
การก าหนดประเด็นข้อ
พิพาทและหน้าท่ีน าสืบ 



จากข้อเท็จจริง 
       โจทกฟ้์องแพง่วา่ ก. คนขบัรถของจ าเลย ขบัรถยนตใ์นทางการท่ี
จา้งของจ าเลย โดยประมาท ขบัเร็วและล ้าเสน้ก่ึงกลางถนนเขา้ไปชน
รถยนตข์องโจทกซ่ึ์งขบัสวนมา ท าใหร้ถของโจทกเ์สียหาย ตอ้งเสียเงิน
ซ่อมแซม 10,000 บาท ขอใหศ้าลบงัคบัจ าเลยใชค่้าเสียหายจ านวน 
10,000 บาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนบัแต่วนัละเมิด 

         จ าเลยใหก้ารวา่ ก. ไม่ใช่ลูกจา้งของจ าเลย มิไดข้บัรถในทางการท่ี
จา้งของจ าเลย ก. มิไดข้บัรถเร็ว และไม่ไดล้  ้าเสน้ก่ึงกลางถนน เหตุท่ีรถ
ชนกนัเกิดข้ึนเพราะความประมาทของโจทกเ์อง รถของโจทกเ์สียหาย
ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งโจทกเ์ป็นเพียงผูเ้ช่าซ้ือรถมิใช่เจา้ของรถ จึงไม่มี
อ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย 



จากค าฟ้องและค าใหก้ารจะเกิดประเดน็แห่งคดีคือ 

(ก) ประเดน็ตามขอ้อา้งค าฟ้องโจทก ์

(ข) ประเดน็ตามค าใหก้ารของจ าเลยมีวา่ 

     1. ก. เป็นลูกจา้งขบัรถในทางการท่ีจา้งของจ าเลย 
     2. นาย ก. ขบัรถโดยประมาทก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทก ์
     3. รถยนตข์องโจทกไ์ดรั้บความเสียหายตอ้งซ่อมแซมเป็นเงิน 
10,000 บาท 

1. โจทกมี์อ านาจฟ้องหรือไม่ 



ขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมในวนัช้ีสองสถาน 

             สมมุติวา่ในตอนช้ีสองสถาน เม่ือศาลสอบถามคู่ความเพื่อกะ
ประเดน็ขอ้พิพาท จ าเลยรับวา่ ก. เป็นลูกจา้งและขบัรถในทางการท่ีจา้ง
ของจ าเลยจริง และโจทกย์อมรับวา่เป็นผูเ้ช่าซ้ือรถยนตค์นัท่ีถูกชนยงั
ช าระค่าเช่าซ้ือไม่ครบ และค่าเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท ส าหรับประเดน็
ขอ้อ่ืนๆ โจทกจ์ าเลยยงัคงยนืยนัตามค าฟ้องและค าใหก้าร 

 



การก าหนดประเด็นข้อพิพาท 

           ดงัน้ี ส าหรับประเดน็แห่งคดีตามค าฟ้องของโจทกใ์นขอ้ 1. ท่ีวา่ ก. 
เป็นลูกจา้งขบัรถในทางการท่ีจา้งของจ าเลยหรือไม่นั้น เม่ือจ าเลยยอมรับ
แลว้ กไ็ม่เป็นประเดน็ขอ้พิพาทอนัโจทกจ์ะตอ้งน าสืบพยานอีก โดยถือวา่
เป็น “ค ารับของคู่ความ” เป็นขอ้เทจ็จริงท่ียติุ ซ่ึงศาลน าไปวินิจฉยัคดีให้
เป็นคุณแก่โจทกไ์ด ้ส่วนประเดน็แห่งคดีของโจทกใ์นขอ้ 3. เม่ือจ าเลย
โตแ้ยง้วา่โจทกเ์สียหายเพียง 5,000 บาท และโจทกย์อมรับวา่เสียหายไม่
เกิน 5,000 บาทจริง กไ็ม่เป็นประเดน็ขอ้พิพาทต่อไปอีก ศาลคงรับฟังไดว้า่
โจทกเ์สียหายเพียง 5,000 บาท 

 



ประเด็นข้อพิพาทจะมีเพียงว่า 

1. ก. ขบัรถโดยประมาทเลนิเล่อหรือไม่ 

2. โจทก์มีอ านาจฟ้องหรือไม่ 



ปัญหาข้อเท็จจริง-ปัญหาข้อกฎหมาย-หน้าท่ีน าสืบ 

                   ประเดน็ขอ้พิพาทขอ้ท่ี 1. นั้นเป็นปัญหาขอ้เทจ็จริง ซ่ึงโจทกเ์ป็นผู ้
กล่าวอา้งข้ึนและจ าเลยไม่ยอมรับ โจทกจึ์งมีหนา้ท่ีตอ้งน าสืบ (ป.ว.ิพ. มาตรา 
84/1)  

                   ประเดน็ขอ้พิพาทขอ้ 2. เป็นปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้หารือบท 
เม่ือขอ้เทจ็จริงเป็นท่ียติุตามท่ีโจทกรั์บวา่โจทกเ์ป็นผู ้้เช่าซ่ือรถ มิใช่เจา้ของรถ 
คงเหลือแต่ขอ้กฎหมายวา่โจทกจ์ะมีอ านาจฟ้องหรือไม่ ซ่ึงศาลจะไดว้ินิจฉยั
ต่อไป โดยไม่ตอ้งมีการสืบพยานในขอ้น้ี 



ตวัอยา่งท่ี 2 

      โจทกฟ้์องวา่จ าเลยท าละเมิดชกต่อยโจทก ์เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2550  
เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหนา้หอประชุมกาสะลองค า โจทกไ์ดรั้บบาดเจบ็ 
เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 5,000  บาท 
      จ าเลยใหก้ารวา่ จ าเลยไม่ไดท้ าละเมิด จ าเลยไม่เคยรู้จกัโจทก ์เม่ือวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2550 เวลาดงักล่าว จ าเลยเรียนหนงัสืออยูท่ี่คณะสงัคมศาสตร์
ดงัน้ีมีประเดน็แห่งคดี มีประเดน็ขอ้พิพาทอยา่งไร และใครมีหนา้ท่ีน าสืบ
บา้งจงอธิบาย  



ตวัอยา่งท่ี 3  

       นายโชคเป็นโจทกฟ้์องกรุงเทพมหานครวา่ เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 เวลา
กลางวนั จ าเลยไดป้ล่อยปละละเลยไม่ปิดฝาท่อระบายน ้าริมบาทวิถีขา้งถนน และไม่ท า
เคร่ืองหมายสญัญาณเตือนวา่ปากท่อระบายน ้าดงักล่าวไม่มีฝาปิด เป็นเหตุใหโ้จทกพ์ลดั
ตกลงไปในท่อขณะท่ีก าลงัเดินลุยน ้าขา้มถนนระหวา่งท่ีน ้าท่วมกรุงเทพฯ จนไดรั้บ
บาดเจบ็ เสียค่ารักษาพยาบาลไปเป็นเงิน 30,000 บาท ขอใหศ้าลบงัคบั  
        จ าเลยใหก้ารวา่ความเสียหายตามฟ้องไม่ไดเ้กิดจากความผดิของจ าเลย หากแต่เกิด
จากความผดิของโจทกท่ี์เดินไม่ระวงั บุคคลอ่ืนท่ีใชถ้นนตรงท่ีเกิดเหตุต่างทราบดีวา่ปาก
ท่อดงักล่าวไม่มีฝาปิด เพราะช่วงนั้นถนนก าลงัอยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซม ค่า
รักษาพยาบาลตามฟ้องไม่เป็นความจริง และโจทกไ์ม่มีอ านาจฟ้องจ าเลย เน่ืองจากจ าเลย
ไดใ้หบ้ริษทัอินสตร๊ัคชัน่จ ากดัเป็นผูด้  าเนินการซ่อมแซมถนน และรับผิดชอบการดูแล
ท่อระบายน ้า ขอใหย้กฟ้อง 



ตวัอยา่งท่ี 4 

                      นางออ้ยเป็นโจทกฟ้์องวา่นายมีจ าเลยตกลงซ้ือส้มโอผลใหญ่คดัพิเศษเกรด A จากนาง
ออ้ย โดยใหน้างออ้ยจดัส่งไปใหท่ี้ร้านของนายมีในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2550 จ านวน 10,000 
กิโลกรัม เป็นเงิน 100,000 บาท ต่อมานางออ้ยไดจ้ดัส่งส้มโอไปใหน้ายมีตามสญัญาแลว้ แต่
นายมีไม่ยอมรับมอบสม้โอ ท าใหน้างออ้ยเสียหายจ านวน 40,000 บาท นางออ้ยไดท้วงถาม
นายมีหลายคร้ัง แต่นายมีไม่ยอมช าระ ขอใหศ้าลบงัคบัใหน้ายมีช าระเงินท่ีคา้งพร้อมดอกเบ้ีย  
       นายมีใหก้ารวา่นางออ้ยไดจ้ดัส่งส้มโอผดิไปจากท่ีไดต้กลงกนั โดยนางออ้ยส่งส้ม
โอผลเลก็เกรด B นายมีจึงไม่ยอมรับมอบ ท่ีนางออ้ยอา้งวา่ไดท้วงถามนายมีหลายคร้ังกไ็ม่
เป็นความจริง อีกทั้งนายมีเป็นผูเ้ยาวไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทน
โดยชอบธรรม และผูแ้ทนโดยชอบธรรมกไ็ดบ้อกลา้งการซ้ือส้มโอดงักล่าวแลว้ ใหน้กัศึกษา
ก าหนดประเดน็ขอ้พิพาทและภาระการพิสูจน ์



ตวัอยา่งท่ี 5 

         นายบุญมีเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องนายอ านวยเป็นจ าเลย โดยระบุในค าฟ้องวา่นายอ านวย
ไดกู้ย้มืเงินจากนายบุญมีไปเป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  เม่ือหน้ีถึงก าหนดช าระ นาย
อ านวยไม่ยอมช าระหน้ีจึงขอศาลสัง่ใหน้ายอ านวยช าระหน้ีใหแ้ก่นายบุญมี 
        นายอ านวยใหก้ารวา่ไดกู้ย้มืเงินจากนายบุญมีไปจริง แต่กูย้มืเงินเพียงแค่ 
10,000 บาท ซ่ึงศาลไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พิพาทเรียบร้อยแลว้ และก าหนดใหน้ายอ านวย
มีหนา้ท่ีน าสืบก่อน อีกทั้งศาลไดก้ าหนดวนันดัสืบพยานเป็นวนัท่ี 13 มกราคม 2553 นาย
อ านวยจดัหาพยานหลกัฐานมาสืบได ้10 รายการ และนายอ านวยไดย้ืน่บญัชีระบุพยานใน
วนัท่ี  7 มกราคม 2553 ดงัน้ีเม่ือถึงวนันดัสืบพยานนายอ านวยจะน าพยานหลกัฐานเขา้มา
เบิกความต่อศาลไดห้รือไม่  


