บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ
เดือนตุลา จํากัด, 2548.
__________. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, 2552.
__________. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2549.
จักรพงษ เล็กสกุลไชย. คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : นิติ
ธรรม, 2551.
ชัยวัฒน วงศวัฒนาศานต. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ,
2540.
ธานินทร กรัยวิเชียร. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. เลมที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527.
บรรเจิด สิง คะเนติ . การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่ง ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 28 ในกรณี ที่มี คํา พิพ ากษาถึ ง ที่ สุด แล ว . กรุง เทพมหานคร : สํ านั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญ, 2551.
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ. คูมือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ อภิโชติ, 2557.
พระนิติการณประสม. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. กรุงเทพมหานคร : แสงทอง
การพิมพ, 2515.
พิพัฒน จักรางกูร. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ภาค 1). กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543.
สุร ชัย สุวรรณปรีช า. ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ ง 2. พิม พ ครั้ง ที่ 2 ฉบับ ปรั บ ปรุง .
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546.
111

112
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า. 70 ปสํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า. กรุง เทพมหานคร :
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546.
วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ พลรบ. หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง. เลมที่ 1. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2548.
วรรณชัย บุญบํารุงและคณะ. หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1. กรุงเทพมหานคร
: วิญูชน, 2548.
วรเจตน ภาคีรัตน. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง. พิมพครั้งที่
3. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2549.
อุด ม เฟ อ งฟุ ง . คํ า อธิ บ ายประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ภาค 3 อุ ท ธรณ แ ละฎี ก า.
กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชกิจการพิมพ, 2543.
อํา พน เจริ ญ ชีวิ น . คํ าอธิ บ ายการฟ องและการดํ าเนิ นคดี ในศาลปกครอง. กรุ ง เทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติธรรม, 2550.
งานวิจัยและวิทยานิพนธ
กิตติพงษ จิตสวางโศภิต. “ผลผูกพันคําพิพากษาในคดีแพง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ ง มาตรา 145.” วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขานิ ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
แกวกานนต ปนแกว . “การขอใหศาลพิจ ารณาพิพากษาคดีห รือมีคําสั่ง ชี้ขาดคดีป กครองใหม . ”
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555.
ไกรพันธุ พรหมานุกูล. “การแกไขคําพิพากษาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย ตามมาตรา 143 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง.” วิท ยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
คณิน วงศใหญ. “ปญหาในการตีความ พยานหลักฐานใหม ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟนคดีอาญาขึ้น
พิจ ารณาใหมกับ การสอบสวนซ้ํา .” วิ ท ยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณ ฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.

113
จันตรี สินศุภฤกษ. “การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ.” วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.
ชินานนท วงศวีระชัย. “การแกไขคําพิพากษาในคดีอาญาโดยการอุทธรณตามระบบคอมมอนลอวและ
ซีวิลลอว.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,
2527.
ปวีณา มาศมุท ทิก. “การจํากัดสิทธิอุทธรณฎีก าในคดีแพง .” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
วีระชัย เหลือง. “การเพิกถอนคําพิพากษาโดยศาลที่มีคําพิพากษา.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2555.
สันทัด สุจริตกุล. “การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528.
บทความ
ธนกร วรปรัชญากูล. “เรื่องระบบศาลยุติธรรมและการขอใหมีการทบทวนคําพิพากษาของศาลใน
ประเทศฝรั่งเศส.” ดุลพาห. (มกราคม-เมษายน, 2547).
วรรณชัย บุญ บํารุง . “หลัก ทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง ของฝรั่ง เศส.”วารสาร
นิติศาสตร. ฉบับที่ 1 ปที่ 30. (มีนาคม 2543).
สถิต เล็งไธสงค. “การฟองความ”. บทบัณฑิตย ปที่ 23. (มกราคม 2508).
สิริพันธ พลรบ และวรรณชัย บุญบํารุง . “การใชสิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพงโดยไมสุจริต ”.
วารสารกฎหมาย. ปที่ 20 ฉบับที่ 3. (2544).
เอกสารอื่นๆ
กิตติศักดิ์ ปรกติ. “ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอวและคอมมอนลอว”. เอกสาร
อัดสําเนา.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายตางประเทศ”. เอกสารอัดสําเนา.
วรรณชัย บุญบํารุง. การคัดคานคําพิพากษาของศาล, เอกสารอัดสําเนาไมไดพิมพเผยแพร.

114
Books
Andrew Beck. Principle of Civil Procedure. 2nd ed. Wellington : A THOMSON
COMPANY, 2001.
Bryan A.Garner. Black’s Law Dictionary. Eighth Edition. United State : West Publishing
Co., 2004.
E.J.Cohn. Manual of German Volume 2. London : The British Institute of International
and Comparative Law, 1971.
Fleming James, Jr and Geoffrey C. Harzard, Jr. Civil Procedure, 2 nd. Ed., (Boston :
Little, Brown and company, 1997), p.527
Herzog E, Peter and Darlen, Delmar. “Attacks on Judicial Decisions” in Civil
Procedure. Vol. 16 : International Encyclopedia of comparative Law. Ed.
Boston. 1984.
Jack H. Friedenthal. Marry Kay Kane, Arthur R. Miller. (199). Civill procedure. (3 thed).
Mauro CAPELLETETTL. The Judicial Process in Comparative Perspective, (1989).
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.
Website
ณรงค ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ . “การขอให ศาลพิ จ ารณาพิ พากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ชี้ ขาดคดี ป กครองใหม . ”
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id, 4 พฤศจิกายน 2557.
ธนกฤต วรธนัชชากุล. มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีแพง : มองเทศแลวยอนมามองไทย. วารสารศาล
ยุติธรรมปริทัศน. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=231057, 27 กรกฎาคม 2557

115
วรเจตน ภาคีรัตน. “การลบลางคําพิพากษาที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของกฎหมายและความยุติธรรม.”
http://www.enlightenedjurists.com/blog_print/41, 7 มกราคม 2557.
Cornell Law School. Retrieved 1 http://www.law.cornell/edu/rules/ frcp/Rule59.thm, August
1, 2009.

