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

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7137/2541 (เนติ) ผูที่จะมีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 207 ไดนั้นจะตองเปนคูความและเปนคูความฝายที่
ถูกศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณา และการขาดนัดพิจารณาเปนเหตุใหศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ฝายที่ขาดนัดนั้นแพคดีในประเด็นขอพิพาทดวย คดีนี้ศาลชั้นตนไดทําการไตสวนเปนคดีไมมีขอพิพาท
และมีคําสั่งใหผูรองทั้งสองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1382 ไปแลว คดีจึงไมมีประเด็นขอพิพาท ผูคัดคานไมไดเปนผูยื่นคําฟองหรือถูกฟองตอศาล
ผูคัดคานจึงไมใชบุคคลที่เปนคูความในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(11)
และผูคดั คานไมไดถูกศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูคัดคานแพคดีใน
ประเด็นที่พิพาทผูคัดคานจึงไมมีสิทธิขอใหพิจารณาคดีใหม
4
มาตรา 1 (11) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช 2477.
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ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเห็นควรวาเหมาะสมแลว เนื่องจากคดีแพงเปนเรื่องระหวาง
เอกชนกับเอกชน มิใชคดีปกครองหรือคดีอาญา ซึ่งรัฐอาจเขามาเปนผูยื่นขอพิจารณาคดีใหมได จึงมิ
ควรบัญญัติขยายสิทธิอยางประเทศเยอรมันที่ใหผูแทนประโยชนสาธารณะยื่นได
4.1.3 กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นจะมีการขอใหพิจารณาคดี
ใหม 2 กรณี คือ 1. การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 3 และ 2.
การขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และ
มาตรา 207 จากการศึกษาทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศนั้น พบวา การขอพิจารณาคดี
ใหมของไทยแตกตางจากการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศ แตที่เหมือนกันนั่นก็คือ การขอให
พิจารณาคดีใหมห ลัง จากศาลมีคําพิพากษา ผูศึกษาจึงวิเคราะหเ ปรียบเทียบระยะเวลาในการขอ
พิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาเทานั้น ดังนี้
การขอพิจ ารณาคดีใ หม นั้น เป นการทํา ใหค ดีก ลับ เข าสู ก ารพิจ ารณาอีก ครั้ ง
กระบวนพิจารณาที่ไดกระทํานั้นจะถูกเพิกถอนตั้งแตศาลมีคําสั่งอนุญาต จึงเปนการทําใหคดีลาชา
ดังนั้นระยะเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดคดีความมิใหลนศาลจนเกินควร เพราะถาไมมีกําหนด
ระยะเวลาในการขอแลวยอมทําใหบุคคลใดจะขอในเวลาใดก็ได ระยะเวลาจึงเปนสิ่ง สําคัญที่ควร
กําหนดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาคดี
สําหรับ ประเด็นกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา
199 จัตวา มาตรา 199 เบญจในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นสอดคลองกับหลักการวา
ดวยสิทธิการนําพยานหลักฐานเขาตอสูซึ่งภายใตหลักการนําพยานหลักฐานเขาตอสูคดี ศาลตองเปด
โอกาสใหคูกรณีมีโอกาสนําเสนอขอเท็จจริง ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมทั้งนําพยาน
บุคคล พยานเอกสารหรือพยานหลักฐานใด เพื่อที่คูความนําพยานเหลานี้เสนอตอศาล พยานดังกลาว
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การสนั บ สนุ น ข อ กล า วหาหรื อ ข อ ต อ สู ข องตน การเป ด โอกาสนํ า เสนอ
พยานหลักฐานเชนนี้ คูความมีสิทธิไดรับความยุติธรรมอยางเต็มที่ บทบาทของบทบัญญัติกฎหมาย
และศาลจึงมีความสําคัญอยูทกี่ ารเปดโอกาสใหนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลของคูความ สงผลตอ
ศาลสามารถพิจารณาคดีไดอยางยุติธรรม ซึ่งความไมสอดคลองดังกลาวปรากฏในมาตรา 199 จัตวา
และมาตรา 199 เบญจดังนี้
ประการแรก กําหนดระยะเวลาในมาตรา 199 ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพงของไทยนั้นไดกําหนดใหการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมภายหลังศาลมีคําพิพากษาแลว
นั้น ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาภายใน 15 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นมาก
สวนกําหนดระยะเวลาในกฎหมายตางประเทศนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาตองยื่นไมเกินยี่สิบแปด
ประเทศอังกฤษจะตองทําเปนคําขอตอศาลอุทธรณภายใน 6 สัปดาห ประเทศเยอรมันกําหนดใหตอง
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ยื่นภายในหนึ่งเดือน แตไมเกินหาป และประเทศฝรั่งเศสตองยื่นภายในกําหนดเวลาสองเดือน จะเห็น
ไดวาทุกประเทศมีกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน และจํากัดเพื่อมิใหคดีนั้นถูกพิจารณาขึ้นใหมได
งายๆ โดยไมมเี หตุอันสมควร ซึ่งจะทําใหแตละคดีนั้นลาชาออกไป
ประการที่สอง จุดเริ่มตนการนับระยะเวลาการขอพิจารณาคดีใหมของไทยนัน้ นับ
แตวันที่สงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณา ไมใชนับแตวันที่สิ้น
กําหนดในคําบังคับ เพราะเปนเวลาที่ศาลกําหนดใหจําเลยปฏิบัติตามคําบังคับซึ่งเปนระยะเวลาในการ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษา แตทั้งนี้ถามีพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับไดมาขัดขวางในการรองขอให
พิจารณาคดีใหม ซึ่งมิใชเกิดจากความผิดของผูขอใหยื่นคําขอไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่พฤติการณ
นั้นสิ้นสุด5 สวนในกฎหมายตางประเทศนั้นจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา นับ
แตมีคําพิพากษา ประเทศอังกฤษนับตั้งแตศาลชั้นตนพิพากษา ประเทศเยอรมันจุดเริ่มตนการนับ
ระยะเวลานั้นจะมีสองอยาง คือ หนึ่งเดือนนับแตรูเหตุแหงการยื่นขอพิจารณาใหม หากไมรูเหตุแหง
การยื่นขอพิจารณาใหมจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่คําพิพากษานั้นมีผล และประเทศฝรั่งเศสนับจาก
วันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม เห็นไดวา ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอัง กฤษนั้นจะมีจุดเริ่ม ตนการนับระยะเวลาที่เ หมือนกันคือนับ แตวันที่มีคําพิพากษา แต
ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสนั้นจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาจะเริ่มตั้งแตวนั ทีค่ คู วามทราบเหตุ
ที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม อยางไรก็ตามแมจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาของประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศสจะเหมือนกัน แตประเทศเยอรมันนั้นจะมีขอจํากัดที่วาถาไมท ราบเหตุจะตองไมเกิน
หาปนับแตวันที่คําพิพากษามีผล สวนประเทศฝรั่งเศสนั้นจุดเริ่มตนการนับนั้นหากคูความยังไมทราบ
เหตุก ารขอพิจารณาคดีใหมระยะเวลานั้นยังไมเริ่ม นับจนกวาคูความจะทราบเหตุ แสดงใหเ ห็นวา
ประเทศฝรั่งเศสจะมีจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาที่มากกวาประเทศอื่นๆ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 844/2536 (เนติ) จําเลยไมทราบเรื่องที่ถูกฟองเพราะจําเลยขายบานซึ่งเปน
ภูมิลําเนาเดิมใหแก ช. ไป และไดยายไปอยูบานของภรรยาแลว และไมไดรับการติดตอ จาก ช. เรื่องที่
จําเลยถูกฟอง เนื่องจาก ช. ไมทราบที่อยูใหมของจําเลยและจําเลยไมไดไปที่ บานเดิมอีกเลย กรณีถือ
ไดวาจําเลยมิไดจงใจขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจารณา คํารองของจําเลยระบุวา การที่จําเลย
ขาดนัดยื่นคําใหการและขาดนัดพิจ ารณา เพราะจําเลยไมเคยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
หมายนัดสืบพยานโจทกรวมทั้งคําบังคับ เนื่องจากโจทกนําไปสงที่บานที่จําเลยขายไปแลว ถือไดวาคํา
ขอของจําเลยแสดงเหตุแหงการลาชาอันเนื่องมาจากพฤติการณนอกเหนือที่จําเลยไมอาจรูได ทําใหไม
สามารถยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่สงคําบังคับใหแกจําเลย
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ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา ระยะเวลาในการรองขอพิจารณาใหมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจ ารณาความแพง ของไทยนั้น แมจ ะมีกําหนดระยะเวลาการรองขอพิจ ารณาคดีใหม ชัดเจน
เหมือนกับกฎหมายตางประเทศ แตกําหนดระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาที่จํากัดและสั้นมาก คูความมี
ระยะเวลาในการใชสิทธิไดนอย ทําใหคูความไมไดรับความยุติธรรมอยางเพียงพอ ตลอดจนจุดเริ่มตน
การนับระยะเวลาของไทยนั้นเริ่มตนแตวันที่สงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกคูความฝายที่
ขาดนัดพิจารณา ซึ่งจุดเริ่มตนการนับระยะเวลานั้นจะตองเริ่มนับ จากเหตุที่คูความขาดนัดแตกตาง
จากจุดเริ่มตนการนับระยะเวลาของกฎหมายตางประเทศในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสที่นบั แตวนั ที่
คูความทราบเหตุแหงการรองขอพิจารณาคดีใหม อันทําใหจุดเริ่มตนการนับระยะเวลานั้นถาคูความไม
รูเ หตุก็ยังไมเ ริ่ม นับ ระยะเวลาในการนับ จึง มี เ วลาที่มากกวาของประเทศไทย คูความไดรับ ความ
ยุติธรรมอยางเพียงพอ เมื่อพิจารณาแลวประเทศไทยควรนําหลักเกณฑในเรื่องระยะเวลาการรองขอ
พิจารณาคดีใหมของประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสมาปรับใชใหเหมาะสม
4.2 เหตุในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม
การขอใหพิจารณาคดีใหม6 มี 2 กรณี คือ การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษา
ตามมาตรา 206 วรรค 3 และการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199
จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 ซึ่ง 2 กรณีนี้จะรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะมี
เหตุจากคูความขาดนัด ผูวิจัยทําการศึกษาเหตุการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา
ตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 เทานั้นเนื่องจากกฎหมายตางประเทศนั้น
มีเฉพาะเหตุแหงการขอใหพิจารณาคดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษา เมื่อศาลพิพากษาคดีใหคูความ
ฝายขาดนัดที่แพคดี กฎหมายใหผูขาดนัดนี้มีคําขอใหพิจารณาคดีใหมไดโดยมาตรา 199 เบญจ เปน
เรื่องจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณาลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลย
ผูขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี สวนกรณีคูความที่ขาดนัดพิจารณา กฎหมายมาตรา 207 ใหนําเอา
หลักการรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจําเลยผูขาดนัดยื่นคําใหการและศาลพิพากษาใหแพคดี มาตรา
199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ มาบังคับใชโดยอนุโลม
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 199
จัตวา มาตรา 199 เบญจและมาตรา 207 นั้น ผูศึกษาพบวา มาตราดังกลาวอยูภายใตหลักการใชสิทธิ
ภายใตขอบเขตทางกฎหมาย ซึ่งคูความแตละฝายยอมใชสิทธิของตน เพื่อการดําเนินคดีในชั้นศาลได
6

สรุปความจาก จักรพงษ เล็กสกุ ลไชย, “คํ าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1,”
(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2551), น.248-256.
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แตการใชสิทธินี้ตองอยูภายใตขอบเขตวา กฎหมายอนุญาตใหกระทําไดเทานั้น คู ความจึงไมมีสิท ธิ
กระทําการใดเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนด หากคูความกระทําการดังกลาวไป ศาลมีสิทธิสั่งเพิก
ถอนการกระทําหรือมีคําสั่งอยางใดก็ไดตามกฎหมาย
ภายใตหลักการใชสิทธิภายใตขอบเขตของกฎหมายขางตน ผูศึกษาพบวา บทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 มี
ลักษณะเปนไปตามหลักการดังกลาวดังนี้
ประการแรก เหตุการขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 199 เบญจ เปนเรื่องจําเลยขาด
นัดยื่นคําใหการและศาลดําเนินกระบวนพิจารณาลวงเลยไปจนมีคําพิพากษาใหจําเลยผูขาดนัดยื่น
คําใหการแพคดี และคูความขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 207
ประการที่สอง การใชอํานาจศาลสั่งใหมีการรองขอพิจารณาคดีใหมไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 นั้น ศาลจะตองไตสวนคํารอง
ขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 21 และตองเห็นวาคูความไมจงใจขาดนัดหรือมีเหตุอันสมควร
อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเหตุ แ ห ง การขอพิ จ ารณาคดี ใ หม กั บ กฎหมาย
ตางประเทศแลว ผูศึกษาพบวา ทุกประเทศอยูภายใตหลักการใชสิทธิภายใตขอบเขตของกฎหมาย
เชนกัน แตประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส มีเงื่อนไข
เหตุแหง การขอพิจ ารณาคดีใหมก วางขวางกวาไทยดัง นี้ กรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวน
พิจารณาของศาล เหตุการกระทําโดยทุจริตของคูกรณี และเหตุการณคนพบพยานหลักฐานใหม
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา เหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศมีเหตุในการขอ
พิจารณาคดีใหมกวางขวางมากกวาประเทศไทย ทําใหคูความไดรับความยุติธรรมในกระบวนการ
พิจารณาคดีไดอยางเต็มที่ เชน การยอมรับฟงพยานหลักฐานใหมอันเปนเหตุในการขอพิจารณาคดี
ใหมเพื่อใหมีการแกไขคําพิพากษาได ในประเทศไทยนั้นกฎหมายกําหนดเหตุแหงการขอพิจารณาคดี
ใหมนั้นมีเฉพาะเหตุขาดนัด ไมยอมรับเหตุพบพยานหลักฐานใหม จะพิจารณาพยานหลักฐานตามที่ยนื่
บัญชีระบุพยานมาเทานั้น แตพยานหลักฐานที่ไดคนพบใหมนั้นศาลจะไมรับฟง เพราะไดทําคําพิพากษาแลว
คู ค วามต อ งใช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ ไป อย า งไรก็ ต ามแม คู ค วามจะใช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ไ ด แ ต ก ารค น พบ
พยานหลักฐานใหมนั้นก็ตองหามหลักของการอุทธรณ เพราะพยานหลักฐานใหมนั้นมิไดวากลาวมา
โดยชอบโดยศาลชั้นตน ดังนั้นจึงเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขได คูความจึงไมไดรับความยุติธรรมทาง
คดี จึง ควรนําเหตุแหง การขอพิจ ารณาคดีใหมของตางประเทศมาปรับ ใชในประเทศไทยโดยเพิ่ ม
เหตุการคนพบพยานหลักฐานใหมใหสามารถเปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมในประเทศไทยได
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4.3 เปรียบเทียบการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม ตามพระราชบัญญัติอื่น
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางเอกชนกับ
เอกชนซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน กระบวนการพิจารณาเปนแบบระบบกลาวหา โดยถือเปนหนาที่ของ
คูความที่จ ะตองรัก ษาผลประโยชนของตนเอง ศาลมีหนาที่เพียงแตเปนคนกลางตัดสินคดีเทานั้น
แมวาศาลจะรับฟงพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงไมถูกตองกับความเปนจริงก็ตาม แตเมื่อศาลไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดแลวจะมีผลผูกพันคูความในคดีอยางเด็ดขาด
การขอพิ จ ารณาคดี ใ หม ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง นั้ น มี
วัตถุป ระสงคเพื่อลบลางหรือแกไขคําพิพากษาถึง ที่สุ ดอันเนื่องมาจากคูความขาดนัดเทานั้น จึงไม
สามารถแกไขเยียวยาผลของคําพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ผิดพลาดอันเกิดจากการรับฟงขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐาน และหลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา (res judicata)7 ถือไดวาเปนหลักเกณฑที่มี
ความสําคัญ ที่สุดประการหนึ่ง ของกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดขอ
พิพาทแหงคดีอันเปนยุติแลวก็ควรที่คูความและประชาชนจะตองยอมรับนับถือและมีความเคารพใน
เหตุผลและผลแหงคําตัดสินนั้นควรไดรับความเลื่อมใสและศรัทธาจากผูใชกฎหมายและประชาชน
แมคดีแพงคูความเสียหายในเรื่องทรัพยสินที่ไมเหมือนในคดีอาญาซึ่ง เปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับชีวิต รางกาย เสรีภาพก็ตาม แตคดีแพงควรเปดรับการพิจารณาคดีใหมเนื่องจากหากมี
ความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี แตอาจจะเปนความ
ผิดพลาดที่เกิดจากองคกรตุลาการที่ทําหนาที่เปนผูตัดสินคดี หรือพบพยานหลักฐานใหมที่เปนสาระ
แกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ดังนั้นการปลอยใหบุคคลตองตกอยู
ในผลบังคับที่ตองผูกพันตามคําพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีนี้จึงกอใหเกิดความไมเปนธรรม
เกิดขึ้นในระบบกฎหมายซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมที่บุคคลตองไดรับตามกฎหมายในระบบกฎหมาย
วิธีพิจารณา
การขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น มีเหตุแหง
การขอพิจารณาคดีใหมและมีเงื่อนไขที่จํากัดกวาพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้

7

กิตติพงษ จิตสวางโศภิต, “ผลผูกพันคําพิพากษาในคดีแพง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 145,” (วิท ยานิพ นธป ริญ ญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร บัณฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น.11.
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เหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นระบุไว
แตเฉพาะเหตุขาดนัดเทานั้น ซึ่งเปนเหตุที่จํากัดกวาเหตุตามพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมา
พิจารณาใหม และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เชน
พระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม หากพบวามีพยานบุคคลซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลัก
ในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานนัน้
เปนเท็จหรือไมถูกตองตรงกับความจริง พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคล ซึ่งศาลไดอาศัยเปน
หลัก ในการพิจ ารณาพิพากษาคดีอันถึง ที่สุดนั้นไดมีคําพิพากษาถึง ที่สุดในภายหลัง แสดงวาเปน
พยานหลักฐานปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง หรือพยานหลักฐานใหมอันชัดแจง
และสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้นจะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษทางอาญาโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด สามารถเปนเหตุในการรองขอพิจารณาคดีใหมได ทั้งนี้แม
การขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมจะมีเหตุในการขอที่เปดกวาง บัญญัติชัดเจนกวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง แตเหตุนั้นจะตองมีคําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิก
ความของพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงทีส่ ดุ นัน้
เปนเท็จหรือเปนพยานหลักฐานปลอมหรือไมถูกตองตรงกับความจริงมารองรับเสียกอนถึงจะขอใหรื้อ
ฟนคดีโดยอาศัยเหตุดังกลาวได จึงเปนเงื่อนไขที่จํากัดและรัดกุม เพื่อมิใหมีการรื้อฟนคดีไดโดยงา ย
สวนการกลาวอางวามีพยานหลักฐานใหมนี้จะตองสําคัญถึงขนาดวาไดนํามาสืบในคดีเดิมแลวจะแสดง
ไดวาจําเลยในคดีเดิมไมไดกระทําความผิด จึงจะเขาเงื่อนไขที่จะขอใหรื้อฟนได และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นสามารถขอพิจ ารณาคดีใหมเ มื่อมี
พยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ แตทั้งนี้
พยานหลักฐานใหมนั้นคูความที่ขอใหพิจารณาคดีใหมตองพิสูจนใหเห็นวาไมสามารถที่จะทราบหรือ
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานใหมนั้นในระหวางที่มีการพิจารณาคดีกอนการตัดสินคดี แมวาจะไดมีความ
พยายามอยางเต็มทีแ่ ลวก็ตาม นอกจากนั้นขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานใหมตองหักลางหรือทําให
ขอเท็จจริงที่ศาลฟงเปนยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญโดยจะตองมีผลทําใหคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง เสร็จเด็ดขาดในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไป หากไมส ามารถทําใหขอเท็จจริงที่ศาลฟงเปนยุติแลว
เปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ าคั ญ จนทํ า ให ผ ลการวิ นิ จ ฉั ยของศาลเปลี่ย นแปลงไป ถึ ง แม จ ะเป น
พยานหลักฐานใหมก็ตามก็ไมอาจที่จะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมได
เชน กรณีการอางพยานผูเชี่ยวชาญที่ทําความเห็นในคดีขึ้นมาใหมหากความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ
นั้นไมไดทําใหขอเท็จจริงในคดีเปลี่ยนแปลงไปก็ไมอาจอางเปนพยานหลักฐานใหมได 8 หรือการอาง
8

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

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

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

11

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 148 คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
หามมิใหคูความเดียวกันรื้อรองฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันเวนแตในกรณี
ตอไปนี้
(1) เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(2) เมื่อคํา พิพากษา หรื อคําสั่ ง ไดกํา หนดวิ ธีก ารชั่ว คราวใหอ ยูภายในบัง คับ ที่จ ะแกไ ข
เปลี่ยน แปลงหรือยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ
(3) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคําฟองมายื่น
ใหมในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ

103
สรุปไดวา การขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของไทยนั้นมีห ลัก เกณฑและเงื่อนไขที่จํากัดกวาการขอใหศาลพิจ ารณาคดีใหมตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ของต า งประเทศและการขอให ศ าลพิ จ ารณาคดี ใ หม ต าม
พระราชบัญญัติอื่น เมื่อมีขอบเขตอยางจํากัดจึงทําใหไมสามารถเยียวยาคูความในคดีที่เสียหายให
ไดรับความยุติธรรมตามระบบวิธีพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยจึงควรนํา
วิธีพิจารณาความแพงของตางประเทศในเรื่องของหลักเกณฑและเงื่อนไขในบางประการมาปรับใชให
เหมาะสม เพื่ อแกไ ขปญ หาและเยี ยวยาคูความในคดีที่ เ สี ยหายใหไ ดรั บ ความยุติ ธรรมตรงตาม
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณา
4.5 ขอดีและขอเสียในการอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
4.5.1 ขอดี
คดีแพงแมคูความเสียหายในเรื่องทรัพยสินที่ไมเหมือนในคดีอาญาซึ่งเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับชีวิต รางกาย เสรีภาพก็ตาม แตหากคําพิพากษาในคดีแพงนั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
คูความแลว ยอมไมเกิดความยุติธรรมแกคูความฝายที่เสียหาย หากมีการอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
ไดก็จ ะเปนการเยียวยาคูความฝายที่เ สียหายไดอยางถูก ตอง คูความฝายที่เ สียหายจะไดรับ ความ
ยุติธรรมซึ่งตรงตามวัตถุประสงคในระบบวิธีพิจารณา
4.5.2 ขอเสีย
หากศาลอนุญาตตามคําขอของผูรองใหพิจ ารณาคดีใหม จะสง ผลใหคดีลาชา
เพราะการขอพิ จ ารณาคดี ใหมนั้ น ทํ า ให คดี ก ลั บ สูก ารพิจ ารณาอี ก ครั้ง และมีก ารอนุญ าตให สื บ
พยานหลักฐานใหมอีกครั้ง และเมื่อศาลมีคําพิพากษาคูความในคดีก็ยังคงใชสิทธิอุทธรณ ฎีกาตอไปได

