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การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นถูกจํากัดแต
โดยการที่คูความที่แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเ ขามาตอสูในกระบวนพิจ ารณาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เชน จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาล
ในวันนัดสืบพยานครั้งแรก เปนตน คูความดังกลาวยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยคูความฝายที่
แพคดีแสดงใหศาลเห็นวาตนมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณา หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น ทั้งนี้การขอพิจารณาใหมอาจจะกระทําไดในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนและภาย
หลัง จากที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหคูความฝายที่ขาดนัดนั้นแพคดี การขอพิจ ารณาใหมภายใต
บทบัญญัติวาดวยการพิจารณาโดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้มีขึ้นเพื่อ
แกไขกระบวนพิจารณาของศาลที่มุงดําเนินคดีโดยรวบรัด แตมิใชเปนการขอใหพิจารณาใหมภายหลัง
จากที่คําพิพากษาของศาลแพงนั้นถึงที่สุด หรือเปนที่ยุติแลวดังเชนการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมา
พิจารณาใหม หรือการขอพิจารณาคดีปกครองใหม ดังนั้นเมื่อคําพิพากษาในคดีแพงถึงที่สุดแลวจะขอ
พิจารณาคดีใหมไมได แมวาตอมาภายหลังทีศ่ าลมีคําพิพากษาแลว ปรากฏวาคําพิพากษานั้นมีความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการวินิจฉัยขอเท็จจริงของตุลาการ กรณีพบพยานหลักฐานอันเปนเท็จ หรือคูความ
พบพยานหลัก ฐานใหมที่ เ ปน สาระสําคั ญ แหง การพิจ ารณาคดี อัน มีผ ลให คํา พิพ ากษาของศาล
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญก็ตาม
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศกับการขอศาลพิจารณาคดีใหมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา
การขอพิจารณาคดีใหมมีหลักเกณฑปรากฏไวอยางชัดเจน ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
เยอรมันและฝรั่งเศส มีเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมที่แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทย เชน การพบพยานหลักฐานใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว
อันมีผ ลตอการพิพากษาใหม หรือเมื่อปรากฏภายหลัง จากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคํา
พิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่ง และคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝาย
ที่ฉอฉลนั้น และความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอาศัยเหตุดังกลาว
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ขางตนนั้นเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ดังนั้นเพื่อใหการขอพิจารณาคดีใหมของไทยนั้นมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณามากขึ้น รวมถึงเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน จึงควรนําเหตุแหงการ
ขอพิจารณาคดีใหมตามกฎหมายตางประเทศมาปรับใชกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทยซึ่งเปนการเยียวยาคูความใหไดรับความยุติธรรม
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The request for a new trial under the Code of Civil Procedure is
limited only by the parties that lost the case in court for the reason that they did not
come to fight in the proceedings within a specified period; for example, the
defendant did not file a statement of defense or in cases where one party is
unavailable for first hearing date. Said parties can lodge request for new adjudication.
The parties that lost the case show the court that they did not intentionally miss
filing date of the statement or appointment. The request for reconsideration may be
made during the hearing of the trial court and later the Court of First Instance, ruled
to the parties on the appointment of losing the case. The request for reconsideration
under consideration by the lack of provisions on the appointment is meant to
resolve the proceedings of court proceedings aimed at the postgame according to
the Code of Civil Procedure. A request for reconsideration after the final verdict,
closed cases, a request to renew a criminal case comes up for reconsideration and a
judicial ruling request are objectionable. Although the judgment in the civil case
ultimately would not request a new trial, the court ruled judgment later. It appears
that the judgment is a mistake caused by the diagnosis of the facts of the judiciary.
Cases of false testimony or the parties finding new evidence that is the essence of
the trial has resulted in a change in judgment of the Court.
The objective of this research was to compare between the ideas
about requesting for a new trial in a foreign court for a new trial in Thailand. From
the study, requesting for a new trial was clearly stated in countries like America,
England, Germany and France. The causes of new trial request were varied, which
was dissimilar to Code of Civil Procedure of Thailand; for instance, to find new
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evidence of the facts and law termination. These two examples influenced new
judges or appeared after the Supreme Court orders, that the court had sentenced
the trickery to any party. Also, the sentences were beneficial to the fraudulent
parties and clarification on the timing of the request for a new trial based on the
above was accurate timing.
Thus, to provide request a new trial in Thailand that is effective and
consistent with the objectives of the system to consider becoming more, including to
solve the problems mentioned above. Therefore should studying the reasons of the
request for a new trial under international law, adapted to the Civil Procedure Code
of Thailand, was a definitely appropriate for a party to avoid impartiality.
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