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หมวดท่ี 7 

คาํคู่ความและเอกสารในคดี การตรวจรบั 

การย่ืนและการส่งคาํคู่ความและเอกสารอย่างอ่ืน 

 

 

 

เค้าโครงเรื่อง 

1. คาํคูค่วามและเอกสารในคด ี

2. การตรวจรบัคาํคูค่วาม การยืน่และสง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่น 

3. การยืน่และสง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่น 

 

สาระสาํคญั 

1. ความหมายของคาํคูค่วาม 

2. เอกสารในคดมีอีะไรบา้ง 

3. คาํคูค่วามและเอกสารในคดตีอ้งปรากฏขอ้ความแน่ชดักบัตวับุคคลและมรีายการ 

4. คาํคูค่วามและเอกสารในคดตีอ้งทาํเป็นภาษาไทย 

5. การตรวจรบัคาํคูค่วาม 

6. การยืน่และสง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่น 

7. การสง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่นใดใหแ้ก่จาํเลยซึง่อยูต่่างประเทศ 
 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่7 น้ีแลว้ทาํใหน้กัศกึษา 

(1) ทราบวา่คาํคูค่วามหมายความวา่อะไรและอยา่งไรเป็นเอกสารในคด ี

(2) ทราบถงึอาํนาจในการตรวจรบัคาํคูค่วาม 

(3) ทราบถงึการยืน่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่นวา่จะยืน่ต่อศาลในเวลาใด 

(4) ทราบถงึการสง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่นวา่ใครมหีน้าทีส่ง่และนําสง่ 

(5) ทราบวา่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่นนัน้จะตอ้งสง่แก่ใคร ทีใ่ด และเวลาใด 

(6) ทราบวา่การวางหมายและการสง่โดยวธิอีื่นนัน้เป็นอยา่งไร 

(7) ทราบถงึวธิสีง่คาํคูค่วามและเอกสารอยา่งอื่นใดใหแ้ก่จาํเลยซึง่อยู่

ต่างประเทศวา่จะดาํเนินการอยา่งใด 
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หมวดท่ี  7 

คาํคู่ความและเอกสารในคดี การตรวจรบัคาํคู่ความ 

การย่ืนและการส่งคาํคู่ความ 

 
 

บทท่ี 1 

คาํคู่ความและเอกสารในคดี 
 

 

 ในการเสนอขอ้หาต่อศาล หรอืดาํเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ ในศาลนัน้จะตอ้งทํา

เป็นคําฟ้อง หรอืคําให้การ นอกจากน้ีในการดําเนินคดขีองคู่ความ คู่ความทัง้สองฝ่าย

จะต้องทําเป็นคําขอ คําร้อง หรอืคําแถลงต่อศาล เพื่อให้การดําเนินคดีดําเนินไปตาม

วตัถุประสงคแ์หง่ตนในบางกรณบีุคคลภายนอกซึง่มไิดเ้ป็นคู่ความ แต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบั

คดอีาจยื่นคําขอเป็นคํารอ้ง หรอืคําแถลงมายื่นต่อศาลเพื่อเขา้มา ในคดใีนการทําคําฟ้อง 

คําให้การ คํารอ้ง  คําขอ หรอืคําแถลง เหล่าน้ีจะเหน็ว่าเป็นเอกสารที่เป็นคําคู่ความก็ม ี  

ทีม่ใิช่เป็นคําคู่ความกม็ ีซึ่งเรยีกว่าเอกสารในคด ีเกี่ยวกบัคําคู่ความและเอกสารในคดมีี

หวัขอ้ทีค่วรพจิารณา ดงัน้ี 

1. ความหมายของคาํคูค่วาม 

2. เอกสารในคด ี

3. คาํคูค่วามและเอกสารในคดตีอ้งปรากฏขอ้ความแน่ชดัและมรีายการ 

4. คาํคูค่วามและเอกสารในคดตีอ้งทาํเป็นภาษาไทย 

 

1. ความหมายของคาํคู่ความ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) บญัญัติว่า “คําคู่ความ” 

หมายความว่า บรรดาคําฟ้อง คําใหก้าร หรอืคํารอ้งทัง้หลายทีย่ื่นต่อศาลเพื่อตัง้ประเดน็

ระหว่างคู่ความ ตามบทบญัญัติดงักล่าวกรณีที่จะถือว่าเป็นคําคู่ความต้องปรากฏว่า      

คาํฟ้อง คาํใหก้าร หรอืคาํรอ้งทัง้หลายเหลา่นัน้ทีย่ ืน่ต่อศาล เพือ่ตัง้ประเดน็ระหวา่งคู่ความ

ดว้ย คําวา่ “ตัง้ประเดน็ระหวา่งคู่ความ”  หมายถงึประเดน็แห่งคดหีรอืประเดน็ขอ้พพิาท



                                                                                                                                  LW 306 252 

 

เท่านัน้ มคีํารอ้งบางประเภททีต่ ัง้ประเดน็เหมอืนกนั แต่มใิช่ประเดน็แห่งคดหีรอืประเดน็

ขอ้พพิาทเชน่น้ีมใิชค่าํคูค่วาม 

 

2. เอกสารในคดี 

 ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าบรรดาคําฟ้อง คําใหก้าร หรอืคาํรอ้งทัง้หลายทีย่ื่นต่อศาลเพื่อ

ตัง้ประเดน็ระหว่างคู่ความนัน้เป็นคําคู่ความ ฉะนัน้ เอกสารอื่นใดนอกจากคําคู่ความแลว้ 

เรยีกวา่เอกสารในคด ี

 

3.  คาํคู่ความและเอกสารในคดีต้องปรากฏข้อความแน่ชดั 

     ถึงตวับคุคลและมีรายการ 

 เพื่อให้คําคู่ความและเอกสารในคดซีึ่งจะใช้เป็นพยานหลกัฐานในคดเีป็นไปโดย

เรยีบรอ้ยและแบบแผนเดยีวกนั คาํคู่ความและเอกสารในคดตีอ้งทาํขึน้ใหป้รากฏขอ้ความ

แน่ชดัถึงตวับุคคลและมีรายการดงัระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 67 

 

4.  คาํคู่ความและเอกสารในคดีต้องทาํเป็นภาษาไทย 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 46 บญัญตัวิ่า “บรรดากระบวน

พจิารณาเกีย่วดว้ยการพจิารณาและการชีข้าดตดัสนิคดแีพ่งทัง้หลายซึง่ศาลเป็นผูท้ํานัน้ 

ใหท้าํเป็นภาษาไทย 

 บรรดาคําคู่ความและเอกสารหรอืแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ทีคู่่ความหรอืศาล 

หรอืเจา้พนกังานศาลไดท้ําขึน้ซึง่ประกอบเป็นสาํนวนของคดนีัน้ ใหเ้ขยีนเป็นหนงัสอืไทย

และเขยีนด้วยหมกึ หรอืพมิพ์ดดีหรอืตพีมิพ์ ถ้ามผีดิตกที่ใดห้ามมใิห้ขูดลบออก แต่ให ้  

ขดีฆ่าแลว้เขยีนลงใหม่ และผูเ้ขยีนต้องลงชื่อไวท้ีร่มิกระดาษ ถ้ามขีอ้ความตกเตมิ  ใหผู้้

ตกเตมิลงลายมอืชือ่ หรอืลงชือ่ยอ่ไวเ้ป็นสาํคญั 

 ถ้าต้นฉบบัเอกสารหรอืแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่ส่งต่อศาลได้ทําขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้ศาลสัง่คู่ความฝ่ายที่ส่งให้นําคําแปลทัง้ฉบบัหรอืเฉพาะแต่ส่วน

สาํคญั โดยมคีาํรบัรองมายืน่เพือ่แนบไวก้บัตน้ฉบบั 



LW 306 253 

 ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้ หรือ       

หหูนวก และอ่านเขยีนหนงัสอืไมไ่ด ้ใหคู้ค่วามฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจดัหาลา่ม” 

 จากบทบญัญตั ิมาตรา 46 จะเห็นว่าคําคู่ความและเอกสารในคดตี้องเขยีนเป็น

ภาษาไทย และต้องเขยีนดว้ยหมกึ ดดีพมิพ ์หรอืตพีมิพ ์จะเขยีนดว้ยดนิสอไม่ได ้เพราะ

ดนิสออาจลบกนัไดโ้ดยงา่ย ถา้มผีดิตกทีใ่ดหา้มมใิหข้ดูลบออก แต่ใหข้ดีฆ่าเสยีแลว้เขยีน

ลงใหม ่และทีข่ดีฆ่าใหล้งชือ่ไวท้ีร่มิกระดาษ ถา้มขีอ้ความตกเตมิใหผู้ต้กเตมิลงลายมอืชื่อ 

หรอืลงชือ่ยอ่ไวเ้ป็นสาํคญั 

 คําคู่ความและเอกสารในคดทีําขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ ใหฝ้า่ยทีย่ ื่นจดัแปลเป็น

ภาษาไทย โดยมคีาํรบัรองมายืน่เพือ่แนบไวก้บัตน้ฉบบั 

 ถ้าหากบุคคลที่มาศาลเป็นคนต่างประเทศ ไม่เขา้ใจภาษาไทย ให้คู่ความฝ่ายที่

เกีย่วขอ้งจดัหาลา่ม 
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บทท่ี 2 

การตรวจรบัคาํคู่ความ การย่ืนและส่งคาํคู่ความ 

และเอกสารอย่างอ่ืน 

 

ส่วนท่ี 1 

การตรวจรบัคาํคู่ความ 

 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 18 บญัญตัวิ่า “ใหศ้าลมอีํานาจที่

จะตรวจคําคู่ความที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้รบัไว้เพื่อยื่นต่อศาล หรือส่งให้แก่

คูค่วาม หรอืบุคคลใด ๆ 

 ถา้ศาลเหน็วา่คาํคูค่วามทีย่ืน่ไวด้งักลา่วแลว้นัน้ อ่านไมอ่อกหรอือ่านไมเ่ขา้ใจ หรอื

เขยีนฟุ่มเฟือยเกินไป หรอืไม่มรีายการ ไม่มลีายมอืชื่อ ไม่แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่

กฎหมายตอ้งการ หรอืมไิดช้ําระหรอืวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกตอ้งครบถ้วน ศาลจะมี

คาํสัง่ใหค้นืคาํคู่ความนัน้ไปทาํมาใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืชาํระหรอืวางค่าธรรมเนียม

ศาลใหถู้กต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนเรื่องค่าฤชา

ธรรมเนียมศาลตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาลใน

ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้กใ็หม้คีาํสัง่ไมร่บัคาํคูค่วามนัน้ 

 ถา้ศาลเหน็วา่คาํคู่ความทีไ่ดนํ้ามายื่นดงักล่าวขา้งตน้ มไิดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขแห่ง

กฎหมายที่บงัคบัไว้ นอกจากที่กล่าวมาในวรรคก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเหน็ว่า

สิทธิของคู่ความหรือบุคคลซึ่งยื่นคําคู่ความนัน้ได้ถูกจํากัดห้ามโดยบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายเรื่องเขตอํานาจศาล ก็ให้ศาลมคีําสัง่ไม่รบั หรอืคนืคําคู่ความนัน้ไปเพื่อยื่นต่อ

ศาลทีม่เีขตอาํนาจ 

 ถ้าไม่มขีอ้ขดัขอ้งดงักล่าวแล้ว ก็ให้ศาลจดแจ้งแสดงการรบัคําคู่ความนัน้ไว้บน  

คาํคูค่วามนัน้เองหรอืในทีอ่ื่น 

 คําสัง่ของศาลที่ไม่รบัหรอืให้คนืคําคู่ความตามมาตราน้ี ให้อุทธรณ์และฎีกาได้

ตามทีบ่ญัญตัไิวม้าตรา 227, 228 และ 247 

 จากบทบญัญตัมิาตรา 18 น้ีแยกพจิารณาได ้3 ประการคอื 
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1. อาํนาจศาลในการตรวจคาํคูค่วาม 

2. คาํสัง่ศาลในการตรวจคาํคูค่วาม 

3. การอุทธรณ์หรอืฎกีาคาํสัง่ในการตรวจคาํคูค่วาม 

 

1. อาํนาจศาลในการตรวจคาํคู่ความ 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคแรก บญัญตัวิ่า “ใหศ้าล

มอีํานาจทีจ่ะตรวจคําคู่ความทีพ่นักงานเจา้หน้าทีข่องศาลไดร้บัไวเ้พื่อยื่นต่อศาล หรอืส่ง

ใหแ้ก่คูค่วาม หรอืบุคคลใด ๆ” หมายความวา่ เมื่อเจ้าพนักงานศาลได้รบัคําคู่ความแล้ว 

จะตอ้งตรวจเสยีชัน้หน่ึงก่อนวา่คาํคู่ความนัน้ขาดตกบกพรอ่งประการใดหรอืไม่ ถา้เหน็ว่า

เรยีบรอ้ยดแีลว้ จงึนําเสนอต่อศาล เพือ่ศาลจะไดต้รวจคําคู่ความนัน้และมคีําสัง่ต่อไปตาม

กระบวนความอาํนาจศาลทีจ่ะตรวจคาํคูค่วามตามมาตรา 18 น้ี พอสรปุไดด้งัน้ี 

 1)  อํานาจศาลทีจ่ะตรวจตามมาตรา 18 จะตอ้งเป็นคําคู่ความเท่านัน้ ถ้าเอกสาร 

ที่ศาลตรวจไม่ใช่คําคู่ความ หากศาลตรวจแล้วมีคําสัง่ไม่ร ับก็เป็นเพราะใช้ดุลพินิจ

พจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่ควรอนุญาต มใิช่เพราะเหตุว่าบกพร่องตามมาตรา 18 เช่นจําเลย

ยื่นคํารอ้งขอขยายระยะเวลายื่นคําใหก้าร ศาลมอีํานาจจะสัง่อนุญาตหรอืไม่กเ็ป็นไปตาม

มาตรา 23 โดยตรง มใิชก่รณีตามมาตรา 18 เพราะคาํรอ้งขอขยายระยะเวลายื่นคําใหก้าร

มใิชค่าํคูค่วาม 

 2)  อํานาจศาลที่จะตรวจคําคู่ความตามมาตรา 18 น้ี เป็นอํานาจของศาล

โดยเฉพาะ ฉะนัน้ แมพ้นกังานเจา้หน้าทีข่องศาลจะไดร้บัไวแ้ลว้และตรวจเสยีชัน้หน่ึงก่อน

ก็ตาม ก็หาใช่เป็นการรบัโดยเด็ดขาดไม่ เพราะจะต้องยื่นต่อศาลเพื่อพจิารณาสัง่ต่อไป

ตามกระบวนความ 

 3)  อํานาจศาลทีต่รวจตามมาตรา 18 น้ี เป็นอํานาจของศาลชัน้ต้น ศาลอุทธรณ์ 

และศาลฎกีา แมว้่าศาลล่างจะไดม้คีําสัง่รบัแลว้ ศาลสงูจะสัง่ไม่รบัหรอืคนืใหไ้ปแกไ้ขตาม

มาตรา 18 อกีกไ็ด ้ถา้เป็นคาํคูค่วามทีย่ืน่ต่อศาลเพือ่มคีาํสัง่อกีต่อไป 

 4)  ในกรณีเป็นการตรวจคําฟ้องแยง้ซึ่งรวมไปกบัคําใหก้าร หากศาลเหน็ว่าควร

รบัเฉพาะคําใหก้าร ศาลจะสัง่ว่า “รบัเป็นคําใหก้าร” ส่วนคําฟ้องแยง้ศาลจะสัง่ต่อไปตาม

สมควร เช่น ใหแ้ก้หรอืไม่รบั แต่ถ้าศาลเหน็ว่าไม่ควรรบัคําใหก้ารแลว้ ศาลต้องสัง่ไม่รบั

เลยไปถงึคาํฟ้องแยง้ดว้ย เพราะจะฟ้องแยง้เขา้มาโดยลาํพงัทีไ่มม่คีาํใหก้ารใด ๆ นัน้ไมไ่ด ้
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 5)  อาํนาจศาลในการตรวจคาํคูค่วาม และมคีาํสัง่อยา่งใดนัน้ศาลจะตอ้งพจิารณาดงัน้ี 

  ก.  คําคู่ความอ่านไม่ออก หมายความว่าคําคู่ความนัน้เขยีนหวดัอ่านยากจน      

ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเขยีนอะไร แต่ไม่หมายความถึงอ่านออกแต่ตีความไม่ออก และไม่

หมายถึงอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาต่างประเทศเน่ืองจากคําคู่ความต้องเขยีนเป็น

ภาษาไทยอยูแ่ลว้ 

  ข.  คําคู่ความอ่านไม่เขา้ใจ หมายความว่าคําคู่ความนัน้สามารถอ่านขอ้ความ

ในคําคู่ความได ้แต่ไมอ่าจทราบความประสงคข์องถอ้ยคํา หรอืคาํคู่ความนัน้ทัง้หมด หรอื

บางสว่นได ้

  ค.  คําคู่ความเขยีนฟุ่มเฟือยเกนิไป หมายความว่าคําคู่ความนัน้ใช้ถ้อยคํา

ฟุม่เฟือยเกนิไป แมไ้มเ่ป็นสาระแก่คดกีย็งัเขยีนบรรยายมาในคาํคูค่วาม 

  ง .  คําคู่ความไม่มีรายการ หมายความว่า คําคู่ความนัน้มิได้บรรยาย

ขอ้เทจ็จรงิใหช้ดัเจนพอ 

  จ.  คาํคู่ความไม่มลีายมอืชือ่ หมายความว่า คาํคู่ความนัน้จะตอ้งลงลายมอืชื่อ

ตามกฎหมาย กรณีคําฟ้องก็ต้องลงลายมอืชื่อโจทก์และผูเ้รยีงคําฟ้อง ซึ่งทนายความที่

ไดร้บัอนุญาตเทา่นัน้ถงึจะมสีทิธเิรยีงคาํฟ้องได ้

  ฉ.  ไมแ่นบเอกสารต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายตอ้งการ ตามธรรมดาเอกสารต่าง ๆ 

ทีคู่ค่วามอา้งองิเป็นพยานหลกัฐานนัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งแนบมาพรอ้มกบัคาํฟ้องหรอืคาํใหก้าร 

แต่อาจส่งเป็นพยานต่อศาลในวนัสบืพยานไดต้ามมาตรา 122 วรรคแรก เวน้แต่เอกสาร

นัน้กฎหมายจะบังคับว่าต้องแนบมาพร้อมกับคําฟ้องหรือคําให้การ เช่น ใบแต่ง

ทนายความ มาตรา 61 เป็นตน้ สว่นสญัญาทีท่ําเป็นหนงัสอื หรอืหลกัฐานเป็นหนงัสอืนัน้

ไม่ใช่เอกสารทีก่ฎหมายบงัคบัใหแ้นบมาพรอ้มกบัคําฟ้องหรอืคําใหก้าร แต่เป็นเรื่องทีว่่า

หากไม่ทําเป็นหนังสอือาจเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 152 หรอืถ้าหากไม่มหีลกัฐาน

เป็นหนงัสอืกฟ้็องรอ้งบงัคบัคดกีนัไม่ไดเ้ท่านัน้ เช่น สญัญาขายฝาก แมเ้วลาฟ้องโจทกจ์ะ

ไม่แนบสญัญาขายฝากมาพรอ้มกบัคําฟ้องก็ต้องถอืว่าเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ เพราะสญัญา

ขายฝากมิใช่เอกสารที่กฎหมายบังคบัว่าต้องแนบมาพร้อมกับคําฟ้องหรือคําให้การ     

(คาํพพิากษาฎกีาที ่944/2515) 

  ช.  มไิดช้ําระหรอืวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกตอ้งครบถ้วน บรรดาคําคู่ความ

ทัง้หลายทีจ่ะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมศาล หากปรากฏวา่คู่ความมไิดช้าํระค่าธรรมเนียมศาล 
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หรอืวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ศาลจะมคีําสัง่ไม่รบัคํา

คูค่วามนัน้ 

   เมื่อศาลไดต้รวจคําคู่ความทีย่ื่นต่อศาลแล้วปรากฏจากการพจิารณาของ

ศาลว่าคําคู่ความนัน้เป็นอย่างใดอย่างหน่ึงในขอ้ ก. ถงึ ช. แล้วศาลจะมคีําสัง่ต่อไปตาม

กระบวนความ 

 

2. คาํสัง่ศาลในการตรวจคาํคู่ความ 

 เมื่อศาลได้ตรวจคําคู่ความที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศาลนํายื่นต่อศาลแล้ว ศาลจะมี

คาํสัง่ต่อไป ซึง่อาํนาจศาลในการออกคาํสัง่ตามมาตรา 18 น้ี ม ี3 ประการคอื 

ก. สัง่รบั 

ข. สัง่ไมร่บั 

ค. สัง่ใหค้นืใหไ้ปทาํมาใหมใ่หถู้กตอ้ง 

 กรณีคําคู่ความนัน้ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ศาลตอ้งมคีําสัง่รบัคําคู่ความนัน้เสมอ โดย

จดแจง้แสดงการรบัคาํคูค่วามนัน้ไวบ้นคาํคู่ความนัน้เองหรอืในทีอ่ื่น 

 กรณศีาลไดต้รวจคาํคูค่วามนัน้แลว้ปรากฏวา่ อ่านไมอ่อก อ่านไมเ่ขา้ใจ หรอืเขยีน

ฟุม่เฟือยเกนิไป หรอืไม่มรีายการ  ไม่มลีายมอืชื่อ ไม่แนบเอกสารต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมาย

ตอ้งการหรอืมไิดช้าํระ หรอืวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ศาลจะมคีําสัง่

คนืคําคู่ความใหไ้ปทํามาใหม่ใหถู้กต้อง ถ้าคู่ความมไิดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของศาลใน

ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้ศาลจะมคีาํสัง่ไมร่บัคาํคูค่วามนัน้ 

 ในกรณียื่นคาํฟ้องผดิศาล กล่าวคอื ไดเ้สนอคาํฟ้องยงัศาลทีม่ไิดม้เีขตอํานาจ ศาล

จะมคีาํสัง่ไมร่บัหรอืคนืใหไ้ปยืน่คาํฟ้องยงัศาลทีม่เีขตอาํนาจ 

 ข้อสงัเกต  สําหรบัเรื่องคําฟ้องโดยเฉพาะนัน้ มาตรา 172 วรรคทา้ย บญัญตัวิ่า 

“ให้ศาลตรวจคําฟ้องนัน้แล้วสัง่ให้รบัไว ้หรอืให้ยกเสยี หรอืให้คนืไปตามที่บญัญตัไิวใ้น

มาตรา 18”  ตามบทบญัญตัใินมาตรา 172 วรรคทา้ยน้ีมคีําว่า “ใหย้กเสยี” ส่วนในมาตรา 

18 ไม่ได้บญัญตัคิําว่า “ให้ยกเสยี” ไว้ อย่างไรก็ตาม คําว่า “ให้ยกเสยี” ในมาตรา 172 

วรรคทา้ย กบัคําว่า “มคีําสัง่ไม่รบั” ในมาตรา 18 กฎหมายประสงคใ์หม้ผีลอย่างเดยีวกนั 

เพราะคาํวา่ “ใหย้กเสยี” ตามมาตรา 172 ถอืวา่ยงัไมไ่ดม้กีารวนิิจฉยัชีข้าดประเดน็แห่งคด ี

ทัง้น้ี ยงัมคีําพพิากษาฎีกาที่ 396/2506 วนิิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณา
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ความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสาม และมาตรา 18 วรรคสอง, สาม และห้า จะเหน็ระบบ

ดงัน้ีคอืในชัน้ตรวจคําฟ้อง หรอืคําคู่ความนัน้ศาลอาจกระทําไดเ้พยีง 3 ประการคอื สัง่รบั 

สัง่ไมร่บั และสัง่คนืไป เทา่นัน้ เมือ่มคีาํสัง่ไมร่บัฟ้องไวพ้จิารณาแลว้จะพพิากษายกฟ้องไมไ่ด ้

 

3.  การอทุธรณ์และฎีกาคาํสัง่ศาลในการตรวจคาํคู่ความ 

 เมื่อศาลได้ตรวจคําคู่ความแล้ว และได้มคีําสัง่ไม่รบั หรือให้คืนคําคู่ความตาม

มาตรา 18 น้ี คูค่วามมสีทิธอุิทธรณ์และฎกีาไดต้ามมาตรา 227, 228 และ 247 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกามาตรา 18 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่724/2490 ศาลสัง่ฟ้องวา่จาํเลยมใิชนิ่ตบิุคคลฟ้องของโจทกจ์งึ

ไม่เป็นฟ้องที่จะรบัไวพ้จิารณาให้ยกเสยี ดงัน้ี มผีลเป็นคําสัง่ไม่รบัคําคู่ความ ตาม ป.ว.ิ

แพ่ง มาตรา 18 การอุทธรณ์ หรอืฎกีา ต้องเสยีค่าขึน้ศาล 20 บาท ไม่ใช่ตามจํานวนทุน

ทรพัยท์ีฟ้่อง 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่71/2491  ฟ้องอุทธรณ์ของโจทกก์ล่าวเสยีดสคีาํพพิากษา ศาล

สัง่ให้แก้ก็ยงักล่าวข้อความเช่นนัน้อีก ศาลสัง่ให้แก้อีกก็ไม่ยอมแก้ ดงัน้ี ศาลสัง่ไม่รบั

อุทธรณ์นัน้ได ้

 คําพพิากษาฎกีาที ่1646/2492  คู่ความฝ่ายหน่ึงยื่นคํารอ้งขอให้ศาลอุทธรณ์สัง่

จําหน่ายฟ้องอุทธรณ์ โดยอ้างว่าทนายขาดต่ออายุใบอนุญาต ไม่มีอํานาจเรียกฟ้อง

อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สัง่ยกคาํรอ้ง ดงัน้ี เป็นเรือ่งศาลสัง่รบัคาํคูค่วาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 713/2498  อุทธรณ์ของจําเลยลงชื่อทนายจําเลย หากศาล

อุทธรณ์เหน็ว่าทนายไม่ได้รบัมอบอํานาจให้อุทธรณ์ ก็ต้องให้แก้ไขก่อน ตาม ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 18 จะพพิากษายกฟ้องอุทธรณ์ไม่ชอบ ศาลฎกีาใหค้นือุทธรณ์ไปใหจ้ําเลยลงชื่อ

แลว้พพิากษาใหม ่

 คาํพพิากษาฎกีาที ่495/2503  (ทีป่ระชมุใหญ่)  การทีศ่าลชัน้ตน้สัง่ฟ้องอุทธรณ์ให้

ผู้อุทธรณ์ทําฟ้องอุทธรณ์มายื่นใหม่นัน้เป็นการสัง่ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 18 ศาลชอบที่จะ

กาํหนดระยะเวลาให ้ถา้ศาลไมไ่ดก้าํหนดระยะเวลาไวก้พ็งึเขา้ใจวา่ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 396/2506 ตามบทบญัญตั ิป.ว.ิแพ่ง มาตรา 172 วรรคสาม 

และมาตรา 18 วรรคสอง และวรรคห้า จะเหน็ระบบการดงัน้ี คอืในชัน้ตรวจคําฟ้องหรอื 
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คาํคูค่วามนัน้ ศาลอาจกระทาํไดเ้พยีง 3 ประการ คอื สัง่รบั สัง่ไมร่บั และสัง่คนืไป เท่านัน้ 

เมือ่ส ัง่ไมร่บัฟ้องพจิารณาแลว้กจ็ะพพิากษายกฟ้องไมไ่ด ้

 คาํวา่ “ใหย้กเสยี”  ในมาตรา 172 กบัคาํวา่ “มคีาํสัง่ไมร่บั” ในมาตรา 18 กฎหมาย

ประสงคใ์หม้ผีลอย่างเดยีวกนั เพราะคําว่า “ใหย้กเสยี” ตามมาตรา 172 จะถอืว่าเป็นการ

วนิิจฉยัชีข้าดประเดน็แหง่คดตีามมาตรา 131 ไมไ่ด ้

 ในคดก่ีอน ศาลชัน้ตน้โดยผูพ้พิากษานายเดยีวสัง่ในคําฟ้องว่าไม่มมีูลหน้ีทีโ่จทก์

จะฟ้องจําเลยในคดนีัน้ได ้ไม่รบัฟ้องไวพ้จิารณาใหย้กฟ้องโจทก์ คําสัง่น้ีเป็นคําสัง่เสมอืน

วา่ใหย้กเสยีตามมาตรา 172 ซึง่มผีลเชน่เดยีวกบัคาํสัง่ไมร่บัคาํคู่ความตามความในมาตรา 

18 เพราะไม่ไดม้กีารวนิิจฉัยชีข้าดประเดน็แห่งคดตีามมาตรา 131 เลยเมื่อโจทก์มาฟ้อง

จาํเลยเป็นคดใีหมใ่นเรือ่งเดยีวกนัอกีจงึไมเ่ป็นการฟ้องซํ้า 

 คําพพิากษาฎกีาที ่1609/2506  ศาลชัน้ตน้รบัคํารอ้งขอแก้ไขคําใหก้ารจําเลยไว ้

พจิารณาแลว้มคีําสัง่ยกคํารอ้งนัน้เสยี คําสัง่ยกคํารอ้งนัน้เป็นคําสัง่ระหว่างพจิารณา และ

ไม่ใช่เป็นกรณีศาลสัง่ไม่รบัคําคู่ความ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 18 จําเลยอุทธรณ์คําสัง่นัน้ไม่ได ้

ตอ้งหา้มตามมาตรา 266 ศาลอุทธรณ์จงึไม่มอีํานาจรบัพจิารณาอุทธรณ์จําเลย และศาล

ฎกีากร็บัพจิารณาตามขอ้ฎกีาของจาํเลยต่อไปไมไ่ดต้อ้งยกอุทธรณ์ 

 คําพพิากษาฎกีาที ่944/2515  โจทกฟ้์องขบัไล่จําเลยโดยบรรยายฟ้องจําเลยไดข้าย

ฝากทีด่นิและเรอืนจนตกเป็นกรรมสทิธิข์องโจทกแ์ลว้ จําเลยยงัอาศยัอยู่โดยไม่มสีทิธ ิถงึแม้

ไมได้แนบสญัญาขายฝากมาท้ายฟ้องด้วยก็ถือได้ว่าเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ และชอบด้วย

กฎหมายแลว้ เพราะมใิชเ่อกสารทีก่ฎหมายตอ้งการดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 47/2519 ผู้จ ัดการมรดกฟ้องว่าจําเลยยักยอกโฉนดของ       

เจ้ามรดกระหว่างที่ศาลตัง้ให้โจทก์เป็นผูจ้ดัการมรดกแลว้โจทก์เป็นผูเ้สยีหาย ฟ้องตาม   

ป.อ. มาตรา 352 ได ้

 ศาลสัง่ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลให้ครบในคําขอให้คืนโฉนดก่อนมีคําพิพากษา    

ศาลสัง่ไดต้าม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่347/2520  การทีศ่าลชัน้ตน้สัง่ไมร่บัคาํใหก้ารจาํเลย เพราะยื่น

เกินกําหนด เป็นคําสัง่ไม่รบัคําคู่ความ ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 18 ซึ่งจําเลยมสีทิธิยื่น

อุทธรณ์คาํสัง่นัน้ไดท้นัทตีามมาตรา 228(3) 
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 คาํพพิากษาฎกีาที ่ 1673/2523  การทีศ่าลชัน้ตน้สัง่ใหจ้าํเลยนําฎกีามายื่นใหม่

พรอ้มกบัชาํระคา่ฤชาธรรมเนียมชัน้ฎกีาภายในกาํหนด 7 วนั และสัง่รบัฎกีาจาํเลยไว ้เป็น

การสัง่ตาม ป.ว.ิแพง่มาตรา 18 ศาลชอบทีจ่ะกาํหนดระยะเวลาใหไ้ด ้

 คาํพพิากษาฎกีาที ่914/2525  คาํสัง่ของศาลชัน้ตน้ทีไ่มร่บัคาํใหก้าร เป็นคาํสัง่ไม่

รบัคาํคูค่วามตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 จาํเลยจงึมสีทิธอุิทธรณ์ฎกีาไดต้ามมาตรา 228 (3), 

247 

 คําพพิากษาฎกีาที ่1488/2529  คํารอ้งขอแกไ้ขคําฟ้อง คํารอ้งขอแกไ้ขคําใหก้าร

แก้ฟ้องแย้ง เป็นการตัง้ประเดน็ระหว่างคู่ความ จงึเป็นคําคู่ความตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

1(5) เมือ่คู่ความยื่นคาํรอ้งและศาลมคีาํสัง่ใหย้กคาํรอ้งตามมาตรา 180 คาํสัง่น้ีจงึมผีลเป็น

การสัง่ไมร่บัคาํคูค่วามตามมาตรา 18 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1460/2530  โจทก์ฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่

เหมือนหรือคล้ายกบัเครื่องหมายการค้าของจําเลย ขอให้ห้ามจําเลยขดัขวางการจด

ทะเบยีนเครื่องหมายการค้าตามคําขอของโจทก์ ดงันัน้ เอกสารที่จําเลยมอบอํานาจให้

ตวัแทนในประเทศไทยมสีทิธเิดด็ขาดในการยื่นขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ จงึมใิช่

เอกสารตามทีก่ฎหมายตอ้งการใหแ้นบมาทา้ยฟ้อง ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 วรรคสอง 
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ส่วนท่ี 2 

การย่ืนและส่งคาํคู่ความและเอกสารอย่างอ่ืน 

 

 ในการดําเนินคดนีอกจากคู่ความจะตอ้งยื่นคําฟ้องและคําใหก้ารแลว้ คู่ความอาจ

จําเป็นจะต้องยื่นคําคู่ความหรอืเอกสารอื่น ๆ ต่อศาลด้วย เช่น คํารอ้งขอแก้ไขเพิม่เตมิ   

คําฟ้อง หรอืคําใหก้าร บญัชรีะบุพยาน คํารอ้งขอขยายระยะเวลา เป็นตน้ คําคู่ความหรอื

เอกสารอื่นดงักล่าวน้ีคู่ความอาจส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือยื่นต่อศาลใน

ระหวา่งพจิารณาคดกีไ็ด ้และมเีอกสารบางชนิดทีต่อ้งสง่ใหแ้ก่คู่ความหรอืบุคคลภายนอก

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ี

 คําว่า “ยื่น”  หมายความว่ายื่นคําคู่ความ หรอืเอกสารอื่น ๆ ต่อศาล ศาลทีจ่ะยื่น

คาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ ไดแ้ก่ ศาลทีม่เีขตอาํนาจเหนือคดนีัน้ 

 คําว่า “ส่ง”  หมายความว่าส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื่น ๆ ให้แก่คู่ความ หรือ

บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ี

 การยืน่และสง่คาํคูค่วามและเอกสารน้ีมบีญัญตัอิยู่ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่ มาตรา 67 ถงึมาตรา 83 อฏัฐ โดยแยกพจิารณาออกไดเ้ป็น 5 ประการคอื 

1. รายการในคาํคูค่วามและเอกสาร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 67) 

2. การเรยีกชื่อนิตบิุคคลและการอา้งถงึภูมลิําเนาของนิตบิุคคลในคด ี(ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 68) 

3. การยื่นคําคู่ความหรอืเอกสารในทางศาลต่อศาลและสง่คําคู่ความหรอืเอกสาร

ในทางศาลให้แก่พยาน คู่ความ หรอืบุคคลภายนอกว่ามีวธิีการประการใด (ป.วิ.แพ่ง 

มาตรา 69-73) 

4. การสง่คาํคูค่วามและเอกสารโดยเจา้พนกังานศาล (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 74-80) 

5. การอื่นนอกจากทีก่ลา่วไวใ้นมาตรา 67-80 (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 81-83) 

6. การสง่คําคู่ความ และเอกสารอย่างอื่นใดใหแ้ก่จําเลยซึง่อยู่ต่างประเทศ (ป.ว.ิ

แพง่ มาตรา 83 ทว ิ– 83 อฏัฐ)  

 1.  รายการในคาํคู่ความและเอกสาร  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 67 บญัญตัิว่า “เมื่อประมวลกฎหมายน้ี หรอืกฎหมายอื่นบญัญตัิว่า เอกสารใด

จะต้องส่งให้แก่คู่ความฝายใดฝ่ายหน่ึงหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่นคําคู่ความที่ทําโดย    
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คําฟ้อง คําให้การ หรอืคํารอ้ง หรอืคําขอโดยทําเป็นคํารอ้ง หมายเรยีกหรอืหมายอื่น ๆ 

สําเนาคําแถลงการณ์ หรอืสําเนาพยานเอกสาร ฯลฯ) เอกสารนัน้ต้องทําขึ้นให้ปรากฏ

ขอ้ความแน่ชดัถงึตวับุคคล และมรีายการต่อไปน้ี 

  (1)  ชื่อศาลที่จะรบัคําฟ้อง หรอืถ้าคดอียู่ในระหว่างพจิารณาชื่อของศาลนัน้

และเลขหมายคด ี

  (2)  ชือ่คูค่วามในคด ี

  (3)  ชือ่คูค่วามหรอืบุคคลซึง่จะเป็นผูร้บัคาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ 

  (4)  ใจความและเหตุผล ถา้จาํเป็นแหง่คาํคูค่วามหรอืเอกสาร 

  (5)  วนัเดอืนปีของคําคู่ความหรอืเอกสาร และลายมอืชื่อของเจ้าพนักงาน

คูค่วาม หรอืบุคคลซึง่เป็นผูย้ ืน่หรอืเป็นผูส้ง่ 

   ในการยื่นหรอืสง่คําคู่ความ หรอืเอกสารอื่นใดอนัจะตอ้งทําตามแบบพมิพ์

ทีจ่ดัไว ้เจา้พนักงานคู่ความ หรอืบุคคลผูเ้กี่ยวขอ้งจะต้องใชก้ระดาษแบบพมิพ์นัน้ ส่วน

ราคากระดาษแบบพมิพน์ัน้ใหเ้รยีกตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรมจะไดก้าํหนดไว”้ 

   จากขอ้ความในมาตรา 67 น้ี พจิารณาได ้2 กรณคีอื 

   ก.  รายการในคําคู่ความและเอกสาร สําหรบัรายการในคําคู่ความหรอื

เอกสารในทางศาล จะตอ้งระบุชือ่ตวับุคคล และอื่น ๆ ตามรายการทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 67 น้ี 

   ข.  คําคู่ความหรอืเอกสารในทางศาลจะตอ้งใชแ้บบพมิพข์องศาล สาํหรบั

แบบพมิพข์องศาลแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

   1.  แบบพมิพแ์ผนกศาลใช ้ เช่น แบบพมิพค์ําพพิากษาของศาลแบบ

พิมพ์ คําพิพากษาตามยอม คําบังคับคดี หมายเรียกพยาน หมายนัดคําคู่ความ        

หมายบงัคบัคด ีรายงานกระบวนพจิารณา รายงานเจา้หน้าที ่

   2.  แบบพิมพ์แผนกคําคู่ความ โดยซื้อจากศาล และต้องปิดอากร

แสตมป์ตามประมวลกฎหมายรษัฎากร มาตรา 104 เว้นแต่เป็นหน่วยราชการ หรือ

เทศบาลไมต่อ้งปิดอากร แสตมป์ ตวัอย่างเชน่ แบบพมิพค์าํฟ้อง คาํขอทา้ยคาํฟ้องใบแต่ง

ทนาย คาํใหก้ารจาํเลย คาํรอ้งต่าง ๆ อุทธรณ์ฎกีา คาํแกอุ้ทธรณ์ คาํแกฎ้กีา เป็นตน้ 

    ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารใส่ขอ้ความในคําคู่ความหรอืเอกสารยดืยาว 

และแบบพมิพบ์รรจุขอ้ความนัน้ไมห่มดกม็กีระดาษเปล่าทีจ่ะตอ้งต่อขา้งทา้ย ซึง่จะตอ้งซือ้

จากศาลเรยีกวา่แบบพมิพ ์40 ก. 
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 2. การเรียกช่ือนิติบคุคล  และอา้งถงึภูมลิาํเนาของนิตบิุคคลในคด ีมบีญัญตัอิยู่

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68 ความว่า “เพื่อประโยชน์แห่ง

ประมวลกฎหมายน้ีใหเ้รยีกนิตบิุคคลตามชื่อหรอืตามชื่อทีจ่ดทะเบยีน และภูมลิําเนาหรอื

สํานักทําการงานของนิติบุคคลนัน้ ให้ถือเอาสํานักงานหรือสํานักงานแห่งใหญ่ซึ่งอยู่

ภายในเขตศาลทีจ่ะยืน่ฟ้องคด ีหรอืทีค่ดนีัน้อยูใ่นระหวา่งพจิารณา” 

  ในกรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคล ในคําคู่ความหรอืเอกสารนัน้ใหเ้รยีกตามชื่อหรอืตาม

ชือ่ทีจ่ดทะเบยีน 

  ส่วนภูมลิําเนาหรอืสาํนักทําการงานของนิตบิุคคล กใ็หถ้อืเอาสาํนักงาน หรอื

สํานักงานแห่งใหญ่ซึ่งอยู่ภายในเขตศาลที่จะยื่นฟ้องคดีหรือที่คดีนัน้อยู่ในระหว่าง

พจิารณาหรอืศาลกําหนดไว ้หรอืโดยคู่ความตกลงกนัตามที่ศาลจดไว้ในรายงาน (ป.ว.ิ

แพง่ มาตรา 72 วรรคแรก) 

 3. การยื่นคาํคู่ความหรือเอกสารในทางศาลต่อศาล และส่งคําคู่ความ หรอื

เอกสารในทางศาลให้แก่พยาน คู่ความหรอืบุคคลภายนอก มีบญัญตัิอยู่ใน ป.วิ.แพ่ง 

มาตรา 69-73 

  3.1  การยื่นคาํคู่ความ หรือเอกสารต่อศาล ทาํได้ 2 วิธีคือ 

    3.1.1  สง่ต่อพนกังานเจา้หน้าทีข่องศาล 

    3.1.2  นํายืน่ต่อศาลในระหวา่งทีศ่าลออกนัง่พจิารณาคด ี

  3.2  การส่งคาํคู่ความ หรือเอกสารให้แก่คู่ความ หรือพยาน หรือบคุคลอ่ืน 

    3.2.1  คาํคูค่วาม หรอืเอกสารทีเ่จา้พนกังานศาลเป็นผูม้หีน้าทีส่ง่มดีงัน้ี 

     ก.  คําฟ้อง ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความ หรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 70 วรรคแรก) ส่วนการนําส่งนัน้โจทก์จะ

นําส่งหรอืไม่กไ็ด ้โดยโจทก์เสยีค่าธรรมเนียมในการส่ง เวน้แต่ศาลจะสัง่ใหโ้จทก์มหีน้าที่

จดัการนําสง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 70 วรรคสอง) 

     ข.  หมายเรยีก หมายอื่น ๆ คําสัง่ คําบงัคบัของศาลที่ออกตาม   

คาํขอของคูค่วาม ใหเ้จา้พนกังานศาลเป็นผูส้ง่ใหแ้ก่คู่ความหรอืบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 70 วรรคแรก) ส่วนการนําส่งถ้าศาลไม่ได้ส ัง่ให้จดัการนําส่งด้วยก็ให้

คูค่วามฝา่ยนัน้เพยีงแต่เสยีคา่ธรรมเนียมในการสง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 70 วรรคสอง) 
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     ค.  คํารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิคาํใหก้าร ใหเ้จา้พนกังานศาลเป็นผูส้ง่

ให้คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืคู่ความอื่น ๆ โดยฝ่ายที่ยื่นคํารอ้งเป็นผูม้หีน้าที่จดัการนําส่ง 

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 71 วรรคสอง) 

     ง.  บรรดาเอกสารอื่น ๆ เช่น สําเนาคําแถลงการณ์หรือสําเนา

พยานเอกสารซึ่งคู่ความขอใหเ้จา้พนักงานศาลเป็นผูนํ้าส่งใหแ้ก่คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอื

คูค่วามอื่น ๆ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 72 วรรคสาม (2)) 

   3.2.2  คาํคูค่วามหรอืเอกสารทีคู่ค่วามสง่เองมดีงัน้ี 

     ก.  หมายเรียกพยาน  ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนัน้เป็นผู้ส่ง

โดยตรงเวน้แต่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 70 วรรคแรก (1)) 

      1.  ศาลสัง่เป็นอยา่งอื่น 

      2.  พยานปฏเิสธไมย่อมรบัหมาย 

     ข.  บรรดาเอกสารอื่น ๆ เช่น สําเนาคําแถลงการณ์หรอืสําเนา

พยานเอกสารนัน้ใหแ้ก่คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืคู่ความอื่น ๆ หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย

คูค่วามฝา่ยทีต่อ้งสง่นัน้ สง่สาํเนาใหแ้ก่คู่ความอกีฝา่ยหน่ึง หรอืคู่ความอื่น ๆ หรอืบุคคลที่

เกีย่วขอ้งเองแลว้สง่ใบรบัต่อศาลพรอ้มตน้ฉบบั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 72 วรรคสาม (1)) 

   3.2.3  คําคู่ความหรอืเอกสารทีคู่่ความหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมารบัไปเอง 

ทางเจา้พนกังานศาลโดยคูค่วามมเีอกสารมายืน่ต่อศาล มดีงัน้ี 

     ก.  คาํใหก้าร คาํใหก้ารนัน้ใหฝ้า่ยทีใ่หก้ารนําตน้ฉบบัยื่นไวต่้อศาล

พร้อมด้วยสําเนาสําหรับให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง หรือคู่ความอื่น ๆ รับไปโดยทาง          

เจา้พนกังานศาล (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 71 วรรคแรก) 

     ข.  คาํรอ้ง  คําแถลงการณ์ซึง่ไดย้ื่นต่อศาลภายในเวลาทีก่ฎหมาย

หรอืศาลกําหนดไว ้หรอืโดยขอ้ตกลงของคู่ความตามทีศ่าลจดลงไวใ้นรายงานนัน้ ใหผู้ย้ ื่น

คาํรอ้งหรอืคาํแถลงการณ์นําตน้ฉบบัยื่นไวต่้อศาล พรอ้มดว้ยสาํเนาเพื่อใหคู้่ความอกีฝา่ย

หน่ึงหรอืคู่ความอื่น ๆ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมารบัไปโดยทางเจา้พนักงานศาล (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 72 วรรคแรก) 

     ค.  บรรดาคาํรอ้งอื่น ๆ ใหย้ืน่ต่อศาลพรอ้มดว้ยสาํเนาเพือ่สง่ใหแ้ก่

คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืคู่ความอื่น ๆ หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และถ้าศาลกําหนดให้เจ้า

พนกังานศาลเป็นผูส้ง่สาํเนาเช่นว่านัน้ กใ็หเ้จา้พนกังานศาลเป็นผูส้ง่ช่วยใหคู้่ความฝา่ยที่
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ยืน่คาํรอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 72 วรรคสอง) 

   3.2.4   คาํคูค่วามหรอืเอกสารทีเ่จา้พนกังานศาลสง่เองโดยลาํพงัมดีงัน้ี 

     ก.  หมายเรยีก หมายอื่น ๆ คําสัง่ คําบงัคบัของศาล ซึ่งศาลออก

เองโดยไม่มคีู่ความฝ่ายใดรอ้งขอ ให้เป็นหน้าทีข่องศาลทีจ่ะจดัการส่งให้แก่คู่ความหรอื

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 70 วรรคสอง) 

     ข.  คํารอ้งอื่น ๆ ศาลกําหนดใหเ้จา้พนักงานศาลเป็นผูส้่งสาํเนาก็

ใหเ้จา้พนักงานศาลเป็นผูส้่งโดยใหคู้่ความฝ่ายทีย่ื่นคํารอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 72 วรรคสอง) 

     ค.  คําคู่ความหรอืเอกสารอื่นใดทีส่่งตามคําสัง่ของศาลซึง่คู่ความ

ไม่มหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบในการส่งนัน้ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะ

ดาํเนินการสง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 73 วรรคสอง) 

 4.   การดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งคาํคู่ความและเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล 

  การส่งคําคู่ความและเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาลได้กําหนดขัน้ตอนการ

ดาํเนินการไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 74 - 80 ซึง่แยกพจิารณา

ไว ้6 ประการ คอื 

  4.1  คาํคูค่วามหรอืเอกสารจะสง่ใหบุ้คคลใด 

  4.2  คาํคูค่วามหรอืเอกสารจะสง่สถานทีใ่ด 

  4.3  คาํคูค่วามหรอืเอกสารจะสง่ในเวลาใด 

  4.4  การวางคาํคูค่วามหรอืเอกสารในทางคด ี

  4.5  การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารโดยวธิอีื่น 

  4.6  หลกัฐานการสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารโดยเจา้พนกังานศาล 

  4.1  คาํคู่ความหรือเอกสารจะส่งให้บคุคลใด 

   คาํคูค่วามหรอืเอกสารจะสง่ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี 

   ก.  คูค่วามหรอืบุคคลซึง่ระบุไวใ้นคาํคูค่วามหรอืเอกสาร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 

74 (2)) 

   ข.  ทนายความทีคู่ค่วามตัง้แต่งใหว้า่คด ี(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 75)  

   ค.  บุคคลที่ทนายความคู่ความตัง้แต่งให้ว่าคดีได้แต่งตัง้ให้เป็นผู้รบัคํา

คูค่วามหรอืเอกสารในทางคด ีโดยมใีบมอบฉนัทะไวต่้อศาลถูกตอ้งแลว้ (ป.ว.ิแพง่  มาตรา 75) 
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   ง.  ในกรณีทีไ่มพ่บคู่ความหรอืบุคคลทีจ่ะสง่คาํคู่ความ หรอืเอกสารในทาง

คด ีณ ภูมลิําเนา หรอืสาํนักงาน อาจส่งคําคู่ความหรอืเอกสารนัน้ใหบุ้คคลใด ๆ ทีม่อีายุ

เกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรอืทํางานในบ้านเรือนหรือที่สํานักทําการงานที่ปรากฏว่าเป็นของ

คู่ความหรอืบุคคลนัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 76) กรณีสง่คําคู่ความหรอืเอกสารใหแ้ก่สามหีรอื

ภรยิาของคูค่วาม หรอืบุคคลทีจ่ะสง่คาํคูค่วาม หรอืเอกสารในทางคด ีถา้สามหีรอืภรยิานัน้

อายุไมเ่กนิ 20 ปี แมจ้ะบรรลุนิตภิาวะโดยการสมรสกต็ามกถ็อืวา่ไมต่อ้งดว้ยมาตรา 76 น้ี 

   อย่างไรก็ตาม การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารในทางคดแีก่คู่ความฝ่ายใด

หา้มมใิหส้ง่แก่คู่ความความฝา่ยปกปกัษ์เป็นผูร้บัไวแ้ทน เชน่ คดฟ้ีองหย่า ซึง่โจทกจ์าํเลย

ยงัอาศยัอยู่ในบา้นเรอืนเดยีวกนั การส่งหมายเรยีกพรอ้มสาํเนาคําฟ้องใหจ้ําเลย จะตอ้ง

สง่ใหแ้ก่ตวัจําเลยเอง หรอืถ้าไม่พบตวักต็อ้งส่งใหแ้ก่คนของฝ่ายจําเลย จะไปสง่แก่โจทก์

หรอืคนของฝา่ยโจทกไ์ดร้บัไวแ้ทนเชน่น้ีตอ้งหา้มตามมาตรา 76 วรรคทา้ย 

  4.2  คาํคู่ความหรือเอกสารจะส่งสถานท่ีใด 

   คําคู่ความหรือเอกสารที่จะส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลซึ่งระบุไว้ในคํา

คู่ความหรอืเอกสารในทางคดโีดยเจา้พนักงานศาลนัน้จะตอ้งส่ง ณ ภูมลิําเนา หรอืสาํนัก

ทําการงานของคู่ความ หรอืของบุคคลซึ่งระบุไว้ในคําคู่ความหรอืเอกสารในทางคดนีัน้  

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 74 (2)) 

   การส่งคําคู่ความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจ้าพนักงานศาลไปยังที่อื่น

นอกจากภมูลิาํเนา หรอืสาํนกัทาํการงานของคูค่วามหรอืของบุคคล ซึง่ระบุไวใ้นคาํคู่ความ 

หรอืเอกสารนัน้ใหถ้อืวา่เป็นการถูกตอ้งตามกฎหมายเมือ่ 

   (1)  คูค่วามหรอืบุคคลนัน้ยอมรบัคาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ไว ้หรอื 

   (2)  การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ไดก้ระทาํในศาล (ป.ว.ิแพง่  มาตรา  7) 

  4.3  คาํคู่ความหรือเอกสารจะส่งในเวลาใด 

   เวลาทีจ่ะสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารในทางคด ีป.ว.ิ แพง่ มาตรา 74 บญัญตัิ

วา่ “การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารอื่นใดโดยเจา้พนกังานศาลนัน้ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี (1) ใหส้ง่ใน

เวลากลางวนัระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ตก ฯลฯ” สําหรบัการส่งคําคู่ความ 

หรอืเอกสารอื่นใดน้ีกฎหมายบญัญตัใิหส้่งในเวลากลางวนั คอืช่วงระหว่างพระอาทติยข์ึน้ 

และพระอาทติยต์ก หากส่งในเวลากลางคนื แมคู้่ความอกีฝ่ายหน่ึงจะยนิยอมรบัไวก้ต็าม

ถอืวา่การสง่มชิอบเพราะขดักบับทบญัญตัใิน ป.ว.ิแพง่ มาตรา 74 (1) 
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  4.4  การวางคําคู่ความหรือเอกสารในทางคดี  ประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพง่ มาตรา 78 บญัญตัวิา่ “ถา้คูค่วามหรอืบุคคลทีร่ะบุไวใ้นคาํคู่ความ หรอื

เอกสารปฏเิสธไม่ยอมรบัคําคู่ความ หรอืเอกสารนัน้จากเจา้พนักงานศาล โดยปราศจาก

เหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย เจา้พนกังานนัน้ชอบทีจ่ะขอใหพ้นกังานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง

ทีม่อีํานาจหรอืเจา้พนกังานตํารวจไปดว้ยเพื่อเป็นพยาน และถา้คู่ความหรอืบุคลนัน้ยงัคง

ปฏเิสธไม่ยอมรบัอยู่อกี กใ็หว้างคําคู่ความหรอืเอกสารไว ้ณ ทีน่ัน้ เมือ่ไดท้าํดงันัน้แลว้ให้

ถอืวา่การสง่คาํคูค่วาม หรอืเอกสารนัน้เป็นการถูกตอ้งตามกฎหมาย” 

   จากขอ้ความในมาตรา 78 น้ี พอแยกหลกัเกณฑใ์นการวางหมายไดด้งัน้ี 

   1.  ตอ้งเป็นกรณเีจา้พนกังานศาลสง่ 

   2.  พบตวัคูค่วามหรอืตวับุคคลทีร่ะบุไวใ้นคาํคูค่วามหรอืเอกสารในทางคดนีัน้ 

   3.  คู่ความหรือบุคคลที่ระบุไว้ในคําคู่ความหรือเอกสารในทางคดีนัน้

ปฏเิสธไมย่อมรบัคาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ โดยปราศจากเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย 

   4.  เจา้พนักงานศาลตอ้งขอใหพ้นักงานเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองทีม่อีํานาจ

หรอืเจา้พนกังานตาํรวจไปดว้ยเพือ่เป็นพยาน 

   5.  ไดม้กีารวางคาํคู่ความหรอืเอกสารไวต่้อหน้าคู่ความ หรอืบุคคลซึง่ระบุ

ไวใ้นคาํคูค่วาม 

   6.  จะตอ้งมรีายงานของเจา้พนักงานศาลเกี่ยวกบัเรื่องการวางหมายโดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอํานาจ หรือเจ้าพนักงานตํารวจลงลายมือชื่อใน

รายงานการวางหมายนัน้ดว้ย 

   ข้อสงัเกต   

   1.  ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 78 น้ี เป็นเรื่องทีคู่่ความหรอืบุคคลทีร่ะบุไวใ้น

คําคู่ความปฏเิสธไม่ยอมรบัคําคู่ความ หรอืเอกสารโดยไม่มเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย จงึ

วางหมายได ้แต่หากคูค่วามหรอืบุคคลนัน้ ๆ รูว้า่จะมกีารสง่คาํคูค่วาม หรอืเอกสารในทาง

คด ีแก่ตน ไดจ้งใจไปเสยีใหพ้น้ หรอืหาทางหลกีเลีย่งจะไม่รบัคําคู่ความหรอืเอกสารอื่น

นัน้ ย่อมวางหมายไม่ได้ แม้จะมภีรยิาของบุคคลนัน้อยู่ต่อหน้าก็ตาม บุคคลนัน้ย่อมมี

ความผดิฐานละเมดิอาํนาจศาล ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 31 (คาํพพิากษาฎกีาที ่102/2507) 

    ตวัอย่าง  คดแีพ่งเรื่องหน่ึงศาลสัง่รบัฟ้อง และให้ส่งหมายเรยีกและ

สาํเนาคาํฟ้องใหจ้าํเลย โจทกนํ์าเจา้พนกังานศาลไปสง่หมายและสาํเนาคาํฟ้อง ณ ภูมลิาํเนา
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ของจาํเลย พบตวัจาํเลยแต่จาํเลยไมย่อมรบัหมายเจา้พนกังานศาลไปนําเจา้พนกังานตํารวจ

มาเพื่อเป็นพยานแต่เมื่อเจา้พนกังานตํารวจมาถงึปรากฏวา่จาํเลยไมอ่ยู่ทีน่ัน่ โจทกจ์งึขอให้

เจา้พนกังานศาลวางหมายไวต่้อหน้าภรยิาจาํเลย โดยเจา้พนกังานตํารวจจะลงชือ่เป็นพยาน

ใหเ้จา้พนกังานศาลจะปฏบิตักิารสถานใดจงึจะชอบดว้ยกฎหมาย 

    คาํตอบตามตวัอย่าง  เจา้พนักงานศาลจะวางหมายไดต่้อเมื่อผูท้ีจ่ะ

เป็นผูร้บัหมายนัน้ไม่ยอมรบัหมาย และเมื่อนําเจา้พนักงานตํารวจไปดว้ยเพื่อเป็นพยาน   

ผูน้ัน้ยงัคงปฏเิสธไมย่อมรบัอยู่อกีจงึจะวางหมายได ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 78) ซึง่หมายความ

ว่าจะต้องทําการวางหมายไวต่้อหน้าบุคคลนัน้ แต่ตามตวัอย่างปรากฏว่าตวัจําเลยซึ่งจะ

เป็นผู้ร ับหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องไม่อยู่  ณ ที่นั ้นแล้ว แม้ภริยาจําเลยจะอยู ่           

เจา้พนกังานกไ็มอ่าจจะวางหมายไวต่้อหน้าภรยิาจาํเลยได ้

   2.  ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจรู้เห็นในการวาง

หมายทุกครัง้ และพยานจะตอ้งลงชือ่รบัรองไวใ้นรายงานของเจา้พนกังานศาลดว้ยวา่ไดม้ี

การวางหมายต่อหน้าพยานจรงิ (คาํพพิากษาฎกีาที ่345/2520) 

   3.  การวางหมายอยู่ในอํานาจและหน้าทีข่องเจา้พนักงานศาลทีจ่ะกระทํา

ไดเ้องตามเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 78 โดยไมต่อ้งกลบัไปรอรบัคาํสัง่ศาล 

   4.  การวางหมายจะตอ้งวางต่อหน้าคูค่วามหรอืบุคคลทีม่ชีือ่เป็นผูส้ง่เทา่นัน้ 

  4.5 การส่งคาํคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืน  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่ง มาตรา 790

1  บญัญตัวิ่า “ถ้าการส่งคําคู่ความหรอืเอกสารนัน้ไม่สามารถจะทําได้

ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตราก่อน ศาลอาจสัง่ใหส้่งโดยวธิอีื่นแทนได ้กล่าวคอื ปิดคําคู่ความหรอื

เอกสารไวใ้นทีแ่ละเหน็ไดง้า่ย ณ ภูมลิาํเนาหรอืสาํนกัทาํการงานของคู่ความหรอืบุคคลผูม้ชีือ่

ระบุไวใ้นคําคู่ความหรอืเอกสาร หรอืมอบหมายคาํคู่ความหรอืเอกสารไวแ้ก่เจา้พนกังานฝา่ย

ปกครองในทอ้งถิน่หรอืเจา้พนกังานตํารวจ แลว้ปิดประกาศแสดงการทีไ่ดม้อบหมายดงักล่าว

แลว้นัน้ไวด้งักลา่วมาขา้งตน้ หรอืลงโฆษณา หรอืทาํวธิอีื่นใดตามทีศ่าลเหน็สมควร 

   การส่งคําคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นตามนัน้ ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อ

กําหนดเวลาสบิหา้วนัหรอืระยะเวลานานกว่านัน้ตามทีศ่าลเหน็สมควรกําหนด ไดล้่วงพน้

                                                           
1
มาตรา 79 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่เตมิ ป.ว.ิแพง่ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 

2522 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีไ่ดก้ลา่วไวน้ี้. 
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ไปแลว้นบัตัง้แต่เวลาทีค่าํคู่ความ หรอืเอกสาร หรอืประกาศแสดงการมอบหมายนัน้ไดปิ้ด

ไว ้หรอืการโฆษณาหรอืวธิอีื่นใดตามทีศ่าลสัง่นัน้ไดท้าํหรอืไดต้ัง้ตน้แลว้” 

   จากขอ้ความใน ป.ว.ิแพง่ มาตรา 79 น้ี  พอแยกเป็นหลกัเกณฑไ์ดค้อื 

   1. การส่งคําคู่ความหรือเอกสารในทางคดีนัน้ เจ้าพนักงานศาลไม่

สามารถสัง่ไดต้าม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 74-78 

   2. ศาลมคีาํสัง่ใหส้ง่โดยวธิอีื่นแทน 

   3. การสง่โดยวธิอีื่นทาํไดค้อื 

    ก. ปิดคําคู่ความหรอืเอกสารไวใ้นทีแ่ลเหน็ได้ง่าย ณ ภูมลิําเนาหรอื

สาํนกัทาํการงานของคูค่วามหรอืบุคคลผูม้ชีือ่ระบุไวใ้นคาํคูค่วามหรอืเอกสาร 

    ข. มอบหมายคําคู่ความหรอืเอกสารไวแ้ก่เจา้พนักงานฝ่ายปกครอง

ในทอ้งถิน่ หรอืเจา้พนกังานตาํรวจ แลว้ปิดประกาศแสดงการทีไ่ดม้อบหมายดงักลา่ว 

    ค. ลงโฆษณา หรอื 

    ง. ทาํวธิอีื่นใดตามทีศ่าลเหน็สมควร 

   4. การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารโดยวธิอีื่นน้ี จะมผีลต่อเมื่อกําหนดเวลา 

15 วัน หรือระยะเวลานานกว่านัน้ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดได้ล่วงพ้นไปแล้ว 

นบัตัง้แต่เวลาทีค่ําคู่ความหรอืเอกสาร หรอืประกาศแสดงการมอบหมายนัน้ไดปิ้ดไวห้รอื

การโฆษณา หรอืวธิอีื่นใดตามทีศ่าลสัง่นัน้ไดท้าํหรอืไดต้ัง้ตน้แลว้ 

   5. ตอ้งมรีายงานของเจา้พนักงานศาลแสดงการส่งหมายดว้ยวธิอีื่นน้ียื่น

ต่อศาลเพือ่รวมในสาํนวน 

    การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารโดยวธิอีื่นน้ี เจา้พนกังานศาลจะปฏบิตัไิป

เองโดยพลการ เชน่ การวางหมาย ตามมาตรา 78 นัน้ไมไ่ด ้เจา้พนกังานศาลจะตอ้งแถลง

ให้ศาลทราบถึงการส่งโดยวธิธีรรมดาไม่ได้เสยีก่อน ต่อเมื่อศาลมคีําสัง่ให้ส่งโดยวธิอีื่น

แทน เจา้พนกังานศาลจงึดาํเนินการตามทีศ่าลสัง่ 

  4.6 หลักฐานการส่งคําคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล  

ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 80 บญัญตัิว่า “การส่งคําคู่ความหรอื

เอกสารโดยเจา้พนกังานศาลหรอืทางเจา้พนกังานศาลนัน้ ใหเ้จา้พนกังานศาลสง่ใบรบัลง

ลายมอืชื่อคู่ความ หรอืผูร้บัคําคู่ความหรอืเอกสาร หรอืส่งรายงานการส่งคําคู่ความหรอื

เอกสารลงลายมอืชือ่เจา้พนกังานศาลต่อศาล แลว้แต่กรณเีพือ่รวมไวใ้นสาํนวนความ 
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   ใบรบัหรอืรายงานนัน้ต้องลงข้อความให้ปรากฏแน่ชดัถึงตวับุคคลและ

รายการต่อไปน้ี 

1. ชือ่เจา้พนกังานผูส้ง่หมาย และชือ่ผูร้บัหมาย ถา้หากม ี

2. วธิสีง่ วนั เดอืน ปี และเวลาทีส่ง่ 

รายงานนัน้ต้องลงวนัเดือนปี และลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทํา

รายงานใบรบันัน้จะทาํโดยวธิจีดลงไวท้ีต่น้ฉบบัซึง่ยืน่ต่อศาลกไ็ด”้ 

จากขอ้ความใน ป.ว.ิแพง่ มาตรา 80 พออธบิายไดด้งัน้ี 

   (1) การส่งคําคู่ความโดยวธิปีกต ิจะต้องมใีบรบัลงลายมอืชื่อคู่ความหรอื      

ผูร้บัคาํคูค่วามหรอืเอกสาร 

   (2) การส่งโดยวธิีอื่นตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 79 จะต้องมรีายงานการส่ง    

คาํคู่ความหรอืเอกสารลงลายมอืชื่อเจา้พนกังานศาล เพือ่รวมไวใ้นสาํนวนความตาม ป.ว.ิ

แพง่ มาตรา 80 

   (3) การวางคําคู่ความหรอืเอกสารอื่น ก็จะต้องมพีนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองหรอืเจา้พนกังานตาํรวจลงลายมอืชือ่ในรายงานคาํคู่ความหรอืเอกสารนัน้ ตาม ป.

ว.ิแพง่ มาตรา 78 ประกอบมาตรา 80 

   (4) ใบรบัหรอืรายงานนัน้ตอ้งลงขอ้ความใหป้รากฏแน่ชดัถงึตวับุคคลและ

รายการตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 80(1), (2) 

 5.  อ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน ป.วิ.แพ่ง มาตรา 67-80 ซ่ึงมีบญัญติัอยู่ใน   

ป.วิ.แพ่ง มาตรา 81-83 แยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

  5.1 การส่งหมายเรียกพยานโดยคู่ความที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 81 บัญญัติว่า “การส่งหมายเรียกพยาน โดยคู่ความที่

เกีย่วขอ้งนัน้ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

   (1) ใหส้ง่เวลากลางวนัระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ และอาทติยต์ก และ 

   (2) ใหส้่งแก่บุคคลซึง่ระบุไวใ้นหมายเรยีก ณ ภูมลิําเนาหรอืสาํนักทําการ

งานของบุคคลเชน่วา่นัน้ แต่วา่ใหอ้ยูภ่ายในบงัคบับทบญัญตัแิหง่มาตรา 76 และ 77” 

   การส่งหมายเรยีกโดยคู่ความทีเ่กีย่วขอ้งน้ี มหีลกัเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัการ

ส่งโดยเจา้พนักงานศาลตามมาตรา 74 แต่อยู่ในบงัคบัของ มาตรา 76, 77 คอื ถ้าไม่พบ

คู่ความกใ็หค้นอื่นรบัแทน และถ้าส่งยงัที่อื่น หากตวัความยอมรบัก็ถอืว่าการส่งนัน้ชอบ
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ด้วยกฎหมายสําหรับการวางคําคู่ความตามมาตรา 78 นัน้คงจะมาใช้กับการวาง

หมายเรยีกพยานไม่ได ้เพราะการวางหมายเรยีกไวต่้อหน้าพยานกด็ ีการปิดหมายเรยีก

พยานกด็ทีําไม่ได ้หากพยานปฏเิสธไม่ยอมรบัหมายเรยีกทีคู่่ความไปส่งเอง คู่ความอาจ

ขอใหเ้จา้พนกังานศาลเป็นผูส้ง่ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 70(1) 

  5.2 การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื่นใดไปยงัคู่ความหรอืบุคคลหลายคนซึ่งมี

บญัญตัอิยู่ใน ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 82 ความว่า “ถ้าจะตอ้งส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื่นใดไป

ยงัคู่ความหรอืบุคคลหลายคน ใหส้่งสําเนาคําคู่ความหรอืเอกสารทีจ่ะต้องส่งไปใหทุ้ก ๆ 

คน ในกรณีที่ต้องส่งคําคู่ความ หรอืเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล หรอืทางเจ้าพนักงาน

ศาลนัน้ให้คู่ความฝ่ายซึ่งมีหน้าที่จ ัดการนําส่งมอบสําเนาคําคู่ความหรือเอกสารต่อ

พนักงานเจา้หน้าที ่ใหพ้อกบัจํานวนคู่ความ หรอืบุคคลทีจ่ะตอ้งส่งใหน้ัน้” หมายความว่า 

ถา้มคีู่ความหรอืบุคคลในคดหีลายคน การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื่นใด จะตอ้งสง่ไปให้

คู่ความหรอืบุคคลเหล่านัน้ทุก ๆ คน กรณีส่งโดยเจ้าพนักงานศาลหรอืทางเจา้พนักงาน

ศาลใหคู้่ความฝา่ยซึง่มหีน้าทีจ่ดัการนําส่งมอบสาํเนาคําคู่ความ หรอืเอกสารต่อพนักงาน

เจา้หน้าที ่ใหพ้อกบัจาํนวนคูค่วามหรอืบุคคลทีจ่ะตอ้งสง่ 

  5.3 กําหนดเวลาในการส่งคําคู่ความหรอืเอกสารในทางคด ีประมวลกฎหมาย

วธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 83 บญัญตัิว่า “ถ้าคู่ความฝ่ายใดจะต้องยื่นต่อศาลหรอื

จะตอ้งสง่ใหแ้ก่คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง หรอืบุคคลภายนอกซึง่คาํคู่ความหรอืเอกสารอื่นใด

ภายในเวลาหรอืก่อนเวลาที่กฎหมายหรอืศาลได้กําหนดไว้ และการส่งเช่นว่าน้ีจะต้อง

กระทาํโดยทาง เจา้พนกังานศาล ใหถ้อืวา่คู่ความฝา่ยนัน้ไดป้ฏบิตัติามความมุง่หมายของ

กฎหมายหรอืของศาลแลว้ เมื่อคู่ความฝ่ายนัน้ไดส้่งคําคู่ความหรอืเอกสารเช่นว่านัน้แก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล เพื่อให้ยื่นหรอืให้ส่งในเวลาหรอืก่อนเวลาที่กําหนดนัน้แล้ว   

แมถ้งึวา่การรบัคําคู่ความหรอืเอกสารใหแ้ก่คู่ความอกีฝา่ยหน่ึง หรอืบุคคลภายนอกนัน้จะ

ไดเ้ป็นไปภายหลงัเวลาทีก่าํหนดนัน้กด็ ี

   ถ้าประมวลกฎหมายน้ีบญัญตัิไว้ว่าการส่งคําคู่ความ หรอืเอกสารอื่นใด

จะตอ้งใหคู้่ความอกีฝา่ยหน่ึงหรอืบุคคลภายนอกทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว้

ก่อนวนัเริม่ตน้นัง่พจิารณาหรอืสบืพยาน ใหถ้อืว่าคู่ความฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิในการส่งนัน้ได้

ยื่นคําคู่ความหรอืเอกสารทีจ่ะต้องส่งใหแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าทีข่องศาลไม่ตํ่ากว่าสามวนั

เริม่ตน้แหง่ระยะเวลาทีก่าํหนดลว่งหน้าไวน้ัน้ 
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   ในกรณีที่คู่ความอาจส่งคําคู่ความหรอืเอกสารโดยวธิสี่งสําเนาตรงไปยงั

คูค่วามอกีฝา่ยหน่ึง หรอืบุคคลภายนอกไดน้ัน้ บทบญัญตัแิห่งมาตราน้ีมไิดห้า้มคู่ความทีม่ี

หน้าทีต่อ้งส่งคําคู่ความ หรอืเอกสารดงักล่าวแลว้ในอนัทีจ่ะใชว้ธิเีช่นว่าน้ี แต่คู่ความฝ่าย

นัน้จะต้องส่งใบรบัของคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืบุคคลภายนอกต่อศาลในเวลา หรอืก่อน

เวลาทีก่ฎหมายหรอืศาลไดก้าํหนดไว”้ 

   จากขอ้ความในมาตราน้ีพอแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

   1.  การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารในทางคด ีซึง่จะยืน่ต่อศาลกด็ ีหรอืจะตอ้ง

ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงก็ดี ถ้าการส่งนัน้จะต้องทําภายในเวลาหรือก่อนเวลาที่

กฎหมายหรอืศาลไดก้าํหนดไว ้การสง่จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ไดส้ง่ใหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าทีข่อง

ศาล ภายในเวลาทีก่ฎหมายหรอืศาลกาํหนด 

   2. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่คําคู่ความ หรอืเอกสารในทางคดใีหคู้่ความอกีฝา่ย

หน่ึงทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวก้่อนวนัเริม่ตน้นัง่พจิารณาหรอืสบืพยานนัน้

การส่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ความฝ่ายที่รบัผดิในการส่งนัน้ได้ยื่นคําคู่ความหรอืเอกสารที่

จะต้องส่งให้แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ไม่ตํ่ ากว่าสามวันก่อนวันเริ่มต้นนัง่

พจิารณาหรอืเริม่ตน้สบืพยาน 

   3. ในกรณีที่คู่ความส่งสําเนาคําคู่ความ หรือเอกสารในทางคดีไปยัง

คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืบุคคลภายนอก คู่ความฝ่ายนัน้จะต้องส่งใบรบัสําเนาคําคู่ความ 

หรอืเอกสารในทางคดขีองคู่ความอกีฝา่ยหน่ึงหรอืบุคคลภายนอกต่อศาลในเวลาหรอืก่อน

เวลาทีก่ฎหมายหรอืศาลไดก้าํหนดไว ้

 6. การส่งคาํคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดให้แก่จาํเลยในต่างประเทศ  สบืเน่ือง

จากการแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่เรือ่งเขตอํานาจศาล เพือ่ให้

โจทก์สามารถฟ้องคดจีําเลยซึ่งไม่มภีูมลิําเนาอยู่ในประเทศไทยได ้และศาลจะดําเนินคดี

ต่อไปได้นัน้จะต้องได้ส่งหมายเรียกและคําฟ้องให้แก่จําเลยเพื่อแก้คดีแล้ว ซึ่งการส่ง

หมายเรยีกและคําฟ้องให้แก่จําเลยในต่างประเทศนัน้แต่เดิมไม่มบีทบญัญตัิในเรื่องน้ี

โดยตรง จะมกีแ็ต่บทบญัญตัทิัว่ไปในมาตรา 34 เท่านัน้ การส่งหมายเรยีกและคําฟ้องจงึ

ตอ้งอาศยัวธิปีฏบิตัขิองกระทรวงยุตธิรรมและกระทรวงการต่างประเทศเป็นสาํคญั ซึง่ตอ้ง

ใชเ้วลานานมาก และในบางครัง้กไ็ม่อาจสง่ใหแ้ก่จําเลยได ้ทําใหก้ารดําเนินคดปีระเภทน้ี

เป็นไปไดด้ว้ยความล่าชา้และยุ่งยาก อกีทัง้ยงัเป็นภาระแก่ฝา่ยโจทกเ์ป็นอนัมาก ปจัจุบนั
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ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งคําคู่ความและเอกสารให้แก่จําเลยใน

ต่างประเทศ ตามมาตรา 83 ทว,ิ 83 ตร,ี 83 จตัวา, 83 เบญจ, 83 ฉ, 83 สตัต และ 83 

อฏัฐ  ไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยตรง ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารสง่คําคู่ความ

และเอกสารกระทาํไดง้า่ยขึน้ ซึง่แยกออกพจิารณาไดด้งัน้ี 

  1) การส่งหมายเรียกและคํา ฟ้องแก่ จํ า เลยซึ่ ง ไม่มีภูมิลํ า เนาอยู่ ใน

ราชอาณาจกัร 

  2) กรณีทีม่กีารเรยีกบุคคลภายนอกซึง่ไม่มภีูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัรเขา้

มาเป็นคูค่วาม 

  3) การส่งคําคู่ความและเอกสารอื่นใดในกรณีที่ผู้รบัไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

  4) วธิกีารสง่หมายเรยีกคาํฟ้องและเอกสารอื่นใดใหแ้ก่จาํเลยนอกราชอาณาจกัร 

  5) ผลของการสง่หมายเรยีกและคาํฟ้องแก่จาํเลยหรอืบุคคลนอกราชอาณาจกัร 

  6) ผลของการสง่คาํฟ้องและเอกสารอื่นแก่จาํเลยหรอืตวัแทนหรอืทนายความ

ในราชอาณาจกัร 

  7) วธิดีาํเนินการของศาลในการสง่หมายเรยีกและคาํฟ้องนอกราชอาณาจกัร 

  8) กรณีส่งหมายเรียกและคําฟ้องแก่จําเลยหรือบุคคลภายนอกนอก

ราชอาณาจกัรไมไ่ด ้

 

  1) การส่งหมายเรียกและคําฟ้องแก่จําเลยซ่ึงไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 ทวิ บัญญัติว่า       

“ในกรณีทีจ่ําเลยไม่มภีูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัรใหส้่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ตน้คดี

แก่จําเลย ณ ภูมลิาํเนาหรอืสาํนกัทาํการงานของจาํเลยนอกราชอาณาจกัร เวน้แต่ในกรณี

ทีจ่ําเลยประกอบกจิการในราชอาณาจกัรดว้ยตนเอง หรอืโดยตวัแทน หรอืในกรณีทีม่กีาร

ตกลงเป็นหนงัสอืวา่คาํคู่ความและเอกสารทีจ่ะตอ้งสง่ใหแ้ก่จําเลยนัน้ใหส้ง่แก่ตวัแทนซึง่มี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรทีจ่าํเลยไดแ้ต่งตัง้ไว ้เพือ่การน้ีใหส้ง่หมายเรยีกและคาํฟ้องตัง้ตน้

คดีแก่จําเลยหรือตัวแทนในการประกอบกิจการหรือตัวแทนในการรบัคําคู่ความและ

เอกสาร ณ สถานทีท่ีจ่าํเลยหรอืตวัแทนใชป้ระกอบกจิการ หรอืสถานทีอ่นัเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของ
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ตวัแทนในการประกอบกจิการหรอืของตวัแทนในการรบัคาํคู่ความและเอกสาร ซึง่ตัง้อยู่ใน

ราชอาณาจกัร แลว้แต่กรณ”ี 

   เพือ่ใหก้ารดาํเนินคดซีึง่จาํเลยไมม่ภีูมลิาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นไปได้

โดยสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ และให้โอกาสตามสมควรแก่จําเลยที่จะทราบได้ว่าตนถูก

ฟ้องคดแีลว้ จกัไดห้าทางต่อสูค้ดต่ีอไป มาตรา 83 ทว ิจงึไดว้างหลกัในการสง่เอกสารใน

การเริ่มต้นคดีที่จําเป็นจริง ๆ เท่านัน้ ได้แก่ หมายเรียกและคําฟ้องแก่จําเลยที่ไม่มี

ภมูลิาํเนาอยูใ่นราชอาณาจกัร ณ ภมูลิาํเนาหรอืสาํนกัทาํการงานของจาํเลยในต่างประเทศ 

   เน่ืองจากการสง่หมายเรยีกและคําฟ้องใหแ้ก่จาํเลยในต่างประเทศ ถา้ไม่มี

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีทําไว้เป็นอย่างอื่น ศาลไทยต้อง

ดําเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อให้

กระทรวงการต่างประเทศของไทยแจง้ใหส้ถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยในต่างประเทศ

ตดิต่อกบักระทรวงการต่างประเทศของรฐัทีจ่ําเลยมภีูมลิําเนาอยู่ในเขตใหร้อ้งขอต่อศาล

หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรฐันัน้เป็นผู้จดัส่งให้ ซึ่งการส่งโดยวธิีดงักล่าวน้ีต้องใช้

เวลานานพอสมควร หรือบางครัง้อาจได้รบัการปฏิเสธที่จะดําเนินการจากศาลหรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศนัน้ ตามทีศ่าลไทยรอ้งขอกไ็ดต้ามมาตรา 83 ทว ิจงึได้

บญัญตัเิป็นขอ้ยกเวน้ไวด้งัน้ี 

   (1) ให้กรณีที่จําเลยประกอบกิจการในราชอาณาจกัรด้วยตนเอง ให้ส่ง

หมายเรยีกและคาํฟ้องแก่จาํเลย ณ สถานทีจ่าํเลยใชป้ระกอบกจิการ 

   (2) ในกรณีทีจ่ําเลยประกอบกจิการในราชอาณาจกัรโดยตวัแทน ใหส้ง่แก่

ตวัแทนในการประกอบกจิการ ณ สถานทีท่ีต่วัแทนใชป้ระกอบกจิการ หรอืสถานทีอ่นัเป็น

ถิน่ทีอ่ยูข่องตวัแทนในการประกอบกจิการ ซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

   (3)  ในกรณีทีม่กีารตกลงเป็นหนังสอืว่าคําคู่ความและเอกสารทีจ่ะตอ้งส่ง

ใหแ้ก่จาํเลยนัน้ ใหส้ง่แก่ตวัแทนซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรทีจ่าํเลยไดแ้ต่งตัง้ไวเ้พือ่การ

น้ีใหส้่งแก่ตวัแทนในการรบัคําคู่ความและเอกสาร ณ สถานทีอ่นัเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตวัแทน

ในการรบัคาํคูค่วามและเอกสารซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

  2)  กรณีท่ีมีการเรียกบุคคลรายใดซ่ึงไม่มีภมิูลาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัร

เข้ามาเป็นคู่ความ ตามมาตรา 57 (3) 

   ได้ศกึษามาแล้วในหมวด 2 เรื่องคู่ความได้บญัญตัถิึงบุคคลภายนอกซึ่ง
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มิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด จะด้วยความสมคัรใจหรือถูก

หมายเรยีกใหเ้ขา้มาในคด ีกรณีผูร้อ้งสอดเขา้มาในคดโีดยถูกหมายเรยีกตามมาตรา 57 

(3) นัน้เป็นเพราะผูร้อ้งสอดมไิดส้มคัรใจเขา้มาในคด ีแต่เน่ืองมาจากเป็นการถูกบงัคบัโดย

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขอให้ศาลเรยีกเขา้มาหรอืโดยคําสัง่ของศาลเองที่เหน็สมควรจะ

เรยีกผูร้อ้งสอดเขา้มาในคด ีการสง่หมายเรยีกของศาลจงึตอ้งมสีาํเนาคาํขอหรอืคาํสัง่ของ

ศาลและคําฟ้องตัง้ต้นคดีแนบไปด้วยให้แก่ผู้ร้องสอด เมื่อผู้ร้องสอดไม่มีภูมิลําเนาใน

ราชอาณาจกัรการส่งให้นําบทบญัญตัมิาตรา 83 ทว ิวรรคแรก เรื่องส่งหมายเรยีกและ   

คาํฟ้องแก่จาํเลยซึง่ไมม่ภีมูลิาํเนาอยูใ่นราชอาณาจกัรมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  3)  การส่งคาํคู่ความและเอกสารอ่ืนใดในกรณีท่ีผูร้บัไม่มีภมิูลาํเนาอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 83 ตร ีบญัญตัวิา่ “การสง่

คาํรอ้งขอฟ้องคดอีย่างคนอนาถา คาํคู่ความ คาํรอ้ง คําแถลง หรอืเอกสารอื่นใด นอกจาก

ที่บญัญัติไว้ในมาตรา 83 ทวิ ถ้าผู้รบัไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร แต่ประกอบ

กจิการในราชอาณาจกัรด้วยตนเองหรอืโดยตวัแทน หรอืมตีวัแทนในการรบัคําคู่ความ 

และเอกสารหรอืทนายความในการดาํเนินคดอียู่ในราชอาณาจกัรใหส้ง่แก่ผูร้บัหรอืตวัแทน

เชน่วา่นัน้หรอืทนายความ ณ สถานทีท่ีผู่ร้บัหรอืตวัแทนใชป้ระกอบกจิการหรอืสถานทีอ่นั

เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตวัแทน หรอืภูมลิําเนาหรอืสาํนักทําการงานของทนายความซึ่งตัง้อยู่ใน

ราชอาณาจกัร แล้วแต่กรณี แต่ถ้าผูร้บัมไิด้ประกอบกจิการในราชอาณาจกัรด้วยตนเอง 

หรอืไม่มตีวัแทนดงักล่าวหรอืทนายความอยู่ในราชอาณาจกัรใหส้ง่โดยวธิปิีดประกาศไวท้ี่

ศาล” ตามบญัญตั ิมาตรา 83 ตร ีเป็นกรณกีารสง่คาํคู่ความและเอกสารอื่นใดทีม่ใิชค่าํฟ้อง

ตัง้ตน้คด ีตามมาตรา 83 ทว ิอนัไดแ้ก่ 

   (1)  การสง่คาํรอ้งขอฟ้องคดอียา่งคนอนาถา 

   (2)  คาํคูค่วาม 

   (3)  คาํรอ้ง 

   (4)  คาํแถลง 

   (5)  เอกสารอื่นใด ไดแ้ก่ คาํฟ้องอุทธรณ์ คาํฟ้องฎกีา ฟ้องแยง้ เป็นตน้ 

   คาํคู่ความ และเอกสารตาม (1) ถงึ (5) ตอ้งสง่ใหแ้ก่ผูร้บัซึง่ไม่มภีูมลิําเนา

อยู่ในราชอาณาจกัร แต่ผูร้บัประกอบกจิการในราชอาณาจกัรดว้ยตนเอง หรอืโดยตวัแทน 
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หรือผู้ร ับมีตัวแทนในการรับคําคู่ความและเอกสารอยู่ในราชอาณาจักร หรือผู้ร ับมี

ทนายความในการดาํเนินคดอียูใ่นราชอาณาจกัร การสง่นัน้ใหส้ง่แก่ 

   ก.  ผูร้บั ณ สถานทีท่ีผู่ร้บัใชป้ระกอบกจิการ ซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

   ข.  ตวัแทนในการประกอบกจิการ ณ สถานทีท่ีต่วัแทนใชป้ระกอบกจิการ

ซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

   ค.  ตวัแทนในการรบัคาํคู่ความและเอกสาร ณ สถานทีอ่นัเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของ

ตวัแทน ซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

   ง.  ทนายความ ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของทนายความ       

ซึง่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

   เพื่อให้การดําเนินคดีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อได้ส่ง

หมายเรยีกและคาํฟ้องตัง้ตน้คด ีตามมาตรา 83 ทว ิใหแ้ก่จาํเลยโดยชอบแลว้ จําเลยย่อม

ทราบว่าตนไดถู้กฟ้องแลว้ หากจําเลยประสงคจ์ะสูค้ด ีจําเลยกค็วรจะแต่งตัง้ทนายความ

ซึง่อยู่ในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นผูด้ําเนินคดแีทนต่อไป หรอืในกรณีจําเลยประกอกจิการใน

ราชอาณาจกัรดว้ยตนเองหรอืโดยตวัแทน เมื่อไดส้่งหมายเรยีกและคําฟ้องแก่จําเลย ณ 

สถานทีท่ีจ่ําเลยหรอืตวัแทนใชป้ระกอบกจิการหรอืสถานทีอ่นัเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตวัแทน ซึง่

ตัง้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว จําเลยย่อมทราบว่าตนได้ถูกฟ้องคดีแล้วเช่นกัน ดังนัน้ 

เอกสารอื่น ๆ ทีจ่ะตอ้งสง่ใหแ้ก่จาํเลยในภายหลงันัน้ควรสง่ใหแ้ก่ทนายความ หรอืตวัแทน

ของจาํเลยซึง่อยูใ่นราชอาณาจกัรได ้แต่ถา้จาํเลยมไิดแ้ต่งตัง้ทนายความใหด้าํเนินคดแีทน 

หรอืไม่มตีวัแทนอยู่ในราชอาณาจกัรอาจเป็นเพราะว่าจําเลยไม่ประสงคท์ีจ่ะสูค้ดกีด็ ีหรอื

จําเลยเจตนาหลกีเลีย่งไม่ยอมรบัหมายเรยีกและคําฟ้อง เอกสารอื่น ๆ ทีจ่ะตอ้งส่งใหแ้ก่

จาํเลยภายหลงัในต่างประเทศนัน้ ตามมาตรา 83 ตร ีจงึบญัญตัใิหส้ง่โดยวธิปิีดประกาศไว้

ทีศ่าลแทนทีจ่ะตอ้งสง่ไปต่างประเทศ 
  4)  วิธีการส่งหมายเรียกและคาํฟ้องแก่จาํเลยหรือบคุคลนอกราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 จัตวา บญัญัติว่า    

“ในกรณีที่จะต้องส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดี ตามมาตรา 83 ทว ิแก่จําเลย ณ 

ภูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจกัรให้โจทก์ยื่นคําร้องต่อศาล

ภายในกําหนดเจด็วนันับแต่วนัยื่นคําฟ้อง เพื่อใหศ้าลจดัส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้น

คดแีก่จําเลย ในกรณีเช่นว่าน้ี ถ้าไม่มขีอ้ตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
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กําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหโ้จทกท์ําคําแปลหมายเรยีกคําฟ้องตัง้ตน้คดแีละเอกสารอื่นใดทีจ่ะ

ส่งไปยงัประเทศทีจ่ําเลยมภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานอยู่เป็นภาษาราชการของประเทศ

นัน้ หรอืเป็นภาษาองักฤษพร้อมทัง้คํารบัรองคําแปลว่าถูกต้องยื่นต่อศาลพรอ้มกบัคําร้อง

ดงักลา่ว และวางเงนิคา่ใชจ้า่ยไวต่้อศาลตามจาํนวนและภายในระยะเวลาทีศ่าลกาํหนด 

   ในกรณีทีศ่าลเหน็สมควร ศาลจะมคีําสัง่ใหโ้จทก์จดัทําเอกสารอื่นเพิม่เตมิ

ยืน่ต่อศาลภายในระยะเวลาทีศ่าลกาํหนดกไ็ด ้

   ในกรณีทีโ่จทกเ์พกิเฉยไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองใหถ้อืว่า

โจทกท์ิง้ฟ้องตามมาตรา 174 

   ในกรณีทีม่กีารเรยีกบุคคลภายนอกซึง่ไม่มภีูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร

เขา้มาเป็นคู่ความตามมาตรา 57 (3) ให้นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ตามบทบัญญัติมาตรา 83 จัตวาน้ีได้บัญญัติถึงวิธีการส่ง

หมายเรยีกและคําฟ้องแก่จําเลยหรอืบุคคลนอกราชอาณาจกัร โดยให้โจทก์มหีน้าที่ยื่น  

คํารอ้งต่อศาลภายในกําหนดเจด็วนันบัแต่วนัยื่นคําฟ้อง เพื่อใหศ้าลจดัส่งหมายเรยีกและ   

คําฟ้องตัง้ต้นคดแีก่จําเลยและต้องพจิารณาว่ามขีอ้ตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคกีาํหนดไวห้รอืไม ่

   กรณีมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก็ต้องปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตามขอ้ตกลงนัน้ สําหรบัขอ้ตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกบัการส่งคําคู่ความและเอกสารไปยงัต่างประเทศนัน้ที่สําคญั ๆ มอียู่ 2 ฉบบัคอื 

อนุสญัญากรุงเฮก วา่ดว้ยวธิพีจิารณาความแพ่ง ค.ศ. 1954 และอนุสญัญากรุงเฮกวา่ดว้ย

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลเกี่ยวกบัการส่งเอกสารไปยงัต่างประเทศในคดี

แพ่งหรอืพาณิชย์ ค.ศ. 1969 ซึ่งเป็นอนุสญัญาที่ประเทศไทยยงัมไิด้เขา้เป็นภาค ีส่วน

ขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเขา้เป็นภาคแีล้วคอื “ความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมอืทางศาลระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี พ.ศ. 2522” เพยีง

ฉบบัเดยีวเท่านัน้ ความตกลงดงักล่าว ประเทศทัง้สองผกูพนักนัว่าจะอํานวยความสะดวก

ซึ่งกนัและกนัในเรื่องการส่งเอกสารในคดแีละการสบืพยานหลกัฐาน โดยยนิยอมใหศ้าล

ของแต่ละประเทศสามารถส่งคํารอ้งขอไปยงัหน่วยงานที่ประเทศไทยนัน้กําหนดให้เป็น

ผูร้บัคํารอ้งขอไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งใชว้ธิกีารทางการทูต แต่จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารที่

กาํหนดไวใ้นความตกลงดงักลา่ว 
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   กรณีไม่มขีอ้ตกลงระหว่างประเทศ การสง่หมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ตน้คดี

ใหแ้ก่จาํเลยซึง่ไมม่ภีมูลิาํเนาอยูใ่นราชอาณาจกัร โจทกต์อ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

   (1)  โจทก์ตอ้งยื่นคํารอ้งต่อศาลภายในกําหนดเจด็วนันบัแต่วนัยื่นคําฟ้อง

เพือ่ใหศ้าลจดัสง่หมายเรยีกและคาํฟ้องตัง้ตน้คดแีก่จาํเลย 

   (2)  โจทก์ต้องจดัทําคําแปลของหมายเรยีก คําฟ้องตัง้ต้นคดแีละเอกสาร

อื่นใดทีจ่ะสง่ไปยงัประเทศทีจ่ําเลยมภีูมลิําเนาหรอืสาํนักทําการงานอยู่เป็นภาษาราชการ

ของประเทศนัน้ หรอืเป็นภาษาองักฤษ 

   (3)  โจทกต์อ้งมคีาํรบัรองของผูแ้ปลหมายเรยีก คาํฟ้อง และเอกสารอื่นใด

วา่ไดแ้ปลถูกตอ้ง โดยยืน่ต่อศาลพรอ้มกบัคาํรอ้ง 

   (4)  โจทกต์อ้งวางเงนิคา่ใชจ้่ายไวต่้อศาลตามจาํนวนและภายในระยะเวลา

ทีศ่าลกาํหนด 

   (5)  ถา้ศาลเหน็สมควรจะใหโ้จทกท์าํเอกสารอื่นเพิม่เตมิยื่นต่อศาลภายใน

ระยะเวลาทีศ่าลกาํหนดกไ็ด ้

   ข้อ (1) ถึง (5) เป็นบทบญัญัติที่โจทก์ต้องปฏิบตัิ ถ้าโจทก์เพิกเฉยไม่

ดาํเนินการตามกฎหมายบญัญตัแิลว้ ใหถ้อืวา่โจทกท์ิง้ฟ้อง ตามมาตรา 174 

   ในกรณีทีศ่าลส่งหมายเรยีกผูร้อ้งสอดเขา้มาในคดตีามมาตรา 57 (3) ซึ่ง  

ผูร้อ้งสอดไมม่ภีูมลิาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัร ใหนํ้าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรค

สาม แหง่มาตรา 83 จตัวา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  5)  ผลของการส่งหมายเรียกและคําฟ้องแก่จําเลยหรือบุคคลนอก

ราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 83 เบญจ บญัญตัวิ่า  “การส่ง

หมายเรยีกและคาํฟ้องตัง้ตน้คดตีามมาตรา 83 ทว ิแก่จาํเลยหรอืบุคคลภายนอก ณ ภูมลิาํเนาหรอื

สาํนกัทาํการงานของบุคคลดงักล่าวนอกราชอาณาจกัร ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมือ่พน้กําหนดเวลาหกสบิ

วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่และในกรณีสง่โดยวธิอีื่นแทน การสง่ใหแ้ก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอกให้

มผีลใชไ้ดต่้อเมือ่พน้กาํหนดเวลาเจด็สบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่โดยวธิอีื่น” 

   ตามบทบญัญัติมาตรา 83 เบญจน้ีได้บญัญัติถึงการส่งหมายเรียกและ     

คําฟ้องคดทีีจ่ําเลยไม่มภีูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร ใหม้ผีลใชไ้ดต้ัง้แต่เมื่อใด ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ในการนับกําหนดเวลาต่าง ๆ เช่น กําหนดเวลาในการยื่นคําใหก้ารตามมาตรา 
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177 วรรคหน่ึงเป็นตน้ 

   สาํหรบัการสง่หมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ตน้คดวี่าจะมผีลใชไ้ดต้ัง้แต่เมื่อใด

นัน้ ตามมาตรา 83 เบญจ ไดบ้ญัญตัไิวแ้ยกออกได ้2 กรณคีอื 

   (1)  การส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดแีก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอก 

ณ ภูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานของบุคคลดงักล่าวนอกราชอาณาจกัร ให้มผีลใช้ได้

ต่อเมือ่พน้กาํหนดเวลาหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

   (2)  การส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดแีก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอก 

ณ ภูมลิําเนา หรอืสาํนักทําการงานของบุคคลดงักล่าวนอกราชอาณาจกัร โดยวธิอีื่นแทน

การส่งใหแ้ก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอก ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมื่อพน้กําหนดเวลาเจบ็สบิหา้วนั

นบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่โดยวธิอีื่น 

  6)  ผลของการส่งคาํคู่ความและเอกสารอ่ืนแก่จาํเลย หรือตวัแทนหรือ

ทนายความในราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 83 ฉ บญัญตัวิ่า “การส่ง

หมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดตีามมาตรา 83 ทว ิแก่จําเลยหรอืตวัแทนในการรบัคํา

คู่ความและเอกสาร ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมื่อกําหนดเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

   การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื่นตามมาตรา 83 ตร ีแก่ผู้รบัหรอืตวัแทน 

หรอืทนายความ ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมื่อพน้กําหนดเวลาสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีารส่งโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

   การปิดประกาศตามมาตรา 83 ตรใีห้มผีลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกําหนดเวลา

สามสบิวนันบัแต่วนัปิดประกาศ และมใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 79 มาใชบ้งัคบั” 

   ตามบทบญัญตัมิาตรา 83 ฉ ได้บญัญตัถิึงผลของการส่งหมายเรยีกและ  

คําฟ้องตัง้ตน้คด ีคําคู่ความและเอกสารอื่นแก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอกซึง่ไม่มภีูมลิําเนา

อยูใ่นราชอาณาจกัรโดยแยกเป็น 3 กรณคีอื 

   (1)  กรณีส่งหมายเรียกและคําฟ้องตัง้ต้นคดีแก่จําเลยหรอืตวัแทน ซึ่ง

ประกอบกจิการในราชอาณาจกัร หรอืตวัแทนในการรบัคาํคู่ความและเอกสารใหม้ผีลใชไ้ด้

ต่อเมื่อพ้นกําหนดเวลาสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้มกีารส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้อง

กาํหนดเวลาถงึสามสบิวนัทัง้ทีเ่ป็นการสง่ในราชอาณาจกัร คงเป็นเพราะวา่ในขณะทีม่กีาร
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สง่นัน้จําเลยอาจไม่ไดอ้ยู่ในราชอาณาจกัร ตวัแทนของจําเลยจะตอ้งใชเ้วลาในการตดิต่อ

กบัจาํเลยเพือ่จาํเลยไดท้ราบและเตรยีมต่อสูค้ด ีจงึจาํเป็นตอ้งใหเ้วลาแก่จาํเลย 

   (2)  กรณีส่งคําคู่ความและเอกสารอื่น ซึ่งไดแ้ก่ส่งคํารอ้งขอฟ้องคดอีย่าง

คนอนาถา คาํคูค่วาม  คาํรอ้ง คาํแถลง หรอืเอกสารอื่นใดเหลา่น้ีเป็นการสง่ภายหลงัจากที่

ได้ส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดใีห้แก่จําเลย จําเลยจงึทราบแล้วว่าตนถูกฟ้องคด ี

ดงันัน้ การสง่คาํคู่ความและเอกสารอื่นดงักล่าว ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมือ่พน้กําหนดเวลาสบิหา้

วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารสง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

   (3)  กรณีจําเลยมไิดป้ระกอบกจิการในราชอาณาจกัรดว้ยตนเองหรอืไม่มี

ตวัแทน หรอืทนายความอยู่ในราชอาณาจกัร การสง่คําคู่ความ และเอกสารอื่น ใหส้่งโดย

วิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลและให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกําหนดเวลาสามสิบวนันับแต่ปิด

ประกาศที่มาตรา 83 ฉ วรรคสาม บญัญตัวิ่ามใิห้นําบทบญัญตัิมาตรา 79 มาใช้บงัคบั 

หมายความว่า การส่งคําคู่ความและเอกสารอื่นตามมาตรา 83 ฉ วรรคสาม โดยวธิปิีด

ประกาศไวท้ีศ่าลนัน้ใหม้ผีลเมื่อพน้กําหนดเวลาสามสบิวนันับแต่วนัปิดประกาศไวท้ีศ่าล

ไมใ่ช ่15 วนั ตามมาตรา 179 

  7)  วิธีการดําเนินการของศาลในการส่งหมายเรียกและคําฟ้องนอก

ราชอาณาจกัร 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 83 สตัต บญัญตัวิ่า “เมื่อ

โจทก์ไดป้ฏบิตัติามมาตรา 83 จตัวาแลว้ ถ้าไม่มขีอ้ตกลงระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นภาคกีําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหศ้าลดําเนินการสง่ใหแ้ก่จําเลยหรอืบุคคลภายนอกโดย

ผา่นกระทรวงยุตธิรรมและกระทรวงการต่างประเทศ” 
   1)  มขีอ้ตกลงไวต้อ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

   2)  ถา้ไมม่ขีอ้ตกลงตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัขิองกระทรวง 

   บทบญัญตัมิาตรา 83 สตัตน้ี บญัญตัขิึน้มาเพื่อรบัรองอํานาจและหน้าที่

ของกระทรวงยุตธิรรมและกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการส่งหมายเรยีกและคําฟ้อง

ใหแ้ก่จาํเลยซึง่ไมม่ภีมูลิาํเนาในราชอาณาจกัร สว่นการกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีาร

ดําเนินการจดัส่งนัน้เป็นเรื่องระเบียบปฏิบตัิของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการ

ต่างประเทศจะกําหนด เน่ืองจากวธิกีารส่งคําคู่ความและเอกสารอื่นไปยงัต่างประเทศ

กฎหมายภายในของแต่ละประเทศบญัญตัไิวไ้มเ่หมอืนกนั 
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  8)  กรณีส่งหมายเรียกและคําฟ้องแก่จําเลยหรือบุคคลภายนอก

ราชอาณาจกัรไม่ได้ 

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 83 อัฏฐ บัญญัติว่า     

“ในกรณีที่จะต้องส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตัง้ต้นคดีตามมาตรา 83 ทว ิแก่จําเลยหรอื

บุคคลภายนอก ณ ภูมลิําเนาหรอืสาํนกัทําการงานของบุคคลดงักล่าวนอกราชอาณาจกัร 

ถา้โจทกย์ืน่คาํขอฝา่ยเดยีวทาํเป็นคาํรอ้งและสามารถแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ศาลไดว้า่การ

ส่งตามมาตรา 83 สตัต ไม่อาจกระทําไดเ้พราะเหตุทีภู่มลิําเนาและสาํนักทําการงานของ

บุคคลดงักล่าวไมป่รากฏหรอืเพราะเหตุอื่นใด หรอืศาลไดด้าํเนินตามมาตรา 83 สตัต เป็น

เวลาหน่ึงร้อยแปดสบิวนัแล้วแต่ยงัมิได้รบัแจ้งผลการส่ง ถ้าศาลเห็นสมควรก็ให้ศาล

อนุญาตให้ส่งโดยวธิีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทน ในกรณีเช่นว่าน้ี ศาลจะสัง่ให้ส่งโดยวธิี

ประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพห์รอืโดยวธิอีื่นใดดว้ยกไ็ด ้

   การส่งโดยวิธีการตามวรรคหน่ึง ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกําหนดเวลา     

หกสบิวนันบัแต่วนัทีปิ่ดประกาศไวท้ีศ่าล และมใิหนํ้าบทบญัญตั ิมาตรา 79 มาใชบ้งัคบั 

   ในการสง่หมายเรยีกและคาํฟ้องนัน้ ถา้มขีอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นภาค ีกต็้องปฏบิตัเิกีย่วกบัการส่งหมายเรยีกและคําฟ้องตามขอ้ตกลงนัน้ ถ้าหาก

ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีการส่งหมายเรยีกและคําฟ้องให้แก่

จาํเลย หรอืบุคคลภายนอก ณ ภมูลิาํเนาหรอืสาํนกัทาํการงานของบุคคลนอกราชอาณาจกัร 

ใหศ้าลดําเนินการสง่โดยผ่านกระทรวงยุตธิรรมและกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อศาล

ได้ดําเนินการไปเป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนัยังไม่ได้รบัแจ้งผลการส่ง เพราะเหตุที่

ภูมลิําเนาและสาํนกัทําการงานของจําเลย หรอืบุคคลภายนอกไม่ปรากฏหรอืเพราะเหตุอื่น

ใด ถา้ศาลเหน็สมควรศาลจะอนุญาตใหส้ง่โดยวธิปิีดประกาศไวท้ีศ่าลแทน นอกจากน้ี ศาล

จะสัง่ใหส้ง่โดยวธิปีระกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพห์รอืโดยวธิอีื่นใดดว้ยกไ็ด ้

   ผลของการสง่โดยวธิปีระกาศ หรอืโดยวธิปีระกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์

หรอืโดยวธิอีื่นนัน้ ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อเมือ่พน้กาํหนดเวลาหกสบิวนันบัแต่วนัทีปิ่ดประกาศไว ้

ทีศ่าลมใิชส่บิหา้วนัหรอืกวา่นัน้ตามทีศ่าลเหน็สมควรตามมาตรา 79 


