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
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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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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

