บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
เมื่ อ ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง แนวความคิ ด ของการขอให ศ าลพิ จ ารณาคดี ใ หม ใ นระบบ
ตางประเทศ ทั้งในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือการขอใหพิจารณา
คดีใหมในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอื่น ไมวาจะเปนการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหมและ
การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม ตางก็มีแนวคิดในการที่จะใหความ
ยุติธรรมแกประชาชนผูตองตกอยูภายใตบังคับของคําพิพากษา เพื่อใหสามารถใชสิทธิเรียกรองขอให
ศาลนําคดีที่ไดมีคําวินิจฉัยแลวกลับมาพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่มาจาก
หลักการทั่วไปในระบบวิธีพิจารณาคดี นั่นคือหลักความยุติธรรมซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี ก ารรับ ฟง ข อเท็จ จริง ที่ ถูก ตอง แต มีบ างกรณีที่ ก ระบวนพิจ ารณามีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองหรือมีเหตุอยางอื่นที่ทําใหคําพิพากษาคดีเ ดิมที่ไดวินิจฉัยไปแลวไมชอบดวย
กฎหมายหรือไมเหมาะสม เมื่อคําพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์คูความจึงตองตกอยูภายใตความผูกพัน
ของคําพิพากษา จึงเกิดปญ หาที่ทําใหคูความเสียหายจากคําพิพากษาที่ผิดพลาดหรือไมชอบดวย
กฎหมายตอไป ไมไดรับการเยียวยาแกไขใหถูกตองจนทําใหไมส ามารถไดรับ ความยุติธรรมตาม
วัตถุประสงคของระบบวิธีพิจารณาได การขอใหศาลพิจารณาคดีใหมจึงเปนวิธีการหนึ่งที่นํามาเยียวยา
แกไขผลของคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในกรณีที่คูความไมมีสิทธิโ ตแยงเปนอยางอื่นอีก แตใน
ขณะเดียวกันหากปลอยใหมีการแกไขคําพิพากษาไดโดยงายก็จ ะกระทบตอระบบวิธีพิจารณาที่ไม
สิ้นสุ ดเชน กัน ซึ่ง ทํ าใหค ดีนั้ นกลั บ กลายเปนล าช าแทน การขอใหศ าลพิ จ ารณาคดีใหมจึ ง ต องมี
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอใหพิจารณาคดีใหม ซึ่งผูยื่นจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาอัน
จํากัด
ในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริก านั้นมีบ ทบัญญัติเ กี่ยวกับ การขอพิจ ารณาใหมให
กระทําภายหลังจากศาลไดมีคําพิพากษา ซึ่งกําหนดใหคูความฝายที่ไมพอใจเกี่ยวกับการพิจารณาครั้ง
แรกในคดีแพงสามารถรองขอพิจารณาคดีใหมไดภายใตขอบังคับแหง federal rule of civil procedure 59
ซึ่งการยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมนั้นกรณีที่มีการพิจารณาของลูกขุนหรือกรณีเกิดจาการพิจารณา
คดีโดยปราศจากลูกขุน อาจอนุญาตใหพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวน และกรณีการพิจารณาวินิจฉัย
โดยคณะลูก ขุนหรือกรณีภายหลัง จากคณะลูกขุนไดวินิจฉัยแลว มีก ารพบพยานหลัก ฐานใหมอัน
เกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ยุติไปแลว อันมีผลตอการพิพากษาใหม ตาม federal rule 59
ซึ่งการคนพบพยานหลักฐานใหมอันจะเปนเหตุผลสําหรับการขอพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะตองเปน
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พยานหลักฐานที่ไมเคยปรากฏมากอนในเวลาพิจารณา สวนกรณีที่การพิจารณาโดยไมมีลูกขุนศาลจะ
มีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหมไดเฉพาะปรากฏขอผิดพลาดที่สงผลตอความยุติธรรมเทานั้น โดยยื่นในตอ
ศาลที่มีคําพิพากษาและตองยื่นไมเกินยี่สิบแปดวันนับแตมีคําพิพากษา
ระบบกฎหมายอัง กฤษ การขอพิจ ารณาคดีใ หม นั้น จะขอไดต องมีเ หตุแ หง การ
พิจารณาคดีใหม คือ 1) จะตองเกิดจากความไมยุติธรรมเกิดขึ้นจากการที่ศาลแนะนําลูกขุนผิด หรือรับ
หรือปฏิเสธพยานหลักฐานโดยมิชอบ 2) คําตัดสินของลูกขุนปราศจากเหตุผล แตถาไมมีคําขอใหยกคํา
ตัดสินดังกลาวก็จะไมใหมีการพิจารณาคดีใหม เวนแตจะเปนการนํามาซึ่งความอยุติธรรม 3) คําตัดสิน
ของลูกขุนขัดตอพยานหลักฐาน 4) โดยความยินยอมของคูความทั้งสองฝายใหศาลอุทธรณกําหนด
คาเสียหายใหใหมในคดีที่พิจารณาโดยมีลูกขุนและมีการกําหนดคาเสียหายนอยหรือมากเกินไป แตถา
เปนคดีที่ไมไดพิจ ารณาโดยมีลูก ขุน ไมจําเปนตองไดรับ ความยินยอมจากคูความ 5) โดยมีความ
ผิดพลาดหรือผิดพลั้งเผลอ การประนีประนอมยอมความโดยไมมีอํานาจ และ 6) ในกรณีที่คดีที่
พิจารณาโดยไมมีเวลานานพอที่จะพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและสืบพยานอยางเพียงพอ ทั้งยัง
ยอมรับพยานหลักฐานใหมในคดีใหเปนเหตุแหงการขอพิจารณาคดีใหมได ซึ่งคูความจะตองยื่นคําขอ
ตอศาลอุทธรณภายใน 6 สัปดาหนับตั้งแตศาลชั้นตนพิพากษาและศาลจะพิจารณาคําขอเชนเดียวกับ
อุทธรณ
ระบบกฎหมายเยอรมันนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอพิจารณาใหมของวิธีพิจารณา
ความแพงของเยอรมัน (ZPO) โดยในการฟองรองขอพิจารณาคดีใหม (wiederaufnahme) แยก
กระบวนพิจารณาออกเปนสองประเภท คื อ 1) การฟองขอให ศาลแสดงความเปนโมฆะของคําพิ พากษา
(nichtigheitsklage) ใชกับคดีที่มีการฝาฝนกฎวิธีพิจารณาที่รายแรงตามที่บัญญัติในมาตรา 579 ZPO
ไดแก กรณีตุลาการในศาลที่ทําคําพิพากษาที่โตแยง ไมไดออกพิจารณาตามจํานวนที่ระบุห รือกรณี
หนึ่งในตุลาการนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะเปนตุลาการมีสวนรวมในการตัดสินหรือคูความไม
มีผูแทนในการดําเนินกระบวนพิจ ารณาตามที่ก ฎหมายกํา หนด 2) การฟองเพื่อรื้อฟนกระบวน
พิจารณาใหม (restitutionsklage) ใชกับคดีที่เปนผลจากการกระทําผิดอาญาโดยคูความ พยาน หรือ
ผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง ทําใหศาลไดรับคําแถลงขอเท็จจริงที่ไมตรงความจริงหรือกรณีที่ตุลาการทีท่ าํ
การพิจารณาคดีของศาลเองมีความผิดอาญาจากการฝาฝนกฎหมาย หรือกรณีที่ขอบกพรองที่สงสัย
นั้นมีป ระโยชนในการนํากระบวนพิจ ารณาที่ทําคําพิพากษามาพิจารณาอีก ครั้ง (มาตรา 580 แหง
ZPO) โดยการยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมดังกลาวตองเปนกรณีที่คูความไมสามารถใชเหตุแหงการ
พิจารณาคดีใหมนั้นในระหวางการพิจารณากอนหนาได (มาตรา 582 แหง ZPO) และตองไมไดเกิด
เนื่องจากความประมาทเลินเลอใดๆ ของคูความ นอกจากนี้การฟองใหศาลแสดงความเปนโมฆะของ
คําพิพากษาหรือการฟองเพื่อใหรื้อฟนกระบวนพิจารณาอาจยื่นโดยผูแทนของประโยชนสาธารณะได
เชนเดียวกับการยื่นโดยคูความอื่นๆ โดยยื่นในศาลที่โตแยงคําพิพากษาและตองยื่นภายในหนึ่งเดือน
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นับแตรูเหตุแหงการยื่นนั้นและจะไมสามารถยื่นคํารองใดๆ ไดหลังจากสิ้นระยะเวลาหาปนับแตวันที่
คําพิพากษามีผล
สวนระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอพิจารณาใหมในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสมาตรา 593 กําหนดวาการขอพิจารณาคดีใหมเปนการเพิก
ถอนคําพิพากษาที่เปนที่สุดตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา แตเนื่องจากการขอพิจารณาใหม
เปนการกระทบกระเทือนตอหลัก ความศัก ดิ์สิท ธิ์แหง คําพิพากษา ประเทศฝรั่ง เศสจึงไดกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขไวอยางชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตอหลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา ซึ่งเหตุ
ในการขอพิจารณาคดีใหมนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศสมาตรา 595 1) เมื่อ
ปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกลฉอฉลของคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง และคําพิพากษานั้น เปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น 2) มีก ารไดพยานหลักฐาน
สําคัญในคดีกลับคืนมาจากคูความจากฝายหนึ่งที่ยึดถือไว ภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาแลว 3) ไดมี
การพิ พ ากษาคดี ไปโดยอาศั ย พยานหลั ก ฐานที่ ศ าลได วิ นิ จ ฉัย หรื อ ที่ ได ท ราบในภายหลั ง จากมี
คําพิพากษาไปแลววาเปนพยานหลักฐานที่ทําปลอมขึ้น และ 4) ไดมีการพิพากษาคดีมีไปโดยอาศัย
คําใหการเปนลายลักษณอักษรหรือคําให การดวยวาจาที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยในภายหลังจากที่ไดมี
คําพิพากษาไปแลววาเปนเท็จ โดยคูความในคดีหรือผูแทนของผูมีสวนไดเสียในคําพิพากษาตองยื่นคํา
รองภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับจากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหมไดและ
เมื่อคูความไดรองขอใหมีการพิจารณาคดีใหมในคดีใดแลวจะมารองขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมอีกไมได
เวนแตจะมีการคนพบเหตุที่จะมีการรองขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมในภายหลัง
สําหรับการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทย เมื่อไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดและหลักเกณฑในการขอใหศาลพิจารณาคดี
ใหมในระบบกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศส แลวพบวาหลักเกณฑและเงื่อนไขของการขอใหศาลพิจารณาคดีใหมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมีความแตกตางกัน ขาดความครบถวนเกี่ยวกับเหตุการขอให
พิจารณาคดีใหมอยูหลายประการ
ปญหาแรกคือ ปญหาขอจํากัดกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของ
ศาล การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมีหลายอยางหลายขั้นตอน ซึ่งอาจมีกระบวนพิจารณาที่ผิด
ระเบีย บไดทุก ขั้นตอน ซึ่ง สามารถเพิก ถอนกระบวนการพิ จ ารณาที่ผิดระเบียบไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 แตกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงนั้นไมสามารถ
รองขอใหพิจารณาคดีใหมได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 วรรคสองที่บัญญัติวา
ขอคานเรื่องผิดระเบียบนั้น คูความฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา
แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่คูความฝายนั้นไดทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูลแหง
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ขออางนั้น วัต ถุป ระสงคบัญ ญั ติขึ้นเพื่ อใชแก ก รณีที่ คูความฝายที่เ สียหายไดท ราบขอความหรื อ
พฤติการณอันเปนมูลเหตุแหงขออางของการผิดระเบียบนั้นกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาเทานั้น ไมใช
กับกรณีที่คูความฝายที่เสียหายทราบภายหลังจากศาลชั้นตนมีคําพิพากษาศาล ดังนั้นเมื่อศาลพิพากษา
แลวคูความจะรองคัดคานหรือใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไมได เพราะมีคําพิพากษาไปแลว
คงใชสิทธิอุทธรณฎีกาตอไป เชน จําเลยไมทราบถึงการถูกฟองและการดําเนินกระบวนพิจารณา เพิ่ง
ทราบภายหลังคดีถึงที่สุดแลว จําเลยรองขอพิจารณาคดีใหม ศาลฎีกาวินิจฉัยวา จําเลยจะขอใหมีการ
พิจารณาคดีใหมไมได เพราะมิใชเปนเรื่องจําเลยแพคดีเพราะขาดนัดพิจารณาและจะถือวาเปนการ
เพิก ถอนกระบวนพิจ ารณาที่ผิดระเบียบไมไดเพราะมิไดขอกอนศาลพิพากษา (คําพิพากษาฎีกาที่
2550/2525) ดังนั้นกรณีหากมีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 27 นั้นบัญ ญัติขึ้นเพื่อใหเ พิก ถอนกระบวนพิจ ารณาที่ผิ ด
ระเบียบได แตกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดอยางจํากัดคือ เพิก ถอนกอนศาลมีคําพิพากษาเทานั้น
คูความจึงไมมีสิทธิกระทําการเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว อีกทั้ง คูความไมสามารถที่จะรองขอให
พิจารณาคดีใหมได เพราะมิใชเปนเรื่องที่คูความขาดนัด กรณีนี้ทําใหไมสามารถเยียวยาคูความที่
เสียหายจากกระบวนพิจารณาที่ผิดหลงไดเหมาะสมและคูความไมไดรับความยุติธรรมตามหลักวิธี
พิจารณา
ประการที่สอง คือ ปญหาขอจํากัดกรณีการกระทําโดยทุจริตของคูความ การที่ศาล
หลงพิจารณาไป เพราะ เชื่อพยานหลักฐานเท็จหรือปลอมซึ่งเกิดจากการฉอฉลของคูความฝายใดฝาย
หนึ่ง ซึ่งในบางครั้งคูความมักจะกลาวอางกันวาพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งเปนพยานหลักฐานเท็จ
คําเบิกความของพยานอีกฝายเปนเท็จ ดังนี้ศาลชั้นตนยอมจะตองใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
และอาจอุทธรณฎีกาตอไปไดภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยอุทธรณฎกี า บางครั้งศาลอุทธรณฎีการอ
อนุญาตใหเพิ่มเติมพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณฎีกาไดดวย เพื่อที่ศาลจะไดทราบขอเท็จจริงที่ถูกตอง
(คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่ 509/2522, คําสั่ง คํารองศาลฎีก าที่ 987/2525) แตห ากคดีถึง ที่สุดแลว
ปรากฏวาพยานหลักฐานเปนเท็จหรือคําเบิกความเปนเท็จ เชน ปญหาวา คําพิพากษาที่วินิจฉัยโดย
เชื่อตามพยานหลักฐานหรือคําเบิกความเท็จหรือกลฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอพิจารณา
คดีใหมไดหรือไม ทําใหเห็นไดวา คําพิพากษามีสภาพบังคับ คําพิพากษาดังกลาวผูกพันคูความโตเถียง
ขอเท็จจริงเปนอยางอื่นไมได คูความฝายที่เสียหายจะฟองขอใหเพิกถอนคําพิพากษาในคดีแรกไมได
แมจะอางวาพยานเอกสารและพยานบุคคลในคดีกอนนั้นเปนเท็จ ทําใหศาลพิพากษาคลาดเคลื่อนก็
ตาม (คําพิพากษาฎีกาที่ 3692/2532) ถือวาเปนกรณีที่คําพิพากษาถึงที่สุดยอมตองมีความศักดิ์สิทธิ์ที่
จะแกไขไมได และก็ไมอาจรองขอใหพิจารณาคดีใหมโดยอางเหตุพยานหลักฐานเท็จ ไดเพราะตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นมีเพียงเหตุขาดนัดเทานั้น กรณีนี้ทําใหคูความ
เสียหายไมไดรับความยุติธรรม
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ประการที่สาม คือ ปญหาขอจํากัดกรณีเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดีใหม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นจะมีเพียงเหตุที่คูความขาดนัดเทานั้นถึงจะรอง
ขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได ซึ่งเปนเหตุที่จํากัดมาก คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษาหรือ
เมื่อมีความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี หรือความผิดพลาด
ที่เกิดจากคูความในคดี และการพบพยานหลักฐานใหมที่เปนสาระแกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้น
เปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ไมไดรับความยุติธรรม คูความที่เสียหายจะตองตกอยูในผลบังคับที่
ตองผูกพันตามคําพิพากษา
ประการที่สี่ คือ ปญหาการคนพบพยานหลักฐานใหม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทยนั้นการคนพบพยานหลักฐานใหมไมอาจเปนเหตุในการขอพิจารณาคดีใหมไดแมวา
พยานหลักฐานนั้นจะเปนสาระแหงคดี ซึ่งจะทําใหมีผลเปลี่ยนแปลงผลคดีไดก็ตาม และการคนพบ
พยานหลัก ฐานใหมศาลชั้นตนก็จ ะไมรับ ฟง เพราะศาลไดทําคําพิพ ากษาแลว คูความตองใชสิท ธิ
อุทธรณตอไป แตพยานหลักฐานใหมนั้นก็ตองถูกปฏิเสธโดยเหตุวาเปนขอที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลว
โดยชอบในศาลชั้นตน ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 225 กรณีนี้ทําให
คูความเกิดความเสียหายไมไดรับความยุติธรรมในคดี
ปญหาดังที่ไดกลาวมานั้นหากเราจะนํามาเปนเหตุในการขอพิจารณาคดีใหมไดก็ตอง
พิจารณาในเรื่องระยะเวลาในการขอดวย ซึ่งการขอพิจารณาคดีใหมนั้นเปนการทําใหคดีกลับเขาสูการ
พิจารณาอีกครั้ง กระบวนพิจารณาที่ไดกระทํานั้นจะถูกเพิกถอนตั้งแตศาลมีคําสั่งอนุญาต จึงเปนการ
ทําใหคดีลาชา ดังนั้นระยะเวลาในการขอพิจารณาคดีใหมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดคดีความมิใหลน
ศาลจนเกินควร เพราะถาไมมีกําหนดระยะเวลาในการขอแลวยอมทําใหบุคคลใดจะขอในเวลาใดก็ได
ระยะเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกําหนดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาคดี เมื่อ
การขอพิจารณาใหมของไทยนั้นไดกําหนดระยะเวลาในการขอไวใหขอไดภายในเวลา 15 วัน ในกรณีที่
คูความขาดนัด ดังนั้นจึงเปนกําหนดเวลาเฉพาะเรื่อง แตหากเราจะใหเพิ่มเหตุที่ศาลพิจารณาโดยผิด
หลง พยานหลักฐานเท็จ หรือการคนพบพยานหลักฐานใหม ใหขอพิจารณาคดีใหมได กรณีดังกลาว
เปนเหตุที่กฎหมายไทยยังมิไดบัญญัติไวใหขอพิจารณาคดีใหมไดจึงเห็นวามิควรใชกําหนดเวลาเฉพาะ
เรื่องในการขอพิจารณาคดีใหมของไทยมากําหนด เพราะเหตุดังกลาวไมใชเหตุที่คูความขาดนัดอันจะ
ทําใหสามารถใชเวลา 15 วันเปนตัวกําหนดได กําหนดระยะเวลานั้นสั้นเกินซึ่งเหตุดังกลาวเปนการ
ยากที่จ ะค นหาได ในระยะเวลาอั นสั้น ดั ง นั้ นจึ ง ควรนํ าระยะเวลาในประเทศเยอรมัน มาใช คื อ
กําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม แตจะตองไมเกินหาปนับ
แตวันที่มีคําพิพากษา ถือเปนระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกคูความในคดี
ไดไมวาจะเปนฝายที่เสียหายหรือฝายที่ไมเสียหายก็ตาม เพราะถาคูความทราบเหตุศาลพิจารณาโดย
ผิดหลง พยานหลักฐานเท็จ หรือคนพบพยานหลักฐานใหมคูความก็จะตองยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต
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วันที่ทราบเหตุดังกลาวขางตน แตถาไมสามารถทราบเหตุดังกลาวขางตนจนพนระยะเวลาหาปถึงจะ
ทราบเหตุคูความก็จ ะไมส ามารถขอพิจ ารณาคดีใหมในเหตุดัง กลาวได เห็นไดวาแมจะใหรองขอ
พิจารณาคดีใหมไดอันเปนการทําใหคดีลาชาก็ตาม แตกําหนดระยะเวลาหาปก็แสดงใหเห็นถึงการขอที่
จํากัดขอบเขตเชนกัน
5.2 ขอเสนอแนะ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูเขียนมีความเห็นวาควรจะตองมีการเพิ่มบทบัญญัตขิ นึ้
ใหมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในระบบ
พิจารณา เพื่อใหมีความเหมาะสม ครบถวนในหลักการสําคัญ เพราะการบัญญัติกฎหมายใหมีความ
เหมาะสมและครบถวนนั้นจะทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ผูเขียนจึงมีขอ เสนอแนะดังนี้
1. กรณีที่มีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณาของศาลเกิดขึ้นแมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยจะบัญญัติใหเพิกถอนไดตามมาตรา 27 ก็ตาม แตตองรองขอ
กอนศาลมีคําพิพากษาเทานั้น ทําใหไมสามารถเยียวยาคูความที่เสียหายจากกระบวนพิจารณาที่ผิด
หลงไดเหมาะสม ทั้งคูความยังไมสามารถรองขอใหศาลพิจารณาคดีใหมได จึงควรนําหลักการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสที่เมื่อเกิดกรณีความผิดพลาด ผิดหลงในกระบวนพิจารณา
ของศาล สามารถใหคูค วามนั้น รองขอพิจ ารณาคดีใหมไดม าปรับ ใชเ พื่อ เยียวยาคูค วามไดอยา ง
เหมาะสมและเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณา
2. กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว หากพบพยานหลักฐานเท็จ ซึ่งมาจากการ
ทุจริตของคูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นไมสามารถขอพิจารณาคดี
ใหมในกรณีดังกลาวได ทําใหคูความฝายที่เสียหายจากการกระทําของคูความอีกฝายนั้นไมไดรับความ
ยุติธรรม จึงควรนําหลักการรองขอพิจารณาคดีใหมในเรื่องพยานหลักฐานเท็จของประเทศเยอรมัน
และประเทศฝรั่งเศสมากําหนดในประเทศไทยเพื่อใหคูความไดรับความยุติธรรมในเรื่องนี้
3. ประเทศไทยควรนําเหตุและเงื่อนไขแหงการขอพิจารณาคดีใหมในตางประเทศมา
ปรับใชใหเหมาะสม เพื่อใหคูความในคดีไดรับความยุติธรรมซึ่งบุคคลตองไปรับตามกฎหมายในระบบ
กฎหมายวิธีพิจารณา
4. การคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีของไทยนั้นไมสามารถเปนเหตุในการรองขอ
พิจารณาคดีใหมได ซึ่งเหตุการรองขอพิจารณาของไทยมีเพียงเหตุขาดนัดเทานั้น ทําใหคูความไมไดรับ
ความเปนธรรมในคดี จึง ควรนําการคนพบพยานหลักฐานใหมในคดีม าบัญญัติเ ปนเหตุในการขอ
พิจารณาคดีใหม โดยนําหลักของกฎหมายตางประเทศที่ยอมรับใหพยานหลักฐานใหมเปนเหตุในการ
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ขอพิจารณาคดีใหมได แตพยานหลักฐานใหมจะตองเปนสาระแกคดีที่ทําใหผลเปลี่ยนแปลงแพเปน
ชนะ
จากข อ เสนอแนะตามที่ ก ล า วมาทั้ ง หมด ผู เ ขี ย นจึ ง ขอเสนอแนวทางโดยเพิ่ ม
บทบัญญัติใหมไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ดังนี้
“มาตรา 207/1 นอกจากระบุไวในมาตรา 206 และมาตรา 207 ในกรณีที่ศาลไดมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว คูความอาจมีคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหมไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ศาลพิพากษาคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานใดในการวินิจฉัยคดี แตปรากฏ
ในภายหลังจากมีคําพิพากษาไปแลววาเปนพยานหลักฐานที่ทําปลอมขึ้น
(2) เมื่อปรากฏภายหลังจากมีคําพิพากษาศาลแลววา ศาลไดมีคําพิพากษาไปโดยกล
ฉอฉลของคูความฝายใดฝายหนึ่งและคําพิพากษานั้นเปนประโยชนแกคูความฝายที่ฉอฉลนั้น
(3) เมื่อพบพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย
การรองขอพิจารณาคดีใหมตามมาตรานี้ตองกระทําภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับ
จากวันที่คูความทราบเหตุที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม แตจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่มีคําพิพากษา

