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หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม

บทนำ
อาจกลาวไดวาปญหาความผดิพลาดท่ีเกิดจากการดำเนินกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญานั้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดในสังคมของทุกประเทศ ในสวนของประเทศไทย
ก็เชนเดียวกัน แมจะมีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินคดีแกผูกระทำ
ความผดิตั้งแตชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรอืการฟองคดขีองพนักงานอยัการ 
รวมทัง้กระบวนการพิจารณาคดีในศาล เพื ่อเปนหลักประกันวาบุคคลผู ไดรับ
ความเสียหาย หรือแมแตตัวจำเลยซึ่งเปนผูถูกฟองในคดี จะไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรมก็ตาม แตปญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมก็ยังเกิดขึ้น
อยูเสมอ ตามที่เราไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน ทางวิทยุ 
โทรทัศน หรอืหนังสอืพมิพ ซึ่งจะมีการเสนอขาวเก่ียวกับการจับกุมผูบรสิทุธ์ิท่ีไมใชเปน
ผูกระทำความผิดมาลงโทษหรือที่เรียกวาจับแพะ หรือมีการฟองผิดตัวปรากฏอยูเปน
ประจำ อันเปนสาเหตุใหผูบริสุทธิ์ตองตกเปนเหยื่อหรือไดรับโทษทางอาญาโดยที่ตน
มิไดเปนผูกระทำความผิดนั้นเลย 

ปญหาดังกลาว รฐัไดตระหนักดวีาความผดิพลาดของกระบวนการยุตธิรรมนั้น
 มีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ จึงไดเปดโอกาสใหผูบริสุทธิ์หรือผูที่ตองตกเปนเหยื่อของคดี
ที่ไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดีไดมีโอกาสพิสูจนตัวเองโดยการรื้อฟนคดี
ขึ ้นพิจารณาใหมไดตามพระราชบัญญัติการรื ้อฟ นคดีอาญาขึ ้นพิจารณาใหม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรื้อฟนคดีอาญา
ขึ ้นพิจารณาใหมตามพระราชบัญญัติการรื ้อฟ นคดีอาญาขึ ้นพิจารณาใหม  
พ.ศ. ๒๕๒๖ วามีหลักเกณฑเชนใด บุคคลใดบางทีม่ ีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม 
และจะขอ ได ในกรณี ใ ดบ า ง  รวมท ัง้ ผลของคำพิพากษานั ้น เป น เช น ไ ร 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “หลักการรื้อฟนคดี
อาญาขึ้นพิจารณาใหม” ดังนี้ 
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 ๑. ความเปนมาและสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น  
   เปนที่ทราบกันดีวาถึงแมกระบวนการพิสูจนความผิดทางอาญาจะมี

ประสทิธภิาพมากเพยีงใดกอ็าจเกดิความผดิพลาดหรอืความบกพรองเกีย่วกบักระบวน
การพิจารณาคดีไดเสมอ โดยอาจมีสาเหตุเกดิจากความผิดพลาดในการรวบรวมพยาน
หลักฐาน กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน หรือการรับฟงพยานหลักฐานเท็จ มาใช
ลงโทษจำเลยอนัสงผลใหผูบรสิทุธ์ิตองถกูลงโทษ และจำตองยอมรบัโทษทีศ่าลกำหนด
โดยไมมีทางหลีกเล่ียงได ซึ่งกอนที่จะไดมีการตรากฎหมายจนถึงผลบังคับใช
พระราชบญัญตักิารรือ้ฟนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ นัน้ 
รัฐไดมีมาตรการที่นำมาใชเพื่อแกไขหรือเยียวยาบุคคลที่ตอง
โทษทางอาญาที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
อยู ๓ ประการ คอื การอภยัโทษ การนิรโทษกรรม และการลางมลทนิ 
ซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้ตางก็มีหลักเกณฑ วิธีการที่แตกตางกันออกไป
แลวแตวัตถุประสงคที่จะนำไปใช แตมาตรการตาง ๆ เหลานั้น
ไมอาจแกไขปญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได
ทุกกรณี จึงทำใหไมสามารถท่ีจะนำมาใชแกไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยตุธิรรมไดอยางตรงตามเปาหมาย และไมอาจแกไขผลของคำพพิากษา
ท่ีเกิดข้ึนแกจำเลยผูบริสุทธ์ิไดอยางสมบูรณ ดังน้ัน จึงตองกำหนดมาตรการใหมีการร้ือฟน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม เพื่อแกไขผลของคำพิพากษาท่ีใหลงโทษจำเลย อันเปนการ
เยียวยาใหแกจำเลยผูบริสุทธ์ิเปนการเรียกชื่อเสียงเกียรติยศของจำเลยใหกลับคืนมา
สูสถานะเดมิเทาทีจ่ะกระทำได รวมตลอดถงึความเสยีหายทีจ่ำเลยตองสญูเสยีสทิธิและ
เสรีภาพในการตองถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลดวย   

๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม 
  โดยเหตุที่การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมนั้น เปนวิธีการแกไข

ผลของคำพิพากษาในคดีซ่ึงถึงท่ีสุดแลว จึงเปนการกระทบกระเทือนตอหลักความศักด์ิสิทธ์ิ
แหงคำพิพากษาของศาล การขอร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมจึงตองมีการกำหนด
หลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีจะรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมอยางละเอียดรอบคอบ
และใหมีความรัดกุมมากท่ีสุด เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ และ
นาเชื่อถือเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม 

    การร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม จึงมีวัตถุประสงคเพื่อลบลาง
คำพิพากษาของศาลท่ีถึงที่สุด อันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม 
ไมวาจะเปนความบกพรองที่เกิดจากพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงที่นำสืบใน
การพิจารณาคดีตอศาล ซึ่งการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมนี้ถือเปนสิทธิของประชาชน
ทีร่ฐัใหความคุมครองจากกระบวนการดำเนนิการของเจาหนาทีร่ฐัทีผ่ดิพลาด อนัสงผล

ำ
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กระทบตอตัวบุคคลผู ตองตกเปนจำเลยในคดีนั ้น ทำใหตองสูญเสียอิสรภาพ 
หรอืสิทธติาง ๆ  ในชวิีต ไมวาจะเปนการดำรงชวิีตในครอบครวั หรอืการประกอบอาชพี 
ดงัน้ัน เพื่อเปนการยนืยันความบรสิทุธิ์ของผูท่ีตองตกเปนเหยื่อหรอืตองตกเปนจำเลย
ใหไดรับอิสรภาพกลับคืนมา และนำตัวผูกระทำความผิดทีแ่ทจริงมาลงโทษจึงไดมี
กฎหมายใหการรับรองสิทธิของบุคคลดังกลาวใหมีการร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมได 
คือพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอพิจารณาใหมดังนี้ 

   ๒.๑ หลักเกณฑในการขอพิจารณาคดีใหม
       คดีใดทีจ่ะรองขอใหมีการรื ้อฟนขึ ้นพิจารณาใหมไดนั ้นจะตอง

เปนคดอีาญาที่ไดมีคำพพิากษาถงึท่ีสดุใหลงโทษแกบคุคลน้ันแลว และปรากฏกรณใีด
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้๑

       (๑) พยานบุคคลซึ ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิจารณา
พิพากษาคดีอันถึงทีสุ่ดนั้น ไดมีคำพิพากษาถึงทีสุ่ดในภายหลังแสดงวาคำเบิกความ
ของพยานนั้นเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง

       (๒)  พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได
อาศัยเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงทีสุ่ดนั้น ไดมีคำพิพากษาถึงทีสุ่ด
ในภายหลังแสดงวาเปนพยานหลักฐานปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับ
ความจริง หรือ

       (๓)  มีพยานหลักฐานใหมอันชัดแจงและสำคัญแกคดี ซึ่งถาได
นำมาสืบในคดีอันถึงทีสุ่ดนั้น จะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดนั้นไมไดกระทำความผิด

       ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่บุคคลใดตองตกเปนจำเลย แตปรากฏวา
บุคคลนั้นไมไดเปนผูกระทำความผดิแตถกูกลาวหาวาไดกระทำความผดิอนัเนื่องมาจาก
การเบิกความของพยานที ่เปนเท็จ ทำใหเขาตองตกเปนผู กระทำความผิด 
หากตอมามีพยานหลักฐานใหมอันสำคัญแกคดี  แสดงไดวาเขาไมไดเปนผูกระทำความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา รัฐจึงมีหนาที่ตองเยียวยาความเสียหายแกบุคคลนั้นไมวาจะในทาง
ทรพัยสินหรอืสิทธติาง ๆ  ท่ีเขาตองสญูเสยีไป๒ อันเนื่องจากการผดิพลาดของกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น 

  ๒.๒ เงื่อนไขในการขอพิจารณาคดีใหม   

      ในการรองขอใหรื ้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมนั ้นใหทำเปน
คำรองย่ืนตอศาลช้ันตนท่ีไดพจิารณาพพิากษาคดีน้ันหรอืตอศาลอ่ืนท่ีมเีขตอำนาจแทน

  ๑พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๕.
    ๒วชิาญ เครอืรตัน“การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม”เอกสารประกอบการฝกอบรมหลกัสตูร การฝกอบรมบคุคลภายนอก
ผูมีวุฒิปริญญาตรีทีไ่ดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตำรวจเปนขาราชการตำรวจ ชั้นประทวนสายงานอำนวยการและสนับสนุน 

ประจำป ๒๕๕๓ หนา ๓.
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ศาลนัน้ได โดยในคำรองจะตองอางเหตผุลประกอบในการขอใหรือ้ฟนคดขีึน้พจิารณา
ใหมตามหลกัเกณฑขอใดขอหนึง่ทีก่ำหนดไวในขอ ๒.๑ โดยจะตองอางเหตใุดเหตหุน่ึง
ใน ๓ ประการดงักลาวใหชดัแจง และเหตทุีย่กขึน้อางนัน้ผูรองจะตองกลาวและบรรยาย
โดยละเอียดเพียงพอท่ีศาลจะรับคำรองน้ันไวไตสวนตอไปได นอกจากน้ีแลวหากผูรอง
ประสงคที่จะขอคาทดแทนเพื่อการที่บุคคลใดตองรับโทษทางอาญาโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิม หรือขอรับสิทธิที่บุคคลนั้นสูญเสียไปอันเปนผลโดยตรงจาก
คำพพิากษาในคดเีดมินัน้คนื บคุคลนัน้จะตองระบกุารขอคาทดแทนหรอืขอรบัสทิธคินื
ไวในคำรองดงักลาวดวย มฉิะนัน้แลวศาลจะไมพจิารณาคาทดแทน
หรือมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอรับสิทธิคืนให๓

      โดยคำรองขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตอง
ยื่นภายใน ๑ ปนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงตามขอ ๒.๑ 
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่คำพิพากษาใน
คดีเดมิถงึทีส่ดุ เวนแตเมือ่มีพฤตกิารณพเิศษศาลจะรบัคำรองทีย่ืน่
เมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาวขางตนนั้นไวพิจารณาก็ได๔ และ
คำรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมซึ่งเกี่ยวกับผูตองรับโทษ
อาญาคนใดคนหนึ่งใหยื่นไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน เพราะฉะนั้นถาผูมีสิทธิยื่น
คำรองขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม ไดถอนคำรองดังกลาวไปจะมาย่ืน
คำรองขออีกไมได 

๓. บุคคลผูมีสิทธิยื่ นคำรองขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม

   บคุคลผูมสีทิธิยืน่คำรองขอใหรือ้ฟนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหมไดแกบคุคล
ดังตอไปนี้ 

   (๑) บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
   (๒) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลในกรณีที่บุคคลผูตองรับโทษ

อาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ
      (๓)  ผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลน้ันตอง

รับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
   (๔) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษ

อาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแกความตายกอนที่จะมีการยื่นคำรอง หรือ
  (๕)  พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิไดเปนโจทกในคดีเดิม๕

ั้   ี ิ ิ ื ่

  ๓พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๘. 
    ๔พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐. 
   ๕พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๖.
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 ๔. การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการรองขอใหรื้อฟนคดีขึน้
พิจารณาใหม

  โดยทั ่วไปแลวการยื ่นคำรองขอใหรื ้อฟ นคดีอาญาขึ ้นพิจารณาใหม
จะไมมีผลเปนการระงับหรือหยุดการบังคับตามคำพิพากษาของศาล กลาวคือ จำเลยยังคง
ตองถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลอยู แตกฎหมายไดกำหนดใหศาลชั้นตนที่รับ
คำรองขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมนั้น มีอำนาจทีจ่ะสั่งปลอยบุคคลผูตองรับโทษ
อาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน
ดวยก็ได๖    แตจะตองเปนกรณีท่ีอยูในระหวางการพิจารณาคดีท่ีมีการร้ือฟนข้ึนพิจารณาใหม 
หากไมอยูในชวงเวลานี้แลวจะขอใหปลอยไมได ซึ่งการที่ศาลจะอนุญาตหรือไมนั้น
ใหเปนดุลพินิจของศาล 

  ในการพิพากษาคดีทีม่ีการรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม เปนอำนาจของศาล
ทีไ่ดมีคำพิพากษาถึงทีสุ่ดในคดีเดิมทีจ่ะเปนผูพิจารณาพิพากษา กลาวคือ ในกรณี
ที่คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมนั้น เปนคำพิพากษาของศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนที่รับ
คำรองขอใหพิจารณาคดีใหมเปนผูพิจารณาพิพากษาคดี หรือในกรณีทีค่ำพิพากษา
ถึงทีสุ่ดในคดีเดิม เปนคำพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหศาลชั้นตนทีร่ับ
คำรองขอพจิารณาคดใีหมทำความเหน็สงสำนวนไปใหศาลอทุธรณหรอืศาลฎกีา แลวแต
กรณี เปนผูพพิากษาคดนีั้น โดยการพพิากษานั้นถาศาลเหน็วาบคุคลผูตองรบัโทษอาญา
โดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดในคดีเดิมไดกระทำความผิดก็จะพิพากษายกคำรองนั้นเสีย 
แตถาศาลเห็นวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดในคดีเดิมนั้นมิได
กระทำความผิด ก็จะพิพากษายกคำพิพากษาในคดีเดิมและพิพากษาวาบุคคลนั้นมิได
กระทำความผิด๗ และเมื่อศาลไดมีคำพิพากษาในคดีทีม่ีการรื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม
อยางหนึ่งอยางใดแลว พนักงานอัยการ ผูรองหรือโจทกในคดีเดิมซึ่งเปนคูความ
มีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาคำพิพากษาได แตใหอุทธรณหรือฎีกาคำพิพากษาไดเพียง
ชั้นเดียวเทานัน้ กลาวคือ ถาคำพิพากษานั้นเปนคำพิพากษาของศาลชั้นตนมีสิทธิ
อุทธรณคำพิพากษานั้นตอศาลอุทธรณ และคำพิพากษาของศาลอุทธรณนั้นใหเปน
ทีสุ่ดจะฎีกาตอไปไมได หรือถาคำพิพากษานั้นเปนคำพิพากษาของศาลอุทธรณ 
ใหฎีกาคำพิพากษานั้นตอศาลฎีกา 

   จะพิจารณาเหน็ไดวา การพพิากษาคดท่ีีมีการรื้อฟนขึ้นพจิารณาใหมน้ันจะ
กอใหเกดิผลรวมสองประการเทาน้ัน กลาวคอื ประการแรก ในกรณท่ีีปรากฏวาจำเลย
มิไดกระทำความผิด ศาลตองยกคำพิพากษาในคดีเดิมและพิพากษาใหมวาจำเลยมิได
กระทำความผิดและกำหนดคาทดแทน หรอืมีคำสั่งการขอรบัสทิธคินื และประการที่สอง 

  ๖พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๘.

  ๗พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕. 
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จุลนิติ

กรณทีีพ่จิารณาแลวเหน็วาจำเลยไดกระทำความผดิจรงิศาลกจ็ะสัง่ยกคำรองขอรือ้ฟน
คดีของจำเลยหรือผูรองนั้นเสีย 

๕. ผลของคำพิพากษา
  เมื่อศาลพิพากษาวาจำเลยมิไดกระทำความผิดยอมแสดงใหเห็นถึงความ

ผดิพลาดของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ซึง่รฐักย็อมรบัถงึความผดิพลาดดงักลาว
โดยกำหนดใหมีการแกไขเยียวยาใหแกจำเลยผูบริสุทธิ์ที่ถูกลงโทษตามคำพิพากษา
ใหกลบัคืนสูฐานะเดมิเทาทีจ่ะกระทำได ซึง่โดยทัว่ไปแลวผลของคำพพิากษาทีแ่สดงวา
จำเลยไมไดเปนผูกระทำความผิดรัฐจะใหการชดเชยหรือให
การเยียวยาโดยการคืนสถานภาพทางกฎหมายใหแกจำเลย
เปนการใหสิทธิและเสรีภาพของจำเลยกลับคืนมาดังเดิม ทำใหจำเลย
ไมตองตกอยูในฐานะจำเลยหรือตองเปนผูกระทำความผิด
หรือถูกลงโทษตามคำพิพากษาอีกตอไป ถามีการบังคับโทษแกจำเลย
ตามคำพิพากษาอยู เชน จำเลยตองรับโทษกักขังหรือจำคุกอยูก็
จะตองปลอยตัวจำเลยไป ถาเปนกรณีที่มีการบังคับโทษไปแลว 
เชน โทษปรับก็ตองคืนคาปรับใหแกจำเลย แตถาสิทธิที่จำเลย
ตองสูญเสียไปน้ันไมสามารถท่ีจะคืนสิทธิเชนน้ันได ใหศาลกำหนดคาทดแทนสิทธินั้น
ใหแกจำเลยตามสมควร 

      ในกรณีที่ไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาตาม
คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมนั้นไมไดกระทำความผิดและศาลไดกำหนดคาทดแทน
ใหแกบุคคลน้ันแลว  ใหกระทรวงการคลังจายคาทดแทนตามจำนวนท่ีระบุไวในคำพิพากษา
นั้นแกจำเลยผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายหรือแกทายาทของผูมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนนัน้ ตามพระราชบญัญตัคิาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคาทดแทนที่จะกำหนดใหไดนั้นจะตองไมเกิน
จำนวนที่ระบุไวในคำรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม๘ ดังนี้  

    (๑) ถาตองรับโทษริบทรัพยสิน ใหไดรับทรัพยสินที่ถูกริบน้ันคืน 
เวนแตทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติวาใหริบ ไมวาเปนของผูกระทำ
ความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม ถาไมสามารถคืนทรัพยสินที่ถูกริบ
นัน้ได ใหไดรบัชดใชราคาของทรัพยสนิทีถ่กูรบินัน้ โดยถือราคาในขณะท่ีศาลพิพากษาคดี
ที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม และถาทรัพยสินที่ถูกริบเปนเงิน ใหไดรับเงินจำนวนนั้นคืน
โดยศาลจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของจำนวนเงินนั้น นับแตวันริบจน
ถึงวันที่ศาลเห็นสมควรกำหนดก็ได

  ๘พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗.  
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   (๒) ถาตองรับโทษปรับและไดชำระคาปรับตอศาลแลวใหไดรับเงิน
คาปรับคืน โดยศาลจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของจำนวนเงินคาปรับ
นับตั้งแตวันชำระคาปรับจนถึงวันที่ศาลเห็นสมควรกำหนดก็ได

   (๓)  ถาตองรับโทษกักขังหรือกักขังแทนคาปรับหรือจำคุก ใหไดรับ
คาทดแทนเปนเงินโดยคำนวณจากวันทีถู่กกักขังหรือถูกจำคุกในอัตราที่กำหนดไว
สำหรับการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา

    (๔)  ถาตองรับโทษประหารชีวิตและถูกประหารชีวิตแลว ใหกำหนด
คาทดแทนเปนจำนวนเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกทายาทของผูถูกประหาร
ชีวิตนั้น

บทสรุป
ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นแมจะมีกฎหมายกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทีล่ะเอียดรอบคอบเพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชน
ทีจ่ะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีไวอยางเปนธรรมโดยเทาเทียมกันเพียงใดก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติแลวขอผิดพลาดบกพรองอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมยอมเกิด
ขึน้ไดเสมอ ดวยเหตุนีร้ัฐจึงตองใหความคุมครองสิทธิแกประชาชนผูบริสุทธิท์ีไ่ดรับ
ความเสียหายจากขอผิดพลาดบกพรองดังกลาว เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายให
แกจำเลยผูบริสุทธิ ์และผูทีไ่ดรับผลกระทบจากการดำเนินกระบวนการทางยุติธรรม
ทีผ่ิดพลาด ใหสามารถที่จะรองขอใหมีการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พรอมทั้ง
เรียกรองใหรัฐชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายได

แตอยางไรก็ตามการเยียวยาความเสยีหายน้ันก็เปนเพยีงการชวยเหลอืเบือ้งตน
เทานัน้ ซึ่งไมอาจเทียบไดกับอิสรภาพหรือความสูญเสียทีจ่ำเลยผูบริสุทธิ์ไดรับจาก
ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นผูทีใ่ชอำนาจในการดำเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมจึงตองพึงระลึกอยูเสมอวาจะตองใชความระมัดระวังอยางละเอียด
รอบคอบในการพิจารณาคดีทุกขั้นตอน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดดังกลาวขึ้นมา
ซ้ำแลวซ้ำเลา ซ่ึงกอนท่ีจะลงโทษจำเลยน้ันจะตองพิสูจนใหไดวาจำเลยเปนผูกระทำความ
ผิดจรงิ หากไมแนใจในพยานหลกัฐานท่ีนำสบืกันมา อยาดวนพจิารณาพพิากษาลงโทษ 
โดยจะตองรับฟงพยานจนกวาจะแนใจไดวาจำเลยเปนผูกระทำความผิดจริง ทั้งนี้ก็
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายและปองกันการลงโทษจำเลยผิดตัว 

ดังนั้น หลักการเยียวยาความเสียหายของบุคคลผู ตองรับโทษอาญา
โดยคำพพิากษาถงึท่ีสดุมสีทิธขิอใหมกีารรื้อฟนคดอีาญาขึ้นมาพจิารณาใหมได เพื่อให
โอกาสจำเลยที่บริสุทธิ์ไดพิสูจนตนเองวามิไดเปนผูกระทำความผิดและมีสิทธิจะไดรับ
คาทดแทน รวมทัง้ไดรับบรรดาสิทธิทีเ่สียไปเพราะผลแหงคำพิพากษานั ้นคืน 
พรอมกับการนำตัวผูกระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษใหได ดังภาษิตกฎหมายที่วา 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๗๐

หลักการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม

จุลนิติ

“ปลอยคนชั่วไปสักสิบคน ดีกวาลงโทษคนดีหนึ่งคน” และที่สำคัญคือเพื่อให
กระบวนการยตุธิรรมน้ันคงประสทิธิภาพและใหคำพพิากษาของศาลคงความศกัดิส์ทิธิ์
ตลอดไป. 
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