหตุนั้นมีประเด็น
มากมายหลายประเด็น หลักในขอนี้ก็เปนสวนยอยหรือกิ่งกานสาขาของกฎหมาย ซึ่งไดพัฒนาขึ้นโดย
ศาลและมีคดีสําคัญ ไดแก คดี Mill V. Cooper ซึ่งศาลไดอธิบายไววา คูความในกระบวนพิจารณาคดีแพงไม
26
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สามารถกระทําตอคูความอีกฝายหนึ่งในการกลาวอางวา ไมวาจะเปนขอเท็จจริงหรือผลทางกฎหมาย
อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงนั้นๆ ในเรื่องความถูกตองหรือไมถูกตอง ซึ่งเปนสาระสําคัญในเหตุแหงการ
ฟองรองคดีหรือในขอตอสูคดี ถาหากขอกลาวอางเชนเดียวกันนั้นเปนสาระสําคัญอันเปนเหตุแหงการ
ฟองรองคดีกอนหรือเปนขอตอสูในกระบวนพิจ ารณาคดีแพง ในคดีกอนระหวางคูความและศาล
เดียวกัน ซึ่งในคดีนั้นตองมีเหตุแหงการฟองรองหรือมูลอันเปนรากฐานแหงสิทธิในการฟองรองหรือขอ
ตอสูอยางเดียวกัน ในสวนนี้หากเทียบกับบทกฎหมายไทยจะตรงกับเรื่องการฟองซ้ําซึ่งในคดีกอนกับ
คดีนี้เปนกรณีที่มีประเด็นอยางเดียวกันหรือสืบเนื่องกัน27
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ได
มีผูเรียบเรียงนําหลัก estoppel มาบัญญัติไวในรวมกับหลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ซึ่ง
มีวัตถุประสงคที่จะหามคูกรณีนําสืบพยานหลักฐานบางอยาง28
คดีสําคัญในหลัก res judicata ไดแกคดี Cromwell V. County of Sca ซึ่ง
วินิจฉัยโดยศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1876 เมื่อโจทกฟองเพื่อเรียกรองดอกผลจํานวนหนึ่ง
จากทรัพยสิน ซึ่งจําเลยตองชําระใหแกโจทก โจทกอางวาเปนผูครอบครองบัตรปนผลโดยชอบและ
ไดรับมาโดยสุจริตกอนบรรลุนิติภาวะ จําเลยโตแยงวาบัตรปนผลนั้นตกอยูในมือโจทกโดยไมชอบ ทั้งนี้
เพราะวามีผูห ลอกล อหรือฉอโกงใหจําเลยสง มอบใหและตอมาไดม าตกอยูกับ โจทก ศาลชั้นต น
พิพากษาใหยกฟองและศาลฎีกาพิพากษายืนโดยกลาววาพยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาบัตรปนผล
นั้นตกอยูในมือของโจทกโดยไมชอบและโจทกมิไดชําระราคาบัตรปนผล ตอมาโจทกไดนําคดีมาฟอง
อีกโดยเรียกชําระเงินปนผลและดอกเบี้ยในลักษณะอยางอื่น จําเลยไดยกเอาคําพิพากษาในคดีกอนขึ้น
อางวาปดปากโจทก ศาลฎีก าพิพากษาคดีห ลัง วาโจทกไมถูก ปดปากที่จ ะนําคดีม าฟองและและ
พิพากษาใหโจทกชนะคดี คดีนี้มีขอสังเกตวาประเด็นที่วาโจทกไดชําระเงินหรือไมเปนประเด็นที่โตแยง
กันในคดีแรก คดีแรกโตแยงวาจําเลยตองรับผิดตามบัตรปนผลหรือไมเทานั้น ฉะนั้นในคดีหลังกับคดี
แรกจึงมีประเด็นที่ตางกัน ถึงแมวาจะมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันแตมิไดมีการฟองรองกันตามประเด็นทีไ่ ด
กลาวไวในเรื่องแรก
นอกจากนี้หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) มิไดมีอยูเฉพาะ
ปญหาขอเท็จจริงเทานั้น แตอาจนําไปใชในปญหาขอกฎหมายบางเรื่องไดดวย เพียงแตขอบเขตของ
การนําไปใชในปญหาขอกฎหมายนั้นมีจํากัด ในเรื่องนี้ทานผูพิพากษาซูทเธอรแลนด (sutherland) ได
วางหลักไวในคดี United States V. Moser วาขอที่ไดมีการกลาวกันเสมอวาหลักความศักดิ์สิทธิ์แหง
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คําพิพากษา (res judicata) ไมนํามาใชในปญหาขอกฎหมายนั้น ถาจะมองกันแลวก็เปนความจริง
ยกตัวอยางเชน ถาในคดีกอนศาลไดพิจารณาพิพากษาคดีไปตามหลักกฎหมายหลักใดหลักหนึ่งแลว
คูความในคดีหลังจะไมถูกปดปากที่จะโตแยงวาหลักกฎหมายเชนวานั้นไมไดมีอยูจริงหรือถึงมีอยูก็เปน
ประการอื่นซึ่งเทากับเปนการสนับสนุนขอที่วา หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata)
ไมนํามาใชกับขอกฎหมาย แตอยางไรก็ตามประเด็นเรื่องสิทธิซึ่งเปนปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี
กอนยอมปดปากไมใหโตแยงเปนอยางอื่นในคดีหลัง แมวาความจริงแลวปญหาหรือสิทธินั้นเกิดจาก
การปรับหลักกฎหมายใชอยางผิดพลาด ซึ่งจะถือวาเปนเรื่องขอเท็จจริงเสียเลยทีเดียวก็คงไมได เพราะ
เปนขอเท็จจริงที่มีสวนเกี่ยวของหรือเนื่องมาจากขอกฎหมายดวย ฉะนั้ นจึงกลาวไดวา หลักความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นํามาใชกับปญหาขอกฎหมายดวยในบางกรณีเทานั้น
ทั้งนี้หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) มีแนวคิดพื้นฐานวาคํา
พิพากษาของศาลเปนการชี้ขาดตัดสินเมื่อคดีเ สร็จ การพิจ ารณา แตมิไดห มายความวากระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีนั้นจะสิ้นสุดตามหลักสากลโดยหลักการดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นดวยวัตถุประสงค
2 ประการคือ
1. ใหขยายเนื้อหาของคดีและการสืบพยานแกคูความตางๆ เทาที่จะเปนไปได
2. ใหมีการสิ้นสุดการพิจารณาโดยเร็วและประหยัด
จากการพัฒนาดังกลาวทําใหผอนคลายหลักที่มาแตเดิมลงโดยยอมใหมี
การแกไขในประเด็นแหงคดีกอนมีการพิจารณาและกระบวนพิจารณาภายหลังมีคําพิพากษาของศาล
คือใหโอกาสที่จะมีการพิจารณาคดีใหมโดยพยานหลักฐานใหม แตมีขอจํากัดอยางมาก29
ประเทศไทย หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ปรากฏ
ครั้ง แรกในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง โดยในศิล าจารึก มีก ารกลาวถึง การทูล เกลาถวายฎีก าแก
พระมหากษัตริย30 แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงความศัก ดิ์สิท ธิ์ของคําพิพากษามีท างเดียว คือ การ
ทูลเกลาถวายฎีกาเพื่อใหผลของคําพิพากษาเดิมหมดสิ้นสภาพบังคับไป

29

เพิ่งอาง, น.11.
ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง มีขอความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา “ปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว
หั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมือง มีถอยมีความเจ็บทองของใจ มันจะกลาวเถิ่ง เจาเถิ่งขุนบไร ไปลั่นกระดิง่
อันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เมื่อสวนความถามแกมันดวยชื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึง
ชม”
30
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ในสมัยของพระเจามัง ราย กษัตริยแหงอาณาจัก รลานนา อันเปนพระ
สหายกับพอขุนรามคําแหงมีการบัญญัติหลักกฎหมายเอาไววา “ถอยคําทั้งหลายอันไดพรอมเพรียงกัน
ตัดสินตามธรรมโบราณแลว ไมควรใหผูใดเพิกถอน คดีที่พิพากษาไมถูกตอง สมควรเพิกถอนเสีย มี 8
ประการ คือ (1) ตัดสินโดยใชอํานาจอาชญาขมเหง (2) ตัดสินเพื่อเบียดเบียนเอาตัวลูกเมียทาน (3)
ตัดสินโดยผูหญิง (4) ตัดสินในเวลากลางคืน (5) ตัดสินที่บานของผูตัดสิน (6) ตัดสินในที่รโหฐาน (7)
ตัดสินโดยผูที่เปนศัตรูกับคูความ (8) ตัดสินโดยนายของคูความฝายใดฝายหนึ่ง”
สวนกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในกฎหมายตราสามดวงก็มีการบัญญัติ
ถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษาเชนกัน โดยในกฎหมายอาญาหลวง บทที่ 127 หามมิใหกลาว
อางคําพิพากษาที่ชอบดวยกฎหมายแลววา คําพิพากษามิชอบ มิเชนนั้นจะตองไดรับโทษ, กฎหมาย
ลักษณะรับฟอง บทที่ 7 หามมิใหมีการฟองรองเรื่องเดียวกันอีก มิเชนนั้น ใหปรับและพิจารณาเฉพาะ
คดีแรก
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรเกี่ยวกับหลักความศักดิ์สิทธิ์
แหงคําพิพากษา มีการบัญญัติหลักการในพระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพง ร.ศ. 115 เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาววาคดีใดที่มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแลว หรือมีการยอมความกันแลว หามมิใหมีการ
รื้อรองฟองกันอีก31 ซึ่งหลักการนี้ไดถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
2.2.3.2 การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
การที่ศาลจะทํ าคําพิ พากษาหรื อคําสั่ งชี้ ขาดตั ดสิ นคดี ที่พิ พาทนั้ น จะต อง
ดําเนินการตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 140
1. เขตอํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาของศาลที่ทําคําพิพากษาหรือ
คําสั่งนั้นจะตองครบถวนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2. จะต อ งบั ง คั บ ตามความเห็ น ฝ า ยข า งมาก และผู พิ พ ากษาที่ ทํ า คํ า
พิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองไมเ ปนผูที่ถูก คัดคาน 32 ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองทําโดยผู
31

พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพง รศ. 115 มาตรา 6 “คดีอันใดซึ่งศาลหนึ่งศาลใด มี
อํานาจอันสมควรไดพิจารณา แลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลวก็ดี ฤาคูความไดยินยอมกันในระหวาง
เปรียบเทียบแลวก็ดี ผูหนึ่งผูใดจะเอาคดีนั้น มารื้อรองฟองขึ้นอีก หามมิใหศาลรับไวพิจารณา เวนแต
เปนการอุทธรณตามกฎหมาย”
32
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 13 อางโดย พิพัฒน จักรางกูร, คําอธิบาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ภาค 1), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543), น.505.

27
พิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก คือ ในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวา 2 คน และในศาลฎีกาตองไมนอยกวา 3 คน
กรณีที่มีความเห็นแยง ผูพิพากษาคนใดในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณมี
ความเห็นแยง จะเขียนใจความแหงความเห็นแยง และเหตุผลแหงขอแยงรวมไวในสํานวนก็ได แตคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในศาลฎีกาจะมีความเห็นแยงไมได
การประชุมใหญ กรณีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกาแลวแตกรณีเห็นสมควร จะใหมีการวินิ จฉัย
ปญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่อง
ใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ซึ่งมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) องคป ระชุม ที่ป ระชุมใหญของศาลอุทธรณประกอบดวยผูพิพากษา
หัวหนาคณะไมนอยกวา 10 คน ที่ประชุมใหญของศาลฎีกาประกอบดวยผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในขณะที่มีก ารประชุม แตตองไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของจํานวนผูพิพากษาศาลฎีก าและผู
พิพากษาที่เขาประชุมใหญจะตองไมเปนผูที่ถูกคัดคาน33
(2) ประธานในที่ประชุม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาล
ฎีกาแลวแตกรณี หรือผูทําการแทนเปนประธานในที่ประชุม
การประชุมใหญมีไดเฉพาะในศาลอุท ธรณและศาลฎีกาเทานั้น สําหรับ
ศาลชั้นตนไมมีกฎหมายกําหนดใหมีการประชุม ใหญ แตศาลชั้นตนก็อาจประชุม ผูพิพากษาทําคํา
พิพากษาหรือคําสั่งดวยความเห็นฝายขางมากได
(3) คําวินิจ ฉัยเปนไปตามเสียงขางมาก คําวินิจฉัยของที่ประชุม ใหญให
เปนไปตามเสียงขางมากและถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(4) คําพิพากษาหรือคําสั่งตามคําวินิจ ฉัยคดีซึ่งที่ประชุม ใหญไดวินิจ ฉัย
ปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวา
ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ
(5) ผูที่เขาประชุม จะตองเปนผูพิพากษาในศาลอุท ธรณ หรือศาลฎีก า
แลวแตกรณี แมมิใชเปนผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได แมจะ
เปนการขัดแยงกับความเห็นของเจาของสํานวน34

33
34

เพิ่งอาง, น.505.
เพิ่งอาง, น.506.
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3. การอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลอานขอความในคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ในศาลโดยเปดเผย ตามเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตอหนา
คูความทั้ง สองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง และใหจดลงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือในรายงาน
กระบวนพิจารณาวาไดอานแลว และใหคูความที่มาศาลลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ถาคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง ไมม าศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ก็ได ในกรณีเชนนี้ใหศาลจดแจงไวใน
รายงานที่คูความไมมาฟง และใหถือวาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดอานตามกฎหมายแลว และเมื่อศาล
ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในวันใด ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งคดีนั้น
ดังนั้นการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลจะตองประกอบครบถวนตาม
บทบัญ ญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจและอํานาจผูพิพากษา ในการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง
จะตองทําโดยผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขาง
มาก จํานวนผูพิพากษาฝายขางมากนั้นในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวาสองคนและใน
ศาลฎีกาไมนอยกวาสามคน ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณถาผูพิพากษาคนใดมีความเห็นแยง ก็ให
ผูพิพากษาคนนั้นเขียนใจความแหงความเห็นแยงของตนกลัดไวในสํานวน และจะแสดงเหตุแหงขอ
แยงไวดวยก็ได ในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกาจะ
ใหมีการวินิจ ฉัยปญ หาใดในคดีเ รื่องใดโดยที่ป ระชุมใหญก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัย
ปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญนั้นสําหรับ
ศาลอุทธรณใหประกอบดวยอยางนอยผูพิพากษาหัวหนาคณะไมนอยกวา 10 คน สําหรับศาลฎีกาให
ประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวากึ่งจํานวนผูพิพากษาแหงศาลนั้น
หรือใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกา หรือผูทําการแทนเปนประธาน
คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมากและถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในคดีซึ่งที่ประชุม
ใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตอง
ระบุไ วดวยวาป ญ หาข อใดไดวินิ จ ฉัย โดยที่ ป ระชุม ใหญ ผูพิ พากษาที่เ ขาประชุม แมมิ ใชเ ป นผูนั่ ง
พิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได
เมื่อไดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลวเสร็จ ศาลจะกําหนดวันอาน
คําพิพากษา ซึ่งศาลจะอานขอความทั้งหมดโดยเปดเผยตอหนาคูความทั้งสองฝาย หรือฝายใดฝายหนึง่
ในกรณีเชนวานี้ใหศาลจดลงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือในรายงานซึ่งการอานนั้นและใหคูความ
ที่มาศาลลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ แตถาคูความไมมาศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่งก็
ได ในกรณีเ ชนวานี้ใหศาลจดแจง ไวในรายงานและใหถือวาคําพิพากษาหรือคําสั่ง นั้นไดอานตาม
กฎหมายแลว รวมถึงเมื่อศาลที่พิพากษาคดี หรือที่ไดรับคําสั่งจากศาลสูงใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่พิพากษาหรือมีคําสั่งคดีนั้น
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2.2.3.3 ผลของคําพิพากษา
(1) หลักทั่วไปวาดวยผลของคําพิพากษา
ตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เมื่อศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลว ศาลนั้นเองหรือศาลอื่นยอมไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้
ขาดคดีนั้นได แมวาศาลจะพบวาคําพิพากษาที่ตนไดพิพากษาไปนั้นไมถูกตองก็ตาม กลาวอีกนัยหนึ่ง
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดคดีแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดดังกลาวยอมดํารงอยู
อยางเปนอิสระจากผูทําคําพิพากษา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การแกไขหรือเพิกถอน
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีจะกระทําไดก็แตโดยการใชอํานาจตุลาการของศาลที่สูงกวาเทานั้น
ยกเวนประการเดียว คือ การแกขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย
(2) ผลของคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
พ.ศ. 2477
1. คําพิพากษามีผลผูกพันคูค วาม คําพิพากษามีผลผูกพันและมีสภาพบังคับได
และโดยหลักแลวถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง นับตั้งแต
วันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองด
เสียถาหากมี
2. คําพิพากษามีผลผูกพันบุคคลภายนอกนั้น กฎหมายบัญญัติไวในกรณี
ดังตอไปนี้คือ
คําพิพากษาใหบุคคลใดออกจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดไปถึงบริวาร
ของผูนั้นที่อยูในสถานที่นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น
ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อใหดําเนินการใดๆ ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคําพิพากษาหรือคําสั่งใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือ
นิติบุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกวา
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของ
อาจอางอิงกับบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
ดังนั้นผลของคําพิพากษานั้นจะผูกพันคูความและศาล แมศาลจะตัดสิน
ผิดพลาดก็ตาม คําพิพากษานั้นยอมผูกพันทั้งคูความและศาล คําพิพากษาไมอาจกลับ แกไขไดจนกวา
จะมีคําพิพากษาจากศาลที่สูงกวาเปนผูกลับหรือแก
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2.2.4 การคัดคานคําพิพากษา
การคัดคานคําพิพากษาของศาลหรือการอุท ธรณฎีกาเปนกระบวนการรองขอ
ในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่เปนการกระทําตอศาลเพื่อใหมีการแกไขหรือยกเลิกเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้
ขาดของศาล การอุทธรณฎีกาจึงเปนกระบวนการที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาและ
ในขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการที่สงผลใหสภาพเด็ดขาดทางกฎหมายในทางรูปแบบหรือการถึง
ที่สุดของคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีนั้นตองยืดเวลาออกไป โดยนัยแหงการเปลี่ยนแปลงผลของ
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
ในทางวิชาการแลวกระบวนการของการอุทธรณกับกระบวนการของการฎีกาตอง
กําหนดแตกตางกัน เพราะการอุทธรณเปนการเสนอใหตรวจสอบทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอ
กฎหมาย แตการฎีกาเปนการทบทวนเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น35 การพิจารณาคดีของศาลชั้น
อุทธรณ และของศาลชั้นฎีกาตามระบบกฎหมายไทยเปนการพิจารณาใหมสวนหนึ่งตางหากจากการ
พิจ ารณาของศาลชั้ น ตน เพราะศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลฎี ก ามี อํ า นาจกํ า หนดประเด็ น ทํ าการสื บ
พยานหลัก ฐานที่สืบมาแลว หรือพยานหลักฐานที่เห็นควรสืบตอไปได แตในทางปฏิบัติเ กิดความ
ไขวเขวกันไปวา ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาทําหนาที่เพียงตรวจตราการกระทําของศาลชั้นตนเทานั้ น
และเขาใจไปวาการพิจารณาของศาลชั้นตนก็ดี ศาลอุท ธรณก็ดี ศาลฎีกาก็ดีเ ปนการพิจ ารณาคดี
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองเปนอยางยิ่ง36
ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ไดอธิบายวา ระบบอุทธรณฎีกาของไทยเราที่ยัง
ปลอยใหมีการขอใหตรวจสอบคําวินิจฉัยตัดสินของศาลอุทธรณไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและปญหา
ขอกฎหมายนั้นผิด หลัก วิชาการเป นอยางยิ่ ง และในทางปฏิ บัติในกรณีของการพิจ ารณาปญ หา
ขอเท็จจริงนั้นทั้งศาลอุทธรณและศาลฎีกาก็ไมไดเปน “ศาลพิจารณา” กลาวคือ ไมไดถือวาเปนการ
พิจารณาใหมสวนหนึ่งตางหากดังกลาวมาแลว การวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
วินิจ ฉัยคําใหการพยานบุคคลจากการอานบันทึก คําใหการจึงขาดพื้นฐานในทางศาสตรส นับ สนุน
เพราะความสามารถวินิจฉัยไดโดยปราศจากการไดสัมผัสตัวพยานบุคคลโดยตรง การชั่งน้ําหนักพยาน
บุคคลที่กระทํากันอยูจึงไมสอดคลองกับตรรกศาสตรและศาสตรใดๆ เลย การขาดหลักวิชาการของ
ระบบอุทธรณฎีกาของไทยและการที่ไมไดมีการปรับปรุงแกไขใดๆ เกี่ยวกับระบบของศาลชั้นตน ทําให

35

คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.437–441.
36
พระนิติการณประสม, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร :
แสงทองการพิมพ, 2515), น.683-685.
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คดีความทุก ชั้นศาลคั่ง คางเปนจํานวนมากและทวีคูณทุกป สถานการณดัง กลาวนี้ยอมกระทบตอ
ประสิทธิภาพของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทุกชั้นศาล37
2.2.4.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคัดคานคําพิพากษาของศาล
หลักโตแยง หรือคัดคานตอสูคดี หรือสิทธิที่จะโตแยงคัดคาน หลักการนี้
เปนหลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอยางหนึ่ง โดยมีเหตุผลเนื่องมาจากคําพิพากษาใน
คดีมีขอพิพาทนั้นเปนผลที่เกิดมาจากการเผชิญหนากันของคูความ โดยวิธีการนําขออางหรือขอตอสู
ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอหนาศาลโดยอิสระ กรณีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คูความ
ทุกฝายจะตองมีโอกาสไดทราบขออางหรือขอตอสู ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ ของคูความอีกฝาย
หนึ่ง และมีโ อกาสโตแยงตอสูทุก ประเด็นของคดีที่ไดมีก ารพิจ ารณากัน 38 ขอเท็จ จริงและผลของ
พยานหลักฐานที่จะใชในการชี้ขาดตัดสินนั้น คูความก็ตองอยูในวิสยั ที่จะแสดงความเห็นโตแยงไดและ
ในกรณีที่คูความไดโตแยง ศาลจะตองนําขอโตแยงนั้นมาประกอบในการตัดสินชี้ขาดเสมอ โดยศาล
จะตองใหเหตุผลดวยวาสิ่งที่คูความโตแยงนั้นถูกตองหรือไมถูกตองอยางไร แมศาลจะไมตองนํามา
กลาวทั้งหมดแตศาลจะตองกลาวถึงสาระสําคัญของคําโตแยงนั้นดวย39
หลักนี้จึงนับวาเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมที่เทา
เทียมกันและเปนระเบียบเรียบรอย โดยเมื่อมีคดีพิพาทเกิดขึ้นจะมีผลทําใหคูความแตละฝายตางมี
สิทธิและหนาที่ในการดําเนินคดีซึ่งกันและกัน สวนศาลมีห นาที่เปนผูควบคุมให คูความใชสิทธิและ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักดังกลาว ซึ่งการถกเถียงโตแยงซึ่งกันและกันระหวางคูความนี้ นอกจาก
จะชวยใหคูความแตละฝายและศาลสามารถเขาใจเรื่องราวของคดีแลว ยังเปนการชวยปองกันไมให
คูความดําเนินกระบวนพิจารณา ในลักษณะที่ทําใหคูความอีกฝายหนึ่งไมมีโอกาสที่จะตอสูคดีไดอยาง
เต็มที่อีกดวย40 สิทธิที่จะโตแยงคัดคานนี้แมในชั้นอุทธรณฎีกาก็ตองไดรับหลักประกัน
นอกจากหลักดังกลาวขางตนแลว หลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
หลัก “final judgement rule” ซึ่งหมายความวา การที่คูความจะอุทธรณฎีกาไดนั้นจะตองปรากฏ
วาในคดีนั้นศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งสุดทายแลว ซึ่งเหตุผลของหลักการนี้ก็คือ ตองการใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วไมยืดเยื้อ และตัดโอกาสมิใหคูความที่ไม
สุจริตอาศัยชองทางที่จะประวิงคดีใหเนิ่นนานออกไป ซึ่งหลักดังกลาวนี้สอดคลองกับหลักการหาม
37

คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.442–443.
วรรณชัย บุญบํารุง, “หลักทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงของฝรั่งเศส,”
วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ 1 ปที่ 30, น.105 (มีนาคม 2543).
39
คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.196.
40
วรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 32, น.105.
38
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อุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณา41 โดยหลักการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหคดีลาชา หรือมิใหคูความอีก
ฝายประวิง คดีเ ชนเดียวกัน42 แมวาโดยหลัก ทั่วไปแลวคําพิพากษาของศาล รวมทั้งคําสั่ง ระหวาง
พิจารณาของศาลนั้นสามารถโตแยงคัดคานได แตหากปลอยใหมีการโตแยงไดทุกกรณีอาจทําใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลลาชาออกไป และอาจทําใหคูความอีก ฝายเสียหายได ดัง นั้นจึง
จําเปนตองมีหลักนี้เพื่อกําหนดลักษณะของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่คูความสามารถอุทธรณ
ฎีกาไดกลาวคือ ตองเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งสุดทายของศาลแลว
2.2.4.2 เหตุผลที่ตองมีการคัดคานคําพิพากษา
เหตุผลที่ตองมีการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลหรือการอุทธรณฎกี า
นั้น มีอยูดวยกันหลายเหตุผล เหตุผลประการแรก เนื่องจากศาลหรือผูพิพากษาผูตัดสินคดีเปนเพียง
ปุถุชนคนหนึ่งเทานั้น ยอมจะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ขึ้นได ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
นั้นอาจเปนกรณีที่เกี่ยวกับการกําหนดขอเท็จจริง หรือกรณีเกี่ยวกับการใชกฎหมายปรับกับขอเท็จจริง
หรืออาจเกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดได จึงกอใหเกิดความเสียหายแกคูความฝาย
ใดฝายหนึ่ง หากปลอยไวเชนนั้นก็อาจทําใหคูความฝายที่เสียหายไมไดรับความเปนธรรม โดยเหตุนี้เอง
จึงจําเปนตองใหโอกาสแกคูความมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลที่ผิดพลาดได เพื่ อให
ศาลที่ อยู เ หนื อ กว าที่ มีค วามระมัด ระวั ง และมี ป ระสบการณ ม ากกว า ช วยตรวจสอบและแก ไ ข
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองตา งๆ 43 และเพื่อเปนการสรางหลั ก ประกันและความเชื่อมั่นใหกั บ
ประชาชน
เหตุผลประการที่สอง เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
ใชสิท ธิท างศาล 44 การนําคดีม าสูศาลเพื่อใหศาลทําหนาที่เ ปนผูชี้ขาดตัดสินคดี ถือเปนสิท ธิตาม
ธรรมชาติหรือเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่กฎหมายยอมรับ ดังจะเห็นไดจากคําประกาศปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดบัญญัติไววา “ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาจากศาลที่มีอํานาจ
แหงชาติตอการกระทําอันละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย” ซึ่ง
41

ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.59.
อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 อุทธรณและฎีกา, (กรุงเทพ
มหานคร : หจก.จิรรัชกิจการพิมพ, 2543), น.156.
43
Peter E.Herzog and Delmar Karlen, “Attacks on Judicial Decisions in Civil
Procedure”, Chapter 8 Vol. 16 International Encyclopedia of Comparative Law,ed.
International Association of Legal Science, (Hague, Boston, London : Martinus Nijhoff
publishers, 1982), p.4.
44
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.74.
42
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ประเทศตางๆ ก็ยอมรับสิทธิพื้นฐานดังกลาวนี้และไดบัญญัติกฎหมายของตนรองรับไว ไมวาจะบัญญัติ
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับอื่นๆ ก็ตาม45
เหตุผลประการที่สาม เพื่อใหมีการวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและปญหา
46
ขอกฎหมายอยางลึก ซึ้ง กลาวคือในการพิจ ารณาคดีแพง นั้นมัก มีปญ หาเกิดขึ้นสองประการคือ
ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย ซึ่งมีความสําคัญเปนอันมากเพราะเปนประเด็นที่จะนําไปสู
การตัดสินคดีและอุทธรณฎีกาตอไป47
เหตุ ผ ลประการสุ ด ทา ยคื อ เพื่อ ป อ งกั น การฉ อฉล 48 ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ใน
ระหวางการพิจารณา เนื่องจากในการพิจารณาคดีแพงนั้นคูความตองเปนผูรวบรวมขอเท็จจริง และ
กําหนดขอเท็จจริงที่จะฟองรองตอศาล ศาลตองตัดสินไปตามขอเท็จจริงที่คูความทั้งสองฝายเสนอมา
และตามที่คูความรับกัน หากใหคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดและสิ้นสุ ดลงที่ศาลชั้นตนโดยไมใหมีการ
โตแยงคัดคานหรืออุทธรณฎีกาไดก็จะเปนการเปดชองใหคูความที่ไมสุจริตอาศัยประโยชนจากการนี้
โดยกระทําการฉอฉลใหไดมาซึ่งคําพิพากษาที่เปนประโยชนแกตน อันทําใหคูความฝายที่สุจริตและ
ออนแอกวาเสียเปรียบ49
2.2.4.3 วัตถุประสงคของการคัดคานคําพิพากษาของศาล
จากเหตุผ ลที่ตองมีการโตแยงคัดคานคําพิพากษาหรือการอุทธรณฎีก า
ดังกลาวขางตน จะเห็นวา วัตถุประสงคของการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลนั้น โดยหลักแลว
เปนไปเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่ศาลลางไดทําไว เนื่องจากการฟองรองนั้นจะสิ้นสุดลงโดยการวินิจฉัยชี้
ขาดอันเปนที่สุด ซึ่งเรียกวา “คําพิพากษา” คําพิพากษานี้โดยเนื้อแทแลว มีความมุงหมายที่จะบอกถึง
การกําหนดขอเท็จจริงอันเปนที่ยุติแลว กับการนําบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับเขากับขอเท็จจริงที่
ยุติแลว
วัตถุประสงคของการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อ
หนวงรั้งไมใหศาลลางทําผิด ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่เปนผลสืบเนื่องมาจากวัตถุประสงคประการแรก คือ
การแกไขขอผิดพลาดที่ศาลลางทําไวกลาวคือ เมื่อศาลชั้นตนรูวาเมื่อตนทําผิดหรือตัดสินออกนอกลู
45

สถิต เล็งไธสงค, “การฟองความ”, บทบัณฑิตย ปที่ 23 น.72 (มกราคม 2508).
46
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.78.
47
ธานินทร กรัยวิเชียร, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, เลมที่ 1, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), น.110.
48
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.81.
49
จันตรี สินศุภฤกษ, “การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ,” (วิทยานิพนธนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), น.114.
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นอกทางจะตองถูกศาลสูงตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดก็จะระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นและ
ตัดสินคดีดวยความยุติธรรมและรอบคอบขึ้น
แตอยางไรก็ตามประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอวนั้น
แมจะไมถือวาคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานที่ตองเดินตาม เพราะถือวาคําพิพากษาของศาล
ไมใชกฎหมาย สิ่งที่ผูกพันก็คือกฎหมายที่ตราขึ้นโดยผูบัญญัติกฎหมาย คําพิพากษาของศาลเปนเพียง
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการใชกฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้น50 อยางไรก็ตามการที่ศาลสูงคอยสอดสอง
ดูแลศาลลางยอมทําใหศาลชั้นตนระมัดระวังที่จะไมกอใหเกิดความผิดพลาดขึ้นได ดังนั้นการอุทธรณ
จึงมีวัตถุประสงคในการปองกันไมใหศาลลางกระทําความผิดนั่นเอง แตอยางไรก็ตามแมวาประเทศใน
ระบบซีวิลลอวไมถือวาคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานที่ตองเดินตาม แตก็ยังถือวาคําพิพากษา
ของศาลมีความสําคัญ และอาจมีการตัดสินคดีคลอยตามกฎเกณฑจากคําพิพากษาที่มีมากอน เพราะ
ถือวาคําพิพากษาเปนตัวอยางในการปรับใชบทกฎหมายและเปนบรรทัดฐานที่ดีนั่นเอง51
2.2.4.4 การรับรองสิทธิการคัดคานคําพิพากษาของศาล
จุดประสงคที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่ง เปนบริก ารที่
สําคัญของศาลนั้น ก็เพื่อใหเกิดความยุติธรรมระหวางเอกชนซึ่งมีขอพิพาทระหวางกัน52 และรัฐไดเขา
มาแทรกแซงความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการกําหนดคําตัดสินอันมีลักษณะเด็ดขาดและมีสภาพ
บังคับ แตอยางไรก็ตามคําตัดสินของศาลอาจผิดพลาดได53 ดังนั้นจึงเปนการไมเปนธรรม หากปลอย
ใหคําพิพากษาที่ผิดพลาดของศาลดังกลาวนั้นถึงที่สุด และมีสภาพบังคับโดยไมใหสิทธิแกคูความใน
การอุทธรณฎีกาพิพากษาดังกลาว
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายตางประเทศ”, (เอกสารอัดสําเนา),

น.136-137.
51

กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอวและคอมมอนลอว”, (เอกสาร
อัดสําเนา), น.11.
52
สิริพันธ พลรบ และวรรณชัย บุญบํารุง, “การใชสิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพงโดยไม
สุจริต”, วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 3 ปที่ 20 น.33 (2544).
53
Peter E.Herzog and Delmar Karlen, supra note 37, p.4.
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2.2.5 รูปแบบการเพิกถอนคําพิพากษา
คําพิพากษาเปนสิ่ง ที่แสดงใหเห็นถึงการสรุปขอกฎหมายที่มีตอประเด็นในคดี
และการปรับขอเท็จจริงในคําคูความนั้นซึ่งไดมาจากพยานหลักฐานตางๆ ในคดีเขากับบทบัญญัติของ
กฎหมาย54
โดยหลักคําพิพากษานั้นจะผูกพันคูความตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา
แตภายใตสิท ธิที่จ ะอุท ธรณคําพิพากษา หลัก การดัง กลาวยอมถูก ผอนคลายลงจึง ใหสิท ธิคูความ
อุทธรณโตแยงคําพิพากษาได
ในบางกรณีที่ไมอาจอุทธรณไดเพราะตองหามอุทธรณเนื่องดวยทุนทรัพย การ
เพิกถอนคําพิพากษา เปนอีกทางหนึ่งที่ชวยใหเกิดความเปนธรรมได แตจะถูกจํากัดไวในสําหรับบาง
กรณีเทานั้น โดยการเพิกถอนคําพิพากษาจะถูกนํามาใชเฉพาะในสวนของบทสรุปของการพิจารณา
หรือเรียกวา คําพิพากษาหรืออาจใหมีการพิจารณาคดีนั้นใหมก็ได ทัศนคติของศาลเกี่ยวกับการเพิก
ถอนคําพิพากษาจะมีทัศนะคติที่ใกลเคียงกันกับการขอพิจารณาคดีใหม 55 โดยการพิจารณาคดีใหม
เปนกรณีที่คนพบพยานหลักฐานใหม ซึ่งเปนการรื้อฟนคดี แตการเพิกถอนคําพิพากษาเปนเรื่องที่มี
การผิดพลาดในคําพิพากษา
2.2.5.1 การอุทธรณฎีกา
การอุทธรณฎีกาเปนการโตแยงคําพิพากษาของศาลชั้นตนวาไมถูกตองอัน
เปนสิทธิตามกฎหมายอยางหนึ่งที่เปนการกระทําตอศาลสูง เพื่อใหมีการแกไขหรือยกเลิกคําพิพากษา
ดังนั้นการอุทธรณฎีกาจึงเปนกระบวนการที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาโดยศาลสูง ซึ่ง
ทําใหความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษานั้นตองยืดเวลาไป56
การใชสิทธิอุทธรณฎีกาตอศาลสูงนั้นเปนการตรวจสอบคําพิพากษาของ
ศาลลาง โดยคูความผูไดรับความเสียหายจะตองโตแยงคําพิพากษาของศาลลางตอศาลสูง ซึ่งในการ
ตรวจสอบคําพิพากษาครั้งแรกนั้นจะเปนการตรวจสอบโดยศาลอุทธรณ ในประเทศระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) การตรวจสอบของศาลอุทธรณจะคลายคลึงกับการพิจารณาของศาลชั้นตน คือ
สามารถมีการสืบพยานกันใหมได แตในประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) นั้นการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณจะตรวจสอบรายงานกระบวนพิจารณาที่ไดมีการบันทึกในศาลชั้นตน
54
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ระบบการตรวจสอบโดยศาลสูงของระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีตประเพณี (Common
Law) มีลักษณะที่คลายกันในหลายเรื่องที่สําคัญ
ดังนั้นการอุท ธรณฎีกาจึงเปนรูปแบบของการเพิกถอนคําพิพากษาของ
ศาลในกรณีที่คําพิพากษานั้นผิดพลาด คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษานั้นสามารถใชสิทธิ
โตแยงคําพิพากษานั้นได ทั้งนี้หากมีการใชสิทธิดังกลาวแลว ถาศาลสูงเห็นวาคําพิพากษาของศาลลาง
ไมถูกตองก็จะมีคําพิพากษาใหม ซึ่งมีผลเทากับเพิกถอนคําพิพากษาของศาลลางไปในตัว
2.2.5.2 การขอพิจารณาคดีใหม
การพิจารณาคดีของศาลยอมตองพิจารณาคดีโดยใหเกิดความเปนธรรม
ซึ่งตองมีการรับฟงความสองฝายและตองมีความเปนกลาง โดยในการพิจารณาหากคูความมิไดให
ความรวมมือในกระบวนพิจารณาดวยแลว ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป โดยถือ
เปนการลงโทษคูความฝายที่มิใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณา หากการดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยขาดนัดดังกลาวเกิดจากการที่ศาลมิไดทราบถึงขอเท็จจริงบางอยาง การที่ศาลไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีตอไปจนมีคําพิพากษา ศาลยอมมีอํานาจพิจ ารณาคดีใหมได ทั้งนี้ประเทศใน
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีตประเพณี (Common Law) ตางก็มีหลักเกณฑที่
ใหศาลมีคําพิพากษาสามารถพิจ ารณาตัดสินคดีไดใหมในบางสถานการณ โดยในประเทศระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) กําหนดกรอบในการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษานี้จะมีอยู
คอนขางจํากัด ในประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) ก็มีการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มี
คําพิพากษาเชนเดียวกับประเทศระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)57
2.2.5.3 การเพิกถอนคําพิพากษา
การเพิกถอนคําพิพากษา คือ การลบลางหรือยกเลิกคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ซึ่งผูพิพากษาไดปฏิเสธคําพิพากษาที่ผิดพลาด58 อันเปนการใชดุลยพินิจของผูพิพากษาที่จะใชอํานาจ
ยกเลิก หรือเพิกถอนเสียซึ่งคําพิพากษาของตน เปนอํานาจโดยทั่วไปของศาลที่พิจารณาหรือมีเขต
อํานาจทั่วไป ทั้ง นี้ในการเพิก ถอนคําพิพากษานั้นจะถูก จํากัดเฉพาะพฤติก ารณบ างอยางเทานั้น
เนื่องจากมีผลกระทบตอคําพิพากษา
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วรรณชัย บุญบํารุงและคณะ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1, (กรุงเทพมหา
นคร : วิญูชน, 2548), น.213-214.
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Publishing Co., 2004), p.1404.
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จากหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา คําพิพากษายอมผูกพันคูความแต
การเพิก ถอนคําพิพากษาอาจมีความคลายคลึง กันกับการขอพิจารณาคดีใหม โดยการเพิกถอนคํา
พิพากษานี้จะเปนการแกไขเฉพาะสวนของบทสรุปของคําพิพากษาและความผิดพลาดของคําพิพากษา
โดยมีคําพิพากษาใหมหรือเพื่อยกเลิกคําพิพากษา บางกรณีศาลสามารถพิจารณาคดีนั้นใหมได แตใน
บางกรณีที่เกิดขึ้นศาลไมอาจจะดําเนินการเพิกถอนคําพิพากษาไดเชนกัน ถาไมสามารถที่จะแสดง
ความผิดพลาดหรือเหตุผ ลอื่นๆ ได ทั้ง นี้ทัศนคติของศาลในการบังคับ ใชร ะหวางการเพิก ถอนคํา
พิพากษากับการขอพิจารณาคดีใหม นั้นจะมีทัศนคติที่ใกลเคียงกัน สําหรับการเพิกถอนคําพิพากษาก็
มีเหตุสามารถเพิกถอนไดหลายเหตุดวยกัน เชน คําพิพากษาผิดพลาด มีการฉอฉล มีลักษณะเปนการ
ทําใหศาลเขาใจผิด ผูพิพากษาไมทําตามกระบวนพิจารณาที่ปรากฏในกฎหมาย มีการกระทําอันไม
ชอบดวยกฎหมายของผูพิพากษา เปนตน แตในสวนของการพิจารณาคดีใหมเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นใหมห รือเปนการตรวจสอบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีบางสวนหรือ
ทั้งหมดสําหรับคดีในศาลนั้น โดยศาลอาจสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหมก็ไดหากมีการรองขอโดยคูความ59
ดัง นั้นการขอพิจ ารณาคดีใหม จึง มีความคลายคลึ ง กับ การเพิก ถอนคํ า
พิพากษาของศาล แตการขอพิจารณาคดีใหมนั้นไมใชเปนการเพิกถอนโดยตรงแตเปนการทําใหคดี
กลับสูการพิจารณาอีกครั้งและมีการอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้ง ซึ่งระหวางที่แสดงเหตุ
เพื่อใหศาลอนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลจะอนุญาตเพราะมีเหตุแสดง
อยางชัดเจน คําพิพากษานั้นจึงจะถูกเพิกถอน สวนการขอเพิกถอนคําพิพากษานั้นศาลไมจําเปนตองมี
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลนั้นตอไป แตทั้งนี้ความแตกตางของทั้งการขอพิจารณาคดีใหม
และการเพิกถอนคําพิพากษายอมขึ้นอยูกับขอบกพรองของกระบวนพิจารณาแตละกรณีซึ่งมีความ
รายแรงแกคูความมากนอยเพียงใด
2.2.6 หลักการขอใหพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เนื่องจากหลักการที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบวิธีพิจารณา คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกป ระชาชนที่เ ขามาในกระบวนพิจ ารณา ซึ่ง ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยการ
วินิจฉัยสั่งการที่ไดมาจาการรับฟงขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ถูกตองครบถวนเทานั้น แตอยางไร
ก็ตามความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปนความบกพรองในการรับฟงขอเท็จจริง หรือ
การรับ ฟงพยานหลัก ฐานที่ผิดพลาดซึ่งการปลอยใหคําพิพากษาหรือคําสั่ง ที่เกิดจากการวินิจ ฉัย
ขอเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นยังมีผลบังคับอยูตอไป โดยไมไดรับการแกไขเยียวยาใหถูกตองแลวก็จะทําให
ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งถือเปนการกระทําที่ลิดรอนเสรีภาพ
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ขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งยังเปนการลดศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนยุติธรรม ดวยเหตุผลนี้
ระบบกฎหมายจึ ง ยอมให มีก ารรื้อฟ นเรื่ องขึ้น มาพิ จ ารณาใหมอีก ครั้ง ได แตทั้ง นี้ตองอยูภ ายใต
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด60
การขอใหพิจารณาใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ การที่
คูความที่แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเ ขามาตอสูในกระบวนพิจ ารณาภายในระยะเวลาที่
กําหนด เชน จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่ง ไมม าศาลในวันนัด
สืบพยานครั้งแรก เปนตน ยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนมิไดจงใจขาด
นัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจ ารณา หรือมีเ หตุสมควรประการอื่น ทั้ง นี้ก ารขอใหพิจ ารณาใหม
อาจจะกระทําไดในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนและภายหลังจากที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาให
คูความฝายที่ขาดนัดแพคดี การขอพิจารณาใหม ภายใตบทบัญญัติวาดวยการพิจารณาโดยขาดนัด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้มีขึ้นเพื่อแกไขกระบวนพิจารณาของศาลที่มุงดําเนินคดี
โดยรวบรัด แตมิใชเปนการขอใหพิจารณาใหมภายหลังจากที่คําพิพากษาของศาลแพงนั้นถึงที่สุด หรือ
เปนที่ยุติแลวดังเชนการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม ดังนั้นเมื่อคําพิพากษาในคดีแพงถึง
ที่สุดแลวจะขอพิจารณาคดีใหมไมได61
2.2.7 ความสัมพันธระหวางการขอพิจารณาคดีใหมกับการฟองซ้ํา ฟ องซอนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา
การขอพิจารณาคดีใหมไมใชการเพิกถอนคําพิพากษาโดยตรง เพียงแตเปนการ
ทําใหคดีกลับสูการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและมีการอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้งเทานั้น
ซึ่ง มีลักษณะเหมือนการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจ ารณาใหม โดยระหว างที่ผูขอแสดงเหตุเ พื่อใหศาล
อนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลฟงไดเชนนั้นแลวคําพิพากษาจะถูกเพิก
ถอนเทานั้น
มาตรา 14862 เปนบทบัญญัติหามฟองซ้ํา กฎหมายมุงหมายที่จะใหเรื่องราวที่
คูกรณีไดเคยพิพาทกันมาจนถึงที่สุดแลวนั้นไมอาจจะกลับมาวากลาวกันใหมอันจะทําใหไมมีขอยุติที่
60

แกวกานนต ปนแกว, “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.21.
61
เพิ่งอาง, น.22-23.
62
มาตรา 148 บัญญัติวา คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว หามมิใหคูความเดียวกันรื้อ
รองฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

39
จะปฏิบัติในเรื่องนั้นระหวางคูกรณี ซึ่งกรณีที่หามมิใหคูความรื้อรองฟองกันเปนคดีใหมหรือที่จะถือวา
เปนฟองซ้ํานั้นตองอยูในหลักเกณฑ 3 ประการคือ 1. คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว 2. คูความทั้ง
สองฝายเปนรายเดียวกันและ 3. ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน63
กรณีฟองซอนนั้น เมื่อคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาทําใหเกิดผลตามมาตรา 173
วรรคสอง (1) “หามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอื่น” คือ โจทก
จะยื่นฟองจําเลยคนเดียวกันในคดีเรื่องเดียวกันนั้นในขณะที่คดีเดิมยังอยูในระหวางพิจารณาตอศาล
นั้นหรือตอศาลอื่นอีกไมได ถือวาเปนฟองซอน64
สวนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํานั้นหามศาลดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดมี
คําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นขอใดแหงคดีที่มีขออางเปนอยางเดียวกัน ทั้งหามเปน
คูความในคดีเดิมหรือผูที่สืบสิทธิจากคูความในคดีเดิม และกระบวนพิจารณาซ้ําไมคํานึงวาคดีใดยื่น
กอนหลัง หากคดีที่ยื่นภายหลังศาลไดมีคําวินิจฉัยไปแลว คดีกอนจะดําเนินกระบวนพิจารณาอีกไมได
ถือเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา65
ดังนั้นการขอพิจารณาคดีใหมจึงไมเปนฟองซ้ํา ฟองซอน หรือการดําเนินกระบวน
พิจารณาซ้ํา เพราะการขอพิจารณาคดีใหมนั้นมีลักษณะคลายกับการเพิกถอนคําพิพากษาเดิม เมื่ อมี
คําสั่งอนุญ าตใหมีก ารพิจารณาคดีใหม คําพิพากษาเดิมเปนอันยกเลิกเพิกถอนไป คดีจะกลับเขาสู
กระบวนพิจารณาของศาลใหมอีกครั้ง
ฉะนั้นการขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นมี 2
กรณี คือ การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 3 และการขอใหพิจารณา
คดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 ซึ่งทั้งสองกรณี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดไวนั้นยังไมสามารถเยียวยาคูความที่เสียหายจาก
(2) เมื่อ คําพิ พากษาหรือคํ าสั่ง ไดกํ าหนดวิธีก ารชั่ วคราวใหอยู ภายในบั ง คับ ที่จ ะแกไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ
(3) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคําฟองมายื่น
ใหมในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ
63
อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2541), น.746.
64
พิพัฒน จักรางกูร, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญู
ชน, 2538), น.220.
65
The Justice Group, เจาะหลัก-ฎีกา วิ.แพงทันสมัย (เลม 1), (กรุงเทพมหานคร : หจก.
พิมพอักษร, 2551), น.213.
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คําพิพากษาได เพราะเหตุที่จะขอใหพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะเปนกรณีขาดนัด ซึ่งเปนเหตุที่จํากัด ไม
กวางขวางเหมือนกับตางประเทศ คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษาจึงมิอาจไดรับความ
ยุติธรรม และเมื่อมีความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี แต
อาจจะเปนความผิดพลาดที่เกิดจากองคกรตุลาการที่ทําหนาที่เปนผูตัดสินคดี หรือพบพยานหลักฐาน
ใหมที่เปนสาระแกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ดังนั้นการปลอยให
บุคคลตองตกอยูในผลบังคับที่ตองผูกพันตามคําพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีนี้ จึงกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมเกิดขึ้นในระบบกฎหมายซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมที่บุคคลตองไดรับตามกฎหมาย
ในระบบกฎหมายวิธีพิจารณา ดวยเหตุนี้กรณีดังกลาวจะไดรับความยุติธรรมไดจะตองใหมีกระบวน
พิจารณาที่นํามาสูการแกไขหรือลบลางผลของคําพิพากษาที่ไมอาจโตแยงไดอีกตอไป

บทที่ 3
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมของตางประเทศและ
ประเทศไทย
การพิจารณาพิพากษาคดีใหมในระบบ Common Law จะอนุญาตใหมีการพิจารณา
ตัดสินคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษาไวกวางขวางกวาระบบกฎหมาย Civil Law ทั้งนี้โดยสาเหตุหลัก
มาจากการที่ระบบกฎหมาย Civil Law ไมมีการใชระบบลูกขุน โดยระบบลูกขุนเปนจารีตประเพณีอยางหนึ่ง
ของกระบวนการยุติธรรมทางแพงของระบบกฎหมาย Common Law ดังนั้นในคดีที่ใชระบบลูกขุนการ
ตรวจสอบคําพิพากษาโดยศาลสูงจึงถูกจํากัดอํานาจในการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ไดวินิจฉัยมาโดย
คณะลูกขุนในศาลชั้นตน สิ่งที่ศาลสูงจะทําไดอยางมากก็คือการใหมีการรับฟงขอเท็จจริงกันใหมโดย
คณะลูกขุนอื่น สําหรับในคดีที่ไมไดใชลูกขุนแลว อํานาจของศาลสูงในการตรวจสอบคําพิพากษาของ
ศาลลางอาจมีกวางขวางในลักษณะทํานองเดียวกับระบบกฎหมาย Civil Law โดยในอังกฤษซึ่งไมคอย
ใชระบบลูกขุนในคดีแพงนั้น การอุทธรณตอศาลอุทธรณเปนการเปดโอกาสใหสืบพยานหลักฐานกัน
ใหมแตโดยปกติจะเปนพยานหลักฐานเดิมมิใชพยานหลักฐานใหมที่ไมไดสืบกันในศาลชั้นตน1
เหตุผลของเรื่องนี้นั้นแมวาโดยทั่วไปจะเห็นไดวา การใหศาลที่มีการพิจารณาและ
พิพากษาคดีตองทําการพิจ ารณาพิพากษาคดีนั้นใหมจ ะมีผลทําใหเ สียเวลาเปนอันมากก็ตาม แต
สามารถใหเ หตุผ ลที่ส มควรมีหลัก การในเรื่องนี้ได โดยเฉพาะในประเทศที่ก ารพิจารณาคดีในศาล
อุทธรณไมอนุญาตใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานกันใหมทั้งหมดหรือบางสวน
ศาลที่มีคําพิพากษาอาจจะไมท ราบถึงขอเท็จจริง บางประการซึ่งมีผลกระทบตอ
คําพิพากษา ขอเท็จจริงดังกลาวอาจเปนที่ประจักษเมื่อไดมีการโตแยงคัดคานคําพิพากษา กรณีขาด
นัดหรือกรณีที่พบพยานหลักฐานที่สําคัญของคดีภายหลังจากที่ศาลไดมีคําพิพากษาไปแลว หรือกรณีที่
ปรากฏวาคําพิพากษาไมถูกตองเพราะมีการฉอฉล (fraud) หรือกระทําความผิด (misconduct) หรือ
ในกรณีที่บุคคลอื่นนอกจากคูความในคดีโตแยงคัดคานในผลของคําพิพากษา เห็นไดวาศาลที่ไดมีคํา
พิพากษาสามารถแกไขขอบกพรองดังกลาวไดดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากเปนผูที่ทราบ

1

Herzog E, Peter and Darlen, Delmar, “Attacks on Judicial Decisions” in Civil
Procedure, Vol. 16 : International Encyclopedia of comparative Law. Ed., Boston,
1984, p. 26., อางโดย วรรณชัย บุญบํารุง, การคัดคานคําพิพากษาของศาล, เอกสารอัดสําเนาไมได
พิมพเผยแพร, น.47-49.
41
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ขอเท็จจริง และพยานหลัก ฐานของคดีเ ปนอยางดี ซึ่ง จะทําใหสามารถพิจารณาขอโตแยง ไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งประเทศในระบบกฎหมาย Civil Law และ Common Law จึงมีหลักเกณฑที่ให
ศาลที่มีคําพิพากษาสามารถพิจารณาตัดสินคดีไดใหมในบางสถานการณ โดยในประเทศที่ใชระบบ
กฎหมาย Civil Law ซึ่งมีหลักเกี่ยวกับบทบาทของศาลสูงที่สามารถรับฟงพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดใน
ขั้นพิจารณาคดีอุทธรณนั้น กรอบในการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษานั้นจะมีอยูคอนขาง
จํากัดเชนเดียวกับกลุมประเทศสังคมนิยม นอกจากนี้หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่เขมงวด
ยังสงผลใหการโตแยงคัดคานคําพิพากษาตอศาลที่มีคําพิพากษา ซึ่งในฝรั่งเศส เรียกวา “revision”
และในเยอรมันเรียกวา “wiederaufnahmedesVerfahrens” นั้น เปนไปไดโดยยากอีกดวย ในประเทศสหรัฐ
อเมริกา การพิจารณาคดีในศาลสูงจะไมมีการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยการสืบพยานกันใหม โดย
ขอเท็จจริงของคดีจะเปนที่ยุติโดยการชี้ขาดของคณะลูกขุนในศาลลางนั้น จะมีกรอบของการพิจารณา
คดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษาทํานองเดียวกับประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law รวมทั้งในกรณี
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากนั้นดวย ในขณะที่ในประเทศอังกฤษซึ่งในปจจุบันไมคอยมีระบบลูกขุนในคดี
แพงแลวนั้น ปรากฏวาไดกําหนดกรณีที่จะมีการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษาไวเครงครัด
กวา
สําหรับในประเทศไทยในคดีแพงทั่วไป ไดกําหนดกรณีที่จะมีการพิจารณาพิพากษา
คดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษาเฉพาะกรณีของคําพิพากษาโดยขาดนัดเทานั้น ซึ่งการพิจารณาคดีขาด
นัดนั้น เปนการพิจารณาคดีแบบวิสามัญ คือ พิจารณาคดีลับหลังคูความฝายที่ขาดนัดทั้งขาดนัดยื่น
คําใหการและขาดนัดพิจารณาคดี สืบพยานฝายที่ไมขาดนัดไปฝายเดียว แมวากฎหมายจะใหอํานาจ
ศาลเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นไดวาจําเปน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 198
ทวิ วรรค 2 บัญญัติวา “เพื่อประโยชนในการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจ
สืบพยานเกี่ยวกับขออางของโจทกหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝายเดียวตามที่เห็นวาจําเปนก็ได แตใน
คดี เ กี่ ย วด ว ยสิ ท ธิ แ ห ง สภาพบุ ค คล สิ ท ธิ ใ นครอบครั ว หรื อ คดี พิ พ าทเกี่ ย วด ว ยกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย ใหศาลสืบพยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมา
สืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และมาตรา 206 วรรคหนึ่งและวรรค
สอง บัญญัติวา “คูความฝายใดฝายหนึ่งจะรองตอศาลใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหตนเปนฝายชนะโดยอาศัย
เหตุแตเพียงวาคูความอีกฝายหนึง่ ขาดนัดพิจารณานั้นหาไดไม ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหคูความที่มา
ศาลเปนฝายชนะตอเมื่อศาลเห็นวาขออางของคูความเชนวานี้มีมูลและไมขัดตอกฎหมาย ในการนี้ศาล
จะยกขึ้นอางโดยลําพัง ซึ่งขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนก็ได
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เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติมาตรา 198 ทวิ
วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกคดีของคูความฝายที่มาศาลโดยอนุโลม” ในทางปฏิบัติก็ตอง
เปนเรื่องที่ปรากฏชัดแจงตอศาลวาคดีมีพิรุธผิดสังเกต หากเปนการสืบพยานไมปรากฏเหตุชัดเจนแลว
ศาลคงไมเรียกมาสืบเอง และแมจะมีการสืบพยานก็เปนการสืบพยานไปฝายเดียว โอกาสที่จะทําลาย
น้ําหนัก ความนา เชื่ อถือ ของพยานไมมี ท างเกิ ดขึ้น ได ซึ่ง ขัด กับ หลัก ในการใหสิ ท ธิต อสู คดีเ ต็ม ที่
กฎหมายจึงไดใหสิทธิผูแพคดีโดยการขาดนัดโดยไมจงใจหรือมีเหตุผลสมควรมารองขอใหพิจารณาคดี
ใหมได การขอใหพิจารณาคดีใหม2 มี 2 กรณีคือ การขอใหพิจารณาคดีใหมได กอนศาลมีคําพิพากษา
มาตรา 206 วรรค 3 และขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา (มาตรา 199 จัดวา มาตรา
199 เบญจ และมาตรา 207)
สวนในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law การที่ในสหรัฐอเมริกายังมีการ
ใชระบบลูกขุนในการตัดสินคดีแพงไดกอใหเกิดมีการขอใหพิจารณาคดีใหมกันมาก ในประเทศอังกฤษ
และประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law อื่นที่ระบบลูกขุนไมมีบทบาทในคดีแพงนั้น ปรากฏ
วาการขอใหพิจารณาคดีใหมเปนไปไดโดยยากขึ้น ซึ่งสาเหตุตางๆ ในการที่จะขอใหมีการพิจารณาคดี
ใหมมีกรณีดังตอไปนี้3
(1) การคนพบพยานหลักฐานใหม ไมใชทุกประเทศที่จะยอมรับใหมีการพิจารณาคดี
ใหม ในกรณีที่มีการคนพบพยานหลักฐานใหม บางประเทศเห็นวากรณีดังกลาวเปนเรื่องสมควรที่จะ
ใหศาลสูงเปนผูพิจารณา สวนประเทศที่อนุญาตในกรณีดังกลาวก็ไดกําหนดขอจํากัดบางประการเพื่อ
ปองกันไมใหศาลตองมาเสียเวลาโดยไมจําเปนและเพื่อใหคําพิพากษาของศาลมีความมั่นคงแนนอน
ขอจํากัดหรือเงื่อนไขประการหนึ่ง คือ คูความที่ขอใหพิจารณาตองพิสูจนใหเห็นวา
คูความนั้นไมสามารถจะทราบหรือไดมาซึ่งพยานหลักฐานใหมนั้นในระหวางที่ไดมีการพิจารณากอนที่
จะมีการตัดสินคดี เงื่อนไขดังกลาวนับวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาในระบบ
กฎหมาย Common Law ซึ่งมีการสืบพยานอยางเขมขนตอเนื่องกันไป โดยการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ลักษณะดังกลาว คูความจะตองเสนอพยานหลัก ฐานที่ตนมีอยูทั้ง หมดเขามาในคดี การที่จะไดรับ
อนุ ญ าตให เ ลื่ อ นการสื บ พยานเป น ไปได ย าก ดั ง นั้ น คู ค วามจึ ง มี โ อกาสน อ ยมากที่ จ ะค น พบ
พยานหลักฐานใหมภายหลังจากที่การดําเนินการสืบพยานไดเริ่ม ตนขึ้น สวนในประเทศที่ใชระบบ
กฎหมาย Civil Law นั้น เนื่องจากกระบวนการสืบพยานคนหาขอเท็จจริงนั้น มักจะกําหนดระยะเวลา
2

สรุปความจาก จักรพงษ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1,
(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น.248-256.
3
Herzog E, supra note 1, pp. 22-23, อางใน วรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่
1, น.26-28.
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ออกเปนตอนๆ (episodic) ซึ่งอาจจะหางกันเปนสัปดาหหรือเดือนโดยอาจมีการเสนอพยานหลักฐาน
กันไดในชวงระยะเวลาตางๆ กัน เงื่อนไขดังกลาวขางตน จึงไมคอยจะเปนเรื่องสําคัญเทาใดนัก โดย
คูความมีเวลาเพียงพอที่จะคนพบหรือหาพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไดทั้งหมด นอกจากนี้การ
พิจารณาอุทธรณในศาลสูงยังสามารถรับฟงพยานหลักฐานใหมไดโดยตรง คูความจึงยังมีโอกาสมาก
ขึ้นที่จะเสนอพยานหลักฐานใหมตราบเทาที่การพิจารณาในชั้นอุทธรณยังไมเสร็จสิ้น แตอยางไรก็ตาม
ในบางประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law ก็ไดกําหนดขอจํากัดดังกลาว เชน ในประเทศอิตาลี คูความที่
ขอใหพิจารณาคดีใหมตองแสดงใหเห็นวาการที่ตนไมสามารถเสนอพยานหลักฐานใหมไดนั้น เกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือเปนความผิดของคูความอีกฝายหนึ่ง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
395 และมาตรา 396) ในประเทศสั ง คมนิยมก็ไดกํ าหนดหลั ก เกณฑวา การที่ไม ส ามารถเสนอ
พยานหลักฐานใหมกอนศาลมีคําพิพากษาไดนั้น ไมไดเปนความผิดของคูความฝายนั้น
เงื่อนไขอีก ประการหนึ่ง ซึ่ง อาจเปนเงื่อนไขที่ตองประกอบกับ เงื่อนไขที่ไดก ลาว
ขางตน หรืออาจจะเปนเงื่อนไขเอกเทศตางหากก็ได คือ พยานหลักฐานใหมนั้นจะตองมีความสําคัญ
เพียงพอที่จ ะทําใหก ารตัดสินคดีตองเปลี่ยนแปลงไป ในบางประเทศยังกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ประเภทของพยานหลักฐานใหมดวย เชน ในเยอรมันอนุญาตเฉพาะพยานหลักฐานใหมที่เปนพยาน
เอกสารเทานั้น เนื่องจากมีการหวงกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเบิกความเท็จของพยานบุคคล (pergury)
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมันมาตรา 579 และมาตรา 580) หรือในฝรั่งเศสอนุญาต
เฉพาะพยานหลักฐานใหมที่เปนพยานเอกสารที่คูความไมสามารถที่จะคนพบ (failed to disclose)
(2) คําพิพากษาผิดพลาดเพราะพยานหลักฐานปลอมหรือดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยไมชอบ (misconduct) เงื่อนไขบางประการที่กลาวไวในสวนที่เปนเรื่องการคนพบพยานหลักฐาน
ใหมยังนํามาใชบังคับกรณีนี้ดวย เชน ประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law ขอกลาวอางดังกลาว
จะตองมีผลเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงผลตัดสินคดีดวยและขอกลาวขางตนดังกลาวจะตองเปนที่ยุติ
แลว เชน มีการตัดสินคดีอาญาแลววามีการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ในขณะที่ในประเทศที่
ใชระบบกฎหมาย Common Law การอางวาพยานหลักฐานปลอมหรือไมถูกตองก็เปนการเพียงพอที่จะ
ขอใหพิจารณาคดีใหมโดยไมตองมีคําพิพากษาเปนที่ยุติในเรื่องนี้เสียกอน
(3) ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาโดยผิดพลาด (judicial improprieties) ศาลอาจ
เปนผูกระทําผิดอันทําใหคําพิพากษาผิดพลาดไดเชนเดียวกับ คูความ โดยไดกําหนดวิธีก ารทํานอง
เดียวกับกรณีที่คูความไดกระทําความผิดตามที่ไดกลาวขางตน และไดกําหนดใหศาลชั้นตนอื่นเปนผู
พิจารณาคดีใหมแทนศาลที่ไดกระทําผิดพลาดดังกลาว
บางประเทศไดกําหนดใหการดําเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาดบางเรื่องเปนเรื่อง
สําคัญที่จะทําใหขอใหพิจารณาคดีใหมได เชน การที่คูความไมสามารถดําเนินคดีดวยตนเองไมมีผูแทน
ที่เหมาะสมดําเนินคดีแทน หรือการพิพากษาคดีไมครบตามคําขอหรือเกินคําขอ เปนตน
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(4) การขอใหพิจ ารณาคดีใหมโ ดยบุคคลอื่น ในฝรั่ง เศสและประเทศที่ใชร ะบบ
กฎหมาย Civil Law บุคคลอื่นนอกจากคูความในคดีเดิมอาจขอใหมีการพิจารณาคดีใหมไดซึ่งเรียกวา
“tierce opposition” หรือในอิตาลีเรียกวา “opposizing di terzo”
ดังนั้นตอไปนี้จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ หลักเกณฑและเงื่อนไขของการขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมในตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับการขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ตอไป
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีระบบกฎหมายเปนแบบระบบจารีตประเพณี
(Common Law) ถือวาคําพิพากษาเปนกฎหมาย ระบบศาลเปนระบบที่มีคณะลูกขุนและมีการแบง
การพิจารณาคดีเปนสองสวน คือ สวนแรกจะเปนการพิจารณาโดยคณะลูกขุนและสวนที่สองจะเปน
การพิจารณาโดยศาล ทั้งนี้ในการพิจารณาของทั้งคณะลูกขุนและศาลยอมเกิดความผิดพลาดเกิดขึน้ ได
และมีผลทําใหคําพิพากษานั้นผิดไปดวย และเมื่อคําพิพากษาถือวาเปนกฎหมายแลวหากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับคําพิพากษา คําพิพากษานั้นยอมไมมีความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนไมเคารพ
เชื่อถือในการตัดสินของศาลได
การขอพิจารณาคดีใหมในสหรัฐอเมริกาการขอพิจารณาใหม (new trial) ก็เปนการ
กระทําภายหลังจากศาลไดมีคําพิพากษาแลวเชนกัน ซึ่งในกระบวนยุติธรรมของสหรัฐไดมีขอกําหนด
ใหคูความฝายที่ไมพอใจเกี่ยวกับการพิจารณาครั้งแรกในคดีแพงสามารถรองขอพิจารณาคดีใหมได4
ภายใตขอบังคับแหง federal rule of civil procedure 595 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงใน
4

Jack H. Friedenthal, Marry Kay Kane, Arthur R. Miller. (199), Civill procedure,
(3 thed), p.573.
5
Rule 59. New Trial; Altering or Amending a judgment
(a) In General.
(1) Grounds for New Trial.
The court may, on motion, grant a new trial on all or some of the
issues and to any party as follows:
(A) after a jury trial, for any reason for which a new trial has heretofore
been granted in an action at law in federal court; or
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแบงเปนการไตสวน กอนการดําเนินกระบวนพิจารณา และในชั้นสืบพยาน
ชั้นนี้เองอาจมีคณะลูกขุนหรือไมก็ได ดังนั้นการขอพิจารณาคดีใหมมีการกําหนดเงื่อนไขไวดังนี6้
(1) เหตุผลในการขอพิจารณาคดีใหม
ในการขอพิจารณาคดีใหมอาจเปนการอนุญาตใหพิจารณาใหมทั้งหมดหรือบางสวนก็
ได โดยอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการพิจารณาของลูกขุนหรือกรณีเกิดจากการพิจารณาคดีโดยปราศจาก
ลูกขุน
(B) after a nonjury trial, for any reason for which a rehearing has
heretofore been granted in a suit in equity in federal cout.
(2) Further Action After a Nonjury Trial.
Afther a nonjuty trial, the court may, on motion for a new trial, open the
judgment if one has been entered, take additional testimony, amend findings of fact
and conclusions of law or make mew ones, and direct the entry of a new judgment.
(b) Time to File a Motion for a New Trial.
A motion for a new trial must be filed no later the 28 days after
the entry of judgment.
(c) Time to Serve Affidavits.
When a motion for a new trial is based on affidavits, they must be
filed with the motion. The opposing party has 14 days after being served to file
opposing affidavits.
(d) New Trial on the Court Initiative or for Reasons Not in the
Motion. No later than 28 days after the entry of judgment, the court, on its own, may
order a new trial for any reason that would justify granting one on a party motion.
After giving the parties notice and an opportunity to be heard, the court may grant a
timely motion for a new trial for a reason not stated in the motion. In either event,
the court must specify the reasons in its order.
(e) Motion to Alter of Amend a Judgment.
A motion to alter or amend a judgment must be filed no later than
28 days after the entry of the judgment.
6
Cornell Law School. Retrieved 1 August 2009, fromhttp://www.law.cornell/edu/
rules/frcp/Rule59.thm.
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การขอพิจารณาคดีใหมอาจเกิดจากกรณีการพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะลูกขุนหรือ
กรณีภายหลังจากคณะลูกขุนไดวินิจฉัยแลวและมีการพบพยานหลักฐานใหมอันเกี่ยวกับขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม 7 ตาม federal rule 59 ซึ่งการคนพบ
พยานหลักฐานใหมอันจะเปนเหตุผลสําหรับการขอพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะตองเปนพยานหลักฐานที่
ไมเคยปรากฏมากอนในเวลาพิจารณา เชน คดี Marshall’s U.s. Auto Supply.Inc V. Cashman
(1940) วาการขอพิจ ารณาคดีใหมโ ดยอาศัยเหตุเ รื่องพยานหลักฐานใหมตองแสดงใหป รากฏวา
พยานหลักฐานไมเคยปรากฏมากอนและพยานนั้นเปนสาระสําคัญทําใหคดีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคดีนี้
พยานหลักฐานที่เสนอตอศาลเปนพยานหลักฐานใหม ศาลยอมอนุญาตใหพิจารณาคดีนั้นใหมได ทั้งนี้
ผูพิพากษาไมมีอํานาจประเมินคาพยานหลักฐานใหมดวยตนเองแตตองตัดสินโดยถือตามความเห็น
ของลูกขุน8
ก. ระยะเวลาในการยื่นคํารองขอพิจารณาใหม คํารองขอพิจารณาคดีใหมตองยื่นไม
เกินยี่สิบแปดวันนับแตมีคําพิพากษา
ข. ระยะเวลาในการทําคํารองคัดคาน คูความฝายที่ยื่นคําขอพิจารณาคดีใหมตองทํา
เปนหนังสือ คูความฝายตรงขามตองยื่นคําคัดคานภายในสิ บสี่วันนับแตไดรับคํารองขอพิจารณาคดี
ใหม
สําหรับ กระบวนการขอพิจ ารณาคดีใหมในกรณีที่มีลูก ขุนเปนสิท ธิของคูความที่
กฎหมายใหสิทธิไว ซึ่งอาจเกิดจากลูกขุนพิจารณาขอเท็จจริงผิดพลาด ซึ่งไมอาจแกไขไดโดยทางอื่น
ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงบัญญัติขึ้นเพื่อเปนแนวทางแกไขโดยยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่ง แตใน
กรณีที่การพิจารณาโดยไมมีลูกขุนศาลจะมีคําสั่ง ใหพิจารณาคดีใหมไดเฉพาะปรากฏขอผิดพลาดที่
สงผลตอความยุติธรรมเทานั้น
ดังนั้น การพิจารณาคดีใหมในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถกระทําโดยการยื่นคํา
รองตอศาลที่มีคําพิพากษาโดยเปนดุลยพินิจของศาลในการกลั่นกรองวาความผิดพลาดนั้นกระทบตอ
ความยุติธรรมหรือไม หากกระทบตอความยุติธรรมแลวศาลก็จะอนุญาต
7

After a nonjury trial, the court may, on motion for a new trial, open the judgment
if one has been entered, take additional testimony, amend findings of fact and
conclusions of law or make new ones, and direct the entry of a new judgment.
8
Peter E.Heroz and Delmar Karlen, “Attack on Judicial Decision, Decision”, in
Civil Procedure, Vol. 16 : International Encyclopedial of Comparative Law ed.,
International Association of leage Science, (Hague, Boston, London : Martinus nijghof,
1984), p.22.
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3.2 ประเทศอังกฤษ
เมื่อคูความไมพ อใจคําพิพากษา คูความสามารถขอพิจ ารณาคดี ใหมได แตก าร
พิจารณาคดีใหมจะเปนการพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งในศาลชั้นตน ซึ่งการพิจารณาคดีใหมก็จะตองทํา
เปนคําขอตอศาลอุทธรณภายใน 6 สัปดาหนับตั้งแตศาลชั้นตนพิพากษาและศาลจะพิจารณาคําขอ
เชนเดียวกับอุทธรณ ศาลจะอนุญาตใหมีการพิจารณาคดีใหมในกรณีดังตอไปนี้
1. ความไมยุติธรรมเกิดขึ้นจากการที่ศาลแนะนําลูกขุนผิด หรือรับหรือปฏิเสธพยานหลักฐาน
9
โดยมิชอบ
2. คําตัดสินของลูกขุนปราศจากเหตุผล แตถาไมมีคําขอใหยกคําตัดสินดังกลาวก็จะไมใหมี
การพิจารณาคดีใหม เวนแตจะเปนการนํามาซึ่งความอยุติธรรม
3. คําตัดสินของลูกขุนขัดตอพยานหลักฐาน10
4. โดยความยินยอมของคูความทั้งสองฝายใหศาลอุทธรณกําหนดคาเสียหายใหใหมในคดีที่
พิจารณาโดยมีลูกขุนและมีการกําหนดคาเสียหายนอยหรือมากเกินไป11 แตถาเปนคดีทไี่ มไดพจิ ารณาโดยมีลกู ขุน
ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากคูความ
5. โดยมีความผิดพลาดหรือผิดพลั้งเผลอ12 การประนีประนอมยอมความโดยไมมีอํานาจ13
6. ในกรณีที่คดีที่พิจารณาโดยไมมีเวลานานพอที่จะพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและ
สืบพยานอยางเพียงพอ14
ในกรณีที่มีคําขอพิจารณาใหม ศาลอุทธรณมีอํานาจเชนเดียวกับการพิจารณาคดีใน
ชั้ น อุ ท ธรณ โดยอาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ข อ เท็ จ จริ ง และพิ พ ากษาใหม ภ ายใต ก ฎเกณฑ ย อมรั บ
พยานหลักฐานใหม แตถาสามารถวินิจฉัยไดจากพยานหลักฐานที่มีอยูแลว ศาลอุทธรณก็จะวินิจฉัย
และพิพากษาแทนที่จะใหมีการพิจารณาใหม15 ในกรณีที่มีการพิจารณาใหมก็จะมีการพิจารณาคดีใหม
ในศาลลางโดยลูกขุนชุดใหม

9

The Rule of Supreme Court, order 39, rule 6.
10
Met.Ry. Co. V. Wright, (1886).
11
Watt V. Watt, (1905)
12
คดี Stokes V. Latham, (1888)
13
คดี Isaacs V. Evans, (1900)
14
คดี HyppolyteSohn V. Kilsby, Times Newspaper, (1914)
15
คดี Winterbotham& Co. V. Sibthorp& Co., (1918).
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การคนพบพยานหลักฐานใหมในประเทศอังกฤษนั้น การรับฟงพยานหลักฐานใหม
สามารถทําได โดยถือวาเปนขอยกเวนของหลักทั่วไป โดยศาลมีอํานาจที่จะรับฟงพยานหลักฐานใหม
ได ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวา ศาลจะตองพอใจวาพยานหลักฐานนั้นนาเชื่อถือ ซึ่งถาศาลชั้นตนไดรับฟง
พยานหลักฐานนี้แลวก็ไมมีเหตุผลใดๆ ที่คูความจะตองอุทธรณมายังศาลอุทธรณ และจะตองมีเหตุผล
อันสมควรที่สามารถอธิบายใหศาลพอใจดวยวาเหตุใดจึงมิไดอางพยานหลักฐานนี้เสียในศาลชั้นตน แต
ทั้งนี้พยานหลักฐานนั้นจะตองเปนประเด็นโดยตรงในการพิจารณาคดีนั้นดวย 16 เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม ศาลก็จะรับฟงพยานหลักฐานใหมโดยนํามาพิจารณาอีกครั้ง
3.3 ประเทศเยอรมัน
บทบัญ ญัติเ กี่ยวกั บ การขอพิจ ารณาคดีใหม ในบรรพสี่ของประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO) ไดแยกการฟองรองขอพิจารณาคดีใหม (wiederaufnahme)
เปนสองประเภท17 คือ
3.3.1 การฟองขอใหศาลแสดงความเปนโมฆะของคําพิพากษา (nichtigkeitsklage)
สําหรับการฟองคดีตอศาล เพื่อที่ศาลแสดงความเปนโมฆะของคําพิพากษา กรณี
ดังกลาวใชกับ คดีที่มีการฝา ฝนกฎหมายวิธีพิจารณาที่รายแรงตามที่บัญ ญัติไวในมาตรา 579 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO) ดังตอไปนี้
(1) กรณีตุลาการที่ทําคําพิพากษาที่ถูกโตแยง ไมไดออกพิจารณาตามจํานวนที่
ระบุหรือไมครบองคคณะที่ทําการตัดสิน
(2) กรณีตุลาการในองคคณะคนหนึ่งคนใดนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะ
เปนตุลาการมีสวนรวมในการตัดสิน
(3) กรณีตุลาการในองคคณะ ถูกยื่นคํารองขอปลดจากการเปนตุลาการที่มีสวน
รวมในการตัดสินคดีเนื่องจากเกรงวาจะมีอคติ และคํารองขอปลดตุลาการนั้นไดรับการวินิจฉัยแลววา
มีเหตุอันสมควร
(4) คูค วามไมมีผูแทนในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด เวนแตได
ใหความเห็นชอบกับการดําเนินคดีโดยชัดแจงหรือโดยปริยายแลว
16

ชินานนท วงศวีระชัย, “การแกไขคําพิพากษาในคดีอาญาโดยการอุทธรณตามระบบคอมมอนลอว
และซีวิลลอว,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), น.96-98.
17
E.J.Cohn, Manual of German Volume 2, (London : The British Institute of
International and Comparative Law, 1971), pp.235-236.
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กรณีขอ (1) และ (3) จะไมสามารถยื่นคํารองขอลบลางกระบวนพิจารณาได หาก
สามารถทําการเยียวยาทางกฎหมายในศาลสูง เชน การอุทธรณ
ในกรณีการยื่นรองขอใหกระบวนพิจารณาเปนโมฆะ (nichtigkeitsklage) เหลานี้
ไมจําตองพิจารณาวาการดําเนินกระบวนพิจารณาที่มีการฝาฝนนั้นมีผลตอคดีหรือไม
3.3.2 การฟองเพื่อรื้อฟนกระบวนพิจารณาใหม (restitutionsklage)
สวนการรื้อฟนกระบวนพิจารณาใหมใชกับคดีที่เปนผลจากการกระทําผิดอาญา
โดยคูความ พยาน หรือผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง ทําใหศาลไดรับคําแถลงขอเท็จจริงที่ไมตรงความจริง
หรือกรณีที่ตุลาการที่ทําการพิจารณาคดีของศาลเองมีความผิดอาญาจากการฝาฝนกฎหมาย หรือกรณี
ที่ขอบกพรองที่สงสัยนั้นมีประโยชนในการนํากระบวนพิจารณาที่ทําคําพิพากษามาพิจารณาอีกครั้ง
ตามที่บัญญัติในมาตรา 580 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO) โดยมีเหตุแหง
การขอรื้อฟนกระบวนพิจารณาดังตอไปนี้
(1) คูกรณีอีกฝายในคดีไดสาบานในคําใหการของตน ซึ่งตอมาคําใหการที่ศาลได
ใชเปนหลักฐานในคําพิพากษานั้น ปรากฏวาเปนคําใหการเท็จ
(2) เอกสารซึ่งใชเปนฐานในการทําคําพิพากษานั้นถูก ทําปลอมขึ้น หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจ
(3) คําพิพากษานั้นไดออกโดยอาศัยคําใหการของพยาน หรือความเห็นของพยาน
ผูเชี่ยวชาญ แตพยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญนั้นไดกระทําความผิดฐานใหการเท็จ
(4) คําพิพากษานั้นเกิดขึ้น หรือเปนผลมาจากการกระทําความผิดอาญาของ
ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูรับมอบอํานาจของคูกรณีอีกฝาย เชน เกิดจากการขมขู หรือการใหสินบน
(5) คําพิพากษานั้นไดออกโดยผูพิพากษาที่ไดกระทําความผิดอาญาตอตําแหน ง
หนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอพิพาท เชน การรับสินบนจากคูกรณีอีกฝาย เปนตน
(6) คําพิพ ากษาของศาลใดๆ ที่ ทําคํ าพิพากษาที่ ถูก โต แยง ไดถูก กลับ โดยคํ า
พิพากษาของศาลสูง
(7) กรณีที่บุคคลที่ตองการขอใหรื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาใหม
กรณีที่หนึ่งพบคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวในเหตุเดียวกัน และคําพิพากษาดังกลาว
อาจนําไปสูการวินิจฉัยคดีใหมที่เปนประโยชนแกตน
กรณีที่สองพบบันทึกหรือเอกสารอื่น ซึ่งเอกสารดังกลาวอาจนําไปสูการวินิจฉัย
คดีใหมที่เปนประโยชนแกตน
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(8) กรณีที่ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดมีการวินิจฉัยวา มีการกระทําที่ฝาฝน
อนุสัญญายุโรปเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และคําพิพากษานั้นมีฐานมาจาก
การกระทําที่ฝาฝนดังกลาว
ในกรณีที่เ กี่ยวพันกับ การกระทําผิดทางอาญา จะไมส ามารถรื้อฟนกระบวน
พิจารณาได หากไมมีการพิสูจนวากระทําผิดจริง ยกเวนกรณีที่กระบวนพิจารณาอาญาไมสามารถทํา
ไดนอกเหนือจากเหตุขาดพยานหลักฐาน โดยในทางปฏิบัติเหตุสําคัญที่สุด คือ คูความพบหรือสามารถ
ใชเอกสารที่ไมอาจนําเขามาไดในระหวางกระบวนพิจารณากอนหนา หากเอกสารนั้นมีผลนําไปสูการ
วินิจฉัยที่เปนประโยชนแกตน การฟองเพื่อรื้อฟนกระบวนพิจารณาใหม (restitutionsklage) นั้นจะ
รับฟงไดเฉพาะแตเมื่อคูความไมสามารถใชเหตุแหงการพิจารณาคดีใหมนั้นในระหวางการพิจารณา
กอนหนาได18 และตองไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอใดๆ ของคูความหรือตัวแทนในกระบวน
พิจารณาของคูความ รวมถึงทนายความในขณะนั้นดวย แมจะเปนการประมาทเลินเลอเพียงเล็กนอยก็
ตาม
การรองขอใหกระบวนพิจารณาเปนโมฆะหรือรองใหรื้อฟนกระบวนพิจารณาอาจ
ยื่นโดยผูแทนของประโยชนสาธารณะไดเชนเดียวกับการยื่นโดยคูความอื่นๆ โดยยื่นในศาลที่โตแยงคํา
พิพากษา ซึ่งในกฎหมายเยอรมันไดกําหนดเขตอํานาจเฉพาะสําหรับการฟองขอใหศาลแสดงความเปน
โมฆะของคําพิพากษา หรือการฟองเพื่อรื้อฟนกระบวนพิจารณา ไดแก ศาลที่ทําคําพิพากษาในศาล
ชั้นตน หรือศาลอุทธรณ ในกรณีที่คําพิพากษานั้นมีการอุทธรณ และหากการยื่นคําขอนั้นเพื่อโตแยง
คําสั่งบังคับคดี ใหขอเฉพาะที่ศาลซึ่งมีอํานาจในการสั่งบังคับคดี19
โดยระยะเวลาที่ยื่นคําขอตองยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแตรูเหตุแหงการยื่นนั้น และ
จะไมสามารถยื่นคํารองใดๆ ไดหลังจากสิ้นระยะเวลาหาปนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตจะไมใช
บังคับกับการฟองขอใหศาลแสดงความเปนโมฆะของคําพิพากษา ในกรณีขาดผูแทนในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา ระยะเวลาในการยื่นคํารองใหเริ่มวันที่คําพิพากษาไดสงไปถึงคูความ และหากเปน
คูความที่ไรความสามารถ ใหเริ่มนับวันที่คําพิพากษาไดสงไปถึงผูแทนตามกฎหมาย20
การดํ าเนิ น การยื่ นคํ า ร อ งต อ งระบุ ถึ ง คํ า พิ พากษาที่โ ต แ ยง ข อเท็ จ จริ ง และ
เหตุการณอื่นใดที่ใชเปนฐานในการยื่นนั้น คําขอที่ตองการใหศาลเยียวยาจากคําพิพากษาที่ถูกโตแยง
และคําตัดสินอื่นที่ไดรองขอ และในการตรวจสอบคํารองใหศาลพิจารณาการรับฟงไดจากคํารอง เมื่อ
มีการยื่นคํารองเขามาและหากเห็นวาสามารถรับฟง ได จะมีก ารรื้อฟนคดีใหมอีกครั้ง โดยศาลจะ
18

มาตรา 582 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO)
19
มาตรา 584 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO)
20
มาตรา 586 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO)
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ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหมหรือศาลอาจกําหนดเหตุแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหมและ
นําเหตุแหงการรองใหรื้อฟนกระบวนพิจารณามาพิจารณาและตัดสินกอนในการพิจารณาประเด็น
หลัก21 โดยใหศาลดําเนินการตามวิธีพิจารณาเชนเดียวกันคํารองอื่นๆ และตัดสินเกี่ ยวกับขอพิพาท
คูความมีสิทธิเชนเดียวกับคดีอื่นในการคัดคานคําตัดสินและคําพิพากษาไปยังศาลสูง22
3.4 ประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อคูความฝายใดเห็นวาตนไดรับความเสียหายจากคําพิพากษา
ของศาลชั้นตน ก็อาจที่จะยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณได ซึ่งในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของประเทศฝรั่งเศสเองก็ไดมีขอจํากัดสิทธิในการอุทธรณเชนเดียวกับของไทย คือ
การตองหามอุทธรณในปญ หาขอเท็จจริงสําหรับคดีที่มีทุนทรัพยเ ล็กนอย แตเมื่อมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นอันอาจเกิดจากตัวผูพ ิพากษา การดําเนินกระบวนพิจารณาหรือการรับฟงพยานหลักฐาน ซึ่ง
ตอมาไดมีคําพิพากษาและเปนที่สุดแลว จึงไดมีการพบเห็นความผิดพลาดดังกลาว ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่จะตองเพิก ถอนคําพิพากษา แตก ารเพิกถอนคําพิพากษาในประเทศฝรั่ง เศสเปนการขอ
พิ จ ารณาคดี ใ หม เพื่ อ เพิ ก ถอนคํ า พิ พ ากษาที่ ทํ าให เ กิ ดกระบวนพิ จ ารณาขึ้ น ภายหลั ง ศาลได มี
คําพิพากษาแลว โดยการขอพิจ ารณาคดีใหมกระทําขึ้นเพื่อใหมีคําตัดสินใหมซึ่ง เปนการเพิก ถอน
คําพิพากษาเดิม23
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส มาตรา 593 กําหนดวา การ
ขอพิจารณาคดีใหมเปนการเพิกถอนคําพิพากษาที่เปนที่สุดตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา
(res judicata) การขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 595 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ฝรั่ง เศส กําหนดเหตุที่จ ะขอพิจารณาคดีใหมไว แตทั้งนี้เ นื่องจากการขอพิจารณาคดีใหมเ ปนการ
กระทบกระเทือนตอหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) อยางมากจึงสมควรที่จะมี
กําหนดเวลาไวและเหตุบางประการใหพิจารณาคดีใหมได
ประเทศฝรั่งเศส ไดกําหนดในสวนของการขอรื้อฟนคดีแพงขึ้นพิจารณาใหม (le recours
en revision) ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 593 ถึงมาตรา 603 โดยในกฎหมาย
ฝรั่งเศสกําหนดใหบุคคลที่จะรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมไดตองเปนคูความหรือผูแทนของผูที่มี
21

มาตรา 590 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO)
22
มาตรา 591 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน (ZPO)
23
Mauro CAPELLETETTL. (1989), The Judicial Process in Comparative Perspective,
p.29.
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สวนไดเสียในคําพิพากษาในคดีที่ตองการขอใหมีการพิจารณาคดีใหม อาจใหมีการพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นใหมทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย ซึ่งตามมาตรา 593 บัญญัติวา การขอพิจารณา
คดีใหมมุงที่จะเพิกถอนคําพิพากษากอนที่คําพิพากษานั้นจะกลายเปนที่สุดตามหลักความศั กดิ์สิทธิ์
แหงคําพิพากษา (res judicata) โดยมีเงื่อนไขในการขอพิจารณาคดีใหม ดังนี้
(1) บุคคลที่มีสิทธิ
บุคคลผูมีสิทธิในการรองขอนี้บุคคลนั้นตองเปนคูความในคดีหรือผูแทนของผูมีสวน
ไดเสียในคําพิพากษา24
(2) เหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 59525 ไดกําหนดวา
กรณีที่จะมีการขอใหมีการพิจารณาคดีใหมจะตองปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้26
ก. เมื่อปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกล
ฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งและคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น

24

Code Civil Procedure Article 594 Only the persons who were parties to
or represented in relation to the judegement may request the revistion.
25
Code Civil Procedure Article 595 The motion for revision will be
available only on the following grounds:
1. if it has come to light, subsequent to judgment, that the decision has
been obtained by fraud on behalf of the party in whose favour it was rendered;
2. if, since the judgment, decisive documents that have been withheld by
the act of another party have been discovered;
3. if it has been adjudicated on documents that, since the judgment,
have been acknowledged or judicially declared to be false;
4. if it has been adjudicated on affidavits, testimonies or oaths, since the
judgment, have been judicially declared false.
In all these cases, the motion will be admissible only if its originator has
not been able, without any fault on his behalf, to raise the ground on which he relies
before that the judgment has become res judicata.
26
ธนกร วรปรัชญากูล, “เรื่องระบบศาลยุติธรรมและการขอใหมีการทบทวนคําพิพากษาของศาล
ในประเทศฝรั่งเศส,” ดุลพาห, น.62 (มกราคม-เมษายน, 2547),
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ข. มีการไดพยานหลักฐานสําคัญในคดีกลับคืนมาจากคูความจากฝายหนึ่งที่ยึดถือไว
ภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาแลว
ค. ไดมีการพิพากษาคดีไปโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ศาลไดวินิจฉัยหรือที่ไดทราบใน
ภายหลังจากมีคําพิพากษาไปแลววาเปนพยานหลักฐานที่ทําปลอมขึ้น
ง. ไดมีการพิพากษาคดีมีไปโดยอาศัยคําใหการเปนลายลักษณอักษรหรือคําใหการ
ดวยวาจาที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยในภายหลังจากที่ไดมีคําพิพากษาไปแลววาเปนเท็จ
(3) ระยะเวลาในการขอ
ในการรองขอพิจารณาคดีใหมนี้ตองกระทําภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับจากวันที่
คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหมได27 และเมื่อคูความไดรองขอใหมีการพิจารณาคดี
ใหมในคดีใดแลวจะมารองขอใหพิจารณาดีนั้นใหมอีกไมได เวนแตจะมีการคนพบเหตุที่จะมีการรอง
ขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมในภายหลัง
หากเปนกรณีที่บุคคลภายนอกรองขอเพิกถอนคําพิพากษาแลว ระยะเวลาดังกลาว
กฎหมายกําหนดระยะเวลาถึงสามสิบป หรือกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น28 ทั้งนี้ในการขอพิจารณา
คดีใหมนั้น คดีที่ขอพิจารณาใหมไดตองเปนคดีที่ถึงที่สุดแลว คําพิพากษาที่เกิดจากการขอพิจารณาคดี
ใหมจึงตองเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณฎีกาได แตอาจขอพิจารณาคดีใหมไดอีก โดยอาศัยเหตุอยางอื่นที่
ตามกฎหมายกําหนดไว
3.5 การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ข าดคดีใหม ตามพระราชบัญญัติรื้อฟน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
เปนกรณีที่รัฐไดยอมรับวา มีความผิดพลาดหรือบกพรองในกระบวนการยุติธรรมอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดในการสืบสวน สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การพิสูจนพยาน การ
27

Code Civil Procedure Article 596 The time-limit for a motion for revision
is two months.
It shall run as from the date on which the party is aware of the grounds for
the revision upon which he relies.
28
Code Civil Procedure Article 586 (Decree n 81-500 of 12 May 1981, Article 27,
official Journal of 14 May 1981 amendment JORF of 21 May 1981) Third party
proceedings are available as a main issue for thirty years as from the judgment
unless otherwise provided by the law.
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ทุจริต การไมมีความรูเพียงพอและอื่นๆ สงผลใหผูบริสุทธิ์ตองรับโทษ ผูกระทําผิดลอยนวล รัฐจึงมี
มาตรการในการแกไข บรรเทาผลรายที่เกิดจากการผิดพลาดหรือบกพรองในกระบวนการยุติธรรม
เชน การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม การลางมลทิน ซึ่งมีวิธีการและการแกไขที่ตางกัน แตมาตรการ
ตางๆ เหลานี้มิไดมีเพื่อการแกไขความผิดพลาดหรือบกพรองในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง ดังนั้นจึง
มิอาจแกปญหาไดตรงเปาหมายอยางสมบูรณ ประเทศไทยและหลายๆ ประเทศจึงบัญญัติกฎหมาย
เพื่อแกไขความผิดพลาดหรือบกพรองในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง เพื่อจะเยียวยากอบกูชื่อเสียง
เกียรติย ศ และในทางกลับ กันก็ ส ามารถนําผูก ระทําความผิดมาลงโทษได กฎหมายดัง กลาวคื อ
กฎหมายการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม29 เปนวิธีการแกไขผลของคําพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแลว
แมจ ะกระทบตอหลัก ความศัก ดิ์สิท ธิ์ของคํา พิพากษาและกระทบตอความเชื่อถือในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน ซึ่งถือวาคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลวมีความแนนอนและไมมีพยานหลักฐานใดที่
จะมีผลใหเปลี่ยนแปลงได แตอยางไรก็ตามแมคําพิพากษาจะถึงที่สุดแลว แตเมื่อกระบวนพิจารณานั้น
มีการพิจารณาที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากพยานหลักฐานที่เปนเท็จ หรือขาดความนาเชื่อถือ รัฐก็มิอาจ
ปลอยใหบุคคลใดรับผลรายจากสิ่งที่ตนมิไดกอขึ้นได ดังนั้นเพื่อใหคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลวมีความ
ศัก ดิ์สิท ธิ์ และแนนอน และหากมีความผิดพลาดหรือบกพรองซึ่ง อาจแกไขไดนั้น จึง ตองกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่จํากัด เพื่อมิใหการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมทําไดโดยงายหรือ
เปนการประวิงคดีซึ่งจะกระทบกระเทือนตอกระบวนการยุติธรรม
สําหรับประเทศไทย แตเดิมหาไดมีการบัญญัติใหมีการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณา
ใหมไมและมิไดบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายพิเศษอื่นใด จึงไมมีชองทาง
ที่จําเลยผูบริสุทธิ์จะไดรับความยุติธรรมอยางแทจริงได นอกจากการขอพระราชทานอภัยโทษแตผล
ของการอภัยโทษหาไดทําใหความผิดถูกลบลางไปแตประการใดไม สวนการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ก็พิจารณาใหแตการกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับการเมือง การปกครอง ซึ่งไมเคยปรากฏวารัฐได
ออกกฎหมายนิร โทษกรรมใหแกจําเลยผูบ ริสุท ธิ์เ ปนการเฉพาะตัวแมแตร ายเดียว สวนการออก
กฎหมายลางมลทินมักจะกระทําในโอกาสสําคัญของบานเมืองและผูที่จะไดรับการลางมลทินจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งมาตรการเหลานี้มิไดมีไวเ พื่อนํามาใชแกไขความ
ผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไดอยางตรงเปาหมาย จําเลยผูบริสุท ธิ์จึง ไมไดรับ การแกไขให
กลับ คืน สูฐานะเดิม ได อยางสมบูร ณ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้ นผลของคําสั่ง หรือคํ า
พิพากษาของศาลยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพโดยตรงของคูความในคดี โดยเฉพาะสิทธิใน
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คณิน วงศใหญ, “ปญหาในการตีความ “พยานหลักฐานใหม” ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อ
ฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมกับการสอบสวนซ้ํา,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.56.
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ชีวิตและรางกายของบุคคล ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงอาจเกิดขึ้นไดโดยการ
ที่ศาลอาจมีคําพิพากษาในลักษณะที่เปนโทษแกจําเลยผูบริสุทธิ์ ซึ่งผลจากการมีคําพิพากษาของศาล
อาญาที่ผิดพลาดยอมเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของคูความโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เมื่อศาลมี
หนาที่ตองใชอํานาจตุลาการใหเปนไปตามหลัก ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและหลักความชอบดวย
กฎหมาย จึ ง ไมอ าจปฏิ เ สธเพื่อ ปด ความรับ ผิด จากการใชอํ านาจตุล าการที่ผิ ดพลาดของตนได
โดยทั่วไปในนิติรัฐจึงกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิในทางศาลของคูความในคดีอาญาดวยการใหมีการ
รองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม เพื่อแกไขคําพิพากษาของศาลที่สงผลกระทบตอสิท ธิและ
เสรีภาพของคูความในคดี30 สวนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิดังกลาวยอมเปนไปตามระบบ
กฎหมายของแตละประเทศ ซึ่งมีหลักการรวมกันประการหนึ่ง คือ การใชสิทธิดังกลาวนี้กฎหมายจะมี
การกําหนดไวอยางจํากัดและรัดกุม ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหกระทบกระเทือนตอหลักความศักดิส์ ทิ ธิ์
แหงคําพิพากษานอยที่สุดนั่นเอง
หลักเกณฑ การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมเ ปนตามพระราชบัญญัติรื้อฟน
คดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 เปนการนําคดีอาญาซึ่งถึงที่สุดไปแลวมาพิจารณาใหมอีกครั้ง
หนึ่ง โดยเปนอํานาจของศาลที่จะลงไปทบทวนในเนื้อหาเพื่อพิสูจนกันอีกครั้งหนึ่งวาผูที่ถูกลงโทษทาง
อาญาในขณะนั้นเปนผูกระทําความผิดจริงหรือไม ซึ่งการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม กระทําได
เฉพาะในทางที่เปนคุณแกจําเลยเทานั้นและภายใตหลักเกณฑดังนี้
1. คดีที่จะขอใหรื้อฟนขึ้นใหม
ตามพระราชบัญ ญัติก ารรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 มาตรา 5
กําหนดวา “คดีที่จะขอใหรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมจะตองเปนคดีอาญาที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
บุคคลตองรับโทษอาญา” โดยจะเปนคดีอาญาที่พิพากษาโดยศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบุคคลตอง
รับโทษอาญา โดยจะเปนคดีอาญาที่พิพากษาโดยศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เชน ศาลแขวง ศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาหรือศาลตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชน หรือศาลตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารก็ได แตทั้งนี้ไมรวมถึง
คดีการเมืองซึ่งไดแก กรณีที่ผูที่ถูกคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติใหถูกลงโทษทางอาญา โดยมิไดผาน
การพิจ ารณาของศาล หรือผูที่ถูกลงโทษทางอาญาตามคําสั่ง ของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดินเชนเดียวกัน เพราะแมจ ะถูก ลงโทษทางอาญาแตมิไดถูก ลงโทษโดยคําพิพากษาของศาล
นอกจากนั้นคดีที่จะขอใหรื้อฟนขึ้นมาพิจารณาใหมสามารถกระทําไดไมวาคดีเดิมซึ่งถึงที่สุดแลวนั้น
จําเลยตองคําพิพากษาลงโทษอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม กลาวคือ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
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สันทัด สุจริตกุล, “การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
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มาตรา 18 ไมวาจะเปนโทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด และ
จําตองไดมีการบังคับโทษตามคําพิพากษาแลวจึงจะขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมได แตถาคดี
เดิมมิไดมีการลงโทษเนื่องจากกรณีมีเหตุยกเวนโทษ หรือมีการรอการลงโทษจําคุกโดยมิไดกาํ หนดโทษ
ปรับดวย เชนนี้ก็จะมาขอใหรื้อฟนคดีนั้นไมได
2. บุคคลผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม31 ไดแก
(1) บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
(2) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลในกรณีที่บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดนั้นเปนผูเยาวหรือคนไรความสามารถ
(3) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นตองรับโทษอาญาโดย
คําพิพากษาถึงที่สุด
(4) บุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุด ซึ่งถึงแกความตายกอนที่จะมีการยื่นคํารองหรือ
3. คํารองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมจะตองยื่นภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
32
กําหนด โดยใหยื่นคํารองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจ ารณาใหมไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่จะขอรื้อฟนคดีได หรือภายในสิบปนับแตคําพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด เวนแต
มีพฤติการณพิเศษ ศาลจะรับคํารองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวขางตนมาไวพิจารณาก็ได
นอกจากนั้น ในการยื่นคํารองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมนั้น กฎหมาย
ยังกําหนดวาคํารองเกี่ยวกับผูตองโทษอาญาคนหนึ่งในคดีหนึ่งใหยื่นไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 33 ทั้งนี้
เนื่องจากกฎหมายไมตองการใหมีการยื่นคํารองใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมโดยไมรูจักจบสิน้
ซึ่งจะมีผลกระทบตอหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษามากยิ่งขึ้น
4. เหตุที่จะขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม34
(1) พยานบุค คลซึ่ ง ศาลได อาศั ยเป นหลัก ในการพิพ ากษาคดี อันถึ ง ที่สุ ดนั้น ได มี
คําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานนั้นเปนเท็จหรือไมถูกตองตรงกับความ
จริง
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มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526.
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(2) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (1) ซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการ
พิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลัง แสดงวาเปนพยานหลักฐาน
ปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง หรือ
(3) มีพยานหลักฐานใหมอันชัดแจงและสําคัญแกคดีซึ่ง ถาไดนํามาสืบในคดีอันถึง
ที่สุดนั้นจะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษทางอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด
สําหรับเหตุที่จะขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม (1) และ (2) นั้น จะตองมี
คําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นซึ่งศาลได
อาศัยเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น เปนเท็จหรือเปนพยานหลักฐานปลอมหรือไมถูกตอง
ตรงกับความจริงมารองรับเสียกอนถึงจะขอใหรื้อฟนคดีโดยอาศัยเหตุดังกลาวได จึงเปนเงื่อนไขที่
จํากัดและรัดกุม เพื่อมิใหมีการรื้อฟนคดีไดโดยงาย สวนเหตุตาม (3) นั้น ไมจําตองมีคําพิพากษาคดี
ใหมมารองรับเสียกอนเหมือนกับกรณีตาม (1) หรือ (2) แตการกลาวอางวามีพยานหลักฐานใหมนี้
จะตองสําคัญ ถึง ขนาดวาถาไดนํามาสืบ ในคดีเ ดิม แลวจะแสดงไดวาจําเลยในคดีเ ดิม ไมไดก ระทํา
ความผิด จึงจะเขาเงื่อนไขที่จะขอใหรื้อฟนได ดังนั้นถาพยานหลักฐานใหมเพียงแตแสดงถึงเหตุยกเวน
โทษหรือลดโทษเทานั้นก็จะมาขอรื้อฟนคดีใหมไมได
5. วิธีการในการยื่นคํารองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม
คํารองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมจะตองยืน่ ตอศาลชั้นตนเสมอ คือ ศาลที่ได
พิพากษาคดีเดิมหรือศาลอื่นที่ไดมีเขตอํานาจแทนนั้น35 แมคดีเดิมจะเปนคดีที่ถึงที่สุดตามคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็ตาม แตมีขอยกเวนวา
(1) ถาคดีเดิมเปนคดีของศาลอาญาศึกหรือศาลประจําหนวยทหาร ใหยื่นตอศาล
ทหารกรุงเทพ
(2) ถาคดีเ ดิม เป นคดีของศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญ ศาลยุ ติธรรมที่
กฎหมายกําหนดใหเปนศาลทหารและตอมาศาลนั้นไมเปนศาลทหารสําหรับคดีนั้นแลว ใหยื่นตอศาล
ตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเปนศาลทหารนั้น หรือศาลอื่นที่ไดมีเขตอํานาจ
แทนศาลนั้น
คํารองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจ ารณาใหมจ ะตองอางเหตุที่จะขอใหรื้อฟนคดี
ตามที่ระบุไวในมาตรา 5 โดยชัดแจงและหากผูรองประสงคจะขอคาทดแทนจากการที่ตองรับโทษ
อาญาหรือจะขอรับสิทธิที่เสียไปอันเนื่องมาจากคําพิพากษาก็ตองระบุการขอคาทดแทนหรือขอรับ
สิทธิคืนไวในคํารองดวย กลาวคือ ในคํารองจะตองอางเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 เหตุที่จะขอรื้อฟนคดี โดย
ตองกลาวบรรยายอยางละเอียดและชัดแจง เพื่อใหศาลรับคํารองนั้นไวและผูรองมีสิทธิระบุในคําขอ
35
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ทายคํารองไวได คือ ขอใหศาลพิพากษายกคําพิพากษาในคดีเดิมและพิพากษาใหมวาบุคคลผูตองรับ
โทษในคดีเดิมมิไดกระทําความผิด อีกทั้งสามารถขอคาทดแทนเพื่อการที่บุคคลนั้นตองรับโทษอาญา
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมและตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 รวมถึงสามารถขอรับสิทธิที่บุคคล
นั้นเสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษาในคดีเดิมคืน แตถาไมสามารถจะคืนสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดเชนนั้นไดก็ขอใหศาลกําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นตามที่เห็นสมควรตามที่ระบุในมาตรา 14 วรรค
ทาย
6. การพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม
การพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมขั้นตอนแรก คือ ชั้นของการไตสวนคํารอง
เมื่อผูรองไดยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่ไดพิพากษาคดีเดิมหรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจแทน เมื่อศาลได
รับคํารองดังกลาวแลวก็จะทําการไตสวนคํารองวามีมูลพอที่จะรื้อฟนไดหรือไม โดยตองไตสวนทุกคดีท่ี
ผูรองเปนราษฎร แตถาผูรองเปนพนักงานอัยการ ศาลชั้นตนจะไตสวนคํารองกอนหรือไมก็ไดถาเห็นวา
ไมจําเปนตองไตสวนคํารองก็ใหศาลชั้นตนสั่งรับคํารองและดําเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟนตอไปไดเลย
และคําสั่งใหรับคํารองโดยไมตองไตสวนนี้ถือเปนที่สุดจะอุทธรณฎีกาตอไปไมได36
การไตสวนคํารอง ศาลชั้นตนจะตองสงสําเนาคํารองและแจงวันนัดไตสวนไปใหโจทก
ในคดีเดิมทราบและในกรณีที่พนักงานอัยการมิไดเปนโจทกในคดีเดิมก็ใหสงสําเนาคํารองและแจงวัน
นัดไตสวนใหพนักงานอัยการทราบดวย เมื่อถึงวันนัดพนักงานอัยการและโจทกในคดีเดิมจะมาฟงการ
ไตสวนคํารองและซัก คานพยานของผูรองดวยหรือไมก็ได แตไมมีสิทธิที่ จะนําพยานเขาสืบหักลาง
พยานผูรองได โดยผูรองและโจทกในคดีเ ดิม มีสิทธิแตง ทนายแทนตนได 37 ทั้งนี้แมศาลชั้นตนจะมี
อํานาจทําการไตสวนคํารองแตไมมีอํานาจสั่งรับหรือไมรับคํารองได เพราะ ศาลที่มีอํานาจสั่งนั่นคือ
ศาลอุทธรณ โดยใหศาลชั้นตนที่ไตสวนคํารองสงสํานวนการไตสวนพรอมทั้งทําความเห็นไปยังศาล
อุทธรณโดยไมชักชา เพื่อใหศาลอุทธรณเปนผูสั่งคํารองขอรื้อฟนคดี38 ซึ่งการไตสวนและทําความเห็น
ของศาลชั้นตน กฎหมายใหผูพิพากษาหรือตุลาการของศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมที่กฎหมายกําหนดใหเปนศาลทหารเพียงนายเดียวมีอํานาจทําการไตสวนและทําความเห็นได
สําหรับในชั้นของการไตสวนมูลคดีนี้ศาลจะสั่งใหปลอยชั่วคราวผูที่ตอ งโทษจําคุกหรือกักขังในคดีเดิม
ยังไมได เพราะยังไมถือวาคดีอยูในระหวางดําเนินการพิจารณาคดีรื้อฟน
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เมื่อศาลอุทธรณไดรับสํานวนการไตสวนและความเห็นของศาลชั้นตนแลว ถาศาล
อุทธรณเห็นวา คํารองนั้นมีมูลพอที่จะรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม ศาลอุทธรณจะมีคําสั่งรับคํารองและสั่ง
ใหศาลชั้นตนที่รับคํารองเปนผูดําเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟนตอไป แตถาศาลอุทธรณเห็นวาคํารอง
นั้นไมมีมูลก็จะสั่งยกคํารองนั้น คําสั่งของศาลอุทธรณที่สั่งรับคํารองหรือสั่งยกคํารองใหเปนที่สุด39
ขั้นตอนตอมา คือ ชั้นของการพิจารณาคดีที่รื้อฟน เมื่อศาลอุทธรณสั่งรับคํารองและ
สั่ง ใหศาลชั้นต นที่รับ คํารองดําเนินการพิ จ ารณาคดีที่รื้ อฟนขึ้นมาพิจ ารณาใหมแล ว การดําเนิ น
กระบวนพิจารณาชั้นนี้ศาลชั้นตนดังกลาวจะตองแจงวันนัดสืบพยานผูรองไปใหพนักงานอัยการและ
โจทกในคดีเดิมทราบ หากวาพนักงานอัยการหรือโจทกในคดีเดิมยังไมไดรับสําเนาคํารองก็ใหจัดสง
สําเนาคํารองไปใหดวย ซึ่งในชั้นนี้พนักงานอัยการหรือโจทกในคดีเดิมมีสิทธิยื่นคําคัดคานไดกอนวัน
สืบพยาน และเมื่อสืบพยานบุคคลผูรองเสร็จแลว พนักงานอัยการและโจทกในคดีเดิมมีสิทธินําพยาน
ของตนเขาสืบได แสดงใหเห็นวาอาจมีกรณีที่ทั้งพนักงานอัยการและโจทกในคดีเดิมตางยื่นคําคัดคาน
เข ามาด วยกัน ซึ่ ง น าจะต องอยู ภายใตห ลัก เกณฑ ในเรื่ องการรั บ ฟ ง พยานหลัก ฐานและการยื่ น
พยานหลักฐานในคดีอาญา นอกจากนี้เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะ
เรียกพยานที่นําสืบแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได40 ขั้นตอนในชั้นนี้ถือวาอยูระหวาง
ดําเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม ดังนั้นหากบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดที่กําลังรับโทษนั้นอยูอาจเปนโทษจําคุกหรือกักขังก็ตาม ผูนั้นมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอใหศาลสั่ง
ปลอยชั่วคราวซึ่งกฎหมายกําหนดใหหยุดการบังคับคดีไวชั่วคราว ศาลชั้นตนที่รับคํารองจะสั่งปลอย
บุคคลนั้นชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได 41 โดยที่คําพิพากษาเดิมมีผล
บังคับตอไป แตกฎหมายใหดุลพินิจแกศาลในการปลอยตัวชั่วคราวได
7. การพิพากษาและผลของคําพิพากษาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม
ศาลที่ทําคําพิพากษาในคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมนั้นมิใชเปนอํานาจของศาลชั้นตน
ซึ่งทําการพิจารณาคดีเสมอไป กลาวคือ ถาคําพิพากษาในคดีเดิมเปนคําพิพากษาของศาลชั้นตนหรือ
ศาลอาญาศึกใหเปนอํานาจของศาลชั้นตนที่ทําการพิจารณาคดีนั้นทําการพิพากษา แตถาคําพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิมเปนคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาใหเปนอํานาจของศาลอุทธรณหรือศาล
ฎีกาเปนผูทําคําพิพากษาแลวแตกรณี โดยศาลชั้นตนที่ทําการพิจ ารณาคดีนั้นตองทําความเห็นสง
สํานวนไปให แตในการทําความเห็นตามมาตรานี้ไมนาจะเปนอํานาจของผูพิพากษาหรือตุลาการศาล
ทหารนายเดียวตามมาตรา 9 เพราะเปนบทบัญญัติในชั้นสอบสวน ดังนั้นการพิจารณาพิพากษาใหม
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หลังจากที่ศาลรับคํารองไวแลวจะตองทําโดยผูพิพากษาหรือตุลาการศาลทหารที่ครบองคคณะของ
ศาลชั้นตน
การทําคําพิพากษาในคดีรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมนั้น กฎหมายบัญญัติให
ศาลพิพากษาไดเปนสองกรณี กลาวคือ กรณีที่ศาลเห็นวา บุคคลผูตองโทษในคดีเดิมเปนผูกระทําผิด
จริง ศาลตองพิพากษายกคํารองขอใหรื้อฟนคดีเสีย แมจะปรากฏเหตุย กเวนโทษหรือลดหยอนโทษ
อยางใดอยางหนึ่งดวยก็ตาม แตกรณีที่ศาลเห็นวาผูตองโทษในคดีเดิมมิไดกระทําผิดก็ตองพิพากษายก
คําพิพากษาเดิมและพิพากษาใหมวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด 42 ซึ่งในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผู
ตองโทษในคดีเดิมไมมีความผิดนี้ ศาลจะตองดูตอไปวาผูร องขอใหรื้อฟนคดีไดขอคาทดแทนการที่ถูก
ลงโทษไปในคดีกอนหรือขอรับสิทธิอยางอื่นที่เสียไปคืนดวยหรือไม ถามีการขอมาศาลจะตองกําหนด
หรือมีคําสั่งในเรื่องดังกลาวใหดวย
การอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาในคดีรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมนั้น พนักงานอัยการ ผู
รองหรือโจทกในคดีเดิมซึ่งเปนคูความมีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาตอไปได แตใหอุทธรณหรือฎีกาไดเพียง
ชั้นเดียวเทานั้น กลาวคือ ถาเปนคําพิพากษาของศาลชั้นตนมีสิทธิอุท ธรณคําพิพากษานั้นตอศาล
อุทธรณ คําพิพากษาของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด ถาเปนคําพิพากษาของศาลอุทธรณก็มีสิท ธิฎีกาคํา
พิพากษานั้นตอศาลฎีกาได43
ผลของคําพิ พากษาในคดีอาญาที่รื้ อฟนขึ้นพิจ ารณาใหม นอกจากจะสง ผลทาง
กฎหมายโดยคําพิพากษายกคําพิพากษาเดิมและพิพากษาวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด ทําให
บุคคลนั้นไดพิสูจนถึงความบริสุทธิ์ไมตองตกอยูในฐานะผูกระทําความผิดอีกตอไป สงผลใหจําเลยที่รับ
โทษจํ าคุก หรือกั ก ขัง อยูก็ต องปล อยตั วไปและถ ามีก ารรองขอค าทดแทนในทายคําร อง ศาลจะ
กําหนดคาทดแทนใหตามหลักเกณฑ นอกจากนี้ยังไดรับคาทดแทนจากรัฐเนื่องจากการที่ตองรับโทษ
ทางอาญาตามคําพิพากษาเดิม คือ ถาตองรับโทษกักขังแทนคาปรับหรือจําคุกจะไดรับคาทดแทนเปน
เงินในอัตราวันละ 200 บาท44 นับแตวันที่ถูกกักขังหรือถูกจําคุก ถาตองรับโทษประหารชีวิตและถูก
ประหารชีวิตแลว ทายาทจะไดรับคาทดแทนเปนจํานวนเงินไมเกินสองแสนบาท และในการขอรับสิทธิ
ที่ตองเสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษาในคดีเดิม ถาไมสามารถคืนสิทธิเ ชนนั้นได ศาลจะ
กําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นใหตามสมควร45
42

มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตริ ื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
44
อัตราที่กําหนดไวสําหรับการกักขังแทนคาปรับ ตามมาตรา 30 แหงประมวลกฎหมาย
43

อาญา
45

มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
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3.6 การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี ปกครองใหมตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมของไทยตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นมีห ลัก เกณฑและ
ขอบเขตเพียงใด โดยจะทําการศึกษาจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้
3.6.1 หลักเกณฑทั่วไปในการยื่นคําขอพิจารณาคดีปกครองใหม
การยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีป กครองใหมตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 มีกระบวนการ
พิจารณาในขั้นตอนแรก คือ การพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหมอันเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการพิจารณา
วาคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมที่คูกรณีไดยื่นคําขอเขามานั้นมีหลักเกณฑครบตามที่กฎหมาย
กําหนดไวหรือไม ดังนี้
3.6.1.1 ลั ก ษณะของคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ที่ ส ามารถยื่ น คํ า ขอให ศ าล
พิจารณาพิพากษาคดีใหมได
พระราชบัญ ญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ.
2542 มาตรา 75 ไดกําหนดหลักเกณฑในการใชสิทธิของผูที่จะยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือ
มีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม โดยหลักเกณฑหรือเงื่อนไขประการแรกที่ตองนํามาพิจารณา คือ ลักษณะของคํา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีที่จะขอใหพิจารณาใหม ซึ่งกฎหมายใชขอความวา “คําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาด” กรณีจึงตองพิจารณาวา คําวา “คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีเสร็จ
เด็ดขาด” หมายถึงกรณีใดบาง นั่นก็คือ 1. คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองชั้นตน
และ 2. คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองสูงสุด46
1. คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดของศาลปกครองชั้นตน
คําวา “คํ าพิพ ากษาหรื อคํา สั่ง ชี้ ขาดคดีเ สร็จ เด็ดขาดในกรณีของศาล
ปกครองชั้นตน” หมายความวา ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทในคดีโดยมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีซึ่งถึงที่สุดแลว ทั้งนี้เพราะวาเมื่อศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีใดแลว ก็จะทําใหคดีนั้นเสร็จไปจากศาลปกครองชั้นตน แตคดีดังกลาวยังไมเด็ดขาด
เพราะคูกรณียังมีสิทธิโตแยง คําพิพากษาหรือคําสั่ง ศาลปกครองชั้นตนไปยัง ศาลปกครองสูงสุดได
46

อําพน เจริญชีวิน, คําอธิบายการฟองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพนิติธรรม, 2550), น.578-579.
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ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ตอเมื่อคูกรณีมิไดใชสิทธิโตแยงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
ของศาลปกครองชั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวแลวคดีดังกลาวยอมเด็ดขาดถึงที่สุด
ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี ยังไมมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี ก็ไมอาจจะยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมได
เชน คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจากมิใชเปนคําสั่งที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็น
ขอพิพาทแหงคดี จึงมิใชคําสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาด ที่จะมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมี
คําสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหมได
2. คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุด
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดคดีเ สร็จ เด็ดขาดในกรณีของศาลปกครอง
สูงสุด หมายความวา ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทในคดีโดยมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองสูงสุดซึ่งทําใหคดีเสร็จไปจากศาล ทั้งนี้เพราะศาลปกครองสูงสุด
เปนศาลปกครองซึ่งอยูในชั้นสูงสุด เมื่อศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีซึ่งทํา
ใหคดีเสร็จไปจากศาลปกครองสูงสุดแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีศาลปกครองสูงสุดเปนอัน
เด็ดขาดเปนที่สุด คูกรณีไมอาจอุทธรณโตแยงตอไปได
แตบางกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นตนเปนใหยกฟองของผูฟองคดีเนื่องจากคดีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่งดังกลาวนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมีแนวคําวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวเปน
กรณีที่ยังมิไดวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเนื้อหาแหงคดี จึงไมถือวาเปนคดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครองเสร็จเด็ดขาดที่จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมได แมศาลปกครองชั้นตนจะมีคํา
พิพากษาในเนื้อหาก็ตาม47

47

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 163/2550 “การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกฟองของผูฟองคดีเนื่องจากคดีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่
จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นเปนกรณีที่ยังมิไดมีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเนื้อหาแหง
คดี จึงไมถือวาคดีไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด... ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่น
คําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมตามมาตรา 75 แหง พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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3.6.1.2 ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจ ารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง ชี้ขาดคดีใหมตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 มิไดจํากัดเพียง
แคบุคคลที่เปนคูกรณีเทานั้น แตยังรวมถึงบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหง
คดีนั้นดวย
โดย “คู ก รณี ” หมายถึ ง ผู ฟ อ งคดี ผู ถู ก ฟ อ งคดี แ ละรวมถึ ง บุ ค คล
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะโดยความ
สมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ทั้งนี้เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียหรืออาจ
ถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวมถึงผูมีสิท ธิ
กระทําการแทน48
สวน “บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดี ”
นั้น คือ บุคคลภายนอกที่ไมไดเขามาในคดี แตสิทธิหนาที่ถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําพิพากษา
โดยตรง เช น กรณี ร าษฎรฟ อ งนายอํ า เภอและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลละเลยไม ดู แ ลที่
สาธารณประโยชน ปลอยใหมีผูบุก รุกที่ดินดังกลาว เมื่อศาลมีคําพิพากษาวานายอําเภอละเลยตอ
หนาที่จริงและมีคําบังคับใหนายอําเภอปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเพื่อคืนสภาพ
เดิมแกที่ดินสาธารณะ ผูรองซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูบนที่ดินดังกลาว ชอบที่จะรองขอพิจารณาคดีใหมได
ถือวาเปนบุคคลภายนอกผูไดรับผลกระทบจากคําพิพากษานั้นโดยตรง49

48

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 36/2548 “ ผูรองขอใหพิจารณาใหมเปนเจาอาวาสวัดอาจาโร
รัง สีที่ตั้ง อยูใ นที่ดินสาธารณะปาชาบ านคําขา ซึ่ ง เปนที่ดินแปลงพิพาท โดยวัดดัง กลาวเปนผูใ ช
ประโยชนในที่ดินแปลงพิพาทและเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจกระทบจากผลแหงคดี
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตมิไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
โดยมิใชความผิดของผูรองตามนัยมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นอกจากนี้หากวัดอาจาโรรังสีไดรับอนุญาตใหใช
ประโยชนที่สาธารณประโยชนดัง กลาวอาจทําใหขอเท็จจริงที่รับ ฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีจึงมีเหตุที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหมตาม
คําขอของผูรอง”
49
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แตหากกระทบที่ผูรองไดรับมิใชผลโดยตรงที่สืบเนื่องจากคําพิพากษา เชน
ผลกระทบของบุคคลในครอบครัวที่ขาดรายได ถูกดูหมิ่นเกลียดชังและมีความเปนอยูอยางลําบาก
จากกรณีสามีหรือภรรยาถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากราชการ ไมถือเปนผลเปนกระทบโดยตรง
เพราะเหตุที่ฟองรองกับ ผลกระทบที่ผูรองไดรับมิใชผ ลโดยตรงที่สืบเนื่องจากการกระทําของฝาย
ปกครอง การขาดรายไดของสามีหรือภรรยาจากคําสั่งทางปกครองนั้นไกลกวาเหตุ50 นอกจากนั้นการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ ง มีผ ลกระทบอีก ชั้นหนึ่ง ในการปฏิบัติห นา ที่ของหนว ยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจากการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด ไมถือวาเปนผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรง หากบุคคลภายนอกไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองรองอีก
คดีหนึ่งตางหาก หรือกรณีการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองมีผลเฉพาะ
ผูฟ อ งคดี ไม ทํ า ให บุ ค คลภายนอกมี ส ว นได เ สี ยในประโยชน ที่ ถู ก กระทบโดยตรง แม จ ะทํ า ให
บุคคลภายนอกถูกกระทบตอสิทธิก็ตาม แตมิใชเปนผลในทางกฎหมายที่ถูกกระทบโดยตรง หรือกรณี
ที่ผูรองอางวา เปนบุคคลภายนอกที่ไดรับผลกระทบจากคําพิพากษา เนื่องจากผูรองถูกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิดทางวินัยโดยนําผลคําพิพากษามาเปนเหตุใ น
การชี้ มู ล ความผิ ด ดั ง กล า ว ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ในกรณี นี้ ว า ผู ร อ งไม ไ ด เ ป น
บุคคลภายนอกที่ไดรับผลกระทบจากคําพิพากษา51 และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยวา “ทายาท
50

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 344/2551 “...เมื่อเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของ
คําสั่งทางปกครอง การที่ผูฟองคดีถูกปลดออกจากราชการเปนการกระทําหรือคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ทั้งสอง หากการกระทําหรือคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชอบ ผูฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับคําสั่งยอม
ไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยตรงจากผลการกระทําหรือคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูรองเปน
ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายแมจะไดรับผลกระทบจากการที่ผูฟองคดีขาดรายได ครอบครัวถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง มีความเปนอยูอยางลําบาก ก็เปนผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของผูฟองคดีหาใชการ
กระทําหรือคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองไม ผูรองจึง มิใช บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูก
กระทบจากผลแหงคดีที่จะมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
ตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
51
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 631/2553 “...แมผูรองจะอางวาตนเองไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในสวนที่ศาลวินิจฉัยวาการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกนัก
บริหารระดับสูงดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดหยิบยกผลของคําพิพากษา
ในคดีนี้มาใชวินิจฉัยชี้มูลความผิดผูรองนั้น แตความเสียหายที่แทจริงอันจะเกิดขึ้นกับผูรองนั้นเปนผล
มาจากมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเกิดจากการที่ผูฟองคดีไดรองคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในเรื่ องผู รองปฏิบัติ ห นา ที่มิชอบเมื่ อครั้ ง ดํารงตํา แหนง เลขาธิก าร ก.พ. และเมื่อ ตอมา
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ของคูกรณี” ในฐานะเปนผูจัดการมรดกของเจาของที่ดิน คําพิพากษาศาลปกครองยอมมีผลผูกพั น
ทายาทเจาของที่ดิน ดังนั้นผูรองซึ่งเปนทายาทเจาของที่ดิน จึงมิใชบุคคลภายนอกผูถูกกระทบจากผล
แหงคดีแตอยางใด52
3.6.1.3 ผูที่ยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมจะตอง
มิไดมีสวนผิดที่ไมไดอางเหตุแหงการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมในการพิจารณาคดีครั้งที่
แลว
หลักเกณฑที่ศาลจะตองนํามาพิจารณาคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี
ใหมประการตอมา คือ เหตุที่คูกรณีหรือบุคคลภายนอกที่ยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมใชเปน
ขออางในคําขอนั้นจะตองเปนเรื่องหรือเปนเหตุที่ผูยื่นคําขอไมสามารถทราบขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่
จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมมากอนในการพิจารณาคดีครั้งที่แลว โดยไมใชความผิดชอบตน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 วรรคสอง
“การพิจารณาคดีครั้งที่แลว” หมายถึง กระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลที่
นําไปสูการทําคําวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาแรกนั่นเอง ซึ่งมีขอสังเกตวาในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีปกครองนั้น แมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ไดกําหนดใหระบบการแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีของศาลปกครองเปนไปตามระบบไตสวนซึ่ง
ศาลมีบทบาทอยางมากในการแสวงหาขอเท็จจริง แตก็ปฏิเสธไมไดวาทางคูกรณีเองก็มีหนาที่ตองให
ความรวมมือกับศาลในการใหขอเท็จจริงและการแสดงพยานหลักฐานเทาที่ตนทราบแกศาลเชนกัน
ดัง นั้นอาจกลาวไดวาหากในขั้นตอนของการพิจ ารณาเพื่อทําคําพิพากษานั้น คูกรณีไดท ราบวามี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี มติชี้มูลความผิดผูรองในเรื่องดัง กลาวโดยมีความผิดวินัยรายแรงจน
กระทรวงวัฒนธรรมมีคําสั่งลงโทษปลดผูรองออกจากราชการ ผูรองยอมไดรับความเสียหายซึ่งเปน
ผลกระทบโดยตรงจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิใชเปนผลผูกพันมาจากคําพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ดังนั้นผูรองจึงมิใชบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผล
แหงคดีนี้ที่จะมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามมาตรา 75
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
52
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 878/2550 “ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของเจามรดกยื่นฟองคดี
จนศาลมีคําพิพากษาและคดีถึงที่สุดแลว ผลแหงคําพิพากษายอมผูกพันทายาททั้งปวงรวมทั้งผูรองทั้ง
สองซึ่งเปนทายาทของเจามรดกดวย ทั้งนี้ตามมาตรา 1719 มาตรา 1736 และมาตรา 1724 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูรองทั้งสองจึงมิใชบุคคลภายนอกซึ่งจะมีสิทธิยื่ นคําขอใหศาล
ปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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พยานหลักฐานอยูชิ้นหนึ่งอันจะเปนประโยชนแกตน แตมิไดแจงใหศาลทราบหรือมิไดนําเขามาแสดง
ต อ ศาลในการพิ จ ารณาคดี เมื่ อ ศาลมี คํ า พิ พ ากษาและคดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว ต อ งห า มคู ก รณี จ ะนํ า
พยานหลักฐานชิ้นนั้นมาเปนเหตุแหงการขอใหพิจารณาคดีใหมอีก เพราะถือวาคูกรณีมีสวนผิดที่มิได
นําพยานหลักฐานดังกลาวมาแสดงในกระบวนพิจารณาคดีครั้งที่แลว
กรณีที่ถือวาเปนความผิดของผูรอง จะเกิดจากการจงใจหรือประมาท
เลินเลอก็ไดจะเกิดจากผูรองหลงลืมก็ดี สับสนก็ดี เขาใจผิดก็ดี ไมมีความรูขอกฎหมายก็ดี เปนเหตุอาง
ไมไดหรือจะอางวาอยูระหวางหลบหนีหมายจับในคดีอาญาทําใหไมทราบเหตุก็ไมไดเชนกัน ความผิด
ของผูรองนั้น รวมไปถึงความผิดของตัวแทนผูรองดวย เชน ความผิดของผูรับมอบอํานาจคูกรณีหรือ
ความผิดของบุคคลที่อยูในครอบครัวของคูกรณีที่ไดรับหมายจากศาลปกครองแลวไมนําหมายหรือ
หนังสือของศาลใหแกคูกรณีทราบ ทําใหคูกรณีเสียสิทธิในการโตแยงคําฟอง คําใหการ หรือเสียสิทธิ
ทําคําชี้แจง เปนตน ดังนี้การไมทราบถึงเหตุในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยไมใชความผิดของ
คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูรอง จึงตองเปนการไมทราบที่เกิดจากพฤติการณอื่นนอกเหนือจากการ
กระทําของผูรองหรือผูรองมีสวนรวมดวย53
และหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 วรรคสอง จะนํามาใชกับเหตุที่คูกรณียื่นคําขอพิจารณาคดีปกครอง
ใหมตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) นั้นหลักเกณฑขอนี้บัญญัติในวรรคสองและตามวรรคสอง
บัญญัติวา “การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง...” ซึ่งรวมถึงทุกเหตุตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4)
ทั้งหมด แตเมื่อพิจารณาเจตนารมณก ฎหมายแลว เหตุที่จะขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 75
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (3) เปนที่เกิดขึ้นระหวางการพิจ ารณาจนถึงวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เสร็จ
เด็ดขาด แตเหตุมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (4) เปนเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแลว ตามมาตรา 75 วรรคสอง บัญญัติวา “ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอก
ไมทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยไมใชความผิดของผูนั้น” การที่จะทราบถึงเหตุ
นั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา จึงหมายถึงเหตุที่ เกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาคดีเทานั้น ซึ่ง
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นภายหลังมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จเด็ดขาด
ผูยื่นคําขอจึงไมอาจที่จะทราบถึงเหตุในระหวางพิจารณาคดีไดโดยไมใชความผิด ดังนั้นความในมาตรา
75 วรรคสองจึงไมรวมเหตุตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (4) ดวย
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ณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ,์ “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,” สืบคน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id.
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3.6.1.4 กําหนดระยะเวลาในการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองใหม
พระราชบัญ ญั ติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ.
2542 มาตรา 75 วรรคสาม ไดกําหนดใหการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองใหมนั้น ผูยื่นคําขอจะตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมได แตไมเกินหาปนับแตศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ ชี้ขาด
การนับ กําหนดระยะเวลา นับ แตวั นที่รูห รื อควรรูถึง เหตุซึ่ง อาจขอให
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม ถาผูรองอางเหตุวาศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดก็ดี คูกรณี
หรือบุคคลภายนอกไดเ ขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเ ปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาก็ดี มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความ
ยุติธรรมก็ดี การรูเหตุนั้นไดก็จะตองทราบจากคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด ดังนั้นวันที่รูจึงถือเอาวันที่
คูกรณีมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือวันที่ไดรับแจงคําพิพากษาหรือคําสั่งอยางชาที่สุดที่ผูรองได
ทราบเหตุ54 แตถามีพฤติการณอื่นที่ทําใหทราบวาผูรองควรจะรูเหตุของการพิจารณาใหมกอนหนานั้น
ก็จะตองนับระยะเวลาที่ควรรูเหตุตามพฤติการณนั้น เชนกรณีผูฟองคดียื่นคํารองขอใหพิจารณาคดี
ใหมอางวา ศาลปกครองสูงสุดไดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดในประเด็นเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนที่
ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับ ผูฟองคดีจึงไดมีห นังสือถึง ผูถูกฟองคดี ขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทน
เพิ่มขึ้น กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไดอยางชา
ที่สุดในวันที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือถึงผูถูกฟองคดีดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองยื่นคําขอภายในเกาสิบวัน
นับแตวันดังกลาว55 หรือในกรณีที่ผูรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอางเหตุวา เปนคูกรณีที่แทจริงหรือ
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 551/2550 “ผูฟองคดีไดรับแจงคําพิพากษายกฟองในวันที่ 30 มีนาคม
2549 จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม แตผู
ฟองคดีก ลับ นําคําขอใหพิจ ารณาคดีใหมม ายื่นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 จึงเปนการยื่นเมื่อพน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรูหรือควรรูถึงเหตุ ซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมตาม
มาตรา 75 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
55
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 366/2551 “ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2550 เนื่องจากตรวจสอบขอเท็จ จริงทั้งหมดตามที่ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครอง
สูงสุดไดวินิจฉัยแลวพบวา ศาลปกครองสูงสุดไดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดในประเด็นเกี่ยวกับจํานวน
เงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 2550 ถึงผูถูก
ฟองคดี ขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีโฉนดเลขที่ 95009 สําหรับสวนที่ยัง
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บุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี การนับระยะเวลาที่รูหรือควรรูจะนับ
แตวันที่บุคคลภายนอกไดรูคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดที่มีผลกระทบตอตนและในกรณีคูกรณีหรือ
บุคคลภายนอกขอใหพิจารณาใหมโดยอางเหตุวา มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟง
เปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญก็ดี ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญก็ดี การนับระยะเวลาที่รูหรือควรรูจะนับแตวันที่คูกรณีหรือบุคคลภายนอกไดรู หรือนับแต
วันที่มีโอกาสแรกที่จะไดรูวามีพยานหลักฐานใหมหรือรูวามีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปลีย่ นแปลงไป
แลวแตวาวันใดจะเกิดขึ้นกอนก็ใหนับแตวันนั้น
3.6.2 เหตุในการยื่นคําขอใหศาลพิพากษาคดีใหม
การพิจารณาถึงเหตุที่คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียยกเปนขออางในคํา
ขอ เพื่อใหศาลพิจารณาคดีป กครองใหมนั้น เปนการดําเนินการในขั้นตอนตอมาหลัง จากที่ศาลได
พิจารณาคําขอวามีหลักเกณฑครบถวนตามที่กลาวมาหรือไม หากไมครบถวนศาลไมจําตองพิจารณา
ถึงเหตุที่จะนํามาขอพิจารณาคดีใหม ศาลมีคําสั่งไมรับคําขอดังกลาวไดทันที แตหากคําขอพิจารณาคดี
ใหมนั้นครบถวนหลัก เกณฑ ศาลก็ตองพิจ ารณาวาคําขอพิจ ารณาคดีป กครองใหมนั้นมีเ หตุที่จ ะ
พิจารณาใหมอยูจริงตามคําขอที่คูกรณีกลาวอางหรือไมดังนี้
3.6.2.1 ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมอันอาจ
ทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
เหตุที่จะใหศาลพิจารณาคดีปกครองใหมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง (1) แบงได 2 กรณี คือ กรณี
แรกศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดกับกรณีที่สองมีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่
ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
กรณีที่หนึ่งศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาด คือ ศาลปกครองไดอาศัย
ขอเท็จจริงใด ขอเท็จจริงหนึ่งในการวินิจฉัยคดีหรือออกคําพิพากษา แตปรากฏวาขอเท็จจริงที่ศาลใช
ไมไดรับอีกรอยละเจ็ดสิบหาของคาทดแทนทั้งหมดในอัตราตารางวาละ 134,400 บาท ใหแกผูฟองคดี
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไดอยางชาที่สุดใน
วันที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือตอผูถูกฟองคดีขอใหจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น หากผูฟองคดีประสงคจะให
ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม ผูฟองคดีจะตองยื่นคําขอภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว
การที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมตอศาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จึงเปนการยื่นคําขอ
เมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา 75 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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เปนฐานในการทําคําพิพากษานั้นเปนขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง และหากศาลไดทราบถึงขอเท็ จจริง ที่
ถูกตองเชนนั้นแลวจะไมมีคําพิพากษาเชนนี้ หรือในกรณีที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงนอกสํานวน คือ กรณี
ที่ศาลไมไดรับ ฟงขอเท็จจริง ที่ป รากฏในสํานวนจากคําฟอง คําใหก าร คําคัดคานคําใหการ หรือ
คําใหการเพิ่มเติมหรือรับฟงโดยคลาดเคลื่อนและตองเปนขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญทีม่ ผี ลวาหากรับ
ฟงขอเท็จจริงที่ถูกตองแลวจะมีผลทําใหคําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จเด็ดขาดนั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
ถาไมใชขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญที่ทําใหคําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จเด็ดขาดนั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็ไร
ประโยชนที่จะเปดกระบวนการพิจารณาใหม โดยการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดนั้นจะตองเกิดจากตัว
ศาลเองรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด หากกรณีรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดนั้นไมใชความบกพรองของศาล
แตเปนความบกพรองของผูฟองคดีเองก็ไมเขาเหตุที่จะทําใหศาลรับคํารองขอพิจารณาคดีใหม56
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 123/2554 “ผูฟองคดีกลาวอางตามคําฟองอุทธรณวา การที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งที่ 127/2552 วินิจฉัยยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนวาผูฟองไมไดปฏิบัติตามมาตรา 25
แหง พระราชบัญ ญัติวาดวยการเวนคืนอสัง หาริม ทรัพยฯ นั้นศาลปกครองสูง สุดไดฟงขอเท็จ จริง
ผิด พลาดเพราะผู ฟอ งคดี ได ยื่ นอุ ท ธรณ เ งิ น คา ทดแทนความเสีย หายในการประกอบธุ ร กิจ ต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 แลว และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง (กรุงเทพมหานครที่ 1, ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครที่ 2) ไดมีห นัง สือลงวันที่ 7 เมษายน 2552 แจง ผลการวินิจ ฉัยอุทธรณ
ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบวายกอุทธรณ จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ ง กรณี นี้ ถือ เป น
พยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คําขอให
พิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีจึงเขาหลักเกณฑตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น เห็นวา
ขอเท็จจริงตามคําฟองและเอกสารทายคําฟองของผูฟองคดีไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคา
ทดแทนความเสียหายในการประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 25
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 แตอยางใด ประกอบกับ
หนังสือลงวันที่ 7 เมษายน 2552 แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณคาทดแทนความเสียหายในการประกอบ
ธุรกิจนั้น ก็เปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีเพิ่งจะยื่นหนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวมาพรอมกับ
คําขอใหพิจ ารณาคดีใหมนี้ อันเปนการดําเนินการภายหลัง จากที่ศาลปกครองสูง สุดไดมีคําสั่ง ที่
217/2552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และศาลปกครองชั้นตนไดอานคําสั่ง ดังกลาวเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2552 อันจะเห็นไดวา ขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีกลาวอางขึ้นมาภายหลังหาใชเปนขอเท็จจริงที่
ศาลฟง ผิดพลาดและการยื่นหนัง สือนี้เ กิดจากความบกพรองในการฟองคดีของผูฟองคดีเองหาใช
ความบกพรองของศาลดังที่ผูฟองคดีกลาวอางไม แตโดยที่คดีนี้ผูฟองคดีอาจฟองเปนคดีใหมตางหาก
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2. มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสําคัญ
“พยานหลักฐานใหม” หมายถึง ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานตางๆ อาทิเชน
เอกสาร ขอมูลตางๆ พยานบุคคลหรือพยานเอกสารซึ่งสามารถพิสูจนขอเท็จจริงใดขอเท็จจริงหนึ่งได
พยานหลักฐานนั้นตองเกิดขึ้นหรือมีอยูกอนศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดในคดี แต
หากศาลหรือคูความไมท ราบถึงการมีอยูของหลัก ฐานนั้นที่จะนําเขาสูสํานวนคดี โดยมิใชความผิด
สวนตัว สวนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองมีพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ ดขาดในคดี
แม จ ะมี ผ ลทํ า ให ข อ เท็ จ จริ ง ที่ รั บ ฟ ง เป น ยุ ติ แ ล ว นั้ น เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ า คั ญ ก็ ไ ม ถื อ เป น
พยานหลัก ฐานใหม แตถือวาเปนกรณีขอเท็จ จริง เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซึ่งทําใหผ ลแหง
คําพิพากษาหรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น ตามมาตรา 75 (4) ซึ่งในกรณีการกลาว
อางวา “มีพยานหลักฐานใหม” นั้น คูความที่ขอใหพิจารณาคดีใหมตองพิสูจนใหเห็นวาไมสามารถที่
จะทราบหรือไดมาซึ่งพยานหลักฐานใหมนั้นในระหวางที่มีการพิจารณาคดีกอนการตัดสินคดี แมวาจะ
ไดมีความพยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม นอกจากนั้นขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานใหมตองหักลาง
หรือ ทําใหขอ เท็จ จริ ง ที่ศ าลฟ ง เป นยุติ แล วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสํา คัญ โดยจะต องมี ผ ลทํ าให
คําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จเด็ดขาดในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไป หากไมสามารถทําใหขอเท็จจริงที่ศาลฟง
เปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญจนทําใหผลการวินิจฉัยของศาลเปลี่ยนแปลงไป ถึงแมจะเปน
พยานหลักฐานใหมก็ตามก็ไมอาจที่จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมได
เชน กรณีการอางพยานผูเชี่ยวชาญที่ทําความเห็นในคดีขึ้นมาใหมหากความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ
นั้นไมไดทําใหขอเท็จจริงในคดีเปลี่ยนแปลงไปก็ไมอาจอางเปนพยานหลักฐานใหมได 57 หรือการอาง
จากคดีเ ดิมไดในวันที่มีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง ชี้ขาดคดีใหม เพื่อใหเปนการ
ยุติธรรมควรใหสิทธิผูฟองเปนคดีใหมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด”
57
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.584/2554 “... ศาลพิจารณาแลวเห็นวาคดีนี้ศาลปกครองชั้นตนและ
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง โดยวินิจฉัยวา การรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
ทางหลวงดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑและขั้นตอนของกฎหมายแลวและภายหลังการรังวัดมีการ
ประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ทางหลวงเพื่อใหผูมีสวนไดเสียคัดคานภายในกําหนดเวลาตามที่
ระบุไวในประกาศแลว เจาของที่ดินพิพาทเดิมที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองก็มิไดคัดคานการ
ออกหนัง สือสําคัญสําหรับที่หลวง ยอมสันนิษฐานไดวาบุคคลดังกลาวยอมรับ วาที่ดินพิพาทเปนที่
สาธารณประโยชนและตนบุกรุกเขาทําประโยชนในที่สาธารณประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
ยอมไมมีสิทธิในที่ดินพิพาท ผูฟองคดีรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาทดัง กลาวมาก็ไมไดสิทธิการ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตามหลัก ผูรับ โอนไมมีสิท ธิดีก วาผูโ อนตามมาตรา 1336 แหง
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คําพิพากษาศาลฎีกา แมจะเปนพยานหลักฐานใหมแตประเด็นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเปนคนละประเด็นกับ
ประเด็นเหตุผลที่ศาลปกครองวินิจฉัย เชน ในคดีฟองรองเกี่ยวดวยการกระทําผิดวินัย ซึ่งผูฟองคดีถูก
ฟองเปนคดีอาญาในการกระทําเดียวดันนั้น แมศาลยุติธรรมในคดีอาญาจะพิพากษายกฟองหรือ
พนัก งานอัยการไดมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีแลวก็ตาม แตก ารพิจารณาความผิดวินัยคนละ
หลักเกณฑกับความผิดอาญาจึงไมถือเปนพยานหลักฐานใหมเชนเดียวกัน สาวนพยานหลักฐานใดที่มี
อยูในสํานวนแลวแมพยานหลักฐานนั้นศาลมิไดหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยก็ตามก็ไมถือเปนพยานหลักฐาน
ใหม แต เ ป นเรื่ องการใชดุ ล ยพินิจ ในการรับ ฟ ง พยานหลั ก ฐานและเปนการใหเ หตุผ ลในการทํ า
คําพิพากษา
3.6.2.2 คูก รณี ที่แ ทจ ริง หรื อบุ คคลภายนอกนั้น มิไ ดเ ขา มาในการดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาคดีหรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา58
เหตุ ที่ จ ะขอให พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง (2)
แบงได 2 กรณีคือ กรณีแรกคูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดี และกรณีที่สองคูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไม
เปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหพิจ ารณาคดีนี้ใหม โดยอางนาย ว.
ผูเ ชี่ย วชาญดานวิเคราะหภาพถายทางอากาศและแผนที่เ พื่อพิสูจนรองรอยการทําประโยชนจ าก
ภาพถายทางอากาศ เมื่อปพ.ศ. 2510 พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2537 เพื่อแสดงวาที่พิพาทมีผูครอบครอง
เพื่อทําประโยชนทําไรทําสวนมาตั้งแตกอนขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนและผูฟองคดีครอบครอง
ที่ดินเพื่อทําประโยชนตอเนื่องมาโดยไมมีการใชประโยชนรวมกับผูอื่นนั้นแมวาพยานผูเชี่ยวชาญที่ผู
ฟองคดีกลาวอางมาพิสูจนไดวามีผูครอบครองการทําประโยชนในที่ดินพิพาทตอเนื่องมาจนถึงผูฟอง
คดี แตกรณีก็ยังเปนการครอบครองที่ส าธารณประโยชนโ ดยไมชอบดวยกฎหมายซึ่งไมมีผ ลทําให
ขอเท็จจริงที่ศาลรับฟงเปนยุติแลววาที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงไมใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนัน้
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีจึงไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา
75 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดีนี้ใหมจึงชอบแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย”
58
แกวกานนต ปนแกว, “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.63.
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1. กรณีที่หนึ่งคูก รณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเ ขามาในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดี คําวาคูกรณีที่แทจริงเปนถอยคําทางกฎหมายที่คลุม เครือ คือ บุคคลซึ่ง
โดยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองแลวจะตองเปนคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครอง แตมิได
เขามาเปนคูกรณีหรือคูกรณีที่แทจริง คือ บุคคลภายนอกที่ควรจะเปนคูกรณีแตไมเขามาเปนคูกรณี
การที่กฎหมายบัญ ญัติวา “คูกรณีที่แทจ ริง ” จึงทําใหเกิดป ญหาในการตีความและยังไมมีแนวคํา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้
คําวา “คูกรณีที่แทจริง” นี้จึงอาจหมายถึง บุคคลภายนอกที่ควรจะเขามา
เปนคูกรณีแตมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี” ซึ่งบุคคลดังกลาวโดยปกติแลวอาจจะเขา
มาในคดีไดโ ดยการรองสอดหรือศาลมีคําสั่ง เรียกเขามาเปนคูก รณีในคดี เนื่องจากเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากคําพิพากษา แตมีเหตุทําใหไมไดเขามาในคดี การที่จะอางวาเปนบุคคลภายนอกมิไดเขา
มาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวน
รวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพื่อขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม จะตอง
เปนกรณีบุคคลนั้นไมมีสวนผิดในกระบวนพิจารณาที่ตนเองไมเ ขามาเปนคูก รณีห รือในกระบวน
พิจารณาที่อางวาถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม และบุคคลภายนอกจะตองเปนผูมีสวนไดเสียหรืออาจ
ถูกกระทบจากผลคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยโดยตรง
2. กรณีที่สองคูกรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกไดเขามาแลวแตถูกตัด
โอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา จะตองเปนการถูกตัดโอกาสที่
มิใชเกิดจากการกระทําของคูกรณีเอง ซึ่งการกระทําของคูกรณี หมายถึง การกระทําที่เกิดจากการจง
ใจหรือประมาทเลินเลอของคูกรณีหรือตัวแทนของคูกรณี ไมวาการกระทํานั้นจะเกิดจากความเขาใจ
ผิด ไมรูขอกฎหมายหรือสับสนเกี่ยวกับระเบียบวิธีพิจารณาคดีก็ตาม เชน จะอางวาหลงลืมไมได การ
ใหขอพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม เพราะไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมี
สวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจ ารณา หมายถึง การถูก ตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมจากกระบวน
พิจารณาที่เกิดจากการกระทําของศาลปกครองเอง59
3.6.2.3 มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีที่ทําใหผลของ
คดีไมมีความยุติธรรม
ขอบกพรองสําคัญ ในกระบวนพิจารณาคดีที่ทําใหผ ลของคดีไมมีความ
ยุติธรรม คือ ขอบกพรองอันเกิดขึ้นในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล โดยศาลอาจเปนผูกระทํา
ผิดจนทําใหคําพิพากษานั้นเกิดความผิดพลาดไดเชนเดียวกับคูความ ไมวาจะเปนเรื่องการแสวงหา
ขอเท็จจริง การรับฟงพยานหลักฐาน ตลอดจนการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีของศาลมี
59

เพิ่งอาง, น.64.
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ความไมชอบดวยกฎหมาย แตขอบกพรองดัง กลาวนั้นจะตองเปนขอบกพรองสําคัญ อันมีผ ลตอคํา
วินิจฉัยของศาล เชน เมื่อศาลรับฟองแลวไมดําเนินการสงใหคูกรณีอี กฝายทําคําใหการกลับทําการ
พิจารณาตัดสินคดีดังกลาวโดยอาศัยขอเท็จจริงที่ไดจากคําฟองเทานั้น ซึ่งหากไดใหคูกรณีอีกฝายทํา
คําใหการ ขอเท็จจริงที่ไดมาอาจมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาดังกลาว หรือเหตุอาจเกิดจากการ
ฟงพยานหลักฐานที่เปนเท็จหรือตุลาการในองคคณะที่ทําหนาที่พิจารณาคดีมีเหตุที่จะถูกคัดคานตาม
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบ
มาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งขอบกพรองอันจะเปนเหตุใหมีการขอให
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองใหมไดนั้น จะตองเปนขอบกพรองสําคัญอันมีผลตอคําวินิจฉัยของศาล
สวนเหตุมีตุลาการองคคณะคนใดคนหนึ่งมีเหตุที่จะถูกคัดคานตามมาตรา
63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา
11 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือมีเหตุอื่นใดที่มีสภาพรายแรงที่ทําใหกระทบตอ
ความเปนกลาง ตองทําการคัดคานกอนศาลมีคําพิพากษา แตตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่คูกรณี
นั้นทราบถึงเหตุที่จะคัดคาน60 ในกรณีที่คูกรณีมิไดคัดคานตุลาการ เนื่องจากรูเหตุที่จะทําการคัดคาน
ตุลาการในภายหลังโดยมิใชความผิดของคูกรณี ดังนี้อาจจะถือไดวาเปนขอบกพรองสําคัญในกระบวน
พิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรมได แตถาคูกรณีรูอยูแลวในขณะที่พิจารณาคดี
เดิม ผูรองจะตองใชสิทธิคัดคานในการพิจารณาคดีเดิมนั้น จะอางเพื่อขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม
ไมได ถือวาเปนการลวงเลยระยะเวลาการคัดคานตุลาการ
และการอางเหตุวามีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาคดีที่ทําใหผล
ของคดีไมมีความยุติธรรมเนื่องจากอธิบดีศาลปกครองชั้นตนสั่งจายสํานวนคดีที่มีการขอพิจารณาคดี
ใหมใหแกองคคณะเดิมที่พิจารณา ทําใหผูยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมไมไดรับความยุติธรรมนั้น ศาล
ปกครองสูงสุดไดมีแนวคําวินิจ ฉัยไววา ตุลาการศาลปกครองหรือองคคณะตุลาการศาลปกครองที่
พิจารณาคดีของผูฟองคดีไมวาในศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด มิใชคูกรณีของผูฟองคดี
แตเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตัดสินคดีในคดีที่อยูในเขตอํา นาจการพิจ ารณาพิพากษาของศาลปกครอง
กรณีนี้จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีประสงคจะคัดคานการทําหนาที่ของตุลาการศาลปกครอง ขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีไมเขาเงื่อนไขที่ผูฟองคดีจะรองคัดคานการปฏิบัติหนาที่ของตุล าการศาลปกครองได
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ขอ 15 ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยองคคณะ การ
จายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครองและการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2545.
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ดังนั้นการที่ผูฟองคดีกลาวอางเพื่อขอใหมีการพิจารณาคดีใหมจึงไมตองดวยมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (1)
และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 254261
แตการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลแมคูกรณีจะอางพยานหลักฐานใดแต
หากศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี ศาลก็มีดุลพินิจไมเรียกพยานหลักฐานดังกลาวไดตามขอ 5 วรรคหนึ่ง
และขอ 50 วรรคหนึ่งแหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้นการที่ศาลไมดําเนินการ
เรี ยกพยานมาไตส วนเพื่ อแสวงหาขอ เท็ จ จริ ง ตามคํา ขอของผูฟ องคดีก็ เ พราะ ศาลเห็ นแลว ว า
พยานหลักฐานดังกลาวไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปและไมจําเปนแกคดี และเปนดุลพินิจของ
ศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงตามความเหมาะสม การที่ศาลไมดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีไม
เปนขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม62
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.404/2554 “...กรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวาตุลาการศาลปกครองทั้งศาล
ปกครองชั้นตนและตุลาการศาลปกครองสูงสุดบางทานซึ่งเปนผูพิจารณาคดีหรือองคคณะทีพ่ จิ ารณาคดีในคดีเดิม
ของผูฟองคดี เปนองคคณะที่พิจารณาในคดีที่ผูฟองคดีขอใหมีการพิจารณาใหมหรือกรณีที่อธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตนไดจายคดีใหแกองคคณะเดิมที่พิจารณาในคดีนี้เปนกรณีที่ทําใหผูฟองคดีไมไดรับความยุติธรรม
กรณีดังกลาวเห็นวาตุลาการศาลปกครองหรือองคคณะตุลาการศาลปกครองที่พิจารณาคดีของผูฟอง
คดีไมวาในศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูง สุด มิใชคูก รณีของผูฟองคดี แตเปนบุคคลที่ทํา
หนาที่ตัดสินคดีในคดีที่อยูในเขตอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง กรณีนี้จึงเปนกรณีที่ผู
ฟองคดีประสงคจะคัดคานการทําหนาที่ของตุลาการศาลปกครอง ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา
63 วรรคหนึ่งและวรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 และเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาตามมาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ประกอบกันแลว เห็นวาขอกลาวอางของผูฟองคดีไมเขาเงื่อนไขที่ผูฟองคดีจะรองคัดคานการปฏิบัติ
หนาที่ของตุลาการศาลปกครองได ดังนั้นการที่ผูฟองคดีกลาวอางเพื่อขอใหมีการพิจารณาคดีใหมจึง
ไมตองดวยมาตรา 75 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และเมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว จึงตองหามมิให
คูกรณีเดียวกันนําคดีในประเด็นที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมาฟองกันอีกใน
ประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ทั้งนี้ตามขอ 97 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญฯ วา
ดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543.
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แกวกานนต ปนแกว, อางแลว เชิงอรรถที่ 58, น.66.
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3.6.2.4 คําพิพากษาหรือคําสั่งไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ใดและตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทํา ใหผ ลแหงคํา
พิพากษาหรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ศาลอาศัยเปนเหตุของคําพิพากษานั้น แม
ในขณะที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งจะเปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีที่มาชอบดวยกฎหมายก็ตาม63
แตหากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทําใหผลแหงคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ขัดกับ กฎหมายที่ใชบัง คับ อยูในปจ จุบันก็มีสิท ธิที่จ ะยื่นคํารองขอพิจ ารณาคดี ใหมได แตใน
ขณะเดียวกันหากมีกรณีที่ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปนั้นหากมิไดมีการยื่นคํารองขอ
พิจารณาคดีใหมก็ไมทําใหคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดที่เด็ดขาดไปแลวกลับกลายเปนคําพิพากษาหรือ
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายได
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทําใหผล
แหงคําพิพากษาหรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นหมายความวา ขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตองถึงขนาดทําใหถาหากมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
อางตามคํารองขอในขณะที่ศาลทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง ศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใน
ผลที่เ ปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เดิม แตไมไดหมายความรวมถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคํา
พิพากษาของศาลซึ่งก็ไมถือวากฎหมายเปลี่ยนแปลงไป64 รวมทั้งกรณีที่ศาลปกครองเปลี่ยนแปลงแนว
วินิจฉัยในการตีความเอกสาร การตีความสัญญา การตีความกฎหมาย การปรับบทกฎหมาย การให
เหตุผลในการทําคําพิพากษา การชั่งน้ําหนักประโยชนเอกชนกับประโยชนสาธารณะ ไมถือวาเปนกรณี
ขอกฎหมายเปลี่ยนแปลง กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจะตองเปนกฎหมายที่ยอนหลังไดเทานั้น ในกรณี
ที่กฎหมายออกมาใหมที่มีลักษณะเปนโทษหรือเปนผลรายแกผูตองเสียประโยชน กฎหมายดังกลาวไม
มีผลยอนหลังจะถือเอาเหตุกฎหมายเปลี่ยนแปลงมาเปนเหตุที่จะขอใหศาลปกครองพิจารณาคดีใหม
ไมได
คําวา “ขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับขณะนั้น แยกพิจารณาได 2 กรณี คือ 1. กรณี
ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่ใชบังคับขณะนั้น หมายถึง กฎหมายในขณะมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ชี้ขาดเสร็จเด็ดขาด คือ การมีขอเท็จ จริงใหมที่เ ปนฐานของการวินิจ ฉัยคดีจ ะทําใหผ ลแหง
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ขัดกับ กฎหมายที่ใชบัง คับ ในขณะเวลาที่มี คําพิพ ากษาหรือคําสั่ง 2. กรณี
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ชัยวัฒน วงศวัฒนาศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการ
พิมพ, 2540), น.326-327.
64
วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, พิมพ
ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2549), น.236.
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กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่ใชบัง คับ ในขณะนั้น หมายถึง กฎหมายในขณะยื่นคํารองขอ
พิจารณาคดีใหม คือ คําวินิจฉัยโดยอาศัยฐานของกฎหมายในขณะเวลาที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
เสร็จเด็ดขาด บัดนี้ขณะยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมคําวินิจฉัยโดยอาศัยฐานของกฎหมายในขณะ
เวลาที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดเสร็จเด็ดขาดไมชอบดวยกฎหมายตอไป65
3.6.3 ผลของคําสั่งศาลปกครองที่สั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม
เมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองขอพิจารณาคดีใหมแลว ศาลปกครองจะสั่งใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหมทั้งหมด แตในบางกรณีหากคําพิพากษานั้นมีการฟองหลายขอหาศาลอาจมี
คําสั่ง ใหพิจ ารณาคดีใหมเฉพาะบางขอหาหรือบางประเด็นที่ยัง โตแยงกันอยูไดขึ้นอยูกับ เหตุและ
เนื้อหาของคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม ซึ่งถาเหตุที่อางและรับฟงไดวาเหตุที่ปรากฏนั้นจะมีผลให
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดทั้งหมด ศาลปกครองก็จะสั่งใหพิจารณาใหมทั้งหมด แตถา
เหตุที่อางมีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดบางประเด็นหรือบางสวน ศาลก็สั่งใหพิจารณา
คดีใหมเฉพาะบางสวนหรือเฉพาะประเด็นก็ได ไมจําตองพิจารณาคดีใหมทั้งหมด66
3.7 การขอให ศาลพิจารณาพิพากษาคดีห รือมี คํา สั่ งชี้ข าดคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพง
เนื่องจากการพิจารณาคดีขาดนัด เปนการพิจารณาคดีแบบวิสามัญ คือ พิจารณาคดี
ลับหลังคูความฝายที่ขาดนัดทั้งขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจารณาคดี สืบพยานฝายที่ไมขาดนัด
ไปฝายเดียว แมวากฎหมายจะใหอํานาจศาลเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นไดวาจําเปนตามมาตรา
198 ทวิ วรรค 267กับ มาตรา 206 วรรค 1,268 ในทางปฏิบัติก็ตองเปนเรื่องที่ปรากฏชัดแจงตอศาลวา
คดีมีพิรุธผิดสังเกต หากเปนการสืบพยานไมปรากฏเหตุชัดเจนแลว ศาลคงไมเรียกมาสืบเองและแมจะ
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แกวกานนต ปนแกว, อางแลว เชิงอรรถที่ 58, น.68.
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ณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ,์ “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,” สืบคน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id.
67
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 198 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา “เพื่อประโยชนใน
การพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบ พยานเกี่ยวกับ ขออางของโจทกหรือ
พยานหลักฐานอื่นไปฝายเดียวตามที่เห็นวาจําเปนก็ได แตในคดีเกี่ยวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคล สิทธิใน
ครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวดวยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ใหศาลสืบพยานหลักฐานโจทกไปฝาย
เดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม
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มีการสืบพยานก็เปนการสืบพยานไปฝายเดียว โอกาสที่จะทําลายน้ําหนักความนาเชื่อถือของพยานไม
มีทางเกิดขึ้นได ซึ่งขัดกับหลักในการใหสิทธิตอสูคดีเต็มที่กฎหมายจึงไดใหสิทธิผูแพคดีโดยการขาดนัด
โดยไมจงใจหรือมีเหตุผลสมควรมารองขอใหพิจารณาคดีใหมได การขอใหพิจารณาคดีใหม 69 มี 2
กรณี คือ การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 370และการขอให
พิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา71 มาตรา 199 เบญจ72 และมาตรา
20773
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 206 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คูความฝาย
ใดฝายหนึ่งจะรองตอศาลใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหตนเปนฝายชนะโดยอาศัยเหตุแตเพียงวาคูความอีกฝาย
หนึ่งขาดนัดพิจารณานั้นหาไดไม ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหคูความที่มาศาลเปนฝายชนะตอเมื่อศาล
เห็นวาขออางของคูความเชนวานี้มีมูลและไมขัดตอกฎหมาย ในการนี้ศาลจะยกขึ้นอางโดยลําพัง ซึ่ง
ขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนก็ได”
วรรคสอง บัญญัติวา “เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา 198 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกคดีของคูความฝายที่มาศาลโดยอนุโลม”
69
สรุปความจาก จักรพงษ เล็กสกุลไชย, “คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1,”
(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น. 248-256.
70
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 206 วรรคสาม บัญญัติวา “ในระหวางการ
พิจารณาคดีฝายเดียว ถาคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มตนสืบพยานไปบางแลว
และแจงตอศาลในโอกาสแรกวาตนประสงคจะดําเนินคดี เมื่อศาลเห็นวาการขาดนัดพิจารณานั้นมิได
เปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไมเคยมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหมตามคําขอของคูความ
ฝายนั้นมากอนตามมาตรา 199 ตรี ซึ่งใหนํามาใชบังคับกับการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 207 ดวย
ใหศาลมีคําสั่ง ใหพิจ ารณาคดีนั้นใหม ในกรณีเ ชนนี้ หากคูความนั้นขาดนัดพิจ ารณาอีก จะขอให
พิจารณาคดีใหมตามมาตรานี้ไมได”
71
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา บัญญัติวา “คําขอใหพิจารณา
คดีใหมนั้น ใหยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแก
จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ แตถาศาลไดกําหนดการอยางใดๆ เพื่อสง คํา บัง คับเชนวานี้โดยวิธีสง
หมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน จะตองไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดนั้นแลว ในกรณีที่จําเลยที่ขาด
นัดยื่นคําใหการไมสามารถยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับ
ได จําเลยนั้นอาจยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณนั้นได
สิ้นสุดลง แตกรณีจะเปนอยางไรก็ตามหามมิใหยื่นคําขอเชนวานี้เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ได
ยึดทรัพยหรือไดมีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธีอื่น

79
3.7.1 การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษา (มาตรา 206 วรรค 3)
ในระหวางการพิจารณาคดีฝายเดียว เพราะคูความฝายหนึ่งขาดนัดพิจารณา ถา
คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามาศาล ภายหลังที่เริ่มตนสืบพยานไปบางแลว และแจงตอศาลในโอกาส
แรกวาตนประสงคจะตอสูคดี โดยเพียงแตมาแถลงไมตองทําเปนคํารองตอศาล การแจงนั้นตองบอก
เหตุผล ถึงเหตุขัดของที่ทําใหขาดนัดดวย เพื่อที่ศาลจะไดทําการไตสวนหาความจริงตอไป โดยการแจง
ใหศาลทราบนั้นตองแจง ภายหลังที่เริ่ม ตนสืบพยานไปบางแลว อาจเปนพยานบุคคลปากแรกก็ได
คําขอตามวรรคหนึ่งใหกลาวโดยชัดแจงซึ่งเหตุที่จําเลยไดขาดนัดยื่นคําใหการและขอคัดคาน
คําตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงใหเห็นวาหากศาลไดพิจารณาคดีนั้นใหมตนอาจเปนฝายชนะ และใน
กรณีที่ยื่นคําขอลาชา ใหแสดงเหตุแหงการที่ลาชานั้นดวย”
72
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 199 เบญจ บัญญัติวา “เมื่อศาลไดรับคํา
ขอใหพิจารณาคดีใหมแลว หากเห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งใหงดการบังคับคดีไวกอนก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหศาลแจงคําสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ
ในการพิจารณาคําขอใหพิจารณาคดีใหม ถามีเหตุควรเชื่อวาการขาดนัดยื่นคําใหการนั้น
มิไดเปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นวาเหตุผลที่อางมาในคําขอนั้นผูขออาจมีทาง
ชนะคดีได ทั้งในกรณีที่ยื่นคําขอลาชานั้นผูขอไดยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตามคําขอ ในกรณีเชนนี้ถามีการอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ใหคูความฝายที่ขาดนัดยื่น
คําใหการแพคดี ใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีทราบดวย
เมื่อศาลไดมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอใหพิจารณาคดีใหมตามวรรคสอง คําพิพากษาหรือคําสัง่
ของศาลโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและคําพิพากษาหรือคําสั่งอื่นๆ ของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
ในคดีเดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีที่ไดดําเนินไปแลวใหถือวาเปนอันเพิกถอนไปในตัว และใหศาล
แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ แตถาเปนการพนวิสัยที่จะใหคูความกลับคืนสูฐานะเดิมดังเชนกอน
บั ง คั บ คดี ไ ด ห รื อ เมื่ อ ศาลเห็ น ว า ไม จํ า เป น ที่ จ ะบั ง คั บ เช น นั้ น เพื่ อ ประโยชน แ ก คู ค วามหรื อ
บุคคลภายนอกใหศาลมีอํานาจสั่งอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร แลวใหศาลพิจารณาคดีนั้ นใหมตั้งแต
เวลาที่จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ โดยใหจําเลยยื่นคําใหการภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
คําสั่งศาลที่อนุญาตใหพิจารณาคดีใหมใหเปนที่สุด แตในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอ
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดคําพิพากษาของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด”
73
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 207 บัญญัติวา “เมื่อศาลพิพากษาใหคูความฝายที่
ขาดนัดพิจารณาแพคดี ใหนําบทบัญญัติมาตรา 199 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม และคูความฝายนั้นอาจมีคาํ ขอให
พิจารณาคดีใหมได ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา 199 ตรี มาตรา 199 จัตวา และมาตรา 199 เบญจ มาใชบงั คับโดย
อนุโลม”
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นับตั้งแตกําลังนั่งสืบพยานปากแรกไปจนกวากอนศาลมีคําพิพากษา คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามี
สิทธิแจงไดวาตนประสงคจะตอสูคดี พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่สมควรดวย
การแจงตอศาลขอพิจารณาคดีใหมตองทําในโอกาสแรก หมายความวา โอกาส
แรกที่มาศาล เมื่อมีโอกาสไดมาศาลก็รีบดําเนินการแจงตอศาลวาตนประสงคจะตอสูคดี ซึ่งศาลอาจ
สืบพยานไปฝายเดียวจนเกือบเสร็จหรือเสร็จแลวแตกอนพิพากษาก็ได คูความผูขาดนัดพิจารณาที่พึ่ง
เดินทางมาถึงศาลก็แจงไดในโอกาสแรก ยังอยูในระยะเวลาที่แจงได
เมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวา คูความฝายนั้นมิไดจงใจขาดนัดพิจารณาหรือมี
เหตุอันสมควรและศาลไมเคยมีคําสั่ง ใหพิจารณาคดีใหมตามคําขอของคูความฝายนั้นมากอนตาม
มาตรา 199 ตรี ซึ่งนํามาใชในการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 207 ดวย กรณีตามมาตรา 199 ตรี คือ
กรณีจําเลยไดเคยขาดนัดยื่นคําใหการและศาลมีคําพิพากษาใหแพคดี แลวจําเลยรองขอใหพิจารณา
คดีใหม ศาลไดเคยอนุญาตมาแลวครั้งหนึ่ง เมื่อเริ่ม พิจารณาคดีใหม จําเลยไดขาดนัดพิจารณาอีก และ
จําเลยไดมาศาลภายหลังศาลไดเริ่มตนสืบพยานไปบางแลว และแจงตอศาลในโอกาสแรกวาตนประสงคจะตอสู
คดี อยางนี้ศาลจะไมอนุญาตใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 206 วรรค 3 ศาลมีคําสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหม
โดยถือวาไมไดมีการขาดนัดพิจารณา สวนกระบวนพิจารณาเดิมที่ไดดําเนินไปแลวเปนอันยกเลิก ทั้งนี้
ใหเริ่มตนใหมตั้งแตสั่งขาดนัดโดยนัดสืบพยานใหมทั้งหมด คําเบิกความของพยานที่เบิกความไปแลว
ใหยกเลิกและใหเริ่มวันสืบพยานกันใหม
แตถาศาลเห็นวาการขาดนัดพิจารณาเปนไปโดยจงใจหรือไมมีเหตุอันสมควร หรือ
คูความฝายที่ขาดนัดมิไดแจงตอศาล หรือคําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตองหามตามกฎหมายตามมาตรา199 วรรค
ทาย, มาตรา 199 ตรี, มาตรา 206 วรรค 3 ตอนทาย เชนนี้ศาลตองดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป โดยไมตองยอน
ตนคดีกันใหม กรณีนี้ผูขาดนัดพิจารณาที่ถูกศาลสั่งยกคําขอจะเสียสิทธิดังตอไปนี้
(1) ถาคูความที่ขาดนัดพิจารณามาศาล เมื่อพนเวลาที่จะนําพยานของตนเขาสืบ
แลว หามไมใหศาลอนุญาตใหคูความฝายนั้นนําพยานเขาสืบ การขาดนัดพิจารณาไมมีการขาดนัดยื่น
คําใหการ เพราะคําใหก ารไดยื่นตอศาลไวแลว จึงมีประเด็นขอพิพาทที่เ กิดจากการนั่งชี้ส องสถาน
กฎหมายไมไดตัดสิทธิคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณาที่จะนําพยานหลักฐานของตนเขาสืบ เวนแตตนจะ
มาศาลชาจนเลยเวลาที่ตนจะสืบ พยานไดแลว เชน คดีที่โ จทกมีห นาที่นําสืบ กอน จํา เลยขาดนัด
พิจารณาในนัดแรก นัดหลังจําเลยมาทันเวลาสืบพยานของตน จําเลยก็นําพยานของตนเขาสืบได
(2) ถ า คู ค วามที่ ข าดนั ด พิ จ ารณามาศาล เมื่ อ คู ค วามอี ก ฝ า ยหนึ่ ง ได นํ า
พยานหลักฐานเขาสืบไปแลว หามไมใหศาลยอมใหคูความที่ขาดนัดพิจารณาคัดคานพยานหลักฐาน
เชนวานั้น โดยวิธีถามคานพยานของคูความอีกฝายหนึ่งที่ไดสืบไปแลว หรือโดยวิธีคัดคานการระบุ
เอกสารหรือคัดคานคําขอที่ใหศาลไปทําการตรวจหรือใหตั้งผูเชี่ยวชาญของศาล แตถาคูความที่ไมขาด
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นัดพิจารณานําพยานหลักฐานเขาสืบยังไมบริบูรณใหศาลอนุญาตใหคูความที่ขาดนัดพิจารณาหักลาง
ไดแคพยานหลักฐานที่นําสืบภายหลังที่ตนมาศาล
(3) ในกรณีเชนนี้ คูความที่ขาดนัดพิจารณาไมมีสิทธิที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม
หมายความวา เปนกรณีที่ผูขาดนัดพิจารณาไดมาศาล ภายหลังที่เริ่มตนสืบพยานไปบางแลว และแจง
ตอศาลในโอกาสแรกวาตนประสงคจะตอสูค ดี และศาลไดไตสวนคําขอแลวเห็นวาจงใจขาดนัดหรือไมมีเหตุอัน
สมควร และสั่งยกคําขอไมอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม กรณีนี้ผูขาดนัดคนนี้จะขอใหพิจารณาคดีใหมอีกไมได
ตามมาตรา 206 (3) และเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําอีกดวย ตองหามตามมาตรา 144 และจะรอง
ขอใหพิจ ารณาคดีใหม กอนศาลมีคําพิพากษาไมได หรือขอใหพิจ ารณาคดีใหมหลัง จากศาลมีคํา
พิพากษาก็ไมไดดวย ตองใชการไตสวนวา ผูขาดนัดจงใจหรือมีเหตุอันสมควรหรือไมซึ่งเปนขอที่ศาลได
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยแลว กฎหมายจึงบัญญัติหามไวเสียมิใหศาลตองไตสวนซ้ําซากโดยไมจําเปน
3.7.2 การขอใหพิจารณาคดีใหม หลังจากศาลมีคําพิพากษา (มาตรา 199 จัตวา
มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207)
เมื่อศาลพิพากษาคดีใหคูความฝายขาดนัดที่แพคดี กฎหมายใหผูขาดนัดนี้มีคําขอให
พิจารณาคดีใหมไดโดยมาตรา 199 เบญจ เปนเรื่องจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณา
ลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี สวนกรณีคูความที่ขาดนัดพิจารณา กฎหมาย
มาตรา 207 ใหนําเอาหลักการรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการและศาลพิพากษาใหแพ
คดี มาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ มาบังคับใชโดยอนุโลม ในเรื่องการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมี
คําพิพากษา (จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและไมมาศาลในวันสืบพยาน ไมถือวาจําเลยนั้นขาดนัดพิจารณามาตรา
198 ทวิ วรรค 4)74
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7137/2541 (เนติ) ผูที่จะมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 207 ไดนั้นจะตองเปนคูความและเปนคูความฝายที่ถูกศาลแสดงวาขาดนัด
พิจารณา และการขาดนัดพิจารณาเปนเหตุใหศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหฝายที่ขาดนัดนัน้ แพคดีในประเด็น
ขอพิพาทดวย คดีนี้ศาลชั้นตนไดทําการไตสวนเปนคดีไมมีขอพิพาทและมีคําสั่งใหผูรองทั้งสองไดกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 ไปแลว คดีจึงไมมีประเด็นขอพิพาท
ผูคัดคานไมไดเปนผูยื่นคําฟองหรือถูกฟองตอศาล ผูคัดคานจึงไมใชบุคคลที่เปนคูความในคดีนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(11) และผูคัดคานไมไดถูกศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณาและมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูคัดคานแพคดีในประเด็นที่พิพาทผูคัดคานจึงไมมีสิทธิขอใหพิจารณาคดีใหม
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การปดคําคูความหรือเอกสารตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 79 วรรคหนึ่ง หมายถึง การนําคําคูความหรือเอกสารไปติดไวที่ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของคูความ ซึ่งตองกระทําใหมีลักษณะแนนหนาไมหลุดออกไปโดยงาย การที่เจาพนักงานศาลผูสง
เพียงแตนําหมายเรียกและสําเนาคําฟองพรอมหมายนัดสืบพยานโจทกไปเสียบไวที่เหล็กที่ใชเปนมือ
จับสําหรับปดเปดประตูเหล็กยืดที่บานจําเลยเทานั้น ซึ่งอาจหลุดและปลิวไปไดโดยงาย จึงยังไมอาจถือ
ไดวาเปนการปดคําคูความหรือเอกสารโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 79
วรรคหนึ่ง ดังนั้นเมื่อยังถือไมไดวาจําเลยไดรับหมายเรียกใหยื่นคําใหก ารและหมายกําหนดวันนัด
สืบพยานโดยชอบ จําเลยจึงไมจงใจขาดนัดยื่นคําใหก ารและขาดนัดพิจารณา สมควรที่ศาลชั้นตน
จะตองพิจารณาคดีใหม75
การขอใหพิจารณาคดีใหม จะตองมีการพิจารณาคดีฝายเดียวเปนหลักสําคัญ ถา
คดีไมมีการพิจารณาคดีฝายเดียว คูความที่ขาดนัดจะขอใหพิจารณาคดีใหมไมได แมจะไมจงใจขาดนัด
ก็ตาม เชน ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเพราะโจทกขาดนัดพิจ ารณา และจําเลยแถลงไมป ระสงคจ ะ
ดําเนินคดีตอ หรือกรณีที่คูความทัง้ สองฝายขาดนัดพิจารณา คําสั่งจําหนายคดีจากสารบบความ โดย
ไมมีการนั่งพิจารณาคดีอยูเลย ดังนั้นคูความฝายที่ขาดนัดจะรองขอใหพิจารณาคดีใหมไมได
ขอยกเวนหามขอใหพิจารณาคดีใหม
คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณาและแพคดีจะขอใหพิจารณาคดีใหมไมได ถาเขา
เงื่อนไขแหงกฎหมายตามมาตรา 199 ทวิ
1. ศาลเคยมีคําสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหมมาครั้งหนึ่งแลว เมื่อศาลอนุญาตใหพิจารณาคดี
ใหม จะตองระวังหามขาดนัดพิจารณาอีกเปนครั้งที่สอง เพราะจะขอใหพิจารณาคดีใหมอีกไมไดแลว ไมวาจะมี
เหตุผลดีเพียงไร เพราะจะทําใหคดีลาชา
2. คําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตองหามตามกฎหมาย ไดแก มาตรา 199 วรรค 3
มาตรา 103 มาตรา 206 วรรคสี่ (3) เชนไตสวนคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมแลวเห็นวาจงใจขาดนัด
พิจารณาตองหามขอใหพิจารณาคดีใหม
3. ผูขาดนัดพิจารณาใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษา ก็ตองหามขอใหพิจารณาคดีใหม
มาตรา 199 ตรี วรรคแรก เพราะศาลอุทธรณใชพยานหลักฐานที่สืบกันมาแลวในศาลชั้นตน มีการ
สืบพยานในชั้นศาลอุทธรณไมม าก สืบ เนื่องจากสืบพยานในศาลชั้นตนไมชัดเจน จึงใหศาลชั้นตน
สืบพยานใหมเ ปนบางประเด็นเทานั้น ดัง นั้นการใชสิท ธิอุท ธรณคําพิพากษา ยอ มหมายความวาผู
อุทธรณ (ผูขาดนัดพิจารณา) เห็นวาจากพยานหลักฐานที่มีอยูพอตัดสินไดและตนควรเปนฝายชนะคดี
แตทําไมศาลชั้นตนจึงพิพากษาใหตนแพจึงขออุทธรณใหศาลสูงตรวจสอบ ดังนั้นเมื่อใชสิทธิอุทธรณ
75
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แลวจะมาขอพิจารณาคดีใหมเพื่อขอนําพยานของตนเขาสืบ จึงขัดกันในตัวและกฎหมายหามเฉพาะผู
ขาดนัดอุทธรณเทานั้น ไมไดหามคูความฝายที่ไมขาดนัดอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนตามหลัก
ทั่วไปวาดวยการอุทธรณ แมตนจะเปนผูชนะคดีแตศาลใหลูกหนี้ชําระหนี้ไมเต็มตามทีข่ อก็ตองอุทธรณ
เหมือนกัน กรณีนี้ผูขาดนัดพิจารณาขอใหพิจารณาคดีใหมได
4. กําหนดเวลาในการรองขอใหพิจารณาคดีใหม (มาตรา 209 ประกอบมาตรา 199 จัตวา)
ตองยื่นคําขอตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาภายใน 15 วัน นับแตวันที่สงคําบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณา ไมใชนับแตวันที่สิ้นกําหนดในคําบังคับ
เพราะเปนเวลาที่ศาลกําหนดใหจําเลยปฏิบัติตามคําบัง คับซึ่งเปนระยะเวลาในการชําระหนี้ตาม
คําพิพากษา
ถาศาลไดกําหนดการอยางใดๆ เพื่อสงคําบังคับโดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือวิธี
อื่นๆ ตามมาตรา 79 เชน ปดคําบังคับไวในที่แลเห็นงาย ณ ภูมิลําเนาของจําเลย หรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ ยอมมีผลใชไดตอเมื่อกําหนดเวลา 15 วัน ไดลวงพนไปแลว
ถามีพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับไดมาขัดขวางในการรองขอใหพิจารณาคดี
ใหม ซึ่งมิใชเกิดจากความผิดของผูขอใหยื่นคําขอไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่พฤติการณนั้นสิ้นสุด76
5. เนื้อหาแหงคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม (มาตรา 207 ประกอบมาตรา 199 จัตวา
วรรค 2)
คํารองขอใหพิจารณาคดีใหม ตองเขียนใหครบองคประกอบดังนี้
(1) เหตุที่ตนขาดนัด
(2) ถาไมไดยื่นคํารองภายใน 15 วัน ตองชี้แจงเหตุผลวาทําไมจึงยื่นคํารองลาชา
(3) ขอคัดคานคําตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นตนที่แสดงใหเห็นวาหากศาลใหพิจารณา
คดีนั้นใหมตนอาจเปนฝายชนะ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 844/2536 (เนติ) จําเลยไมทราบเรื่องที่ถูกฟองเพราะจําเลยขายบาน
ซึ่งเปนภูมิลําเนาเดิมใหแก ช. ไป และไดยายไปอยูบานของภรรยาแลว และไมไดรับการติดตอ จาก ช.
เรื่องที่จําเลยถูกฟอง เนื่องจาก ช. ไมทราบที่อยูใหมของจําเลย และจําเลยไมไดไปที่ บานเดิมอีก เลย
กรณีถือไดวาจําเลยมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจารณา คํารองของจําเลยระบุวา การที่
จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจารณา เพราะจําเลยไมเคยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
หมายนัดสืบพยานโจทกรวมทั้งคําบังคับ เนื่องจากโจทกนําไปสงที่บานที่จําเลยขายไปแลว ถือไดวาคํา
ขอของจําเลยแสดงเหตุแหงการลาชาอันเนื่องมาจากพฤติการณ นอกเหนือที่จําเลยไมอาจรูได ทําให
ไมสามารถยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่สงคําบังคับใหแกจําเลย
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6. ผลของการอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม (มาตรา 207 ประกอบมาตรา 199 เบญจ) เมือ่ ศาล
ไดไตสวนคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 21 แลวเห็นวาไมจงใจขาดนัดพิจารณาหรือมีเหตุอนั สมควรและ
ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหพิจารณาคดีใหมยอมเกิดผล คือ คําพิพากษาหรือคําสั่ง ของศาลชั้นตนและคํา
พิพากษาหรือคําสั่งอื่นๆ ของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาในคดีเดียวกันนั้น ใหถือวาเปนอันเพิกถอนไปใน
ตัว รวมทั้งวิธีการบังคับคดีที่ไดดําเนินไปแลวและใหศาลชั้นตนแจงใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาทราบ
แลวแตกรณีและตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบดวย เมื่อศาลสูงทราบก็จะมีคําสั่งจําหนายคดี
จากสารบบความของศาลสูง เพราะคดีจะตองนั่งพิจารณากันในศาลชั้นตนกอน สวนเจาพนักงาน
บังคับคดีเมื่อศาลแจงใหทราบก็ตองงดการบังคับคดีไวกอน เพื่อรอคําพิพากษาของศาลชั้นตนตอไป
คดีนี้ก็จะยอนตนไปจนถึงวันสืบพยานอันเปนวันขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นตนจะกําหนดวันสืบพยานกัน
ใหม แตบัญชีระบุพยานที่ยื่นไวเดิมใชได ไมตองยื่นใหม
คําสั่งของศาลชั้นตนที่อนุญาตใหพิจารณาคดีใหมเปนที่สุด อุทธรณฎีกาไมได แต
คําสั่งของศาลชั้นตนที่ไมอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม ไมเปนที่สุด ผูขอใหพิจารณาคดีใหมเพราะขาดนัด
พิจารณามีสิทธิอุทธรณได เพราะไมใชคําสั่งในระหวางพิจารณา จึงอุทธรณไดตามหลักทั่วไปของการ
อุทธรณตามมาตรา 223 มาตรา 224 ซึ่งอาจถูกจํากัดสิทธิอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงถาทุนทรัพยไม
เกิน 50,000 บาท สวนคําพิพากษาของศาลอุทธรณไมวาอนุญาตหรือไมอนุญาตให พิจารณาคดีใหม
เปนที่สุดคูความทุกฝายฎีกาไมได
สําหรับประเทศไทย จะพิจ ารณาพยานหลักฐานตามที่ยื่นบัญ ชีร ะบุพยานมา
เทานั้นโดยศาลชั้นตนจะเปนผูพิจารณาและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานและพิพากษาตามทางพิจารณาที่
ไดความจากพยานหลักฐาน แตพยานหลักฐานที่ไดคนพบใหมนนั้ ศาลชั้นตนจะไมรับฟง เพราะศาลได
ทําคําพิพากษาแลว คูความตองใชสิทธิอุทธรณตอไป แตพยานหลักฐานใหมนั้นก็อาจถูกปฏิเสธโดย
เหตุที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลชั้นตน ดังนั้นการพบพยานหลักฐานใหมในประเทศไทย
นั้นคูความอาจจะไมไดรับสิทธิในการเยียวยาใหไดรับความยุติธรรมอยางเพียงพอ
ดัง นั้ นการขอให ศ าลพิ จ ารณาคดีใ หมใ นระบบกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาคดี ข อง
ตางประเทศ นั้นมีหลักเกณฑในการขอพิจารณาคดีใหมที่ระบุไวอยางชัด เจน ไมวาจะเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส มีเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมที่แตกตางจากประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพง พ.ศ. 2477 ของไทย เช น การพบพยานหลั ก ฐานใหมเ กี่ ยวกั บ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม หรือเมื่อปรากฏภายหลังจากมี
คําพิพากษาศาลแลววาศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งและคําพิพากษานั้นเปน
ประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น และความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการรองขอใหพิจารณาคดีใหม
โดยอาศัยเหตุดัง กลาวขางตนนั้นเปนระยะเวลาที่เ หมาะสม จะเห็นไดวาเหตุแหง การขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมีความแตกตางจาก
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ระบบกฎหมายของตางประเทศ นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 นั้นไม
เกิดการเยียวยาคูความในคดีอยางเพียงพอ ซึ่ง คูความตองเสียหายแมจ ะเปนความเสียหายทาง
ทรัพยสินก็ตาม แตปญหาดังกลาวจะทําใหขัดกับหลักความยุติธรรมที่ประชาชนควรไดรับ

บทที่ 4
วิเคราะหเปรียบเทียบการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมในตางประเทศและไทย
ระบบวิธีพิจารณา คือ การอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนที่เขามาในกระบวน
พิจารณาซึ่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยการวินิจฉัยสั่งการที่ไดมาจากการรับฟงขอเท็จจริง หรือ
พยานหลักฐานที่ถูกตองครบถวนเทานั้น แตอยางไรก็ตามความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไม
วาจะเปนความบกพรองในการรับฟงขอเท็จจริง หรือการรับฟงพยานหลักฐานที่ผิดพลาดซึ่งการปลอย
ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกิดจากการวินิจฉัยขอเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นยังมีผลบังคับอยูตอไปโดยไมได
รับการแกไขเยียวยาใหถูกตองแลวก็จะทําใหไมสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยาง
แทจริง
คําพิพากษานั้นจะผูกพันคูความตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา แตภายใต
สิทธิที่จะอุทธรณคําพิพากษา หลักการดังกลาวยอมถูกผอนคลายลงจึงใหสิทธิคูความอุทธรณโตแยงคํา
พิพากษาได แตในบางกรณีที่ไมอาจอุทธรณไดเพราะตองหามอุทธรณเนื่องดวยทุนทรัพย การเพิกถอน
คําพิพากษา เปนอีก ทางหนึ่ง ที่ชวยใหเ กิดความเปนธรรมได แตจ ะถูกจํากัดไวในสําหรับ บางกรณี
เทานั้น โดยการเพิกถอนคําพิพากษาจะถูกนํามาใชเฉพาะในสวนของบทสรุปของการพิจารณาหรือ
เรียกวา คําพิพากษาหรืออาจใหมีการพิจารณาคดีนั้นใหมก็ได ทัศนคติของศาลเกี่ยวกับการเพิกถอน
คําพิพากษาจะมีทัศนะคติที่ใกลเคียงกันกับการขอพิจารณาคดีใหม
จากหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา คําพิพากษายอมผูกพันคูความแตการเพิก
ถอนคําพิพากษาอาจมีความคลายคลึงกันกับการขอพิจารณาคดีใหม โดยการเพิกถอนคําพิพากษานีจ้ ะ
เปนการแกไขเฉพาะสวนของบทสรุปของคําพิพากษาและความผิดพลาดของคําพิพากษา โดยมีคํา
พิพากษาใหมหรือเพื่อยกเลิกคําพิพากษา บางกรณีศาลสามารถพิจารณาคดีนั้นใหมได แตในบางกรณี
ที่เ กิดขึ้นศาลไมอาจจะดําเนินการเพิกถอนคําพิพากษาไดเ ชนกัน ถาไมส ามารถที่จ ะแสดงความ
ผิดพลาดหรือเหตุผลอื่นๆ ได ทั้งนี้ทัศนคติของศาลในการบังคับใชระหวางการเพิกถอนคําพิพากษากับ
การขอพิจารณาคดีใหมนั้นจะมีทัศนคติที่ใกลเคียงกัน สําหรับการเพิกถอนคําพิพากษาก็มีเหตุสามารถ
เพิกถอนไดหลายเหตุดวยกัน เชน คําพิพากษาผิดพลาด มีการฉอฉล มีลักษณะเปนการทําใหศาล
เขาใจผิด ผูพิพากษาไมทําตามกระบวนพิจารณาที่ปรากฏในกฎหมาย มีการกระทําอันไมชอบดวย
กฎหมายของผูพิพากษา เปนตน แตในสวนของการพิจารณาคดีใหมเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
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พิพากษาคดีนั้นใหมห รือเปนการตรวจสอบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีบางสวนหรือทั้งหมด
สําหรับคดีในศาลนั้น โดยศาลอาจสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหมก็ไดหากมีการรองขอโดยคูความ1
การพิจารณาคดีของศาลยอมตองพิจารณาคดีโดยใหเกิดความเปนธรรม ซึ่งตองมีการ
รับฟงความสองฝายและตองมีความเปนกลาง โดยในการพิจารณาหากคูความมิไดใหความรวมมือใน
กระบวนพิจารณาดวยแลว ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป โดยถือเปนการลงโทษ
คูความฝายที่มใิ หความรวมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณา หากการดําเนินกระบวนพิจารณาโดย
ขาดนัดดังกลาวเกิดจากการที่ศาลมิไดทราบถึงขอเท็จจริงบางอยาง การที่ศาลไดดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีตอไปจนมีคําพิพากษา ศาลยอมมีสิทธิอํานาจพิจารณาคดีใหมได ทั้งนี้ประเทศในระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีตประเพณี (Common Law) ตางก็มีหลักเกณฑที่ให
ศาลมีคําพิพากษาสามารถพิจารณาตัดสินคดีไดใหมในบางสถานการณ โดยในประเทศระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) กําหนดกรอบในการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษานี้จะมีอยูคอนขาง
จํากัด ในประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) ก็มีการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษา
เชนเดียวกับประเทศระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 2
ดังนั้นการขอพิจารณาคดีใหมจึงมีความคลายคลึงกับการเพิกถอนคําพิพากษาของ
ศาล แตก ารขอพิจ ารณาคดีใหมนั้นไมใชเ ปนการเพิก ถอนโดยตรงแตเ ปนการทําใหคดีก ลับ สูก าร
พิจารณาอีกครั้งและมีการอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้ง ซึ่งระหวางที่แสดงเหตุเพื่อใหศาล
อนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลจะอนุญาตเพราะมีเหตุแสดงอยางชัดเจน
คําพิพากษานั้นจึงจะถูกเพิกถอน สวนการขอเพิกถอนคําพิพากษานั้นศาลไมจําเปนต องมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลนั้นตอไป แตทั้งนี้ความแตกตางของทั้งการขอพิจารณาคดีใหมและการ
เพิกถอนคําพิพากษายอมขึ้นอยูกับขอบกพรองของกระบวนพิจารณาแตละกรณีซึ่งมีความรายแรงแก
คูความมากนอยเพียงใด
การขอพิจารณาคดีใหมเปนสวนหนึ่งในระบบวิธีพิจารณา ซึ่งการขอพิจารณาคดีใหม
นั้นจะเปนกรณีที่คูความใชสิทธิโตแยงคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล เพื่อใหมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งที่แตกตางออกไปเชนเดียวกับการอุทธรณฎีกา แตการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศนั้นจะมี
เหตุใ นการขอพิจ ารณาคดีใ หมม ากกวา ประเทศไทย เชน การพบพยานหลัก ฐานใหมเ กี่ ยวกั บ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม หรือเมื่อปรากฏภายหลังจากมี
1

Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, (United State : West
Publishing Co., 2004), p.1404
2
วรรณชัย บุญบํารุงและคณะ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, 2548), เลมที่ 1 : น.213-214.
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คําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่ง และคํา
พิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น และความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการรองขอให
พิจารณาคดีใหมโดยอาศัยเหตุดังกลาวขางตนนั้นเปนระยะเวลาที่เหมาะสม แตของประเทศไทยนั้นจะ
เปน การที่คูความที่แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเ ขามาตอสูในกระบวนพิจ ารณาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เชน จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาล
ในวันนัดสืบพยานครั้งแรก
ดัง นั้ นจากการศึก ษากฎหมายของต างประเทศและประเทศไทยพบว า การขอ
พิจารณาคดีใหมของไทยถูกจํากัดเหตุในการขอพิจ ารณาคดีใหม ทําใหคูความในคดีไมไดรับความ
ยุติธรรมในระบบวิธีพิจ ารณา ตางจากกฎหมายต างประเทศที่มีเ หตุในการขอพิจ ารณาคดีใหมที่
เหมาะสม และมีเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมมากกวากฎหมายไทย ซึ่งจะทําใหคูความในคดีไดรับ
ความยุติธรรมไดมากกวา โดยพิจารณาและวิเคราะหเปรียบเทียบดังนี้
4.1 หลักเกณฑทั่วไปในการยื่นคําขอพิจารณาคดีใหม
การยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นมี
หลักเกณฑที่แตกตางกับหลักเกณฑการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสหลายประการ ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
4.1.1 การขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย ได
กําหนดหลัก เกณฑในการใชสิทธิของผูที่จ ะยื่นคําขอใหศาลพิจ ารณาคดีใหม โดยหลัก เกณฑห รือ
เงื่อนไขนั้นคือ จะตองเปนกรณีที่คูความขาดนัด ซึ่งจากการศึกษาการขอพิจารณาคดีใหมของไทยกรณี
จะขอไดนั้นแบงออกเปน 2 กรณี คือ 1. การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค
3 และ 2. การขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และ
มาตรา 207
1) การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 3
ในระหวางการพิจารณาคดีฝายเดียว เพราะคูความฝายหนึ่งขาดนัดพิจารณา ถา
คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามาศาล ภายหลังที่เริ่มตนสืบพยานไปบางแลว และแจงตอศาลในโอกาส
แรกวาตนประสงคจะตอสูคดี โดยเพียงแตมาแถลงไมตองทําเปนคํารองตอศาล การแจงนั้นตองบอก
เหตุผล ถึงเหตุขัดของที่ทําใหขาดนัดดวย เพื่อที่ศาลจะไดทําการไตสวนหาความจริงตอไป โดยการแจง
ใหศาลทราบนั้นตองแจง ภายหลังที่เริ่ม ตนสืบพยานไปบางแลว อาจเปนพยานบุคคลปากแรกก็ได
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นับตั้งแตกําลังนั่งสืบพยานปากแรกไปจนกวากอนศาลมีคําพิพากษา คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามี
สิทธิแจงไดวาตนประสงคจะตอสูคดี พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่สมควรดวย
การแจงตอศาลขอพิจารณาคดีใหมตองทําในโอกาสแรก หมายความวา โอกาส
แรกที่มาศาล เมื่อมีโอกาสไดมาศาลก็รีบดําเนินการแจงตอศาลวาตนประสงคจะตอสูคดี ซึ่งศาลอาจ
สืบพยานไปฝายเดียวจนเกือบเสร็จหรือเสร็จแลวแตกอนพิพากษาก็ได คูความผูขาดนัดพิจารณาที่พึ่ง
เดินทางมาถึงศาลก็แจงไดในโอกาสแรกยังอยูในระยะเวลาที่แจงได
เมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวา คูความฝายนั้นมิไดจงใจขาดนัดพิจารณาหรือมี
เหตุอันสมควรและศาลไมเคยมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหมตามคําขอของคูความฝายนั้นมากอนศาลก็จะ
อนุญาตใหมีการพิจารณาคดีนั้นใหม
2) การขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199
เบญจ และมาตรา 207
เมื่อศาลพิพากษาคดีใหคูความฝายขาดนัดที่แพคดี กฎหมายใหผูขาดนัดนี้มีคําขอให
พิจารณาคดีใหมไดโดยมาตรา 199 เบญจ เปนเรื่องจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณา
ลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี สวนกรณีคูความที่ขาดนัดพิจารณา กฎหมาย
มาตรา 207 ใหนําเอาหลักการรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการและศาลพิพากษาใหแพ
คดี มาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ มาบังคับใชโดยอนุโลม
การขอใหพิจารณาคดีใหม จะตองมีการพิจารณาคดีฝายเดียวเปนหลักสําคัญ ถา
คดีไมมีการพิจารณาคดีฝายเดียว คูความทีข่ าดนัดจะขอใหพิจารณาคดีใหมไมได แมจะไมจงใจขาดนัด
ก็ตาม เชน ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเพราะโจทกขาดนัดพิจ ารณา และจําเลยแถลงไมป ระสงคจ ะ
ดําเนินคดีตอ หรือกรณีที่คูความทั้งสองฝายขาดนัดพิจารณา คําสั่งจําหนายคดีจากสารบบความ โดย
ไมมีการนั่งพิจารณาคดีอยูเลย ดังนัน้ คูความฝายที่ขาดนัดจะรองขอใหพิจารณาคดีใหมไมไดและการ
ขอพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา ศาลจะตองไมเคยมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหมตามคําขอ
ของคูความฝายนั้นมากอน คูความมิไดจ งใจขาดนัดพิจ ารณาและคูความที่ขาดนัดนั้นมิไดใชสิท ธิ
อุทธรณคําพิพากษา คูความจึงจะมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหมได
จากการศึก ษาหลัก กฎหมายเกี่ยวกับ การขอพิจ ารณาคดีใหมในตางประเทศ
พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศสนั้นจะเปนการขอ
พิจ ารณาคดีใ หมภ ายหลัง จากศาลไดมี คําพิ พากษาแลว ไมมี ก ารขอพิจ ารณาคดีใ หมก อนศาลมี
คําพิพากษาอยางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย ดังนั้นการขอพิจารณาคดีใหมของ
ไทยและของตางประเทศจึงแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวาการขอพิจารณาคดีใหมของไทยนั้นจะขอได
มากกวาของตางประเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุแหงการขอพิจารณาคดีนั้นแตกตางกัน
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4.1.2 ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของไทยนั้น มิไดจํากัดแตบุคคลที่เปนคูความเทานั้นแตยังรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคล
นั้นๆ ตามกฎหมาย ซึ่งจะตองเปนคูความฝายที่ถูกศาลสั่งวาขาดนัดพิจารณา ทั้งจะตองปรากฏวาศาล
ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแพคดีในประเด็นขอพิพาทดวย3
โดย “คูความ” หมายถึง บุคคลผูยื่นคําฟองหรือถูกฟองตอศาล และเพื่อประโยชนแหง
การดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะ
ทนายความ4
จากการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศ พบวา หลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพงของเยอรมัน ในกระบวนพิจารณาที่เรียกวา wiederaufnahme des verfahrens ได
กําหนดใหผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมนอกจากคูความแลว ไดขยายสิทธิใหกับผูแทนของ
ประโยชนสาธารณะ ในการรองขอใหกระบวนพิจารณาเปนโมฆะหรือรื้อฟนกระบวนพิจารณาใหม แต
ไมไดกําหนดใหบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเปนผูมี สิท ธิยื่นคํารอง สวนในประเทศสหรัฐอเมริก า
ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศสนั้นไดกําหนดใหคูความเปนผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอพิจารณาคดี
ใหม หรือบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายสามารถยื่นคํารองขอพิจารณาคดี
ใหมได ซึ่งคลายคลึงกับการขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย
ดังนั้นผูศึก ษาเห็นวา ผูมีสิท ธิยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมของไทยนั้นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมาตรา 1 (11) “คูความ” หมายถึง บุคคลผูยื่นคําฟอง
หรือถูกฟองตอศาล และเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวมถึงบุคคลผูม สี ทิ ธิกระทํา
การแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ ไดกําหนดไวเหมือนกับประเทศอเมริกา
3

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7137/2541 (เนติ) ผูที่จะมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 207 ไดนั้นจะตองเปนคูความและเปนคูความฝายที่
ถูกศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณา และการขาดนัดพิจารณาเปนเหตุใหศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ฝายที่ขาดนัดนั้นแพคดีในประเด็นขอพิพาทดวย คดีนี้ศาลชั้นตนไดทําการไตสวนเปนคดีไมมีขอพิพาท
และมีคําสั่งใหผูรองทั้งสองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1382 ไปแลว คดีจึงไมมีประเด็นขอพิพาท ผูคัดคานไมไดเปนผูยื่นคําฟองหรือถูกฟองตอศาล
ผูคัดคานจึงไมใชบุคคลที่เปนคูความในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(11)
และผูคดั คานไมไดถูกศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูคัดคานแพคดีใน
ประเด็นที่พิพาทผูคัดคานจึงไมมีสิทธิขอใหพิจารณาคดีใหม
4
มาตรา 1 (11) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช 2477.
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ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเห็นควรวาเหมาะสมแลว เนื่องจากคดีแพงเปนเรื่องระหวาง
เอกชนกับเอกชน มิใชคดีปกครองหรือคดีอาญา ซึ่งรัฐอาจเขามาเปนผูยื่นขอพิจารณาคดีใหมได จึงมิ
ควรบัญญัติขยายสิทธิอยางประเทศเยอรมันที่ใหผูแทนประโยชนสาธารณะยื่นได
4.1.3 กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นจะมีการขอใหพิจารณาคดี
ใหม 2 กรณี คือ 1. การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 3 และ 2.
การขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และ
มาตรา 207 จากการศึกษาทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศนั้น พบวา การขอพิจารณาคดี
ใหมของไทยแตกตางจากการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศ แตที่เหมือนกันนั่นก็คือ การขอให
พิจารณาคดีใหมห ลัง จากศาลมีคําพิพากษา ผูศึกษาจึงวิเคราะหเ ปรียบเทียบระยะเวลาในการขอ
พิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาเทานั้น ดังนี้
การขอพิจ ารณาคดีใ หม นั้น เป นการทํา ใหค ดีก ลับ เข าสู ก ารพิจ ารณาอีก ครั้ ง
กระบวนพิจารณาที่ไดกระทํานั้นจะถูกเพิกถอนตั้งแตศาลมีคําสั่งอนุญาต จึงเปนการทําใหคดีลาชา
ดังนั้นระยะเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดคดีความมิใหลนศาลจนเกินควร เพราะถาไมมีกําหนด
ระยะเวลาในการขอแลวยอมทําใหบุคคลใดจะขอในเวลาใดก็ได ระยะเวลาจึงเปนสิ่ง สําคัญที่ควร
กําหนดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาคดี
สําหรับ ประเด็นกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา
199 จัตวา มาตรา 199 เบญจในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นสอดคลองกับหลักการวา
ดวยสิทธิการนําพยานหลักฐานเขาตอสูซึ่งภายใตหลักการนําพยานหลักฐานเขาตอสูคดี ศาลตองเปด
โอกาสใหคูกรณีมีโอกาสนําเสนอขอเท็จจริง ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมทั้งนําพยาน
บุคคล พยานเอกสารหรือพยานหลักฐานใด เพื่อที่คูความนําพยานเหลานี้เสนอตอศาล พยานดังกลาว
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การสนั บ สนุ น ข อ กล า วหาหรื อ ข อ ต อ สู ข องตน การเป ด โอกาสนํ า เสนอ
พยานหลักฐานเชนนี้ คูความมีสิทธิไดรับความยุติธรรมอยางเต็มที่ บทบาทของบทบัญญัติกฎหมาย
และศาลจึงมีความสําคัญอยูทกี่ ารเปดโอกาสใหนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลของคูความ สงผลตอ
ศาลสามารถพิจารณาคดีไดอยางยุติธรรม ซึ่งความไมสอดคลองดังกลาวปรากฏในมาตรา 199 จัตวา
และมาตรา 199 เบญจดังนี้
ประการแรก กําหนดระยะเวลาในมาตรา 199 ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพงของไทยนั้นไดกําหนดใหการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมภายหลังศาลมีคําพิพากษาแลว
นั้น ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาภายใน 15 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นมาก
สวนกําหนดระยะเวลาในกฎหมายตางประเทศนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาตองยื่นไมเกินยี่สิบแปด
ประเทศอังกฤษจะตองทําเปนคําขอตอศาลอุทธรณภายใน 6 สัปดาห ประเทศเยอรมันกําหนดใหตอง
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ยื่นภายในหนึ่งเดือน แตไมเกินหาป และประเทศฝรั่งเศสตองยื่นภายในกําหนดเวลาสองเดือน จะเห็น
ไดวาทุกประเทศมีกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน และจํากัดเพื่อมิใหคดีนั้นถูกพิจารณาขึ้นใหมได
งายๆ โดยไมมเี หตุอันสมควร ซึ่งจะทําใหแตละคดีนั้นลาชาออกไป
ประการที่สอง จุดเริ่มตนการนับระยะเวลาการขอพิจารณาคดีใหมของไทยนัน้ นับ
แตวันที่สงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณา ไมใชนับแตวันที่สิ้น
กําหนดในคําบังคับ เพราะเปนเวลาที่ศาลกําหนดใหจําเลยปฏิบัติตามคําบังคับซึ่งเปนระยะเวลาในการ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษา แตทั้งนี้ถามีพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับไดมาขัดขวางในการรองขอให
พิจารณาคดีใหม ซึ่งมิใชเกิดจากความผิดของผูขอใหยื่นคําขอไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่พฤติการณ
นั้นสิ้นสุด5 สวนในกฎหมายตางประเทศนั้นจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา นับ
แตมีคําพิพากษา ประเทศอังกฤษนับตั้งแตศาลชั้นตนพิพากษา ประเทศเยอรมันจุดเริ่มตนการนับ
ระยะเวลานั้นจะมีสองอยาง คือ หนึ่งเดือนนับแตรูเหตุแหงการยื่นขอพิจารณาใหม หากไมรูเหตุแหง
การยื่นขอพิจารณาใหมจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่คําพิพากษานั้นมีผล และประเทศฝรั่งเศสนับจาก
วันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม เห็นไดวา ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอัง กฤษนั้นจะมีจุดเริ่ม ตนการนับระยะเวลาที่เ หมือนกันคือนับ แตวันที่มีคําพิพากษา แต
ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสนั้นจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาจะเริ่มตั้งแตวนั ทีค่ คู วามทราบเหตุ
ที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม อยางไรก็ตามแมจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาของประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศสจะเหมือนกัน แตประเทศเยอรมันนั้นจะมีขอจํากัดที่วาถาไมท ราบเหตุจะตองไมเกิน
หาปนับแตวันที่คําพิพากษามีผล สวนประเทศฝรั่งเศสนั้นจุดเริ่มตนการนับนั้นหากคูความยังไมทราบ
เหตุก ารขอพิจารณาคดีใหมระยะเวลานั้นยังไมเริ่ม นับจนกวาคูความจะทราบเหตุ แสดงใหเ ห็นวา
ประเทศฝรั่งเศสจะมีจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาที่มากกวาประเทศอื่นๆ

5

คําพิพากษาฎีกาที่ 844/2536 (เนติ) จําเลยไมทราบเรื่องที่ถูกฟองเพราะจําเลยขายบานซึ่งเปน
ภูมิลําเนาเดิมใหแก ช. ไป และไดยายไปอยูบานของภรรยาแลว และไมไดรับการติดตอ จาก ช. เรื่องที่
จําเลยถูกฟอง เนื่องจาก ช. ไมทราบที่อยูใหมของจําเลยและจําเลยไมไดไปที่ บานเดิมอีกเลย กรณีถือ
ไดวาจําเลยมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจารณา คํารองของจําเลยระบุวา การที่จําเลย
ขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจ ารณา เพราะจําเลยไมเคยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
หมายนัดสืบพยานโจทกรวมทั้งคําบังคับ เนื่องจากโจทกนําไปสงที่บานที่จําเลยขายไปแลว ถือไดวาคํา
ขอของจําเลยแสดงเหตุแหงการลาชาอันเนื่องมาจากพฤติการณนอกเหนือที่จําเลยไมอาจรูได ทําใหไม
สามารถยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่สงคําบังคับใหแกจําเลย
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ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา ระยะเวลาในการรองขอพิจารณาใหมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจ ารณาความแพง ของไทยนั้น แมจ ะมีกําหนดระยะเวลาการรองขอพิจ ารณาคดีใหม ชัดเจน
เหมือนกับกฎหมายตางประเทศ แตกําหนดระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาที่จํากัดและสั้นมาก คูความมี
ระยะเวลาในการใชสิทธิไดนอย ทําใหคูความไมไดรับความยุติธรรมอยางเพียงพอ ตลอดจนจุดเริ่มตน
การนับระยะเวลาของไทยนั้นเริ่มตนแตวันที่สงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกคูความฝายที่
ขาดนัดพิจารณา ซึ่งจุดเริ่มตนการนับระยะเวลานั้นจะตองเริ่มนับ จากเหตุที่คูความขาดนัดแตกตาง
จากจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาของกฎหมายตางประเทศในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสที่นบั แตวนั ที่
คูความทราบเหตุแหงการรองขอพิจารณาคดีใหม อันทําใหจุดเริ่มตนการนับระยะเวลานั้นถาคูความไม
รูเ หตุก็ยังไมเ ริ่ม นับ ระยะเวลาในการนับ จึง มี เ วลาที่มากกวาของประเทศไทย คูความไดรับ ความ
ยุติธรรมอยางเพียงพอ เมื่อพิจารณาแลวประเทศไทยควรนําหลักเกณฑในเรื่องระยะเวลาการรองขอ
พิจารณาคดีใหมของประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสมาปรับใชใหเหมาะสม
4.2 เหตุในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
การขอใหพิจารณาคดีใหม6 มี 2 กรณี คือ การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษา
ตามมาตรา 206 วรรค 3 และการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199
จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 ซึ่ง 2 กรณีนี้จะรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะมี
เหตุจากคูความขาดนัด ผูวิจัยทําการศึกษาเหตุการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา
ตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 เทานั้นเนื่องจากกฎหมายตางประเทศนั้น
มีเฉพาะเหตุแหงการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา เมื่อศาลพิพากษาคดีใหคูความ
ฝายขาดนัดที่แพคดี กฎหมายใหผูขาดนัดนี้มีคําขอใหพิจารณาคดีใหมไดโดยมาตรา 199 เบญจ เปน
เรื่องจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณาลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลย
ผูขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี สวนกรณีคูความที่ขาดนัดพิจารณา กฎหมายมาตรา 207 ใหนําเอา
หลักการรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการและศาลพิพากษาใหแพคดี มาตรา
199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ มาบังคับใชโดยอนุโลม
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 199
จัตวา มาตรา 199 เบญจและมาตรา 207 นั้น ผูศึกษาพบวา มาตราดังกลาวอยูภายใตหลักการใชสิทธิ
ภายใตขอบเขตทางกฎหมาย ซึ่งคูความแตละฝายยอมใชสิทธิของตน เพื่อการดําเนินคดีในชั้นศาลได
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แตการใชสิทธินี้ตองอยูภายใตขอบเขตวา กฎหมายอนุญาตใหกระทําไดเทานั้น คู ความจึงไมมีสิท ธิ
กระทําการใดเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนด หากคูความกระทําการดังกลาวไป ศาลมีสิทธิสั่งเพิก
ถอนการกระทําหรือมีคําสั่งอยางใดก็ไดตามกฎหมาย
ภายใตหลักการใชสิทธิภายใตขอบเขตของกฎหมายขางตน ผูศึกษาพบวา บทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 มี
ลักษณะเปนไปตามหลักการดังกลาวดังนี้
ประการแรก เหตุการขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 199 เบญจ เปนเรื่องจําเลยขาด
นัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณาลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลยผูขาดนัดยื่น
คําใหการแพคดี และคูความขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 207
ประการที่สอง การใชอํานาจศาลสั่งใหมีการรองขอพิจารณาคดีใหมไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 นั้น ศาลจะตองไตสวนคํารอง
ขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 21 และตองเห็นวาคูความไมจงใจขาดนัดหรือมีเหตุอันสมควร
อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเหตุ แ ห ง การขอพิ จ ารณาคดี ใ หม กั บ กฎหมาย
ตางประเทศแลว ผูศึกษาพบวา ทุกประเทศอยูภายใตหลักการใชสิทธิภายใตขอบเขตของกฎหมาย
เชนกัน แตประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส มีเงื่อนไข
เหตุแหง การขอพิจ ารณาคดีใหมก วางขวางกวาไทยดัง นี้ กรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวน
พิจารณาของศาล เหตุการกระทําโดยทุจริตของคูกรณี และเหตุการณคนพบพยานหลักฐานใหม
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา เหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศมีเหตุในการขอ
พิจารณาคดีใหมกวางขวางมากกวาประเทศไทย ทําใหคูความไดรับความยุติธรรมในกระบวนการ
พิจารณาคดีไดอยางเต็มที่ เชน การยอมรับฟงพยานหลักฐานใหมอันเปนเหตุในการขอพิจารณาคดี
ใหมเพื่อใหมีการแกไขคําพิพากษาได ในประเทศไทยนั้นกฎหมายกําหนดเหตุแหงการขอพิจารณาคดี
ใหมนั้นมีเฉพาะเหตุขาดนัด ไมยอมรับเหตุพบพยานหลักฐานใหม จะพิจารณาพยานหลักฐานตามที่ยนื่
บัญชีระบุพยานมาเทานั้น แตพยานหลักฐานที่ไดคนพบใหมนั้นศาลจะไมรับฟง เพราะไดทําคําพิพากษาแลว
คู ค วามต อ งใช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ ไป อย า งไรก็ ต ามแม คู ค วามจะใช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ไ ด แ ต ก ารค น พบ
พยานหลักฐานใหมนั้นก็ตองหามหลักของการอุทธรณ เพราะพยานหลักฐานใหมนั้นมิไดวากลาวมา
โดยชอบโดยศาลชั้นตน ดังนั้นจึงเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขได คูความจึงไมไดรับความยุติธรรมทาง
คดี จึง ควรนําเหตุแหง การขอพิจ ารณาคดีใหมของตางประเทศมาปรับ ใชในประเทศไทยโดยเพิ่ ม
เหตุการคนพบพยานหลักฐานใหมใหสามารถเปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมในประเทศไทยได
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4.3 เปรียบเทียบการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม ตามพระราชบัญญัติอื่น
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางเอกชนกับ
เอกชนซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน กระบวนการพิจารณาเปนแบบระบบกลาวหา โดยถือเปนหนาที่ของ
คูความที่จ ะตองรัก ษาผลประโยชนของตนเอง ศาลมีหนาที่เพียงแตเปนคนกลางตัดสินคดีเทานั้น
แมวาศาลจะรับฟงพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงไมถูกตองกับความเปนจริงก็ตาม แตเมื่อศาลไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดแลวจะมีผลผูกพันคูความในคดีอยางเด็ดขาด
การขอพิ จ ารณาคดี ใ หม ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง นั้ น มี
วัตถุป ระสงคเพื่อลบลางหรือแกไขคําพิพากษาถึง ที่สุ ดอันเนื่องมาจากคูความขาดนัดเทานั้น จึงไม
สามารถแกไขเยียวยาผลของคําพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ผิดพลาดอันเกิดจากการรับฟงขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐาน และหลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา (res judicata)7 ถือไดวาเปนหลักเกณฑที่มี
ความสําคัญ ที่สุดประการหนึ่ง ของกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดขอ
พิพาทแหงคดีอันเปนยุติแลวก็ควรที่คูความและประชาชนจะตองยอมรับนับถือและมีความเคารพใน
เหตุผลและผลแหงคําตัดสินนั้นควรไดรับความเลื่อมใสและศรัทธาจากผูใชกฎหมายและประชาชน
แมคดีแพงคูความเสียหายในเรื่องทรัพยสินที่ไมเหมือนในคดีอาญาซึ่ง เปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับชีวิต รางกาย เสรีภาพก็ตาม แตคดีแพงควรเปดรับการพิจารณาคดีใหมเนื่องจากหากมี
ความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี แตอาจจะเปนความ
ผิดพลาดที่เกิดจากองคกรตุลาการที่ทําหนาที่เปนผูตัดสินคดี หรือพบพยานหลักฐานใหมที่เปนสาระ
แกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ดังนั้นการปลอยใหบุคคลตองตกอยู
ในผลบังคับที่ตองผูกพันตามคําพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีนี้จึงกอใหเกิดความไมเปนธรรม
เกิดขึ้นในระบบกฎหมายซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมที่บุคคลตองไดรับตามกฎหมายในระบบกฎหมาย
วิธีพิจารณา
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น มีเหตุแหง
การขอพิจารณาคดีใหมและมีเงื่อนไขที่จํากัดกวาพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้
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เหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นระบุไว
แตเฉพาะเหตุขาดนัดเทานั้น ซึ่งเปนเหตุที่จํากัดกวาเหตุตามพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมา
พิจารณาใหม และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เชน
พระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม หากพบวามีพยานบุคคลซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลัก
ในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานนัน้
เปนเท็จหรือไมถูกตองตรงกับความจริง พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคล ซึ่งศาลไดอาศัยเปน
หลัก ในการพิจ ารณาพิพากษาคดีอันถึง ที่สุดนั้นไดมีคําพิพากษาถึง ที่สุดในภายหลัง แสดงวาเปน
พยานหลักฐานปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง หรือพยานหลักฐานใหมอันชัดแจง
และสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้นจะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษทางอาญาโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด สามารถเปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมได ทั้งนี้แม
การขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมจะมีเหตุในการขอที่เปดกวาง บัญญัติชัดเจนกวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง แตเหตุนั้นจะตองมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิก
ความของพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงทีส่ ดุ นัน้
เปนเท็จหรือเปนพยานหลักฐานปลอมหรือไมถูกตองตรงกับความจริงมารองรับเสียกอนถึงจะขอใหรื้อ
ฟนคดีโดยอาศัยเหตุดังกลาวได จึงเปนเงื่อนไขที่จํากัดและรัดกุม เพื่อมิใหมีการรื้อฟนคดีไดโดยงา ย
สวนการกลาวอางวามีพยานหลักฐานใหมนี้จะตองสําคัญถึงขนาดวาไดนํามาสืบในคดีเดิมแลวจะแสดง
ไดวาจําเลยในคดีเดิมไมไดกระทําความผิด จึงจะเขาเงื่อนไขที่จะขอใหรื้อฟนได และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นสามารถขอพิจ ารณาคดีใหมเ มื่อมี
พยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ แตทั้งนี้
พยานหลักฐานใหมนั้นคูความที่ขอใหพิจารณาคดีใหมตองพิสูจนใหเห็นวาไมสามารถที่จะทราบหรือ
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานใหมนั้นในระหวางที่มีการพิจารณาคดีกอนการตัดสินคดี แมวาจะไดมีความ
พยายามอยางเต็มทีแ่ ลวก็ตาม นอกจากนั้นขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานใหมตองหักลางหรือทําให
ขอเท็จจริงที่ศาลฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญโดยจะตองมีผลทําใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง เสร็จเด็ดขาดในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไป หากไมส ามารถทําใหขอเท็จจริงที่ศาลฟงเปนยุติแลว
เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ าคั ญ จนทํ า ให ผ ลการวิ นิ จ ฉั ยของศาลเปลี่ย นแปลงไป ถึ ง แม จ ะเป น
พยานหลักฐานใหมก็ตามก็ไมอาจที่จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมได
เชน กรณีการอางพยานผูเชี่ยวชาญที่ทําความเห็นในคดีขึ้นมาใหมหากความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ
นั้นไมไดทําใหขอเท็จจริงในคดีเปลี่ยนแปลงไปก็ไมอาจอางเปนพยานหลักฐานใหมได 8 หรือการอาง
8

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.584/2554 “... ศาลพิจารณาแลวเห็นวาคดีนี้ศาลปกครองชั้นตนและ
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกฟอง โดยวินิจฉัยวา การรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
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คําพิพากษาศาลฎีกา แมจะเปนพยานหลักฐานใหมแตประเด็นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเปนคนละประเด็นกับ
ประเด็นเหตุผลที่ศาลปกครองวินิจฉัย เชน ในคดีฟองรองเกี่ยวดวยการกระทําผิดวินัย ซึ่งผูฟองคดีถูก
ฟองเปนคดีอาญาในการกระทําเดียวกันนั้น แมศาลยุติธรรมในคดีอาญาจะพิพากษายกฟองหรือ
พนัก งานอัยการไดมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีแลวก็ตาม แตก ารพิจารณาความผิดวินัยคนละ
หลักเกณฑกับความผิดอาญาจึงไมถือเปนพยานหลักฐานใหมเชนเดียวกัน สวนพยานหลักฐานใดทีม่ อี ยู
ในสํานวนแลวแมพยานหลักฐานนั้นศาลมิไดหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยก็ตามก็ไมถือเปนพยานหลักฐานใหม
แตเปนเรื่องการใชดุลยพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานและเปนการใหเหตุผลในการทําคําพิพากษา
ดังนั้นเห็นไดวา การขอใหพิจารณาคดีใหมตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
ไทยนั้ น มี ข อ จํ า กั ด กว า พระพระราชบั ญ ญั ติ รื้ อ ฟ นคดี อ าญาขึ้ น พิ จ ารณาใหม พ.ศ. 2526 และ
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งทําให

ทางหลวงดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑและขั้นตอนของกฎหมายแลวและภายหลังการรังวัดมีการ
ประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ทางหลวงเพื่อใหผูมีสวนไดเสียคัดคานภายในกําหนดเวลาตามที่
ระบุไวในประกาศแลว เจาของที่ดินพิพาทเดิมที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองก็มิไดคัดคานการ
ออกหนัง สือสําคัญสําหรับที่หลวง ยอมสันนิษฐานไดวาบุคคลดังกลาวยอมรับ ว าที่ดินพิพาทเปนที่
สาธารณประโยชนและตนบุกรุกเขาทําประโยชนในที่สาธารณประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
ยอมไมมีสิทธิในที่ดินพิพาท ผูฟองคดีรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาทดัง กลาวมาก็ไมไดสิทธิการ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตามหลัก ผูรับ โอนไมมีสิท ธิดีก วาผูโ อนตามมาตรา 1336 แหง
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย การที่ผูฟองคดีมีคําขอใหพิจ ารณาคดีนี้ใหม โดยอางนาย ว.
ผูเ ชี่ยวชาญดานวิเคราะหภาพถายทางอากาศและแผนที่เ พื่อพิสูจนรองรอยการทําประโยชนจ าก
ภาพถายทางอากาศ เมื่อปพ.ศ. 2510 พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2537 เพื่อแสดงวาที่พิพาทมีผูครอบครอง
เพื่อทําประโยชนทําไรทําสวนมาตั้งแตกอนขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนและผูฟองคดีครอบครอง
ที่ดินเพื่อทําประโยชนตอเนื่องมาโดยไมมีการใชประโยชนรวมกับผูอื่นนั้นแมวาพยานผูเชี่ยวชาญที่ผู 
ฟองคดีกลาวอางมาพิสูจนไดวามีผูครอบครองการทําประโยชนในที่ดินพิพาทตอเนื่องมาจนถึงผูฟอง
คดี แตกรณีก็ยังเปนการครอบครองที่ส าธารณประโยชนโ ดยไมชอบดวยกฎหมายซึ่งไมมีผ ลทําให
ขอเท็จจริงที่ศาลรับฟงเปนยุติแลววาที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงไมใชพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนัน้
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีจึงไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา
75 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งไมรบั คําขอใหพิจารณาคดีนี้ใหมจึงชอบแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย”
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คูความไดรับความเสียหายจากคําพิพากษา สงผลใหคูความไมไดรับการเยียวยาอยางเพียงพอจาก
กระบวนพิจารณา จึงควรปรับปรุงเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมใหเหมาะสมและชัดเจน
4.4 วิเคราะหปญหาขอจํากัดการขอพิจารณาคดีใหมกับกลุมประเทศที่เลือกศึกษา
การขอพิจารณาคดีใหมเปนการทําใหคดีกลับสูการพิจารณาอีกครั้งและมีการอนุญาต
ใหสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้ง สงผลใหคดีลาชาออกไป กฎหมายจึงตองกําหนดเหตุไวอยางจํากัด
ซึ่งแมจะมีเหตุใหรองขอพิจารณาคดีใหมไดก็ตาม เหตุนั้นจะตองเปนสาระแกคดีซึ่งจะทําใหคูความนั้น
ไดรับความยุติธรรมตามหลักวิธีพิจารณาคดี
4.4.1 ปญหาขอจํากัดกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาล
การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมีหลายอยางหลายขั้นตอน ซึ่งอาจมีกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบไดทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 แตกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงนั้นไม
สามารถรองขอใหพิจารณาคดีใหมได
คําวากระบวนพิจารณามีความหมายบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 1 (7) โดยเริ่มตั้งแตยื่นฟองไปเปนกระบวนพิจารณาแตละขั้นตอนของกระบวน
พิจารณากฎหมายไดวางลําดับขั้นตอนไวตั้งแตยื่นฟอง พิจารณาสืบพยาน การสงสําเนาคําฟอง การ
แกไขคําฟองคําใหการ ก็ตองวาไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติเรื่องๆ หรือแมกระทั่งในชั้นบังคับคดีศาลก็
ตองดําเนินการใหเปนไปตามที่บัญญัติในเรื่องนั้นๆ ไว
การเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 27 ซึ่งเปนเรื่องที่ศาลหรือคูความทําไมถูกตองในขั้นตอนของกระบวนการ
วิธีพิจ ารณาความในเรื่องของการเขียน การยื่น หรือสงคําคูความ การพิจ ารณาคดี การพิจ ารณา
พยานหลักฐานและการบังคับคดี ทั้งนี้ไมวาในชั้นพิจารณาชั้นใดซึ่งกฎหมายบัญญัติใหศาลมีอํานาจที่
จะสั่งใหเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นได ไมวาจะทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือสั่งแกไขหรือมี
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
เมื่อมีกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้น ผูศึกษา
พบวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 27 นั้นบัญ ญัติขึ้นเพื่อใหเ พิก ถอนกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบได แตกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดอยางจํากัด คือ เพิกถอนกอนศาลมีคําพิพากษา
เทานั้น คูความจึงไมมีสิทธิกระทําการเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว อีกทั้งคูความไมสามารถที่จะรอง
ขอใหพิจารณาคดีใหมได เพราะมิใชเปนเรื่องที่คูความขาดนัด
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อยางไรก็ตามเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศกรณีความผิดพลาด
ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้นนั้น ผูศึกษาพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาหากการพิจารณา
ขอเท็จจริงที่ผิดพลาดอันเกิดจากลูกขุน ซึ่งไมอาจแกไขไดโดยทางอื่น กฎหมายใหสิทธิแกคูความที่จะ
รองขอใหพิจารณาคดีใหมได ประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันเกิดจากตัวผูพิพากษา
การดําเนินกระบวนพิจารณาหรือการรับฟงพยานหลักฐาน เมื่อมีคําพิพากษาและเปนที่สุดแลว พบ
เห็นความผิดพลาดดังกลาวสามารถขอพิจารณาคดีใหมได
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา กรณีที่มีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของ
ศาลเกิดขึ้นแมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยจะบัญญัติใหเพิกถอนไดตามมาตรา 27
ก็ตาม แตตองรองขอกอนศาลมีคําพิพากษาเทานั้น ทําใหไมสามารถเยียวยาคูความที่เสียหายจาก
กระบวนพิจารณาที่ผิดหลงไดเหมาะสม ทั้งคูความยังไมสามารถรองขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได จึง
ควรนําหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสที่เมื่อเกิดกรณีความผิดพลาด ผิดหลง
ในกระบวนพิจารณาของศาล สามารถใหคูความนั้นรองขอพิจารณาคดีใหมไดมาปรับใชเพื่อเยียวยา
คูความไดอยางเหมาะสมและเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณา
4.4.2 ปญหาขอจํากัดกรณีการกระทําโดยทุจริตของคูความ
การที่ศาลหลงพิจารณาไป เพราะเชื่อพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมซึ่งเกิดจาก
การฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งในบางครั้งคูความมักจะกลาวอางกันวาพยานหลักฐานของอีก
ฝายหนึ่งเปนพยานหลักฐานเท็จ คําเบิกความของพยานอีกฝายเปนเท็จ ดังนี้ศาลชั้นตนยอมจะตองใช
ดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานและอาจอุทธรณฎีกาตอไปไดภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยอุทธรณ
ฎีกา บางครั้งศาลอุทธรณฎีการออนุญาตใหเพิ่มเติมพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณฎีกาไดดวย เพื่อที่
ศาลจะไดท ราบขอเท็จ จริงที่ถูก ตอง (คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่ 509/2522, คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่
987/2525) แตหากคดีถึงที่สุดแลวจึงปรากฏวาพยานหลักฐานเปนเท็จหรือคําเบิกความเปนเท็จ เชน
ปญหาวา คําพิพากษาที่วินิจฉัยโดยเชื่อตามพยานหลักฐานหรือคําเบิกความเท็จหรือกลฉอฉลของ
คูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอพิจารณาคดีใหมไดหรือไม ทําใหเห็นไดวา คําพิพากษามีสภาพบังคับ คําพิพากษา
ดังกลาวผูกพันคูความโตเถียงขอเท็จจริงเปนอยางอื่นไมได คูความฝายที่เสียหายจะฟองขอใหเพิกถอน
คําพิพากษาในคดีแรกไมได แมจะอางวาพยานเอกสารและพยานบุคคลในคดีกอนนั้นเปนเท็จ ทําให
ศาลพิพากษาคลาดเคลื่อนก็ตาม (คําพิพากษาฎีกาที่ 3692/2532) ถือวาเปนกรณีที่คําพิพากษาถึง
ที่สุดยอมตองมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะแกไขไมได และก็ไมอาจรองขอใหพิจ ารณาคดีใหมโดยอางเหตุ
พยานหลักฐานเท็จไดเพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นมีเพียงเหตุขาดนัด
เทานั้น
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หากเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศจะพบวาในประเทศเยอรมันนั้นหาก
ภายหลังศาลมีคําพิพากษาแลว ปรากฏวามีการเบิกความเท็จหรือใหการเปนพยานเท็จ และประเทศ
ฝรั่งเศสหากศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งและคําพิพากษานั้นเปน
ประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้นคูความสามารถรองขอใหพิจารณาคดีใหมได
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว หากพบพยานหลักฐาน
เท็จ ซึ่ง มาจากการทุจ ริตของคูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ของไทยนั้นไม
สามารถขอพิจารณาคดีใหมในกรณีดังกลาวได ทําใหคูความฝายที่เสียหายจากการกระทําของคูความ
อีกฝายนั้นไมไดรับความยุติธรรม จึงควรนําหลักการรองขอพิจารณาคดีใหมในเรื่องพยานหลักฐานเท็จ
ของประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสมากําหนดในประเทศไทยเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรม
ในเรื่องนี้
4.4.3 ปญหาขอจํากัดกรณีเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดีใหม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นจะมีเพียงเหตุที่คูความขาด
นัดเทานั้นถึงจะรองขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได ซึ่งเปนเหตุที่จํากัดมาก คูความที่ไดรับความเสียหาย
จากคําพิพากษาหรือเมื่อมีความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี
หรือความผิดพลาดที่เกิดจากคูความในคดี และการพบพยานหลักฐานใหมที่เปนสาระแกคดี อันอาจ
ทําใหผลแหงคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ไมไดรับความยุติธรรม คูความที่เสียหายจะตองตก
อยูในผลบังคับที่ตองผูกพันตามคําพิพากษา
หากเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศนั้น ทุกประเทศจะมีเหตุและ
เงื่อนไขแหงการขอพิจ ารณาคดีใหมที่กวางขวางกวาไทย เชน การยอมรับ พยานหลักฐานใหมที่ทุก
ประเทศนั้นอางเปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมได แตพยานหลักฐานใหมนั้นจะตองเปนสาระ
แกคดีซึ่งทําใหเปลี่ยนแปลงจากแพเปนชนะ เห็นไดวาเหตุแหงการพิจารณาคดีใหมของตางประเทศนัน้
กําหนดขึ้นเพื่อเยียวยาคูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษา แตอยางไรก็ตามแมตางประเทศ
จะกําหนดเหตุไวกวางขวางก็จริง แตมีขอจํากัดเพื่อไมใหกระทบหลักความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษา
เชนกันนั่นก็คือ การยอมรับพยานหลักฐานใหมนั้น พยานหลักฐานใหมจะตองเปนสาระแกคดี หากไม
เปนสาระแหงคดีที่จะทําใหผลเปลี่ยนแปลงแลว ก็ไมสามารถรองขอใหพิจารณาใหมได ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ
ไมใหคูความรองขอพิจารณาคดีใหมกันไดงายๆ การจะรองไดนั้นจะตองเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนดไวเทานั้น
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยควรนําเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดี
ใหมในตางประเทศมาปรับใชใหเหมาะสม เพื่อใหคูความในคดีไดรับความยุติธรรมซึ่งบุคคลตองไปรับ
ตามกฎหมายในระบบกฎหมายวิธีพิจารณา
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4.4.4 ปญหาการคนพบพยานหลักฐานใหม
หลังจากศาลมีคําพิพากษาแลวนั้น ปรากฏวาภายหลังมีการคนพบพยานหลักฐาน
ใหม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นการคนพบพยานหลักฐานใหมไมอาจเปน
เหตุใ นการขอพิ จ ารณาคดี ใหมไ ดแม วาพยานหลัก ฐานนั้นจะเป นสาระแห ง คดี ซึ่ง จะทําใหมีผ ล
เปลี่ยนแปลงผลคดีไดก็ตาม และการคนพบพยานหลักฐานใหมศาลชั้นตนก็จะไมรับฟง เพราะศาลได
ทําคําพิพากษาแลว คูความตองใชสิทธิอุทธรณตอไป แตพยานหลักฐานใหมนั้นก็ตองถูกปฏิเสธโดย
เหตุวาเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลชั้นตน ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 225 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกคูความฝายนั้น โดยมีคดีจํานวนมากที่
ตองหามอุทธรณในกรณีที่พบพยานหลักฐานใหมทําใหไมปรากฏออกมาสูสาธารณะจึงไมมีคําพิพากษา
ใหไดเห็น หากกรณีเปนเชนนี้ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้นในสังคมและอาจสงผลตอสังคมใน
ดานอื่นๆ
พยานหลัก ฐานใหม หมายถึง ขอเท็จ จริง หรือพยานหลัก ฐานตางๆ อาทิเ ชน
เอกสาร ขอมูลตางๆ พยานบุคคลหรือพยานเอกสารซึ่งสามารถพิสูจนขอเท็จจริงใดขอเท็จจริงหนึ่งได
ซึ่งพยานหลักฐานนั้นตองเปนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือมีอยูกอนศาลพิพากษาคดี แตคูความไม
ทราบถึงความมีอยูของหลักฐานนั้นที่จะนําเขาสูคดี
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศจะพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกากรณี
ภายหลังจากคณะลูกขุนไดวินิจฉัยแลวและมีการพบพยานหลักฐานใหมอันเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม9 ตาม federal rule 59 ซึ่งการคนพบพยานหลักฐานใหม
อันจะเปนเหตุผลสําหรับการขอพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะตองเปนพยานหลักฐานที่ไมเคยปรากฏมา
กอนในเวลาพิจารณา เชน คดี Marshall’s U.s. Auto Supply.Inc V. Cashman (1940) วาการขอ
พิจารณาคดีใหมโดยอาศัยเหตุเรื่องพยานหลักฐานใหมตองแสดงใหปรากฏวาพยานหลักฐานไมเคย
ปรากฏมากอนและพยานนั้นเปนสาระสําคัญทําใหคดีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคดีนี้พยานหลักฐานที่เสนอ
ตอศาลเปนพยานหลักฐานใหม ศาลยอมอนุญาตใหพิจารณาคดีนั้นใหมได ทั้งนี้ผูพิพากษาไมมีอํานาจ
ประเมินคาพยานหลักฐานใหมดวยตนเองแตตองตัดสินโดยถือตามความเห็นของลูกขุน10 ประเทศ
9

After a nonjury trial, the court may, on motion for a new trial, open the
judgment if one has been entered, take additional testimony, amend findings of fact
and conclusions of law or make new ones, and direct the entry of a new judgment.
10
Peter E.Heroz and Delmar Karlen, “Attack on Judicial Decision, Decision”, in Civil
Procedure, Vol. 16 : International Encyclopedial of Comparative Law ed., International Association
of leage Science, (Hague, Boston, London : Martinus nijghof, 1984), p.22.
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อังกฤษนั้นก็ยอมรับฟงพยานหลักฐานใหม โดยถือวาเปนขอยกเวนของหลักทั่วไป ทั้งนี้ตองอยูภายใต
เงื่อนไขวา พยานหลัก ฐานนั้นเชื่อถือไดและตองเปนประเด็นโดยตรงในการพิจ ารณาคดีดวย และ
ประเทศฝรั่ ง เศสก็ ย อมรั บ พยานหลั ก ฐานใหม ใ นการขอให มี ก ารพิ จ ารณาคดี ใ หม เ ช น กั น แต
พยานหลักฐานใหมนั้นจะตองเปนพยานสําคัญที่คูความฝายที่แพไมสามารถที่จะคนพบหรือนําเขามา
ในคดีได เนื่องจากอยูในความครอบครองของคูความอีกฝาย สวนประเทศเยอรมันนั้นไมมีการยอมรับ
พยานหลักฐานใหมจะมีการเบิกความเท็จหรือใหการเปนพยานเท็จเทานั้นที่จะขอพิจารณาคดีใหมได
การขอพิจารณาคดีใหมไมใชการเพิกถอนคําพิพากษาโดยตรง เพียงแตเปนการ
ทําใหคดีกลับสูการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและมีการอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้งเทานั้น
ซึ่ง มีลักษณะเหมือนการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจ ารณาใหม โดยระหวางที่ผูขอแสดงเหตุเ พื่อใหศาล
อนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลฟงไดเชนนั้นแลวคําพิพากษาจะถูกเพิก
ถอนเทานั้น จึง ไมเปนฟองซ้ําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 14811 เพราะ
หลักเกณฑการจะเปนฟองซ้ําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 148 ไดนั้นคดีเดิม
จะตองถึงที่สุด แลวคูความนํามารื้อรองฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา การคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีของไทยนั้นไมสามารถ
เปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมได ซึ่งเหตุการรองขอพิจารณาของไทยมีเพียงเหตุขาดนัดเทานัน้
ทําใหคูความไมไดรับความเปนธรรมในคดี จึงควรนําการคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีมาบัญญัตเิ ปน
เหตุในการขอพิจารณาคดีใหม โดยนําหลักของกฎหมายตางประเทศที่ยอมรับใหพยานหลักฐานใหม
เปนเหตุใ นการขอพิ จ ารณาคดี ใหม ได แตพยานหลัก ฐานใหมจ ะตองเปนสาระแกคดี ที่ทํา ใหผ ล
เปลี่ยนแปลงแพเปนชนะ

11

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 148 คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
หามมิใหคูความเดียวกันรื้อรองฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันเวนแตในกรณี
ตอไปนี้
(1) เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(2) เมื่อคํา พิพากษา หรื อคําสั่ ง ไดกํา หนดวิ ธีก ารชั่ว คราวใหอ ยูภายในบัง คับ ที่จ ะแกไ ข
เปลี่ยน แปลงหรือยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ
(3) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคําฟองมายื่น
ใหมในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ
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สรุปไดวา การขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของไทยนั้นมีห ลัก เกณฑและเงื่อนไขที่จํากัดกวาการขอใหศาลพิจ ารณาคดีใหมตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ของต า งประเทศและการขอให ศ าลพิ จ ารณาคดี ใ หม ต าม
พระราชบัญญัติอื่น เมื่อมีขอบเขตอยางจํากัดจึงทําใหไมสามารถเยียวยาคูความในคดีที่เสียหายให
ไดรับความยุติธรรมตามระบบวิธีพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยจึงควรนํา
วิธีพิจารณาความแพงของตางประเทศในเรื่องของหลักเกณฑและเงื่อนไขในบางประการมาปรับใชให
เหมาะสม เพื่ อแกไ ขปญ หาและเยี ยวยาคูความในคดีที่ เ สี ยหายใหไ ดรั บ ความยุติ ธรรมตรงตาม
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณา
4.5 ขอดีและขอเสียในการอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
4.5.1 ขอดี
คดีแพงแมคูความเสียหายในเรื่องทรัพยสินที่ไมเหมือนในคดีอาญาซึ่งเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับชีวิต รางกาย เสรีภาพก็ตาม แตหากคําพิพากษาในคดีแพงนั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
คูความแลว ยอมไมเกิดความยุติธรรมแกคูความฝายที่เสียหาย หากมีการอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
ไดก็จ ะเปนการเยียวยาคูความฝายที่เ สียหายไดอยางถูก ตอง คูความฝายที่เ สียหายจะไดรับ ความ
ยุติธรรมซึ่งตรงตามวัตถุประสงคในระบบวิธีพิจารณา
4.5.2 ขอเสีย
หากศาลอนุญาตตามคําขอของผูรองใหพิจ ารณาคดีใหม จะสง ผลใหคดีลาชา
เพราะการขอพิ จ ารณาคดี ใหมนั้ น ทํ า ให คดี ก ลั บ สูก ารพิจ ารณาอี ก ครั้ง และมีก ารอนุญ าตให สื บ
พยานหลักฐานใหมอีกครั้ง และเมื่อศาลมีคําพิพากษาคูความในคดีก็ยังคงใชสิทธิอุทธรณ ฎีกาตอไปได

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
เมื่ อ ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง แนวความคิ ด ของการขอให ศ าลพิ จ ารณาคดี ใ หม ใ นระบบ
ตางประเทศ ทั้งในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือการขอใหพิจารณา
คดีใหมในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอื่น ไมวาจะเปนการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมและ
การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม ตางก็มีแนวคิดในการที่จะใหความ
ยุติธรรมแกประชาชนผูตองตกอยูภายใตบังคับของคําพิพากษา เพื่อใหสามารถใชสิทธิเรียกรองขอให
ศาลนําคดีที่ไดมีคําวินิจฉัยแลวกลับมาพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่มาจาก
หลักการทั่วไปในระบบวิธีพิจารณาคดี นั่นคือหลักความยุติธรรมซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี ก ารรับ ฟง ข อเท็จ จริง ที่ ถูก ตอง แต มีบ างกรณีที่ ก ระบวนพิจ ารณามีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองหรือมีเหตุอยางอื่นที่ทําใหคําพิพากษาคดีเ ดิมที่ไดวินิจฉัยไปแลวไมชอบดวย
กฎหมายหรือไมเหมาะสม เมื่อคําพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์คูความจึงตองตกอยูภายใตความผูกพัน
ของคําพิพากษา จึงเกิดปญ หาที่ทําใหคูความเสียหายจากคําพิพากษาที่ผิดพลาดหรือไมชอบดวย
กฎหมายตอไป ไมไดรับการเยียวยาแกไขใหถูกตองจนทําใหไมส ามารถไดรับ ความยุติธรรมตาม
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณาได การขอใหศาลพิจารณาคดีใหมจึงเปนวิธีการหนึ่งที่นํามาเยียวยา
แกไขผลของคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในกรณีที่คูความไมมีสิทธิโ ตแยงเปนอยางอื่นอีก แตใน
ขณะเดียวกันหากปลอยใหมีการแกไขคําพิพากษาไดโดยงายก็จ ะกระทบตอระบบวิธีพิจารณาที่ไม
สิ้นสุ ดเชน กัน ซึ่ง ทํ าใหค ดีนั้ นกลั บ กลายเปนล าช าแทน การขอใหศ าลพิ จ ารณาคดีใหมจึ ง ต องมี
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอใหพิจารณาคดีใหม ซึ่งผูยื่นจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาอัน
จํากัด
ในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริก านั้นมีบ ทบัญญัติเ กี่ยวกับ การขอพิจ ารณาใหมให
กระทําภายหลังจากศาลไดมีคําพิพากษา ซึ่งกําหนดใหคูความฝายที่ไมพอใจเกี่ยวกับการพิจารณาครั้ง
แรกในคดีแพงสามารถรองขอพิจารณาคดีใหมไดภายใตขอบังคับแหง federal rule of civil procedure 59
ซึ่งการยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมนั้นกรณีที่มีการพิจารณาของลูกขุนหรือกรณีเกิดจาการพิจารณา
คดีโดยปราศจากลูกขุน อาจอนุญาตใหพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวน และกรณีการพิจารณาวินิจฉัย
โดยคณะลูก ขุนหรือกรณีภายหลัง จากคณะลูกขุนไดวินิจฉัยแลว มีก ารพบพยานหลัก ฐานใหมอัน
เกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม ตาม federal rule 59
ซึ่งการคนพบพยานหลักฐานใหมอันจะเปนเหตุผลสําหรับการขอพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะตองเปน
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พยานหลักฐานที่ไมเคยปรากฏมากอนในเวลาพิจารณา สวนกรณีที่การพิจารณาโดยไมมีลูกขุนศาลจะ
มีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหมไดเฉพาะปรากฏขอผิดพลาดที่สงผลตอความยุติธรรมเทานั้น โดยยื่นในตอ
ศาลที่มีคําพิพากษาและตองยื่นไมเกินยี่สิบแปดวันนับแตมีคําพิพากษา
ระบบกฎหมายอัง กฤษ การขอพิจ ารณาคดีใ หม นั้น จะขอไดต องมีเ หตุแ หง การ
พิจารณาคดีใหม คือ 1) จะตองเกิดจากความไมยุติธรรมเกิดขึ้นจากการที่ศาลแนะนําลูกขุนผิด หรือรับ
หรือปฏิเสธพยานหลักฐานโดยมิชอบ 2) คําตัดสินของลูกขุนปราศจากเหตุผล แตถาไมมีคําขอใหยกคํา
ตัดสินดังกลาวก็จะไมใหมีการพิจารณาคดีใหม เวนแตจะเปนการนํามาซึ่งความอยุติธรรม 3) คําตัดสิน
ของลูกขุนขัดตอพยานหลักฐาน 4) โดยความยินยอมของคูความทั้งสองฝายใหศาลอุทธรณกําหนด
คาเสียหายใหใหมในคดีที่พิจารณาโดยมีลูกขุนและมีการกําหนดคาเสียหายนอยหรือมากเกินไป แตถา
เปนคดีที่ไมไดพิจ ารณาโดยมีลูก ขุน ไมจําเปนตองไดรับ ความยินยอมจากคูความ 5) โดยมีความ
ผิดพลาดหรือผิดพลั้งเผลอ การประนีประนอมยอมความโดยไมมีอํานาจ และ 6) ในกรณีที่คดีที่
พิจารณาโดยไมมีเวลานานพอที่จะพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและสืบพยานอยางเพียงพอ ทั้งยัง
ยอมรับพยานหลักฐานใหมในคดีใหเปนเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมได ซึ่งคูความจะตองยื่นคําขอ
ตอศาลอุทธรณภายใน 6 สัปดาหนับตั้งแตศาลชั้นตนพิพากษาและศาลจะพิจารณาคําขอเชนเดียวกับ
อุทธรณ
ระบบกฎหมายเยอรมันนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอพิจารณาใหมของวิธีพิจารณา
ความแพงของเยอรมัน (ZPO) โดยในการฟองรองขอพิจารณาคดีใหม (wiederaufnahme) แยก
กระบวนพิจารณาออกเปนสองประเภท คื อ 1) การฟองขอให ศาลแสดงความเปนโมฆะของคําพิ พากษา
(nichtigheitsklage) ใชกับคดีที่มีการฝาฝนกฎวิธีพิจารณาที่รายแรงตามที่บัญญัติในมาตรา 579 ZPO
ไดแก กรณีตุลาการในศาลที่ทําคําพิพากษาที่โตแยง ไมไดออกพิจารณาตามจํานวนที่ระบุห รือกรณี
หนึ่งในตุลาการนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะเปนตุลาการมีสวนรวมในการตัดสินหรือคูความไม
มีผูแทนในการดําเนินกระบวนพิจ ารณาตามที่ก ฎหมายกํา หนด 2) การฟองเพื่อรื้อฟนกระบวน
พิจารณาใหม (restitutionsklage) ใชกับคดีที่เปนผลจากการกระทําผิดอาญาโดยคูความ พยาน หรือ
ผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง ทําใหศาลไดรับคําแถลงขอเท็จจริงที่ไมตรงความจริงหรือกรณีที่ตุลาการทีท่ าํ
การพิจารณาคดีของศาลเองมีความผิดอาญาจากการฝาฝนกฎหมาย หรือกรณีที่ขอบกพรองที่สงสัย
นั้นมีป ระโยชนในการนํากระบวนพิจ ารณาที่ทําคําพิพากษามาพิจารณาอีก ครั้ง (มาตรา 580 แหง
ZPO) โดยการยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมดังกลาวตองเปนกรณีที่คูความไมสามารถใชเหตุแหงการ
พิจารณาคดีใหมนั้นในระหวางการพิจารณากอนหนาได (มาตรา 582 แหง ZPO) และตองไมไดเกิด
เนื่องจากความประมาทเลินเลอใดๆ ของคูความ นอกจากนี้การฟองใหศาลแสดงความเปนโมฆะของ
คําพิพากษาหรือการฟองเพื่อใหรื้อฟนกระบวนพิจารณาอาจยื่นโดยผูแทนของประโยชนสาธารณะได
เชนเดียวกับการยื่นโดยคูความอื่นๆ โดยยื่นในศาลที่โตแยงคําพิพากษาและตองยื่นภายในหนึ่งเดือน
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นับแตรูเหตุแหงการยื่นนั้นและจะไมสามารถยื่นคํารองใดๆ ไดหลังจากสิ้นระยะเวลาหาปนับแตวันที่
คําพิพากษามีผล
สวนระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอพิจารณาใหมในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสมาตรา 593 กําหนดวาการขอพิจารณาคดีใหมเปนการเพิก
ถอนคําพิพากษาที่เปนที่สุดตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา แตเนื่องจากการขอพิจารณาใหม
เปนการกระทบกระเทือนตอหลัก ความศัก ดิ์สิท ธิ์แหง คําพิพากษา ประเทศฝรั่ง เศสจึงไดกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขไวอยางชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตอหลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา ซึ่งเหตุ
ในการขอพิจารณาคดีใหมนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศสมาตรา 595 1) เมื่อ
ปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง และคําพิพากษานั้น เปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น 2) มีก ารไดพยานหลักฐาน
สําคัญในคดีกลับคืนมาจากคูความจากฝายหนึ่งที่ยึดถือไว ภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาแลว 3) ไดมี
การพิ พ ากษาคดี ไปโดยอาศั ย พยานหลั ก ฐานที่ ศ าลได วิ นิ จ ฉัย หรื อ ที่ ได ท ราบในภายหลั ง จากมี
คําพิพากษาไปแลววาเปนพยานหลักฐานที่ทําปลอมขึ้น และ 4) ไดมีการพิพากษาคดีมีไปโดยอาศัย
คําใหการเปนลายลักษณอักษรหรือคําให การดวยวาจาที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยในภายหลังจากที่ไดมี
คําพิพากษาไปแลววาเปนเท็จ โดยคูความในคดีหรือผูแทนของผูมีสวนไดเสียในคําพิพากษาตองยื่นคํา
รองภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับจากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหมไดและ
เมื่อคูความไดรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมในคดีใดแลวจะมารองขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมอีกไมได
เวนแตจะมีการคนพบเหตุที่จะมีการรองขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมในภายหลัง
สําหรับการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทย เมื่อไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดและหลักเกณฑในการขอใหศาลพิจารณาคดี
ใหมในระบบกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศส แลวพบวาหลักเกณฑและเงื่อนไขของการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมีความแตกตางกัน ขาดความครบถวนเกี่ยวกับเหตุการขอให
พิจารณาคดีใหมอยูหลายประการ
ปญหาแรกคือ ปญหาขอจํากัดกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของ
ศาล การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมีหลายอยางหลายขั้นตอน ซึ่งอาจมีกระบวนพิจารณาที่ผิด
ระเบีย บไดทุก ขั้นตอน ซึ่ง สามารถเพิก ถอนกระบวนการพิ จ ารณาที่ผิดระเบียบไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 แตกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงนั้นไมสามารถ
รองขอใหพิจารณาคดีใหมได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 วรรคสองที่บัญญัติวา
ขอคานเรื่องผิดระเบียบนั้น คูความฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา
แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่คูความฝายนั้นไดทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูลแหง
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ขออางนั้น วัต ถุป ระสงคบัญ ญั ติขึ้นเพื่ อใชแก ก รณีที่ คูความฝายที่เ สียหายไดท ราบขอความหรื อ
พฤติการณอันเปนมูลเหตุแหงขออางของการผิดระเบียบนั้นกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาเทานั้น ไมใช
กับกรณีที่คูความฝายที่เสียหายทราบภายหลังจากศาลชั้นตนมีคําพิพากษาศาล ดังนั้นเมื่อศาลพิพากษา
แลวคูความจะรองคัดคานหรือใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไมได เพราะมีคําพิพากษาไปแลว
คงใชสิทธิอุทธรณฎีกาตอไป เชน จําเลยไมทราบถึงการถูกฟองและการดําเนินกระบวนพิจารณา เพิ่ง
ทราบภายหลังคดีถึงที่สุดแลว จําเลยรองขอพิจารณาคดีใหม ศาลฎีกาวินิจฉัยวา จําเลยจะขอใหมีการ
พิจารณาคดีใหมไมได เพราะมิใชเปนเรื่องจําเลยแพคดีเพราะขาดนัดพิจารณาและจะถือวาเปนการ
เพิก ถอนกระบวนพิจ ารณาที่ผิดระเบียบไมไดเพราะมิไดขอกอนศาลพิพากษา (คําพิพากษาฎีกาที่
2550/2525) ดังนั้นกรณีหากมีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 27 นั้นบัญ ญัติขึ้นเพื่อใหเ พิก ถอนกระบวนพิจ ารณาที่ผิ ด
ระเบียบได แตกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดอยางจํากัดคือ เพิก ถอนกอนศาลมีคําพิพากษาเทานั้น
คูความจึงไมมีสิทธิกระทําการเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว อีกทั้ง คูความไมสามารถที่จะรองขอให
พิจารณาคดีใหมได เพราะมิใชเปนเรื่องที่คูความขาดนัด กรณีนี้ทําใหไมสามารถเยียวยาคูความที่
เสียหายจากกระบวนพิจารณาที่ผิดหลงไดเหมาะสมและคูความไมไดรับความยุติธรรมตามหลักวิธี
พิจารณา
ประการที่สอง คือ ปญหาขอจํากัดกรณีการกระทําโดยทุจริตของคูความ การที่ศาล
หลงพิจารณาไป เพราะ เชื่อพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมซึ่งเกิดจากการฉอฉลของคูความฝายใดฝาย
หนึ่ง ซึ่งในบางครั้งคูความมักจะกลาวอางกันวาพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งเปนพยานหลักฐานเท็จ
คําเบิกความของพยานอีกฝายเปนเท็จ ดังนี้ศาลชั้นตนยอมจะตองใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
และอาจอุทธรณฎีกาตอไปไดภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยอุทธรณฎกี า บางครั้งศาลอุทธรณฎีการอ
อนุญาตใหเพิ่มเติมพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณฎีกาไดดวย เพื่อที่ศาลจะไดทราบขอเท็จจริงที่ถูกตอง
(คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่ 509/2522, คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่ 987/2525) แตห ากคดีถึง ที่สุดแลว
ปรากฏวาพยานหลักฐานเปนเท็จหรือคําเบิกความเปนเท็จ เชน ปญหาวา คําพิพากษาที่วินิจฉัยโดย
เชื่อตามพยานหลักฐานหรือคําเบิกความเท็จหรือกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอพิจารณา
คดีใหมไดหรือไม ทําใหเห็นไดวา คําพิพากษามีสภาพบังคับ คําพิพากษาดังกลาวผูกพันคูความโตเถียง
ขอเท็จจริงเปนอยางอื่นไมได คูความฝายที่เสียหายจะฟองขอใหเพิกถอนคําพิพากษาในคดีแรกไมได
แมจะอางวาพยานเอกสารและพยานบุคคลในคดีกอนนั้นเปนเท็จ ทําใหศาลพิพากษาคลาดเคลื่อนก็
ตาม (คําพิพากษาฎีกาที่ 3692/2532) ถือวาเปนกรณีที่คําพิพากษาถึงที่สุดยอมตองมีความศักดิ์สิทธิ์ที่
จะแกไขไมได และก็ไมอาจรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอางเหตุพยานหลักฐานเท็จ ไดเพราะตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นมีเพียงเหตุขาดนัดเทานั้น กรณีนี้ทําใหคูความ
เสียหายไมไดรับความยุติธรรม
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ประการที่สาม คือ ปญหาขอจํากัดกรณีเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดีใหม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นจะมีเพียงเหตุที่คูความขาดนัดเทานั้นถึงจะรอง
ขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได ซึ่งเปนเหตุที่จํากัดมาก คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษาหรือ
เมื่อมีความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี หรือความผิดพลาด
ที่เกิดจากคูความในคดี และการพบพยานหลักฐานใหมที่เปนสาระแกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้น
เปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ไมไดรับความยุติธรรม คูความที่เสียหายจะตองตกอยูในผลบังคับที่
ตองผูกพันตามคําพิพากษา
ประการที่สี่ คือ ปญหาการคนพบพยานหลักฐานใหม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทยนั้นการคนพบพยานหลักฐานใหมไมอาจเปนเหตุในการขอพิจารณาคดีใหมไดแมวา
พยานหลักฐานนั้นจะเปนสาระแหงคดี ซึ่งจะทําใหมีผลเปลี่ยนแปลงผลคดีไดก็ตาม และการคนพบ
พยานหลัก ฐานใหมศาลชั้นตนก็จ ะไมรับ ฟง เพราะศาลไดทําคําพิพ ากษาแลว คูความตองใชสิท ธิ
อุทธรณตอไป แตพยานหลักฐานใหมนั้นก็ตองถูกปฏิเสธโดยเหตุวาเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลว
โดยชอบในศาลชั้นตน ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 225 กรณีนี้ทําให
คูความเกิดความเสียหายไมไดรับความยุติธรรมในคดี
ปญหาดังที่ไดกลาวมานั้นหากเราจะนํามาเปนเหตุในการขอพิจารณาคดีใหมไดก็ตอง
พิจารณาในเรื่องระยะเวลาในการขอดวย ซึ่งการขอพิจารณาคดีใหมนั้นเปนการทําใหคดีกลับเขาสูการ
พิจารณาอีกครั้ง กระบวนพิจารณาที่ไดกระทํานั้นจะถูกเพิกถอนตั้งแตศาลมีคําสั่งอนุญาต จึงเปนการ
ทําใหคดีลาชา ดังนั้นระยะเวลาในการขอพิจารณาคดีใหมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดคดีความมิใหลน
ศาลจนเกินควร เพราะถาไมมีกําหนดระยะเวลาในการขอแลวยอมทําใหบุคคลใดจะขอในเวลาใดก็ได
ระยะเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกําหนดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาคดี เมื่อ
การขอพิจารณาใหมของไทยนั้นไดกําหนดระยะเวลาในการขอไวใหขอไดภายในเวลา 15 วัน ในกรณีที่
คูความขาดนัด ดังนั้นจึงเปนกําหนดเวลาเฉพาะเรื่อง แตหากเราจะใหเพิ่มเหตุที่ศาลพิจารณาโดยผิด
หลง พยานหลักฐานเท็จ หรือการคนพบพยานหลักฐานใหม ใหขอพิจารณาคดีใหมได กรณีดังกลาว
เปนเหตุที่กฎหมายไทยยังมิไดบัญญัติไวใหขอพิจารณาคดีใหมไดจึงเห็นวามิควรใชกําหนดเวลาเฉพาะ
เรื่องในการขอพิจารณาคดีใหมของไทยมากําหนด เพราะเหตุดังกลาวไมใชเหตุที่คูความขาดนัดอันจะ
ทําใหสามารถใชเวลา 15 วันเปนตัวกําหนดได กําหนดระยะเวลานั้นสั้นเกินซึ่งเหตุดังกลาวเปนการ
ยากที่จ ะค นหาได ในระยะเวลาอั นสั้น ดั ง นั้ นจึ ง ควรนํ าระยะเวลาในประเทศเยอรมัน มาใช คื อ
กําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม แตจะตองไมเกินหาปนับ
แตวันที่มีคําพิพากษา ถือเปนระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกคูความในคดี
ไดไมวาจะเปนฝายที่เสียหายหรือฝายที่ไมเสียหายก็ตาม เพราะถาคูความทราบเหตุศาลพิจารณาโดย
ผิดหลง พยานหลักฐานเท็จ หรือคนพบพยานหลักฐานใหมคูความก็จะตองยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต
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วันที่ทราบเหตุดังกลาวขางตน แตถาไมสามารถทราบเหตุดังกลาวขางตนจนพนระยะเวลาหาปถึงจะ
ทราบเหตุคูความก็จ ะไมส ามารถขอพิจ ารณาคดีใหมในเหตุดัง กลาวได เห็นไดวาแมจะใหรองขอ
พิจารณาคดีใหมไดอันเปนการทําใหคดีลาชาก็ตาม แตกําหนดระยะเวลาหาปก็แสดงใหเห็นถึงการขอที่
จํากัดขอบเขตเชนกัน
5.2 ขอเสนอแนะ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูเขียนมีความเห็นวาควรจะตองมีการเพิ่มบทบัญญัตขิ นึ้
ใหมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในระบบ
พิจารณา เพื่อใหมีความเหมาะสม ครบถวนในหลักการสําคัญ เพราะการบัญญัติกฎหมายใหมีความ
เหมาะสมและครบถวนนั้นจะทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. กรณีที่มีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้นแมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยจะบัญญัติใหเพิกถอนไดตามมาตรา 27 ก็ตาม แตตองรองขอ
กอนศาลมีคําพิพากษาเทานั้น ทําใหไมสามารถเยียวยาคูความที่เสียหายจากกระบวนพิจารณาที่ผิด
หลงไดเหมาะสม ทั้งคูความยังไมสามารถรองขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได จึงควรนําหลักการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสที่เมื่อเกิดกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณา
ของศาล สามารถใหคูค วามนั้น รองขอพิจ ารณาคดีใหมไดม าปรับ ใชเ พื่อ เยียวยาคูค วามไดอยา ง
เหมาะสมและเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณา
2. กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว หากพบพยานหลักฐานเท็จ ซึ่งมาจากการ
ทุจริตของคูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นไมสามารถขอพิจารณาคดี
ใหมในกรณีดังกลาวได ทําใหคูความฝายที่เสียหายจากการกระทําของคูความอีกฝายนั้นไมไดรับความ
ยุติธรรม จึงควรนําหลักการรองขอพิจารณาคดีใหมในเรื่องพยานหลักฐานเท็จของประเทศเยอรมัน
และประเทศฝรั่งเศสมากําหนดในประเทศไทยเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรมในเรื่องนี้
3. ประเทศไทยควรนําเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศมา
ปรับใชใหเหมาะสม เพื่อใหคูความในคดีไดรับความยุติธรรมซึ่งบุคคลตองไปรับตามกฎหมายในระบบ
กฎหมายวิธีพิจารณา
4. การคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีของไทยนั้นไมสามารถเปนเหตุในการรองขอ
พิจารณาคดีใหมได ซึ่งเหตุการรองขอพิจารณาของไทยมีเพียงเหตุขาดนัดเทานั้น ทําใหคูความไมไดรับ
ความเปนธรรมในคดี จึง ควรนําการคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีม าบัญญัติเ ปนเหตุในการขอ
พิจารณาคดีใหม โดยนําหลักของกฎหมายตางประเทศที่ยอมรับใหพยานหลักฐานใหมเปนเหตุในการ
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ขอพิจารณาคดีใหมได แตพยานหลักฐานใหมจะตองเปนสาระแกคดีที่ทําใหผลเปลี่ยนแปลงแพเปน
ชนะ
จากข อ เสนอแนะตามที่ ก ล า วมาทั้ ง หมด ผู เ ขี ย นจึ ง ขอเสนอแนวทางโดยเพิ่ ม
บทบัญญัติใหมไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ดังนี้
“มาตรา 207/1 นอกจากระบุไวในมาตรา 206 และมาตรา 207 ในกรณีที่ศาลไดมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว คูความอาจมีคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ศาลพิพากษาคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานใดในการวินิจฉัยคดี แตปรากฏ
ในภายหลังจากมีคําพิพากษาไปแลววาเปนพยานหลักฐานที่ทําปลอมขึ้น
(2) เมื่อปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกล
ฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งและคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น
(3) เมื่อพบพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย
การรองขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรานี้ตองกระทําภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับ
จากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม แตจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่มีคําพิพากษา
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