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
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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
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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,
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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.

47
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 ใหขอเฉพาะที่ศาลซึง่ มีอํานาจในการสั่งบังคับคดี19
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
29

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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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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(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
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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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มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526.
37
มาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรอื้ ฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
38
มาตรา 9 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
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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
39

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตริ ื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
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มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัตริ ื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
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มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
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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
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มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตริ ื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. 2526
44
อัตราที่กําหนดไวสําหรับการกักขังแทนคาปรับ ตามมาตรา 30 แหงประมวลกฎหมาย
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อาญา
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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
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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
เดิมแกที่ดนิ สาธารณะ 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
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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

53

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
54

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
นัน้ ไมไดทําใหขอเท็จจริงในคดีเปลี่ยนแปลงไปก็ไมอาจอางเปนพยานหลักฐานใหมได 57 หรือการอาง
จากคดีเ ดิมไดในวันที่มีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง ชี้ขาดคดีใหม เพื่อใหเปนการ
ยุติธรรมควรใหสิทธิผูฟองเปนคดีใหมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด”
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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

61

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.
62
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
65

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”
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สรุปความจาก จักรพงษ เล็กสกุลไชย, “คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1,”
(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น. 248-256.
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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”
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา บัญญัติวา “คําขอใหพิจารณา
คดีใหมนั้น ใหยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแก
จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ แตถาศาลไดกําหนดการอยางใดๆ เพื่อสง คํา บัง คับเชนวานี้โดยวิธีสง
หมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน จะตองไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดนั้นแลว ในกรณีที่จําเลยที่ขาด
นัดยื่นคําใหการไมสามารถยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับ
ได จําเลยนั้นอาจยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณนั้นได
สิ้นสุดลง แตกรณีจะเปนอยางไรก็ตามหามมิใหยื่นคําขอเชนวานี้เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ได
ยึดทรัพยหรือไดมีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธีอื่น
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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”
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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”
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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

82
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

