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ABSTRACT
In the present day, the shopping center has an important role for the routine of human in society.
Therefore, the sub lessee has agreed on ‘Lease Agreement’ for renting their store in shopping center for
selling their goods or services in the huge amount of those goods or services entirely. In addition,
researcher has found that the sub lessee has no power for negotiation with the shopping center’s
entrepreneur. Furthermore, the lease agreement has shown as ready made contract by designated terms and
conditions, which giving over right for the lessor involved no any act following the advertisement. Also,
the right of moving for space and area of renting store, the bilateral contract for lease agreement, for
extension and termination in contract which has showed that there are unfair agreement for the sub lessee.
Therefore, researcher has analyzed on the issue of ‘Consumer Protection Law’ by mentioned in the role of
shopping center’s entrepreneur and the sub lessee, also the researcher has focused on the Consumer
Protection Law for sub lessee in shopping center for both of national and international.
From the research, researcher has found that running on the business of shopping center by
especially for leasing agreement is not under controlled of Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979)
(edited No.2 B.E.2541) and unclearly in the wording of ‘consumer’ which means that the sub lessee has
not protected before agree in the lease contract. Nevertheless, solving the problem by the court has been
focused only the end point of those problems. While, when the dispute has arose, the standard of
Consumer Protection Law has relied on the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 for solving the
problems in term of practicing like Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 with the process way for
grouping in the law process and the duration of time.

ฉ
Therefore, the Board of Consumer Protection Act B.E. 2522 should consider for declaration of lease
agreement to the one of the standard contract which should be controlled before agree to the lease
agreement. Also, the Board of Consumer Protection should support the creating of juristic person for
negotiating as the power from the sub lessee. Finally, the beneficial of dispute settlement can be occurred
for the fair of both parties entirely.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นสมาชิ กของสังคมโลกในระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี นิยม ระยะเวลา
กว่า 30 ปี ทีผ่านมา สังคมไทยเริ มปรับเปลียนรู ปแบบการดําเนินชีวติ การเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคม มี
การขยายตัวของสังคมเมืองทังในมิติของพืนที ทีพักอาศัย และประชากรทีเพิมมากขึน รายได้ประชากร
โดยรวมทีเพิมมากขึน เมือเมือ งเกิ ดการขยายตัวย่านธุ รกิ จการค้า ก็ เกิ ดการขยายตัวตามไป ค่า นิ ยมที
เปลียนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมเป็ นสังคมเมืองทีเพิมมากขึนดังนันจึงเกิดย่านการค้าแหล่งค้าขาย
สําคัญเพิมมากขึนและได้เริ มมีการปรับเปลียนพัฒนารู ปแบบจากชุ มชนย่านการค้า จากห้างร้ าน ตลาด
เป็ นห้างสรรพสิ นค้า เป็ นศู นย์การค้าทีแบ่งพืนทีให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจเช่ าดําเนิ นธุ รกิ จร้ านค้าหรื อ บริ ก าร
นอกจากนีความเร่ งรี บในการเดินทาง วิถีการดําเนินชีวติ ของผูค้ นในสังคมเมืองทีเน้นความสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเป็ นทีจอดรถ การประหยัดเวลา การสามารถทํากิ จกรรมหลายๆ อย่างพร้ อมกันในสถานทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็ นการรับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ จับจ่ายใช้สอยซื อสิ นค้า พบปะประชุ มพูดคุย เป็ นผล
ให้พฤติกรรมการใช้ชีวติ ประจําวันของบุคคลในสั งคมเปลียนไปจากเดิม โดยได้เข้าไปซื อสิ น ค้าและใช้
บริ การในพืนทีศู น ย์ก ารค้า เพิมมากขึนกว่าการเข้าไปใช้บริ ก ารร้ า นค้าสิ นค้าและบริ การทีตังอยู่เ พียง
ลําพัง (Stand alone) เนื องจากมี สินค้ามากมายหลากหลาย มีค วามสะดวกสบาย และเป็ นค่านิ ยมของ
สังคมในปั จจุบนั
การเช่าพืนทีรายย่อยในศู นย์การค้าความผูก พันตามกฎหมายของผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าร้านค้าย่อย
นันจะเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ว่า ด้วยการเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์1 นอกจากนี
ศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ายังมีหน้าทีในการให้บริ การจัดการบริ หารภายในศูนย์การค้า ศูนย์การค้าก็จะเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การต่างๆ เช่น ค่าบริ การไฟฟ้ า ค่าบริ การประปา ค่าบริ การความปลอดภัย จึงมีการทําสัญญาบริ การ
ในลักษณะของการจ้างทําของ2 ผูว้ จิ ยั พบว่ามาตราการทางกฎหมายทีใช้บงั คับสิ ทธิ และหน้าทีระหว่างผู ้
ประกอบธุ รกิ จให้เช่ าพืนทีและผูเ้ ช่ า พื นทีร้ านค้าในศู นย์ก ารค้าจะอยู่ภ ายใต้บทบัง คับของกฎหมายที
เกี ยวข้องอยูห่ ลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกียวกับเอกเทศสัญญา ว่าด้วยสัญญาเช่ า
ทรั พย์ สัญญาจ้างทําของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ วา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551
1
2

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 538.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 587.

2
แต่อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ ปัจจุบนั ผูว้ ิจยั พบว่าผูใ้ ห้เ ช่ าพืนทีศู นย์การค้าจะเป็ นผู ้มีอ าํ นาจ
ต่อรองเหนือกว่าผูเ้ ช่าในการคัดเลือกผูเ้ ช่าพืนที และมีก ารจัดเตรี ยมข้อตกลงในสัญญาเช่ าล่ วงหน้า ใน
ลัก ษณะเป็ นสัญญาเช่าสํ าเร็ จรู ป มีข้อความมาตราฐานตามทีผูใ้ ห้เ ช่ ากําหนดไว้ล่ วงหน้า โดยไม่เ ปิ ด
โอกาสในการทีผูเ้ ช่าจะเปลียนแปลงเงือนไขหรื อข้อตกลงในสัญญาเช่ า โดยเฉพาะผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยจะ
ไม่สามารถปรับเปลียนแก้ไขข้อความใดๆ ได้ เพราะการขาดซึ งข้อมูล องค์ความรู ้ และสถานะทีไม่ เท่า
เทียมกัน ส่ งผลให้สัญญาเช่ามีขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิก สัญญาได้อย่างกว้างขวาง
เช่ น ข้อตกลงยินยอมการย้ายพืนทีเช่าหรื อบอกเลิกสัญญาเมือจะตกแต่งปรั บปรุ งศู นย์การค้าตามความ
ประสงค์ของผู้ให้เช่า หรื อยกเว้นความรับผิดของศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ า เรี ยกเก็ บค่าโฆษณา ค่าการตลาด
หรื อค่าใช้จา่ ยนอกเหนือจากค่าเช่า กําหนดเงือนไขจํากัดสิ ทธิ การต่ออายุสัญญาเช่ า และหากผูเ้ ช่ าทําผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึงซึ งมิใช่สาระสําคัญ ก็ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาผูใ้ ห้เ ช่ ามี สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่ าได้
ทันทีโดยไม่มีการคํานึงถึงการลงทุนตกแต่งพืนทีของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ กลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน
และริ บเงินประกันการเช่ า แต่กลับนําสถานทีได้รับคืนจากผูเ้ ช่ านําออกให้เช่าได้มูลค่าหรื อ อัตราค่ าเช่ า
สู งขึนกว่าเดิมเพราะผูเ้ ช่ ารายใหม่ไม่จาํ ต้องปรับปรุ งพืนทีเช่าใหม่ทงหมด
ั
บางครังก็เ กิ ดปั ญหาหลังจาก
ทําสัญญาเช่าผูเ้ ช่าจะพบว่าการบริ หารงานของศูนย์การค้าไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อ การโฆษณาเชิ ญ
ชวนทีได้โฆษณายอดปริ มาณคนทีจะเข้ามาใช้บริ การ ไม่ มีร้านค้าทีมีชื อเสี ยง ไม่มีโรงภาพยนตร์ ไม่มี
ร้ านอาหารชื อดัง หรื อกิจกรรมเพือสนับสนุนความสําเร็ จของผูเ้ ช่ าตามคําโฆษณา ผู ้เช่ าไม่สามารถขาย
สิ นค้าหรื อบริ การได้ตามความคาดหวังเนืองจากไม่มีผมู ้ าใช้บริ การในศู นย์การค้าทีเพียงพอทีจะเกิ ดการ
จับจ่ายใช้สอย แต่ผูเ้ ช่าก็ตอ้ งตกอยู่สภาวะทีไม่สามารถใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ผูเ้ ช่ าพืนทีต้องผูก พัน
ตามสัญญาเช่ าทีทําไว้ล่ วงหน้าโดยสัญ ญาสํ าเร็ จรู ปที มี การกําหนดจํานวนเงิ นค่ าเช่ า และค่าบริ การที
แน่ นอน กับมีค่าใช้จา่ ยตกแต่งสถานทีตามเงือนไขทีศู นย์การค้ากําหนด การลงทุนเกี ยวกับสิ นค้าบริ การ
เงินเดือนบุคลากรเป็ นจํานวนมาก ในขณะทีไม่สามารถสร้ างรายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การเพราะ
ปั ญหาข้างต้น ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยจึงประสบปั ญหาการขาดทุนและไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จต่ อไปได้ ถู ก
จํากัด สิ ทธิ ในการโอนสิ ทธิ ก ารเช่ า หรื อ การให้เ ช่ าช่ วง บางรายทีสามารถดํา เนิ น ธุ รกิ จต่ อต้อ งรอ
จนกระทังศู นย์การค้ามีปริ มาณลูกค้าเข้ามาใช้บ ริ การเพิ มมากขึ นก็พบกับปั ญ หาว่าใกล้ระยะเวลาทีจะ
หมดสัญญาเช่าตามสัญญา ซึ งการต่ออายุสัญญาก็ตอ้ งอยู่เงือนไขของศู นย์การค้าเป็ นหลัก ปัญหาดังกล่าว
ผูเ้ ช่าต้องใช้กระบวนการทางศาลเพือเรี ยกร้ อ งค่าเสี ยหาย ซึ งภาระการพิสู จน์ความเสี ยหายตกแก่ ผูเ้ ช่ า
และเป็ นการแก้ไขปั ญหาทีปลายเหตุ มีขนตอนและกระบวนการยุ
ั
่งยาก ซึ งในกรณี นีผูว้ ิจยั พบว่าผู ้เช่ า
พืนทีรายย่อยส่ วนใหญ่เ ป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กไม่มีเ งินทุน และขาดการศึก ษาหาข้อมูลเกี ยวกับ
โครงการทางธุรกิจ ความเป็ นไปได้ ขาดแผนธุ รกิ จทีดี ในการทําสัญญาเช่ าพืนที ในศู นย์การค้าก็ไม่มี
หน่วยงานของรัฐมาช่ วยในการให้ความรู ้ ประเมินความเสี ยงกับผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ย การประเมินอัตรา
ปริ มาณผูม้ าใช้บริ การและข้อมูลสําคัญทีใช้ประกอบการตัดสิ นใจเข้าทําสัญญาเช่าพืนทีก็จะเป็ นข้อมูลที
ผูป้ ระกอบการรายย่อยได้รับจากผู้ประกอบการศู นย์การค้า การทีผู้เ ช่ าพืนทีขาดการประเมินดังกล่าว
ข้างต้นทําให้ไม่สามารถมีเสรี ภาพในการเจรจาต่อรอง เมื อเกิ ดปั ญหาดังกล่าวขึนผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยจะ
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เป็ นผูร้ ับภาระความเสี ยงในการดําเนินธุ รกิจทังหมด การแก้ไขปั ญหาคือการรวมกลุ่มระหว่างผูเ้ ช่ าพืนที
รายย่อยด้วยกันเพือขอลดค่าเช่า ขอคืนเงินประกัน ขอต่ออายุสัญญาเช่ า
ผูว้ จิ ยั ได้พบปั ญหาข้อพิพาทระหว่างศู นย์การค้าผูใ้ ห้เช่าพืนทีและผู้เช่าพืนทีรายย่อยเพิมมากขึน
ซึ งอาจจะส่ งผลกระทบความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิ จการค้าปลี ก โดยรวมของประเทศ ดังนันใน
การศึกษานีผูเ้ ขียนจะได้ทาํ การศึกษาถึงปั ญหากฎหมายทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผู ้เช่ า
พืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ารายย่อยซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภค
อย่างสู งสุ ดนันเอง ซึ งพอจะสรุ ปประเด็นปั ญหาทีต้องทําการศึกษาวิเคราะห์ได้ดงั นี

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพือศึกษาความเป็ นมา วิวฒั นาการ แนวความคิด รู ปแบบนิ ติสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้ากับผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย และทฤษฎีเกียวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ นผูเ้ ช่ากรณีสญ
ั ญา
เช่ าพืนทีร้ านค้ารายย่อยในศู นย์การค้า
1.2.2 เพือศึกษาถึงความหมาย รู ปแบบการทํานิติกรรมสัญญา สิ ทธิ หน้าทีตามกฎหมายระหว่าง
ผูป้ ระกอบธุ รกิจศูนย์การค้ากับผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อย และมาตราการทางกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึงเป็ นผู ้
เช่ ากรณี สัญญาเช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้าตามกฎหมายไทย และกฎหมายของต่างประเทศ
1.2.3 เพือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั ญหา อุปสรรค และความจําเป็ นในการปรับปรุ งพัฒนากฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ช่าในกรณีสัญญาเช่าพืนทีร้ านค้ารายย่อยในศูนย์การค้าของประเทศไทย
1.2.4 เพือศึ กษาถึงมาตราการทางกฎหมายทีได้จากการศึ กษาวิจยั มาใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขและเพิมเติมกฎหมายในประเทศไทย เพือให้มีความเหมาะสม เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ช่ าพืนทีร้ านค้ารายย่อยในศู นย์การค้าให้มีค วามสอดคล้อ งกับสภาพสั งคม
และเศรษฐกิ จของประเทศไทยในปั จจุบนั

1.3

ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี มุ่ง ศึ ก ษามาตราการทางกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริ โภคซึ งเกี ยวข้อ งกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผู้บริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ช่าพืนทีร้านค้ารายย่อยในศูนย์การค้า รู ปแบบนิติสัมพันธ์ระหว่างผู ้
ประกอบธุ รกิ จศู นย์การค้าและผูเ้ ช่าพินทีรายย่อย ทฤษฎีและหลักการรับรองคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะ
ในบทบัญญัติทีปรากฎในรั ฐ ธรรมนูญ หลักนิ ติ กรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
หลักการคุม้ ครองสิ ทธิผูบ้ ริ โภคทีปรากฎในทังกฎหมายสารบัญญัติ คือพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อ สั ญญาทีไม่เ ป็ น ธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายวิธี สบัญ ญัติ
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ทังในประเทศและต่างประเทศ
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1.4 วิธีการศึกษาวิจัย
การศึ กษาวิจยั วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี เป็ นการทําวิจยั แบบวิจยั เอกสาร (document research) โดย
ทํา การศึ กษา ค้น คว้า และรวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ข้อ มู ล จากตํา รา หนังสื อ คํา อธิ บาย บทความใน
วารสารทางกฎหมาย พระราชบัญ ญัติต่า งๆ ตลอดจนความเห็ นนัก กฎหมาย คํา พิ พากษาของศาล
วิทยานิพนธ์ และเอกสารอืนๆ ทีเกี ยวข้องทังทีเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทังค้นคว้าข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ทีปรากฎอยูบ่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

1.5 สมมติฐานการศึกษา
เนื องจากการประกอบธุ ร กิ จให้ เ ช่ า พื นที ศู น ย์ก ารค้า ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จทีต้อ งควบคุ ม สั ญญาตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที
2) พ.ศ. 2541 แต่ผูป้ ระกอบธุ รกิจให้เช่าพืนทีศูนย์การค้าใช้สัญญาสําเร็ จรู ปซึ งมีขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรม
เป็ นการเอาเปรี ยบผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยซึ งไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรอง ส่ งผลให้ผเู ้ ช่าพืนทีร้านค้ารายย่อย
ในศูนย์การค้าถูกเอาเปรี ยบในข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม ได้รับความเสี ยหายเดือดร้อน นอกจากนีเมือมีขอ้
พิพาทเกิดขึนระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ าจะนํามาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณา
คดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาใช้ในการแก้ปัญหาและเยียวยาผูบ้ ริ โภคก็ยงั มีปัญหาอยู่ ในทํานองเดียวกับการ
แก้ไขปั ญหาโดยพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 จึงควรให้คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาพิจารณาประกาศให้สัญญาเช่าพืนทีศู นย์การค้าเป็ นสัญญาประเภทหนึงทีต้องควบคุมเนื อหา
ซึ งเป็ นมาตรการคุม้ ครองเชิงป้ องกันก่อนสัญญาเพือให้เกิดสภาพบังคับ และนํากฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
แพ่งเรื องการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้เพือให้ผูเ้ ช่ารายย่อยมีอาํ นาจต่อรองเจรจาและไกล่เกลียประนอมข้อ
พิพาทเพือให้เกิ ดความเป็ นธรรมกับผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศู นย์การค้าต่อไป

ี าจะได้รับ
1.6 ประโยชน์ ทคาดว่
1.6.1 เพือทราบความเป็ นมา วิวฒั นาการ แนวความคิด รู ปแบบนิ ติสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้ากับผูเ้ ช่าพืนที ทฤษฎีและความจําเป็ นทีต้องมีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ช่าพืนทีใน
ศูนย์การค้าของประเทศไทย และต่างประเทศ
1.6.2 เพือทราบถึงความหมาย การทํานิติกรรมสัญญา สิ ทธิ หน้าทีและมาตราการทางกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระหว่างผูป้ ระกอบการศู นย์ก ารค้าและผู้เช่ าพืนทีร้ านค้าในศู นย์ก ารค้าตามกฎหมาย
ไทย และกฎหมายของต่างประเทศ
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1.6.3 เพือทราบปั ญหาและอุปสรรค และความจําเป็ นในการพัฒนาการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผู ้เช่ า
ซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคกรณี สัญญาเช่าพืนทีร้านค้าในศูนย์การค้าของประเทศไทย
1.6.4 เพือทราบถึ ง มาตราทางกฎหมายที ได้จากการศึ ก ษาวิจยั มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและเพิ มเติ ม กฎหมายในประเทศไทย เพื อให้ มี ค วามเหมาะสม เป็ นธรรมและมี
ประสิ ทธิ ภาพคุม้ ครองผูเ้ ช่ากรณี สัญญาเช่าพืนทีร้านค้าในศูนย์การค้า

บทที 2
วิวฒ
ั นาการ แนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑ์ ในการให้ ความคุ้มครองผู้บริโภค
เกียวกับสั ญญาเช่ าพืนทีร้ านค้ ารายย่ อยในศูนย์ การค้ า
ในบทนี ผูเ้ ขี ยนจะอธิ บายเกี ยวกับความเป็ นมา ความหมาย ประเภทรู ปแบบของศูน ย์การค้า
ประเภทของพืนทีศู นย์การค้า รู ปแบบนิ ติกรรม ประเภทของผูใ้ ห้เช่ า และผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้า และ
จะอธิ บายเกี ยวกับแนวคิ ดและหลัก กฎหมายพื นฐาน แนวคิ ดและหลัก กฎหมายคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคที
เกี ยวข้องกับการเช่ าพืนทีในศู นย์การค้า การคุ ้มครองผู้เช่ าเกี ยวกับข้อ สัญญาทีไม่เป็ นธรรม ตลอดจน
มาตรการทางกฎหมายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้า โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี
2.1 ความเป็ นมา ความหมาย ประเภท รู ปแบบและหลักเกณฑ์ทีเกียวกับการเช่ าพืนทีร้ านค้าใน
ศูนย์การค้า
2.2 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายทีเกียวกับการทําสัญญาเช่าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้า
2.3 หลักกฎหมายทีเกียวกับการคุม้ ครองผูเ้ ช่าในสัญญาเช่าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้า

2.1 ความเป็ นมา ความหมาย ประเภท รู ปแบบและหลักเกณฑ์ทีเกียวกับการเช่ าพืนทีร้ านค้ า
ในศูนย์การค้ า
2.1.1 ความเป็ นมา ความหมาย ประเภทและรู ปแบบของศูนย์ การค้ า
ศูนย์การค้านันมีพฒั นาการตามการเจริ ญเติมโตของสังคมสมัยใหม่ เพือให้ทราบเข้าใจถึง
ปั ญหาทีศึ กษา ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งหัวข้อดังนี
1. ความเป็ นมาของศูนย์การค้ า
การขยายตัวของชุมชน การขยายตัวพืนทีทํามาหากิน มีการคมนาคมระหว่างชุมชน
การเดินทาง การขยายตัวของจํานวนประชากรที เพิมขึน ดัง นัน ในแต่ละชุ มชุ มก็มี การพัฒนาความรู ้
ความชํานาญในการผลิ ตเครื องมือเครื องใช้ทีแตกต่างกัน การทําเกษตรกรรมผลผลิตก็เป็ นไป ความ
เหมาะสมของธรรมชาติในแต่ละชุ มชม ซึ งก่อให้เกิดความชํานาญเฉพาะด้านเฉพาะชุ มชน การพัฒนา
เครื องมือเครื องใช้สิงของจําเป็ นในการดํารงชีพพืนฐานตามความรู ้ ความชํานาญของแต่ละกลุ่มชุมชน ก็
มีปริ มาณเกิ นกว่าความจําเป็ นในการใช้บริ โภคภายในชุมชนเอง ในด้านผลผลิตทางการเกษตรก็ผลิตได้
เกิ นกว่าการบริ โภคภายในชุ มชน จึงเกิ ดการแลกเปลียนสิ งของระหว่างกัน จนกระทังมีก ารพัฒนาเงิน
เป็ นสื อกลางในการตีค่าราคาสิ งของหรื อสิ นค้าเกษตรกรรม จึงมีตลาดเป็ นศู นย์กลางของสถานทีในการ
นัดหมายพบปะในการแลกเปลียนซื อขายสิ นค้ากันในเวลาต่อมา ตลาดเริ มแรกทีเดี ยวจะอยู่ติดกับกับ
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เส้นทางคมนาคมทีสะดวกตามธรรมชาติ ตลาดในระยะแรกก็ จะเป็ น พืนทีศู นย์กลางทีสะดวกของการ
คมนาคมในแต่ละชุมชน
ในประเทศไทยแต่เดิมตามวิถีชีวิตของคนไทยทีมีความผูก พัน กับแม่นาํ ลําคลอง
มีเรื อพาหนะในการค้าและเกิ ดเป็ น ตลาดนํา ต่อ มาประมาณสมัยรั ชกาลที 4–5 มี การพัฒ นาเส้ น ทาง
คมนาคมทางบก ทําให้ล ดความสํา คัญของเส้ น คมนาคมทางนําไปมีก ารเร่ ข ายสิ น ค้า ตามเส้ น ทาง
คมนาคม ในย่านชุมชน เมือพ่อค้าวาณิ ชพอมีเงินจึงมีการตังรกรากเปิ ดกิจการร้ านชํา ร้านแผงลอย มีการ
รวมกลุ่มร้านค้าเป็ นย่านๆ โดยมัก จะอยู่ตามมุ มถนนสายใจกลายเมื อ ง หรื อ ริ มถนนสองข้างทางถนน
ผูค้ นมักจะมาหาซื อเครื องใช้ เช่น เสื อผ้า เครื องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเกษตร เป็ นแหล่งการค้า ต่อมาพ่อค้า
ได้สะสมเงินทุนกําไรจาการค้าขายก็จะเปิ ดร้ านค้าเป็ นอาคารทีตังแน่ นอนขายสิ นค้าเฉพาะด้านจากเดิม
คูหาเดียวก็ขยายเพิมมากขึนทังในส่ วนของรายการสิ นค้าทีจํา หน่าย และพืนทีการจําหน่ ายสิ นค้า และ
รวมกันเป็ นแหล่ งการค้า ในระยะแรกของไทย มีล กั ษณะเป็ นตึ กแถวอยู่ ในย่านหรื อ ละแวกเดียวกัน
จําหน่ายสิ นค้าหลากหลายประเภท สามารถต่อรองสิ นค้าได้ซึงทําเลทีตังของกิจการค้าจะอยูใ่ นย่านพาหุ
รัด สําเพ็ง บางลําพู รวมไปถึงโรงละคร โรงงิว โรงลิเก และโรงภาพยนตร์
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2495 นัก การค้าจีนได้ประยุก ต์แ นวความคิ ดตามแบบตะวัน ตก
พัฒนาระบบการดําเนินงานแบบห้างสรรพสิ นค้าขึนมาในบริ เวณเยาวราช ขายสิ นค้าประเภทต่า งๆ ซึ ง
ส่ วนใหญ่สงมาจากต่
ั
างประเทศทังจากอเมริ กา และญีปุ่ น โดยมีลกั ษณะของสิ นค้าเป็ นพวกเครืองประดับ
เสื อผ้า เครื องไฟฟ้ า และของใช้ชีวติ ประจําวัน3 ห้างสรรพสิ นค้าในระยะนัน ได้แ ก่ ห้างใต้ฟ้า และห้าง
แมวดํา จากความนิยมของกิจการแบบนี ส่ งผลให้เกิดห้างสรรพสิ นค้าขึนอีกหลายแห่งทีมีชือเสี ยงมาถึ ง
ในปั จ จุ บั น คื อ ห้ า งเซ็ น ทรั ล ซึ งเปิ ดทํา การแห่ ง แรกที วัง บู ร พา ในปี พ.ศ. 2501 และนับ เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าทีใหญ่ทีสุ ดในขณะนัน ส่ วนห้างสรรพสิ นค้าทีมีชื ออี กแห่ ง หนึ ง คือ ห้างไนติ งเกล โอ
ลิมปิ ค ทําเลทีตังของห้างสรรพสิ นค้าได้เปลียนไปจากย่านเยาวราชมาเป็ นวังบูรพา และการจัดการได้
เปลียนแปลงไปทังในส่ วนของประเภทสิ นค้าทีมีให้เลือกมากกว่าเดิม การตกแต่งภายในของห้างการจัด
วางสิ น ค้า ตลอดจนการตังราคาที พัฒนาตามแบบห้า งสรรพสิ น ค้ า ในยุโ รปและอเมริ ก า กิ จการ
ห้างสรรพสิ นค้านันได้พฒั นาเจริ ญก้าวหน้าขึนมาเรื อยๆ มีการเปิ ดสาขาใหม่เพิมขึ น เช่ น ห้างเซ็ นทรัล
สาขาสี ลม ในปี พ.ศ.2507 อาจสรุ ปได้วา่ ห้างสรรพสิ นค้ามีลกั ษณะเหมือนกับการรวมร้านค้าปลีกเฉพาะ
อย่างมาอยู่ภายในร้านเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ห้างบางลําพูสรรพสิ นค้า เมอร์ รีคิ งศ์ ตังฮัวเส็ ง ห้างแก้วฟ้ า
เอดิสัน พาต้า เอทีเอ็ม คาเธ่ย์ เป็ นต้น
ต่อมาเมือประมาณปี พ.ศ.2512 แบบของห้างสรรพสิ นค้าได้เ ปลียนแปลงครั งใหญ่
จากการเป็ นห้างสรรพสิ นค้าโดดๆ มาเป็ นศูนย์การค้า มีทงห้
ั างสรรพสิ นค้าและร้ านค้าต่างๆ รวมอยู่ใน
อาคารเดียวกัน เช่น ศู นย์การค้าอิ นทราในปี 2512 เพลิ นจิตอาเขตในปี 2513 ราชดําริ อาเขตในปี 2515
3

ชัยนันท์ แย้มสะอาด และคณะ, “ศูนย์การค้าสมัยใหม่,” วารสารบริ หารธุ รกิ จ, ปี ที 7 เล่ มที 28
(กรกฎาคม-กันยายน 2562) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , หน้า 5.
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และศู นย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ในปี พ.ศ.25174 ห้างไทยไดมารู ได้ยา้ ยจากราชประสงค์เ ข้ามาร่ วมอยู่ใน
ศูนย์การค้าราชดําริ อาเขตด้วย จากการเลือกสรรร้านค้าทีค่อนข้างเข้มงวดของผูบ้ ริ หารทําให้ศูนย์การค้า
ราชดําริ อ าเขตเป็ นทีนิ ยมมากในเวลานัน กลายเป็ นทีพบปะและพัก ผ่อนหย่อนใจของผู้ค นมากมาย5
ต่อ มาเมื อปี 2516 การเกิ ดขึ นของห้างเซ็ น ทรัล สาขาชิ ดลม จึงถือ เป็ นหัวเลี ยวหัวต่ อ ทีสํ าคัญในการ
พัฒนาการศูนย์การค้าในกรุ งเทพฯ ด้วยห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม ได้มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกสบาย
มากมาย เช่น ลิฟท์ บันไดเลือน และทีจอดรถทีกว้างขวาง เป็ นทีประทับใจของผูค้ นในบริ เวณสุ ขุมวิท
และเพลินจิต
ตังแต่ พ.ศ. 2526 เป็ นต้นมา เป็ นช่ วงยุคสมัยที พัฒนาจากการศู นย์ก ารค้าทีมีเ พี ยง
ร้ านค้าย่อย เป็ นศู นย์การค้าขนาดใหญ่ทีรวมสิ งดึงดูดใหม่ๆ เพือจูงใจให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคเข้ามาจับจ่าย
ใช้สอยหรื อพักผ่อนในวันสุ ดสัปดาห์ เช่น โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์ ห้องจัดนิทรรศการ สวนสนุ ก ศู นย์
อาหาร รวมทังการมีโรงแรมและอาคารสํานักงานด้วย ศู น ย์ก ารค้าประเภทนี นันได้เ ริ มขึนจากการเปิ ด
โครงการ เซ็นทรัล ลาดพร้ าว เมือปี 2526 ของกลุ่มเซ็ นทรัล 6 และเป็ นต้นแบบของการกระจายการตัง
ศูนย์การค้าไปยังชานเมือง และปลายทศวรรษ 2520 มีการกําเนิ ดเดอะมอลล์ ช้อปปิ งเซ็ น เตอร์ ในช่ วง
ทศวรรษที 20 ประเทศไทยมีการเติบโตพัฒนาทางเศรษฐกิ จ มีเสถียรภาพเพิมมากขึน เกิดการขยายตัวของ
เมือง การขยายตัวของหมู่บา้ นจัดสรร การขยายตัวของจํานวนประชากร ศู นย์การค้าจึงเกิ ดการเติบโตขึน
พร้ อมกันไปด้วยเพือตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมือง
ศู น ย์ก ารค้า ทีเปิ ดบริ ก ารในปั จจุบ ัน จะเป็ นพื นทีขนาดใหญ่ แบ่ ง พืนทีออกเป็ น
ร้ านค้าย่อ ย มีล ักษณะรวบรวมสิ น ค้า และบริ การทีหลากหลาย มี ทงซุ
ั ปเปอร์ มาร์ เก็ ต โรงภาพยนตร์
ธนาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานออกกําลังกาย คาร์ แคร์ จัดเตรี ยมสิ งอํานวยความสะดวกสบาย
ให้ก ับผู้มาใช้บริ การครบวงจร บริ การที จอดรถ มีเ ครื องปรับอากาศ ห้อ งนําทีสะอาด พืนทีพัก ผ่อ น
หย่อนใจ มีการจัดกิ จกรรมการแสดงความบันเทิงภายในศู นย์การค้าเพือทีจะแข่ งขันดึงดูดบุคคลให้เข้า
มาใช้บริ การภายในศูนย์การค้าทังในแง่ปริ มาณและคุณภาพ และกระตุน้ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายใน
พืนทีศู นย์การค้ามากทีสุ ด และใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้าให้นานทีสุ ด

4

Kanithar Pisikasem, “The Competition Behaviour of Department Stores in the Bangkok
Metropolitan Area, Master of Economic Thesis English Language Programme, Thammasart
University, 1991, p. 35.
5
ณัทธนัท เลียวไพโรจน์, “ศู น ย์ก ารค้ากับการเปลี ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ.2526-2539,” (วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาอักษรศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 56.
6
วิรัตน์ แสงทองคําและคณะ, “70 ปี จิราธิ วฒั น์ Central ยิงสู ้ ยิงโต,” โครงการหนังสื อเล่ ม
นิตยสารผูจ้ ดั การ (2546): 216.
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ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิจศูนย์การค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นเพียงตัวกลางในการให้บริ การ
สถานทีระหว่างผูป้ ระกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้ากับบุคคลผูม้ าใช้บริ การ รายได้ค่าตอบแทนหลัก
ของศูนย์การค้าเกิดจากการให้เช่ าพืนทีร้ านค้าภายในศู น ย์ก ารค้า และค่าบริ การสาธารณู ปโภค ไฟฟ้ า
ประปา ค่าบริ การทีศูนย์การค้าเรี ยกเก็บจากการใช้บริ การของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การโดยตรง คือ ค่าพืนทีจอด
รถ และค่าบริ การโฆษณา เช่ น ป้ าย แผ่ นพับใบปลิ ว เสี ยงประชาสั มพันธ์ ศู นย์การค้าเรี ย กเก็บจากผู ้
โฆษณา ในกรณี ศู นย์ก ารค้าขนาดใหญ่ หากศู นย์การค้าเป็ นกลุ่มทุนธุ รกิ จเดียวกันหรื อร่ วมลงทุนกับ
บริ ษทั ผูค้ า้ ปลีกขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าก็จะแบ่งพืนทีเป็ นส่ วนแบ่ งให้กลุ่มธุ รกิ จห้างสรรพสิ น ค้า หรื อ
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ในเครื อเดียวกันเช่ าพืนที อย่างเช่ น กลุ่มเซ็ นทรัลก็จะมีหา้ งสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล กลุ่ ม
เดอะมอลล์ก็จะมีพืนทีค้าปลีกในนามของห้างเดอะมอลล์ อยู่ภายในศู นย์การค้า แต่ถึงแม้จะกลุ่มธุ รกิ จ
เดียวกัน แต่โครงสร้ างการบริ หารธุ รกิจก็แยกส่ วนจากกันโดยในส่ วนของศู นย์ก ารค้าก็ จะเป็ นบริ ษทั ที
ประกอบธุ รกิ จในการบริ หารจัดการจัดเก็บค่าเช่าพืนทีแยกต่างหากจากบริ ษทั ธุ รกิ จค้าปลีก แต่อย่างไรก็
ดีพืนทีศู น ย์ก ารค้าส่ วนใหญ่ ก็ยงั มีส่ วนพืนทีแบ่งให้ร้านค้ารายย่อยประกอบการเปิ ดร้ านค้า จําหน่ าย
สิ นค้าหรื อให้บริ การแยกต่างหากจากกัน ซึ งรายได้จากการให้เช่าพืนที และการให้บริ การสาธารณูปโภค
จึงเป็ นรายได้หลัก ของศู น ย์ก ารค้า ศู น ย์ก ารค้า จะมี ก ารจัด แบ่งแยกพื นทีออกเป็ นหลายส่ วนเพือให้
ผูป้ ระกอบการเข้ามาเช่าพืนทีเปิ ดร้ านค้าจําหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การโดยจะมีการกําหนดระยะเวลาการ
เช่ าเป็ นรายวัน รายเดือน รายปี ตามแต่เงือนไขจะได้ตกลงกัน
จากทีกล่าวมา ในปั จจุบนั จากความสําเร็ จในการดําเนิ นธุ รกิจศูนย์การค้า ส่ งเสริ มให้
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และพืนทีจังหวัดใหญ่จะมีศูนย์การค้าแข่งขันเปิ ดให้บริ การขึนใหม่เ ป็ นจํา นวน
มาก โดยดําเนินธุ รกิ จหลักเป็ นการจัดแบ่งพืนทีร้านค้ารายย่อยให้เช่ าพืนทีเพือขายสิ นค้าหรื อบริ การ จึง
พบว่าเกิดปั ญหาข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าเพิมมากขึนตามจํานวนและขนาดของศูน ย์ก ารค้า
โดยพบว่าการทําสัญญาระหว่างศูนย์การค้าในฐานะผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่าพืนทีร้ านค้าย่อยอยู่ในฐานะทีไม่
เท่าเทียมกัน ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยขาดอํานาจในการเจรจาต่อรอง และมีก ารใช้สัญญาสํ าเร็ จรู ป และผู ้เช่ า
พืนทีรายย่อยได้รับความเสี ยหายจากการบริ หารจัดการของศู นย์การค้าและเสี ยเปรี ยบในข้อสัญญาอันไม่
เป็ นธรรมเป็ นคดีพิพาทขึนสู่ ศาล
2. ความหมายของศูนย์การค้ า
“ศูนย์การค้า” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้
ให้ค วามหมายของ “ศู น ย์ก ารค้า” ว่า แหล่ ง รวมสิ นค้าเพือจําหน่ าย มีร้ านขายสิ นค้านานาชนิ ด มีสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผูม้ าซื อสิ นค้า เช่ น ทีจอดรถ ร้ านอาหาร
“ศูนย์การค้า” ได้ถูกให้ความหมายโดยองค์กรคณะกรรมการนานาชาติศูน ย์การค้า
(The International Council of Shopping Centers ย่อว่า ICSC) ว่าหมายถึง การรวมกลุ่มของร้ านค้าปลีก
เฉพาะ และการธุ รกิ จอืน ซึ งมีการวางแผน การพัฒนา มีเ จ้าของและบริ หารจัดการทรั พย์สิ นในพืนที

10
เดียวกันอย่างมีระบบ7 ในความหมายนี ศูนย์การค้าอาจอยู่ในพืนทีร่ มมีหลังคาภายใต้อาคารเดียวกัน หรือ
อยู่กลางแจ้งแบบเปิ ดโล่ งก็ได้ ผลิตภัณ ฑ์ทีขายศู นย์ก ารค้าไม่ ได้จดั แบ่งตามแผนก ขึ นอยู่กบั ตัวแทน
จําหน่ายทีจะขอเช่าพืนทีหรื อล็อกทีศูนย์การค้าได้จดั สรรไว้ให้ ดังนันเราอาจเห็นภัตตาคารตังอยูข่ า้ งร้าน
หนังสื อหรื อร้านเครื องดนตรี ก็ได้ในศูนย์การค้า
ศูนย์การค้ามีความแตกต่างจากห้างสรรพสิ นค้า กล่าวคื อ ห้างสรรพสิ นค้าจะเป็ นผู ้
ไปติดต่อผูผ้ ลิตหรื อพ่อค้าคนกลางเพือนําสิ นค้ามาขายเอง ในขณะทีศูนย์การค้าไม่ตอ้ งไปหาผลิตภัณ ฑ์
มาวางขาย แต่เ ปิ ดให้เ ช่ า พืนทีกับตัวแทนจํา หน่ า ยจากธุ รกิ จอืน และมีก ารทําสั ญญาเก็ บค่ าเช่ า ตาม
ระยะเวลาทีกําหนด แต่ในปั จจุบนั อาจมีสถานทีซึ งมีลกั ษณะเป็ นทังศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าใน
เวลาเดียวกัน
จากการค้น คว้าได้มีผู้พยายามจะให้ค วามหมายของศู นย์การค้าโดยพิจารณาใน
แง่มุมของพืนที รู ปแบบสถาปัตยกรรม และกิจกรรมทีเกิดขึนภายในเขตศูนย์การค้า เช่น
“ศูนย์การค้า” หมายถึง อาคาร หรื อกลุ่ มอาคารทีจัดให้มีพืนทีเพือประกอบการค้า
และทํา ธุ ร กิ จต่างๆ ร่ วมกัน บนแปลงทีดิ น ซึ งกําหนดไว้มีพืนทีพาณิ ช ยกรรม และอื นๆ โดยมีส่ วน
สาธารณะประโยชน์ใช้สอยร่ วมกัน เช่ น ถนน ทีจอดรถยนต์ พืนทีภูมิสถาปั ตยกรรม ทางเดิน บันได
ลิฟต์ และอืนๆ ทีจําเป็ นต่ออาคาร8
“ศูนย์การค้า” หมายถึงร้ านค้าปลีกทีมารวมตัวกันโดยใช้อ าณาบริ เวณเดี ยวกันจึงมี
ลักษณะใหญ่มีสินค้าจําหน่ ายหลายอย่างหลายประเภทสิ นค้าทีจัดแบ่งขายจัดแจงออกเป็ นแผนกหรื อ
ร้ านค้าย่อยตามประเภทของสิ นค้าทังนี เพือประโยชน์ในการส่ งเสริ มการขาย การใช้บริ การ การบัญชี
และการควบคุม สิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นจําพวกเสื อผ้าสําหรั บสุ ภาพสตรี บุรุษ เด็ก ผ้า เครื องแก้ว เครื อง
ไฟฟ้ าของใช้ประจําบ้าน เฟอร์ นิเจอร์ ประดับบ้าน เป็ นต้น ศู นย์การค้ามักตังอยูใ่ นย่านการค้าใหญ่ๆ ที มี
คนผ่านไปมามากๆ มีสินค้าจําหน่ายมากกว่าร้านค้าประเภทอืนๆ และให้บริ การแก่ ลูกค้าอย่างกว้างขวาง
กว่าร้านค้าประเภทอืน9

7

Sabrina Benghoune, “The Legal Protection of The Small Retailer In The Shopping Center: A
comparative study between Canada and France,” (Thesis for the degree of Master of Laws (LL.M.)
University of Toronto, 2013), p.4.
8
จุฑาภรณ์ สุ วรรณเพชร, “ผลกระทบของศู นย์การค้าขนาดใหญ่ชานเมืองต่อ การใช้ทีดินและ
การจราจรบริ เวณใกล้เคียง: กรณี ศึกษาเซ็ นทรั ลพลาซา,” (วิทยานิพนธ์ หลัก สู ตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528), หน้า 10.
9
ชนินทร์ ชนินทร์ สถาปั ตย์, “ศูนย์การค้าวงเวียนใหญ่,” วิทยานิ พนธ์ หลักสู ตรสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2527, หน้า 101.

11
“ศูนย์การค้า” หมายถึง ทีรวมของร้านค้าต่างๆ ไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีการบริ ก าร
ในส่ วนต่างๆ ร่ วมกัน ซึ งรวมถึงการจอดรถทังรถบริ การ และรถลูกค้า10
“ศูน ย์ก ารค้า” หมายถึ ง กลุ่ มของอาคารทางพาณิ ชยกรรมที ถูก ออกแบบในทาง
สถาปั ตยกรรมเข้าด้วยกัน โดยอาคารเหล่านีถูกสร้ างขึนในพืนทีขนาดหนึง ซึ งได้รับการวางแผน การถูก
พัฒนา การถูกเป็ นเจ้าของ และถูกจัดการ ให้เป็ นหน่วยปฎิบตั ิงานสัมพันธ์ ต่อทีตังและขนาดของร้ านค้า
ต่างๆ ภายในบริ เ วณการค้า นันๆ ซึ งเป็ น หน่ วยให้บริ ก ารตามปกติจะต้อ งจัดให้มีทีจอดรถ ชนิ ด ONSITE (ด้านข้าง) ในปริ มาณทีจํากัดสัมพันธ์กบั ชนิด และขนาดของร้านค้านันๆ11
จากความหมายดังกล่าวมาข้างต้นในการศึกษาวิจยั นีผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ความหมายของ
“ศูนย์การค้า” หมายถึง สถานทีแหล่งรวมสิ นค้าเพือจําหน่ าย ซึ งมี ร้านค้านานาชนิ ดที มีก ารขายสิ นค้า
และบริ การแบบขายปลีก โดยมีการประกอบธุ รกิ จให้เช่ าพืนทีเพือเปิ ดร้านค้า มีสิ งอํา นวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่ผูเ้ ช่าพืนทีและลูกค้าผูม้ าใช้บริ การภายในศูนย์การค้า เช่ น ทีจอดรถ ระบบปรับอากาศ โดย
การจัดการของผูบ้ ริ หารศูนย์การค้า มีพืนทีส่ วนกลางทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงมีพนที
ื สันทนาการ
3. ประเภทของศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้าสามารถจัดแบ่งประเภทโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากขนาดพืนที ทําเล
สถานทีตัง ตลอดจนรู ปแบบการนําเสนอ แนวคิ ดการตกแต่ ง และสิ น ค้า หรื อ บริ การหลัก ทีมีอ ยู่ ใน
ศู น ย์ก ารค้า ซึ ง องค์ก รคณะกรรมการศู นย์ก ารค้านานาชาติ The International Council of Shopping
Centers (ICSC) ได้พิจ ารณาจัดแบ่ ง ประเภทของศู น ย์ก ารค้า ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยอาศั ย
หลักเกณฑ์ 3 ประเภทหลัก คือ หลักเกณฑ์แบ่งจากขนาดพืนที หลัก เกณฑ์แบ่ งจากประเภทสิ นค้าหรื อ
บริ การหลักเฉพาะอย่าง และ หลักเกณฑ์ของการจํากัดประเภทผูใ้ ช้บริ การ12 (ดูเอกสารผนวกแนบท้าย
ข.) จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์จดั แบ่งประเภทของศู นย์การค้าในประเทศไทยได้ดงั นี
1) ศูนย์การค้าทัวไป ( Shopping Mall or Regional Mall )
คือ ศูนย์การค้าปกติซึงมีพืนทีใช้สอยน้อยกว่าศู น ย์การค้า ประเภทขนาดใหญ่
(น้อ ยกว่า 150,000 ตารางเมตร) มีพืนทีห้า งสรรพสิ นค้าทีมีชื อเสี ยง มีร้านค้าหลัก ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต
ร้ านอาหาร ธนาคาร ร้ า นขายสิ นค้า เฉพาะอย่าง และมีพืนทีกิ จกรรม สวนสนุ ก ศู นย์อาหาร อาคาร
10

มาลิ นี ศรี สุ วรรณ, ความรู ้ เ กี ยวกับ การออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่ า งๆ,
(กรุ งเทพมหานคร: ภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), หน้า 4.
11
ธี ระศักดิ เจ๊ะเล๊ะ, “การวิเ คราะห์พืนทีใช้สอยของศู นย์ก ารค้า,” (วิทยานิ พนธ์ หลักสู ตรคุ รุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2547), หน้า 10.
12
Shopping Center Today, at www.icsc.org/uploads/research/general/us_center_classification.pdf,
(last visited 5 Februa 2017).

12
สํานักงาน ตังอยู่ใจกลางเมืองหรื อปริ มณฑลรอบเมือง เช่น ศู นย์การค้าเซ็ นทรั ล ลาดพร้ าว ศูน ย์การค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็ นต้น
2) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Super Regional Mall)
คือ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่พิเศษ มีพนที
ื ใช้สอยมากกว่า 150,000 ตารางเมตร มี
ร้ านค้าหลักประกอบด้วยซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้ านขายสิ นค้าเฉพาะทาง พืนทีกิ จกรรม
สวนสนุก ศู นย์อาหาร อาคารสํ า นักงาน 13 อาจมีห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาร์ เ ก็ตมากกว่าหนึ ง มี
ร้ านค้าย่อยเป็ นจํานวนมาก บางศูนย์การค้าจะมีศูนย์การค้าย่อยประเภทศูนย์รวมสิ นค้าเฉพาะอย่างอยู่ใน
ทีบริ เวณเดียวกัน เช่น ศูนย์การค้าอีเกีย บางนา เกิ ดจากการพัฒนาจากศูน ย์การค้าปกติ มักจะตังอยู่ย่าน
ชานเมือง เนื องจากมีขนาดใหญ่ตอ้ งใช้พืนทีจํานวนมากและเกิ ดขึ นภายหลังจากความสําเร็ จจากการ
ขยายตัวของศูนย์การค้าทัวไป
3) ศูนย์การค้าชุ มชนขนาดใหญ่ (Community Center)
คือศูนย์การค้าชุมชนขนาดใหญ่ มีพืนทีประมาณ 10,000 ถึ ง 30,000 ตารางเมตร
มีพนที
ื ให้เช่ าเฉลียประมาณ 15,000 ตารางเมตร ครอบคลุมประชากร 40,000 ถึ ง 150,000 คน ในรั ศ มี
ื เพือจัดทํากิ จกรรม และพืนทีเช่าร้านค้า ร้ านอาหารและเครื องดืม
8–13 กิ โลเมตร14 จากศู นย์การค้า มีพนที
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เช่ น เดอะ ไนน์ (พระราม 9) ซึ งสาขาของผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ในรู ปแบบไฮเปอร์ มาร์ ทขนาดใหญ่ เช่น บิกซี เทสโก้-โลตัส ก็เป็ นศูนย์การค้าประเภทนีด้วย
4) ศูนย์การค้าชุ มชนขนาดเล็ก (Neighborhood)
หมายถึง ศู น ย์การค้า แบบเปิ ดขนาดเล็กในชุ ม ชน มีพืนทีประมาณ 3,000 –
10,000 ตารางเมตร โดยมีพนที
ื ร้ านค้าหรื อพืนทีเช่ารวมประมาณ 5,000 ตารางเมตร ครอบคลุมประชากร
ในชุมชนประมาณ 3,000 ถึง 40,000 คน ในรัศมี 4 -5 กิโลเมตรซึ งจะมีทาํ เลทีตังอยูใ่ กล้เคียงแหล่งชุมชม
ใหญ่ เพืออํานวยความสะดวกแก่ กลุ่มลูกค้าเฉพาะในชุมชม โดยเน้นในการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าบริ โภค
อุปโภคในชีวติ ประจําวัน ผู ้เช่าหลัก จะเป็ นซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านอาหาร และจะมีร้านค้าปลีกต่างๆ อยู่
ภายในศูนย์การค้าประมาณ 15–20 ร้าน เช่น เจ-อเวนิว ทองหล่อ เควิลเลจ สุ ขุมวิท 26 เป็ นต้น
5) ศูนย์การค้ารวมสิ นค้าเฉพาะอย่าง (Power Center)
หมายถึง ศู นย์การค้าทีใช้พืนทีหลักเกือบทังหมดเพือการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
เฉพาะด้านเท่านัน โดยภายในจะมีร้านค้าขนาดใหญ่ทีมีชือเสี ยงความชํานาญและมี จุดเด่น ด้านใดด้าน
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ชนะใจ ชือชวัช, “โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ สําหรับคนและสุ นขั K9 Village,”
(การค้น คว้า อิ ส ระหลักสู ตรนิ เ ทศศาสตร์ มหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ หารธุ ร กิ จบัน เทิง และการผลิ ต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ พ.ศ. 2558), หน้า 7.
14
วิทวัส รุ่ งเรื องผล, “จัดผังคอมมูนิตมอลล์
ี
อย่างไรให้ประสบความสําเร็จ,” marketer (เมษายน
2559), หน้า 151.
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หนึง เช่น ร้ านขายของตกแต่งบ้าน ร้ านขายอุปกรณ์ก่อสร้ างและตกแต่งบ้าน เช่น ศู นย์การค้าอินเด็กซ์
ลีฟวิงมอลล์, โฮมโปร เป็ นต้น
6) ศูนย์การค้าของผูผ้ ลิตสิ นค้า (Factory Outlet)
หมายถึง ศู นย์การค้าทีเป็ นของผูผ้ ลิตสิ นค้าเพือใช้ในการขายสิ นค้าผูผ้ ลิตสิ นค้าเอง
หรื อสิ นค้าในกลุ่มธุ รกิจเครื อเดียวกัน โดยมีวธิ ี การขายสิ นค้าในราคาส่ วนลดพิเศษจากราคาปกติ อาจมี
การแบ่งพืนทีให้เช่าสําหรับร้ านอาหารและเครื องดืม ทํา เลทีตังอยู่ห่ างจากตัวเมื อง เช่ น พรี เมี ยม เอาท์
เล็ท ปากช่อง
7) ศูนย์การค้าแบบตลาดชัวคราวหรื อตามเทศกาล (Festival market)
หมายถึง ศู นย์การค้าแบบพืนทีเปิ ดโล่งในลานกว้าง จัดในพืนทีชัวคราว หรื อ
ตามเทศกาลหรื อชัวระยะเวลาจํากัด มีลกั ษณะแบ่งพืนทีบางส่ วนเป็ นพืนทีขนาดประมาณ 2 x 3 ตาราง
เมตร ให้ร้านค้าปลีกจัดวางสิ นค้ากับพืนหรื อชันโชว์สินค้าชัวคราว มีการจัดวางและจัดเก็บสิ นค้าทุกวัน
พืนทีเช่าบางส่ วนจะแบ่งเป็ นร้านค้าย่อย ผูป้ ระกอบการจะจัดเตรี ยมพืนทีส่ วนกลาง ไฟฟ้ า ประปา ส่ วน
ใหญ่ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูท้ าํ การค้าแบบครัวเรื อน เช่น ตลาดนัดรถไฟรัชดา
2.1.2 ประเภทของพืนทีเช่ าร้ านค้ าในศูนย์ การค้ า
การให้เช่าพืนทีในศู นย์ก ารค้านัน โดยปกติทวไปศู
ั
น ย์การค้าจะมีการจัดประเภทพืนที
ตามลักษณะของการใช้งานพืนที และมีรูปแบบการเช่ าแตกต่างกันเพือความสะดวกในการบริ หารจัดการ
ของศู นย์ก ารค้าประการหนึ ง และเพือการแบ่งแยกการจัดเก็ บรายได้ ค่ าเช่ า ค่ าบริ ก าร และเรี ยกเก็ บ
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนการใช้พนที
ื โดยคํานึงถึงประเภทของธุ รกิจของผูเ้ ช่าว่าเป็ นสิ นค้าและบริ ก าร
ประเภทใด แต่โดยปกติทวไปศู
ั นย์การค้าจะจัดแบ่งประเภทพืนทีเช่าร้านค้าในศู นย์การค้าเป็ นดังนี
1. ประเภทห้ องร้ านค้ า/โชว์ รูม
พืนทีจะมีลกั ษณะแบ่งเป็ นห้อ งอยู่ภายในศูนย์ก ารค้าเรี ยงติดกันไปตามแนวทางเดิน
ขนาดพืนทีประมาณ 50 ตารางเมตรถึง 200 ตารางเมตรหรื อมากกว่านัน มีผนังกันและประตูทางเข้าออก
เป็ นสัดส่ วนในแต่ละร้าน ผูเ้ ช่ าจะรับผิดชอบในการตกแต่งร้ านค้า และบริ หารจัดการใช้ประโยชน์ทาํ ธุ รกิจ
ในพืนทีเช่าด้วยตนเอง ผูใ้ ห้เช่ ามีการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ ส่ วนใหญ่จะเป็ นพื นทีสําหรั บธุ รกิ จ
ร้ านค้าทีมีขนาดใหญ่ สิ นค้าทีเป็ นแบรนด์เนม ร้านอาหาร สถาบันการเงิน โดยเหตุค่าเช่ าและค่าบริ การ
คํานวณเป็ นตารางเมตร กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือน สัญญาจะมีอายุประมาณ 2 ถึง 3 ปี เป็ นอย่างน้อย
2. ประเภทพืนทีแบบเปิ ดโล่ ง หรื อ ล็อคสิ นค้ า
พืนทีจะมีล กั ษณะเป็ นพืนทีขนาดใหญ่หรื อห้อ งขนาดใหญ่แล้วแบ่งกันออกเป็ น
พืนทีขนาดเล็กประมาณ 10–15 ตารางเมตร หรื อเล็กกว่านัน ศู นย์การค้าจะกันแบ่งเป็ นล็อคๆ แต่ละล็อค
ไม่มีฝาห้องกันและประตูกนั มีเพียงผนังกันห้องสําเร็ จรู ป (Partition) ความสู งประมาณ 1.50 เมตร ลูกค้า
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ทีมาซื อสิ นค้าในแต่ละล็อคสามารถเดินเข้าออกทะลุถึงกันได้ตลอด และเมือผูเ้ ช่าตกลงเช่าพืนทีล็อคใด
แล้ว ไม่มีสิทธิ โยกย้ายปรับเปลียนตําแหน่งของพืนทีนันแต่อย่างใด เนื องจากทําเลทีตังของแต่ละล็อ ค
เป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจเช่าของผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่ามีสิทธิ ในการตกแต่งพืนทีในบริ เวณล็อคของตน
โดยอิสระ15 บางกรณี ศูนย์การค้าจะบริ หารจัดการนําพืนทีส่ วนนีให้เช่าแก่ ผูเ้ ช่ า เพียงรายเดียว และผูเ้ ช่ า
จะนํา ออกไปให้เ ช่ า ช่ วงให้กับผู ้เ ช่ า รายย่อ ย พืนทีลักษณะนี จะเป็ นร้ า นค้า ขายเสื อผ้า สิ นค้าแฟชัน
เครื องประดับ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น
3. ประเภทพืนทีเช่ าขนาดใหญ่
พืนทีจะมีลกั ษณะเป็ นพืนทีว่างขนาดใหญ่หรื อ ห้องขนาดใหญ่ โดยเป็ นพืนทีเปล่า
ซึ งจะเป็ นพืนทีสําหรับธุ รกิ จขนาดใหญ่ทีมีเงินลงทุนจํานวนมากและมีอาํ นาจต่อรองกับทางศู น ย์การค้า
เช่ น ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ธุ รกิจสถานออกกําลังกาย ธุ รกิจสวนสนุก เพราะธุ รกิ จดังกล่าวจะดึงดูดคนเข้า
มาใช้บริ การภายในศู นย์การค้า สั ญญาเช่ าจะมีก ําหนดระยะเวลาทีเหมาะสมกับการลงทุน ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจมีอาํ นาจต่อรองกําหนดระยะเวลาของสัญญาและการต่อสัญญา กรณี ทีกําหนดระยะเวลาเกิ นกว่า 3 ปี
ศูนย์การค้าก็จะต้องยอมรับเงือนไขของสัญญาว่าจะมีการต่ออายุสัญญาออกไปคราวละ 3 ปี มีข้อตกลง
เกี ยวกับการปรับอัตราค่าเช่าเพือสอดคล้องและความเป็ นไปได้ในการลงทุนของผู้ประกอบธุ รกิ จผู ้เช่ า
ศูนย์การค้าจะจัดพืนทีประมาณร้ อยละ 25 ของศูนย์การค้าเพือเป็ นห้างสรรพสิ นค้า ทีวางจําหน่ ายสิ นค้า
ของห้างในเครื อ เช่ น ห้างเซ็ น ทรัล และโรบินสัน โดยมี สัญญาเช่าระยะยาว ในลักษณะของการเป็ น
บริ ษทั ในเครื อเดียวกันเพือส่ งเสริ มความสําเร็ จของศูนย์การค้า
4. ประเภทพืนทีเช่ าในศู นย์จําหน่ ายอาหารและเครืองดืม
พืนทีจะมีลกั ษณะเป็ นศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าจะจัดพืนทีกันเป็ นห้อ งหรื อบูธ หรื อ
ส่ วนพืนทีเพือออกให้ผูป้ ระกอบกิจการอาหารและเครื องดืมเช่าจําหน่ายและประกอบอาหาร ในลักษณะ
ลูก ค้าจะบริ ก ารตนเองโดยสามารถเดินเลือกชมอาหารหลากหลายในแต่ละร้ าน โดยศู นย์การค้าจะมี
หน้าทีการวางระบบในเรื องของความร้ อ นหุ งต้ม ปล่อ งควัน ถ่ ายเทอากาศ การชําระล้า ง การขนย้าย
วัตถุดิบส่ วนผสมอาหารและเครื องดืมเข้ามาภายในศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลสถานที
จัดเตรี ยมภาชนะใส่ อาหารเพือให้บริ การลูกค้า รวมทังพืนทีโต๊ะและทีนังรั บประทานอาหาร การทํา
ความสะอาดจัดเก็บโต๊ะ ศู นย์การค้าจะมีการจัดแบ่งผลประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยส่ วนหนึ งเป็ น
ค่าเช่ า ค่าบริ การ ทีมีจาํ นวนและอัตราแน่น อน อี ก ส่ วนหนึ งจะมี ก ารจัดแบ่งรายได้ผลประโยชน์โดย
คํานวณจากรายได้ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจได้รับ ซึ งจะเห็น ได้จากศู นย์อาหารจะจัดให้มีก ารแลกคูปองแทน
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กรมสรรพากร. “หนังสื อที กค.0706/866 เรื องภาษีมูลค่าเพิม และอากรแสตมป์ กรณี ก ารให้
ใช้พนที
ื และให้บริ การในศูนย์การค้า” 24 มกราคม 2546.
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เงินสด หรื อใช้ระบบการ์ ดแทนเงิ นสด เพือจะได้ตรวจสอบรายได้และแบ่งผลประโยชน์ระหว่า งกัน
นอกจากค่าเช่ าทีแน่นอนรายเดือน
5. ประเภทพืนทีจัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าจะจัดพืนทีบริ เวณทางเดินหรื อลานจัดกิจกรรม เพือนําออกให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจเช่าในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการค้า หรื อการจัดกิ จกรรมต่างๆ โดยเป็ นการเช่ าระยะสัน รายวัน
หรื อ ระยะเวลา 3 วัน หรื อ 7 วัน แล้วแต่กรณี โดยมีลกั ษณะทีจะหมุนเวียนผลัดเปลียนกิจกรรมเพือสร้าง
สี สรร หรื อ กระตุน้ กิ จกรรมทางการตลาดของศู นย์ก ารค้า เอง ศู นย์ก ารค้า จะใช้วธิ ี การจอง หากเป็ น
ช่วงเวลาเทศกาลสําคัญหรื อพืนทีทําเลทีมีผูม้ าใช้บริ การ ศู นย์การค้าจะใช้วธิ ี ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จประมูล
ราคาผลประโยชน์ตอบแทนการใช้พนที
ื
ประเภทพืนทีเปิ ดบริเวณทางเดิน หรือลานโล่ งในห้ าง
พืนทีเปิ ดนีมีทงรู
ั ปแบบคอร์ นเนอร์ เล็กๆ หรื อลานกว้าง ส่ วนมากจะเป็ นร้านกาแฟ
ร้ านไอศครี ม ร้านจิวเวลรี อัตราค่ าเช่ าอยู่ทีประเภทสิ น ค้า ค่าเช่าโดยประมาณจะอัตราใกล้เคี ยงกับ
ร้ านค้าแบบเป็ นห้องหรื ออาจแพงกว่า เพราะว่าพืนทีเปิ ด/ลานโล่ง จะโดดเด่นและลูกค้าจะเข้าถึงได้ง่าย
6.

7. ประเภทพืนทีตังคีออส ตู้ หรื อเป็ นรถเข็นจําหน่ ายสิ นค้ าขนาดเล็ก
พืนทีส่ วนนี สําหรับธุ รกิจทีไม่ตอ้ งการพืนทีในการจัดวางมากนัก เช่ น เครืองประดับ
ผ้าพันคอ ถ้าเทียบสัดส่ วนอัตราค่าเช่ าต่อตารางเมตรแล้ว คีออสจะจ่ายค่าเช่ าแพงมาก ได้พืนทีขนาดเล็ก
คือแค่รถเข็น 1 คัน อัตราค่าเช่าประมาณ 15,000 บาทต่อ 1 คีออสหรื ออาจแพงกว่านัน
2.1.3 รู ปแบบของการทําสั ญญาเช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์การค้า
รู ปแบบของการทําสัญญาเช่ าพืนทีในศู นย์การค้าขึนอยู่กบั ลัก ษณะของพืนทีเช่ าว่าเป็ น
ประเภทใด และผู้เช่ าประสงค์จะใช้พืนทีเพือประกอบธุ ร กิ จประเภทใด ซึ งจะมีเงื อนไขการเช่ าและ
ข้อตกลงเกียวกับค่าตอบแทนผลประโยชน์ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าศู นย์การค้าแตกต่างกันออกไป ซึ งรวมทังการ
พิจารณาว่าทําเลทีตังของพืนทีเช่าในศูนย์การค้าดังกล่าวอยูใ่ นโซนใดซึ งจะมีลกั ษณะเฉพาะทีจะต้องทํา
สัญญาเช่าแตกต่างกัน และมีปัจจัยเกี ยวกับโครงการของศู นย์การค้าในอนาคตเกี ยวกับปรั บเปลียนหรื อ
ปรับปรุ งตกแต่งศู นย์ก ารค้า แต่ เ นื องจากศู นย์ก ารค้าเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพืนทีส่ วนกลาง ลิฟท์ บันได
เลือน ห้องนํา ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบการสัญจร ดังนันศู นย์การค้านอกจากจะจัดเก็ บค่าเช่ า
พืนทีจากผู ้เช่ าแล้ว ผูเ้ ช่ าจะต้อ งชําระค่าบริ การในการบริ ห ารจัดการพืนทีส่ วนกลางดังกล่ าว ซึ งเป็ น
สาระสําคัญทีศูนย์การค้าจะแตกต่างจากผู ้ให้เช่ าพืนทีประเภทอืนๆ ซึ งมีการแบ่ งย่อยในการประกอบ
การค้าเช่ นเดียวกันกับศูนย์การค้าแต่จะไม่มีการจัดเก็บค่าบริ หารจัดการส่ วนกลาง จากการศึ กษาผู ้วจิ ยั
ได้จดั แบ่งรู ปแบบของสัญญาทีใช้ในศูนย์การค้า ดังนี
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1. สั ญญาเช่ าระยะสั น
สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิ น 3 ปี ซึ งอาจมีก ําหนดเป็ น รายวันหรื อ ราย
เดือนตังแต่ 1 เดือน หรื อหกเดือน หรื อรายปี อาจมีการต่อสัญญาเช่ าออกไปอีก คราวละเท่ ากับกําหนด
อายุเช่าทีตกลงกันตามสัญญาเดิม สัญญาจะมีลกั ษณะให้สิ ทธิ ศูนย์การค้าในการบอกเลิกสัญญาได้ หรื อมี
สิ ทธิ ไม่ต่ออายุสัญญาให้กับผูเ้ ช่ า ประเภทพืนทีซึ งมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่ าระยะสันนี ส่ วนใหญ่ อัตรา
ค่าเช่าจะไม่สูงมาก จะเป็ นประเภทพืนทีร้ านค้า/โชว์รูมขนาดเล็ก พืนทีร้ านค้าเช่ าช่ วง พื นทีเปิ ดบริ เ วณ
ทางเดิน หรื อ ลานโล่ งในห้า ง รวมทังพื นทีตังคี อ อส หรื อรถเข็ น สํ า หรั บ จํา หน่ า ยสิ น ค้า ขนาดเล็ ก
เนืองจากโดยลักษณะของธุ รกิจจะมีการลงทุนไม่มากนัด ผู ้เช่ าจะไม่มีการปรั บปรุ งหรื อตกแต่งต่ อเติม
พืนทีเช่า ส่ วนใหญ่ในลักษณะผูเ้ ช่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดเล็กไม่มีจาํ นวนสาขา และจะมี ก าร
หมุนเวียนผูเ้ ช่าพืนทีตลอดเวลา รวมทังผูเ้ ช่ายังมีการนําออกไปให้เช่าช่วงต่อแก่ผูค้ า้ รายย่อย ศูนย์การค้า
ก็จะสามารถยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการคัดเลือกผูเ้ ช่าตลอดจนการปรับเปลี ยนการใช้ประโยชน์พืนที
ส่ วนนี ได้ม ากทีสุ ดเพือสอดคล้อ งกับกิ จกรรมการตลาดของศู นย์การค้า รวมทังการตกแต่ ง ต่ อ เติ ม
ปรับปรุ งศูนย์การค้า แต่พนที
ื ส่ วนนี ก็ถือเป็ นพืนทีหลักทีทํารายได้ให้กบั ศูนย์การค้าและมีความสําคัญใน
การสนับสนุนให้ศูนย์การค้าประสบความสําเร็ จเช่นกัน ศู นย์การค้าจึงจะทําสัญญาเช่าระยะสัน
2. สั ญญาเช่ าระยะยาว
กรณี ทีศูนย์การค้าและผูเ้ ช่าประสงค์ทีจะทําสัญญาเช่ าโดยมีกาํ หนดระยะเวลาการ
เช่ าทีเกินกว่า 3 ปี นันโดยพิจารณาจากประเภทธุ รกิจของผูเ้ ช่า และลักษณะการใช้ประโยชน์ การลงทุน
ในการตกแต่งต่อเติม หรื อดําเนินธุ รกิ จ จะต้องมีกาํ หนดระยะเวลาในการคืนทุนเพือให้เกิดประโยชน์ใน
การลงทุน สู งสุ ด กํา หนดระยะเวลาการเช่า ทีจะทํา สั ญ ญาเช่ าได้นนั ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ว่าสัญญาเช่าทีอายุการเช่าไม่เกิ น 3 ปี มีหลักฐานฟ้ องร้อ งบังคับคดี ได้ โดยไม่ตอ้ ง
ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ดังนันในกรณี นี จะมีการทําสัญญาเช่ามีกาํ หนดอายุสัญญาเช่ า 3 ปี
และมีคาํ มันเกียวกับต่ออายุการเช่า โดยมีการระบุเงือนไขเกี ยวกับกําหนดระยะเวลาการเช่ารวมทังหมดกี
ปี มีการต่ออายุสัญญาทังหมดกี ครังตามข้อ ตกลงและเงื อนไขเดิมมี การปรับอัตราค่าเช่ า ปี ละเท่าไหร่
ส่ วนใหญ่จะเช่ าไม่เกิน 20 ปี ผูเ้ ช่าจะเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่มีการลงทุนในการตกแต่งสถานทีจํานวนมาก
เช่ น สวนสนุก โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง รวมทังการเช่าพืนทีศู นย์การค้าโดยห้างสรรพสิ นค้าในกลุ่ ม
เจ้าของธุ รกิ จเดียวกัน ในบางครังหากผูเ้ ช่ามีความจําเป็ นเกียวกับการบริ หารทางการเงิน หรื อปฎิบตั ิตาม
กฎระเบียบก็จะมีการจดทะเบียนการเช่ากับเจ้าพนักงานทีดิน
3. สั ญญาเช่ าเพือการนําออกให้ เช่ าช่ วง
ศูนย์การค้าอาจจะให้สิทธิ การเหมาเช่าพืนทีขนาดใหญ่แ ก่ ผูเ้ ช่ ารายหนึ งเพือนําไป
จัดสรรแบ่งให้เช่ าช่ วงต่อ กับผู้เ ช่ าพืนที รายย่อยอี กต่อ หนึ ง เนื องจากบางศู นย์การค้าอาจจะไม่มีความ
ต้องการหรื อความพร้อมในการบริ หารจัดการร้ านค้าย่อย ซึ งจะมีการหมุนเวียนเปลียนเข้าออกของผู ้เช่ า
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พืนทีรายย่อยจํานวนมาก บางครังผูเ้ ช่าเหมาพืนทีกับศูนย์การค้าก็มีความสามารถทีจะบริ หารจัดการหรื อ
ชักชวนหรื อมีขอ้ มูลผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อย ให้เข้ามาดําเนินธุ รกิจในศูนย์การค้าได้ดีกว่าการทีศูนย์การค้าจะ
บริ หารจัดการเอง โดยศู นย์การค้าจะทําสัญญาเช่ าดยตรงกับผู้เช่ าเหมาเพียงรายเดี ยวซึ งอาจเป็ นได้ทงั
สัญญาระยะสันหรื อสัญญาระยะยาวขึนอยู่กบั การเจรจาต่อรอง หรื อ ความรู ้ ความชํานาญชื อเสี ยงของผู ้
เช่ าเหมา
4. สั ญญาเช่ าเซ้ ง
ศู น ย์ก ารค้าอาจจะทํา สั ญญาเช่ าระยะยาวโดยมีก ารเรี ย กเก็ บเงิ น ค่ากิ นเปล่ าหรื อ
ค่ า ตอบแทนในการให้สิ ท ธิ ก ารเช่ า แก่ ผู ้เ ช่ า เป็ นระยะเวลาการเช่ า ยาว รวมทังหากเป็ นกรณี ข อง
ศูนย์การค้าเปิ ดใหม่ก็จะมีการเรี ยกเก็บเงินค่าช่วยก่อสร้างซึ งเป็ นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิงกว่าสัญญา
เช่ าธรรมดา ซึ งจะมีการกําหนดระยะเวลาการเช่าเป็ นระยะยาว ผู ้เช่ าต้อ งชําระค่ าเช่ าล่วงหน้า บางกรณี
อัตราค่าเช่าเมือเทียบกับสภาพราคาตลาดเช่าพืนทีอาจจะไม่สูงเหมือนเช่ นสัญญาเช่าแบบทัวไปนักเพราะ
มีการชําระค่าเช่าล่วงหน้า หรื อเงินเปล่า หรื อเงินตอบแทนสิ ทธิ หรื อ เงิ นช่ วยค่าก่ อสร้ างให้แก่ผูใ้ ห้เช่ า
แล้ว แต่ รูปแบบการทําสั ญญาเช่ า แบบนี จะไม่ เป็ นที นิ ยมของผูป้ ระกอบการศู นย์ก ารค้า นัก เพราะมี
ข้อจํากัดในการจัดหาผลประโยชน์ในพืนทีศูนย์การค้า ในสภาวะปั จจุบนั ศูนนย์การค้าไม่มีความจําเป็ น
ทีต้องระดมทุนจากผูเ้ ช่ าโดยผูกพันการเช่ าระยะยาว16
5. สั ญญาบริการพืนทีจัดกิจกรรม
สัญญานีจะมีกาํ หนดระยะเวลาแบบเป็ นรายวัน ชัวคราวตามระยะเวลาทีจัดกิ จกรรม
โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้พนที
ื จัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มการขายหรื อ ปรชาสัมพันธ์ สิน ค้า หรื อจัดแบ่ ง
เป็ นร้านค้าย่อยขายสิ นค้าหรื อ บริ การที เกี ยวกับกิ จกรรม เช่ น กิ จกรรมเกี ยวกับจัก รยาน ก็ จะรวบรวม
สิ นค้าและบริ การทีเกียวกับจักรยาน ลักษณะร้ านค้าจะเป็ นแบ่งกันไม่ถาวรเคลือนย้ายได้ ศู นย์การค้าจะ
อนุ ญาตเพียงให้ใช้พืนทีเท่านัน ผู้เช่ า จะต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื องเสี ยง การตกแต่ง ฉาก บูธ เวที
อุปกรณ์สําหรับการขายมาเองทังหมด และจะต้องปฎิบตั ิตามระเบียบของศูนย์การค้าเกียวกับขนย้าย ซึ ง
สัญญาในลักษณะนีจะมีการทําเป็ นรู ปแบบสัญญาบริ การ หรื อ เพียงใบสมัค รจองพืนที และชําระราคา
ตามจํานวนวันและเวลาทีตกลงกันก่อนล่วงหน้าก่อนวันจัดกิ จกรรม
6. สั ญญาเช่ าพืนทีในศูนย์ อาหาร
สัญญาเช่านีมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่ามีทงแบบสั
ั
ญญาเช่าระยะสันไม่เกิน 1 ปี หรื อ
อาจเกินกว่านันขึนอยูก่ บั เงือนไขและการเจรจาต่อรอง โดยทัวไปแล้วผูใ้ ห้เช่าจะคัดเลือกผูเ้ ช่า นอกจาก
16

ประชาชาติธุรกิ จออนไลน์ “ห้างเขย่าพืนทีหมดสัญญา “เซ้ง” ดึงแบรนด์แม่เหล็กดูดลูก ค้า
(วันที 30 มิถุนายน 2557).

18
ผูเ้ ช่าจะต้องชําระชําระค่าเช่า ทีแน่นอนเป็ นรายเดือนแล้ว จะมีขอ้ ตกลงแบ่งผลประโยชน์รายได้กบั ผูใ้ ห้
เช่ าพืนทีอยู่ทีประมาณร้ อยละ 25 ถึ ง 35 ของรายได้จากการขายอาหาร จึงมีการใช้ระบบคูปองอาหาร
หรื อบัตรเงินสดในการชําระราคาอาหาร ผู้ให้เช่าจะเป็ นผูจ้ ดั เก็บเงินและคิดคํา นวณส่ วนแบ่งและชําระ
ให้แก่ ผูเ้ ช่ าภายใน 30 ถึง 60 วัน ผูใ้ ห้เช่าจะมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การค่าแก๊ส หุงต้ม ค่าภาชนะบรรจุอาหาร
ค่า พลัง งานไฟฟ้ า ค่ า นํา ตามอัตราทีผูใ้ ห้เ ช่ ากํา หนด อาจมีก ารต่อ สัญ ญาเช่ าออกไปคราวละ 1 ปี มี
ข้อตกลงให้ผูเ้ ช่ าจัดรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับทางศูนย์การค้า และชําระค่าโฆษณาอีกด้วย บางกรณีมี
การเรี ยกเงินกินเปล่าหรื อซื อสิ ทธิ พนที
ื จํานวนหนึง
7. สั ญญาบริการ
เนื องจากในวิธีก ารทางการดํา เนิ นธุ รกิ จปกติ นนั ศู นย์การค้าจะเป็ นผู ้ให้บริ หาร
จัดการพืนทีส่ วนกลาง บริ หารระบบพลังงาน ลิ ฟท์ บันไดเลื อน ห้องนํา ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา
ระบบการสัญจร รวมทังมีหน้าทีการจัดกิจกรรม การโฆษณา การตลาด ดังนันศู นย์ก ารค้าจะมี การเรี ยก
เก็ บค่าบริ หารและค่าพลังงานดังกล่าวแยกต่างหากจากค่ าเช่า ศู นย์ก ารค้าจะจัดทําสัญญาบริ ก ารคู่ก ับ
สัญญาเช่าขึนอีกฉบับ โดยมีขอ้ ตกลงสอดคล้องกัน กําหนดเกียวกับอัตราค่าบริ การ และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
นอกเหนือจากค่าเช่ า สัญญาบริ การมีกาํ หนดระยะเวลาเท่ากับสัญญาเช่า และหากผูเ้ ช่าผิดสัญญาบริ ก าร
หรื อสัญญาเช่ าสัญญาใดสัญญาหนึง ให้สิทธิ ผใู ้ ห้เช่าบอกเลิกสัญญาทังสองฉบับการแยกระหว่างสัญญา
เช่ าและสัญญาบริ การนัน ในกรณี ทีพืนทีเช่ามีลกั ษณะเป็ นแบ่งกันเป็ นบูช หรื อรถเข็น หรื อ ห้องทีไม่มี
ประตูปิดกัน ผู้เช่ามีหน้า ทีเข้าออกเปิ ดร้ านค้าจําหน่ายภายใต้ก ารดูแ ลของศู นย์ก ารค้า ก็ จะเป็ น การทํา
สัญญาเป็ นสัญญาให้บริ การพืนทีจําหน่ายสิ นค้าแทน
2.1.4 ความหมายและประเภทของผู้ให้ เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์ การค้ า
ผูใ้ ห้เช่าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้า ซึ งเป็ นคู่ สัญญามี นิติสัมพันธ์ โดยตรงกับผู ้เ ช่ าพืนที
การวิเคราะห์มาตรทางกฎหมายเพือคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพื นทีร้ านค้าในศู นย์ก ารค้าเพือแก้ไขปั ญหาความไม่
เป็ นธรรมอันเกิดจากการทําสัญญาเช่ านัน ความหมายและประเภทผูใ้ ห้เช่ าซึ งจะได้รั บผลกระทบจาก
การต้องถูกจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการทําสัญญาเพือคุม้ ครองสิ ทธิ ของผู ้เ ช่ าพืนที ซึ งเป็ นผู้บริ โภคจึงเป็ น
สาระสําคัญทีจะต้องพิจารณา
1. ความหมายของผู้ให้ เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์ การค้ า
ผู ้ให้เ ช่ า พืนที ศู น ย์ก ารค้า หมายความถึ งผู ้ให้เ ช่ า ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ มาตรา 537 คือ ผูท้ ีแสดงเจตนาในการเข้าทําสัญญากับผูเ้ ช่ า ว่าจะนําพืนทีส่ วนหนึ งส่ วนใดใน
ศูนย์การค้าให้ผู้เช่าได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในการในการใช้พนที
ื ในการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การใน
ธุรกิจของผูเ้ ช่ า ชัวระยะเวลาอันมีจาํ กัดตามทีได้ตกลงกัน โดยได้รับค่าตอบแทน ผูใ้ ห้เช่านีไม่จาํ ต้องเป็ น
เจ้าของทรั พย์สินทีเช่า ดังนัน ผูใ้ ห้เ ช่ าจึงอาจเป็ นผูเ้ ป็ น เจ้าของศู นย์ก ารค้า หรื อ ผูม้ ีสิทธิ ในการบริ หาร
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จัดการการนําพืนทีศู นย์การค้าออกให้เช่าได้ตามสัญญา เช่น กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั บริ หารจัดการ
พืนที หรื อผูเ้ ช่าพืนทีนําพืนทีมาให้เช่าช่วง
2. ประเภทของผู้ให้ เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์การค้ า
ผูใ้ ห้เช่าพืนที จะเป็ นผู้ทีมีความรู ้ ความเชียวชาญในการบริ หารจัดการการเช่ าพืนที
ศูนย์การค้า มีเครื อข่ายทางธุ รกิ จเชือมโยงกันหลากหลายประเภทในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน ทีเอือประโยชน์
ระหว่างกัน และมีเงินลงทุนจํานวนมาก เป็ นผลให้ผูใ้ ห้เช่าพืนที มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองมากกว่าผู ้
เช่ าพื นทีรายย่ อย และสามารถกํา หนดเงื อนไขข้อ ตกลงไว้ล่ วงหน้าในลัก ษณะเป็ นสั ญญาสํ าเร็ จรู ป
ประเภทของผูใ้ ห้เช่ าพืนทีศูนย์การค้าอาจแยกได้โดยพิจารณาจากการเข้าถือสิ ทธิ ในการเข้าทําสัญญาเช่า
กับผูเ้ ช่ า ได้ดงั นี
1) เจ้าของธุ รกิ จศู นย์การค้า
ผูใ้ ห้เช่าเประเภทนีเป็ นกลุ่มธุ รกิ จเดียวกันกับเจ้าของศู นย์การค้าผูล้ งทุนในการ
ก่อสร้ าง และบริ หารกิ จการด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชํานาญในธุ รกิ จศู นย์ก ารค้าซึ ง
พัฒนามาจากธุ รกิจห้างสรรพสิ นค้าในอดีต เช่น กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา กลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ ป นอกจากนียัง
หมายรวมถึงกลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกประเภทซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อไฮเปอร์ มาร์ทขนาดใหญ่ เช่น เทส
โก้โลตัส บิกซี ซึ งมีการประกอบการลักษณะเดียวกันกับศู นย์การค้าคือมีก ารจัดสรรพืนทีแบ่งให้เช่ า
ประกอบการค้า
2) กองทุนเกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่าประเภทนีจะไม่ใช่เป็ นเจ้าของธุ รกิ จศู นย์การค้า เอง แต่จะเป็ นกองทุ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะระดมเงินนักลงทุนทัวไป ทังทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติ
บุคคลทังในและต่างประเทศ ซึ งกองทุนจะนําเงิน ทีได้จากการระดมทุนไปซื อ เช่ า และ/หรื อเช่ าช่ วง
อสังหาริ มทรั พย์โดยกองทุนจะรั บโอนกรรมสิ ทธิ และ/หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ าช่ วง
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เ ช่ า ให้เช่ าช่ วง17 ซึ ง
รวมทังการซื อ เช่า และ/หรื อเช่ าช่วงศูนย์การค้าจะผูล้ งทุน เช่น กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์
คริ สตัล รี เ ทค โกรท ซึ งได้ล งทุน สิ ทธิ การเช่ า ที ดินในโครงการเดอะคริ สตัล คอมมิ วนิ ตีมอลล์ ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม(ถนนเลียบทางด่วยเอกมัย-รามอินทรา) เป็ นต้น
3) ผูร้ ับจ้างบริ หารการเช่าพืนทีศูนย์การค้า
ผูใ้ ห้เช่าประเภทนีมิใช่ ผูล้ งทุนในการก่ อสร้ างศู นย์การค้าดังประเภทแรก และ
มิได้เป็ นบริ ษทั ทีมีการระดมทุนจํานวนมากแบบประเภทสอง แต่เป็ นกลุ่ มองค์กรทางธุ รกิจทีมีค วามรู ้
17

บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จํากัด, รายงานประจําปี 2558: กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
คริ สตัล รี เ ทล โกรท (กองทุนรวม) ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึ งวัน ที 31 ธันวาคม 2558, วันที 11
เมษายน 2559, หน้า 6.
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ความชํานาญในการบริ หารจัดการธุ รกิ จศู น ย์ก ารค้า มีเ ครื อ ข่ ายทางธุ ร กิ จ ทีสามารถบริ หารจัดการ
ศูนย์การค้าให้ประสบความสําเร็ จได้ โดยจะได้สิทธิ การให้เช่ าตามสัญญานํามาให้เช่ าช่ วงต่อ หรื อการ
รับการว่าจ้างบริ หารกระทําการแทนจากเจ้าของศู นย์การค้า หรื อ มีข้อ ตกลงส่ วนแบ่งผลประโยชน์ก บั
เจ้าของศู น ย์ก ารค้า หากเข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ในนามของตนเองก็ อ ยู่ในความหมายของผู ้ให้เ ช่ า พื นที
ศูนย์การค้าเช่นเดียวกัน
4) ผูด้ าํ เนินธุ รกิ จให้เช่ าช่วงพืนทีศูนย์การค้า
ผูใ้ ห้เช่าประเภทนี จะมีความรู ้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจจัดสรรพืนที มี
เครื อข่ายทางธุ รกิ จ ทีสามารถนําพืนทีย่อยออกไปให้เช่ าช่วง ศูนย์การค้าจะบริ หารจัดการโดยนําพืนทีจัด
กิจกรรม หรื อพืนทีทางเดิน บูธ คีออส พืนทีรอบนอก ให้ผูใ้ ห้เช่ านําไปให้เ ช่ าช่ วงต่อ อีกทอดหนึ ง เพือ
ลดภาระการบริ หารจัดการร้ านค้าย่อยลงไป ผูใ้ ห้เช่าก็จะนําไปให้เช่ าและบริ หารจัดการเอง มีผลกําไรคือ
ส่ วนต่างจากค่าเช่ าทีต้องชําระให้กบั ศูนย์การค้า
2.1.5 ความหมายและประเภทของผู้เช่ าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้ า
การศึ ก ษาความหมาย และการแบ่งประเภทของผู ้เ ช่ า พืนทีร้ า นค้า ในศู นย์ก ารค้าเพือ
ประโยชน์ในการวิเ คราะห์แยกผูเ้ ช่ าพืนทีซึ งไม่มีอ ํานาจเจรจาต่ อ รองในการเข้าทํา สัญญาก่ อให้เกิ ด
ปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในข้อสัญญาเช่าพืนทีศู นย์การค้า
1. ความหมายของผู้เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์การค้ า
หมายความถึ ง ผู ้เ ช่ า ทรั พย์สิ น ตามมาตรา 537 ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ชย์ ซึ งผูเ้ ช่ ามีวตั ถุ ประสงค์ในการได้ใช้หรื อ ได้รับประโยชน์ในการใช้พืนทีส่ วนหนึ งส่ วนใดใน
พืนทีศู นย์การค้าเพือใช้ในการประกอบธุรกิจขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ ชัวระยะเวลาอันมีจาํ กัด และผูเ้ ช่าตก
ลงจะให้ค่าเช่าเป็ นการตอบแทนแก่ผูใ้ ห้เช่าเพือการนัน
โดยปกติวธิ ี ในทางธุ รกิ จนอกจากศู นย์การค้าจะจัดแบ่งพืนทีให้เช่ าแล้วศู นย์การค้า
จะจัดให้มีสาธารณู ปโภคและสิ งอํานวยความสะดวกอืนๆ ได้แ ก่ ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้ า ประปา
การดูแลพืนทีส่ วนกลาง ดังนันในการทําสัญญาระหว่างกัน นอกจะมีก ารทําสัญญาเช่ าพืนทีกับผูเ้ ช่าแล้ว
จะมีการแยกทําสัญญาบริ การออกมาอีกหนึงฉบับ โดยมีขอ้ ตกลงหากผูเ้ ช่าผิดสัญญาบริ การให้สิทธิ ผูใ้ ห้
เช่ าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ดว้ ย ซึ งกรณีนีมักจะไม่มีปัญหาในการพิจารณาเกี ยวกับความหมายของผูเ้ ช่ า
ทรัพย์สินแต่อย่างใด
มีข้อสังเกตว่าแตกต่างจาก กรณี ศูนย์การค้าได้มีการจัดแบ่งพืนทีย่อยโดยมี ผนังกัน
สําเร็ จรู ป ไม่มีประตูเปิ ด-ปิ ด และไม่มีการส่ งมอบการครองครองพื นทีให้แก่ ผูเ้ ช่ าโดยเด็ดขาด เช่ น กรณี
พืนที ประเภทตูส้ ิ นค้าแบบเปิ ดโล่ ง พืนทีทางเดิน พืนทีคี ออสหรื อ บูชขายสิ น ค้า ผู ้เช่าจะต้อ งประกอบ
กิจการตามกําหนดวันและเวลาเปิ ด-ปิ ดทําการของศูนย์การค้า ศูนย์การค้ายังคงเป็ นผูค้ วบคุมดูแลอาคาร มี
การทําสัญญาและเรี ยกเก็ บค่าบริ การ กรณี ดงั กล่าวกรมสรรพากรรจะถื อเป็ นการให้บุ คคลอื นใช้พืนที
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อสั งหาริ มทรั พย์ ภายในศู น ย์ก ารค้า ชัวระยะเวลาอันจํากัด โดยไม่ไ ด้ส่ งมอบการครอบครองพื นที
อสั งหาริ มทรั พย์ให้แ ก่ ผู้ใช้พื นที เข้าลัก ษณะเป็ นการให้บริ ก ารตามมาตรา 77/1 (10) แห่ งประมวล
รัษฎากร18
ดังนัน ผู้เช่ าพืนทีในศู น ย์ก ารค้า ซึ งควรจะได้รับความคุ ้มครองจากมาตรการทาง
กฎหมายคุม้ ครองผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้า หมายความรวมถึงกรณี ผูใ้ ช้บริ การพืนทีประเภทดังกล่าวด้วย
จึงจะถูกต้อง
2. ประเภทของผู้เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์ การค้ า
หลักเกณฑ์การแบ่งผูเ้ ช่ าพืนทีจะพิจารณาจาก ปริ มาณของขนาดพืนที ชื อเสี ยงของ
ร้ านค้าหรื อเป็ นร้านค้าสิ นค้าหรื อบริ การแบบแฟรนไซส์ จํานวนสาขา จํานวนเงิ นลงทุน และค่ าความนิ ยม
(ซึ งจะได้แยกอธิบายต่อไปในหัวข้อใหญ่ 2.1.6) ผูเ้ ช่าได้แบ่ง ประเภทของผูเ้ ช่ าออกเป็ น
1) ผูเ้ ช่าพืนทีหลัก ( Anchor Tenant )
ผูเ้ ช่าประเภทนีได้แก่ ผูเ้ ช่าซึ งเป็ นองค์กรทางธุ รกิจจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การที
ชือเสี ยงและมีเ งินลงทุนจํานวนมาก มีการเปิ ดสาขาจํานวนมาก เป็ นองค์ก รที มีความรู ้ ประสบการณ์
ความเชี ยวชาญในการเข้าทําสัญญาเช่ากับศู นย์การค้า และใช้เงินลงทุนทังการเช่ า พืนทีและการตกแต่ ง
ด้วยเงินลงทุนสู ง ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริ การในศู นย์การค้า ได้แก่ ดีพาร์ ทเมนท์ส โตร์ โรงภาพยนตร์
กลุ่มร้ านอาหารและเครื องดืมแฟรนไซส์ กลุ่มสิ นค้าทีมีชือเสี ยง (Brand Name) กลุ่มธนาคาร เป็ นต้น ผู ้
เช่ าพื นทีหลักจะมีอ ํานาจในการต่ อรองกับศู นย์ก ารค้าสู งเนืองจากจะเช่ าพืนทีใช้จาํ นวนมากและทํา
สัญญาเช่าระยะยาว (เกิ นกว่า 3 ปี ) มี ความสามารถในการชําระค่ าเช่ าทีแน่น อน ด้วยกลุ่มผู ้เช่ าหลักนี
น่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ศูนย์การค้านันๆ ทําธุ รกิ จได้ดี ฝ่ ายขายของศู นย์การค้าจะชักจูงผูเ้ ช่ า
อืนได้ง่ายขึน หากมีผู้เ ช่ าหลักทีมีชือเสี ยงในด้านผู ้บริ โภคการมีร้านทีมีชือเสี ยงอยู่ในศู นย์ ย่อมทําให้
ลูกค้ามีภาพลักษณ์ทีดีต่อศูนย์การค้าๆ นันด้วย19
ผูเ้ ช่าพืนทีหลัก (Anchor Tenant) ถือว่าเป็ นผูเ้ ช่ ารายใหญ่ข องศู นย์การค้าจึงมี
อํานาจในการเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เช่ าศูนย์การค้าเกี ยวกับเงือนไขและข้อ ตกลงในสัญญาเช่ าตามหลัก
เสรี ภาพในการทําสัญญา

18

กรมสรรพากร, “หนังสื อที กค.0706/866 เรื องภาษีมูลค่าเพิม และอากรแสตมป์ กรณี ก ารให้
ใช้พนที
ื และให้บริ การในศูนย์การค้า,” 24 มกราคม 2546.
19
วิทวัส รุ่ งเรื องผล, กลยุทธ์แจ้งเกิดและอยูร่ อดของศูนย์การค้าชุ มชน ตอนนที 2, ใน www.reexpert.in.th/blog/กลยุทธ์แจ้งเกิดและอยูร่ อดของศูนย์การค้าชุ มชน-ตอนที 2-การเลื อกผู ้เช่าหลัก, (last
visited 16 September 2016).
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2) ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยหรื อผูเ้ ช่าพืนทีร่ วม (Co-Tenant or Mix Tenant)
ผูเ้ ช่าประเภทนี หมายถึง ผูเ้ ช่าซึ งเป็ นบุคคลหรื อองค์กรธุ รกิ จร้ านค้าปลีกต่างๆ
ขนาดเล็กเงินลงทุนหมุนเวียนตํา ไม่มีสาขาหรื อมีสาขาน้อย ร้ านค้าย่อยส่ วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์สินค้า และ
ใช้เงินลงทุนต่อร้านค้าในจํานวนทีไม่มากนัก20 ปริ มาณพืนทีเช่าไม่เกิ น 60 ตารางเมตร และทําสัญญาเช่า
ระยะสัน (ไม่เกิ น 3 ปี ) สิ นค้าและบริ การไม่ มีชือเสี ยง ไม่ มีอาํ นาจต่อรอง มีก ารพิจารณาคัดเลือกโดย
ศูนย์การค้า ผูเ้ ช่ าทีเข้ามาติดต่อศูนย์การค้าจักต้องส่ งข้อมูลรายละเอียดและแผนธุรกิจเพือให้ศูนย์การค้า
พิจารณาจัดสรรพืนที โดยไม่มีสิทธิ เลือกพืนทีหรื อให้เช่าพืนทีนอกเหนื อจากการจัดสรรไว้ให้กบั ผูเ้ ช่ า
หลักภายในศูนย์การค้าแล้วเท่านัน เช่น ร้ านค้าแฟชันเครื องแต่งกาย ร้ านอาหาร ร้ านเสริ มสวย และร้ าน
จําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การในชีวติ ประจําวัน เป็ นต้น

ตัวอย่ างภาพถ่ ายร้ านค้ าของผู้เช่ าพืนทีรายย่ อย
2.1.6 หลักเกณฑ์การแบ่ งประเภทของผู้เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์ การค้ า
ในการพิจารณาแบ่งประเภทผู ้เช่ าพืนที ร้ านในศู นย์ก ารค้ามีค วามจําเป็ นอย่างยิงเพราะ
ประเภทของผูเ้ ช่ าพืนทีมีผลเกี ยวกับอํานาจในการเจรจาต่อรองในการเข้าทําสัญญาและสถานะของผูท้ ี
กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ เป็ นกรณี พิเศษเนืองจากมัก จะไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการเข้าทําสัญญาเช่ า
พืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้าดังทีจะอธิ บายในบทถัดไป ซึ งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งประเภทของ
ผูเ้ ช่าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้า จําแนกได้ดงั นี
20

บริ ษทั ทีปรึ กษาเอเซี ยพลัส, เอกสารเผยแพร่ หนัง สื อชี ชวน บริ ษ ัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) เอกสารหมวด ข หมายเลข 4, หน้าที 3.
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1. เกณฑ์เกียวกับขนาดพืนทีและระยะเวลา
หากผู้ให้เช่ารายใดได้ดาํ เนินการเช่าพืนทีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาการเช่ายาวของ
ศูนย์การค้า การเช่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อรายได้ของศูนย์การค้าทีจะมีลกั ษณะแน่นอนมันคง จึงถือ
ว่าเป็ น ผูเ้ ช่ารายหลัก (Anchor-Tenant) โดยผูใ้ ห้เช่ าประเภทนี จะเป็ นกลุ่มธุ รกิ จทีมีความจําเป็ นต้องใช้
พืนทีขนาดใหญ่ในการดําเนิ นธุ รกิจ เช่ น โรงภาพยนตร์ สวนสนุก จะมีการลงทุนเป็ นจํานวนมาก ดังนัน
จึงมีการทําสัญญาเช่าระยะยาวให้คุม้ ค่ากับการลงทุน
2. เกณฑ์เกียวกับร้ านค้ าทีมีชือเสี ยงหรื อร้ านค้ าแฟรนไชส์
หากผู ้ เ ช่ า รายใดเป็ นร้ า นค้า ทีมี ชื อเสี ยงหรื อ ร้ า นค้า แฟรนไชล์ ก็ จ ะส่ ง ผลให้
ศูนย์การค้าดังกล่าวมีปริ มาณผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเพิมมากขึน เพราะร้ านค้าทีมี ชือเสี ยงหรื อร้ านค้าแฟรน
ไชล์ เป็ นร้ า นค้าทีมี ค วามสํา เร็ จในการดํา เนิ นธุ ร กิ จมาแล้ว มีก ลุ่ มลู ก ค้า ผู ้บริ โภคทีแน่ นอน มีสาขา
จํานวนมากและส่ งเสริ มภาพพจน์ให้กบั ศู นย์การค้า เช่ น ร้ านไก่ ทอดชื อดัง หรื อร้ านกาแฟแฟรนไชส์
จากต่างประเทศ จึงถือว่าเป็ น ผูเ้ ช่ารายหลัก (Anchor-Tenant) โดยผูใ้ ห้เช่ าประเภทนีจะเป็ นกลุ่มธุ รกิ จที
มีความจําเป็ นทีต้องมีสัญญาเช่าระยะยาวเพราะมีการตกแต่งพืนทีและการลงทุนจํานวนมาก
3. เกณฑ์เกียวกับประเภทธุ รกิจทีมีผลต่ อปริ มาณผู้ใช้ บริการ
หากผู้เช่ารายใดดําเนินธุ รกิ จทีมีผลต่อปริ มาณผูใ้ ช้บริ การภายในศู นย์การค้าเพิมมาก
ขึน หรื อสอดคล้องกับแนวคิดการดําเนินธุ รกิจของศูนย์การค้า ดึงดูดให้มผี ูม้ าใช้บริ การภายในศูนย์การค้า
ธุรกิจมีลกั ษณะเฉพาะไม่สามารถพบได้ทวไปในศู
ั
นย์การค้า เช่น ศูนย์การเรี ยนรู ้ในอุทยานการศึกษาของ
ศูนย์การค้าเวิล์ดเทรด เซ็นเตอร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึง จึงถือว่าเป็ น ผูเ้ ช่ ารายหลัก (Achor-Tenant)
4. เกณฑ์เกียวกับกลุ่มธุ รกิจทีมีเ งินลงทุน
หากผู้เช่ารายใดเป็ นกลุ่มธุ รกิ จทีมี เงิ นลงทุนเป็ นจํา นวนมาก มีค วามประสงค์ทีจะ
ขยายสาขา จะมีการทําสัญญาเช่าเป็ นเงื อนไขว่าจะต้อ งเปิ ดร้ า นค้าในสาขาอื นของศู นย์การค้าเดียวกัน
หรื อในเครื อโดยมีขอ้ ตกลงพิเศษทีจะได้สิทธิ นอกเหนือจากสัญญาเช่ าทัวไปของผูเ้ ช่ ารายอืน เช่ น ศู นย์
หนังสื อแฟรนไชส์ ยีห้อหนึง
5. เกณฑ์อํานาจต่ อรองในการเข้ าทําสั ญญาเช่ า
ในกรณี ที ค่ า เช่ า และพื นที เช่ า เมื อเปรี ยบเที ย บกั บ ค่ า เช่ า และขนาดพื นที ของ
ศูนย์การค้าทังหมดแล้วเป็ นเพียงส่ วนน้อย สิ นค้าหรื อบริ การไม่มีชือเสี ยงหรื อไม่ใช่ สินค้าแฟรนไซส์ ไม่
มีผลกระทบต่อปริ มาณผูใ้ ช้บริ การ ใช้เงินลงทุนจํานวนไม่มาก ผู ้เช่ าไม่มีอาํ นาจในการเจรจาขอแก้ไข
สัญญากับผูใ้ ห้เช่า พืนทีในการเช่าถูกจัดเตรี ยมกําหนดเฉพาะจากศูนย์การค้า สัญญาเช่าระยะสันไม่ เกิ น
3 ปี รวมทังมีการกําหนดเงือนไขข้อตกลงเกียวกับการเช่ าไว้ล่วงหน้าและมีการใช้สัญญาทีศู น ย์การค้า
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จัดเตรี ยมไว้เป็ นมาตราฐานเช่ นเดียวกัน กับผู ้เ ช่ ารายอื นหรื อ ทีเรี ยกว่าสั ญญาสํ า เร็ จรู ป ผูเ้ ช่ าไม่เ ข้า
หลักเกณฑ์ในหัวข้อตามทีได้กล่าวมาแล้ว กรณี จงึ เป็ นผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย
เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นการพิจารณาในการแบ่ งประเภทระหว่า ง ผู ้เ ช่ าพืนทีรายหลัก
(Achor-Tenant) และ ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ย (Co-Tenant) บางครั งอาจจะพบว่าผู ้เช่ าพืนทีรายหลัก อยู่ใน
หลักเกณฑ์หลายข้อ เมือสามารถแบ่งประเภทของผูเ้ ช่าพืนทีหลักก็จะพิจารณาเห็นได้วา่ ผูเ้ ช่ าพืนทีหลัก
จะมีอาํ นาจมากในการเจรจาต่อรองกับศูนย์การค้า ส่ วนผู ้เช่ าพืนที รายย่อ ย พบว่าเป็ นร้ านค้าทีมี อ าํ นาจ
ต่อรองกับผูใ้ ห้เช่าศูนย์การค้าน้อยกว่า จึงพบว่าผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยได้รับความไม่เป็ นธรรมอันเกิดจากข้อ
สัญญาทีไม่เป็ นธรรมและเกิ ดข้อพิพาทขึนสู่ ศาลเป็ นจํานวนมาก

2.2 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายทีเกียวกับการทําสัญญาเช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์การค้ า
หัวข้อ นี จะอธิ บายเกี ยวกับแนวคิ ดและทฤษฎีก ฎหมายทีเกี ยวกับการทํา สัญญาเช่ าพืนทีใน
ศูนย์การค้า เพือเข้าใจถึงนิ ติสัมพันธ์ สิ ทธิ หน้าทีและมาตรการคุม้ ครองทางกฎหมาย ระหว่างศู นย์การค้า
ผูใ้ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า พืนที แบ่งเป็ น แนวคิ ดและทฤษฎี ก ฎหมายการเช่ าทรั พ ย์สิ น แนวคิ ดและทฤษฎี
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับข้อสัญญาอันไม่เป็ นธรรม
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการเช่ าทรัพย์ สิน
แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายพืนฐานทีเกี ยวกับการทําสัญญาเช่าพืนในศูนย์การค้าเดิมนัน
คือเรื องนิติกรรมสัญญาระหว่างเอกชน ซึ งมีแนวคิดพืนฐานในการทําสัญญาทางแพ่งทีกําหนดพืนฐาน
ของความสัมพันธ์ ของคู่สัญญาทีเท่าเทียม สัญญาเช่าจึงมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับสัญญาทัวไป กล่าวคือ
ต้องมีคู่สัญญาตังแต่สองฝ่ ายขึนไป ต้องมีวตั ถุประสงค์ มีการแสดงเจตนาเสนอสนองต้อ งตรงกัน ต้อง
เป็ นเจตนาทีแท้จริ ง ไม่เกิ ดขึนเพราะสําคัญผิด ข่มขู่ หรื อกลฉ้อฉล สัญญาเช่าทรัพย์จะไม่มีวตั ถุประสงค์
ในการโอนกรรมสิ ทธิ วัตถุแห่ งสั ญ ญา เพียงแต่ให้สิทธิ ครอบครองและใช้ประโยชน์เป็ นการชัวคราว
กรรมสิ ทธิ ยังเป็ นของเจ้าของกรรมสิ ทธิ ตลอดระยะเวลาการเช่ า
1. วิวฒ
ั นาการของกฎหมายเกียวกับการเช่ าทรั พย์สิน
ในสมัยโรมันนัน สั ญ ญาเช่ าทรั พย์สิ นเป็ นสัญญาทีสมบูรณ์ ดว้ ยความยินยอมซึ งมี
ลักษณะ 4 ประการคือ 1) การแสดงความยินยอมเข้าทําสัญญาของคู่สัญญา 2) มีความเป็ นอิ สระในเรื อง
แบบซึ งจะเป็ นอิสระทีจะแสดงเจตนาด้วยวิธีอย่างใดก็ได้ 3) มีความผูกพันระหว่างผูเ้ ป็ นคู่สัญญาเท่านัน
และ 4) ต้อ งมี ล กั ษณะเป็ นสั ญ ญาต่ างตอบแทน 21 อัน เป็ นสั ญ ญาทีผู ้ให้ เ ช่ าผู ก พัน ว่า จะให้ผู ้เ ช่ า ใช้
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ศนัน ท์ ก รณ์ (จํา ปี ) โสตถิ พ ัน ธุ์ , คํา อธิ บ ายกฎหมายเช่ า ทรั พ ย์-เช่ า ซื อ, พิ ม พ์ ค รั งที 5
(กรุ งเทพมหานคร: วิญ ชู น, 2554), หน้า 18.
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สังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์อย่างใดอย่างหนึงเป็ นระยะเวลาระยะหนึ งโดยได้รับผลประโยชน์
เป็ นค่าเช่าตอบแทน สํ าหรับกฎหมายของประเทศไทย แต่เ ดิมก่ อนการประกาศใช้ก ฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ช ย์ กฎหมายเก่ าสัญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาทีผู ้ให้เ ช่ า ต้อ งส่ ง มอบสิ งของสิ งหนึ งให้ผู ้เ ช่ า ได้ใช้ ช ัว
ระยะเวลาหนึงโดยผูเ้ ช่าต้องให้ค่าเช่าตอบแทน แต่ค่าตอบแทนชําระกันเป็ นคราวเดี ยว สําหรั บการเช่ า
ทรัพย์ตามกฎหมายเก่านันถ้าเป็ นการเช่าสังหาริ มทรัพย์จะพิ จารณาหลักเกณฑ์รวมกับสัญญายืม แต่ถา้
เป็ นการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และเช่าสําเภาจะมีหลักเกณฑ์แยกเป็ นการเฉพาะ22 ต่อมาเมือมีการจัดทําและ
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ สัญ ญาเช่ าทรัพย์สิน เป็ นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ งใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 มีบทบัญญัติตงแต่
ั มาตรา 537 ถึง 571 ซึ งได้กาํ หนดความหมาย
และสาระสําคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การทําสัญญาเช่า หน้าทีและความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญา
ความระงับของสัญญาเช่า
2. แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับการเช่ าทรั พย์ สิน
สัญญาเช่าทรัพย์เป็ นนิติกรรมตังแต่สองฝ่ ายขึนไปทีได้เกิดขึนจากการแสดงเจตนา
เมือการแสดงเจตนาของบุ ค คลถูก ต้องตรงกัน สัญ ญาย่อ มเกิ ด ขึนและมีผ ลผูก พัน ผูเ้ ป็ นคู่สัญญา อัน
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะหนีนันเอง โดยนัยแห่งความหมายดังกล่าวนี สัญญาจึงเป็ น
มูลหรื อบ่อเกิดแห่งหนีอย่างหนึง23 สัญญาเช่าจึงเกิดจากความสมัครใจของเจตนาของคู่สัญญาทีมี หน้าที
ในการชําระหนีตามมูลหนีทีเกิ ดจากการแสดงเจตนา ซึ งหลักพืนฐานของกฎหมายสัญญาจึงมีพนฐานจึ
ื
ง
เกิ ดจากความตกลงยินยอมโดยสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับ เพราะบุคคลมีเสรี ภาพในการทําสัญญา คือ
1) หลักเรื องความศักดิสิ ทธิ แห่งการเจตนาของบุคคล
บุคคลมีอิสระเสรี ภาพในการแสดงเจตนา และในการกระทํา หลักนีเคารพและ
ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุค คลทีมีอ ยู่ต ามธรรมชาติ เชื อว่าบุคคลทุ กคนมี ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกัน จึงมีสิทธิ แสดงเจตนาทําสัญญาตามทีบุคคลนันประสงค์ตอ้ งการโดยปราศจาก
การแทรกแซง ดังนัน เมื อการแสดงเจตนาสมบู รณ์ เป็ นสัญญา บุค คลย่อมต้องผู กพัน ตามการแสดง
เจตนา สั ญ ญาที เกิ ดตามความประสงค์ข องบุค คลที แท้จริ ง องค์ กรของรั ฐ จะไม่ เ ข้า ไปยุ่ง เกี ยวหรื อ
แทรกแซงตราบเท่าทีผลแห่งนิติสัมพันธ์นนไม่
ั ขดั ต่อบทบัญญัติทีต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรื อขัด
ต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคม หรื อกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลย่อมมีอาํ นาจแสดง
เจตนาก่ อ ให้เ กิ ด สั ญ ญา หากการแสดงเจตนาเป็ นไปโดยสมัค รใจ ปราศจากความผิ ด พลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องใดๆ อันจะมีผลให้เจตนานันไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บงั คับ ซึ งเป็ นหลักเกณฑ์พืนฐานของ
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ร.แลงกานต์, ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย เล่ม 2 (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิ ธิ โครงการตํารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2556), หน้า 215.
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ไชยยศ เหมะรั ชตะ, กฎหมายว่าด้วยสัญญา, พิมพ์ค รั งที 2 (กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยลัย, 2539), หน้า 10.
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การทําสั ญญา ซึ งใช้บงั คับกับสัญ ญาเช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้า ซึ งเป็ นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ งด้วย
คู่สัญญาจึงมีสิทธิ ตกลงสิ ทธิ และหน้าทีให้แตกต่ างจากหน้าทีตามกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ได้ โดยนัยคําพิพากฎีกาที 4809/254824
2) หลักเรื องเสรี ภาพในการทําสัญญา
ในคริ สต์ศตวรรษที 16 มนุษย์เริ มก้าวเข้ายุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรมและระบบทุน
นิยมอย่างเต็มตัว และแนวความคิดแบบปั จเจกชนนิยม (Individualism) ในด้านเศรษฐศาสตร์ ปรากฎนัก
คิดทีมีชือเสี ยงอย่าง “อดัม สมิธ” (Adam Smith) ซึ งได้รับยกย่องว่าเป็ น บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ได้เขียนตํารา
ผลงานชื อก้ องโลกว่า “The Wealth of Nations” สาระสําคัญทีนําเสนอแนวคิ ดลัก ษณะของระบบ
เศรษฐกิจและการอยูด่ ีกินดีของประชาชน สมิธมองว่าความมังคังและการเจริ ญเติมโตของประเทศชาติ
จะเกิ ดขึนได้ตอ้ งมาจากพืนฐานทีว่า ประชาชนโดยทัวไปอยูด่ ีกินดี การอยู่ดีกินดีมาจากการกระจายตัว
ของทรัพยากรอย่างถูกต้องและเหมาะสม และการมีแบ่งแยกกันทํางาน เมือมีการแบ่งแยกกันทํางานจะ
ทํา ให้เ พิ มผลผลิ ตและผลัก ดัน ให้ เ ศรษฐกิ จเจริ ญ เติ มโต อดัม สมิธ เชื อในเรื องความมีอิ ส ระตาม
ธรรมชาติ (Natural Liberty) จึงมีค วามความคิดว่ารัฐควรสนับสนุ นหรื อปล่ อยให้เอกชนมีเสรี ภาพใน
การประกอบกิ จกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ทังสิ นจากรัฐ หน้าที
สําคัญทีรัฐพึงกระทําก็คือ การป้ องกันประเทศ การจัดกระบวนการยุติธรรม และจัดการด้านคมนาคม
ขนส่ งรวมถึงสิ งก่อสร้ างเพือสาธารณประโยชน์ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยทังภายในและภายนอกรัฐ
เท่านัน การปล่อยให้เอกชนมีการแข่งขันกันอย่างเต็มที เอกชนเหล่านันจะดําเนินการรักษาผลประโยชน์
ของตัวเขาเองและแบ่งสรรปั นส่ วนผลประโยชน์ของแต่ละคนอย่างลงตัวเอง จากแนวคิดสมัยใหม่เรื อง
ปั จเจกชนนิยม (Individualism) และปรัชญาทางการเมืองแบบ Laissez-Faire ได้รับการยอมรับเป็ นอย่าง
มาก บุคคลทุกคนมีเสรี ภาพในการกําหนดชะตาชีวติ ของตนเอง ยอมรั บว่าคู่สัญญามีค วามเท่าเทียมกัน
อันถือเป็ นกฎเกณฑ์ทีก่ อให้เกิ ดความยุติธรรมมากทีสุ ด จนเป็ นทีมาของหลักนิติศาสตร์ ทีเรี ยกว่า “หลัก
เสรี ภาพในการทําสัญญา” (Freedom of Contract) หลักดังกล่ าวอธิ บายว่า หนี ทีเกิ ดสัญญาเป็ นหนี ที
ยุติธรรม เพราะคู่สัญญาตกลงเข้าก่ อหนีดังกล่าวด้วยตนเอง สัญญาดังกล่าวจึงมี พืนฐานมาจากความตก
ลงร่ วมกัน และเกิ ดขึนจากการใช้สิทธิ เลือกโดยเสรี ซึงไม่มีบุคคลใดต้องถูกบังคับให้เข้าทําสั ญญาใดถ้า
เขาไม่ประสงค์จะทํา สั ญ ญานัน เมื อคู่สั ญ ญาตกลงเข้า ทําสั ญ ญาก็ ต้อ งถื อ ว่า คู่สั ญ ญาเห็น ว่า หนี นัน
ยุติธรรมแก่ ตนแล้ว หลังจากทีสัญญาเกิดขึนแล้ว จึงไม่สามารถมากล่าวอ้างในภายหลังได้อีกว่าตนไม่ได้
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คําพิพากษาฎีกาที 4908/2548 ตอนที 10 หน้า 1944 การทีคู่ สัญญาเช่ าตกลงกัน ให้ข้อสัญญา
บางข้อแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย แม้มีข อ้ ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกันบ้าง สัญญาดังกล่ าวใช้
บังคับได้เพราะมิใช่กฎหมายอันเกียวกับความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน.

27
รับยุติธรรมตามสัญญา โดยทัวไปแล้ว บุคคลมีเสรี ภาพในด้านต่ างๆ ดังนี เสรี ภาพในการทําขึนซึ งสัญญา
(Freedom to make a contract) เสรี ภาพในการเลือกคู่สัญญา (Freedom to select the other party)25
3) หลักสุ จริ ต
ระบบกฎหมายทุกประเทศยอมรั บกัน ว่าหลัก สุ จริ ตเป็ นกฎหมายทัวไป เป็ น
หลักกฎหมายสําคัญอันเป็ นรากฐานของกฎหมายแพ่งทังระบบ ในประเทศเยอรมัน สวิส เซอร์ แลนด์
และออสเตรี ย เห็นฟ้ องต้องกันว่า แนวคิ ดหลักสุ จริ ตใช้ได้กบั สังคมทุกแขนง ไม่วา่ จะใช้กบั กฎหมาย
มหาชนหรื อกฎหมายเอกชนก็ตาม26 หลักสุ จริ ต หมายถึงมาตราฐานศีลธรรมของสังคม ความประพฤติ
ใดทีเป็ นการฝ่ าฝื นต่อความเป็ นคนทีมีความซื อสัตย์และไว้วางใจต่ อกันย่อมถือว่าเป็ นการกระทําที ไม่
สุ จริ ต หลักสุ จริ ตตามกฎหมายไทยนันปรากฎอยู่ในมาตรา 5 และมาตรา 368 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ในกรณี ของการทําสัญญาเช่ านันคู่สัญญาต้องมีหน้าทีโดยสุ จริ ต หากมีกรณีใดทีสัญญา
ไม่มีความชัดเจน หรื อมิได้มีการเขียนทําความตกลงในเรื องนันๆ เอาไว้สั ญญา การตีค วามสัญญา การ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็ นธรรม จึงต้อ งนําหลักสุ จริ ตมาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย เมือมี
กรณี ทีจะต้องพิจารณาเจตนาของคู่สัญญา หรื อตีความประสงค์ทีแท้จริ งของเจตนาคู่สัญญา ซึ งหลักทีใช้
ในการพิจารณานันจะดูวา่ ในเวลาทีมีการเจรจาต่อรองเข้าทําสัญญากันนัน ถ้าหากคู่สัญญาได้รู้ว่าจะเกิ ด
เหตุการณ์ทีมีปัญหากันในภายหลังเช่นนีในอนาคตข้างหน้าแล้ว คู่สัญญาจะได้ตกลงถึงการแก้ปัญหาที
เกิ ดขึนเช่ นนี อย่างไร นอกจากนี คู่สั ญญาผู ้ให้เช่ าและผู ้เ ช่ ามีหน้าทีสุ จริ ตทังในขณะทําสั ญญา และ
ในขณะปฎิบตั ิการชําระหนีตามสัญญาเช่าเพือให้คู่สัญญาได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของสัญญา
ตลอดจนภายหลังสัญญาเช่ าสิ นสุ ดไปแล้ว
4) หลักการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าทรัพย์บางประเภท
เนืองจากผูเ้ ช่าบางประเภทจะไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรอง และขาดความรู ้
ความสามารถองค์ความรู ้ ทีเพียงพอในการเข้าเจรจาต่อรองเงือนไขข้อตกลงในสัญญาเช่ า เป็ นเหตุให้
ต้อ งถูกบังคับด้วยเงือนไขอัน ไม่เป็ นธรรมในสัญญาเช่ า และบางครั งก็ถู กเอาเปรี ยบจากผูใ้ ห้เช่าเกิ น
สมควรหรื อต้องรับภาระความเสี ยงเกี ยวกับสั ญญาเช่ าแต่ฝ่ายเดียว ก่ อให้เกิ ดความเดือดร้ อ นแก่ ผูเ้ ช่ า
บางครังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูเ้ ช่าบางประเภทกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อ
เป็ นปั ญหาสังคม การใช้หลัก เสรี ภาพในการทําสัญญา หลักสุ จริ ต หลักการผูก พันตามทีแสดงเจตนา
ตามรากฐานของความสัมพันธ์ ทางแพ่งระหว่างเอกชนด้วยนันไม่ สามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึ นและ
ขยายตัวมากขึน รัฐจึงได้เข้ามาแทรกแซงโดยคุม้ ครองผูเ้ ช่าบางประเภทให้เกิดความเป็ นธรรมในการทํา
25

วิไลพร เจียรกิตติวงศ์, “ความไม่เหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อสัญญาทีไม่เ ป็ น
ธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555), หน้า 12.
26
ปรี ดี เกษมทรั พย์, กฎหมายแพ่งหลัก ทัวไป, พิมพ์ครั งที 5 (กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุ ้นส่ วน
จํากัดภาพพิมพ์, 2526), หน้า 114.
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สัญญาเช่ า เช่ น การควบคุมอัตราค่าเช่ า การควบคุมสิ ทธิ การเลิกสัญ ญา เหตุแห่ งการเลิก สัญญา การ
ควบคุ มหลัก เกณฑ์การต่อ อายุ กํา หนดวิธี ก ารแจ้ง และกํา หนดค่ า เสี ยหายเพื อเป็ นการเยียวยาความ
เสี ยหายของผูเ้ ช่าในกรณี ทีต้องขนย้ายเพราะเหตุความผิดของผูใ้ ห้เช่ า สําหรับในบางประเทศซึงมีปัญหา
ความเหลือมลําทางสังคมสู ง อย่างประเทศอังกฤษซึ งมีการคุม้ ครองผูเ้ ช่าทีดินมานานแล้ว เพราะเหตุว่า
ในอดีต ทีดิ นซึ งเป็ น ปั จจัยสํ าคัญ ในการดํารงชี พอยู่ในความครอบครองของขุน นางในระบบศักดินา
ก่อให้เกิดปั ญหาขึน กฎหมายการเช่ าของอังกฤษได้มีการออกกฎหมาย The Landlord and Tenant Act
1927 ซึ งคุ้มครองผูเ้ ช่ าอสังหาริ มทรั พย์เ พือการอยู่อาศัย ต่อ มาซึ งในประเทศอังกฤษได้มีก ารบัญญัติ
กฎหมายคุม้ ครองผูเ้ ช่าในการเช่ าพืนทีเพือประกอบธุ รกิ จ เรี ยกว่า The Landlord and Tanent Act 1954
สําหรับในประเทศไทยก็มีการออกกฎหมายเฉพาะเพือกําหนดความสัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ห้เช่ า และผูเ้ ช่ า
และคุม้ ครองผู้เช่าทรัพย์บางประเภทให้แ ตกต่างจากผูเ้ ช่ าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ เช่ น
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พระราชบัญญัติเคหะและทีดินเพืออยู่อาศัย ซึ งก็มีหลักการคุม้ ครองมิ
ให้ผูเ้ ช่าได้รับความเดือดร้ อนหรื อไม่เป็ นธรรมในการเข้าทําสัญญาเช่า โดยมีการจัดตังองค์กรเพือทําการ
ควบคุมกํากับดูแลระงับข้อพิพาท
และในกรณี ของการเช่าพืนทีในศู นย์การค้าก็ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูเ้ ช่ ารายย่อย
(Co-Tenant) มักถูกเอาเปรี ยบด้วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมจากผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าพืนทีในศู นย์การค้าโดยหลักการ
พืนฐานแล้วอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติความคุม้ ครองในทางแพ่งตามหลัก เสรี ภาพในการแสดงเจตนา แต่จะ
พบว่าหลักดังกล่าวไม่สามารถคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่าได้อย่างเพียงพอเนื องจากในสังคมปั จจุบนั การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์มิได้จาํ กัดอยูแ่ ต่เฉพาะเพือการพักอาศัยแต่เป็ นการเช่ าเพือใช้พืนทีเช่ าในการทําการค้า
ส่ งผลให้ผูใ้ ห้เช่ ามีอาํ นาจต่อรองเหนือกว่าผูเ้ ช่า มีลกั ษณะการผูกขาด ผูใ้ ห้เช่าหรื อเจ้าของทีดินมี อ าํ นาจ
ในการคัดเลื อ กผู ้เช่ า กํา หนดราคาค่ าเช่ า และได้มีการนําสั ญญาซึ งมี ข้อ ความล่ วงหน้าหรื อเรี ยกว่า
“สัญญาสําเร็ จรู ป” มาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย มีการใช้สิทธิ ในการบอกเลิ กสัญญาหรื อไม่ยินยอมต่ออายุ
สัญญา ส่ งผลให้ผูเ้ ช่าไม่ได้รับความเป็ นธรรม รัฐจึงเข้ามาแทรกแซงการทําสัญญาเช่ าบางประเภทเพือ
ควบคุ มมิ ให้เ กิ ดความเดือ นร้ อ นกับสั ง คมโดยส่ วนรวม และมี การแยกประเภทของสัญ ญาเช่ า ตาม
ประเภทและลักษณะการใช้งานทรัพย์สินทีเช่า และกําหนดเงือนไขและรุ ปแบบข้อจํากัดสิ ทธิ ในสัญญา
เช่ าเพือคุม้ ครองผูเ้ ช่าบางประเภท แต่อย่างไรก็ดีผูเ้ ช่ าบางประเภทก็ยงั มี สถานะทีมีอาํ นาจในการเจรจา
ต่อ รอง และมี ค วามสามารถในการแก้ไขข้อตกลงในสั ญ ญาเช่ าให้มีค วามเป็ นธรรมสอดคล้อ งกับ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ช่า ซึ งผูเ้ ช่าในส่ วนนียังคงต้องใช้ก ฎหมายในส่ วนแพ่ งทีเกี ยวกับสิ ทธิ แ ละหน้าทีผู ้
เช่ าผูใ้ ห้เช่าซึงร่ างขึนบนหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา และต้องผูกพันตามหลักการแสดงเจตนา ในกรณี
ของการเช่าพืนทีศู นย์การค้า หมายถึง ผู ้เช่ าซึ งเป็ นผูเ้ ช่ า พืนทีหลัก (Achor-Tenant) ศู นย์ก ารค้าเข้ามามี
บทบาทสําคัญในการสังคมและมีการขยายตัวจํานวนมาก หลายประเทศจึงได้ออกกฎหมายเพือคุม้ ครอง
ผูเ้ ช่าพืนทีในศู นย์การค้า เช่น ประเทศออสเตรเลีย กรณี ของรัฐควีนแลนด์ มีกฎหมายเรี ยกว่า The Retail
Shop Lease Law 1994
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2) มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ และหน้าทีตามสัญญาเช่าทรัพย์
การเช่าทรัพย์ มี มาตราการคุ ้มครองสิ ทธิ ข องคู่สัญญาทังสองฝ่ ายบนพืนฐาน
ของหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา แต่เนืองจากการเช่ าทรัพย์สินบางอย่างมีความสําคัญหรื อเพือคุม้ ครอง
ประโยชน์ของสังคมจําเป็ นต้องกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าบางประเภทเป็ นพิเศษ จึงแบ่งอธิ บายเป็ น
(1) มาตรการคุม้ ครองทางแพ่งตามหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา
กฎหมายการเช่ า ทรั พย์อ ยู่ บนพืนฐานเกี ยวกับ หลัก เสรี ภ าพในการทํา
สัญญา คู่สัญญามีความเท่าเทียมกัน กฎหมายเป็ นเพียงการกําหนดสิ ทธิ และหน้าทีระหว่างผู ้ให้เ ช่ าและ
ผูเ้ ช่าในกรณี ทีคู่สัญญามิได้ตกลงกันไว้ในเรื องสาระสําคัญ เมือข้อโต้แย้งพิพาทกันขึนก็ใช้กฎหมายเป็ น
แนวทางในการวินิจฉัยชีขาด กฎหมายจึงกําหนดสิ ทธิ และหน้าทีโดยมุ่งคุม้ ครองประโยชน์ของคู่สัญญา
อย่างเท่าเทียมกัน เช่ น สิ ทธิ ก ารชําระค่าเช่ า สิ ทธิ ก ารใช้ประโยชน์ท รัพย์ทีเช่ า สิ ทธิ ก ารได้รับความ
ปลอดภัยดูแลรักษาทรัพย์สินทีเช่า บุคคลมีอิสระเสรี ภาพในการแสดงเจตนา และในการกระทําหลักนี
เคารพและให้ความสําคัญกับสิ ทธิ เสรี ภ าพส่ วนบุค คลทีมี อยู่ตามธรรมชาติ เชื อว่าบุคคลทุกคนมีความ
เสมภาค และความเท่าเทียมกัน จึงมีสิทธิ แ สดงเจตนาทํา สัญญาตามทีบุคคลนันประสงค์ต้องการโดย
ปราศจากการแทรกแซง ดังนัน เมือการแสดงเจตนาสมบูรณ์เป็ นสัญญา บุคคลย่อมต้องผูก พันตามการ
แสดงเจตนา สัญญาทีเกิดตามความประสงค์ของบุคคลทีแท้จริ ง องค์กรของรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี ยวหรื อ
แทรกแซงตราบเท่าทีผลแห่งนิติสัมพันธ์นนไม่
ั ขดั ต่อบทบัญญัติทีต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรื อขัด
ต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคม หรื อกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลย่อมมีอาํ นาจแสดง
เจตนาก่ อ ให้เ กิ ด สั ญ ญา หากการแสดงเจตนาเป็ นไปโดยสมัค รใจ ปราศจากความผิ ด พลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องใดๆ อันจะมีผลให้เจตนานันไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บงั คับ ซึ งเป็ นหลักเกณฑ์พืนฐานของ
การทําสัญญา
(2) มาตราการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าทรัพย์หรื อสัญญาเช่ าทรัพย์บางประเภท
ในกรณี ผูเ้ ช่ าบางประเภททีกฎหมายมีค วามจําเป็ นทีจะต้องคุม้ ครองใน
การทําสัญญาเช่าเพือให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม รัฐมีความจําเป็ นทีต้องเข้าแทรกแซงเสรี ภ าพในการทํา
สัญญาของคู่สัญญา โดยมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมมิให้เกิดความไม่เป็ นธรรมจากการทําสัญญาเช่า
ทรัพย์ ซึ งมีลกั ษณะของการกําหนดมาตรการล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพือคุม้ ครองคู่สัญญาให้ได้รับ
ความเป็ นธรรมจากการทํา สัญ ญา เพือให้ผู้เ ช่ าได้ใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์สิ นทีเช่ า ในชัวระยะเวลาที
แน่ นอน และผูใ้ ห้เช่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ งกฎหมายกําหนดมาตรการ
เพือบรรลุผลดังกล่าว แบ่งเป็ น ดังนี
ก. มาตรการควบคุมอัตราค่าเช่าทีจะตกลงกัน
รั ฐจะเข้ากําหนดและควบคุ มอัตราค่ าเช่ าทีเป็ นธรรม โดยกําหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตกลงค่าเช่ าระหว่างกัน ค่าเช่ าทีคู่สั ญญาตกลงกันนันจะเป็ นไปเจตนาของ
คู่สัญญา แต่เมือมีขอ้ โต้แย้งระหว่างคู่สัญญาในระหว่างเวลาใดๆ กฎหมายจะให้อาํ นาจรัฐหรื อหน่ วยงาน
ทีเกี ยวข้องเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดอัตราค่าเช่าทีเป็ นธรรม เช่น ตามกฎหมาย The Land Lord and Tenant Act
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1954 จะมีบทบัญตั ิเ กี ยวกับการให้อาํ นาจศาลในการกํา หนดอัตราค่ าเช่ าตามทีคู่พิพาทได้ยืนคําร้ องขอ
และกํ า หนดหลักเกณฑ์ ก ารกํ าหนดอัตราค่ าเช่ าไว้ หรื อ ในกรณี พระราชบัญ ญํติ ก ารเช่ าที ดิ น เพื อ
เกษตรกรรม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีคณะกรรมการเช่าในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล มี
หน้าทีควบคุมอัตราค่าเช่ามิให้เกินกว่าอัตราขันสู ง และมีอาํ นาจในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการเช่า
ทีดินเพือการเกษตรกรรม
ข. มาตรการควบคุมกําหนดระยะเวลาการเช่ าทีตกลงกัน
สัญญาเช่านันเป็ นการทีผูเ้ ช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าโดยมี
ค่า ตอบแทนให้แก่ ผูใ้ ห้เ ช่ า ดังนันหน้า ที ชําระค่าเช่ าของผู ้เช่ าจึงขึ นอยู่ก ับกําหนดระยะเวลาการเช่ า
โดยเฉพาะการเช่าทรัพย์เพือใช้ประกอบอาชีพย่อมมีการดําเนิ นการเกี ยวกับทรั พย์เพือใช้ในการลงทุน
หรื อต้องใช้เวลาในการทําประโยชน์เอากับทรัพย์ทีเช่าเพือผลประโยชน์งอกเงยเพียงพอทีจะชําระค่าเช่า
และค่าตอบแทนของผูเ้ ช่าในการใช้ทรัพย์เพือประโยชน์ในทางการค้า ดังนัน กําหนดระยะเวลาการเช่ า
จึงมีส่ วนสําคัญในการพิจารณาทีจะคิดคํานวนค่าเช่ ากับเงินลงทุนของผู ้เช่ า รัฐจึงมีมาตรการควบคุ ม
กําหนดระยเวลาการเช่าทีเป็ นธรรมให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ โดยพิจารณาหลัก เกณฑ์
กําหนดระยะเวลาทีเหมาะสมขึนอยู่กบั แต่ละกรณี และแต่ละสังคม เช่น กรณี ของกฎหมายการเช่ าทรัพย์
เพือการค้าของฝรังเศส The Commercial Code จะมีก าํ หนดระยะเวลาการเช่ ากันไว้ 9 ปี หรื อ ในกรณี
การเช่าพืนทีเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติตามเช่าทีดินเพือเกษตรกรรม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ใน
มาตรา 26 กําหนดให้ การเช่านําให้มีกาํ หนดระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรื อหากมิได้มีหลักฐานการเช่านา
ให้ถือว่ามีกาํ หนดคราวละ 6 ปี เพือคุม้ ครองผูเ้ ช่า เป็ นต้น
ค. มาตรการควบคุมการต่ออายุสัญญา และการสิ นสุ ดสัญญา
สั ญ ญาเช่ า บางประเภทนันนอกจากกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า ที
คู่สัญญาถูกจํากัดสิ ทธิ แล้ว รัฐมีความจําเป็ น ต้องใช้มาตรการควบคุมวิธีก ารต่ออายุสัญญาและการสิ นสุด
สัญญาไว้ เพือมิให้คู่สัญญาใช้สิทธิ การไม่ต่ออายุสัญญา และยกเลิกสัญญาอันเป็ นการเอาเปรี ยบคูส่ ัญญา
อีกฝ่ ายหนึงเกินควร ซึ งจะกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ซึ งมาตรการกฎหมายคือการกําหนด
ระยะเวลา หรื อวิธีการทีชัดเจนเกียวกับต่ออายุ หรื อการกําหนดเหตุแห่ งการทีสัญญาสิ นสุ ด และในกรณี
ใดทีผูเ้ ช่าจะได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจากผูใ้ ห้เช่า
จ. มาตรการจัดตังองค์กรทีมีอาํ นาจกํากับดูแล
สั ญ ญาเช่ า ทรั พย์บางประเภทมี ล ัก ษณะทีต้อ งอาศัย ความรู ้ ค วาม
ชํานาญในการระงับข้อพิพาท หรื อการออกข้อกําหนดรายละเอียดเกี ยวกับความสัมพันธ์ ของคู่ สัญญา
กฎหมายจึงให้อาํ นาจองค์กรซึ งมีหน้าทีในการจัดการหรื อระงับข้อพิพาทระหว่างผู ้ให้เช่ าหรื อ ผู ้เช่ าเป็ น
การเฉพาะ รวมทังมีอาํ นาจในออกประกาศบังคับใช้ให้คู่สัญญาปฎิบตั ิการใดก่อนการเข้าทําสัญญา
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2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค
จากการทีกฎหมายแพ่งมีพนฐานจากแนวคิ
ื
ดและทฤษฎีกฎหมาย “หลักเสรี ภาพในการทํา
สัญญา” และ “หลักการแสดงเจตนา” ในสภาวะสัง คมปั จจุบนั หลัก ดังกล่ าวข้างต้น ไม่ เพียงพอทีจะ
ส่ งเสริ มให้กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลในสังคมให้ได้รับความเป็ นธรรมได้อย่างเต็มทีได้อีกต่อไป
จึงมีแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึน ซึ งจะได้แบ่งอธิ บายไว้ในหัวข้อนี ว่า
1. วิวฒ
ั นาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
ในอดีตทีผ่านมาระบบธุ รกิ จการค้าขายและการบริ การระหว่างผูป้ ระกอบการและ
ผูบ้ ริ โภคเป็ น ระบบเศรษฐกิ จดังเดิม (Classic Capitalism)27 ซึ งคู่ สัญ ญามีอาํ นาจในการเจรจาต่อรอง
ความรู ้ ความสามารถเท่าเทียมกัน ระบบการทํานิติกรรมสัญญาผูกพันก็ขึนอยู่กบั หลักเสรี ภาพในการทํา
สัญญา (Freedom of Contract) อัน เป็ นหลักทีมีแนวคิดว่าทุกคนมีอิสระทีจะทําการใดเพือตนเอง และ
บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะและความรู ้ ดังนันทุกคนจึงมีหน้าทีต้องปกป้ องประโยชน์ของ
ตนเอง กฎหมายเก่ าของไทยตามหลัก ผู ้ขายไม่มี หน้าทีต้อ งรั บผิดต่อ ผู ้ซือในการชํารุ ด บกพร่ องของ
ทรัพย์สิน จึงปรากฏขึนภายหลังการซื อขาย28 ในกฎหมายซื อขายจึงมีหลักว่า “ผูซ้ ื อต้องระวัง” (Caveat
Emptor หรื อ Let The Buyer Beware)
แต่ในระยะต่ อ มาสภาพทางเศรษฐกิ จและสั ง คมได้พฒ
ั นาเกิ ดการขยายตัวของ
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค การประกอบธุรกิจเริ มเน้นการรวมตัวเป็ นห้างหุ ้นส่ วนและบริ ษทั ทําให้ผู ้
ประกอบธุ รกิ จมีความรู ้ทางด้านวิทยาการเพิมมากขึนตามลําดับ มี การวิจยั และพัฒนาสิ นค้า (R&D) มี
การใช้วสั ดุสังเคราะห์แทนวัสดุธรรมชาติมากขึน จนปั จจุบนั พบว่าสิ นค้าต่างๆ มีความสลับซับซ้อนตาม
วิทยาการสมัยใหม่ หลายสิ งเป็ นความลับทางการค้า มีผูป้ ระกอบการธุ รกิ จได้ผลิตสิ นค้าและบริ การเพือ
เสนอให้แ ก่ ประชาชนเป็ นจํานวนมาก ผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้นํา เทคนิ ค และวิธี การทางการตลาด การ
โฆษณา มาใช้ในการส่ งเสริ มการขาย การบริ หารจัดการมาใช้ในการประกอบธุ รกิ จ หรื ออาศัยความรู ้
ความชํานาญเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกว่าประชาชนผูบ้ ริ โภคได้ใช้สัญญาทางธุ รกิจเป็ นสัญญาสําเร็ จรู ปซึงมี
ข้อตกลงทีไม่เป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภค มีผูบ้ ริ โภคเป็ นจํานวนมากได้รับความเดือดร้ อนจากการเอาเปรี ย บ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จเริ มปรากฏข้อบกพร่ องของหลักเสรี ภาพในการทําสัญญาเกิดขึนเพิมมากขึนเรื อยๆ
เพราะความไม่ เท่าเทีย มกันในอํานาจเจรจาต่อ รอง ความรู ้ ความสามารถระหว่างผู ้ประกอบการและ
ผูบ้ ริ โภค ความสลับซับซ้ อนของเทคนิ ควิธีก ารดํา เนิ นธุ รกิ จ เทคโนโลยีข องสิ น ค้า และการพัฒนา
รู ปแบบเงือนไขข้อจํากัดการให้บริ การของผู ้ประกอบธุ รกิจ จึงมีความจําเป็ นทีรั ฐ จะต้องเข้ามาจัดการ
27

Classic capitalism คือ ระบบเศรษฐกิ จซึ งเจ้าของเอกชนเป็ นผูค้ วบคุมการค้า อุตสาหกรรม
และการผลิตเป้ าหมายทํากําไร
28
ร.แลงกาต์, ประวัติศาสตร์ ก ฎหมายไทย เล่ม 2 (กรุ งเทพมหานคร: มูล นิ ธิ โครงการตํารา
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ), หน้า 237.
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ดูแ ลในฐานะทีรั ฐ มี หน้าทีประการสํ าคัญประการหนึ งในการให้ความปลอดภัย ในการดํารงชี วติ ของ
ประชาชนในสังคม รวมทังการปกป้ องสิ ทธิ ของประชาชนในการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การเพือให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมและสังคมอยู่รวมกันโดยปกติสุข ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบ โดยรัฐจะเป็ นผูม้ ีบทบาทใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ประชาชนผูบ้ ริ โภคผ่านการใช้อาํ นาจปกครองออกกฎหมายเพือปกป้ องคุม้ ครองความ
ปลอดภัย ในชี วติ และทรั พย์สินของประชาชนผู ้บริ โภคสิ น ค้าหรื อ บริ ก าร เพือให้ผู้บริ โภคได้รับการ
ป้ องกันความเสี ยหาย และการเยียวยาชดใช้หากเกิ ดความเสี ยหาย เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงต้อ งจัดให้ผู ้บริ โภคได้รับสิ ทธิ ข นพื
ั นฐานสองประการคื อ สิ ทธิ ทีจะได้รับความ
ปลอดภัยจากการซื อสิ นค้าหรื อบริ ก าร และ 2) สิ ทธิ ทีจะได้รับข้อมูล เกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่าง
ถูกต้อง
แนวคิดในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเริ มชัดเจนเพิมขึนจนกระทัง ในปี ค.ศ. 1962 โดย
อดีตประธานาธิ ปดีคนสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ John F.Kenedy ได้แถลงนโยบายเพือรับรอง
สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคต่อสภาคองเกรสไว้ 4 ประการ ได้แก่ สิทธิ ทีจะได้รับความปลอดภัย (Right to safety)
สิ ทธิ ทีจะได้รับข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง (Right to be informed) สิ ทธิ ทีจะมี อิสระในการเลือ กซื อสิ นค้า
หรื อบริ การ (Right to safety) และสิ ทธิ ในการร้ องเรี ยน (Right to be heard) และในปี ค.ศ.1985 สิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคทัง 4 ประการดังกล่าวก็ได้รับการรับรองโดย United Nation Guidelines for Consumer Protection
(as expanded in 1999) ซึ งจัดทําโดย United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)
และยังขยายขอบเขตไปยัง สิ ทธิ ทีจะได้รับความพึง พอใจในความต้องการขันพื นฐาน (The right ot
satisfaction of basic needs) สิ ทธิ ในการทีจะได้รับการชดใช้เยียวยาความเสี ยหาย (The right to redress)
สิ ทธิ ในการทีจะได้รับการศึ กษา (The right to consumer education) และสิ ทธิ ในการทีจะได้อยู่ใน
สิ งแวดล้อมทีดี (The right to a healthy environment) อีกด้วย เช่ นเดียวกันกับสหภาพยุโรป (European
Union: EU) ซึ งคณะกรรมาธิ การยุโรปมีก ารประกาศนโยบายเชิ งรุ กที มุ่งเน้นการให้ค วามคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค 4 ประการ คือ การเพิมอํานาจให้แก่ผูบ้ ริ โภค (Empowerment) การให้ความรู ้ (Education) การ
คุม้ ครองและป้ องกัน (Protection) และการบูรณาการร่ วมมือของหน่ วยงานทีเกี ยวข้อ งต่อ การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (Intergration) นอกจากนี ประเทศฝรั งเศส และประเทศอิ ตาลี ยัง ได้มีก ารจัดทํา ประมวล
กฎหมายการบริ โภคขึ นบังคับด้วยย เหล่านี ล้วนแสดงให้เห็นถึ งทิศ ทางและแนวคิ ดต่ อ การให้ความ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีแปรเปลียนไปจากเดิมทีมีกฎเกณฑ์ในการให้ความคุม้ ครองตามหลักกฎหมายทัวไป
(lex generalis) ไปสู่ การทีต้องมีกฎเกณฑ์เป็ นพิเศษเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในลักษณะกฎหมายเฉพาะ (lex
specialis) นันเอง29
เมือพิจารณากฎหมายทีมีผลเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้ตราขึนครังแรกในประเทศ
ไทยเมือ พ.ศ. 2470 คือ พระราชบัญญัติหางนํานม แม้จะมิใช่ กฎหมายคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคโดยตรงแต่ ก็มี
29

สุ วจิ กั ขณ์ จันดาพันธ์, อัตลักษณ์แห่งกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. บทบัณฑิตย์ เล่มที 70 ตอน
4 (กรุ งเทพมหานคร: เนติบณั ฑิตยสภา, 2557), หน้า 194.
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เนือหาสาระในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ต่อมาประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับใน
ลักษณะเดียวกันเพือปกป้ องคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชนผูบ้ ริ โภค คือ พระราชบัญญัติควบคุม
การขายยา พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติเครื องสําอาง พ.ศ. 2517 นอกจากนี
แต่เดิมประเทศไทยมีกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทีเป็ นหลักในการคุม้ ครองสร้ างความเป็ นธรรมและส่ วน
หนึงเป็ นกําหนดสิ ทธิ คุม้ ครองผู้บริ โภคไว้แล้ว เช่ น ลักษณะละเมิด ว่าด้วยเรื องซื อขาย ว่าด้วยการเช่ า
ทรัพย์ เช่าซื อ และว่าด้วยเรื องจ้างทําของ รวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญาทีมีบทลงโทษผูท้ ีก่ อให้เกิ ด
อันตรายต่อประชาชนในลักษณะต่างๆ เช่น การปลอมเครื องหมายการค้า การเลียนเครื องหมายการค้า
การปลอมปนอาหาร ยา และเครื องอุปโภคต่างๆ นําดืม รวมถึงการชังตวงวัด ปริ มาณสิ นค้า โดยกําหนด
บทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแม้ก ฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลเป็ นการเยียวยาผูบ้ ริ โภคที
เสี ยหาย แต่เป็ นการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไปตามสภาพของสังคมในสมัยนัน30แต่ ในปั จจุบนั ระบบ
เศรษฐกิ จแตกต่ างจากเมือร่ า งกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ขึ นใช้อ ย่ างมาก ทังในแง่ ข องการกํา หนด
ความสัมพันธ์เฉพาะคู่สัญญาหรื อข้อยกเว้นความรับผิด แม้กระทังการยึดหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา
หลักเจตนาผู กพันตามข้อตกลง ย่อมศักดิสิ ทธิ กว่า ความเป็ นธรรมตามสัญญา เหล่านี เป็ นเหตุให้ตอ้ ง
พิจารณาว่า หลัก ต่ างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ไม่น่ า จะสอดคล้อ งกับสภาพสั งคมที
เปลียนไปอย่างมากเช่นปั จจุบนั และเป็ นทีมาของแนวความคิดในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแยกต่างหากจาก
หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
เมื อวงการนิ ติบญั ญัติไทยยอมรั บว่า การปล่ อ ยให้เอกชนผู ก นิ ติสัมพัน ธ์ ได้อ ย่าง
อิสระได้กลายเป็ นปั ญหาสําคัญของสังคมไทย และเห็นสมควรทีรัฐต้องจํากัดเสรี ภาพในการทําสัญญา
ของเอกชนลง เพือให้รัฐมีโอกาสเข้ามาปกป้ องและคุม้ ครองประชาชนมิให้ตกเป็ นเหยือของความอ
ยุติธรรมมากจนเกินไป ประเทศไทยจึงได้ประกาศใช้กฎหมายทีมุ่งคุ ้มครองผู ้บริ โภคโดยเฉพาะ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 โดยมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และ
หลังจากนันอี กประมาณ 2 เดือน คือ ในวันที 2 กรกฎาคม 2522 ก็ ได้จดั ตังสํานัก งานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึนเป็ นหน่วนงานสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 31
ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที 2) พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้ในวันที 25 มี นาคม 2541 โดยสาระสําคัญในการ
แก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 คือ มีการเพิมบทนิยามคําว่า “สัญญา” ระหว่าง

30

นายสุ พจน์ หนูเกลียง, “ข้อบกพร่ องอันเกิ ดจากการดําเนิ นคดีผูบ้ ริ โภคโดยผู้ประกอบธุ รกิจ,”
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
31
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, สคบ. กับการคุ ้มครองผู ้บริ โภค, พิมพ์ครังที 11
(กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดอรุ ณการพิมพ์, 2550), หน้า 2.
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บทนิ ยามคําว่า “ฉลาก” และคําว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522
2. แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ตามที หลัก เสรี ภ าพในการทํา สั ญ ญา (Freedom of Contract) เป็ นพืนฐานของ
กฎหมายแพ่งในการบังคับความผูกพันทางสัญญา โดยมีแนวคิดว่าคู่สัญญามีเสรี ภาพในการเจรจาต่อรอง
มีความรู ้ความสามารถเท่าเทียมกัน เมือมีการแสดงเจตนาของคู่สัญญาโดยสมบูรณ์แ ล้วย่อ มต้องผูก พัน
ตามทีแสดงออกตาม “หลักการแสดงเจตนา” แม้ขอ้ ตกลงในสัญญาจะเป็ นการเสี ยประโยชน์แก่ คู่สัญญา
ฝ่ ายหนึงสัญญาก็ยงั คงสมบูรณ์ใช้บงั คับได้ แต่ในระยะต่ อมาสภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมได้พฒ
ั นา
เกิ ดการขยายตัวของผูป้ ระกอบธุ รกิจและผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีการรวมตัวเป็ นองค์กร มีการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ มีการแข่งขันสร้ างรายได้ การนําเทคนิ คการขายการตลาดมาใช้กบั ผู ้บริ โภคเพิม
มากขึน ได้ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผู้บริ โภคหลายด้าน โดยเรื องสําคัญเรื องแรกทีจะต้องพิจารณาคือ
อํานาจต่อรอง (Bargaining Power) ของผูบ้ ริ โภคในการเข้าทําสัญญาในลักษณะต่างๆ จะลดลง32 และผล
จากอํานาจต่อรองลดลงจึงเกิดการจัดทําสัญญาลักษณะทีเรี ยกว่าเป็ นสัญญาสําเร็ จรู ปขึนโดยผู ้ประกอบ
ธุรกิจ ซึ งเป็ นผลให้ขอ้ ความในสัญญาได้ถูกจัดเตรี ยมไว้ล่วงหน้าเพือประโยชน์ของผู้ประกอบธุ รกิ จ ผู ้
ประกอบธุ รกิ จได้ใช้สัญญาสําเร็ จรู ปในการกําหนดข้อตกลงเงือนไขอันเป็ นการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคและ
ท้ายทีสุ ดก่ อให้เกิ ดความเดือดร้อนไม่เป็ นธรรรมแก่ผูบ้ ริ โภค
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครัฐจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการคุม้ ครองสิ ทธิ ประชาชนผูบ้ ริ โภค
ผ่านการใช้อาํ นาจปกครองออกกฎหมายเพือปกป้ องคุม้ ครองความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ จึงต้องจัดให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานสองประการคือ หนึ ง
สิ ทธิ ทีจะได้รับความปลอดภัยจากการซื อสิ นค้าหรื อ บริ ก าร และ สอง สิ ทธิ ทีจะได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
สิ นค้าหรื อบริ การอย่างถูกต้อง ซึ งก็คือสิ ทธิ การได้รับข่าวสารรวมทังคําพรรณนาทีถู กต้องและเพียงพอ
เกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ได้แก่สิทธิ ทีจะได้รับการโฆษณาหรื อการแสดงฉลากตามความเป็ นจริ ง และ
ปราศจากพิษภัย สิ ทธิ ทีจะได้รับทราบข้อมูลเกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างถูกต้องและเพียงพอที จะไม่
หลงผิดในการซื อสิ นค้าหรื อรับบริ การโดยไม่เป็ นธรรม แบ่งเป็ น
1) การมีอิสระในการเลือกหาสิ น ค้าหรื อบริ การ ได้แ ก่ สิทธิ ทีจะเลื อกซื อสิ นค้า
หรื อรับบริ การโดยความสมัครใจของผูบ้ ริ โภค และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็ นธรรม
2) การได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิ ทีจะได้รับ
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที ปลอดภัย มี ส ภาพและคุ ณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่ ก ารใช้ ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด
อันตรายต่อชีวติ ร่ างการหรื อทรัพย์สิ น ในกรณี ใช้ตามคําแนะนําหรื อ ระมัดระวังตามสภาพของสิ นค้า
หรื อบริ การ
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3) การได้รับความเป็ นธรรมในการทํา สั ญญา ได้แ ก่ สิทธิ ทีจะได้รับข้อสัญญาที
เป็ นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
4) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย ได้แก่ สิ ทธิ ทีจะได้รับการ
คุม้ ครองและชดใช้ค่าเสี ยหายเมือมีการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคตามข้อ 1) ถึงข้อ 4)
ทังนี ตามความเห็นของ Gunnar Trumbull (2000) นักวิชาการด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเสนอว่าการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบทีสําคัญ 3 รู ปแบบ33
รู ปแบบที 1 การเจรจาต่ อรองระหว่างผู ้ผลิต และผู ้บริ โภค (Agreement Must Be
Kept : Negotitation Model) รู ปแบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในลักษณะนีคือการจัดเวทีต่อรองทีเป็ นธรรม
และเท่าเทียมของทังฝ่ ายผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ในขณะทีภายรัฐจะต้องทําหน้าทีบังคับใช้ขอ้ ตกลงหรื อผล
การเจรจาให้ได้ รู ปแบบการคุม้ ครองผู ้บริ โภคในรู ปแบบการเจรจานี จะเกิดขึนในสัง คมทีมีผู้บริ โภค
(Consumer) ที มีพลัง ต่อรองและมีก ารเคลือนไหวทางสัง คมสู ง กลุ่มผู้บริ โภคมีความเข้มแข็งในการ
รวมตัวกันต่อสู ้หรื อแสดงความคิ ดเห็นประเด็น สาธารณะ จึงอาศัยการเจรจาระหว่างสองฝ่ ายเพือหา
ข้อตกลงในประเด็นทีเกี ยวข้องร่ วมกัน ในขณะทีรัฐทําหน้าทีเป็ นตัวกลางรักษากฎเกณฑ์ และบังคับให้
เกิ ดการใช้ผลของการเจรจาอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรม
รู ปแบบที 2 การให้ข ้อมูล ข่ าวสารเพื อการคุ ้ม ครองผู ้บริ โภค (Buyer Beware :
Information Model) เป็ นรู ปแบบการคุ้มครองผูบ้ ริ โภคซึ งมีแนวคิดว่าปั ญหาทีเกิ ดขึนนันเกิ ดเนื องจาก
ข้อ มูล ข่ า วสารทีไม่ เ ท่ าเทียมกัน ระหว่า งผู ้ผ ลิตและผู ้บริ โภค ดัง นัน แนวทางแก้ไขปั ญ หาด้านการ
คุม้ ครองผู้บ ริ โ ภคในรู ปแบบนี จึงต้อ งให้มีข ้อมู ล ข่ าวสารทีมีค วามเท่ าเทียมกัน ระหว่า งผู ้ผลิ ตและ
ผูบ้ ริ โภค ให้ความรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องทีสุ ดเกี ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพือให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกใน
การบริ โภคสิ นค้าและบริ การในตลาดได้อย่างเสรี และเป็ นธรรม ในสังคมทีมีการใช้รูปแบบการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคลักษณะนีจะเป็ นสังคมทีผูบ้ ริ โภคมีพลังในการเคลือนไหวน้อ ยกว่าพลังของผู ้ผลิตผูป้ ระกอบ
ภายในสังคม
รู ปแบบที 3 สิ ทธิ ผู้บริ โภค คือ สิ ทธิ พลเมือง (Seller Beware : Protection Model)
รู ปแบบการคุ ้มครองผู ้บริ โภคทีเห็ น ว่า ผูบ้ ริ โภคมีฐานะเป็ นพลเมือ ง สิ ทธิ ผู้บ ริ โ ภคถื อ เป็ นสิ ทธิ ข นั
พืนฐานทีประชาชนทุกคนต้องมี การสร้ างสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค และกฎระเบียบใหม่ๆ เพือให้ผูบ้ ริ โภคมีความ
ปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากสภาพข้อเท็จจริ งในสังคมปั จจุบนั จะมีลกั ษณะเด่นอยูส่ องเรื องกันก็คือ ลักษณะ
ของคู่สัญญาในการทําสัญญาปั จจุบนั นันไม่ใช่ เป็ นลักษณะของคู่สัญญาทีเป็ นรายบุคคลมานังเจรจากัน
แต่ เ ป็ นลัก ษณะของการทีคู่ สั ญ ญาเป็ นกลุ่ มผลประโยชน์หรื อ กลุ่ มบุ คคลทีเข้า มาทํา สั ญญา จะเป็ น
นายจ้าง ลู กจ้าง ทีจะเข้า มาทํา สัญญาจ้างแรงงานกัน หรื อ ว่าจะเป็ นเรื องของผู ้ผลิตหรื อผู ้จดั จําหน่ าย
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ผูใ้ ช้บริ การเข้ามาทําสัญญากับผูบ้ ริ โภค ซึงเป็ นลักษณะขอคู่สัญญาทีเป็ นกลุ่มบุคคลเข้ามาทําสัญญากัน
และอีกลักษณะหนึงทีเปลียนแปลงไปจากการกระทําสัญญาเดิมๆ ทีเป็ นรายบุคคล ลักษณะอีกประการ
หนึ งทีข้อ เท็จจริ งเปลียนไปจากการสั ญญาก็คื อ รู ปแบบของการทําสัญญา คือ สัญญาในปั จจุบนั จะมี
ลักษณะทีไม่ใช่ เป็ นการทีต่างฝ่ ายต่างเสนอความประสงค์ของตัวเองว่าต้อ งการอย่างไร ต้องการผู กมัด
ข้อสัญญาอย่างไรบ้าง มาตกลงกันในแต่ล ะข้อๆ แต่จะในรู ปแบบทีเราเรี ยกว่า Standard form contract
หรื อ Adhesion contract คือ เป็ นสัญญาสําเร็ จรู ป34 จากลักษณะดังกล่าวของการทําสัญญาในปั จจุบนั ตาม
กฎหมายทีใช้ในการควบคุมกํากับดูแลเนือหาของกฎหมายยังยืนยันหลักในเรื องเกียวกับเสรี ภาพในการ
ทําสัญญา และหลักในเรื องของการเคารพเจตนาของบุคคลว่าเมือสัญญาเกิดขึนมาแล้วก็ผูกพันคู่ สัญญา
ซึ งส่ งผลให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคจะไม่ได้ความคุม้ ครอง
3. มาตรการคุ้มครองผู้บริ โภคทีเกียวกับการทําสั ญญาเช่ า
จากแนวคิดกฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับสิ ทธิ ความปลอดภัยจากการซื อ
สิ นค้าหรื อบริ การ และ สิ ทธิ ทีจะได้รับข้อมูลเกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างถู ก ต้อง กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจึงได้มีมาตราในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังนี
1) มาตรการไม่ให้ความสําคัญกับหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา
การไม่ ใ ห้ค วามสํ า คัญ กับ ความศัก ดิ สิ ท ธิ ของเจตนา ด้ วยในสภาพสั ง คม
ปั จจุบนั มีความไม่เท่าเทียมกันในอํานาจต่อรอง ดังนันแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกับเสรี ภ าพในการทําสัญญา
(Freedom of will) ถือว่า สิ ทธิ ในการทําสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนรั ฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซง
สถานะของคู่สั ญ ญามีค วามเท่าเทียมกัน ควรทีคู่ สัญ ญาจะต้อ งเสี ยงภัย เอาเองและสามารถใช้สิ ทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยสัญญา หรื อความรับผิดทางละเมิดได้อยู่แล้ว จึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป
ด้วยเหตุทีผูบ้ ริ โภคไม่มีอาํ นาจต่อรอง ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม
ต่อเมือผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคต่างมีอาํ นาจและความเข็มแข็งเท่าเทียมกัน ทําให้รัฐมีความจําเป็ นจะต้องเข้า
มามีส่วนช่วยเหลือผู้บริ โภคมากขึน โดยการออกกฎหมายเพือคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาโดย
มีทงมาตราการป้
ั
องกันก่อนการทําสัญญา คือคุม้ ครองด้านการโฆษณา ด้านฉลาก หรื อด้านสัญญา และ
มาตรการเยียวยา
2) มาตรการดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภค
มาตรการสําคัญประการหนึงของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคคื อการกําหนดให้มีผู ้
ดํา เนิ น คดี แ ทนผู ้บริ โภคได้เ พือเปิ ดโอกาสให้ผู ้บริ โภคสามารถเข้า ถึ งกระบวนการยุติธ รรมในการ
เรี ยกร้ องความเสี ยหายอันเกิ ดจากการกระทําของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เพราะผู้บริ โภคส่ วนใหญ่อาจขาด
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ความรู ้ ความสามารถหรื อความพร้อมในการฟ้ องร้ องคดีเ รี ยกร้ องค่ าเสี ยหายเอากับผู ้ประกอบธุ รกิจได้
โดยตนเอง ซึ งการดําเนินคดีแทนนีอาจจะเป็ นวิธีการโดยหน่วยงานของรัฐ ทีมี หน้าทีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เอง หรื อโดยสมาคมเพือการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคทีจัดตังขึนตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3) มาตรการใช้ทฤษฎีสันนิษฐานความรับผิดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
เดิมสัญญาทางแพ่งนันถือเอา หลักผูซ้ ื อต้องระวัง หลักนี เหมาะกับการซื อขาย
ในสังคมขนาดเล็กแต่ใน แต่ในสังคมปั จจุบ นั ผูข้ ายได้ร วมตัวกันเป็ นองค์กร มี ความรู ้ ค วามเชี ยวชาญ
ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ ฝึ กฝน ผูบ้ ริ โภคผูไ้ ม่เคยถูกฝึ กฝนนันอาจไม่ส ามารถต่อรองเจรจากันได้
กับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เพือประโยชน์และผลกําไรของนักธุ รกิ จ จึงจําเป็ นต้องมีการคุม้ -ครองผูบ้ ริ โภคโดย
กฎหมาย หากพิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้วจะพบว่า เมืออํานาจต่อรองอยูใ่ นมือผูผ้ ลิต อีกทังกระบวนการ
ผลิตก็สลับซับซ้อนเกินกว่าความสามารถทีผูบ้ ริ โภคจะใช้ความรู ้ความสามารถหยังทราบถึงคุณภาพของ
สิ นค้าได้ หลักกฎหมายที ว่าผู ้ซือต้อ งระวัง Caveat Emptor จึงไม่เ หมาะสมต่ อสภาพการณ์ ปัจจุบัน
ฉะนันความจําเป็ นทีจะต้องมีมาตราการทางกฎหมายเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ งทีพึงกระทําและ
หลีกเลียงมิได้ระวัง ซึงกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทฤษฎีความรับผิดซึ งใช้บทสันนิษฐานความรับผิดเมือ
เกิ ดข้อขัดแย้งหรื อ ความเสี ยหายต่ อผู ้บริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิ จผูข้ ายหรื อ ผู ้ผ ลิตสิ นค้ามี หน้าทีในการ
พิสูจน์วา่ สิ นค้าหรื อบริ การของตนเองมีความปลอดภัยเพียงพอเป็ นหลักผูข้ ายต้องระวัง
4) มาตรการคุม้ ครองด้านความปลอดภัยในการบริ โภคสิ นค้า
กฎหมายจะกําหนดมาตราการเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากสิ นค้าหรื อบริ การทีไม่
ปลอดภัย โดยการบังคับให้ผุ ้ผ ลิ ตให้ข ้อ มูลเกี ยวกับสิ น ค้า อย่ า งถู ก ต้อ งและเพีย งพอ มี ก ารกํา หนด
มาตราฐานของผูป้ ระกอบธุ รกิจทีจะต้องมีหน้าเปิ ดเผยข้อมูล ระมัดระวังการชี แจงการใช้สินค้าอย่าง
ปลอดภัย และรั บผิ ดชอบเกี ยวกับความบกพร่ อ งของสิ น ค้า ทีผลิ ต และภาระการพิสู จน์ ในกรณี ที
ผูบ้ ริ โภคได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าทีไม่ปลอดภัยให้เป็ นหน้าทีของผูผ้ ลิตหรื อ ผู ้ประกอบธุ รกิ จที
จะต้อ งพิสู จน์ ให้เห็น ว่าตนได้ใช้ค วามระมัดระวังหรื อผลิตสิ น ค้า ทีมีค วามปลอดภัยและมาตราฐาน
เพีย งพอ (Strict liability) ความเสี ย หายที เกิ ดขึ นมิ ใช่ เ ป็ นผลมาจากสิ น ค้า โดยกรณี ข องประเทศ
มาตราการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านความปลอดภัยในการบริ โภคสิ นค้า คือ พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ งมีการคุม้ ครองฉลาก และพระราชบัญญัติค วามรับผิ ดต่อความเสี ยหายทีเกิ ดขึน
จากสิ นค่าทีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
5) มาตรการในการคุม้ ครองในการดําเนินคดีชนศาล
ั
เนืองจากผูบ้ ริ โภคอาจไม่มีความรู ้ ค วามสามารถเพียงพอทีจะใช้สิทธิ ทางศาล
ในการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมทีตนเพือให้ได้รับการเยียวยาแก้ไขจากความเสี ยหายทีได้รับจากการ
กระทําของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ดังนันจึงมีการกําหนดวิธีพิจารณาความเฉพาะสําหรับคดีผู ้บริ โภคขึน ซึ งเป็ น
มาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคทีจะอํานวยความสะดวกในการฟ้ องร้ องผูป้ ระกอบธุ รกิจเพิมมาก
ขึน เช่น มาตรการผลักภาระการพิสูจน์เป็ นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ มาตรการยกเว้นเรื องหลักฐานและแบบ
ของนิ ติก รรม มาตรการให้มีผูฟ้ ้ องคดีแ ทนผู ้บริ โ ภค มาตรการรับฟั งข้อ เท็จจริ ง ในคดีทีถึงทีสุ ด แล้ว
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มาตรการให้ศาลมีอาํ นาจกําหนดค่าเสี ยหายเชิงลงโทษ มาตรการให้อาํ นาจศาลคุม้ ครองอันตรายจากการ
ใช้สินค้า มาตรการให้อ าํ นาจศาลใช้ระบบไต่ส วน มาตรการให้ยกเว้น ค่าฤชาธรรมเนี ยมแก่ ผูบ้ ริ โภค
และมาตรการให้บุคคลทีเกี ยวข้องกับการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การร่ วมรับผิดต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
6) มาตรการในการคุม้ ครองข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม
เนืองจากผูบ้ ริ โภคไม่มีอาํ นาจการเจรจาต่อ รอง ประกอบกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคโดยมีการระบุขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมเป็ นการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคเกิ นสมควร ยกเว้น
ความรับผิดของผู ้ประกอบธุ รกิ จ จึงได้มีการออกกฎหมายเพือคุ้มครองสิ ทธิ ข องผู ้บริ โภคในการทํา
สัญญา โดยให้ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมมีผลถึงขนาดทีจะต้องเป็ นโมฆะ หรื อให้ใช้บงั คับได้เ พียงทีเป็ น
ธรรม เพือเป็ นเครื องมือของศาลในการตัดสิ นชีขาด และเป็ นการป้ องกันปรามผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้ตอ้ ง
คํานึงถึงว่าการดําเนินธุ รกิ จจะไม่ได้รับการปกป้ องข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมทีได้ทาํ ขึนกับผูบ้ ริ โภค
7) มาตรการเกี ยวกับหลักการบอกเลิกสัญญาโดยอิสระ
การเลิกสัญญาโดยอิสระภายใต้เงือนเวลา (Cool off period) เป็ นหลักกฎหมายที
ถูกออกแบบมาเพือให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในธุ รกิ จขายตรง ซึ งการขายตรงจะเป็ นการขายเชิ งรุ ก มี
รู ปแบบการขายที รุ ก เร้ า ให้ผู้บริ โภคซื อสิ น ค้าทีนําเสนอ ผูบ้ ริ โ ภคซื อสิ นค้าหรื อบริ ก ารโดยขาดการ
ตัดสิ นอย่างรอบคอบเพียงพอ บางครังซื อสิ นค้าเพราะความเกรงใจ หรื อ ขณะอยู่ในสภาวะถูก กดดัน
เร่ งรัดการตัดสิ นใจ ดังนัน จึงมีหลักการบอกเลิกสัญญาภายใต้เงือนเวลาทีกําหนดจึงถูกออกแบบขึ นมา
เพือให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการอิสระทีจะเลือกซื อสิ นค้าหรื อบริ การ
8) มาตรการการควบคุมผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ งมีอ าํ นาจเหนื อตลาด ควบคุ มกลไกด้านราคาหรื อ ความ
ได้เปรี ยบต่างๆ ส่ งผลให้มีอาํ นาจในการกําหนดเงื อนไขต่างเพือให้ตนได้เปรี ยบผูบ้ ริ โภค บางครังก่ อ
ความเดือดร้อนรุ นแรงให้กบั สังคมและผูบ้ ริ โภคได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่ น การขึนราคาสิ นค้า
วิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าซือ หรื อใช้วสั ดุทีไม่เหมาะสมมีความไม่ปลอดภัย จึงมีความจําเป็ นทีรัฐจะต้อง
ออกกฎหมายเพือควบคุมการดําเนิ น ธุ รกิ จบางประเภทให้ต ้องปฎิบตั ิตามวิธีการและข้อบังคับตามที
กฎหมายกําหนด หากผูป้ ระกอบธุรกิจฝ่ าฝื นจะได้รับโทษ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา เป็ นต้น
จึงเป็ นมาตราการคุม้ ครองสิ ทธิ ข องผูบ้ ริ โภคทีจะกําหนดวิธีก ารดําเนิน ธุ รกิ จของผู ้ประกอบธุ รกิ จไว้
ล่วงหน้าเพือป้ องกันมิให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหาย
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับข้อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม
หลัก เกณฑ์ สํ า คัญ ประการหนึ งในการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้บ ริ โ ภคคื อ การคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาทีเกี ยวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม คือ สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลทีเกียวกับสัญญา สิ ทธิ
ในการเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้ งแจ้งถึงเหตุผล และสิ ทธิ ในการได้รับความคุม้ ครองข้อสัญญาทีเป็ นธรรม
โดยปกติแล้วผูเ้ ช่าพืนทีศู นย์การค้าโดยทัวไปไม่ มีอาํ นาจต่อรองที พอเพี ยงหรื อเท่าเทียมทีจะขอเจรจา
แก้ ไขข้อสั ญ ญาทีผู ้ให้เ ช่ าได้ก ําหนดไว้ล่วงหน้ า หรื อ สั ญ ญาสํ า เร็ จรู ป เป็ นผลให้ข้อ สั ญ ญาให้สิ ทธิ

39
ประโยชน์แก่ผูใ้ ห้เ ช่ าแต่ฝ่ายเดียวจนถึงขนาดเป็ นข้อ สัญ ญาทีไม่เ ป็ นธรรม ดังนัน แนวคิดและทฤษฎี
กฎหมายเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม จึงเป็ นแนวทางกฎหมายสํา คัญทีจะแก้ไขความไม่เป็ นธรรม
ของสัญญาเช่าพืนทีในศู นย์การค้า โดยศึ กษาในหัวข้อ ดังนี
1. วิวฒ
ั นาการของกฎหมายเกียวกับข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม
ในระหว่างทศวรรษที 70 (ค.ศ.1970- 1979)) มีการบัญญัติกฎเกณฑ์หรื อ กฎหมาย
เกี ยวกับข้อสัญญาสําเร็ จรู ปทีไม่เป็ นธรรม คือ กฎหมายของเยอรมัน The Standard Form Contract 1976,
กฎหมายของอังกฤษ คือ The Unfair Contract Term Act 1977 และกฎหมายฝรังเศสทีเกียวกับข้อสัญญา
ทีไม่เป็ นธรรม กฎหมายเลขที 78–23 วันที 10 มกราคม 1978 โดยมีวตั ถุประสงค์เ พือสร้ างความชอบ
ธรรมกับการบังคับตามข้อสัญญาทางธุ รกิจ กฎหมายข้างต้นนี เป็ นทีมาของข้อกําหนดของสหภาพยุโรป
(Directives) ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมและข้อกําหนดเกี ยวกับสิ ทธิผบู ้ ริโภค
ทีเป็ นแนวทางให้รัฐสมาชิกอนุวตั การกฎหมายภายในให้เป็ นเอกภาพเดียวกัน35
จากการทีพบว่าสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภคมีข ้อตกลงทีมีลกั ษณะ
ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจได้เปรี ยบผูบ้ ริ โภคเกิ นสมควร ผูบ้ ริ โภคมีหน้าทีต้องปฏิ บตั ิหรื อ รั บภาระเกิ นกว่าจะ
พึงคาดหมายได้ ในการทําสัญญามีการใช้สัญญาสําเร็ จรู ปโดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จ โดยไม่เปิ ดโอกาสในการ
ทีผู้บริ โภคจะเจรจาต่อรอง รวมทัง ข้อตกลงในสัญญาให้อาํ นาจผูป้ ระกอบธุ รกิ จอย่างกว้างขวางที จะ
เปลี ยนแปลง ยกเลิกเพิกถอน หรื อ ทีจะจํากัดความรั บผิดของผู ้ประกอบธุ รกิ จ ยกเว้น ความรับผิดไว้
ล่วงหน้า ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคถูกเอาเปรี ยบจากการซื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การเพิมมากขึน
เมือปลายคริ สต์ศตวรรษที 19 ต้นคริ สต์ศตวรรษที 20 นีเอง นักกฎหมายสังเกตเห็น
ปรากฏการณ์หนึงเกิ ดขึนในการทําสัญญา โดยพบว่าบทบาทเจตนาของบุคคลในการเข้าทําสัญญาได้ลด
ความสํ า คัญ ลง รู ปแบบในการทํา สั ญ ญาเปลี ยนไป เนื องจากสภาพเศรษฐกิ จและสั ง คมได้มี ก าร
เปลี ยนแปลงไป แต่ห ลักกฎหมายสัญญาทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายทีมีผ ลบังคับใช้อ ยู่ไม่ มีก าร
เปลี ยนแปลง ยังเป็ นหลักกฎหมายสั ญญาทีผู ้ร่างได้วางหลักโดยพิจารณาความสั มพัน ธ์ ทีเกิ ดขึ นจาก
สภาพของการทํา สั ญญาในตอนต้น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที 19 ซึ งสภาพของเศรษฐกิ จและสัง คมในด้า น
อุตสาหกรรมก็ดี ด้านธุ รกิ จการค้าก็ดี ยังอยู่ในขันพืนฐานทีใช้ฝีมือในการประกอบการหรื อทํากันภายใน
ครอบครั ว ความสั มพัน ธ์ ระหว่า งคู่ สั ญ ญาไม่ ว่า ระหว่างนายจ้างกับลู กจ้าง หรื อ ระหว่างผู ้ผลิ ต กับ
ผูบ้ ริ โภค ยังมีลกั ษณะใกล้ชิดเป็ นส่ วนตัวเฉพาะตัว สัญญาต่างๆ เกิดขึนผูกมัดระหว่างกันยังมีบรรยากาศ
ของการเจรจาต่อรองกันในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญ ส่ วนอืนๆ ทีไม่สําคัญคู่สัญญามัก จะตกลงให้เป็ นตาม
สิ ทธิ หน้าทีทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ดังนันสิ ทธิ หน้าทีตามกฎหมายจึงอยู่ในสภาพบทกฎหมายสํารอง
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ในกรณี ทีคู่สั ญญาไม่ได้แ สดงเจตนากําหนดไว้เ ป็ น อย่ า งอืน 36 แต่จากการทีในสั งคมปั จจุ บนั ความ
แตกต่างในด้านสถานะของคู่สัญญา ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ ความสามารถ ความเชียวชาญ เงิ นลงทุน การ
ผูกขาดสิ นค้า สถานการณ์เป็ นผู้ผลิต โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึงมีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองมากกว่าอีกฝ่ าย
หนึงเป็ นอย่างมาก เช่น สัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าขายสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค นัน ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมี
อํา นาจในการกํา หนดเงื อนไขในสั ญญาแต่ ฝ่ ายเดีย วซึ งส่ งผลให้ผู้ป ระกอบธุ รกิ จมีค วามได้เ ปรี ย บ
คู่สัญญาเป็ นอย่างมากและสัญญาได้กาํ หนดเงือนไขอันได้เ ปรี ยบแก่ ฝ่ายผูป้ ระกอบธุ รกิ จ หากนําหลัก
เสรี ภาพในการทําสัญญามาใช้ผูบ้ ริ โภคก็จะเสี ยเปรี ยบและไม่ได้ความเป็ นธรรมในทีสุ ด
สหภาพยุโรปจึงได้ออกกฎเกณฑ์เ กี ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริ โ ภคด้านสั ญญาหรื อ
สิ ทธิ ในสัญญาผูบ้ ริ โภค 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับแรก: ข้อกําหนดว่าด้วยการซือขายสิ นค้าผูบ้ ริ โภคและการ
รับประกันสิ นค้า ฉบับทีสอง: ข้อกําหนดว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรรมในสัญญาผูบ้ ริ โภค ฉบับทีสาม:
ข้อ กํา หนดว่า ด้ วยการคุ ้ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคในสั ญ ญาที คู่ สั ญ ญาอยู่ ห่ า งกัน โดยระยะทาง ฉบับ ที สี :
ข้อ กําหนดว่า ด้วยการคุม้ ครองผู ้บริ โภคในสัญญาทีมิได้ทาํ ขึ น ณ ทีทําการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และ
ฉบับทีห้า: ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค
ประเทศเยอรมัน ได้ มี ก ารออกกฎหมายคุ ้ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้า นสั ญ ญาเพื อให้
สอดคล้อ งกับข้อ กํา หนดของสหภาพยุ โรป โดยได้มี การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
(German Civil Code หรื อ BGB) ครั งใหญ่ประกาศใช้ เมือวันที 1 มกราคม 2502 โดยมีการนําหลัก
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาเข้ามาอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งด้วย โดยมีหลัก การสําคัญ เพือ
คุม้ ครองคู่สัญญาทีมีฐานะอ่อนแอกว่าจะได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายเพิมขึนจากปกติธรรมดา โดย
กฎหมายแพ่งเยอรมันจะมีการปรั บฐานะทางสังคมและอํานาจทางเศรษฐกิ จให้มีความเท่าเทียมกับ ผู ้
ประกอบธุ รกิ จ โดยใช้วิธี หลัก เกี ยวกับลักษณะของข้อ สัญญาทีไม่ เ ป็ นธรรมในสัญญาสําเร็ จรู ป หลัก
กฎหมายเกี ยวกับการให้ข ้อมูล แก่ ผู้บริ โภคก่ อ นทําสัญญา และหลัก เกี ยวกับสิ ทธิ ข องผู ้บริ โ ภคภาย
หลังจากเลิกสัญญา
ประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายควบคุมเนื อหาสาระของข้อสั ญญาที ไม่เ ป็ น
ธรรมของสัญ ญาผู ้บริ โ ภค คื อ 1) การควบคุมตามกฎหมายข้อ สัญ ญาไม่ เป็ นธรรม ค.ศ.1977 และ 2)
ข้อบังคับเรื องข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมในสั ญ ญาผู ้บริ โภค ค.ศ.1999 ซึ งวัตถุ ประสงค์ของกฎหมายทัง 2
ฉบับ เพือควบคุมความไม่เท่าเทียมของอํานาจต่อรอง การขาดการเจรจาสําหรับข้อสัญญาสําเร็ จรู ป การไม่
สามารถเข้าถึงได้ของสาระของสัญญามาตรฐานการปล่อยให้ผบู้ ริ โภคเพียงแค่ซือตามราคาตําสุ ด
สําหรับในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่
เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้มาตังแต่วนั ที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยมีหลัก การและเหตุผ ล
เดียวกันกับกฎหมายทีเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมของต่างประเทศ คือ กําหนดลัก ษณะของความ
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ไม่เท่าเทียมกันของคู่สัญญา การกําหนดความหมายของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และความหมายของ ผู ้บริ โภค
การกําหนดคํานิยาม “สัญญาสําเร็ จรู ป” กําหนดหลักการสําคัญว่าข้อสัญญาใดทีไม่เป็ นธรรมเป็ นโมฆะ
ไม่อาจบังคับใช้ได้ และข้อสัญญาใดทีไม่เป็ นธรรมให้มีผลบังคับใช้ได้เพียงเท่าทีเป็ นธรรม และกําหนด
ลักษณะของข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม ซึ งเพิมความชัดเจนและเป็ นเครื องมือในการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลเพือให้ความเป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภค ซึ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาอันไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540
ได้มีการประกาศใช้ควบคุมสัญญาระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้าหรื อวิช าชี พ ซึ งผู้บริ โภค
หมายความถึงผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะ ผูซ้ ื อ ผูเ้ ช่ า ผูเ้ ช่ าซื อ และยังความหมายถึงบุคคลผูเ้ ข้าทําสัญญาอืน
ใดเพือให้ได้มาซึ งทรัพย์สิน บริ ก าร แต่ตอ้ งมิใช่การเข้าทําสัญญาเพือการค้าทรัพย์สินหรื อบริการหรื อได้
ประโยชน์อืนใดต่ออีกช่วงหนึง ผูเ้ ช่าจึงได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญ ญาอันไม่
เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 หากสัญญาเช่ามีเนือหาลักษณะทีไม่เป็ นธรรมอย่างใดอย่างหนึงใน 5 ประการ คือ
1) ข้อสัญญาทีได้เปรี ยบเกิ นสมควร 2) ข้อตกลงยกเว้นหรื อจํากัดความรั บผิด 3) ข้อ สัญญาจํากัดสิ ทธิ
หรื อเสรี ภาพในการประกอบอาชีพการงาน 4) ข้อ สัญญาทีเกี ยวกับการรั บมัดจําทีมี ก ารวางมัดจําไว้สูง
เกิ นส่ วน และ 5) ความตกลงหรื อยินยอมของผูเ้ สี ยหายนํามาอ้างเป็ นข้อยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดเพือ
ละเมิด โดยมาตรา 4 กําหนดถึ งข้อสัญญาทีมีลกั ษณะทําให้คู่สัญญาฝ่ ายทีเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้า
หรื อวิชาชีพ หรื อผูก้ าํ หนดสัญญาสําเร็ จรู ป หรื อผูซ้ ื อฝากได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งเกิ นสมควร ข้อ
สัญญาทีอาจถือได้วา่ ทําให้ได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง คือ ข้อตกลงทีมีล กั ษณะหรื อมีผลให้คู่สัญญา
อีก ฝ่ ายหนึงปฎิบตั ิ หรื อรั บภาระเกิ นกว่าทีวิญ ูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ดังนัน สัญญาเช่ า ที มี
เนือหาข้อตกลงเงือนไขอันไม่เป็ นธรรมนันจะมีผลบังคับเท่าทีเป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
เมือปี พ.ศ. 2541 ได้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
โดยเพิมเติมหลักการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญา โดยก่ อนหน้านี การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะเน้นแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึนกับผูบ้ ริ โภคในการซื อสิ นค้าทีไม่มีคุณภาพ หรื อชํารุ ดบกพร่ อง หรื อ สิ นค้าทีไม่มีความ
ปลอดภัย ต่อมาเมือมีผบู ้ ริ โภคร้ องเรี ยนเพิมมากขึนเกี ยวกับการซือทีดินและสิ งปลูก สร้างในโครงการ
ต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรม เนืองจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ส่ วนใหญ่ได้จดั สัญญาสําเร็ จรู ป โดยมีกาํ หนดข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค ทําให้ผู้บริ โภคไม่มี
ความเสมอภาคในการเข้าทําสัญญา จึงได้มีการแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2541 กําหนดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคเพิมขึนคือ “สิ ทธิ ทีจะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา”
และกําหนดมาตรฐานในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านสัญญาขึนตามมาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35 นว
2. แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกียวกับข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม
เนืองจากในปั จจุบนั ชีวติ ประจําวันผูบ้ ริ โภคต้อ งเกี ยวข้อ งกับการทําสัญญาเพือซื อ
สิ นค้าหรื อบริ การเป็ นจํา นวนมาก มี ปริ มาณผู ้ประกอบธุ รกิ จทีเข้าแข่ งขันเสนอขายสิ นค้าหรื อ บริ ก าร
ให้ก ับผู้บริ โ ภคเป็ นจํา นวนมาก บางครังข้อ ตกลงทีเสนอกับผูบ้ ริ โ ภคก็ มีเ งื อนไขระบุ ไว้มากมายใน
สัญญา ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความรู ้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ มีการสังสมความรู ้ ประสบการณ์ความ
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ชํานาญ และมีอาํ นาจในการควบคุมกลไกเงือนไขจําเป็ นทางด้านธุ รกิ จ มีสถานะทีไม่เท่าเทียมกันกับ
คู่สัญญา สั ง คมในปั จจุบนั มีความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อ นมากขึนในระบบการผลิตการ
จําหน่ายสิ นค้าและการประกอบธุ รกิ จหรื อการให้บริ การก็เช่นเดียวกัน ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมีความเข็มแข็ง
และมีอาํ นาจครอบงําตลาดมากขึน โดยอาศัยความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อนดังกล่าว ประชาชน
ส่ วนใหญ่ ทีอยู่ ในฐานะผู ้บ ริ โภคสิ น ค้าและบริ ก ารเหล่ า นันกลับความเข้มแข็งน้อ ยลง ช่ วงว่างทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมขยายตัวมากขึนจนถึ งระดับทําให้ค นทีด้วยกว่า ตกอยู่ในฐานะทีไม่เพี ยงแต่ จะตัง
เงือนไขต่อรองในเนือหาสาระแห่ งสัญญาไม่ได้เท่านัน แม้จะใช้เสรี ภาพไม่ยอมเข้าทําสั ญ ญาทีไม่เ ป็ น
ธรรมก็ไม่ได้ดว้ ย เนืองจากสภาพความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจและสังคมมิได้เปิ ดโอกาสให้มีทางเลือกอืน
ทีเหมาะสมเพียงพอ บรรดาผู้ประกอบธุ รกิจการค้าหรื อวิชาชีพรวมทังผูท้ ี มีอ าํ นาจต่อ รองเหนือกว่าคน
ทัวไปๆ จึงอยู่ในฐานะทีได้เปรี ยบในการทํา สัญญาอย่างยิง ซึ งมีจาํ นวนไม่น้อยที ได้ใช้ขอ้ ได้เ ปรี ยบนี
กําหนดเงือนไขในร่ างสัญญาให้เป็ นคุณแก่ตนฝ่ ายเดียวโดยไม่คาํ นึงถึงความเป็ นธรรม และนําเสนอร่ าง
สัญญานันต่อผูบ้ ริ โภคและคู่กรณี ทีมีอาํ นาจต่อรองน้อยกว่า ในลักษณะต้องจํายอมและหากไม่ยอมตกลง
ทําสัญญาตามเงือนไขดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการบริ โภค37 เมือผู ้ประกอบธุ รกิ จให้มีอาํ นาจในการเจรจา
ต่อรองข้อตกลงเงือนไขในสัญญาเหนือกว่าคู่สัญญา จึงมีอาํ นาจในการกําหนดเงือนไขและข้อ ตกลงแต่
ฝ่ ายเดียว ซึงบางครังจึงมีการจัดเตรี ยมข้อตกลงเงือนไขทีเป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายตนแต่เพียงฝ่ ายเดียวเอาไว้
ล่วงหน้า คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ งไม่มีสิ ทธิ แ ก้ไ ขตัด ทอนเปลียนแปลงข้อตกลงในสั ญญา หรื อ เรี ยกว่า
สัญญาสําเร็ จรู ป เป็ นผลให้สิทธิ และหน้าทีไม่มีความสมดุลระหว่างคู่สัญญา ผูบ้ ริ โภคมีภาระหน้า ที เกิ น
กว่าปกติหรื อถูกจํากัดสิ ทธิ อย่างไม่เป็ นธรรม ผูป้ ระกอบธุรกิ จมีสิทธิ อย่างกว้างขวาง หรื อ ผูบ้ ริ โภคถูก
เอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุรกิ จโดยเงื อนไขซึ งถู กกําหนดหน้าทีตามข้อ ตกลงในสั ญญาทีไม่เป็ นธรรม
ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการทีเข้าทําสัญญาอันมีขอ้ ตกลงทีไม่เป็ นธรรม
เนืองจากแต่เดิมหลักฎหมายทีใช้บงั คับผูกพันสิ ทธิ และหน้าเกียวกับนิติกรรมสัญญา
อยู่บนพืนฐานหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา คู่สัญญามีอิสระเสรี ภาพในการทําสัญญา [Freedom of will]
และหลักความศักดิสิ ทธิ ในการการแสดงเจตนา ซึ งบทบัญญัติในการคุม้ ครองสิ ทธิ ดงั กล่ าวคงมีเ พียง
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซึ งยึดถื อหลัก ของสัญญาในทางแพ่งเมือมี คาํ เสนอและมีค าํ สนองที ถูก ต้อง
ตรงกันก็ เกิ ดสัญญาขึนและมี ความผูกพันคู่สัญญาให้ต้อ งปฏิ บตั ิ ตาม เว้นแต่สั ญญาเหล่านันจะขัดต่ อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อตกเป็ นโมฆะจึงจะไม่มีผลผู กพัน ซึ งโดยหลัก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ยดึ ถือเอาการแสดงเจตนาเป็ นสําคัญ หลักกฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
ไม่ได้กาํ หนดองค์ประกอบของการแสดงเจตนาทีขาดอํานาจในการต่อรองระหว่างคู่สัญญา เนื องจาก
หลักกฎหมายสัญญาอยูบ่ นพืนฐานของเสรี ภาพในการก่ อให้เกิ ดสัญญาทีคู่สัญญามีอิสระในการกําหนด
เจตจํานงของตนเองได้ แต่ก ารจะยึดถือ เอาหลัก การแสดงเจตนาหรื อหลักเสรี ภ าพในการทําสัญญา
37

จรัญ ภักดีธนากุล, พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540 (กรุ งเทพมหานคร:
สถาบันพระปกเกล้า, 2541), หน้า 8.
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ดังกล่าวจะต้องทําให้คู่สัญญามีความรู้ความเข้าใจทีเท่าเทียมกันด้วยจึงจะเป็ นธรรม มิใช่ คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ งไม่มีความรู ้ ค วามเข้าใจหรื อ มี น้อยกว่าอีก ฝ่ ายหนึ ง เมือคู่สัญญามีอาํ นาจการเจรจาต่อ รองไม่เท่า
เทียมกัน จึงส่ งผลให้อีกฝ่ ายมีอาํ นาจในการกําหนดเงือนไขข้อตกลงแต่เพียงฝ่ ายเดียว ข้อตกลงดังกล่าว
จะทําให้ผุ้มีอาํ นาจเจรจาต่อรองจะกําหนดข้อตกลงซึ งทําให้ได้เปรี ยบอีก ฝ่ ายหนึ งเป็ นอย่างมาก ดังนัน
การใช้หลักเสรี ภาพในการทําสัญญาอย่างเคร่ งครั ดย่อมก่ อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมระหว่างคู่ สัญญา
ดังนันเพือให้เ กิ ดความเป็ นธรรมและเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โ ภคเกี ยวกับข้อ สัญญาทีไม่เป็ น
ธรรมโดยให้ยกเว้นมิให้นาํ หลักเสรี ภาพในการทําสัญญามาใช้บงั คับในสัญญาผูบ้ ริ โภค ก่ อนทีจะมี
กฎหมายเฉพาะเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมนัน องค์กรทีทําหน้าทีในการวินิจฉัยชี ขาดหรื อระงับข้อ
พิพาท ได้พยายามแก้ไขปั ญหาและเยียวยาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ีได้รับความเสี ยหายจากข้อสัญญาทีไม่
เป็ นธรรมเป็ นวิธีการทีจะควบคุมดูแลฝ่ ายทีได้เปรี ยบทีมีอ าํ นาจในการเจรจาโดยวิธีก ารตี ค วามสัญญา
โดยการพิจารณาตีความของผู้ชี ขาดจะเป็ นผูร้ ั กษาความเป็ นธรรมให้ขอ้ สัญญาที ไม่ เป็ นธรรมไม่มีผ ล
บังคับหรื อบังคับได้เพียงเท่าทีเป็ นธรรม ซึ งบางครังก็มีการโต้แย้งถกเถี ยงว่าข้อสั ญญาทีไม่เป็ นธรรม
ต้อ งมีลกั ษณะแค่ไหนเพียงไร ซึ งศาลจะต้อ งเป็ นผู ้ชีขาดโดยพิจารณาจากความสุ จริ ต อํานาจต่อรอง
ความรู ้ ความเข้าใจ ความคาดหมาย ปกติประเพณี ประโยชน์ได้เสี ยของคู่สัญญา การรั บภาระทีหนัก ขึ น
ของคู่สัญญา
จากแนวคิดทีกล่าวมา หลักกฎหมายเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมซึ งไม่นาํ หลัก
กฎหมายสําคัญทางแพ่งคือหลักเสรี ภาพในการทําสัญญามาใช้บงั คับ นักกฎหมายจึงเห็นตรงกันว่าควรมี
วิธีการทีเหมาะสมแก่ พฤติการณ์ในสังคมเพือคุม้ ครองคู่สัญญาฝ่ ายทีเสี ยเปรี ยบในการเข้าทําสัญญา จึงมี
ความจําเป็ นในการบัญญัติกฎหมายพิเศษใช้บงั คับเฉพาะกรณี ปัญหาของข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม
3. มาตรการคุ้มครองผู้บริ โภคเกียวกับข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม
เนืองจากข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมเกิดจากอํานาจในการต่อรองสัญญาของคู่สญ
ั ญาที
ไม่เท่าเทียม คู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิ แก้ไขข้อความในสัญญา และความรู ้ ความสามารถของคู่สัญญาทีไม่เท่า
เทีย มกับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จซึ งมีความรู ้ ค วามชํานาญ สั ญ ญามีเ นื อหากําหนดขันตอนและเทคนิค หรื อ
ข้อความทีซับซ้อน ดังนัน ข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมจึงควรมี มาตรการเพือแก้ไขให้เกิดความเป็ นธรรม
โดยให้คู่สัญญามีอ าํ นาจในการเจรจาต่อรองที เท่าเทียมกัน คือ การควบคุ มคู่สั ญญาทีได้เ ปรี ยบ และ
ควบคุมข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมไม่ให้มีผลใช้บงั คับ หรื อมีผลใช้บงั คับเพียงเท่าทีเป็ นธรรม แบ่ง
1) มาตรการให้ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมเป็ นโมฆะ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมนัน
ได้กาํ หนดมาตรการเด็ดขาดห้ามมิให้คู่สัญญาตกลงกัน หากข้อสั ญญามีล กั ษณะเป็ นการผิ ดกฎหมาย
อย่างชัดแจ้ง หรื อรุ นแรง หากข้อสัญญามีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อ ขัดต่ อ
ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงกําหนดให้ขอ้ สัญญาดังกล่าวตกเป็ น โมฆะไม่มี
ผลบังคับ ซึ งก็สอดคล้องกับหลักกฎหมายแพ่งเรื องความสมบูรณ์ของนิติกรรมสัญญา นอกจากนี เพือให้
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การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี ยวกับการใช้สินค้าหรื อบริ การทีมี คุณภาพมาตราฐานยังได้มีมาตรการเฉพาะ
ห้ามมิให้ ผูป้ ระกอบธุ รกิจการค้า หรื อผูม้ ีวชิ าชีพ ทําความตกลงไว้ล่วงหน้าจํากัดความรั บผิดเพือความ
ชํารุ ดบกพร่ องหรื อรอนสิ ทธิ และเพือให้ผูบ้ ริ โภคและบุคคลในสังคมได้รับความคุม้ ครองเกี ยวกับชี วติ
ร่ างกาย อนามัย ห้ามมิให้มีขอ้ ตกลงไว้ล่วงหน้าเพือยกเว้นหรื อจํากัดความรั บผิดต่อการกระทําอันเป็ น
ผลให้ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผู ้อืนได้รับความเสี ยหายต่อ ชี วิต ร่ างกาย หรื อ อนามัยของบุคคล มาตรการนีเป็ น
มาตราเด็ดขาดเพราะว่าข้อสัญญาดังกล่าวถือว่าเป็ นข้อตกลงทีไม่เป็ นธรรมอย่างร้ ายแรงและเป็ นภัยต่ อ
สังคมโดยส่ วนรวม
2) มาตรการให้ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมมีผลบังคับเท่าทีเป็ นธรรม
ในกรณี ทีข้อ สัญญาไม่ ถึง กับมี วตั ถุ ประสงค์เ ป็ นการกระทํา ผิด ต่อ กฎหมาย
ร้ ายแรงหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่มีขอ้ ตกลงยกเว้นจํากัดความ
รับผิดเกียวกับคุณภาพมาตราฐานความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อข้อสัญญายกเว้นความ
รับผิดต่อความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย อนามัย อันเกิดจากการกระทําของผูบ้ ริ โภค หากแต่เพี ยงสัญญา
ดังกล่าวมีขอ้ ตกลงอันเป็ นการให้ผูป้ ระกอบธุรกิจได้เปรี ยบผูบ้ ริ โภคเกิ นสมควร มาตรการคุม้ ครองข้อ
สัญญาทีไม่เป็ นธรรมนี ได้วางมาตราการให้ข้อสัญญาดังกล่าวใช้บงั คับได้เพียงเท่าทีเป็ นธรรม
3) มาตรการวิธีพิจารณาความให้อาํ นาจยกข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมขึนพิจารณา
มาตรการทีให้ผูต้ ดั สิ นชีขาดมีอาํ นาจในการทีหยิบยกกฎหมายข้อสัญญาทีไม่
เป็ นธรรมขึนพิจารณาวินิฉยั ชีขาดคดี เมือปรากฏจากการพิจารณาคดีของศาลหรื อผูม้ ีอาํ นาจ ให้ศาลหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจในการวินิจฉัยชีขาดในข้อพิพาท มีอาํ นาจทีจะหยิบยกพิจารณาเป็ นประเด็นในคดีได้เองว่าข้อ
สัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภคนัน มีขอ้ สัญญาอันมีลกั ษณะทีไม่เป็ นธรรมถึงขนาดทีจะให้
ใช้บงั คับเพียงเท่าทีเป็ นธรรม หรื อไม่ให้มีผลบังคับ มาตรการนีเป็ นการกําหนดมิ ให้น ําหลักเสรี ภาพใน
การทําสัญญามาใช้ในคดีขอ้ พิพาทระหว่างผู ้ประกอบธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภค เป็ นกลไกการกําหนดให้ศ าล
หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นชีขาดข้อพิพาทได้ใช้ความระมัดระวังให้ความเป็ นธรรมและพิ จารณาอย่าง
รอบคอบเพิมมากขึนโดยไม่นาํ หลักเสรี ภาพในการทําสัญญามาใช้ประกอบเพียงหลักเดียว
จากทีกล่าวมาจึงมีความจําเป็ นในการออกกฎหมายเพือไขความไม่เป็ นธรรม
เกี ยวกับข้อ สั ญญาทีไม่เ ป็ นธรรมโดยคุ ้มครองสิ ทธิ ข องผูท้ ีมี อ าํ นาจเจรจาต่ อ รองทีไม่เ ท่าเทียมหรื อ
ผูบ้ ริ โภค โดยเปิ ดโอกาสให้มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองเพิมมากขึน สั ญญาสําเร็ จรู ปจะมีข ้อความทีมี
ลัก ษณะที ไม่เป็ น ธรรมเอาเปรี ยบคู่ สัญญาเช่ น ความตกลงยกเว้นความรับผิ ดในความชํารุ ดบกพร่ อ ง
ล่วงหน้าไม่มีผลผูกพันตามการแสดงเจตนาอี กต่ อ ไป และให้สัญ ญาทีไม่เป็ นธรรมมีผลใช้บงั คับเท่าที
เป็ นธรรม ซึ งเป็ นการไม่นาํ หลักเสรี ภาพในการทําสัญญามาใช้บงั คับกับสัญญาผูบ้ ริ โภคนันเอง
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2.3 หลักกฎหมายทีเกียวกับการคุ้มครองผู้เช่ าในสัญญาเช่ าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้ า
หัวข้อ นี จะอธิ บายเกี ยวกับหลักเกณฑ์ข องกฎหมายทีเกี ยวข้องใช้บงั คับในปั จจุบนั ในการทํา
สัญญาเช่าพืนทีร้านค้าเพือทราบเกียวกับแบบของสัญญาเช่ า ความสมบูรณ์ของนิ ติกรรมสัญญา สิ ทธิ
และหน้า ทีของผู ้ให้เช่ าและผู ้เช่ า กฎหมายทีใช้คุม้ ครองผู้เ ช่ าซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคและวิธีพิจารณาความที
เกี ยวข้อง
2.3.1 ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
สัญญาเช่าทรัพย์เป็ นเอกเทศสัญญาประเภทหนึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ซึ งจึงต้องอยู่ในบังคับบทบัญญัติในบรรพ 1 เกียวกับนิติกรรมสัญญามาใช้บงั คับ
1. ความหมาย และหลักเกณฑ์ การทําสั ญญาเช่ าทรัพย์
สัญญาเช่าทรัพย์นนเป็
ั นนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ งในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ซึงได้พฒั นาและจัดทําขึนบนหลักพืนฐานคือหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา และหลัก การแสดง
เจตนาผูกพัน ซึ งมีแนวคิดว่าคู่ สัญญามีความเท่ าเทียมกัน มีความสามารถตามกฎหมาย รู ้ สํานึ กในการ
กระทํา มิได้สําคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล หรื อถูกข่มขู่ ในการเข้าทําสัญญานันได้ไตร่ ตรองดี แล้วจึงได้แ สดง
เจตนาเข้าทําสัญญา ดังนัน ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าต้องผู กพันตามสิ ทธิ และหน้าทีระบุไว้ในข้อ ตกลงสัญญา
ตามทีตนได้สมัครใจ
สัญญาเช่ าทรัพย์เป็ นสัญญาสองฝ่ ายต่างตอบแทน โดยความหมายของสัญญาเช่ า
ทรัพย์ตาม มาตรา 537 คือ สัญญาซึ งบุคคลหนึ งซึ งเรี ยกว่าผูใ้ ห้เช่ า ได้นาํ ทรัพย์สินออกให้บุคคลอืนเพือ
ได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่า โดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเช่ า ทรัพย์สินหมายความถึ ง
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน ผูใ้ ห้เช่ ากฎหมายมิได้กาํ หนดว่าจะต้องเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
แต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การทําสัญญาเช่ า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ข องไทยไม่มี
การกําหนดแบบของสัญ ญาเช่ าทรัพย์ มี เพียง มาตรา 538 ที ได้กาํ หนดหลัก เกณฑ์ในการเช่ า ทรั พย์
อสัง หาริ มทรั พย์ไว้ว่า “เช่ าอสัง หาริ มทรั พย์น ัน ถ้า มิไ ด้มีหลัก ฐานเป็ นหนังสื อ อย่างหนึ งอย่างใดลง
ลายมือชือฝ่ ายทีต้องรับผิดเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้องให้บงั คับคดี หาได้ไม่ ถ้าเช่ ามีกาํ หนดเวลากว่า
สามปี ขึนไป หรื อกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรื อผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทาํ เป็ นหนังสื อและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ท่านว่าการเช่ านันจะฟ้ องร้ องให้บงั คับคดีได้แต่เพียงสามปี ” ซึ งนักวิช าการส่ วน
ใหญ่จะเห็น พ้องต้อ งกัน ว่า มาตรา 538 นันไม่ใช่ เรื องของแบบในการทําสัญญาเช่ า แต่เป็ นเรื องของ
หลักเกณฑ์ในการทําสัญญาเช่ า คือสัญญาเช่าเกิดขึนแล้วแม้จะตกลงด้วยวาจาก็ตาม และถ้ามีการปฎิบตั ิ
ตามสัญญากันไปแล้วก็เป็ นไปตามนัน
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แต่ก็ยงั มีแ นวความคิ ดเห็น อีก แนวหนึ งว่า มาตรา 538 ต้องแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรกเกียวกับการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีกาํ หนดเวลาเช่าไม่เกิ น 3 ปี ซึ งมาตรา 538 กําหนดว่าจะต้อง
มีหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือชือฝ่ ายทีต้องรับผิดเป็ นสําคัญมิฉะนันจะฟ้ องร้ องบังคับคดีไม่ได้ ส่ วน
นีไม่ใช่เรื องแบบในการทําสัญญาเช่าทรัพย์ แต่ในส่ วนทีสอง คือ การเช่าทรัพย์ทีมีกาํ หนดเวลากว่าสาม
ปี ขึนไป หรื อกําหนดตลอดอายุข องผูเ้ ช่ าหรื อผูใ้ ห้เช่ าต้องทําเป็ นหนังสื อ และจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที เรื องนี เป็ นเรื องของแบบในการทํานิ ติกรรม หากไม่ทาํ ตามผลก็คือสัญญาเช่ าตกเป็ นโมฆะ แต่
ทีมาตรา 538 กําหนดว่าการเช่านีจะฟ้ องร้องบังคับคดีได้แต่เพียงสามปี นนก็
ั ไม่ขดั กัน ก็เพราะว่า การเป็ น
โมฆะเป็ นโมฆะเฉพาะส่ วนตามมาตรา 173 ทีบัญญัติวา่ “ถ้าส่ วนหนึ งส่ วนใดของนิ ติกรรมเป็ นโมฆะนิ ติ
กรรมนันย่อมตกเป็ นโมฆะทังสิ น เว้นแต่จะพึงสันนิ ษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณี วา่ คู่กรณี เ จตนาจะ
ให้ส่วนทีไม่เป็ นโมฆะนันแยกออกจากส่ วนทีเป็ นโมฆะได้
สัญญาเช่าทรัพย์เป็ นเอกเทศสั ญ ญา ซึ งคู่สัญญามีสิทธิ ทีจะตกลงให้แ ตกต่างจากที
กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้ตามหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา กฎหมายได้กาํ หนดสิ ทธิ หน้าทีและ
ความรับผิดของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าไว้ หากคู่สัญญามิได้ตกลงในเรื องใดเอาไว้ในสัญญาเป็ นอย่างอืน หรื อตก
ลงไว้ไม่ครบถ้วน คู่สัญญาผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ชาก็ตอ้ งผูก พัน ตามสิ ทธิ และหน้าทีความรับผิ ดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
2. หน้ าทีและความรับผิดของผู้ให้ เช่ า
หากคู่ สั ญ ญามิ ไ ด้ก ํา หนดหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ของผู ้ ให้ เ ช่ า ในเรื องที เป็ น
สาระสําคัญอันควรระบุไว้ ก็ให้เป็ นไปตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ แต่อย่างไร
คู่สัญญาผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าอาจตกลงยกเว้นหน้าทีหรื อความรับผิดจากกรณี ทรัพย์สินทีเช่าชํารุ ดบกพร่ อง
หรื อการรอนสิ ทธิ เอาไว้ล่วงหน้าก็ได้ กล่าวคือ
1) หน้าทีต้องส่ งมอบทรัพย์สินทีเช่า
วัตถุประสงค์แ ห่งสัญญาเช่าคือการทีผูเ้ ช่ าได้ใช้หรื อได้รบั ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทีเช่า ดังนันผูใ้ ห้เช่าจึงมีหน้าทีต้องส่ งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ ผูเ้ ช่ า โดยผูใ้ ห้เช่ าจะต้อ งมอบ
ทรัพย์ทีเช่านันในสภาพอันซ่ อมแซมดีแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 546 หากผูใ้ ห้
เช่ าส่ งมอบทรัพย์สินซึงเช่ านันโดยสภาพไม่เหมาะแก่การทีจะใช้เพือประโยชน์ทีเช่ามา ผูเ้ ช่าจะบอกเลิก
สัญญาเสี ยก็ได้ตามมาตรา 548 วิธีการส่ งมอบทรั พย์ทีเช่ าเป็ นไปตามมาตรา 549 ซึ งบัญญัติว่า “การส่ ง
มอบทรัพย์สินซึ งเช่าก็ดี....ท่านให้บงั คับด้วยบทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนี ว่าด้วยการซื อ
ขายอนุโลมตามสมควร ในเรื องการส่ งมอบทรัพย์สินนันจึงต้องนําบทบัญญัติในเรื องการส่ งมอบทรั พย์
ทีซือขายมาใช้เท่าทีไม่ขดั ต่อบทบัญญัติในเรื องเช่ าทรั พย์ ซึ งบทบัญ ญัติทีนํามาใช้ได้มีดงั นี คือ มาตรา
462 “การส่ งมอบนันจะทําอย่างหนึงอย่างใดก็ได้สุดแต่วา่ เป็ นผลให้ทรัพย์สินนันไปอยูใ่ นเงือมมือของผู ้
ซื อ” ในส่ วนของค่าใช้จา่ ยในการส่ งมอบทรัพย์ทีเช่าก็เป็ นไปตามมาตรา 464 “ค่าขนส่ งทรั พย์สิน ซึ งได้
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ซื อขายกันไปยังทีแห่งอืนนอกจากสถานทีอันพึงชําระหนี นัน ผู ้ซือพึง ออกใช้ นอกจากนีในกรณี ทีส่ ง
มอบทรัพย์ขาดตกบกพร่ องหรื อลําจํานวนก็เป็ นไปตามมาตรา 465 และมาตรา 466
2) หน้าทีความรับผิดในความชํารุ ดบกพร่ อง
ทรัพย์สินทีเช่ า ภายหลังจากทีผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ผูเ้ ช่าแล้ว
หากเกิ ดความชํารุ ดบกพร่ อ งของทรั พย์สิ นทีเช่ าขึนในภายหลังในระหว่างทีผูเ้ ช่ าได้ใช้ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินทีเช่า หากเป็ นความชํารุ ดบกพร่ องเพียงเล็กน้อย ซึงถ้ามีการซ่ อมแซมก็เป็ นการซ่อมแซมเพียง
เล็กน้อยเท่านัน จึงเป็ นหน้าทีของผูเ้ ช่าทีจะต้องทําการซ่ อมแซม การซ่ อมแซมใหญ่ซึงเป็ นความจําเป็ น
และสมควรเพื อรั กษาทรัพย์สิ นที เช่ า ให้อ ยู่ ในสภาพใช้ง านได้ เป็ นหน้าที ของผู้ให้เช่ าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 547 โดยนัยคําพิพากษาฎีกาที 1471/254838 นอกจากนี หากทรั พย์สิน
ทีเช่าชํารุ ดบกพร่ องทีไม่เล็กน้อย ผูเ้ ช่าก็มีสิทธิ ในการบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ช ย์ มาตรา 551 แต่ ค วามชํา รุ ดบกพร่ อ งแห่งทรั พย์สิ น ทีเช่ า นันไม่เ ป็ นเหตุให้ถึ งแก่ ผู ้เ ช่ า ต้อ ง
ปราศจากการใช้และประโยชน์ ผูใ้ ห้เช่ ายังแก้ไขได้ ผูเ้ ช่าต้องบอกกล่าวแก่ผูใ้ ห้เช่าให้จดั การแก้ไขความ
ชํารุ ดบกพร่ องนัน หากผูใ้ ห้เช่ าไม่จดั ทําให้คืนดีภายในเวลาอันควร ผูเ้ ช่ ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา แต่ความ
ชํารุ ดบกพร่ องนันต้องร้ ายแรงถึงสมควรจะทําเช่นนันได้
3) หน้าทีความรับผิดในการรอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีเช่ า
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดในการรอนสิ ทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 549 ซึ งให้นาํ บทบัญญัติในเรื องเอกเทศสัญญาซื อขายมาใช้บงั คับ หากมีบุคคลผูใ้ ดมารบกวนขัด
สิ ทธิ ของผูเ้ ช่าในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุ คคลผูน้ นมี
ั สิทธิ เหนื อ ทรัพย์สิน ทีได้เช่ ากัน
นันอยู่ในเวลาเช่ าก็ ดี เพราะความผิ ดของผู้ให้เช่ าก็ ดี ผู ้ให้เช่ าจะต้องรั บผิดในผลอันนัน หากปรากฏว่า
บุคคลภายนอกผูม้ าก่อ กวนการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ของผูเ้ ช่ านันมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะกระทําเช่นนันได้ และไม่ได้เกิดจากความหวาดกลัว เช่ น การข่มขู่ของนักเลงอันธพาล ซึ ง
การกระทําดังกล่าวนีไม่ใช่การรอนสิ ทธิ เพราะผูร้ อนสิ ทธิ มิได้มีสิทธิ ทีจะกระทําเช่ นนัน ในกรณี ทีผูใ้ ห้
เช่ าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทีเช่าและไม่มีอาํ นาจทีจะนําเอาทรัพย์สินนันไปให้บุคคลอืนเช่ า หากปรากฏ
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คําพิพากษาศาลฎีก าที 1471/2548 สัญ ญาเช่ าข้อ 4 ระบุ วา่ ผู ้เช่ าต้องบํารุ งรั ก ษาทรั พย์สิ น
ทังหมดซึ งประกอบเป็ นสิ งทีเช่ าให้อยู่ในสภาพดีแ ละเรี ยบร้ อย เพื อซ่ อ มสิ งทีสึ กหรอจากการใช้งาน
ตามปกตินนั หมายถึงข้อสัญญาทีผูเ้ ช่ามีหน้าทีต้องสงวนทรัพย์สินทีเช่าเสมอกับทีวิญ ูช นจะพึงสงวน
ทรั พย์สิ นของตนเอง ต้องบํา รุ งรัก ษาและทําการซ่ อมแซมเล็ก น้อยตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 553 บัญญัติไว้เท่านัน หาได้หมายความว่า ผูเ้ ช่ าจะต้องรั บผิดซ่ อมแซมทรัพย์ทีเช่าทุก ๆ
กรณี ไม่ การซ่ อมแซมใหญ่ซึงเป็ นความจําเป็ นและสมควรเพือรักษาทรั พย์สิ นทีเช่ าให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ เป็ นหน้าทีของจําเลยผู ้ให้เช่ าตามมาตรา 547 หาใช่ เป็ นการบํารุ งรักษาตามปกติแ ละซ่ อมแซม
เล็กน้อยอันจะตกอยู่ในความรับผิดของโจทก์ผูเ้ ช่ าไม่ ดังนัน จําเลยในฐานะผูใ้ ห้เช่าจึงเป็ นฝ่ ายต้องรับผิด
ในการซ่ อมแซมดังกลาวตามมาตรา 550
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ว่าในภายหลังจากทําสัญญาเช่ าไปแล้ว เจ้าของทีแท้จริ งมาเรี ย กร้องเอาทรัพย์สิ นกลับคืนไปผูใ้ ห้เ ช่ าก็
ต้องรับผิดต่อผูเ้ ช่า โดยอาจจะต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ผูเ้ ช่า เนืองจากไม่ได้ใช้หรื อรับประโยชน์
4) หน้าทีในการชดใช้เงินค่ารักษาทรัพย์สินทีเช่า
ตามบทบัญ ญัติ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 547 หากว่า
ทรัพย์สินทีเช่าเกิดชํารุ ดบกพร่ องขึนต้องทําการซ่ อมแซม ซึ งหน้าทีในการซ่ อมแซมเป็ นหน้าทีของผูใ้ ห้
เช่ าคือมิใช่ ค่าใช้จ่ายเพือบํารุ งรักษาทรัพย์สินทีเช่าตามปกติและเพือการเล็กน้อย เพราะการบํารุ งรักษา
ทรัพย์สินทีเช่าตามปกติและการซ่ อมแซมเพียงเล็กน้อยนันกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็ นหน้าทีของผูเ้ ช่าอยู่
แล้ว ซึ งในกรณี นีหากผูเ้ ช่าได้กระทําการซ่ อ มแซมดูแลรัก ษาทรั พย์สินทีเช่ าแทนผู้ให้เ ช่ าไป ผูใ้ ห้เช่ า
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ ผูเ้ ช่ า เนืองจากว่าทรัพย์สินนันเป็ นของผูใ้ ห้เช่า การซ่ อ มแซมนันเป็ นประโยชน์
แก่ เจ้าของทรัพย์สิน กฎหมายจึงให้ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในกรณี นีผูเ้ ช่ ามีสิทธิ จะได้รับค่าใช้จ่ายทีได้
ออกไปคืนจากผูใ้ ห้เช่า ไม่จาํ เป็ นทีจะต้องมีการตกลงระหว่างผูเ้ ช่ากับผูใ้ ห้เช่ าโดยนัยคําพิพากษาฎีกาที
14/247239 แต่หากกรณี ผใู้ ห้เช่าปฎิเสธไม่ยินยอมให้ผูเ้ ช่าทําการบํารุ งดูแลรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่ า ถ้าผู ้เ ช่ า ทําไปโดยผู ้ให้เ ช่ า ได้แ สดงโดยชัดแจ้ง แล้วว่า ไม่ ยิ น ยอมให้ผู ้เ ช่ า ดํา เนิ น การซ่ อ มแซม
ทรัพย์สิน ผูใ้ ห้เช่าก็มีสิทธิ ทีจะปฎิเสธค่าใช้จา่ ยทีผูเ้ ช่าจ่ายไปได้ โดยนัยคําพิพากษาฎีกาที 824/249740
5) หน้าทีในการออกค่าฤชาธรรมเนี ยมในการทําสัญญาครึ งหนึง
ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีต้องชําระค่าฤชาธรรมเนี ยมครึ งหนึง ตามมาตรา 539 “ค่าฤชา
ธรรมเนียมทําสัญญาเช่านัน คู่สัญญาพึงออกใช้เสมอกันทังสองฝ่ าย” อย่างไรก็ตามคู่สัญญาอาจตกลงให้
ผูเ้ ช่าเป็ นออกแต่เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดหรื อว่าให้ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูอ้ อกแต่เพียงฝ่ ายเดียว ตามหลักเสรีภาพใน
การต่อรอง
3. หน้ าทีและความรับผิดของผู้เช่ า
ตามสัญญาเช่าทรัพย์ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีเช่ าได้ส่งมอบการ
ครอบครองตามสัญญาเช่ าทรัพย์ให้แก่ผูเ้ ช่าเพือได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรัพย์ทีเช่า เมือสัญญาเช่ า
สิ นสุ ดผูเ้ ช่ามีหน้าทีส่ งมอบทรั พย์สิ นคื นให้แก่ ผู้ให้เช่ า ดังนัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ไ ด้
กําหนดหน้าทีและความรับผิดของผูเ้ ช่าไว้หลายมาตรา เปรี ยบเทียบกับหน้าทีและความรั บผิดของผู ้ให้
เช่ าแล้วจะพบว่า กฎหมายกําหนดหน้าทีและความรับผิดของผูใ้ ห้เช่ าน้อยกว่าหน้าทีและความรับผิดของ
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คําพิพากษาฎีกาที 14/2472 โจทก์ฟ้องเรี ยกเงินค่าซ่ อมแซมห้อ งแถวจากจําเลย จําเลยซึ งเป็ น
ผูใ้ ห้เช่าต่อสู ้วา่ ไม่ได้ตกลงให้โจทก์ซ่อมแซม ถึงโจทก์จะซ่ อมแซมจริ งก็ไม่ตอ้ งรับผิดนัน ตามกฎหมาย
นับว่าเป็ นการซ่ อมแซมอันจําเป็ นและสมควรเพือรักษาทรัพย์สินไม่ใช่เป็ นการบํารุ งรักษาตามปกติและ
ซ่ อมแซมเล็กน้อย จําเลยต้องรับผิด
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คําพิพากษาฎีกาที 824/2497 ผูเ้ ช่าซ่ อมแซมทรัพย์ทีเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าปฎิเสธไม่ยินยอมให้ซ่อม
และไม่รับรู ้ เรื องค่าใช้จ่ายเช่นนี ผูเ้ ช่าจะหักค่าเช่าไว้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยผูเ้ ช่ าไม่ยอมหาได้ไม่
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ผู ้เ ช่ า ทังนี ก็ เ พราะผู ้เ ช่ า เป็ นผู ้ค รอบครองใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์สิ น ที เช่ า กฎหมายจึ ง ได้กํา หนด
หลักเกณฑ์ไว้หลายประการเพือคุม้ ครองผูใ้ ห้เช่าและทรัพย์สินทีเช่า41 แต่คู่สัญญาผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะตก
ลงให้แตกต่างจากทีกฎหมายกําหนดไว้ก็ได้
1) หน้าทีเกียวกับการใช้สอยทรัพย์สินทีเช่ า
สัญญาเช่านันเป็ นเป็ นสัญญาต่างตอบแทนสองฝ่ ายทีผูใ้ ห้เช่าให้ผเู้ ช่าได้ใช้หรือ
ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าชัวระยะเวลาอันจํากัด ในระหว่างระยะเวลาการเช่ าผู ้เช่ามีหน้าทีต้อ ง
ใช้ทรัพย์สินตามประเพณี นิยมปกติ คือตามลักษณะและประโยชน์ปกติ ข องทรั พย์ทีเช่ าหรื อวิญ ูชน
ทัวไปจะพึงได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทีเช่า หรื อการดังกํา หนดไว้ในสั ญญานัน
ตัวอย่างเช่น กรณี การเช่ารถยนต์โดยปกติทวไปจะใช้
ั
ในการขับขีขนส่ งหากไม่ได้มีการระบุไว้ในสัญญา
ผูเ้ ช่าย่อมมีสิทธิ ใช้รถยนต์เพือขับขีขนส่ งได้ตามปกติเช่นการใช้หรื อได้ประโยชน์ในทรัพย์ทเช่
ี านันผูเ้ ช่า
เป็ นบุคคลทีเจ้าของทรัพย์สินคือผูใ้ ห้เช่าต้องมีความมันใจว่าจะสามารถครอบครองดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทีเช่ามิให้สูญหายหรื อเสี ยหาย รวมทังมีหน้าทีในการส่ งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ ผูเ้ ช่า ดังนัน ผูเ้ ช่ าจึงต้อง
เป็ นผูใ้ ช้สอยทรัพย์สินด้วยตนเอง ผู้เช่าจะนําทรัพย์สินไปให้บุคคลอืนเช่าช่วงหรื อโอนสิ ทธิการเช่าไม่วา่
ทังหมดหรื อแต่บางส่ วนให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื นในสัญญาเช่ า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 หากผูเ้ ช่ าเอาทรัพย์สินออกให้เช่ าช่วงหรื อโอนสิ ทธิ
การเช่า ผูเ้ ช่ าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผูใ้ ห้เช่าเดิมโดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
545 แต่ หากผู ้เ ช่ าแม้จะได้รั บความยิ นยอมจากผูใ้ ห้เ ช่ า ผู ้เช่ ายังคงมี สิทธิ และหน้าทีต่ อ ผูใ้ ห้เ ช่ า ตาม
ข้อตกลงและตามทีกฎหมายกําหนดไว้ เพราะสัญญาเช่าเดิมหาได้ระงับลงไปไม่
2) หน้าทีในการสงวนรักษาทรัพย์สิน และดูแลทรัพย์สินทีเช่า
ผู ้เ ช่ า ต้อ งสงวนรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า เสมอกับวิญ ู ช นจะพึ ง สงวนรั ก ษา
ทรัพย์สินของตนเอง ผูเ้ ช่ าเป็ นผูค้ รอบครองใช้สอยทรัพย์สินของบุคคลอืนซึ งเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน หาก
ผู ้เ ช่ าไม่ ส งวนดู แ ลรั ก ษาทรั พย์สิ นทีเช่ า เสมอเช่ น วิญ ู ช นทัวไปจะพึง สงวนทรั พย์สิ น ของตนเอง
ทรัพย์สินทีเช่าก็ย่อมได้รับความเสี ยหายหรื อเสื อมสภาพกว่าการใช้งานตามปกติทวไป
ั ดังนันกฎหมาย
จึงกําหนดหน้าทีให้ผูเ้ ช่าต้องใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวังเช่ นบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของทรั พย์สิน มิใช่ ถือข้อ
มาตราฐานของผูเ้ ช่าเป็ นเกณฑ์ หากเช่าทรัพย์สินมาโดยถือการดูแลทรัพย์สินของตนเองเป็ นเกณฑ์ แต่
เกณฑ์ของผูเ้ ช่าไม่เป็ นไปตามมาตราฐานเช่ นวิญ ูชนทัวไป หากทรั พย์สินเสี ยหาย ผูเ้ ช่ าก็ต้องรับผิด
และผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ในการใช้ทรัพยสิ นทีเช่าผูเ้ ช่ าต้องบํารุ งรักษาทรั พย์สินทังทําการ
ซ่ อมแซมทรั พย์สินเล็ก น้อ ยด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 553 เหตุ ทีกฎหมาย
กําหนดให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี ยวกับการซ่ อมแซมเล็กน้อ ยก็เพราะเป็ นเรื องทีมี ค่าใช้จ่ายไม่มากก็
ควรทีผูเ้ ช่ า จะต้องรั บภาระไปเอง เพราะการที ให้ผใู้ ห้เช่ าต้องรั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการซ่ อ มแซม
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ไผทชิ ต เอกจริ ยกร, คําอธิ บายเช่ าทรั พย์-เช่ าซื อ, พิมพ์ครั งที 17 (กรุ งเทพมหานคร: วิญ ูชน,
2556), หน้า 129.
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เล็ก น้อ ยก็ จะเป็ นการยุ่ง ยากและไม่ส มควรไม่ คุม้ ค่า ใช้จ่ายในทางปฎิบตั ิป ระมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ มาตรา 553 นี กําหนดหน้าทีสอดคล้องกับมาตรา 550 นันเอง คื อนอกจากจะต้องสงวนรั กษา
ทรัพย์สินจะต้องบํารุ งรักษาและทําการซ่ อมแซมเล็กน้อย แต่ถา้ เป็ นการซ่ อมแซมใหญ่นนเป็
ั นหน้าทีของ
42
ผูใ้ ห้เช่าทีจะต้องทําการซ่ อมแซม มิใช่หน้าทีของผูเ้ ช่า และเมือมีความเสี ยหายซึ งมิใช่หน้าทีของผูเ้ ช่า ผู ้
เช่ า จะต้องบอกกล่ า วให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า ทราบโดยพลัน เมือมีเหตุต ามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา 557 ซึ งเป็ นเหตุ 3 กรณี คือ หนึง ทรัพย์สินทีเช่ านันชํารุ ดควรทีผูใ้ ห้เช่ าจะต้องซ่ อมแซม สอง เมือ
มี ภ ยัน ตรายแก่ ท รั พ ย์ สิ นที ให้ เ ช่ า และควรที ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า จะได้ ป้ องปั ด ภยัน ตราย และสาม เมื อมี
บุคคลภายนอกรุ กลําเข้ามาในทรัพย์สินทีเช่าหรื อเรี ยกร้องสิ ทธิ อย่างใดอย่างหนึงเหนือทรัพย์สินนันก็ดี
หากผูเ้ ช่าไม่แจ้งให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าทราบ ผูเ้ ช่ าจะต้อ งรับผิดต่อผูใ้ ห้เช่ าเมือผู ้ให้เ ช่ าต้องได้รับ ความเสี ยหาย
เพราะการทีผูเ้ ช่าไม่แจ้ง หรื อแจ้งชักช้าของผูเ้ ช่ านันเอง
3) หน้าทีไม่ทาํ การดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินทีเช่ า
เมือสัญญาเช่าสิ นสุ ดผูเ้ ช่ามีหน้าทีต้องส่ งมอบทรัพย์สินทีเช่ าคืนให้แก่ผใู ้ ห้เ ช่ า
ตามสภาพเดิม ทรัพย์สินมิใช่ ของผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่ายังคงเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน หากมีการดัดแปลงหรื อต่อ
เติมทรัพย์สินทีเช่าอาจเป็ นผลให้ทรัพย์สินทีเช่าไม่อยูใ่ นสภาพเดิมหรื อเปลียนแปลงไป ดังนัน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 588 จึงบัญญัติบทห้ามมิให้ผูเ้ ช่ าทําการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สิ นทีเช่ า
นันโดยไม่ ได้รับความยิน ยอมจากผู ้ให้เ ช่ า การดัด แปลงต่ อ เติม ทรั พย์สิ น ทีเช่ า ในความหมายของ
บทบัญญัติตามาตรา 558 คือ การแก้ไขและ/หรื อการต่อเติมอันมีผลให้รูปร่ างรู ปทรงหรื อลักษณะการใช้
งานทรัพย์สินทีเช่าเปลียนแปลงผิดไปจากเดิมอย่างถาวรหรื อชัวคราว ศาลฎีกาเคยตัดสิ นไว้ในคําพิพากษา
ศาลฎีกาที 1077-1079/2515 ว่าการทีผูเ้ ช่ าตึกแถวกันห้องด้วยไม่อดั ไม่แน่นหน้า รื อออกได้ง่าย และไม่ทาํ
ความเสี ยหายหรื อเปลียนแปลงรู ปทรงเดิมของอาคาร ย่อมไม่ถือว่าเป็ นการดัดแปลงต่อเติมตึกแถวทีเช่า
4) หน้าทียินยอมให้ผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจดูทรัพย์สินทีเช่าและซ่อมแซมทรัพย์ทเช่
ี า
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่ าย่อมมีความเป็ นห่วงในทรัพย์สินของตน
ซึ งมีค่าราคามีการเสื อมสภาพ ผูใ้ ห้เช่าควรทีจะได้มีโอกาสในการเข้าตรวจดูทรัพย์สินทีเช่าว่าผูเ้ ช่าได้ใช้
สอยทรัพย์สินตามปกติวญิ ูชนทัวไปพึงสงวนทรัพย์สินของตน หรื อตรวจดู ค วามเสี ยหายเล็กน้อยทีผู ้
เช่ าได้ซ่อมแซม หรื อทรัพย์สินควรทีจะได้รับการซ่ อมแซมจากผู้ให้เช่าหรื อไม่ เพือป้ องกันความเสี ยหาย
อันจะเกิดกับทรัพย์สินทีเช่าซึ งจะเป็ นเหตุให้ผู ้ให้เ ช่ าได้รับความเสี ยหาย หากปล่อยเวลาจนสัญญาเช่ า
สิ นสุ ดความเสี ยหายอาจมีมากขึน ดังนัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 555 จึงได้บญ
ั ญัติว่า
ผูเ้ ช่ามีหน้าทีต้องยินยอมให้ผูใ้ ห้เช่าหรื อตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจดูทรัพย์สินทีเช่ าเป็ นครังคราว ใน
เวลาและระยะอันสมควร ในลักษณะทีไม่เป็ นการรบกวนการใช้และได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่ า
ของผูเ้ ช่า
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5) หน้าทีชําระค่าเช่ า
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาต่างตอบแทนฝ่ ายหนึงเรี ยกว่าผูใ้ ห้เช่ า อีกฝ่ ายหนึงเรี ยกว่า
ผูเ้ ช่า ผู้เช่าได้รับสิ ทธิ ได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรั พย์สินทีเช่ าอย่างหนึ งอย่างใดชัวระยะเวลาอันมี
จํากัด และผูเ้ ช่าตกลงให้ค่าเช่าเพือการนัน เมือผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่ าให้แ ก่ ผูเ้ ช่ าแล้ว ผู้เ ช่ ามี
หน้าทีประการสําคัญทีจะต้องชําระค่าเช่าให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าตามทีได้ตกลงกัน หากในระหว่างระยะเวลาการ
เช่ าผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าเพราะเหตุสุวสิ ัยหรื อ เพราะเหตุทีผูใ้ ห้เช่ า
ไม่ตอ้ งรั บผิ ดชอบ ผู ้เช่ ายังคงต้องมีหน้าทีชําระค่า เช่ าให้แ ก่ ผูใ้ ห้เช่ าตามสัญญาเช่ า คําพิพากษาฎีกาที
469/2488 ในเรื องเช่านาแล้วนําท่วม หรื อฝนแล้วทํานาไม่ได้นนั ไม่ทาํ ให้ผูเ้ ช่าหลุดพ้นจากการชําระค่ า
เช่ าตามสัญญา เพราะการทีนําท่วมหรื อฝนแล้งไม่ทาํ การให้การชําระหนีเป็ นการพ้นวิสัย คงเป็ นการพ้น
วิสัยในเรื องทีจะไม่ได้รับผลจากการทํานาเท่านัน และตามคําพิพากษาฎีกาที 319/2489 เช่านาแล้วนําท่วม
ต้นข้าวเสี ยหายหมด กรณี ไม่ตอ้ งด้วยมาตรา 369-372 วรรคหนึง หน้าทีของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่านันอยูท่ ี
การส่ งมอบทรัพย์ทีเช่าให้แก่ ผูเ้ ช่ า คดีนี ผูใ้ ห้เช่าได้มอบทีนาให้ผูเ้ ช่าแล้วผู้เ ช่ าเอาไปให้ผู้อืนเช่ าช่ วงหา
กําไรจากชาวนาอีกต่อหนึงแล้ว การทีผูเ้ ช่าหากําไรไม่พอหรื อเรี ยกเงิน จากผู ้เ ช่ าช่ วงไม่ได้นนั หาทํา ให้
การชําระหนีระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผู้เช่าเป็ นพ้นวิสัยไม่ ผูเ้ ช่ าจึงมีหน้าทีต้องชําระค่าเช่าทีค้างตามสัญญา
โดยปกติ แล้วในการทําสัญญาเช่ า ผูใ้ ห้เช่าจะกําหนดให้ผู้เช่ าวางเงินประกัน
เพือประกันความเสี ยหายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนแก่ ทรัพย์สินทีเช่ า รวมทังเพือเป็ นประกันการชําระค่าเช่ า
และการผิ ดสัญญาเช่ า ซึ งตามข้อตกลงได้กาํ หนดว่าหากผูเ้ ช่ าผิ ดสัญญาให้ผูใ้ ห้เช่ ามีสิ ทธิ ทีจะริ บเงิ น
ประกันดังกล่าวได้เต็มจํานวน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินดังกล่าวเป็ นเบียปรับหากสู งเกินไปศาลลดลงได้ คํา
พิพากษาฎีกาที 7159/254243
6) หน้าทีส่ งมอบคืนทรัพย์สินทีเช่าเมือสัญญาเช่ าสิ นสุ ด
เมือสัญญาเช่าสิ นสุ ดหรื อระงับลงไม่วา่ กรณี ดว้ ยเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่ามีหน้าทีต้อง
ส่ งคืนทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า ผูเ้ ช่าจะต้องคืนทรัพย์สินทีเช่าตามทีได้รับมอบมาจากผูใ้ ห้เช่า จะเอา
ทรัพย์สินอืนแม้จะเป็ นประเภทและชนิดเดียวกันมาคืนให้แก่ผูใ้ ห้เช่าไม่ได้ ในการคืนทรัพย์สินนันผูเ้ ช่า
จะต้อ งส่ งมอบคืนทรั พย์สินทีเช่ า ในสภาพทีได้รับมอบมาในขณะทําสัญญาเช่ า หากมีการระบุ สภาพ
ทรัพย์สินไว้ในเป็ นสัญญาเช่ าหรื อเป็ นหลัก ฐาน แต่หากกรณี ไม่มีการระบุสภาพทรัพย์สิน ที เช่ าไว้ใน
สัญญาหรื อหลักฐานในขณะเช่ า ผูเ้ ช่ าจะต้องส่ ง มอบทรั พย์สินทีเช่ าในสภาพอันซ่ อมแซมดีแ ล้ว ทัง
เพราะกฎหมายได้บญั ญัติขอ้ สันนิษฐานไว้แล้วว่า ผูเ้ ช่าได้รับทรัพย์สินทีเช่าในสภาพซ่ อมแซมดีแล้ว ใน
การส่ งคืนทรัพย์สินทีเช่านันหากปรากฎว่าทรัพย์สินทีเช่าเกิ ดสู ญหายหรื อบุบสลาย ผูเ้ ช่ าจะต้องรั บผิด
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คําพิพากษาฎีกาที 7159/2542 จําเลยเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเช่า ลูกหนีจึงมีสิทธิ ริบเงินประกันการ
เช่ าได้ เงินประกันการเช่าดังกล่าวแม้ในสัญญาเช่ าจะไม่เรี ยกเบียปรั บแต่ขอ้ ทีกําหนดไว้ในสัญญาที ให้
ลูกหนีอาจใช้สิทธิ ริบเอาได้นนมี
ั ลกั ษณะเป็ นเบียปรั บ เงิน ประกันการเช่ าดังกล่ าวจึงเป็ นเบียปรับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 381 ซึ งศาลมีอาํ นาจทีจะลดลงเป็ น จํานวนพอสมควรได้
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หากปรากฎว่าความเสี ยหายนันเกิ ดจากความผิดของผูเ้ ช่ าหรื อบุค คลซึ งอยู่กบั ผูเ้ ช่ าหรื อผูเ้ ช่ าช่ วง เช่ น
มาตรา 553 ที กําหนดให้ผู้เช่ า ต้อ งสงวนรั ก ษาทรั พยสิ นที เช่า นันเสมอกับ วิญ ู ชนจะพึ งสงวนรั กษา
ทรัพย์สินของตนเองหากผูเ้ ช่ าไม่ทาํ แล้วเกิ ดความเสี ยหายแก่ ทรัพย์สินทีเช่า ผูเ้ ช่ าก็ตอ้ งรับผิด44
7) หน้าทีต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาเช่ าครึ งหนึ ง
สัญญาเช่ า ก็ เ พือประโยชน์ แ ก่ ผู้ให้เ ช่ าในการได้รับค่ าตอบแทนจากการนํา
ทรัพย์สินให้ผูเ้ ช่าได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่า หากไม่ได้ตกลงเกี ยวกับค่าธรรมเนียมซึง
ในกรณี นี หมายค่ า ธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนการเช่ าผู ้เ ช่ า มี หน้า ที ต้อ งชํา ระค่า ฤชาธรรมเนี ย ม
ครึ งหนึง ตามมาตรา 539 อย่างไรก็ตามคู่สัญญาอาจตกลงให้ผูเ้ ช่าเป็ น ออกแต่เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดหรื อ
ว่าให้ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูอ้ อกแต่เพียงฝ่ ายเดียว
4. ความระงับของสั ญญาเช่ า
ตามหลักนิติกรรมสัญญา สัญญาเป็ นอันระงับด้วยเหตุ สามประการ หนึ ง การบอก
ล้างโมฆียะกรรม สอง การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่เพียงฝ่ ายเดียว และ สาม การตก
ลงเลิกสัญญาอันเป็ นการทํานิติกรรมสองฝ่ าย ความระงับของสัญญาเช่าทรัพย์จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับ
ความระงับตามหลักนิติกรรมสัญญาข้างต้น สัญญาเช่าทรัพย์สินเป็ นสัญญาทีมีลกั ษณะของการปฎิบตั กิ าร
ชําระหนีกันเป็ นระยะๆ กล่าวคือผูเ้ ช่ าเมือได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินเป็ นระยะๆ แล้วก็ตอ้ ง
ชําระค่าเช่าตอบแทนเป็ นระยะๆ ด้วย เมือผูเ้ ช่าชําระค่าเช่าสําหรับการใช้ทรัพย์ในระยะใดแล้ว หนีในการ
ชําระค่าเช่าของผูเ้ ช่ าย่อมระงับสิ นไปในระยะนัน ส่ วนผูใ้ ห้เช่ า เมือได้ให้ผูเ้ ช่าหรื อได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยสิ นทีเช่าสมดังวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเช่าในระยะใดแล้ว หนี ของผูใ้ ห้เ ช่ าสําหรั บระยะนันย่อ ม
ระงับสิ นไปด้วยเช่นกัน45 เหตุทีสัญญาเช่ าทรัพย์สินระงับอาจเกิดขึนโดยข้อตกลงในสัญญา และโดยผล
ของกฎหมาย
1) กรณีสัญญาเช่ามีก ําหนดระยะเวลา
การเช่าทรัพย์สินทีมีกาํ หนดระยะเวลาแน่ นอน สัญญาย่อ มเช่ าย่อมระงับเมือ
กําหนดเวลาการเช่าตามทีได้ตกลงกันไว้ โดยไม่จาํ ต้องมีการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 564 สําหรับสัญญาเช่าทีมีกาํ หนดระยะเวลานันหมายถึง
สัญญาเช่าทีมีการระบุระยะเวลาสิ นสุ ดแน่นอนวันและเวลาปี ปฎิทิน หรื อกําหนดเป็ นช่วงระยะเวลา เช่น
สัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี เมือครบหนึ งปี สัญ ญาเช่ าเป็ นอันระงับ ในกรณี ทีคู่ สัญญาได้ตกลง
สัญญาเช่ ามี กาํ หนดระยะเวลาเช่ า ไว้ตลอดอายุข องผูเ้ ช่ าหรื อผูใ้ ห้เ ช่ า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 541 ถือว่าเป็ นสัญญาเช่ าทีมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอนคือความตายของผูเ้ ช่าหรื อผูใ้ ห้เช่า
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ไผทชิ ต เอกจริ ยกร, เรื องเดิม, หน้า 175.
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ศันนท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์ , คําอธิ บายกฎหมายเช่าทรั พย์-เช่ าซื อ, พิมพ์ครั งที 5 (กรุ งเทพมหานคร:
วิญ ชู น, 2554), หน้า 21.
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เมือผูเ้ ช่าตาย หรื อ ผูใ้ ห้เช่าตายก็เป็ นการสิ นสุ ดระยะเวลาการเช่าโดยสัญญาเช่าทรัพย์สินจึงระงับสิ นไป
ทันทีโดยไม่ตอ้ งรอบให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงบอกกล่าวเลิกสัญญาหรื อแจ้งเจตนายกเลิกสัญญาเช่าต่อ
กันอีก
2) กรณีสัญญาเช่าไม่มกี าํ หนดระยะเวลา
ในกรณี ทีผูใ้ ห้เช่าหรื อผูเ้ ช่าไม่ได้ตกลงกันไว้เกียวกับกําหนดระยะเวลาทีสัญญา
เช่ าสิ นสุ ด และไม่ได้ตกลงตลอดอายุของผูใ้ ห้เช่ าหรื อผูเ้ ช่ า ถือว่าเป็ นสัญญาเช่าทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
นอกจากนี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 570 ได้วางหลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการเช่า
ในกรณี ทีเดิมผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าได้ตกลงกําหนดระยะเวลาการเช่าไว้แต่ตอ่ มาได้ครบกําหนดระยะเวลาการ
เช่ าแล้ว ผูเ้ ช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินอยูโ่ ดยผูใ้ ห้เช่ ารู้แล้วไม่ทกั ท้วง คือ ผูใ้ ห้เช่านิง กรณีถอื ว่าผูใ้ ห้เช่า
ยินยอมให้ผูเ้ ช่าเช่าทรัพย์สินกันใหม่เป็ นสัญญาเช่าทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลาการเช่า46 ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ า มี
สิ ทธิ บอกเลิกสัญญาได้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องมีอาศัยเหตุว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งผิดสัญญาเช่ าอี ก ต่อไป
เพียงแต่ไม่ประสงค์ทีจะให้เช่าหรื อให้เช่ าแล้วแต่ กรณี ก็แสดงเจตนาบอกเลิ กสัญญาให้แก่ คู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ ง เพียงแต่ การบอกเลิกสั ญญานันต้อ งมี วธิ ี การเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
มาตรา 5
3) สัญญาเช่าระงับตามข้อตกลงในสัญญาเช่า
ในกรณี ทีคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ตกลงกําหนดไว้ในสัญญาแล้วว่าเมือเกิ ด
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงเกิ ดขึนในสัญญา ให้สัญญาระงับทันที เช่น เมือผูเ้ ช่าไม่สงวนทรัพย์สินทีเช่า
ให้สัญญาเช่าระงับทันที เช่ นนี ก็ ย่อ มทําได้และสัญ ญาก็ จะระงับไปทันทีทีมีเหตุการณ์ ดงั กล่าวโดยไม่
ต้องบอกกล่าวหรื อบอกเลิกสัญญากันอีก
4) สัญญาเช่าระงับโดยเจตนาของคูส่ ัญญา
ในกรณี ทีคู่สัญญาผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงกัน ให้ระงับสัญญาเช่ า ผู ้เช่ าส่ งมอบ
คืนทรัพย์สินทีเช่าแก่ผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าย่อมระงับสิ นไปตามหลักเสรี ภาพในการเจรจาต่อรอง
5) สัญญาเช่าระงับเมือทรัพย์สินซึ งให้เช่าสู ญหายไปหมด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 567 เมือทรัพย์สินทีเช่ าอันเป็ นวัตถุ
แห่ งหนี ได้สูญหายไปหมดก็จะไม่มีวตั ถุแห่งหนีตามสัญญาเช่ าอีกต่ อ ไป สั ญญาเช่ าทรัพย์ย่อ มระงับลง
ทันทีโดยไม่จาํ เป็ นพิจารณาเป็ นความผิดของผู้ให้เช่าหรื อผูเ้ ช่าหรื อไม่ “คําว่าสู ญหายนี หมายถึงทรัพย์ที
เช่ าเสี ยหายหรื อถูกทําลายไปจนหมดสภาพ แต่ในกรณี ทีทรั พย์สินทีเช่ าไม่ได้ถูกทําลาย แต่สูญหายไป
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คําพิพากษาฎีกาที 876/2537 สัญญาเช่ ากําหนดเวลาไว้ 15 ปี และมีข อ้ สั ญญาด้วยว่าผู ้ให้เช่ า
ยินยอมตกลงให้ผูเ้ ช่าเช่าต่ออีก 14 ปี ข้อสัญญาว่าจะให้เช่า 14 ปี เป็ นเพียงคํามันว่าจะให้เช่าเมือผูเ้ ช่ามิได้
แสดงความจํานงตามคํามันนันก่ อนครบอายุสัญญา คํามันย่อมระงับสิ นไปพร้ อมกับความระงับแห่ ง
สัญญาเช่าเมือครบ 15 ปี การทีผูเ้ ช่าอยู่ต่อมาและผูใ้ ห้เช่าไม่ทกั ท้วงจึงเป็ นสัญญาเช่าทีไม่มีก าํ หนดเวลา
ตามมาตรา 570.
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จริ งๆ เช่ น ถูกขโมยไป จนไม่ทราบว่าอยู่ทีใด ในกรณี เช่ น นี ก็ถือ ว่าสัญญาเช่ าระงับสิ นไปแล้ว แม้จะ
ภายหลังจะได้ทรัพย์สินทีเช่ากลับคืนมาก็ไม่น่าจะทําให้สัญญาเช่านันยังคงมีอยูต่ ่อไป หรื อเกิดขึนใหม่47
6) สัญญาเช่าระงับเมือผูเ้ ช่าถึงแก่ความตาย
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีผูใ้ ห้เ ช่ าถือเอาคุณสมบัติของผูเ้ ช่ าเป็ นสาระสําคัญใน
การทําสัญญาเช่า สัญญาเช่าเป็ น สิ ทธิเฉพาะตัวของผูเ้ ช่า เพราะผูใ้ ห้เช่ าต้องส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ผู ้
เช่ าไว้ในความครอบครองเพือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทีเช่ า ผู ้เ ช่ ามี หน้าทีในการบํารุ งรั ก ษา ผูเ้ ช่ าได้รับ
ความไว้วางใจในการใช้และดู แลทรัพ ย์สินที เช่ า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 544 จึ ง
กําหนดว่าเมือผูเ้ ช่าตายสิ ทธิ การเช่าตามสัญญาเช่าเป็ นอันระงับไป
7) สัญญาเช่าระงับเพราะฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา
หากคู่ สัญญาฝ่ ายหนึงกระทําผิ ดหน้าทีตามสัญญาหรื อหน้าทีตามทีกฎหมาย
กําหนดดังกล่ าวมาแล้ว อีก ฝ่ ายหนึงมีสิทธิ บอกเลิก สั ญญาได้เ ช่ นเดี ยวกันกับสิ ทธิ เลิก สัญญาทัวๆไป
ตามที กํา หนดในมาตรา 386 ซึ งบัญ ญัติใ ห้คู่ สั ญ ญามีสิ ทธิ บอกเลิ ก สั ญ ญาโดยข้อ สั ญ ญาหรื อ โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2.3.2 พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
เป็ นกฎหมายทีเกี ยวกับการคุ ้ม ครองผู ้บริ โภคทีกํา หนดมาตรการคุ้ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจนมีการประกาศใช้เป็ นกฎหมายเมือวันที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ซึงเนือหาสาระได้
บัญญัติวธิ ีการเยียวยาชดใช้และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ซึ งมีสาระสําคัญพิจารณาในแต่ ล ะมาตรา
ดังนี
1. ความหมายของผู้บริ โภค
ผูบ้ ริ โภคตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3
นันหมายถึง ผูท้ ีได้รับการจูงใจหรื อการชักชวนจากผูป้ ระกอบกิ จการด้านธุ รกิ จเพือให้ซือสิ นค้า ทังยัง
หมายถึ ง ผู ้ซื อสิ นค้า หรื อผู้รับบริ การจากผู ้ประกอบการทางด้านธุ รกิ จโดยสุ จริ ต แม้จะยังไม่ได้เสี ย
ค่าตอบแทนก็ตาม และได้ให้คาํ นิยามของผูป้ ระกอบกิจการด้านธุ รกิจ ว่า ผู ้ข าย ผู้ผลิตเพือนํา ไปขาย ผู ้
สังหรื อนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพือทําการค้าขาย หรื อ ผูซ้ ื อเพือนําสิ นค้าขายต่อ หรื อเป็ นผูใ้ ห้บริ ก าร
และทังยังรวมถึงผูป้ ระกอบกิจการด้านโฆษณา
ในความเห็นของผูว้ จิ ยั แม้ตามสัญญาเช่ านิติสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าจะมี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา เช่าทรัพย์ กําหนดสิ ทธิ และหน้าทีไว้แล้วก็ตาม
แต่ตามความหมายของผูบ้ ริ โภคทีกําหนดไว้ในมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
ผูใ้ ห้เช่าพืนทีร้ านค้าในพืนทีศูนย์การค้าจะมีลกั ษณะแตกต่างจากการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อืนๆ เนื องจาก
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ไผทชิ ต เอกจริ ยกร, เรื องเดิม, หน้า 183.
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ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีในการให้บริ การสาธารณู ปโภค หน้าทีในการบริ หารจัดการพืนทีศู นย์การค้าเพือให้ผเู ้ ช่า
สามารถประกอบกิจการเพิมจากการส่ งมอบพืนทีให้ใช้ประโยชน์เช่นการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์อย่างอืน
หน้าทีดังกล่าวนัน ผูใ้ ห้เช่าจึงมีสถานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การก็อยู่ในความหมายของผูป้ ระกอบกิจการด้านธุ รกิจ
และอีกด้านหนึงนันคือผูเ้ ช่ าก็คือผูร้ ับบริ การจากผูป้ ระกอบการทางด้านธุ รกิจ ดังนัน ผูเ้ ช่าจึงเป็ นผูบ้ ริโภค
ตามความหมายของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 33 ด้วย
2. หน่ วยงานหรื อองค์ กรในการดําเนินการเพือคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 ได้กาํ หนดให้มีการก่อตัง
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพือทําหน้าทีรักษาผลประโยชน์
ของผูบ้ ริ โ ภค โดยให้มีอาํ นาจในการดํา เนิ น คดีเรี ยกค่ าเสี ย หายเพือผู ้บริ โภคนอกเหนื อจากสิ ทธิ ของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนซึ งมีสิทธิ ดาํ เนิ นคดีได้ดว้ ยตนเองในฐานะผูเ้ สี ยหาย คณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริ โภค
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา และผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่
เกิ น 8 คน ซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตังเป็ นกรรมการ โดยมีเลขาธิ การคณะกรรมการคุม้ ครองผู ้บริ โภคเป็ น
กรรมการและเลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินการเพือให้ผูบ้ ริ โภคได้รับการคุม้ ครองหรื อเยียวยา
แก้ไขเมือผูบ้ ริ โภคได้รับความเดือ ดร้ อนจากการไม่ ได้รับ ความเป็ นธรรมของผู ้ประกอบกิ จการด้าน
ธุรกิจ ตามมาตรา 10 แบ่งเป็ น
1) พิจารณาเรื องราวร้ อ งทุก ข์จากผูบ้ ริ โภคทีได้รับความเดือดร้ อ นหรื อ เสี ยหาย
เนืองมาจากการกระทําของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
2) ติดตามและสอดส่ งพฤติ การณ์ข องผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ซึ งกระทําการใดๆ อันมี
ลัก ษณะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ข องผูบ้ ริ โภค และจัดให้มีก ารทดสอบหรื อพิสูจน์สินค้าหรื อบริ การใดๆ
ตามทีเห็นสมควรและจําเป็ น เพือคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ตามมาตรา 36
3) แจ้ง หรื อ โฆษณาข่ า วสารเกี ยวกับสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทีอาจก่ อ ให้เ กิ ดความ
เสี ยหายหรื อเสื อมเสี ยแก่สิทธิ ของผูบ้ ริ โภค ในการนีจะระบุชือสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อชือของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจด้วยก็ได้
4) ให้คาํ ปรึ ก ษาและแนะนําแก่ ค ณะกรรมการเฉพาะเรื อง และพิ จารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์คาํ สังของคณะกรรมการเฉพาะเรื อง
5) หน้ า ที เกี ยวกั บ ประกาศกํา หนดระเบี ย บเกี ยวกั บ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ขอ
คณะกรรมการเฉพาะเรื องและคณะอนุกรรมการ
6) สอดส่ องเร่ งรัดพนักงานเจ้าหน้าที ส่ วนราชการ หรื อ หน่ วยงานอื นของรั ฐให้
ปฏิบตั ิการตามอํานาจและหน้าทีทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเร่ งรัดพนักงานเจ้าหน้าทีให้ดาํ เนิ นคดีใน
ความผิดเกี ยวกับการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
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7) ดําเนินคดีเกี ยวกับการละเมิดสิ ทธิ ของผู ้บริ โภคทีคณะกรรมการเห็นสมควร
หรื อมีผูร้ ้องขอตามมาตรา 39
8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40
9) เสนอความเห็น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เกี ยวกับ นโยบายและมาตรการในการ
คุ ้มครองผู ้บริ โภคและพิจารณาให้ค วามเห็ น ในเรื องใดๆ ทีเกี ยวกับ การคุ ้มครองผู ้บริ โ ภคตามที
คณะรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี มอบหมาย
10) ปฏิ บัติก ารอื นใดตามทีมี ก ฎหมายกํา หนดไว้ให้เ ป็ นอํา นาจและหน้ า ที ของ
คณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรานี
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิการหรื อเตรี ยมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพือพิจารณาดําเนิ นการต่อไปได้
3. วิธีการคุ้มครองผู้บริ โภค
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 21 เป็ นหลัก ทัวไปของวิธีก าร
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทีบัญญัติวา่ ในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บงั คับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนัน และให้นาํ บทบัญญัติในหมวดนี ไปใช้บงั คับได้เท่าทีไม่ซํา
หรื อขัดกับบทบัญญัติดงั กล่าว เว้นแต่
1) ในกรณี ทีมีความจําเป็ นเพือประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนรวม หากปรากฏว่า
เจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดําเนินการหรื อดําเนิ นการยังไม่ค รบขันตอนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน และมิได้ออกคําสังเกียวกับการคุ้มครองผู ้บริ โภคตามกฎหมายดังกล่าวภายใน
90 วัน นับ แต่ วนั ที ได้รั บ หนัง สื อ แจ้ง จากกรรมการเฉพาะเรื องหรื อ คณะกรรมการเสนอเรื องให้
นายกรัฐมนตรี พิจารณาออกคําสังตามความในหมวดนี
2) ในกรณี ตาม 1) ถ้ามีความจําเป็ นเร่ งด่วนอันมิอาจปล่อยให้เ นิ นช้าต่อ ไปได้ให้
คณะกรรมการเฉพาะเรื องหรื อคณะกรรมการเสนอเรื องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาออกคําสังตามความ
ในหมวดนี ได้โดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งหรื อรอให้ครบกําหนดเก้าสิ บวันตามเงือนไข
พระราชบัญ ญัติ คุ้มครองผู ้ บริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ มเติ ม พ.ศ. 2541 ได้
คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคด้ านโฆษณา คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคด้า นฉลาก และ คุ ้ม ครองผู ้ บริ โภคด้า นสั ญ ญา
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 14 ได้กาํ หนดให้มีการจัดตังคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาขึนมาเพือทําหน้าทีในการควบคุมดู แลการโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ และมีอาํ นาจในการแต่ งตัง
คณะอนุกรรมการขึนเพือดําเนินการพิจารณาหรื อปฎิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดตามทีคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณามอบหมายก็ ได้ อันประกอบไปด้วยผู ้ทรงคุ ณวุฒิในส่ วนทีเกี ยวข้องเป็ นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิ นสิ บสามคน และมีวาระในการ
ดํารงตําแหน่ ง
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4. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านโฆษณา
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านโฆษณา เป็ นมาตราหนึงของการคุม้ ครองผุบ้ ริ โภค ในอัน
ทีจะให้ความคุม้ ครองแก่ผูบ้ ริ โภคเกียวกับการได้รับข้อมูลข่ า วสาร รวมทังคําพรรณาคุณภาพทีถูกต้อง
และเพียงพอเกียวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนัน การโฆษณาเพือจําหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การต่างๆ จึงต้อง
มีการใช้ถอ้ ย หรื อข้อความทีไม่มีลกั ษณะไม่เป็ นจริ งหรื อเป็ นเท็จ เข้าใจผิดในสาระสําคัญของสิ นค้าหรื อ
บริ การ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคมเป็ นการส่ วนรวม ก่ อให้เกิ ดการสนับสนุ นไม่วา่ จะโดยตรง
หรื อ โดยอ้อ มทีทํา ให้ผู้บ ริ โ ภคหลงเชื อในคุ ณ สมบัติ ห รื อ สาระสํ า คัญ ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดอันไม่เป็ น จริ ง ไม่ว่าวิธีก ารเกี ยวกับการโฆษณาจะใช้วธิ ี ก าร หรื อการดําเนิ นการ
อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นการอ้างอิงรายงานผลการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ สถิติ หรื อสิ งใดสิ งหนึ งอันไม่เ ป็ น
ความจริ งหรื อเกินความจริ งหรื อไม่ก็ตาม
1) ความหมายของโฆษณา
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ได้มีการนิยามเพือให้ความหมาย
เกี ยวกับการโฆษณา หมายความรวมถึง การกระทําการไม่ วา่ โดยวิธีก ารใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรื อ
ทราบข้อความเพือประโยชน์ในทางการค้า
และได้ให้ความหมายของ สื อโฆษณา หมายความว่า สิ งทีใช้เป็ นสื อในการ
โฆษณา เช่ น หนังสื อพิมพ์ สิ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณียโ์ ทรเลข โทรศัพท์ หรื อป้ าย
ซึ งผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าโฆษณาในสื อออนไลน์ก็อยู่ในความหมายของสื อโฆษณาตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคนีด้วย
2) ลักษณะของโฆษณาทีเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ได้บญั ญัติลกั ษณะของ
ข้อความโฆษณาทีถือว่าไม่เป็ นธรรมและเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผู้บริ โภคไว้ โดยให้ตวั อย่างของข้อความ
ไม่เป็ นธรรมไว้ในมาตรา 22 (1) ถึง (5) คือ ซึ งอาจแบ่งออกเป็ น
(1) ข้อความทีเป็ นเท็จหรื อเกิ นความจริ งหรื อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
กล่าวคือ การใช้ขอ้ ความโฆษณาทีเป็ นเท็จหรื อเกิ นความจริ งตามมาตรา
22 (1) หรื อข้อความโฆษณาทีทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ทีมีการโฆษณา ไม่วา่ การโฆษณาดังกล่าวจะมีการอ้างอิงรายงานทางวิชาการ การศึ กษาวิจยั สถิติ หรื อ
สิ งอืนใดก็ต ามทีไม่เ ป็ นความจริ ง หรื อเกิ นกว่าความเป็ นจริ ง ตามมาตรา 22 (2) แต่ ไม่ รวมถึงการใช้
ข้อความโฆษณา วิธีการโฆษณาทีบุคคลทัวๆ ไป เห็นแล้วสามารถรับรู ้ หรื อเข้าใจได้ “ไม่อาจเป็ นความจริ ง
ได้อย่างแน่นอน” ซึ งตัวอย่างเช่น ข้อร้ องเรี ยนเกียวกับกรณี ภาพโฆษณาจําหน่ายอาหารและเครื องดืมซึง
จูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื อสิ นค้า แต่ปรากฎว่าสิ นค้าทีได้รับมีปริ มาณ ลัก ษณะรู ปแบบ ขนาด สี สัน ไม่
เป็ นไปตามภาพโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีคาํ สังห้ามใช้ข ้อความโฆษณาดังกล่ าว ด้วย
เห็นว่าการโฆษณาดังกล่าวส่ งผลทําให้ผูบ้ ริ โภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี ยวกับสิ นค้าหรื อ บริ การ ซึ ง
อาจเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จหากมีการแสดงภาพการโฆษณาจําหน่ายอาหารหรื อเครื องดืม จะ
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มีข ้อความประกอบกับภาพโฆษณาดังกล่าวว่า “ใช้สําหรั บการโฆษณาเท่านัน” เพือเป็ นการแจ้งเตือ น
ผูบ้ ริ โภค
(2) ข้อความโฆษณาทีก่อ ให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคมโดยรวม
กล่าวคือการใช้ขอ้ ความทีเป็ นการสนับสนุน ส่ งเสริ มไม่วา่ จะเป็ นทางตรง
หรื อทางอ้อม ให้มีการกระทําความผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีขอประชาชน หรื อนําไปสู่ ความเสื อม
เสี ยต่อวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนทําให้เกิ ดความแตกแยก ความสามัคคีของประชาชน ตามมาตรา 22
(3) และ (4) ตัวอย่างกรณี โฆษณาบริ การโหลดข้อความหรื อภาพหรื อวิดีโอสื อลามกและอนาจารผ่าน
ระบบออนไลน์ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นการใช้ข้อความโฆษณาทีมี
ลักษณะเป็ นการกระทําความผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อนําไปสู่ ความเสื อมเสี ยต่อ
วัฒนธรรมของชาติ จึงได้มีคาํ สังห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทําการใช้ขอ้ ความโฆษณาในลักษณะดังกล่าว
(3) เป็ นการใช้ขอ้ ความโฆษณาทีผิดตามกฎกระทรวง
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอาํ นาจกําหนดแนวทาง และวิธีก าร
ปฎิบตั ิเกี ยวกับการโฆษณาไว้ในกฎกระทรวงได้ ตามมาตรา 22 (5) เนื องจากมี ความจําเป็ นต้องวาง
หลักเกณฑ์เพือใช้ในการวินิจฉัย หรื อกํา หนดแนวทางการโฆษณาแนะนําผู ้ประกอบธุ รกิ จ เช่ น การ
โฆษณาสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารทีใช้อ้างอิ งข้อเท็จจริ งเกี ยวกับพระมหากษัตริ ย์ พระราชิ นี รัชทายาท หรื อ
ผูส้ ําเร็ จราชการแทนพระองค์ การโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ ก ารที ระบุหรื อประกาศว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจะ
จัดให้มีก ารแถมพกหรื อ รางวัล เสี ยงโชค การโฆษณาขายห้อ งชุ ด บ้านจัดสรร ในหนังสื อ พิมพ์ สื อ
สิ งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อป้ ายโฆษณา
การโฆษณาเกี ยวกั บการจัดให้ มี ก ารลด แจก แถมของรางวัล ของผู ้
ประกอบธุ รกิ จในการประชุ มคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาครังที 6/2555 เมื อวันที 23 เมษายน พ.ศ.
2555 ก็ได้มีมติมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประกาศแนวทางในการโฆษณา
ในการลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การก็ได้มีการออกข้อกําหนด หลักเกณฑ์ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องปฎิ บตั ิตาม48
เพือควบคุมการลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องระบุระยะเวลาเริ มต้นหรื อสิ นสุ ดใน
การจัด ให้ มี ข องแถม กรณี ผู ้ ประกอบธุ ร กิ จ ใช้ ข ้อ ความ “ตังแต่ ว นั นี หรื อจนกว่า สิ น ค้ า จะหมด”
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
(4) เป็ นการโฆษณาทีมีลกั ษณะทีทําให้เกิ ดอันตราย ต่อสุ ขภาพ ร่ างกาย หรื อ
จิตใจหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความรําคาญต่อผูบ้ ริ โภค
ซึ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้ก ําหนดไว้ในมาตรา 22 (5) เป็ น
การกําหนดไว้เพืออนาคตหากมีความจําเป็ นทีจะต้องควบคุมโฆษณาบางประเภทปั จจุบนั ยังไม่ได้มีก าร
ออกหลักเกณฑ์ในการดําเนินการดังกล่าว
48

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เรื องแนวทางการโฆษณาลดราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การ ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ประกาศเมือวันที 21 พฤษภาคม 2555.
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3) วิธีการคุม้ ครองการโฆษณา
หากปรากฎว่า คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้มีก ารพิจารณาข้อความ
โฆษณาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จและมี ความเห็นว่าการใช้ขอ้ ความโฆษณาดังกล่าวฝ่ าฝื นกฎหมาย และมี
คําสังเกี ยวกับการใช้ขอ้ ความโฆษณา ห้ามใช้ขอ้ ความโฆษณา ให้ทาํ การแก้ไขข้อความโฆษณา หรื อให้
ทําการโฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิดของผูบ้ ริ โภค ทีอาจเกิดจากการใช้ขอ้ ความโฆษณาดังกล่าว โดย
(1) ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจนําข้อความโฆษณาทีจะใช้ในการโฆษณาเพื อแก้ไข
ความเข้าใจผิดเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา พิจารณาและอนุ มตั ิ ภายในระยะเวลา 7 วัน
นับจากวันทีได้รับคําสังให้โฆษณาแก้ไข
(2) ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งนํ า ข้ อ ความที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ทําการโฆษณาให้ผูบ้ ริ โภคทราบภายใน 20 วัน นับแต่ วนั ทีได้รั บ
ความเห็นชอบดังกล่าว
(3) การทําการโฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิดของผูบ้ ริ โภคนัน ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ต้องทําการโฆษณาข้อความดังกล่าวอย่างต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(4) ค่าใช้จ่ายในการทําโฆษณาข้อความให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเป็ นผู ้รับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านฉลาก
ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30-33 กําหนดให้สิ นค้าที
ควบคุมฉลาก คือสิ นค้าทีผลิตเพือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สิ นค้าทีสังหรื อ นําเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพือขาย สิ นค้าอืนๆ ทีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ สุขภาพ ร่ างกายแต่ไม่เป็ นสิ นค้าควบคุม
ฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอาํ นาจกําหนดให้สินค้านันเป็ นสิ นค้าควบคุมฉลากได้ โดยฉลากนัน
จะต้องระบุ ข้อความทีเป็ นจริ งไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญของสิ นค้า ระบุชือ เครื องหมาย
การค้าของผูผ้ ลิตหรื อนําเข้า รายละเอียดเกียวกับสถานทีผลิต หรื อนําเข้า ตลอดจน ราคา ปริ มาณ วิธีใช้
ข้อแนะนํา คําเตือน วันเดือนปี ทีหมดอายุ เป็ นต้น
6. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสั ญญา
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 ได้มีก ารแก้ไขเพิมเติ มเมื อ พ.ศ. 2541
(ครังที 2) ได้แก้ไขเพิมเติมให้ความคุม้ ครองเรื องสัญญาโดยกําหนดสิ ทธิ ของผู ้บริ โภคทีจะได้รับความ
เป็ น ธรรมในการทําสั ญญา ซึ งแต่เดิมไม่ได้บญ
ั ญัติไว้ โดยมีเนื อหากําหนดให้การประกอบธุ รกิ จขาย
สิ นค้าหรื อบริ การใด ถ้าสัญญานันมีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
มีอ ํา นาจกําหนดให้ ก ารประกอบธุ รกิ จ ขายสิ นค้าหรื อ ให้ บริ ก ารนันเป็ นธุ ร กิ จที ควบคุ มสั ญ ญาได้
กฎหมายจึงได้ก ํา หนดให้มีค ณะกรรมการเฉพาะเรื องว่า ด้วยสัญ ญาขึนมาอี ก คณะหนึ งเพิมเติม จาก
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คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแต่เดิม สัญญาทีผูป้ ระกอบธุ รกิจทํากับ
ผูบ้ ริ โภคต้องมีลกั ษณะ
1) การกําหนดให้มีขอ้ สัญญาทีจําเป็ น
หากคณะกรรมการว่า ด้วยสั ญญามีค วามเห็น ว่าข้อ สั ญ ญาใดมี ค วามจํา เป็ น
ทีจะะต้อ งอยู่ในสั ญญาประเภทใด และหากมิไ ด้ใช้ข ้อสั ญญาเช่น นันจะทําให้ผูบ้ ริ โ ภคเสี ยเปรี ยบผู ้
ประกอบธุ รกิ จเกินสมควร คณะกรรมการสัญญามีอาํ นาจในการกําหนดว่าธุ รกิ จใดเป็ นธุ รกิ จที ควบคุม
สัญญา และให้สัญญาประเภทดังกล่าวจะต้องมีขอ้ สัญญาตามทีคณะกรรมการสัญญากําหนด
2) ห้ามใช้ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค
หากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้ตอ้ งใช้ข้อสัญญาใดแต่ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจไม่ยอมใช้ให้ถือว่าสัญญานันใช้ขอ้ สัญญาทีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด หากคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญากําหนดให้ต้องไม่ ใช้ข ้อสัญญาใดแต่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จยังใช้อ ยู่อีก ให้ถือ ว่าสั ญญาไม่มีข ้อ
สัญญาเช่นว่านัน และหากคณะกรรมการเฉพาะเรื องว่าด้วยสัญญากําหนดให้ตอ้ งใช้ขอ้ สั ญญาใดแต่ผู้
ประกอบธุ รกิ จไม่ยอมให้ใช้ถือว่าสัญญานันใช้ขอ้ สัญญาทีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด กล่าวคือ
แม้ผู ้ประกอบธุ รกิ จจะไม่ จดั ทําสั ญญาสํา เร็ จรู ป ให้มีข ้อ สั ญ ญาตามที คณะกรรมการกําหนด แต่ตาม
กฎหมายทีแก้ไขใหม่นีให้ถือว่าสัญญานันมีขอ้ ความตามทีคณะกรรมการกําหนดอยู่ดว้ ย ทังนี เพือให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค
3) วีธีการควบคุมข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม
มาตรการการควบคุมสัญญาของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัตินี
จะกําหนดให้อ าํ นาจหน้า ทีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาว่า ในสั ญ ญาธุ รกิ จนันควรต้องมีข ้อ
สัญญาใดทีเป็ นสาระสํ าคัญเพือคุ ้มครองผู้บริ โภคในการผู กพัน ทางสัญญากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จโดยมี
วิธีการ ดังนี
(1) กําหนดให้ธุรกิจใดเป็ นธุ รกิจทีถูกควบคุมสัญญาตามมาตรา 35 ทวิ
ในการพิจารณากําหนดให้ธุรกิจใดเป็ นธุ รกิจทีถูกควบคุมสั ญญานัน เป็ น
การพิจารณาของคณะกรรรมการว่าด้วยสัญญาที มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่ สัญญาทางธุ รกิ จ หรื อ
ธุ ร กิ จใดทีมี การร้ อ งเรี ยน หรื อ มีก ารตรวจพบว่า สัญ ญาทีผูป้ ระกอบธุ รกิ จใช้ อยู่ มีข ้อ สั ญ ญาทีทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคเสี ยเปรี ยบเกินสมควร
(2) กําหนดให้ใช้ขอ้ สัญญาตามมาตรา 35 ตรี
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้สัญญาของการประกอบธุ รกิจที
ควบคุมสัญญาแล้วนัน ต้องใช้ขอ้ สัญญาใด หรื อ ต้องใช้ข้อ สัญญาใดโดยมีเงื อนไขในการใช้ขอ้ สั ญญา
ด้วยก็ได้ตามมาตรา 35 ทวิ วรรคสาม ถ้าสัญญาของผูป้ ระกอบธุ รกิจรายใดไม่ใช้ขอ้ สัญญาดังกล่าวตามที
กํา หนด หรื อ ใช้ ขอ้ สั ญ ญาทีไม่เ ป็ นไปตามเงื อนไข กฎหมายให้ถื อว่า สั ญญานันใช้ข ้อสั ญ ญาตามที
ประกาศของคณะกรรมการว่า ด้วยสัญ ญากําหนด หรื อใช้ ข อ้ สั ญญาตามเงื อนไขตามทีประกาศของ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
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(3) กําหนดไม่ให้ใช้ขอ้ สัญญาตามมาตรา 35 จัตวา
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้สัญญาของการประกอบธุ รกิจที
ควบคุมสัญญานันไม่ใช้ขอ้ สัญญาใด ถ้าสัญญาของผูป้ ระกอบธุ รกิจยังมีการใช้ขอ้ สัญญาทีไม่ให้ใช้แล้ว
กฎหมายให้ถือว่าสัญญานันไม่มีขอ้ สัญญาเช่นว่านัน
(4) การควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
คณะกรรมการว่า ด้วยสัญญา มาตรการนี เป็ นมาตราเสริ มเพื อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้า นสั ญ ญาสํ า หรั บกรณี ธุ ร กิ จทีไม่มี ก ารทํา สั ญ ญาเป็ นหนังสื อ โดยไม่ พิจารณาว่า ธุ ร กิ จมี
กฎหมายกําหนดให้ต้อ งทําเป็ นหนังสื อหรื อที ตามปกติประเพณี ทาํ เป็ นหนังสื อเหมื อนอย่างกรณี ก าร
ควบคุมสัญญามีการทําสัญญาเป็ นหนังสื อ เพราะทางปฎิบตั ิในการทําสัญญาแม้จะไม่ได้มีการตกลงทํา
เป็ นหนังสื อกันแต่เพือเป็ นประกันว่ามีการทําสัญญากันขึน ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะให้ผูบ้ ริ โภคชําระเงินเป็ น
มัดจําก็ดีเป็ นการชําระหนีบางส่ วนก็ดี เป็ นการวางเงินเป็ นเบียปรับก็ดี ดังนันเพือเป็ นหลัก ฐานของการ
รับเงินนัน เพือทีผูป้ ระกอบธุ รกิ จจะต้องปฎิบตั ิตามสัญญาทีเกิดขึน จึงสมควรมีการออกหลักฐานการรับ
เงินทีมีขอ้ ความรายละเอียดในการปฎิบตั ิการชําระหนีทีมีเนือหาหรื อข้อความผูกพันระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจกับผูบ้ ริ โภคไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้หลักฐานการรั บเงิ นของการ
ประกอบธุ รกิ จทีควบคุมรายการในหลักฐานการรรับเงินต้องใช้ขอ้ ความใดหรื อต้องใช้ขอ้ ความใดโดยมี
เงือนไขในการใช้ขอ้ ความนันด้วย หรื อไม่ตอ้ งใช้ขอ้ ความใดก็ได้เหมือนกับกรณีการควบคุมสัญญา
4) คณะกรรมการสัญญาได้ใช้อาํ นาจควบคุมสัญญา
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศให้ธุรกิจหลายประเภทเป็ นธุ รกิ จ
ทีควบคุมสัญญาและให้ธุรกิ จทีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน แล้วหลายประกาศ จึงเป็ นหน้าที
ของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบธุ รกิ จตลอดจนผู ้ใช้กฎหมายทีจะต้องให้ค วามสนใจและศึก ษา เนื องจาก
ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแต่ละฉบับมีความสําคัญมีสภาพบังคับเป็ น “กฎหมาย” เนื องจาก
เป็ นประกาศตามกฎหมายทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ทวิ มาตรา 35 ตรี มาตรา 35 จัตวา ทีมี ผ ลกับสัญญา
ของธุ รกิจทีควบคุมโดยตรง49
นับตังแต่มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภคฉบับที 2 (พ.ศ.
2541) เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศธุรกิจทีควบคุ ม
สัญญา แล้ว 9 ประเภท รวม 18 ประกาศ และธุ รกิ จทีควบคุ มรายการในหลักฐานการรั บเงิ น แล้ว 4
ประกาศ ดังนี
ก. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดธุ รกิจทีควบคุมสัญญา
(1) ประกาศเรื องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุ รกิจทีควบคุมสัญญา
(2) ประกาศเรื องให้ธุรกิจบัตรเครติดเป็ นธุ รกิจทีควบคุมสัญญา (ฉบับที
2) พ.ศ. 2542
49
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(3) ประกาศเรื องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุ รกิจทีควบคุมสัญญา (ฉบับที
3) พ.ศ. 2543
(4) ประกาศเรื องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุ รกิจทีควบคุมสัญญา (ฉบับที
4) พ.ศ. 2556
(5) ประกาศเรื องให้ธุรกิจเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที
ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
(6) ประกาศเรื องให้ธุรกิจเช่าซื อรถยนต์และรถจักรรถจักรยานยนต์เป็ น
ธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2545
(7) ประกาศเรื องให้ธุรกิจเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที
ควบคุมสัญญา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
(8) ประกาศเรื องให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็ นธุ รกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ.2543
(9) ประกาศเรื องให้ ธุ ร กิ จให้ บริ การโทรศัพ ท์เ คลื อนที เป็ นธุ ร กิ จ ที
ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
(10) ประกาศเรื องให้ ธุ ร กิ จให้ บริ การโทรศัพ ท์เ คลื อนที เป็ นธุ ร กิ จ ที
ควบคุมสัญญา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
(11) ประกาศเรื องให้ธุรกิจให้เช่ าซื อเครื องใช้ไฟฟ้ าเป็ นธุ รกิ จทีควบคุ ม
สัญญา พ.ศ. 2544
(12) ประกาศเรื องให้ธุรกิจให้เช่ าซื อเครื องใช้ไฟฟ้ าเป็ นธุ รกิ จทีควบคุ ม
สัญญา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
(13) ประกาศเรื องให้ธุรกิจกูย้ ืมเงินเพือผูบ้ ริ โภคของสถาบันการเงินเป็ น
ธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
(14) ประกาศเรื องให้ธุรกิจกูย้ ืมเงินเพือผูบ้ ริ โภคของสถาบันการเงินเป็ น
ธุรกิจทีควบคุมสัญญา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2544
(15) ประกาศเรื องให้ธุรกิจกูย้ ืมเงินเพือผูบ้ ริ โภคของสถาบันการเงินเป็ น
ธุรกิจทีควบคุมสัญญา (ฉบับที 3) พ.ศ. 2545
(16) ประกาศเรื องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ทีมีการจองเป็ นธุ รกิจทีควบคุม
สัญญา พ.ศ. 2551
(17) ประกาศเรื องให้ธุ รกิจให้บริ ก ารออกกําลังกายเป็ น ธุ รกิ จทีควบคุม
สัญญา พ.ศ. 2554
(18) ประกาศเรื องให้ธุ รกิจให้บริ การจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที พักเป็ น
ธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556
ข. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดธุ ร กิ จทีควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงิน มี 4 ประกาศ ดังนี
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(1) ประกาศเรื องให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มทีเรี ยกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็ นธุ รกิจทีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542
(2) ประกาศเรื องให้ธุร กิ จการให้บริ การซ่ อมแซมรถยนต์เป็ นธุ รกิ จที
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2546
(3) ประกาศเรื องการให้เ ช่ าทีอยู่อ าศัยทีเรี ยกเงิ น ประกัน เป็ นธุ ร กิ จที
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549
(4) ประกาศเรื องให้ธุ รกิ จการขายรถยนต์ใช้แ ล้วเป็ นธุ รกิ จทีควบคุ ม
รายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2550
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญายังการกําหนดขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสอง
มิลลิเมตรของข้อความเพือให้เห็นและอ่านได้ชดั เจนและภาษาทีใช้ตอ้ งเป็ นภาษาไทย
5) บทลงโทษในด้านสัญญา
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ มเติ ม พ.ศ. 2541 ได้มี
การกําหนดโทษการฝ่ าฝื นไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมายของผูป้ ระกอบธุ รกิจเอาไว้ในกรณีทีเกียวกับการบังคับ
การให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจปฎิบตั ิในด้านสัญญา คือ
1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่ส่งมอบสัญญาทีมีขอ้ สัญญาหรื อมีขอ้ สัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา 35 ทวิ หรื อไม่ส่งมอบหลัก ฐานการรั บเงิ นทีมีรายละเอียดและข้อ ความถูกต้องตาม
มาตรา 35 เบญจให้แก่ผบู ้ ริ โภคภายในระยะเวลาทีเป็ นทางปฎิบตั ิ ตามปกติ สํ า หรับการประกอบธุ รกิจ
ประเภทนันๆ หรื อภายในระยะเวลาที คณะกรรมการว่าด้วยสั ญญากําหนดโดยประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาสุ ดแต่ระยะใดจะถึงก่ อน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาทหรื อ
ทังจําทังปรับ
2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ งมอบหลัก ฐานการรับเงินโดยลงจํานวนเงิ นมากกว่า ที
ผูบ้ ริ โภคจะต้องชําระและได้รับเงิ นจํานวนนันไปจากผู ้บริ โภคแล้ว ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เ กิ นหนึ ง
เดือน หรื อปรับตังแต่หา้ ร้อยบาทถึงหนึงหมืนบาทหรื อทังจําทังปรั บ เว้นแต่จะพิ สูจน์ ได้วา่ ได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุ รกิ จเช่นนันแล้ว
3) ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ปฎิ บ ั ติ ต ามคํา มั นจะทํ า สั ญ ญา
รับประกันให้ไว้แก่ ผูบ้ ริ โภคซึงสัญญาดังกล่าวต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชือของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อ
ตัวแทน และต้อ งส่ งมอบสัญญานันให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคพร้ อมกับการส่ งมอบสิ น ค้าหรื อให้บริ ก ารภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นหนึงปี หรื อปรั บไม่เกิ นหนึ งแสนบาท หรื อ
ทังจําทังปรับ
7. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู ้บ ริ โภค พ.ศ. 2522 ในส่ วนที 3 ได้ก ําหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยประการอื นไว้เ พิมจากการคุ ้มครองการโฆษณา คุม้ ครองสัญญา และคุ ้มครอง
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ฉลากดังกล่าวแล้ว โดยตามมาตรา 39 ให้อาํ นาจคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีจะพิ จารณาหรื อ เมือ
ได้รับคําร้ องขอจากผูบ้ ริ โภคเข้าดําเนินคดีเกี ยวกับการละเมิดสิ ทธิ ข องผูบ้ ริ โภค ซึ งการดําเนิ นคดีตาม
มาตรานีเป็ นกรณี ทีคณะกรรมการเห็นว่าการดําเนิน คดีนนจะเป็
ั
นประโยชน์แก่ ผู้บริ โภคเป็ นส่ วนรวม
โดยการแต่งตังพนักงานอัยการ หรื อข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผู ้บริ โภคเพือให้ทาํ
หน้าทีดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในศาล ทังนีในการดําเนินคดีใน
ศาลโดยคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคนี มีอาํ นาจฟ้ องเรี ยกทรัพย์สิน หรื อค่าเสี ยหายให้แก่ผูบ้ ริ โภคที
ร้ องขอให้ดว้ ย และได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลอีกด้วย ซึ งถือว่าเป็ นมาตรการคุม้ ครองให้ผบู ้ ริ โภค
ทีมีจาํ นวนมากเป็ นลักษณะกลุ่มได้เข้าถึงรับการเยียวยาแก้ไขด้วยกระบวนการทางศาลได้โดยง่าย
8. การจัดตังสมาคมคุ้มครองผู้บริ โภคโดยการฟ้องคดีแทนผู้บริโภค
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู ้บ ริ โภค พ.ศ. 2522 ในส่ วนที 3 ได้ก ําหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยประการอืนไว้เพิมอีกประการหนึงคือ ตามมาตรา 40 ถึ ง 42 ในการทีจะสมาคมมี
อํานาจในการดําเนินคดีทีเกียวกับการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคแทนผูบ้ ริ โภคได้ โดยกําหนดให้สมาคม
ซึ งมีวตั ถุ ประสงค์ในการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคหรื อต่อ ต้านการแข่ งขัน อันไม่เป็ นธรรมทางการค้า และ
ข้อ บังคับของสมาคมดังกล่ า วในส่ วนทีเกี ยวกับคณะกรรมการ สมาชิ ก และวิธี ก ารดําเนิ นการของ
สมาคมเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง สมาคมอาจยืนคําขอให้คณะกรรมการรับรองเพือ
ใหสมาคมนันมีสิทธิและอํานาจฟ้ องได้ เมือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริ โภคแล้ว
สมาคมมีสิทธิ ในการฟ้ องคดีแพ่ง คดีอาญา หรื อกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้
และให้มีอาํ นาจฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายแทนสมาชิกของสมาคมทีได้รับความเสี ยหายจากการบริ โภคสิ นค้า
หรื อบริ การได้โดยตรงกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ แต่ตอ้ งมีหนังสื อมอบอํานาจให้เรี ยกค่าเสี ยหายจากสมาชิกมา
แสดงด้วย การดําเนินคดีของสมาคมในกรณี ก็เพือประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค ดังนันสมาคมจะถอนฟ้ องเอง
ไม่ได้เ ว้น แต่ ศ าลจะอนุ ญาต โดยศาลจะพิจารณาว่าการถอนฟ้ องนันไม่ เป็ นผลเสี ยต่ อการคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนรวม และการประนีประนอมยอมความหรื อการถอนฟ้ อง จะต้องได้รับความยินยอม
ของสมาชิกสมาคมผูม้ อบหมายให้เรี ยกค่าเสี ยหายมาแสดงต่อศาลด้วย สมาคมยังคงมีหน้าทีปฎิ บตั ิตาม
บทบัญญัติเกียวกับสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายอืนแล้ว ยังต้องมีหน้าที
ปฎิบตั ิตามระเบียบทีคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกําหนดด้วย ไม่ ปฎิบ ัติคณะกรรมการอาจเพิกถอน
การรับรองสิ ทธิ ในการดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภค
2.3.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค พ.ศ. 2551
ตามทีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 แล้วนัน แต่ดว้ ย
การขายสิ นค้าและให้บริ การต่างๆ กับประชาชนมีเพิมมากขึน ผูป้ ระกอบธุ รกิจได้นาํ วิชาการตลาดและ
ทางการโฆษณามาใช้ในการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและบริ การ ซึ งพบว่ามี การเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคเป็ น
จํานวนมาก ผู ้บริ โ ภคไม่ อ ยู่ในฐานะที ทราบภาวะตลาด ข้อ มู ลเกี ยวกับคุ ณภาพและราคาสิ นค้าและ
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บริ การทีถูกต้อง ขาดอํานาจต่อรองในการเข้าทําสัญญาเพือให้ได้มาซึ งประโยชน์ทีควรได้โดยปกติใน
การซื อสิ นค้าหรื อ บริ ก าร แม้จะมีก ฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคหลายฉบับในการให้ความคุม้ ครอง
สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โภคแล้ วก็ ต าม ผู ้ บ ริ โภคก็ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ งมี ค วามรู ้
ความสามารถ มีความเชียวชาญ ใช้เทคนิคการขาย การตลาด เร่ งรัดอารมณ์และเวลาในการตัดสิ นใจ แต่
เมือมีข้อ พิพาทเกิ ดขึ นระหว่า งผูป้ ระกอบธุ รกิ จและผู้บริ โภค และเป็ นคดีขึ นสู่ ศ าล แต่ ก ฎหมายวิธี
พิจารณาความทีใช้บงั คับก็เป็ นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกับ
ในคดีแพ่งทัวไป ซึ งผูบ้ ริ โภคจํานวนมากไม่อยูใ่ นฐานะทีจะสละเวลา ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีได้ และ
ในบางครังประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งไม่เพียงพอทีจะยับยังหรื อบังคับเพือเยียวยาปั ญหา
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทนั ท่วงที จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริ โภค พ.ศ. 2551 ซึ งมี ผ ล
ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 กําหนดวิธีพิจารณาแบบพิเ ศษสําหรับใช้กบั คดีผูบ้ ริ โภคเป็ น
การเฉพาะภายในศาลที พิจารณาคดีแ พ่ง ทัวไปโดยมิ ได้จดั ตังศาลชํานัญ พิเ ศษขึ นมาเพือทํา หน้า ที
พิจารณาเฉพาะคดีผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด โดยวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค จะมีการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
และเอืออํา นวยช่ วยเหลือ ให้ผู ้บริ โ ภคทีได้รั บความเสี ยหายได้รั บการแก้ ไขเยี ย วด้วยความรวดเร็ ว
ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภ าพ มากกว่า บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ซึ งมี
ข้อพิจารณาและข้อแตกต่างของมาตรการในสาระสําคัญดังนี
1. ความหมายของคดีผ้ บู ริโภค
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้กําหนดให้ความหมาย
ของคดีผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ น
1) คดีแ พ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อ ผู ้มีอ าํ นาจฟ้ องคดีแ ทนผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 19
หรื อ ตามกฎหมายอื น กับผู ้ประกอบธุ ร กิ จ ซึ งพิ พาทกัน เกี ยวกับสิ ทธิ หรื อ หน้ า ทีตามกฎหมายอัน
เนืองมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
2) ปคดีแพ่งตามกฎหมายเกียวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายทีเกิดขึนจากสิ นค้า
ทีไม่ปลอดภัย
3) คดีแพ่งทีเกียวพันกันกับคดีตาม 1) หรื อ 2)
4) คดีแพ่งทีมีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วธิ ี พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี
ดังนันคดีผูบ้ ริ โภคต้องเป็ นคดีแพ่ง และจํากัดเฉพาะ 4 ประเภทนี เท่านัน ซึ งคดีตาม
1) และ 2) จะเป็ นคดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีแทนผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ส่ วนคดี
ผูบ้ ริ โภคตาม ข้อ 3 หรื อข้อ 4 อาจมิใช่ คดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผูป้ ระกอบธุรกิจก็ได้
ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบธุ รกิจดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล จะเป็ นบุค คลธรมดาหรื อ นิ ติ
บุคคลก็ได้ สําหรับนิติบุคคลก็อาจเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เช่น บริ ษทั จํากัด สมาคม หรื อเป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
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พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้ให้นิยามของคําว่า
“ผูบ้ ริ โภค” โดยหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคและให้ค วามหมาย
รวมถึงผูเ้ สี ยหายตามกฎหมายเกี ยวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากสิ นค้าทีไม่ปลอดภัย ดังนัน
ความหมาย “ผูบ้ ริ โภค” ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 จึงต้องดูความหมายในบท
นิ ยามของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ในมาตรา 3 และพระราชบัญญัติความรั บผิ ดต่ อ
ความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากสิ นค้าทีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ประกอบกัน
ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของ “ผูบ้ ริ โภค”
ตามมาตรา 3 หมายความว่า ผูซ้ ือหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผู ้ประกอบธุ รกิ จหรื อผูซ้ ึ งได้รับการเสนอหรื อ
การชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพือให้ซือสิ นค้าหรื อรับบริ การ และหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สินค้าหรื อผู ้
ได้รั บบริ การจากผู ้ป ระกอบธุ รกิ จโดยชอบ แม้ มิไ ด้เ ป็ นผู ้เ สี ยค่ า ตอบแทนก็ ต าม และ “ซื อ” ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 หมายความรวมถึง เช่ า เช่ าซื อ หรื อ ได้มาไม่ว่า
ด้วยประการใดๆ โดยให้ค่ าตอบแทนเป็ นเงิ น หรื อ ผลประโยชน์อ ย่างอืน และคําว่า “ขาย” มาตรา 3
ดังกล่าว หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่ าซื อ หรื อจัดหาให้ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ โดยเรี ยกค่าตอบแทน
เป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอืน ตลอดจนการเสนอหรื อการชักชวนเพือการดังกล่าวด้วย รายละเอียด
โปรดดูในข้อ 2.3.1 ทีอธิ บายมาแล้ว
2. มาตรการการฟ้องและดําเนินคดีแทนผู้บริโภค
บุค คลผู ้มี อ าํ นาจนํา คดี ผู ้บ ริ โภคมาสู่ ศ าลหรื อเสนอคําฟ้ องต่ อ ศาลได้น ัน ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรากําหนดให้เ ป็ นอํานาจของบุค คลซึ งเป็ นผูท้ ี
ได้รับความเสี ยหายโดยตรงย่อมเป็ นโจทก์ฟ้องคดีได้ ซึงหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ในทางกลับกันก็ อาจถู กฟ้ องเป็ นจําเลยในคดีผูบ้ ริ โภคได้เช่ นเดียวกัน แต่ในขณะทียืนฟ้ องอาจถึงแก่
ความตายไปแล้ว ก็จะต้องให้ทายาทหรื อ ผูจ้ ดั การมรดกของผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นคู่ความแทนที นอกจากนี
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องหรื อผูร้ ับช่วงสิ ทธิ จากผูบ้ ริ โภคหรื อผู้ประกอบธุ รกิจเป็ นโจทก์ฟ้องคดีผู้บริ โภค
ได้ ซึ งเมือเป็ นผูบ้ ริ โภคแล้วอาจมอบอํานาจให้บุคคลอืนซึงมิได้เป็ นผูบ้ ริ โภคเป็ นโจทก์หรื อจําเลยแทน
ตนได้ ผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ยาว์ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมย่อมมีอาํ นาจฟ้ องคดีแทนหรื อต่อสู ้คดีแทนผูเ้ ยาว์ได้
นอกจากนีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภคมาตรา 19 กําหนดให้บุค คลอีก
สองประเภทนอกจากผูบ้ ริ โภคซึ งได้รับความเสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุรกิจโดยตรงเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ทางศาล
คือ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 และ
สมาคมซึ งมีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อต่อต้านการแข่งขัน อันไม่เ ป็ นทีคณะกรรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภครับรอง ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ถึง 42 นันเอง
คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคเป็ นนิ ติบุ ค คลจัด ตังขึ นโดยพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 มาตรา 9 ให้มีอาํ นาจในการดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภคซึ งได้รับความเสี ยหาย
จากโดยตรงจากการถูกละมิดสิ ทธิ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรด้วยตนเองได้โดยไม่ต้อ งรับมอบ
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อํานาจจากผูบ้ ริ โภคซึงได้รับความเสี ยหาย หรื อมีผูร้ ้ อ งขอตามมาตรา 39 ด้วยคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าการดําเนินคดีนนจะเป็
ั
นประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคในส่ วนรวม ในการฟ้ องคดีเพื อผูบ้ ริ โภค
นี คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอาจแต่งตังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสู งสุ ดหรื อ
เจ้าหน้าทีคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคซึ งเป็ นข้าราชการในสํ านัก งานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริ โภคเป็ นผู ้
ดําเนินคดีแทนก็ได้
สมาคมทีคณะกรรมการคุม้ ครองผู ้บริ โภครับรอง ทีจะมี อาํ นาจฟ้ องคดี ผูบ้ ริ โภค
แทนผูบ้ ริ โภคได้ตอ้ งเป็ นสมาคมทีมีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อต่อต้านการแข่งขันอันไม่
เป็ นธรรมทางการค้าซึ งได้ยืนคําของมาตรา 40 ต่ อคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้คาํ รับรอเพือให้
สมาคมนันมีสิทธิ และอํานาจฟ้ องตามมาตรา 41 และคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริ โภคได้ให้คาํ รับรอง
แล้วตามกฎหมายi
3. มาตรการผลักภาระการพิสูจน์ เป็ นของผู้ประกอบธุ รกิจ
ในการพิจารณาคดี ผูบ้ ริ โภคเพือให้ค วามคุ ้มครองผู ้บริ โ ภค พระราชบัญ ญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดภาระการพิสู จน์เ พิมเติ มไว้เป็ นการเฉพาะในมาตรา 29 ให้
ภาระการพิสูจน์ตกแก่คู่ความฝ่ ายทีเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจเฉพาะในประเด็นข้อพิพาทซึ งเป็ นข้อเท็จจริ งที
อยู่ในความรู ้ เห็นโดยเฉพาะผูป้ ระกอบธุ รกิจ คือ การผลิตสิ นค้า การประกอบสิ นค้า การออกแบบสิ นค้า
ส่ วนผสมของสิ นค้า การให้บริ การ การดําเนิ นการอย่างอืน เพราะข้อเท็จจริ งที อยู่ในความรู ้ เห็นโดยเฉพาะ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จว่ามีอยู่อย่างไร หากให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูพ้ ิสูจน์ย่อมทําได้ยาก ทําให้ผูบ้ ริ โภคเสี ยเปรี ยบ
ไม่อาจนําสื บพิสูจน์ได้ ดังนัน หากผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่นาํ สื บพยานหลักฐานโต้แย้งหักล้างว่าข้อ เท็จจริ ง
ทีอยูใ่ นความรู ้ เห็นโดยเฉพาะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นอยู่อย่างไรให้เ ห็นเป็ นประจักษ์ต่อศาล ศาลก็จะต้อง
วินิจฉัยเป็ นคุณแก่ผูบ้ ริ โภค
4. มาตรการยกเว้ นเรื องหลักฐานและแบบของนิติกรรม
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ก ําหนดให้มีหลัก ฐานเป็ น หนังสื อ ในการ
ฟ้ องคดี หรื อ กําหนดให้ต้อ งทํานิติ กรรมตามแบบทีกฎหมายกําหนดมิ ฉ ะนันนิ ติกรรมเป็ นโมฆะ ซึ ง
ผูบ้ ริ โภคมักขาดความรู ้ ในข้อนีก็จะถูกเอาเปรี ยบหรื อไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ ซึ งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ได้แก้ไขมิให้นาํ มาใช้บงั คับแก่คดีผูบ้ ริ โภคในการฟ้ องบังคับ
ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจชําระหนี ในกรณีทีกฎหมายบังคับให้ตอ้ งมีหลัก ฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือฝ่ ายทีต้อง
รับผิดจึงจะฟ้ องร้ องบังคับคดีได้ ผูบ้ ริ โภคจึงฟ้ องผูป้ ระกอบธุ รกิจให้ชาํ ระหนีได้โดยไม่ตอ้ งมี หลัก ฐาน
เป็ นหนังสื อลงลายมือชือผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
นอกจากนี กรณี แ บบของนิ ติกรรม เมือมีบทบัญญัติแ ห่ งกฎหมายบังคับให้ทาํ ตาม
แบบอย่างใดอย่างหนึง ถ้าไม่ได้ทาํ ตามแบบนันย่อ มตกเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 152 เช่ น สั ญ ญาเช่ า ซื อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ มาตรา 572 สั ญญาซื อขาย
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อสังหาริ มทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 456 พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสอง ให้สิทธิ แก่ ผบู้ ริ โภคซึ งเป็ นโจทก์ฟ้องบังคับผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นจําเลย
ได้หากผูบ้ ริ โภคได้วางมัดจําหรื อชําระหนีบางส่ วนแล้ว ถึงแม้สัญญาจะไม่ได้ทาํ ตามแบบของกฎหมาย
และตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสาม มิ
ให้นาํ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 มาใช้บงั คับ ดังนันศาลมีอ าํ นาจรับ ฟั งพยาน
บุคคลแทนพยานเอกสาร หรื อสื บพยานบุคคลเพิม เติม ตัดทอนหรื อเปลียนแปลงข้อความในเอกสารได้
นอกจากนี กรณี แ บบของนิ ติกรรม เมือมีบทบัญญัติแ ห่ งกฎหมายบังคับให้ทาํ ตาม
แบบอย่างใดอย่างหนึง ถ้าไม่ได้ทาํ ตามแบบนันย่อ มตกเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 152 เช่ น สั ญ ญาเช่ า ซื อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ มาตรา 572 สั ญญาซื อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 456 พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสอง ให้สิทธิ แก่ ผบู้ ริ โภคซึ งเป็ นโจทก์ฟ้องบังคับผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นจําเลย
ได้หากผูบ้ ริ โภคได้วางมัดจําหรื อชําระหนีบางส่ วนแล้ว ถึงแม้สัญญาจะไม่ได้ทาํ ตามแบบของกฎหมาย
และตามพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู ้บริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสาม
มิให้นาํ ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 94 มาใช้บงั คับ ดังนันศาลมีอ าํ นาจรับฟั งพยาน
บุคคลแทนพยานเอกสาร หรื อสื บพยานบุคคลเพิม เติม ตัดทอนหรื อเปลียนแปลงข้อความในเอกสารได้
5. มาตรการรับฟังข้ อเท็จจริงในคดีทีถึงทีสุ ดแล้ ว
พระราชบัญญัติ วธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ได้กําหนดให้ถื อ
ข้อเท็จจริ งตามคดีก่อนเป็ นบัญญัติในเรื องนีไว้เป็ นพิเศษ เนื องจากลัก ษณะคดีผูบ้ ริ โภคนัน ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อกระทบสิ ทธิ ต่อผูบ้ ริ โภคหลายรายหรื อเป็ นจํานวนมาก แต่ผบู ้ ริ โภค
มิได้ร่ วมกันเป็ นโจทก์ ฟ้องต่อ ศาลในคราวเดี ย วกันหรื อดําเนิ นคดีก่ อนหลัง ดังนัน เพือให้ทุก คดีฟัง
ข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างเดียวกัน ศาลในคดีหลังมีอาํ นาจสังให้ถือว่าข้อเท็จจริ งทีพิพาทเป็ นอันยุตเิ ช่นเดียวกับ
คดีก่อนได้โดยไม่ตอ้ งสื บพยานหลักฐาน หากทังสองคดีเป็ นคดีผูบ้ ริ โภค จําเลยซึ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ทังสองคดีเป็ นรายเดียวกัน คดีผู้บริ โภคทังสองคดีมีข ้อเท็จจริ งทีพิพาทเป็ นอย่างเดียวกัน คดีก่ อนได้
วินิจฉัยข้อเท็จจริ งทีพิพาทนันแล้ว และขณะยืนฟ้ องคดีหลังคดีก่อนได้มีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดแล้ว
6. มาตรการให้ อํานาจศาลกําหนดค่ าเสี ยหายในเชิงลงโทษ
กรณี หากผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากการผิดสัญญาหรื อการกระทําละเมิดของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจ นอกจากผูบ้ ริ โภคจะมีสิทธิ ฟ้องเรี ยกร้องเอาค่าเสี ยหายเพื อเยียวยาความเสี ยหายที เป็ น
ความเสี ยหายทีแท้จริ งแล้ว ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค มาตรา 42 ยังให้อาํ นาจศาลสัง
ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจ่ายค่าเสี ยหายให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคเพือเป็ นการลงโทษผู ้ประกอบธุ รกิ จได้อีกด้วยหาก
ข้อ เท็จจริ งปรากฎต่อศาลว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จถู กฟ้ องอันเนื องมาจากการกระทําโดยเจตนาเอาเปรี ย บ
ผูบ้ ริ โภคโดยไม่เป็ นธรรม จงใจทําให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหาย หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่
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นําพาต่อความเสี ยหายทีจะเกิ ดแก่ ผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้ก ระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อความ
รับผิดชอบในฐานะผูม้ ีอาชี พหรื อธุ รกิจอันย่อมเป็ นทีไว้วางใจของประชาชน ซึ งการกระทําดังกล่ าวนัน
สมควรทีผู ้ประกอบธุ รกิ จจะต้อ งได้รับการลงโทษในทางแพ่งบัง คับเอากับทรัพย์สินของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จแต่เ พือประโยชน์โดยส่ วนรวม มิได้เ พือเยียวยาความเสี ยหายทีเกิ ดขึ นให้ก ับผู ้บริ โภคโดยตรง
ค่าเสี ย หายเพือการลงโทษนี ศาลมีคาํ สังให้จ่า ยเพิมเติมจากความเสี ย หายทีแท้จริ ง โดยศาลมีอ าํ นาจ
กําหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายทีแท้จริ งทีศาลกําหนด เว้นแต่ค่าเสี ยหายทีแท้จริ งทีศาลกําหนด
มีจาํ นวนไม่ เ กิ น 50,000 บาท ศาลมีอ าํ นาจสังให้ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จจ่า ยค่ าเสี ยหายเพือการลงโทษแก่
ผูบ้ ริ โภคเพิมให้อีกได้ไม่เกิ น 5 เท่าของค่าเสี ยหายทีแท้จริ งทีศาลกําหนดไว้ในคําพิพากษา
7. มาตรการให้ อํานาจศาลคุ้มครองอันตรายจากการใช้ สินค้ า
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 43 ในกรณี ทีศาลวินิจฉัย
ชี ขาดหรื อ จํา หน่ ายคดีเสี ย จากสารบบความไม่ว่าด้วยเหตุผ ลใด หากข้อเท็จจริ งปรากฎแก่ ศาลว่ายัง มี
สิ นค้าทีได้จาํ หน่ ายไปแล้วหรื อทีเหลือในท้องตลาดอาจเป็ นอันตรายต่อชี วติ ร่ างกาย สุ ขภาพหรื อนามัย
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนรวม ให้อาํ นาจศาลทีจะออกคําสังกําหนดวิธีการป้ องกันอันตรายจากสิ นค้าโดยให้
มีการรับสิ นค้าหรื อเรี ยกเก็บสิ นค้าคืน และไม่อ าจใช้วิธีป้องกันอันตรายอย่างอืนได้ เช่ น เป็ นสิ น ค้าที
ผลิตออกจําหน่ายคราวละมากๆ เช่ น อุปกรณ์หา้ มเบรครถยนต์ เครื องชาร์ ทแบตเตอรี โทรศัพท์มอื ถือ ถัง
บรรจุวตั ถุไวไฟ การออกคําสังเป็ นมาตรการเพือป้ องกันภยันตรายอันเกิดจากสิ นค้าโดยส่ วนรวม มิ ใช่
เป็ นการวินิจฉัยชีขาดตัดสิ นคดีทีพิพาทกัน ดังนัน แม้ผูบ้ ริ โภคจะถอนฟ้ องหรื อตกลงกัน ศาลอนุญาตให้
ถอนฟ้ อง จําหน่ายคดีจากสารบบความ หากศาลเห็นสมควรทีจะต้องป้ องกันอันตรายอันเกิ ดจากการใช้
สิ นค้าดังกล่าวไว้ ศาลก็จะออกคําสังกําหนดวิธีป้องกันอันตรายจากสิ นค้าไว้ในคําพิพากษาทีมีคาํ วินิจฉัย
ชีขาดคดี หรื อในคําสังจําหน่ายคดีจากสารบบความโดยไม่ตอ้ งออกคําสังแยกต่างหากแต่อย่างใด
8. มาตรการให้ อํานาจศาลใช้ ระบบไต่ สวน
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ยังให้อาํ นาจศาลทีจะ
แสวงหาข้อเท็จจริ งได้เองจากพยานหลักฐานทีศาลเรี ยกมาสื บได้เองตามทีจะเห็นสมควรเป็ นพยานศาล
โดยมีขอ้ จํากัดแต่เพียงว่าต้องเป็ นไปเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันทีจะให้ได้ค วามแจ้งชัดใน
ข้อเท็จจริ งแห่งคดีในปั ญหาทีประเด็นข้อพิพาทหรื อมิใช่ประเด็นข้อทีคู่ความต้องนําสื บก็ได้ และศาลยัง
มีอ าจซักถามพยานทีเกี ยวเนื อง ขอให้ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อเชี ยวชาญมาให้ค วามเห็นได้ และมีอ ํานาจสื บ
พยานหลักฐานเพิมเติมเมือการพิจารณาคดีสินสุ ดแต่ยงั มิได้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง
9. มาตรการให้ ยกเว้ นค่ าฤชาธรรมเนียมแก่ ผู้บริโภค
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคหนึ งกําหนดให้
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมแก่ “ผูบ้ ริ โภค” ซึ งไม่ว่าจะเป็ นโจทก์หรื อจําเลยในคดีผูบ้ ริ โภคก็ได้รับยกเว้นค่า
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ฤชาธรรมเนี ยม และ “ผูม้ ี อ าํ นาจฟ้ องคดี แ ทนผู ้บริ โภค” ซึ งมีฐ านะเป็ นโจทก์ ในคดีผู้บริ โภคก็ได้รั บ
ยกเว้นเช่ นเดียวกัน เพือเป็ นการบรรเทาภาระของผูบ้ ริ โภคซึ งไม่ได้ความเป็ นธรรมเปิ ดโอกาสให้ไ ด้ใช้
สิ ทธิ ทางศาลมากขึน แต่หากปรากฏว่าแก่ศาลว่าผูบ้ ริ โภคหรื อผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีแทนผูบ้ ริ โภคนําคดีมา
ฟ้ องโดยไม่ มีเ หตุอ นั สมควร หรื อ ดํา เนิ น คดี ในลัก ษณะอัน เป็ นการประวิงคดี หรื อ ไม่ จาํ เป็ นหรื อ มี
พฤติการณ์อืนศาลเห็นสมควร ศาลมี อาํ นาจสังให้ผู้บริ โภคหรื อผู้มีอาํ นาจฟ้ องคดี แทนผู ้บริ โภคชําระ
ค่า ธรรมเนี ยมที ได้รับยกเว้นทังหมดหรื อ แต่บางส่ วนต่อ ศาลภายในระยะเวลาทีศาลกําหนดตามที
เห็นสมควร หากผูบ้ ริ โภคหรื อผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีแทนผูบ้ ริ โภคไม่ปฎิบตั ิตาม ศาลมีอาํ นาจสังจําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความได้ ซึ งแตกต่างกับการดําเนินคดีแพ่ง (อ้างอิง) ทีคู่ความต้องเสี ยค่าฤชาธรรมเนี ยม
ตามทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 1 ถึงตาราง 7 กําหนด
10. มาตรการให้ บุคคลทีเกียวข้ องร่ วมรับผิดต่ อผู้บริ โภค
พระราชบัญญัติ วธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 44 ในกรณี ทีผูบ้ ริ โภค
ฟ้ องผูป้ ระกอบธุรกิจซึ งเป็ นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริ งปรากฎว่าต่อศาลว่านิติบุคคลดังกล่าวถูก จัดตังขึน
หรื อ ดําเนิ น การโดยไม่ สุ จริ ต หรื อ มีพฤติการณ์ ฉ้ อ ฉลหลอกลวงผู ้บริ โภค หรื อมีก ารยัก ย้า ยถ่ า ยเท
ทรั พย์สิน ของนิ ติบุค คลไปเป็ นประโยชน์ของบุคคลใดบุค คลหนึง และทรั พย์สิ น ของนิติบุคคลมีไม่
เพียงพอต่ อการชําระหนี ตามฟ้ อง ศาลมี อ าํ นาจพิพากษาให้หุ้น ส่ วน ผู้ถื อ หุ ้น หรื อบุค คลทีมีอ าํ นาจ
ควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคล ผูร้ ั บมอบทรั พย์สินจากนิ ติบุค คล ร่ วมกันรั บผิดชอบในหนี ทีนิ ติ
บุคคลมีต่อผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย บุคคลทีต้องร่ วมรับผิดกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จดังกล่าวอาจเป็ นบุค คลธรรมดา
หรื อนิติบุคคลก็ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าตามกฎหมายสารบัญญัติบุค คลทีต้องร่ วมรั บผิดนันจะต้อ ง
ร่ วมรับผิ ดร่ วมกับนิ ติบุค คลหรื อไม่ ซึ งบทบัญญัติมาตรานีเป็ นการกําหนดความรั บผิดขึนมาใหม่ แต่
หากบุคคลทีต้องร่ วมรับผิดกับนิติบุคลดังกล่าว มิได้ถูกผูบ้ ริ โภคฟ้ องร่ วมกันกับนิติบุคคลมาตังแต่ตน้ จึง
เป็ น บุคคลภายนอกในคดี ศาลจึงต้องเรี ยกเข้ามาในคดีอ นั เป็ นการร้ องสอดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (3) (ข) โดยคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหรื อศาลมีคาํ สังเรี ยกเข้ามาเอง
11. มาตรการคุ้มครองด้ านอายุความแก่ ผ้ บู ริโภค
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ได้ให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ ง
มิให้เสี ยเปรี ยบไม่ได้รับความเป็ นธรรมไปด้วยเหตุทีคดีขาดอายุความ เพราะเหตุผู้บริ โภคไม่มีความ
พร้ อมหรื อความรู้ความสามารถในการดําเนิ นคดีได้ บางครังต้อ งใช้เ วลาในการจัดเตรี ยมการฟ้ องร้ อง
นับวันทีรู ้ ถึงความเสี ยหาย พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคจึงได้ก ําหนดอายุความไว้เป็ นพิเศษ
ตามมาตรา 13 ในกรณี ค วามเสี ยหายทีเกิ ดขึ นต่อ ชี วติ ร่ างกาย สุ ข ภาพหรื อ อนามัย โดยผลของสารที
สะสมอยูใ่ นร่ างกายของผูบ้ ริ โภค หรื อ ทีต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผูบ้ ริ โภคใช้สิทธิ เ รี ยกร้ องได้
ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทีรู้ ถึงความเสี ยหายหรื อรู ้ตวั ผู้ประกอบธุ รกิ จ ซึ งหากใช้อายุค วามตามบทบัญญัติ
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยเรื องละเมิด มาตรา 448 ซึ งกําหนดอายุความไว้เพียง 1 ปี นับแต่
วันทีผูต้ อ้ งเสี ยหายรู ้ถึงการละเมิด และรู้ตวั ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทน คดีอาจขาดอายุความได้
12. มาตรการให้ อํานาจศาลในการมีคําพิพากษาหรือคําสั งเป็ นพิเศษ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ่ งมาตรา 142 วรรคหนึ ง ห้า มมิ ให้ ศ าล
พิพากษาหรื อ มีค าํ สั งเกิ น คํา ขอหรื อ เกิ น กว่า ทีปรากฎในคํา ฟ้ อง แต่ค ดี ผู ้บริ โ ภคให้ค วามคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคยิงกว่าคดีแพ่งทัวไป โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ให้ศ าล
มีอาํ นาจพิพากษาหรื อมีคาํ สังให้การเยียวยาความเสี ยหายแก่ ผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ หาก
ศาลเห็นว่าจํานวนค่าเสี ยหายทีผู ้บริ โภคไม่ ถูกต้องหรื อ วิธีก ารบังคับอย่ างอืนตามคําขอของโจทก์ ไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหาย เช่น อาจเกิดความผิด พลาดในขณะยืนฟ้ อง หรื อใบเสร็ จรับเงิน
ไม่ถูกต้อง ศาลมีอาํ นาจพิพากษากําหนดจํานวนค่าเสี ยหายทีโจทก์ซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อ ผู ้มีอาํ นาจฟ้ อง
คดีแทนผูบ้ ริ โภคเรี ยกร้ องให้ถูกต้องหรื อกําหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้ โดยไม่ตอ้ งมีการขอแก้ไข
เพิมเติมคําฟ้ อง แม้จะเป็ นการพิพากษาเกินกว่าคําขอบังคับของโจทก์ก็ตาม
และพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ให้อาํ นาจศาลเกี ยวกับการ
สงวนไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะแก้ไขคําพิพากษาหรื อคําสัง กรณี เมือผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายเกิ ดแก่ ร่างกาย
สุ ขภาพหรื ออนามัย ไม่ใช่ ความเสี ยหายเกิดแก่ทรัพย์สิน และไม่ใช่กรณี ได้รับอันตรายถึงชีวติ นัน ไม่ว่า
จะเป็ นความเสี ยหายจากการผิดสัญญาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ หรื อละเมิดอันเนืองมาจากการใช้สินค้าหรื อ
บริ ก าร หรื อ เกิ ดจากสิ นค้าทีไม่ ปลอดภัย โดยยังไม่ปรากฎแน่ ชัดว่ามี ความเสี ยหายทีแท้จริ งเพียงใด
เนืองจากเป็ นการพ้นวิสัยทีจะหยังรู ้ ถึงความเสี ยหายทีแท้จริ งว่ามีเพียงใดในเวลาทีศาลมีคาํ พิพากษา เป็ น
ความเสี ยหายที จะเกิ ด ขึ นในอนาคต เช่ น เกี ยวกั บ รั ก ษาพยาบาลในอนาคตของผู้บ ริ โภค ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 40 ให้อาํ นาจศาลมีคาํ พิพากษากําหนดจํานวน
ค่าเสี ยหายไว้ และระบุขอ้ สงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขคําพิพากษาหรื อคําสังในส่ วนนันในภายหลังได้ภ ายใน
ระยะเวลาทีศาลกําหนดซึงต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง ซึ งผลของมาตรานี
หากศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสังโดยสงวนสิ ทธิ ไว้ โจทก์หรื อ จําเลยย่อมมีสิ ทธิ ยืนคําขอให้ศาลมีคาํ สัง
แก้ไขคําพิพากษาหรื อคําสังในส่ วนนันได้ภายในระยะเวลาทีศาลกําหนดหากปรากฏว่าความเสี ยหายที
แท้จริ ง ทีเกิ ด ขึนไม่ส อดคล้อ งกับคําพิพากษาหรื อคํา สั งเดิ มโดยยื นคําร้ องต่ อ ศาลนันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (4)
ในกรณี ผบู้ ริ โภคได้รับสิ นค้าโดยชํารุ ดบกพร่ อง พระราชบัญ ญัติวิธี พิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 41 ผู ้บริ โภคมีสิทธิ ร้อ งขอต่อ ศาลให้เปลี ยนสิ น ค้าใหม่แ ทนการแก้ ไ ข
ซ่ อมแซมสิ นค้าทีชํารุ ดบกพร่ องได้ โดยหากศาลเห็นว่าไม่อาจแก้ไขสิ นค้าให้กลับคืนสภาพทีใช้งานได้
ตามปกติ หรื อสามารถแก้ไขสิ นค้าได้ แต่หากนําไปใช้บริ โภคแล้วอาจเกิ ดอันตรายแก่ ร่างกาย สุ ข ภาพ
หรื ออนามัยของผูบ้ ริ โภคทีใช้สินค้านัน โดยศาลจะต้อ งพิจารณาว่า ลักษณะของสิ นค้าซึ งเป็ นสิ นค้าที
อาจเปลียนทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ และความสุ จริ ตของผูบ้ ริ โภค และในกรณีทผูี ้
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ประกอบธุ รกิ จทีถูกฟ้ องถ้ามิใช่ผูผ้ ลิตสิ นค้าอาจเปลียนสิ นค้าใหม่ให้แก่ผูบ้ ริ โภคได้ยาก ศาลจึงมีอาํ นาจ
เรี ยกผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าํ เข้าสิ นค้าเข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (3)
และพิพากษาให้บุคคล ตามมาตรา 41
2.3.4 พระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตินีเป็ นกฎหมายเฉพาะทียกเว้นกฎหมายทัวไปหลักกฎหมายทัวไปอย่าง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และเป็ นกฎหมายทีบังคับตายตัวไม่ให้คู่สัญญาตกลงยกเว้นไม่ใช้
พระราชบัญญัติฉบับนีบังคับแก่ สัญญาได้ตามมาตรา 1150 แห่งพระราชบัญญัตว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ น
ธรรม พ.ศ.2540 หากมีขอ้ สัญญาทีตกลงยกเว้นผลเป็ นโมฆะ อันเกิดจากการทีรัฐเข้าแทรกแซงเสรี ภาพ
ในการทําสัญญาเพือแก้ไขการเอารัดเอาเปรี ยบทางสัญญาทีเกิ ดขึนในสังคม โดยให้อาํ นาจศาลเป็ นผู ้มี
อํานาจกลันกรองแก้ไขความไม่เป็ นธรรมของสัญญา แต่ก็มิใช่ วา่ ศาลจะมีอาํ นาจอย่างกว้างขวางในการ
ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาได้ทุกประเภท ข้อสัญญาทีอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตินีมีอยู่ 8 ประการด้วยกัน
มีทงข้
ั อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมทีถูกต้องห้ามอย่างเด็ดขาดโดยผลของกฎหมาย กับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมที
กฎหมายอนุญาตให้ศาลใช้อาํ นาจปรับลดสภาพความรุ นแรงลงได้จนกระทังเหลือเพียงเท่าทีเป็ นธรรม
และพอสมควรแก่ กรณี
1. หลักทัวไปในการบังคับใช้
บทบัญ ญัติข องพระราชบัญ ญัติข อ้ สัญญาที ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 เป็ น
บทบัญญัติหลักทัวไปในการพิจารณาว่าสัญญาประเภทใดทีมีข้อ สัญญาทีไม่เ ป็ นธรรมทีอยู่ในอํานาจ
ของศาลทีจะนําพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาปรับใช้บงั คับเพือให้ความ
เป็ นธรรม โดยมีประเภทสัญญาทีกําหนดว่าอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบของศาล คือ
1) สัญญาระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้าหรื อวิชาชี พ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อ สั ญญาทีไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ได้ให้
ความหมายของผูบ้ ริ โภคหมายความถึ งผู ้เข้า ทํา สั ญญาในฐานะ ผู ้ซือ ผูเ้ ช่ า ผูเ้ ช่ าซื อ ผู ้กู้ ผูเ้ อาประกัน
นอกจากนี กฎหมายยัง ให้ค วามหมายอย่ างกว้างหมายถึง บุค คลผูเ้ ข้าทํา สัญ ญาอื นใดเพื อให้ไ ด้มาซึ ง
ทรัพย์สิน บริ การ นอกจากนียังรวมถึงผู้ค าประกั
ํ
น แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ทีมิใช่ การเข้าทําสัญญาเพือการค้า
ทรัพย์สินหรื อบริ การหรื อได้ประโยชน์อืนใดต่ออีกช่วงหนึง ซึ งจะมิใช่ ความหมายของผูบ้ ริ โภคจึงไม่อยู่
ในบังคับของการควบคุมข้อสัญญาอันไม่เป็ นธรรม และ “ผูป้ ระกอบธุ รกิจการค้าหรื อวิชาชีพ” มาตรา 3
ได้ให้ความหมายว่า ผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะผูข้ าย ผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าซือ ผูใ้ ห้กู้ ผูร้ ั บประกันภัย หรื อผู ้เข้าทํา
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มาตรา 11 ข้อสัญญาใดทีมิให้นาํ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินีไปใช้บงั คับไม่ วา่ ทังหมด
หรื อบางส่ วน ข้อสัญญานันเป็ นโมฆะ
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สัญญาอืนใดเพือจัดให้ซึงทรัพย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อืนใด ทังนี การเข้าทําสัญญานันต้องเป็ นไป
เพือการค้าทรัพย์สิน บริ การหรื อประโยชน์อืนใดนันเป็ นทางค้าปกติของตน
2) สัญญาสําเร็ จรู ป
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อ สั ญญาทีไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ในมาตรา 2 ได้
กําหนดให้ความหมายของสัญญาสําเร็ จรู ปไว้วา่ สัญญาทีทําเป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษร โดยมีการกําหนดข้อ
สัญญาทีเป็ นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ ว่าจะทําในรู ปแบบใด ซึ งคู่ สัญญาฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดนํามาใช้ใน
การประกอบกิ จการของตน ซึ งต้องถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ สัญญาทีไม่เป็ นธรรม
พ.ศ. 2540 ด้วย ซึ งในกรณี นีไม่จาํ ต้องพิจารณาข้อตกลงในสัญญาเป็ นการทําขึนระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผู ้
ประกอบธุ รกิ จหรื อไม่ตาม ข้อ 1)
3) สัญญาซือหรื อขายฝาก
พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้วยข้อ สั ญ ญาที ไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้
กําหนดให้สัญญาซื อหรื อขายฝากทรัพย์สินระหว่างผูซ้ ื อฝากและผูข้ ายฝากอันมีลกั ษณะของข้อตกลงที
ให้ผูซ้ ื อฝากได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งเป็ นข้อ สัญญาทีไม่ เ ป็ นธรรมอันควรทีศาลจะใช้อาํ นาจตาม
พระราชบัญญัตินีเพือปรับลดแก้ไขข้อสัญญาให้มีผลใช้บงั คับเพียงเท่าทีเป็ นธรรมได้
4) สัญญาจ้างแรงงาน
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5 ได้กาํ หนดให้
ข้อ ตกลงทีมีผลเป็ นการจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพในการประกอบอาชี พการงานหรื อการทํานิ ติกรรมที
เกี ยวกับการประกอบธุ รกิจการค้าหรื อวิชาชีพนันไม่มีผลเป็ นโมฆะแต่ หากเป็ นกรณี ทีข้อตกลงทีทํา ให้
ผูถ้ ูกจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพต้องรับภาระมากกว่าทีจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลใช้บงั คับได้เพียง
เท่าทีเป็ นธรรมและพอสมควรแก่ กรณี เท่านัน ดังนันผลของมาตรานี จึงเป็ นการคุม้ ครองผู้บริ โภคอีก
ประเภทหนึงทีเรี ยกว่า “ลูกจ้าง” ด้วย กล่าวคือข้อสัญญาใดทีลูกจ้างหรื อบุค คลทีถูกจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพ
ในการประกอบอาชี พการงาน โดยมี ลกั ษณะเป็ นการรับภาระมากกว่าทีพึงคาดหมายได้ตามปกติแล้ว
ข้อสัญญาดังกล่าวให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าทีเป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี51
โดยทังสี ประเภทสัญญา หากมีขอ้ ตกลงทีทําให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้าหรื อ
วิชาชีพ หรื อผูก้ าํ หนดสัญญาสําเร็ จรู ป หรื อผูซ้ ื อฝากได้เปรี ยบคู่ สัญญาอีก ฝ่ ายหนึงเกิ นสมควร เป็ นข้อ
สัญญาทีไม่เป็ นธรรม ซึ งอาจมีผลเป็ นโมฆะหรื อใช้บงั คับได้เพียงเท่าทีเป็ นธรรมแล้วแต่กรณี
2. ประเภทของข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรมซึ งมีผลตกเป็ นโมฆะ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ได้แ บ่ งข้อสัญญาทีไม่
เป็ นธรรมทีถูกกฎหมายบัญญัติหา้ มเด็ดขาด เป็ นข้อสัญญาทีขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
51

สุ พจน์ กู้มานะชัย, คู่มือสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ.
2550, พิมพ์ครังที 3, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 27.
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ของประชาชนอย่างรุ นแรง หากข้อ ตกลงในสัญญาระหว่างผู ้บริ โภคกับผู ้ประกอบธุ รกิ จการค้าหรื อ
วิชาชีพ หรื อข้อตกลงในสัญญาสําเร็ จรู ป จึงกําหนดให้ขอ้ สัญญาดังกล่าวตกเป็ นโมฆะ
1) ข้อตกลงยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้าหรื อ วิชาชีพ
เพือความชํารุ ดบกพร่ องหรื อเพือการรอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีส่ งมอบให้แก่ผบู้ ริ โภค (มาตรา 6)
2) ข้อตกลง ประกาศ หรื อคําแจ้ง ความทีได้ทาํ ไว้ล่วงหน้าเพือยกเว้นหรื อจํา กัด
ความรับผิดเพือละเมิดหรื อผิดสัญญาในความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยของผูอ้ ื นอันเกิ ดจาก
การกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผูต้ กลง ผูป้ ระกาศ ผูแ้ จ้งความ หรื อของบุคคลอื นซึ งผูต้ ก
ลง ผูป้ ระกาศ หรื อผูแ้ จ้งความต้องรับผิดด้วย (มาตรา 8)
3) ข้อ ตกลงยกเว้น หรื อ จํากัด ความรั บ ผิ ด เพื อละเมิด หรื อความยิ น ยอมของ
ผูเ้ สี ยหายสําหรับการกระทําทีต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชน (มาตรา 9)
3. สั ญญาทีมีข้อสั ญญาไม่ เป็ นธรรมแต่ ให้ บังคับเพียงเท่ าทีเป็ นธรรม
พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ ว ยข้ อ สั ญ ญาที ไม่ เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ได้ก ํ า หนดวาง
หลักเกณฑ์ไว้วา่ กรณี หากมีข อ้ สั ญญาทีไม่เป็ นธรรมแต่ไม่ถึงขนาดร้ ายแรงเป็ นโมฆะตาม มาตรา 6, 7
และ 9 ดังกล่าวมาแล้ว ให้มีผลบังคับเท่าทีเป็ นธรรม และพอสมควรแก่ กรณี นัน ซึ งเป็ นกรณีทีสัญญามี
ข้อความอันไม่เป็ นธรรมแต่ไม่ร้ายแรง พระราชบัญญัติ นีให้อาํ นาจศาลทีจะเข้าไปพิจารณาตรวจสอบ
เพือให้ข อ้ สัญญานันมีผลบังคับเท่ าทีเป็ นธรรมและพอสมควรแก่ ก รณี ซึ งเป็ นข้อตกลงทีอาจทําให้ผู ้
ประกอบธุ รกิ จการค้าหรื อวิชาชี พ หรื อผูท้ าํ สัญญาสําเร็ จรู ป หรื อผูซ้ ื อฝาก ได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง
เกิ นควร โดยมีประเภทของลักษณะข้อตกลงทีอาจถือได้วา่ ทําให้ได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงจํานวน 9
ประเภท แบ่งเป็ น
1) ข้อตกลงยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดทีเกิ ดจากการผิดสัญญาซึ งไม่ใช่กรณีการ
ตกลงยกเว้นความชํารุ ดบกพร่ องหรื อเหตุแห่งการรอนสิ ทธิ ตามสัญญาทีมีการชําระหนีด้วยการส่ งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่ผูบ้ ริ โภค ตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัตินี
2) ข้อตกลงให้ตอ้ งรับผิดหรื อรับภาระมากกว่าทีกฎหมายกําหนด
3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ นสุ ดลงโดยไม่มีเ หตุผลอันสมควรหรื อให้สิทธิ บอกเลิก
สัญญาโดยอีกฝ่ ายหนึงมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
4) ข้อตกลงให้สิทธิ ทีจะไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาข้อหนึงข้อใดหรื อปฎิบตั ิตามสัญญา
ในระยะเวลาทีล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
5) ข้อตกลงให้สิ ทธิ คู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ งเรี ย กร้ อ งหรื อ กําหนดให้อีกฝ่ ายหนึ งต้อ ง
รับภาระเพิมขึนมากกว่าภาระทีเป็ นอยู่ในเวลาทําสัญญา
6) ข้อตกลงในสัญญาขายทีผูซ้ ือฝากกําหนดราคาสิ นไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา
ดอกเบียเกินกว่าร้อยละสิ บห้าต่อปี
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7) ข้อตกลงในสัญญาเช่ าซื อทีกําหนดราคาเช่ าซื อ หรื อกําหนดให้ผูเ้ ช่ า ซื อต้อง
รับภาระสู งเกิ นกว่าทีควร
8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตทีกําหนดให้ผบู้ ริ โภคต้องชําระดอกเบีย เบียปรับ
ค่าใช้จ่ายหรื อประโยชน์อืนใดทีสู งเกินกว่าทีควร ในกรณี ทีผิดนัดหรื อเกียวเนืองกับการผิดนัดชําระหนี
9) ข้อตกลงทีกําหนดวิธีคิดดอกเบียทบต้นทีทําให้ผบุ ้ ริ โภคต้องรับภาระสู งเกิ นควร
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540นี ได้ก ําหนดเกณฑ์
การพิจ ารณาว่า สั ญ ญาใดซึ งมี ข ้อ สั ญ ญาทีให้ผู ้ ประกอบธุ รกิ จการค้า หรื อวิช าชี พ หรื อ ผู ้ท ํา สั ญญา
สําเร็ จรู ป หรื อผูซ้ ือฝากได้เปรี ยบคู่สัญญาเกินสมควร ภายใต้มาตรา 10 ศาลจะต้องพิจารณาพฤติก ารณ์
ประกอบ ดังนี
1) ข้อตกลงทีมีลกั ษณะหรื อมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงปฎิบตั ิหรื อรับภาระเกิน
กว่าวิญ ชู นจะพึงคาดหมายได้
2) ความสุ จริ ต อํา นาจต่ อ รอง ฐานะทางเศรษฐกิ จ ความรู ้ ความเข้า ใจ ความ
สันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที เคยปฎิบตั ิทางเลือกอื น และทางได้เ สี ยทุกอย่างของคู่สัญญา
ตามสภาพทีเป็ นจริ ง
3) ปกติประเพณี ของสัญญาชนิดนัน
4) การรับภาระทีหนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ งเมื อเปรี ยบเทียบกับสัญญา
และในการทีศาลจะวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็ นธรรมและพอสมควรแก่ กรณี ก็
ให้พิเคราะห์ ถึงพฤติการณ์ดงั กล่ าวมาข้างต้นเพือกําหนดปรับ แก้ไขให้สัญญาเกิ ดความเป็ นธรรมกับ
ผูบ้ ริ โภค ศาลมีอาํ นาจในการใช้ดุลพินิจ เพือพิจารณาข้อสัญญาใดเป็ นธรรมหรื อไม่ โดยอาศัยองค์ประกอบ
แห่ งข้อเท็จจริ งมากมายหลายอย่าง ซึ งบางอย่างคู่ความอาจะไม่สามารถนําสื บได้ชัดเจนหรื อให้ศาลเห็นเป็ น
ประจักษ์ ได้ ในขณะเดียวกัน แม้มีก ารนํา สื บจากคู่ ค วามแล้วศาลเองอาจจะมีความเข้า ใจหลัก เกณฑ์
กฎเกณฑ์ หรื อวิธี ก ารต่างๆ ตามปั ญหาข้อ เท็จจริ งนันไม่ดีพอ คู่ ค วามหรื อ ศาลมีอาํ นาจในการแต่งตัง
บุคคลภายนอกทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบได้ดว้ ย
2.3.5 ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง (การดําเนิ นคดีแบบกลุ่ม)
แนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เป็ นมาตรการกําหนดวิธีการพิ จารณาคดี
คุม้ ครองกรณี ผูเ้ สี ยหายเป็ นจํานวนมากซึ งเป็ นกลุ่มเดียวกันมี ล กั ษณะคดี เป็ น มู ลความแห่งคดีเป็ นสิ ทธิ
เรี ยกร้องเดียวกัน มีขอ้ เท็จจริ งและข้อกฎหมายเดียวกัน ให้ได้การพิจารณาพิ พากษาหรื อการดําเนิ นคดี
เพียงครังเดียวเพือให้ผู้เสี ยหายได้รับความประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี หลีกเลียงความ
ซําซ้อ นในการฟ้ องคดี ซึ งจะเป็ น ผลให้คาํ พิพากษาในหลายคดี มีค วามขัดแย้ง กัน โดยเฉพาะจะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูเ้ สี ยหายทีได้รับความเสี ยหายจํานวนเพียงเล็กน้อยให้เข้าถึ งและได้ความเป็ นธรรมการ
ดําเนินคดีในชันศาลทีสะดวกรวดเร็วมากขึน แนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้หลายประเทศได้มีการแก้ไข
กฎหมายวิธีสบัญญัติให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มในคดีบางประเภท สําหรั บประเทศไทยได้บญั ญัติอยู่
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ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธี พิจารณาวิสามัญในศาลชันต้น หมวด 4 การ
ดําเนิ น คดี แบบกลุ่ ม โดยได้มีพระราชบัญ ญัติ แก้ไขเพิมเติ มประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที 26) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงั คบเมือกําหนดสองร้ อยสี สิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
คือ วันที 8 เมษายน 2558 ดังนันจึงมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นมา
1. สิ ทธิขอดําเนินคดีแบบกลุ่ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/1 ได้ให้ความหมายคําว่า “การ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การดําเนินคดีทีศาลอนุญาตให้เสนอคําฟ้ องต่ อศาลเพือให้ศาลมีคาํ
พิพากษาแสดงสิ ทธิ ของโจทก์และสมาชิ กกลุ่ม ดังนันการดําเนิน คดีแ บบกลุ่ มนันโจทก์จะต้องมีคาํ ขอ
อนุญาตต่อศาลมาแต่ตน้ ถ้าศาลไม่อนุญาต โจทก์ก็ตอ้ งดําเนินคดีแบบสามัญทัวไป ซึ งการเป็ นโจทก์ใน
คดีแบบกลุ่มนีจะสะดวกกว่ารู ปแบบโจทก์ร่วมกันตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา
59 การร้อ งขอดําเนินคดีแบบกลุ่มนันจะต้องมีอ งค์ประกอบของกลุ่มบุคคล คื อ ต้อ งมีบุคคลหลายคน
ได้รับความเสี ย หายและมี สิทธิ เรี ยกร้ อ งอย่ างเดี ยวกันอัน เนื องมาจากข้อ เท็จจริ งและหลัก กฎหมาย
เดียวกันมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มเหมือนกัน แม้จะมีลกั ษณะของความเสี ยหายทีแตกต่างกันก็ตาม ซึ งศาลจะ
พิจารณาในขณะยืนคําฟ้ องว่าคําฟ้ องของโจทก์มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มบุคคลทีจะได้รับการพิจารณาโดยวิธี
พิจารณาการดําเนินคดีแบบกลุ่มหรื อไม่ และตามบทบัญญัติมาตรา 222/2 ได้ให้อาํ นาจของประธานศาล
ฎีกามีอาํ นาจออกข้อกําหนดใดๆ ในการกําหนดคุณสมบัติ ส่ วนได้เสี ย รวมตลอดทังการได้มาซึ งสิ ทธิ
การเป็ นสมาชิ กกลุ่มของโจทก์ทีจะมี อาํ นาจฟ้ องคดีแ บบกลุ่มได้ และตามบทบัญญัติในมาตรา 222/8
บัญ ญัติกํา หนดประเภทคดีไว้ทีสมาชิ ก กลุ่ มจํา นวนมาก โจทก์ ซึ งเป็ นสมาชิ ก กลุ่ มอาจร้ อ งขอให้
ดําเนินคดีแบบกลุ่มได้ คือ ประเภทแรกคือคดีละเมิด ประเภทสองคือคดีผิดสัญญา และประเภทสามคือ
คดี เ รี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ตามกฎหมายต่ า งๆ กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อ ม การคุ ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคแรงงาน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันทางการค้า
2. กฎหมายวิธีพิจ ารณาความทีใช้ บังคับ
กฎหมายวิธีพิจารณาทีจะนํามาใช้บงั คับเกี ยวกับการดําเนิ นคดี แบบกลุ่มนันเป็ นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/4 ซึ งกําหนดให้ก ระบวณพิจารณาส่ วนใดทีมิได้
บัญญัติไว้ในหมวด 4 ของการดําเนิ น คดีแบบกลุ่ มนี โดยเฉพาะให้นาํ บทบัญญัติในบททัวไปใน ภาค 1
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชันในภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาวิส ามัญในศาลชันต้นในภาค 2 ลัก ษณะ 2
หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ในกรณี ทีคดี ก าร
ดําเนินแบบกลุ่มนันมีกฎหมายกําหนดวิธีพิจารณาความไว้เป็ นการเฉพาะ เช่ น พระราชบัญญัติจดั ตังศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญา ให้ศาลมีอาํ นาจ
สังให้ดาํ เนิ นคดีแบบกลุ่มและให้นาํ วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ไปใช้บงั คับได้โดยอนุ โลม
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3. เขตอํานาจศาลและองค์ คณะในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/3 ได้บญั ญัติวา่ “ ศาลทีมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งตามพระธรรมนู ญศาลยุติธรรมเว้นแต่ศาลแขวง มีอาํ นาจดําเนิ นคดีแบบกลุ่ม”
ดังนัน ศาลแขวงจึงไม่มีอาํ นาจในการพิจารณาคดีเพราะเจตนารมย์ของกฎหมายต้องการให้มีผูพ้ ิพากษา
อย่างน้อยจํานวน 2 คนเป็ นองค์คณะ เนื องด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่มมีความยุ่งยากซับซ้อนจึงควรให้ผู้
พิพากษาทีมีความสามารถประสบการณ์สูงร่ วมกันเป็ นองค์คณะเพือช่ วยกันในการพิจารณา ศาลแขวง
ซึ งมีผูพ้ ิพากษาเพียงคนเดียวเป็ นองค์คณะจึงถูกยกเว้นไว้
4. มาตรการเกียวกับการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
วัตถุประสงค์ข องการดําเนิ นคดีแ บบกลุ่ ม คื อ การคุ้มครองสิ ทธิ ข องผูเ้ สี ย หายได้
จํานวนมากในการดําเนินคดีเพียงครังเดียวทําให้ขอ้ พิพาทยุติรวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริ มาณ
คดีข องศาล ให้ผ ลคดีเ หมือนไม่ขดั แย้งแตกต่างกัน ผู ้เสี ยหายแม้ไ ม่ใช่ โ จทก์ในคดีก็ส ามารถมีส่วน
ผลักดันคดี อํานวยความยุติธรรมให้ผูเ้ สี ยหายทีขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางคดีให้ได้รับชดใช้ค่าเสี ยหายโดยไม่ตอ้ งฟ้ องศาลด้วยตนเองเสี ยค่าใช้จ่า ย นอกจากนี คําพิพากษามี
ผลผู ก พัน โจทก์ จาํ เลยและสมาชิ ก กลุ่ มมี ผ ลเป็ นการยุ ติเ รื องในคราวเดี ย วกัน ดังนันจึงเป็ นผลให้
ผูป้ ระกอบการเกิดความระมัดระวังในการดําเนินกิจการมิให้เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของโจทก์ หรื อสมาชิ ก
กลุ่ ม ซึ งอาจแบ่งอธิ บายมาตรการสํ าคัญเกี ยวกับการดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ มตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งได้ ดังนี
1) มาตรการแต่งตังเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม
ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ ง มาตรา 222/5 กําหนดให้มีเ จ้า
พนัก งานคดี แ บบกลุ่ ม ทํา หน้ า ที ช่ วยเหลื อ ศาลการไกล่ เ กลี ยแบบกลุ่ ม ตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐาน บันทึกคําพยาน ดําเนิ น การให้มีการคุ ้มครองสิ ทธิ ข องคู่ความและสมาชิ กกลุ่มทังก่ อน
และระหว่างการพิจารณา อันจะช่วยให้การพิจารณาคดีของศาลเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ถูกต้องเหมาะสมใน
กรณี ทีวิธีพิจารณาคดีประเภทใดมีการตังเจ้าพนักงานคดีทาํ หน้าทีช่วยเหลือศาลอยูแ่ ล้วเช่นเจ้าพนักงาน
ในคดีผูบ้ ริ โภค หากคดีแบบกลุ่มเป็ นคดีผูบ้ ริ โภคเจ้าพนักงานคดีผูบ้ ริ โภคนอกจากมีหน้าทีตามกฎหมาย
แล้ว ยังมีหน้าทีตามบทบัญญัติในหมวดนีด้วย และได้มีการกําหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานแบบกลุ่ม
โดยให้เลขาธิ การสํานักงานศาลยุติธรรมมีอาํ นาจพิจารณาแต่งตัง
2) มาตรการให้คาํ พิพากษามีผลผูกพันคู่ความและสมาชิ กกลุ่ม
การฟ้ องคดีแ บบกลุ่ม เพือประโยชน์ข องโจทก์แ ละสมาชิ กกลุ่ ม ดัง นันเมื อ
โจทก์ชนะคดี โจทก์ยอ่ มมีสิทธิ ทีจะบังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา 271 อยู่
แล้ว นอกจากนีคําพิพากษายังมีผลผูกพันกับสมาชิกกลุ่ม ตามบทบัญญัติมาตรา 222/35 และโจทก์ หรื อ
ทนายความฝ่ ายโจทก์มีอาํ นาจดําเนินการบังคับคดีแทนสมาชิกกลุ่มด้วย ในกรณีนี สมาชิ กกลุ่ มมีสิทธิ ที
จะยืนคําขอรับชําระหนี แต่ไม่มีสิทธิ ทีจะดําเนินการบังคับคดีในส่ วนนีได้ดว้ ยตนเอง เว้นแต่ปรากฏตาม
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ศาลว่าทนายความฝ่ ายโจทก์ไม่สามารถดําเนิ นการบังคับคดีเพือคุม้ ครองประโยชน์ ของสมาชิ กกลุ่มได้
อย่ างเพีย งพอและเป็ นธรรม ศาลอาจมีค าํ สังให้โจทก์ แ ละสมาชิ ก กลุ่ม จัดหาทนายความคนใหม่มา
ดําเนินการบังคับคดีต่อไปได้ ดังนันการดําเนินคดีแบบกลุ่ม คําพิพากษาของศาลกฎหมายกําหนดให้มี
รายการตามทีระบุไว้ในมาตรา 141 ตามหลักทัวไปแล้ว มาตรา 222/36 จะต้อ งมีการระบุล กั ษณะโดย
ชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรื อกลุ่มย่อยทีจะต้องถูกผูกพันตามคําพิพากษา ในกรณี ทีศาลพิพากษาให้จาํ เลย
ชําระหนี เป็ นเงิน นอกจากศาลจะต้องระบุจาํ นวนเงิ นทีจําเลยจะต้อ งชําระให้โจทก์ แล้ว จะต้องเขี ย น
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในการชําระเงินให้กบั สมาชิกกลุ่มผูช้ นะคดีดว้ ย
3) มาตรการให้โจทก์เป็ นผูด้ าํ เนินคดีและบังคับคดีแทนสมาชิกกลุ่ม
การดําเนิ นคดีแบบกลุ่มนี โจทก์ผูด้ าํ เนินคดีอาจร้องขอให้ดาํ เนิ นคดีแ บบกลุ่ม
ในคดีเ กี ยวกับละเมิ ด คดีผิดสัญญา คดีสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย ซึ งมีผู้เ สี ยหายเป็ นจํานวนมากทีมี
ลัก ษณะข้อ เท็จจริ งและใช้ข ้อกฎหมายเดียวกัน เพือให้การดําเนิ นคดีเ สร็ จไปในคราวเดี ยวกัน โดยที
ผูเ้ สี ยหายไม่ต ้องเข้ามาเป็ น โจทก์ ร่วม และต่า งคนต่ างดําเนิ นคดีเ พือขอรับความคุม้ ครองหรื อ แก้ไ ข
เยียวยาเป็ นรายคดี ซึ งเป็ นเหตุ ให้มีความยุ่งยากหรื อ ผลคดีอ าจแตกต่ างกันได้ เพือลดปั ญหาดังกล่ าว
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหมวด 4 การดําเนิ นคดี แ บบกลุ่มจึงได้กาํ หนดให้เ มือได้รับอนุ ญาตให้
ดําเนินคดี แบบกลุ่มแล้ว การดําเนิ นคดี ของโจทก์ก็เพือประโยชน์ของโจทก์เ องและสมาชิ ก ของกลุ่ ม
ดังนัน กฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งจึงได้กําหนดวิธีการดําเนิ นคดี แ ยกต่างหากจากคดีปกติเ พือให้
ความคุ้มครองกับสมาชิกของกลุ่มด้วยซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูไ้ ด้รับความเสี ยหายเหมือนกันให้ได้ความเป็ น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการทางศาล ดังนัน มาตรา 222/10 จึงกําหนดให้วา่ คําฟ้ องของโจทก์ จึงต้อง
ระบุคาํ ขอบังคับของกลุ่มบุคคลต้องระบุหลักการและวิธีการคํานวณเพือชําระเงินให้แก่ สมาชิกของกลุ่ม
เท่าทีจะระบุได้ และโจทก์มีหน้าทีเพียงชําระค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะส่ วนของผู้เริ มคดีเท่านัน และหาก
ศาลว่าคําฟ้ องของโจทก์มีขอ้ ขัดข้องหรื อขาดสาระสําคัญศาลก็มีอาํ นาจทีจะให้คาํ แนะนําเพือให้คาํ ฟ้ อง
หรื อคําร้ องขอนันชัดเจนขึน เพือเป็ นการคุม้ ครองประโยชน์ให้กบั กลุ่มบุคคลทีเป็ นคู่ความฝ่ ายเดี ยวกับ
โจทก์ดว้ ย ซึ งศาลจะพิจารณาว่าการดําเนิ นคดีแบบกลุ่มจะเป็ นธรรมและมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการ
ดําเนินคดี อย่า งคดีสามัญ ศาลจะมี หน้าทีจะพิจารณาว่าโจทก์รวมทังทนายความทีโจทก์เสนอให้เป็ น
ทนายความของกลุ่มสามารถดําเนินคดีคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็ นธรรม เพราะผล
ของคดีผูกพันสมาชิกของกลุ่มด้วย
บทบัญ ญัติ มาตรา 222/13 ในประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ ง ได้
กําหนดเกี ยวกับการรวมการพิจารณาคดีแบบกลุ่มเข้าด้วยกันในกรณี ทีมีก ารยืนคําร้ อ งขอให้ดาํ เนิ นคดี
แบบกลุ่มเกี ยวกับสิ ทธิ อย่างเดียวกันหลายรายในศาลเดียวกันหรื อต่ างศาลกัน ให้ศาลมีอ าํ นาจรวมการ
พิจารณาคําร้ องขอเหล่านันเข้าด้วยกัน และมีคาํ สังให้ผู้ร้องรายหนึ งรายใดเป็ นโจทก์ในการดําเนิ นคดี
แบบกลุ่มแทน
บทบั ญ ญัติ ม าตรา 222/14 ประมวลกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ได้
กําหนดให้โจทก์มีหน้าทีวางค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/15 ศาลจะส่ งคําบอกกล่าว
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คําสังอนุญาตให้ดาํ เนินคดีแบบกลุ่มให้กับสมาชิกของกลุ่มเกี ยวกับรายละเอี ยดตามทีระบุไว้ในมาตรา
ดังกล่าว โดยข้อ สําคัญจะระบุสิทธิ ของสมาชิ กตามกฎหมาย และกําหนดวันเพือให้สมาชิ ก กลุ่ มแจ้ง
ความประสงค์ออกจากการเป็ นกลุ่มซึ งศาลเห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 45 วัน และผลของการออก
จากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ผลของคําพิพากษาทีจะผูกพันสมาชิกกลุ่ม ซึ งตามมาตรา 222/16 ได้กาํ หนดให้
สมาชิก กลุ่ มแจ้งความประสงค์อ อกจากกลุ่ มภายในกําหนดระยะเวลาทีศาลกําหนด หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะออกจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่มไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล สมาชิกของ
กลุ่มทีออกสามารถทีจะไปดําเนินคดีในเรื องเดียวกันกับทีโจทก์ฟ้องได้ดว้ ยตนเองได้
และตามมาตรา 222/19 หากข้อเท็จจริ งปรากฏต่อศาลว่าในกรณี การดําเนิ นคดี
แบบกลุ่ มจะไม่คุม้ ครองหรื อ เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ กกลุ่มอย่างเพียงพอ หรื อไม่มีความจําเป็ นทีจะ
ดําเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป ศาลมีอาํ นาจยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ่ม และในกรณี หากความปรากฎ
ต่อศาลว่าทนายความฝ่ ายโจทก์ไม่สามารถดําเนินคดีคุม้ ครองสิ ทธิ ของกลุ่มบุคคลได้อ ย่างเพีย งพอและ
เป็ นธรรม หรื อทนายความโจทก์ข อถอนตัวจากการดําเนิน คดีแ บบกลุ่ม ศาลอาจมีค าํ สังให้โจทก์ และ
สมาชิ กกลุ่มจัดหาทนายความคนใหม่มาดําเนินคดีแทนภายในระยะเวลาทีศาลกําหนด
กฎหมายวิธีพิจารณาความแบบกลุ่ม ได้ให้อาํ นาจศาลทีจะพิจารณากลันกรอง
เพือรักษาประโยชน์ให้กบั สมาชิ กของกลุ่ มทีมิได้เป็ นโจทก์ฟ้องคดีโดยการขออนุญาตทําความตกลง
หรื อประนีประนอมยอมความ โจทก์ตอ้ งยืนคําขอต่อ ศาล เมือศาลได้รับคําร้ องแล้วศาลจะดําเนิ นการ
แจ้งให้ส มาชิ กกลุ่ มทีมีส่ วนได้เสี ยหรื อได้รับผลกระทบจากการตกลงหรื อ ประนี ประนอมยอมความ
ทราบ เพือให้สมาชิ กกลุ่มคัดค้านหรื อได้มีโอกาสแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็ นสมาชิกกลุ่มโดยทํา
เป็ นหนังสื อยืนต่อศาลเพือทีจะได้ไม่ตอ้ งผูกพันตามข้อตกลงหรื อการประนีประนอมยอมความนันด้วย
นอกจากนี ตามมาตรา 222/25 โจทก์ในคดีทีศาลมีคาํ สังอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นคดี
แบบกลุ่มจะต้อ งดําเนิ นคดีเพือประโยชน์ของตนเองและสมาชิ กกลุ่ ม สํ าหรับในส่ วนประโยชน์ของ
ตนเองถ้าโจทก์ไม่ ประสงค์ ทีจะดํา เนิ น คดีต่ อไป โจทก์ มีสิ ทธิ ยืนคําร้ อ งต่ อศาลว่าไม่ประสงค์ ทีจะ
ดําเนินคดีต่อไป เพือให้สมาชิกกลุ่มเข้าแทนทีโจทก์ได้
บทบัญ ญัติมาตรา 222/2 ในหมวด 4 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง การดําเนินคดีแบบกลุ่มนัน ให้อาํ นาจประธานศาลฎีกาออกข้อกําหนดในการดําเนิ นคดีแ บบกลุ่ม
ใช้บงั คับในส่ วนของรายละเอียดเพิมเติม ซึ งประธานศาลฎีกาได้ออกข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่า
ด้วยการดําเนิ นคดีแบบกลุ่ ม พ.ศ. 2559 ใช้บงั คับแล้ว โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 222/2 และมาตรา
222/5 และได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ศาลฎีกากับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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บทที 3
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้เช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์ การค้าของต่ างประเทศ
ในต่างประเทศได้มีการพัฒนากฎหมายเพือคุม้ ครองสิ ทธิ แ ละหน้าทีระหว่างผูใ้ ห้เช่ า และผูเ้ ช่ า
โดยมีการแยกกฎหมายการเช่าตามประเภททรัพย์สินทีเช่า และลักษณะการเช่า ดังได้เกริ นมาแล้วในบทที
2 ในบทนีจะศึกษากฎหมายของต่างประเทศในประเทศทีมีกกฎหมายเฉพาะเพือกําหนดสิ ทธิ และหน้าที
ของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ าทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้า โดยแบ่งหัวข้อการศึ กษาเป็ น
3.1 กฎหมายการเช่าพืนทีร้ านค้าของประเทศอังกฤษ
3.2 กฎหมายการเช่าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้าของประเทศออสเตรเลีย
3.3 กฎหมายการเช่าพืนทีร้ านค้าของประเทศฝรังเศส

3.1 กฎหมายการเช่ าพืนทีร้ านค้าของประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษ ความสัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ห้เ ช่ า และผูเ้ ช่ า มีกฎหมายทีใช้ก ําหนดสิ ทธิ และ
หน้าทีของผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่า คือ The Landlord and Tenant Act โดยในส่ วน Part 1 Security of Tenure for
Residential Tenants จะเป็ นบทบัญญัติทีใช้บงั คับเกี ยวกับการเช่ าทีพักอาศัย แต่ใน Part 2 Security of
Tenure For Business, Professional and other Tenants จะเป็ นบทบัญญัติเกียวกับการเช่ าทรัพย์สินในทาง
ธุรกิจ หรื อทรัพย์สินทีในการประกอบอาชีพ และทรัพย์สินอืนๆ นอกจากทรัพย์สินเพือการพักอาศัย
ประเทศอังกฤษกฎหมายไม่ได้กาํ หนดแบบของสัญญาเช่ า สัญญาเช่ าจึงเกิ ด ขึนจากการแสดง
เจตนาความประสงค์ของคู่สัญญาทังสองฝ่ าย ประเทศอังกฤษไม่ ได้มีแบบว่าสัญญาเช่ าต้อ งทําสัญญา
เป็ นหนังสื อเว้นแต่จะเป็ นการเช่าทีมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่ าแน่นอนและมากกว่า 3 ปี 52 ดังนัน การเช่า
แม้จะทําสัญญากันด้วยวาจาหรื อสัญญาเช่ าแบบปากเปล่ า (Oral Lease) ก็สามารถมีผลตามกฎหมายได้
การจะทําสั ญญาเช่ าให้เ ป็ นหนัง สื อ ย่อมได้รั บความคุ ้มครองทางกฎหมายและสามารถใช้พิสู จน์ ถึ ง
ข้อตกลงของคู่สัญญาได้เป็ นอย่างดี
กฎหมายการเช่าของประเทศอังกฤษ มุ่งทีจะคุม้ ครองผลประโยชน์และสร้างความเป็ นธรรมให้
เกิ ดระหว่างคู่สัญญามากทีสุ ด กรณีหนึ งทีถือว่ากฎหมายให้ความสําคัญและให้ความคุ ้มครองเป็ นพิเศษ
คงเป็ นกรณี ของการทีผูใ้ ห้เช่าจะให้ผูเ้ ช่านันย้ายออกจากสถานทีเช่าได้ตอ้ งเป็ นเหตุทีกฎหมายได้มีก าร
ระบุไว้แล้วเท่านัน และต้องกระทําตามขันตอนทีกฎหมายกําหนดไว้
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เนื องด้วยตามธรรมชาติ ของการเช่ า อสั งหาริ มทรั พย์ผูใ้ ห้เ ช่ า จะเป็ นผูม้ ี อาํ นาจในการเจรจา
ต่อรอง และมักจะกําหนดเงือนไขข้อตกลงทีเป็ นประโยชน์แ ก่ตน เมือสัญญาเช่าครบกําหนดอายุการเช่า
การต่อสัญญาเช่าหรื อทําสัญญาเช่ ากันใหม่บางครังผูใ้ ห้เช่ าเห็นว่าผูเ้ ช่ ามีผลกําไรจากการดําเนินธุ รกิ จ ก็
อาศัยโอกาสในการขึนค่าเช่ าทีสู งกว่าราคาเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ในตลาดเป็ นจํานวนมาก หรื อ บางครั ง
ผูใ้ ห้เช่าเห็นว่ากิจการของผู้เช่ามีลูกค้าทีแน่นอนกิจการมีกาํ ไรผูใ้ ห้เช่าก็ประสงค์ทีจะประกอบธุรกิจแทน
ผูเ้ ช่าเอง ก็จะกําหนดเงือนไขในการต่อสัญญาเช่ าขึนมาซึงเป็ นการกีดกันมิให้ผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อ
ต้อ งรับภาระหนักขึ นจากการเช่ าทรั พย์สิน และบางครังการย้ายสถานทีประกอบธุ รกิจของผู้เ ช่ านัน
นอกจากจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนมาก การย้ายสถานทีตังยังเป็ นปั ญหาจํานวนรายได้แ ละปริ มาณ
ลูกค้าทีจะต้องหายไปจากการไม่สามารถไปใช้บริ การทีอืนได้ บางครังจํานวนรายได้และปริ มาณลูกค้าก็
ต้องใช้ระยะเวลาในการแนะนําเสนอ บางกิ จการผูเ้ ช่ามีความจําเป็ น ต้องขนย้ายเครื องจักร บางกิ จการ
เกี ยวกับปั ญหาทางด้านการจ้างแรงงาน หากมีการย้ายสถานทีตังหรื อท้อ งถินก็ จะก่อ ให้เกิ ดปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานขึน ความจําเป็ นดังกล่าวของผูเ้ ช่า สถานะในการเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เ ช่ าในการต่ อ
อายุสัญญาเช่าพืนทีดังกล่าวจึงต้องพิจารณาปั จจัยดังกล่ าวทังหมด ซึ งผู ้ให้เ ช่ าก็รู้ความจําเป็ นในส่ วนนี
บางครังจึงได้กาํ หนดค่าเช่ า เงือนไข ในลักษณะทีเป็ นการเอาเปรี ยบผูเ้ ช่าธุรกิจ
ซึ งตาม The Landlord and Tenant Act 1954 Part 2 นันจะใช้บงั คับในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าหรื อ
ส่ วนหนึ งส่ วนใดของทรัพย์สิ นทีเช่า ใช้ในการดําเนิ น ธุ ร กิ จหารายได้ประกอบอาชี พโดยผู ้เช่ า ผู ้เช่ า
ประสงค์ทีจะเช่ าเพือใช้ในการดําเนินธุ รกิจของผูเ้ ช่ า มาตรา 23 ได้กาํ หนดนิยามเพือใช้ตคี วามว่าทรัพย์สิน
ใดใช้เพือการประกอบอาชีพหรื อธุ รกิ จของผู้เช่ านันจะต้อ งดูคาํ พิพากษาของศาลอังกฤษเพือให้ความ
ชัดเจนขึน ซึ งศาลอังกฤษได้ตดั สิ นตีความว่าการทีนักศึ กษาแพทย์ในโรงเรี ยนทีให้บริ การ เป็ นการใช้
ทรัพย์สินทีเช่ าเพือดําเนิ นธุ รกิ จของผูเ้ ช่ า Groveside Properties v Westminster Medical School (1983)
occupation by students of the Medical School was sufficient to amount to occupation by the tenant.
และในกรณี ของหน่วยงานรัฐ การกระทําของลู กจ้างหน่ วยงานรัฐก็เ พียงพอทีจะถือว่าเป็ นใช้
ทรัพย์สินทีเช่ าเพือดําเนินธุ รกิ จแล้ว คดี Linden vs Secretary State for Social Sevices (1996), occupation by
employees was enough to amount to occupation by the Secretary State for Social Sevices.
ในกรณี ทีผูเ้ ช่าได้เช่ าพืนทีในโรงจอดรถ ได้มีค าํ วินิจฉัยไว้แตกต่างกันคื อ ตัวอย่างคดี TransBritanania Propeties Vs Darby Properties Ltd (1986), the tenant let lock-up garages and it was held
that he was not in occupation as he did not exercise any degree of management or control over the
premises. วิเคราะห์จากคําพิพากษาของศาลในคดีดงั กล่าวอาจกล่าวได้วา่ กรณี ผูเ้ ช่ าได้เ ช่ าพืนทีโรงจอด
รถ และผูเ้ ช่ าจะเป็ นผูป้ ิ ดล็อคเปิ ดเข้าออกด้วยตนเอง แต่การใช้โรงจอดรถก็มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื อการ
ประกอบอาชี พ มิ ได้มีการกระทํา เกี ยวกับการประกอบอาชี พหรื อ อํานาจในการบริ การหรื อ ควบคุ ม
ทรัพย์สินทีเช่า จึงไม่ใช่การเช่ าทรัพย์สินเพือการธุ รกิ จ
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กรณี ทีผู ้เช่า ไม่ ได้ทาํ กิ จกรรมอัน ก่ อให้เกิ ดรายได้ในทรั พย์สิน ทีเช่ า เช่ น พืนที ทิงขยะไม่ใช้
ทรั พย์ทีเช่ าเพือการธุ รกิ จ ศาลอังกฤษวินิจยั ไว้ในคดี Hillil Property Co Vs Narrane Pharmacy (1979)
the tenant used the premises for dumping waste. This was held not to be an activity.
และกรณี ไม่ได้จดั เก็บรายได้ศาลอังกฤษวินิจฉัยว่าไม่ใช่ ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ใน
คดี Abernethie Vs AM Kleimann Ltd (1971), a Sunday school that was run by the teacher without
payment or any element of commercial gain was held not to be a business.
นอกจากนี มาตรา 23(2) ได้ให้คาํ นิยามของการเช่าทรัพย์สินเพือธุ รกิจชัดขึน โดยให้ความหมาย
ของคําว่า “ธุ รกิจ” หมายความถึง การค้า การใช้ความรู ้ความสามารถประกอบอาชีพ การจ้าง และการทํา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ งโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล มาตรา 23(2) การทรัพย์สินทีเช่าในทางธุ รกิ จ หรื อ
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบอาชีพทีอยูใ่ นบังคับของกฎหมายในส่ วนนี
ตาม The Landlord and Tenant Act 1954 Part 2 ได้คุ ้มครองสิ ทธิ ข องผูเ้ ช่ า สองประการ
ประการแรก คือ สิ ทธิ ทีจะสามารถต่ออายุสัญญาเช่ าและได้ใช้ประโยชน์ในทรั พย์สินทีเช่ าต่อหลังจาก
สัญญาเช่ าได้สิ นสุ ดลงแล้ว ภายใต้เ งื อนไขทีเป็ นธรรมและตามวิธีก ารที กําหนด และประการทีสอง
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผู้เช่าทีจะดําเนินการยกเลิกสัญญาเช่ า The Landlord and Tenant Act Part 2ได้ก าํ หนด
คุม้ ครองสิ ทธิ ในการขอต่ออายุของผูเ้ ช่า ให้ผูเ้ ช่ามีสิทธิในการต่ออายุการเช่าได้
โดยต้องดําเนินการตามขันตอนและวิธีการทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ หากผูใ้ ห้เช่ าปฏิเสธทีจะต่อ
อายุสัญญาเช่าหรื อกําหนดเงือนไขอันเป็ นภาระแก่ผูเ้ ช่าเกินกว่าตามปกติทวไป
ั ผูเ้ ช่ ามีสิทธิ นาํ เรื องการ
ต่ออายุสัญญาเช่าขึนสู่ ศาลเพือให้ศาลวินิจฉัยประเด็นเกียวกับการต่ออายุสัญญาเช่า หรื อเงือนไขในการ
ต่ออายุ โดยทีผูเ้ ช่ ายังไม่ตอ้ งขนย้ายทรัพย์สินแต่อย่างใด การกําหนดให้อาํ นาจศาลในการพิจารณาเรื อง
การต่ออายุนี เป็ น กลไกวิธีก ารถ่ วงดุล อํา นาจในการเจรจาต่ อรองของผู ้ให้เช่ าหรื อ เจ้าของทรั พย์สิ น
นอกจากนี The Landlord and Tenant Act 1954 Part 2 ได้กาํ หนดเหตุ แห่งการผิดสัญญาทีชัดเจนที ผูใ้ ห้
เช่ ามีสิ ทธิ เรี ยกคืน ทรั พย์สิน จากผู้เช่ าได้ โดยไม่ จาํ เป็ นต้อ งต่ อ อายุข องสัญ ญาเช่ าเมือสั ญญาเช่ าครบ
กําหนดได้ โดยผูเ้ ช่าไม่มีสิทธิ ได้รับการต่ ออายุและต้องคืน ทรัพย์สินให้แก่ ผู้ให้เช่ า ช่ วยให้ง่ายต่อการ
พิจารณาลดปั ญหาโต้แย้งระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 38 ของ The Landlord and Tenant Act 1954 ในบททัวไปได้ก ําหนด
วิธีการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าว่าคู่สัญญาไม่สามารถตกลงยกเว้นบทบัญญัติของ The Landlord and Tenant Act
1954 เกี ยวกับการคุ ้มครองให้สิ ทธิ ผเู้ ช่ าเรี ยกร้ องให้มีการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ข้อตกลงทีเป็ นการ
ยกเว้นดังกล่าวย่อมตกเป็ นโมฆะ เว้นแต่จะได้กระทําตามขันตอนของกฎหมายคือ ผูใ้ ห้เ ช่ าส่ งหนังสื อ
แจ้งเตือนไปยังผู้เช่าก่อนอย่างน้อย 14 วัน ก่ อนทีผูเ้ ช่ าจะเข้าผูกพันสัญญาเช่ า (หรื อก่ อนการทําสัญญา)
และผูเ้ ช่าต้องลงลายมือชื อในหนังสื อยืนยันว่าได้รับและยอมรับข้อยกเว้นการใช้บทบัญญัติของกฎหมาย
มาใช้บงั คับกับสัญญา และในสัญญาเช่าจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าไม่นาํ หรื อยกเว้นบทบัญญัติคุม้ ครอง
สิ ทธิ การเช่ามาใช้บงั คับ
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บทบัญ ญัติใน The Landlord and Tenant Act 1954 Part 2 แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนแรก
การดําเนินต่อไปและการต่ ออายุของสัญญาเช่ า Continuation and renewal of tenancies. ส่ วนสอง การ
ยืนเรื องต่อศาลสําหรั บการทําสัญญาเช่ ากันใหม่ Application to court for new tenancies และส่ วนสาม
เป็ นบทบัญญัติทวไป
ั General and supplementary provisions
ในส่ วนแรกคือ การดําเนิ นต่อ ไปและการต่ออายุของสัญญาเช่ า Continuation and renewal of
tenancies ได้กาํ หนดเกี ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์เกี ยวกับการต่อยกเลิกสัญญาและการต่ ออายุทงของ
ั
ผูใ้ ห้เช่าและผู้เช่า โดยตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้ความคุม้ ครองกับผูเ้ ช่ า
ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เรี ยกร้องให้ทาํ สัญญาเช่ ากันใหม่ ตามมาตรา 26 ในกรณี ทีผู ้ให้เ ช่ ามิได้ดาํ เนิ นการ
ใดๆ เพือยกเลิกสัญญา ผูเ้ ช่าซึ งมีกาํ หนดอายุตามสั ญญาเช่ าเดิมทีแน่ นอนเกิ นกว่าหนึ งปี หรื อมี ก าํ หนด
อายุการเช่าทีแน่นอนเป็ นปี ต่อปี หากผูเ้ ช่าประสงค์ทีจะได้รับสิ ทธิ ขยายระยะเวลาตามสัญญาเช่ าในการ
ทีจะดําเนินธุ รกิ จอย่างมันคงเพิมขึนเพือการขยายธุ รกิจ โดยวิธีการส่ งหนังสื อเรี ยกร้ องการทําสัญญาเช่ า
ฉบับใหม่ โดยต้องมีขอ้ ความระบุวนั เริ มต้นของสัญญาฉบับใหม่ตอ้ งไม่เกิน 12 เดือนและไม่น้อ ยกว่า 6
เดือน นับแต่วนั ทีออกหนังสื อเรี ยกร้ องดังกล่าว ซึ งต้องไม่อยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่ าเดิม โดยผูเ้ ช่ ามี
สิ ทธิ ออกหนังสื อเพือเรี ยกร้ องเพือคงไว้ซึงสิ ทธิ ครอบครองทังหมดหรื อส่ วนหนึงส่ วนใดของทรัพย์สิน
ทีเช่ ามีขอ้ ความตามทีกฎหมายกําหนดไว้ในมาตรา 26 (3) ซึ งได้มีก ารจัดทําแบบฟอร์ มที อยู่ ใน The
Landlord and Tenant Act 1954 ไว้
ผลของการทีผูเ้ ช่ามีหนังสื อตามมาตรา 26 สัญญาเช่ าจะสิ นสุ ดลงทันทีก่อนวันทีระบุ วนั เริ มต้น
ของสัญญาฉบับใหม่ทีระบุไว้ในหนังสื อเรี ยกร้อง และสัญญาเช่าฉบับใหม่จะเกิดขึน ถ้าผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
ไม่ได้ดาํ เนิ นการยืนเรื องต่อศาลสําหรับข้อตกลงของสัญญาเช่าฉบับใหม่ตามมาตรา 25 (5)
เมือให้ผูเ้ ช่าได้รับหนังสื อเรี ยกร้ องการทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ และไม่ประสงค์ทีจะให้สิทธิ การ
ต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ ภายในกําหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อเรี ยกร้ องจากผูเ้ ช่ า
จะต้องมีหนังสื อแจ้งกลับไปยังผูเ้ ช่าว่าโต้แย้งแจ้งความประสงค์ทีจะให้สิทธิ ทีจะทําสัญญาเช่ าใหม่ ถ้า
ผูใ้ ห้เช่าไม่ได้ส่งหนังสื อแจ้งกลับไปยังผูเ้ ช่าภายในกําหนดระยะเวลา 2 เดือน สิ ทธิ การโต้แย้งคัดค้านคํา
ขอของผูเ้ ช่าในการทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ย่อมสู ญสิ นไป ดังนันหากผูใ้ ห้เ ช่าประสงค์ทีจะโต้แย้งคัดค้าน
หนังสื อเรี ยกร้องการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ของผูเ้ ช่าตามมาตรา 26 นี จะต้องแสดงการโต้แย้งคัดค้านไว้
ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อแจ้งตามมาตรา 25 ก็ถือว่าเป็ นการโต้แ ย้งคัดค้านแล้ว คดี (London Ltd v Norfolk
Square Hotels Ltd [1994] 1 EGLR129, the landlords served defective s25 notices on the tenant after
having recived a s26 request. The s25 notices state that the landlords would oppose the grant of a new
tenancy. It was haeld that the landlords had complied with the requirement to give the tenant notice
that they would oppose its application for a new tenancy.
เมือผูเ้ ช่าได้มีหนังสื อเรี ยกร้องให้ทาํ สัญญาเช่าฉบับใหม่ แ ละผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ทีจะนําเรื องเข้าสู่ ก าร
พิจารณาของศาลได้ตามมาตรา 24 ในกรณี เดียวกันหากผูใ้ ห้เช่าได้มีหนังสื อโต้แย้งคัดค้านไว้แล้วภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวมาข้างต้น ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ทีจะนําเรื องเข้าสู่ ก ารพิจารณาของศาลเพือให้มีคาํ สังให้
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สัญญาเช่าสิ นสุ ดโดยปราศจากให้สิทธิ ผูเ้ ช่ าได้รับสัญญาเช่ าฉบับใหม่ โดยเหตุทีโต้แย้งสําคัญทีระบุไว้
โดยกฎหมายปรากฏไว้ในมาตรา 30 คือ
(เอ) ผูเ้ ช่ าผิ ดสั ญ ญาไม่ซ่ อ มหรื อ บํา รุ ง รั ก ษาทรั พย์สิน ที เช่ า ตามภาระหน้าทีกํา หนดไว้ใน
สัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่ ามีสิทธิ ทีจะโต้แย้งคัดค้านทีจะทําสัญญาเช่าฉบับใหม่
(บี) ผูเ้ ช่าผิดนัดชําระค่าเช่าหรื อชําระค่าเช่าล่าช้าเป็ นประจํา ผูใ้ ห้เช่ ามีสิทธิ ทีจะนําเป็ นเหตุผล
ในการโต้แย้งคัดค้านการขอต่อสัญญาหรื อทําสัญญาใหม่ได้ เพราะเหตุผูเ้ ช่าผิดสัญญาเกียวกับการชําระ
เงินค่าเช่า การผิดนัดนีไม่ตอ้ งเป็ นระยะเวลานาน และไม่ได้กาํ หนดจํานวนไว้แต่อย่าง
(ซี ) ผูเ้ ช่าผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญหรื อมีเหตุอนั ควร นอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 หรื อ ใน
ข้อ 2. เป็ นการผิดหน้าทีของผูเ้ ช่าทีระบุไว้ในสัญญา หรื อเหตุทีเกี ยวกับการใช้ทรัพย์สินทีเช่าทีตกลงกัน
(ดี) ผูใ้ ห้เ ช่ าได้เ สนอให้ขอ้ ตกลงอื นให้แก่ ผู้เช่ าเพือพิจารณา ผูใ้ ห้เ ช่ า อาจจะสามารถได้รับ
สิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินทีเช่าโดยการยอมรับการช่วยเหลืออย่างอืน ซึ งข้อตกลงอืนนีต้องมี เหตุ ผ ล
เพียงพอทีจะแลกเปลียนกําหนดระยะเวลาการเช่า
(อี) การเช่าช่วง ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าถูกแบ่งแยกเพือการเช่ าช่ วง เพือผลประโยชน์ของ
ผูใ้ ห้เช่าช่วงซึ งจะได้รับมากกว่าค่าเช่ า ถ้านําทรัพย์สินทีเช่าออกใช้ประโยชน์ทงหมด
ั
ผู ้ให้เช่ าเจ้าของที
แท้จริ งอาจโต้แย้งคัดค้านการต่ออายุสัญญาเช่าหรื อการทําสัญญาเช่ าใหม่
(เอฟ) ผูใ้ ห้เช่าประสงค์ทีจะรื อถอนหรื อดําเนิ นการปรับปรุ งทรัพย์สินทีเช่า เป็ นหนึงในเหตุผ ล
พืนฐานที ใช้ ก ัน มากทีสุ ด ผู ้ ให้เ ช่ า ต้อ งพิ สู จน์ ถึ งความตังใจในการทีจะรื อถอนหรื อ การปรั บ ปรุ ง
ทรัพย์สินทีเช่า
(จี) ผูใ้ ห้เช่ามีความตังใจทีจะใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทีเช่ าเพือตนเอง หรื อเพื อการทําธุ รกิ จ
ของตนเอง โดยไม่จาํ กัดว่าผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะใช้ทรัพย์สินทีเช่าในการดําเนินธุ รกิจในระยะเวลาเพียงใด
หากผูใ้ ห้เช่าประสบความสําเร็ จในการโต้แย้งคัดค้านการต่ ออายุสัญญาเช่ าฉบับใหม่ของผูเ้ ช่ า
ตามเหตุผลในข้อ (เอฟ) และข้อ (จี) นัน ผูใ้ ห้เ ช่ ามี ภาระหน้าทีจะต้อ งจ่ายค่ าชดเชยให้แก่ ผู ้เช่าสําหรั บ
ความเสี ยหายทีเกิ ดขึ น โดยค่าเสี ยหายจะคํานวณภายใต้หลักเกณฑ์ของ The Landlord and Tenant Act
1954 (Appropriate Multiplier) ซึ งประกาศใช้บงั คับเมือ ค.ศ.1990 การคํานวณค่าเสี ยหายทีผูเ้ ช่าจะได้รับ
จากมูล ค่ า ทีเหมาะสมของทรั พย์สิ น ที เช่ า สําหรั บสั ญ ญาเช่ า ทีทําขึ นก่ อ นวันที 1 เมษายน ค.ศ.1990
จํานวน 3 เท่าสําหรับผูเ้ ช่ าซึ งครอบครองทรัพย์สินทีเช่าน้อยกว่า 14 ปี และหากครอบครองทรัพย์สิ นที
เช่ าตังแต่ 14 ปี ขึนไป ก็จะได้ 6 เท่า แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขหากทําสัญญาเช่ าภายหลังวันที 1 เมษายาน
ค.ศ.1990 ผูเ้ ช่าจะได้รับค่าชดเชยรายได้เป็ นจํานวน 1 เท่า สําหรับผูเ้ ช่าทีครอบครองทรัพย์สินทีเช่ าน้อย
กว่า 1 ปี และจํานวน 2 เท่า กรณี ผเู ้ ช่าครอบครองทรัพย์สินทีเช่าตังแต่ 14 ปี ขึนไป
The Landlord and Tenant Act 1954 มาตรา 27 ให้สิทธิ ผูเ้ ช่าทีดําเนินธุ รกิจในทรัพย์สินทีเช่ าไม่
น้อยกว่า 1 เดือน มีสิทธิ ทีจะออกหนังสื อบอกกล่าว ไปยังผูใ้ ห้เช่ าว่าเมื อครบกําหนดระยะเวลาการเช่ า
ตามสัญญาเช่าแล้ว จะไม่ดาํ เนินการต่ออายุสัญญาอีกต่อไป เพือเป็ นการยืนยันความประสงค์ของผูเ้ ช่ า
โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่ อนวันสิ นสุ ดของสัญญา ผลของการทีผู ้เช่ ามีหนังสื อ
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ดังกล่าวแล้วจะเป็ นผลให้สัญญาเช่ าจะสิ นสุ ดตามข้อตกลงทีกําหนดในสัญญาออกหนังสื อเตือนภายใต้
มาตรา 27 เป็ นกรณี ทีผูเ้ ช่ าประสงค์ทีจะย้ายสถานทีในการประกอบธุ รกิ จเป็ นทีแน่นอน และป้ องกัน
ปั ญหาการต่ออายุสัญญาทีจะเกิดขึนต่อไป
The Landlord and Tenant Act 1954ได้มีมาตราเพือคุม้ ครองผูเ้ ช่าโดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผเู ้ ช่า
มีสิทธิ ได้รับค่าเสี ยหายชดใช้คืนจากผูใ้ ห้เช่า ในกรณี ทีผูเ้ ช่าได้ปรับปรุ งต่อเติมทรัพย์สินทีเช่า และต่อมา
ผูใ้ ห้เช่าใช้สิทธิ ทีจะยกเลิกสัญญา เมือผูใ้ ห้เช่าประสงค์ทีจะเรี ยกคืนทรัพย์สินทีเช่า หรื อ ประสงค์ทีจะทํา
สัญญาเช่าใหม่ ผูใ้ ห้เ ช่าทีประสงค์จะต้องดําเนินการยกเลิกสัญญาเช่าทีทําขึนระหว่างกันด้วยวิธีการบอก
กล่าวเป็ นหนังสื อไปยังผูเ้ ช่ าตามวิธีการทีกําหนดไว้ในมาตรา 2553 ของ The Landlord and Tenant Act
1954 คือ ผูใ้ ห้เช่าจะต้องระบุวนั ทีสิ นสุ ดการเช่ าไว้ในหนังสื อ หากผูเ้ ช่ าไม่ประสงค์ทีจะยกเลิกสัญญา
จะต้อ งออกหนังสื อ แจ้ง กลับมายังผูใ้ ห้เ ช่ า ว่าผูเ้ ช่ ายังไม่ได้เตรี ยมตัวในการส่ งมอบการครอบครอง
ทรั พย์สิ น ทีเช่ ากลับคื น และพร้ อ มกับขอให้ผู ้ให้เ ช่ าต่อ อายุ ของสัญ ญาเช่ า ผู ้เช่ า มีสิ ท ธิ เ ลื อ กทีจะส่ ง
หนังสื อแจ้งร้ องขอการต่ออายุสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่ า ไปยัง ผูใ้ ห้เช่ าได้ตามมาตรา 26 ดังกล่าวแล้ว หรื อ
ออกหนังสื อเรี ยกร้ อ งโต้แย้งกลับภายในกําหนดระยะเวลา 2 เดือ น หากผู ้เช่ ามิได้ดาํ เนิ นการโต้แ ย้ง
ภายในกําหนดเวลา มาตรา 29 (2) ผูเ้ ช่าจะหมดสิ นในการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ หากผูเ้ ช่าได้ดาํ เนิ นการ
โต้แย้งแล้ว ในกรณีไม่อาจตกลงกันได้ผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ทีจะดําเนิ นการขึนสู่ ศาลสําหรับการทําสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่ในระหว่าง 2 ถึ ง 4 เดือนนับจากวันทีได้ส่งหนังสื อ เรี ยกร้ องโต้แย้งไปยังผูใ้ ห้เช่ า ในกรณี นีการ
พิจารณาของศาลอาจถูกเลือนออกไปเพือการเจรจาต่อรองเพือประโยชน์ตามความคาดหวังของคู่สญ
ั ญา
โดยการทําสัญญา มากกว่าการถูกบังคับโดยคําสังศาล เป็ นกระบวนการทีเปิ ดโอกาสให้ทงสองฝ่
ั
ายได้
เจรจากันก่อนเข้าสู่ กระบวนการสื บพยานหลักฐานโดยศาล แต่โดยทัวไปแล้วเป็ นไปได้ยากทีผูใ้ ห้เช่ า
และผู้เ ช่ า จะสามารถตกลงกัน ได้ก่อ นกําหนดระยะเวลาการสิ นสุ ด ของสั ญญาเช่ าทีระบุ ไว้หนังสื อ
เรี ยกร้ องตามมาตรา 25 ดังนันมาตรา 64 จึงเป็ นบทบังคับซึ งมี ผลให้ก ารใช้ทรั พย์สิน ทีเช่ าจะดําเนิ น
ต่อไปตังแต่ครบกําหนดตามวันทีระบุในหนังสื อเรี ยกร้ องของมาตรา 25 จนถึงวันทีผูเ้ ช่ าย้ายออก หรื อ
เมือทังสองฝ่ ายตกลงกัน ได้ หรื อได้มีก ารทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ หรื อ เมื อกระบวนทางศาลได้ยุติโดย
ยกเลิกเพิกถอนหรื อมีคาํ สังโดยศาล
ผลของการทีผูเ้ ช่าไม่ทาํ หนังสื อโต้แย้งหนังสื อของผูใ้ ห้เช่ าตามมาตรา 25 หรื อไม่ได้ยนคํ
ื าขอใช้
กระบวนการทางศาลภายในกํา หนดระยะเวลา ผู ้เช่ าย่อมเสี ยสิ ทธิ การได้รับความคุ้ม ครองในการทํา
สัญ ญาเช่ า ฉบับใหม่ตามกฎหมาย ตัวอย่ างคดี Kamins Ballrooms Co Ltd v Zenith Investments
[Torquay] Ltd [1971]
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Section 25 (1) The landlord may terminate a tenancy to which this Part of this Act applies
by a notice given to the tenant in the prescribed form specifying the date at which the tenancy is to
con to an end [hereinafter referred to as “the date of termination”).
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กฎหมายได้กาํ หนดให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่ทีร้ องขอต่ออายุนันจะต้องระบุ
กําหนดมากกว่า 1 ปี หรื อปี ต่อปี และในหนังสื อแจ้งร้ องขอจะต้องกําหนดวันเริ มต้นของสัญญาใหม่ไม่
เกิ น 12 เดือนและต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีได้แจ้งร้องขอไปยังผู้ให้เ ช่ าในหนังสื อ เรี ยกร้ อง
อย่างไรก็ดีจะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาสิ นสุ ดตามสัญญาเช่าฉบับเดิม เมือผู้ให้เช่าได้รับหนังสื อแจ้ง
ร้ องขอต่ออายุสัญญาเช่ าจากผูเ้ ช่าดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้เช่ามีระยะเวลา 2 เดือนทีจะส่ งหนังสื อแจ้งกลับยังผู ้
เช่ าว่าตกลงด้วยในการต่ออายุสัญญาเช่ากันใหม่ หรื อแจ้งความประสงค์ทีจะโต้แย้งปฎิเสธการต่ออายุ
สัญญาตามคําร้องขอของผูเ้ ช่ า ถ้าผูใ้ ห้เช่าเพิกเฉยในการแจ้งความประสงค์ทีจะโต้แย้งปฎิเสธการต่ออายุ
สัญญาเช่าภายในกําหนดระยะเวลา 2 เดือน ก็จะเสี ยสิ ทธิ ในการปฎิเสธการต่ออายุสัญญาเช่ าให้กบั ผุเ้ ช่ า
แต่อย่างไรก็ดีผูใ้ ห้เช่าก็ยงั คงมีสิทธิ คดั ค้านเงือนไขข้อตกลงทีระบุในสัญญาเช่ าได้ เช่ น ค่าเช่ า กําหนด
ระยะเวลาการเช่า หน้าทีและเงือนไข
The Landlord and Tenant Act 1954 ได้มีการบัญญัติเกียวกับมาตรการยืนเรื องต่อ ศาลสําหรั บ
การทําสัญญาเช่ากันใหม่ Application to court for new tenancies เมือผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ามีสิทธิ ทีจะยืนคํา
ร้ องขอต่อศาลสําหรับการต่ออายุหรื อทําสัญญาเช่ากันใหม่ภายใต้วธิ ี การส่ งหนังสื อในมาตรา 25 หรื อคํา
เรี ยกร้ องตามมาตรา 26 โดยเขตอํานาจศาลทีมีอาํ นาจพิจารณาได้ถูก แก้ไขเป็ น อํานาจของ The High
Court และ The County Court โดยข้อเรี ยกร้ องจะต้องเริ มต้นที The County court ถ้าข้อเรี ยกร้ องถูก
เริ มต้นที The High Court ผูเ้ รี ยกร้ อ งจะต้องยืนคํารับรองและเหตุผลการเริ มต้นข้อเรี ยกร้ อ งว่ามีความ
จําเป็ นอย่างไรทีจะเริ มคดีที The High Court ซึงจะต้องเป็ นกรณี มีข้อ พิพาททียุ่งยากในข้อเท็จจริ งหรื อ
ข้อกฎหมายทีสําคัญอันควรได้รับการตัดสิ นโดย The High Courtหรื อมูลค่าของทรัพย์สิน หรื อ จํานวน
ของความเสี ยหายเป็ นตัวเงินทีเรี ยกร้ องอันควรทีจะเริ มต้นที The High Court
ในการพิจารณาคําร้ องขอต่อศาลดังกล่าวศาลมีอาํ นาจทีจะพิจารณาและตัดสิ นยกคําร้ องหรื อให้
ผูเ้ ช่าได้รับการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ในกรณี ศาลตัดสิ นให้มีการต่ออายุหรื อ ทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่
คู่สัญญาก็จะผูกพันตามข้อตกลงทีกําหนดไว้ในเงือนไขของสัญญาเช่าฉบับเดิม แต่หากกรณี ไม่มีระบุไว้
ในเงือนไขของสัญญาเดิม เกี ยวกับ สิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์ตามสั ญญา ระยะเวลาการเช่ า ค่าเช่ า และ
เงือนไขอย่างอื นของสัญญาเช่ าฉบับใหม่ กฎหมายก็ จะกําหนดเงื อนไขความผูกพันของคู่สั ญญาตาม
มาตรา 32 – 35
ในมาตรา 32 ได้กําหนดถึงทรัพย์สิ นทีเช่ าพืนทีเช่ าในสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ซึ งเป็ น บทบัญญัติ
แก้ไขปั ญหาว่าทรั พย์สินทีเช่ านี มีขนาดและส่ วนตามสั ญญาเช่ าฉบับเดิม หรื อ ไม่ ซึ งจะมีข ้อทีจะต้อ ง
พิจารณาว่าเป็ นพืนทีผูเ้ ช่าใช้ในการดําเนินธุ รกิจของผูเ้ ช่ าไม่วา่ เป็ นการใช้โดยผูเ้ ช่าเองหรื อลูกจ้างของผู ้
เช่ า และบางสถานการณ์ผูเ้ ช่าใช้พนที
ื เช่าทังในส่ วนของการดําเนินธุ รกิ จและการพักอาศัย ซึงศาลจะต้อง
วินิจจัยตามสถานการณ์ทีเกิดขึนในวันทีมีคาํ สัง ว่าผูเ้ ช่ามีสิทธิในพืนทีเช่ าเท่ากับสัญญาเช่ าเดิมหรื อไม่
ตามสัญญาเช่าทีจะได้ทาํ ขึนใหม่
ในมาตรา 35 กฎหมายได้ก าํ หนดให้อาํ นาจศาลกําหนดระยะเวลาการเช่ าของสัญญาเช่ าฉบับ
ใหม่ในกรณี ทีไม่มีขอ้ ตกลงในสัญญาเช่ าฉบับเดิมเกี ยวกับเรื องกําหนดระยะเวลาการเช่าเมือมีการต่ออายุ
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หรื อ การทําสั ญ ญาเช่ าฉบับใหม่ ซึ งขึนอยู่ ก ับความเหมาะสมของสถานการณ์ เ กี ยวกับกรณี ซึ งอาจ
กําหนดเป็ นชัวระยะเวลา เช่น เป็ นรายปี หรื อกําหนดอายุทีแน่นอนของสัญญาเช่าฉบับใหม่ ศาลมีอาํ นาจ
กําหนดอย่างสู งไม่เกิน 15 ปี แต่อย่างไรก็ดีคู่สัญญาอาจตกลงกันเกิ นกว่านันก็ได้ การตัดสิ นเกี ยวกับ
กําหนดระยะเวลาการเช่าใหม่ของสัญญานีให้อิสระศาลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยคํานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งเป็ นรายกรณีไป ในกรณีทีผูใ้ ห้เช่ามีความประสงค์ทีจะพัฒนาปรั บปรุ ง ตกแต่งสถานที หรื อ
ดําเนินธุ รกิจในทรัพย์สิน ศาลอังกฤษมีอาํ นาจทีจะกําหนดระยะเวลาการเช่ าเพียงสันๆ เกี ยวกับกรณี นี
ศาลอัง กฤษจะต้อ งไม่ร ะงับสิ ทธิ ข องผู ้ให้เ ช่ า ในการปรับ ปรุ ง ตกแต่ งสถานทีหรื อ ดําเนิ น ธุ รกิ จใน
ทรัพย์สิน ซึงศาลอังกฤษจะต้องคํานึงถึงความเท่า เทียมกัน ของสิ ทธิ ของผู ้เช่ าในการใช้ทรั พย์สินทีเช่ า
ศาลมีอาํ นาจอิสระทีจะกําหนดระยะเวลา หากเห็นว่าเป็ นภาระหนักของผู้ให้เช่ าหากกําหนดระยะเวลา
การเช่าเป็ นเวลานาน ศาลมีอาํ นาจกําหนดระยะเวลาการเช่าเพียง 12 เดือ น ดังตัวอย่างคดี Upsons Ltd v
E Robins Ltd [1953] 3 A11 ER 348, CA, the tenant had a chain of approximately 250 shops
throughout the country, whereas the landlord had only one other property which it occupied and of
which the lease was due to come to an end. The Landlord therefore wanted the tenant to be granted a
short term lease so that it could then occupy the premises when it had to vacate its existing shop. The
Court was entitled to take into account the personal circumstances of the parties and to reach a
decision to avoid excessive hardship to the landlord. A new tenancy for 12 months was granted;
มาตรา 34 ค่ าเช่ าตามสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ศาลมีอ าํ นาจในการทีจะพิจารณาค่า เช่ าทีต้องชําระ
ให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ โดยค่าเช่าทีศาลกําหนดนีจะขึนอยู่กบั เหตุผลเกียวกับ
การเช่ าทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จในทรัพย์สินทีเช่ าของผู ้เช่ า สิ ทธิ ทางการค้า (Goodwill)
ของผูเ้ ช่า
ในการพิจารณาของศาลหากข้อเท็จจริ งปรากฏว่าผูใ้ ห้เช่ ามีสิทธิ โต้แ ย้งคัดค้านการต่ออายุหรื อ
ทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ ศาลจะไม่มีคาํ สังให้ต่ออายุหรื อทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่แ ละยกคําร้ อ งของผูเ้ ช่ า
ตามมาตรา 31 (1) ในกรณี นีผูเ้ ช่ามีสิทธิ ยืนอุทธรณ์คาํ สังของศาลต่อไป
ในกรณี ทีศาลไม่มีคาํ สังให้ต่ออายุหรื อ ทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ศาลอาจสังให้ผูใ้ ห้เ ช่ า ชําระค่า
สิ น ไหมทดแทนสํ าหรั บความเสี ย หายหรื อสู ญ เสี ย ของผู ้เ ช่ า ภายใต้มาตรา 37 ผู ้เช่ า มี สิทธิ ไ ด้รั บค่ า
สิ นไหมทดแทนจากผู ้ให้เช่ าในกรณี ทีผู ้ให้เช่ ามีสิทธิ ทีจะไม่ ต่อ อายุหรื อทําสัญญาเช่ ากัน ใหม่โดยได้
โต้แย้งคัดค้านในเหตุผลตามมาตรา 30 (1) ดังนี
ข้อ อี ผูใ้ ห้เช่ าประสงค์ทีจะรื อถอนหรื อดําเนินการปรับปรุ งทรัพย์สินทีเช่า
ข้อ เอฟ ผูใ้ ห้เช่ามีความตังใจทีจะใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทีเช่าเพือตนเอง
เมือศาลมีคาํ สังไม่ต่ออายุหรื อทําสัญญาเช่ากันใหม่ ภายใต้เหตุผล ข้อ อี ข้อ เอฟ และ/หรื อ ข้อ
จี ข้อใดข้อหนึง หรื อหลายข้อรวมกัน โดยไม่มีเหตุในข้ออืนตามมาตรา 30 (1) (ข้อ เอ ถึง ดี)
จํานวนของค่าสิ นไหมทดแทนทีเหมาะสมนันจะคํานวณภายใต้ The Landlord and Tenant Act
1954 (Appropriate Multiplier) Order 1990 ซึ งการคํา นวณค่า สิ น ไหมทดแทนทีเหมาะสมสํา หรั บ
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ทรัพย์สินทีเช่าซึ งจะเริ มคํานวนโดยขึนอยูก่ ับวันทีผูเ้ ช่ าได้รับสิ ทธิ หรื อระยะเวลาทีผูเ้ ช่ าได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จ
ในพืนทีเช่า โดยเริ มคํานวนในวัน ทีมีการส่ งหนังสื อ ข้อเรี ย กร้ องโดยผูเ้ ช่ าตามมาตรา 25 หรื อหนังสื อ
โต้แย้งข้อเรี ยกร้ องของผูเ้ ช่ าตามมาตรา 26 (6) ในกรณี ทีมีขอ้ ขัดแย้งของค่าสิ นไหมทดแทนทีเหมาะสม
ว่าควรจะเป็ นจํานวนเท่าไหร่ ทีเหมาะสมนัน กฎหมายของอังกฤษจะมี ก ระบวนการระงับข้อโต้แ ย้ง
เกี ยวกับจํานวนของค่ าสิ นไหมทดแทนที เหมาะสม โดย The Landlord and Tenant [Determination of
Rateable Value Procedure) Rules 1954 ซึ งจะมีการตังคณะกรรมการ Inland Revenue เพือทําหน้า ที ใน
การประเมินราคาค่าสิ นไหมทดแทนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมกับผู ้ให้เช่ าและผู ้เช่ า ในกรณี ทีเกิ ดข้อ
โต้แย้งเกียวกับค่าสิ นไหมทดแทนทีเหมาะสมทีผูเ้ ช่าจะได้รับ คู่สัญญาผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่าอาจร่ วมกันหรื อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงยืนคําขอต่อคณะกรรมการ Inland Revenue เพือพิจารณา ปั ญหาข้อโต้แ ย้งก็จะได้รับ
การพิจารณาประเมิน มูลค่าโดยเจ้าหน้าที ประเมิ นซึ งได้รับแต่งตังโดยคณะกรรมการ Inland Revenue
ภายใต้กฎหมาย The Landlord and Tenant [Determination of Rateable Value Procedure) Rules 1954
ภายใน 28 วัน เจ้าหน้าทีประเมินมีสิทธิ ทีสอบสวนหรื อเรี ยกคู่กรณี มาสอบถามเกียวกับข้อมูลเจ้าหน้าทที
ประเมินนี จะไม่ได้ตดั สิ นเช่ นอนุ ญาโตตุลาการ แต่จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน ที จะ
ตัดสิ นเกียวกับมูลค่าสิ นไหมทดแทนหากผูใ้ ห้เช่ าหรื อผูเ้ ช่ าไม่พอใจจํานวนค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับ
การประเมินดังกล่ าวจากเจ้าหน้าทีประเมินมี สิทธิ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการทีดิน the Lands Tribunal
มิฉะนันคําตัดสิ นของเจ้าหน้าทีประเมินเป็ นอันถึงทีสุ ด
นอกจากค่าสิ นไหมทดแทนปกติแล้ว กฎหมายของอังกฤษยังกํา หนดให้ผูเ้ ช่ าได้รับค่าสิ นไหม
ทดแทนจากการทําให้ทรั พย์สิ นทีเช่ ามี มูลค่าเพิมขึน เรี ยกว่า Compensation for improvements ค่ า
สิ นไหมส่ วนนีไม่ตอ้ งเป็ นส่ วนหนึงของภาระหนี ในสัญญาเช่ า และต้องไม่เกิ ดขึ นภายใน 3 ปี นับจาก
วันทีสัญญาเช่าสิ นสุ ด โดยผู้เช่าต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าให้ดาํ เนินการกับทรัพย์สินทีเช่ าเป็ น
หนังสื อ ซึ งเป็ น ผลให้ได้รับค่าเช่ าทีเพิมมากขึ น ผูเ้ ช่ าอาจส่ งหนังสื อเรี ยกร้ องให้ผูใ้ ห้เ ช่ ายอมรั บส่ วน
เพิมเติมทรัพย์สินทีเช่าและให้ผูใ้ ห้เช่ าชําระราคา หากผูใ้ ห้เช่าได้โต้แย้งคัดค้าน ผูเ้ ช่ามีสิทธิยืนคําร้ องต่อ
ศาลเพือขอให้ศาลพิจารณา

3.2 กฎหมายการเช่ าพืนทีร้ านค้ าในศูนย์การค้ าของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีการแบ่งเขตปกครองออกเป็ น 7 รัฐ คือ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รั ฐ เขตปกครอง
เหนื อ (Northern Territory) รั ฐควีนส์ แ ลนด์ (Queensland) รั ฐ ออสเตรเลียใต้ (South Australia) รั ฐแท
สมาเนีย (Tasmania) รัฐวิคเตอร์ เรี ย (Victoria) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) ซึ งแต่ละเขต
ปกครองจะมีกฎหมายเฉพาะของตนเอง ในประเทศออสเตรเลีย ปั ญหาเกี ยวกับการเช่ าร้านค้าโดยเฉพาะ
ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ได้เป็ นปั ญหาข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมมาหลายปี อันทีจริ งได้มีก าร
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พยายามติ ด ตามมานานเกี ยวกับการความสําคัญในการพัฒ นาอํา นาจในการควบคุ มการดําเนิ นธุ รกิ จ
ศู น ย์ก ารค้าขนาดใหญ่54 ในแต่ละรั ฐ ได้มี การพัฒ นากฎหมายเกี ยวกับการเช่ าเพือคุม้ ครองผู้เ ช่ าพืนที
ร้ านค้า ในศู น ย์ ก ารค้า ดัง นันในวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี จะนํา กฎหมายเกี ยวกับการเช่ า พืนทีร้ า นค้า ใน
ศูนย์การค้าของรัฐควีนส์ แลนด์ (Queensland) มาเป็ นหลักในการศึกษา และจะนํากฎหมายของรัฐอืนมา
เปรี ยบเทียบในประเด็นสําคัญกรณีทีมีความแตกต่างกันหรื อขยายความเข้าใจหรื อตีค วามวัตถุ ประสงค์
ของกฎหมาย
โดยรัฐควีนส์ แ ลนด์ได้มีการประกาศใช้ Retail Shop Leases Act 1994 เพือสนับสนุ นให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและความถูกต้องในการดําเนินธุ รกิจให้เช่ าพืนทีเพือการค้า55 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทีจะ
กํา หนดกลไกพืนฐานสํ า หรับการเช่ าร้ านค้าเพือทํา การค้า และ เพือให้ข นตอนการระงั
ั
บข้อ พิ พาท
เกี ยวกับการเช่าร้านค้าเป็ นไปโดยประหยัด56
The Retail Shop Lease Act 1994 ได้มีการให้ค วามหมายของศู นย์ก ารค้า (Retail shopping
Center) ไว้ในมาตรา 8 ว่า A retail shopping centre is a cluster of premises having all of the following
attriutes
(a) 5 or more of the premises are used wholly or predominantly for carring on retail
business;
(b) all the premises
(i) are owned by the 1 person; or
(ii) have the 1 lessor or head lessor, or, if the premises were leased, would have the 1
lessor or head lessor; or
(iii) comprise lots within a single community titles scheme;
ซึ งได้มีการแก้ไขโดย the Retail Shop Lease Act 1994 โดย Amendement Act ประกาศมีผ ล
ใช้บงั คับเมือวันที 10 พฤษภาคม ค.ศ.2016 โดยได้ให้ความหมายของสัญญาเช่ าพืนทีร้ านค้าหมายถึงการ
เช่ าพืนทีร้ าน แต่ไม่รวมถึง
(เอ) พืนทีร้ านค้าทีมีขนาดมากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึนไป
(บี) พืนทีร้ านค้าภายในพืนที the South Bank corporation
(ซี ) ทรัพย์สินทีเช่าเพือดําเนินธุ รกิ จของผูเ้ ช่ าบนผลประโยชน์ของผูใ้ ห้เช่าเหมือนเป็ นลูกจ้าง
หรื อตัวแทน
(ดี) ทรัพย์สินทีเช่าตังอยู่ในสวนสนุกหรื อสถานบันเทิง
54

Legislative Regulation of Leases of Business premises with particular reference to the
Queenland Retail Shop Lease Act 1984, ใน เอ.เอ.ฟริ นซี, หน้า 139.
55
Section 3 Retail Shop Lease Act 1994
56
Section 4 Retail Shop Lease Act 1994
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(อี) ทรั พ ย์สิ น ที เช่ า ตังอยู่ ใน flea market, รวมถึ ง ตลาดขายงานศิ ล ปะและหัต ถกรรม
(เอฟ) แผงขายของชัวคราว ทีสิ นค้าเกษตรหรื อการแสดงสิ นค้า; หรื อ
(1) ในขบวณพาเหรด เทศกาล หรื อ กิ จกรรมตามประเพณี
(จี) พืนที เช่ า ถ้า เป็ นการเช่ า โดยไม่ มีก ารทํา สั ญ ญาเช่ า เป็ นทรั พ ย์สิ น ทีเช่ า ภายในพื นที
ศูนย์การค้า แต่จาํ กัดเฉพาะทรัพย์สินทีเช่าซึ งเป็ นรายการท้ายนี
(1) พืนทีการให้ขอ้ มูล สวนสนุก หรื อ การบรรยายอบรม
(2) พืนทีอุปกรณ์เกี ยวกับการสื อสาร
(3) พืนทีเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(4) พืนทีเครื องจําหน่ายสิ นค้าอัตโนมัติ
(5) พืนทีป้ ายโชว์เพือการโฆษณา
(6) พืนทีการขนย้าย
(7) พืนทีจอดรถ
(2) สัญญาเช่าร้ านค้าไม่รวมถึงการเช่าทรัพย์สินทีตังอยูใ่ นศูนย์การค้า ถ้า
(เอ) ทรัพย์สินไม่ได้ใช้หรื อดําเนินธุ รกิจการค้า
(บี) ถ้าในระหว่างระยะเวลาการเช่ า เกิ ดเหตุการณ์
(1) กรณี ทรัพย์สินทีเช่ าตังอยู่บนตึกหลายชัน ถ้าพืนทีการค้าของแต่ละชันมี
จํานวนร้ อยละ 25 หรื อน้อยกว่าของพืนทีเช่าแต่ละชัน
(2) กรณี ทรัพย์สินทีเช่ าตังอยู่บนตึกชันเดียว ถ้าพืนทีการค้าของตึกมีจาํ นวน
ร้ อยละ 25 หรื อน้อยกว่าจํานวนของพืนทีเช่าของตึก
กรณีตวั อย่างของข้อ (บี) คือ
1. การเช่าทรัพย์สินสําหรับปฎิ บตั ิการทางบัญชี บนชัน 4 ของศูน ย์การค้า
จะไม่ใช่กรณี สัญญาเช่ าทรัพย์สินเพือการค้า หากในระยะเวลาการเช่า พืนทีเช่าในชัน 4 มีจาํ นวนกว่าร้อย
ละ 75 ใช้เพือดําเนิ นธุ รกิจส่ วนบุคคลหรื อสํานักงานธุ รกิจ
2. การเช่ าทรัพย์สิ นสําหรั บศู นย์ทางการแพทย์ในอาคารชันเดี ยว standalone single level buildingภายในพืนทีจอดรถของศูน ย์ก ารค้า ไม่ใช่ กรณี การเช่ าพืนทีการค้า และใน
ขณะเดียวกันการเช่ าทรัพย์สินซึ งร้ อยละ 80 ของพืนทีเช่าทังหมดภายในอาคารดังกล่าวใช้สําหรับการจัด
เตรี ยมการให้บริ การทางการแพทย์
ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีจัดเตรี ยมสําเนาสัญญาเช่าให้ผูเ้ ช่าตรวจดูล่วงหน้า The Retail
Shop Lease Act 1994 มาตรา 22 กําหนดให้ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องจัดเตรี ยมสําเนาสัญญาเช่าทีจะลงนามส่ งให้แก่ ผู ้
เช่ าก่ อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือให้โอกาสผูเ้ ช่ าได้ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา
ผูใ้ ห้เ ช่ า มีหน้า ทีเปิ ดเผยข้อ มูล อันจําเป็ นให้แ ก่ ผู้เ ช่ าตามมาตรา 5 ผู ้ใ ห้เ ช่ า
จะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลอันจําเป็ นให้แก่ ผูเ้ ช่ าตามรู ปแบบทีระบุในกฎเกณฑ์ก่ อนทีจะเข้าทําสัญ ญา ตาม
มาตรา 22 ซึ งเป็ นข้อมูลอันสําคัญเกียวกับรายละเอียดการเช่าและรายละเอียดของทรัพย์สินทีเช่า เพือให้
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ผูเ้ ช่าได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการเข้าทําสัญญาเช่า โดยต้องทําตามแบบฟอร์ มที
กฎหมายกําหนด ภายใต้การอนุ มตั ิข อง State of Queensland (Department of Justice and AttorneyGeneral) 57 (เอกสารผนวกแนบท้าย ค.) ซึ งจะมีรายละเอียดเปิ ดเผยเกียวกับ
- กําหนดระยะเวลาการเช่า และเงือนไขการต่ออายุการเช่า
- รายละเอียดเกียวกับค่าเช่า วิธีและระยะเวลาชําระค่าเช่า การปรับเปลียน
ช่วงระยะเวลาไม่คิดค่าเช่า วิธีการคํานวณและข้อมูลเกียวกับระยะเวลาคืนผลประโยชน์การลงทุน
- รายละเอี ยดเกี ยวกับค่ าใช้จ่ายประจํา และค่ า ใช้ จ่ายต่า งๆ ของผูเ้ ช่ า ที
เกิ ดขึนจากสัญญาเช่า รวมถึงจํานวนส่ วนลด และค่าใช้จ่ายของผูใ้ ห้เช่าทีเกิดขึนจากการจํานอง
- ชัวโมงในการทําการค้า และกําหนดเวลาผูเ้ ช่าผ่านเข้าออกศู นย์การค้า
- ข้อตกลงเฉพาะในสัญญาเช่ าเกี ยวกับการตกแต่งร้านหรื อ อาคาร และ
การขนย้าย
- จํานวนร้ านค้าในศู นย์การค้า จํานวนพืนที เช่า และรายละเอี ยดเกี ยวกับ
บริ หารจัดการธุ รกิ จอืน
- รายละเอี ย ดเกี ยวกับพืนที จอดรถ และบริ การ สิ งอํานวยสะดวก สิ ง
ตกแต่ง อุปกรณ์ต่างๆ ทีจัดเตรี ยมโดยผูใ้ ห้เช่ าเพือประโยชน์ของร้านค้าเช่า
- รายละเอียดเกียวกับการดําเนินงานโดยผูใ้ ห้เช่าก่อนเริ มสัญญาเช่ า และ
ประมาณราคาการบริ จาคของผู้เช่า
- รายละเอียดเกียวกับงานทีต้องดําเนิ นการโดยผูใ้ ห้เ ช่ า และการบริ จาค
โดยผูใ้ ห้เช่ าซึ งมีมูลค่าและคุณภาพหรื อมาตราฐานทีเรี ยกร้ องจากผูเ้ ช่าให้ดาํ เนินการ
- รายละเอียดเกียวกับการเปลียนแปลงทีจะได้ดาํ เนิ นการโดยหรื อเพือผู ้
เช่ าในร้ าน ในอาคาร ในศูนย์การค้า หรื อถนนใกล้เคียง
- กระบวนการทางกฎหมายทีเกี ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีใช้ในร้าน
อาคาร ศูนย์การค้า
กรณี ผูใ้ ห้เ ช่ าละเลยการจัดเตรี ยมสํา เนาสัญญาเช่ าให้ผู้เช่ าตรวจดูล่วงหน้า
และ/หรื อ ละเลยการเปิ ดเผยข้อมูลอันจําเป็ นตามแบบฟอร์ มทีประกาศกําหนดตามกฎหมายนัน หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ถูกต้องผิดพลาด หรื อข้อมูลเท็จ ผูเ้ ช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยส่ งหนังสื อ แจ้งไป
ยังผู ้ให้เ ช่ า ภายในกําหนด 6 เดือนนับแต่วนั ทีสั ญญามีผ ลผู กพัน และผูเ้ ช่ามีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย
สําหรับความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากการละเลยดังกล่ าวของผู ้ให้เช่ า ตามมาตรา 2258 อย่างไรก็ ดี ผู ้เช่ าไม่
อาจยกเลิกสัญญาเพราะการไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันจําเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าได้หากปรากฏข้อ เท็จจริ งว่า ข้อ แรก
ผูใ้ ห้เช่าดําเนินการโดยสุ จริ ต และมีเหตุ ผล หรื อ ควรเชือได้วา่ มีเหตุผลทีจะยกเว้นการเปิ ดเผยดังกล่าว
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และ/หรื อ ข้อสอง ผูเ้ ช่าอันเป็ นผลทีได้รับประโยชน์อนั จะไม่เ กิ ดขึ นถ้าการเปิ ดเผยไม่ได้ทาํ อย่างไม่
ถูกต้อง
ผูเ้ ช่ามีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลอัน จําเป็ นให้แก่ ผู ้ให้เช่ า ภายใต้มาตรา 22A ของ
The Retail Shop Lease Act 1994 ของรัฐ Queenland กําหนดหน้าทีให้ผู ้เช่ ามีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลอัน
จําเป็ นก่อนการเข้าทําสัญญาเช่าพืนทีศู นย์การค้าให้กบั ผูใ้ ห้เช่า ตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดไว้ ซึ ง
เป็ นการแสดงรายละเอียดเกี ยวกับตัวผู ้เช่ าและความสามารถประสบการณ์ข องผูเ้ ช่ า เช่ น จํานวนของ
สัญญาเช่าพืนทีร้านค้าทีผูเ้ ช่าผูกพัน รายละเอียดเกียวกับประสบการณ์ของผูเ้ ช่าทีเกี ยวกับธุ รกิจการค้าที
พอเพียงจะพิสูจน์ความสามารถทีจะรับผิดชอบภาระหนีทีเกิดขึนตามสัญญาเช่าหรื อสถานะทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อ มูล อันจําเป็ นนี ช่ วยให้ผู ้ให้เช่ า และคู่ สั ญ ญาทังสองได้รั บ
ข้อมูลเบืองต้นดังกล่าวในการทีจะบรรลุขอ้ ตกลงและเข้าทําสัญญาเช่ าพืนที ถ้าผูเ้ ช่ าเพิกเฉยไม่ เปิ ดเผย
ข้อมูลอันสําคัญให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิ ทีจะยืนเรื องต่อ QCAT ภายในกําหนด 2 เดือนนับแต่ได้ทาํ
สัญญา เพือให้ QCAT มีค าํ สังไปยังผูเ้ ช่ า เพือจัดเตรี ยมข้อมู ล ดังกล่าวให้แ ก่ ผู ้ให้เช่ า ในกรณี ทีผูเ้ ช่ าให้
ข้อ มูลอันเป็ นเท็จหรื อระบุรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์ มไม่ ถูก ต้อง ผู ้เช่ ามีความรับผิ ดทีต้องชําระ
ค่าเสี ยหายสําหรั บความสู ญเสี ยหรื อ เสี ยหายทีผู ้ให้เช่ าได้รับเพราะเหตุทีผู ้เช่าได้ให้ข้อ มูลอัน เป็ นเท็จ
หรื อระบุรายละเอียดในแบบฟอร์ มไม่ถูกต้อง
กฎหมาย The Retail Shop Lease Act 1954ไม่ได้ก าํ หนดระยะเวลาการเช่ า
ขันตําไว้ในกรณี ทีสัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลาการเช่ า ที แน่ นอนไว้ แต่มีการระบุเกี ยวกับการต่ออายุ
การเช่าผูเ้ ช่ามีสิทธิ ทีจะเรี ยกร้องในการต่ออายุหรื อทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่โดยมีหนังสื อแจ้งไปยังผูใ้ ห้
เช่ าล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน และสัญญาเช่าต้องมีระยะเวลาการเช่ าเหลื ออยู่มากกว่า 1 ปี เมือได้รับ
หนังสื อการต่ออายุหรื อการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่จากผูเ้ ช่าดังกล่าวผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีต้อ งตอบสนองการ
ต่ออายุภายใต้แบบฟอร์ มทีกําหนดไว้ภายใน 1 เดือนนับจากวันทีได้รับหนังสื อ หรื อภายใน 6 เดือนก่อน
สัญญาเช่าสิ นสุ ด หากผูใ้ ห้เช่ามิได้ตอบสนองการต่อ อายุภ ายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูเ้ ช่ าได้รับ
สิ ทธิ ถือครองทรัพย์สินทีเช่าเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ผูใ้ ห้เช่ า มีหน้า ทีจะต้อ งแจ้ง แก่ ผู ้เ ช่ า เกี ยวกับความประสงค์ในการต่อ อายุ
สัญญาเช่าหรื อไม่ต่ออายุสัญญาเช่าระหว่าง 6 ถึง 12 เดือนก่ อนสั ญ ญาเช่ าสิ นสุ ด (หากเป็ นกรณี สัญญา
หนึงปี หรื อน้อยกว่าต้องแจ้งระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน) หากผูใ้ ห้เช่าเพิกเฉยในการแจ้งแก่ ผเู้ ช่ าทราบภายใน
กําหนดเวลาก่อนสัญญาเช่าสิ นสุ ดดังกล่าว ผูเ้ ช่ามีสิทธิ ส่งหนังสื อเรี ยกร้ องให้มีการขยายระยะเวลาการ
เช่ าออกไปอีก 6 เดือน
ในกรณี ทีเงื อนไขการต่ อ อายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่ าตามสั ญญาเช่ า มี
เงื อนไขในการปรั บเพิมลดอัต ราค่ า เช่า ในราคาตลาดที แท้จริ ง ผูเ้ ช่ าได้รับสิ ทธิ ในการเรี ยกร้อ งการ
วินิจฉัยชี ขาดเกี ยวกับอัตราค่าเช่ าในราคาตลาดทีแท้จริ งได้ตลอดระยะเวลาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีได้
ขยายไปก่ อนสิ นสุ ดระยะเวลาการเช่าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
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กฎหมาย Retail Shop Lease Act 1994 ของรัฐ Queenland ได้กาํ หนดให้ผูใ้ ห้
เช่ าจะต้องจัดเตรี ยมแผนงบประมาณรายปี เกี ยวกับเงินค่าโฆษณาและค่าโปรโมชันทีได้รับการสนับสนุน
จากผูเ้ ช่าเมือมีการทําสัญญาเช่าและอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการชําระค่าโฆษณาและค่าโปรโมชันจากผูเ้ ช่า
และภายใน 3 เดือนหลังจากรอบระยะเวลาบัญ ชี ผูใ้ ห้เ ช่ า จะต้องจัด ทํารายงานประจําปี เพือให้ผู ้เ ช่ า
ตรวจสอบเกี ยวกับเงินทีสนับสนุ น สัญญาเช่ าทีทําขึนตังแต่ 3 เมษายน ค.ศ.2006 ผูต้ รวจสอบรายงาน
จะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รับจดทะเบียนภายใต้ The Coporations Act 2001
ผู ้ให้เ ช่ า จะต้อ งรั บผิ ดชอบชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้แ ก่ ผู้เ ช่ า ในความ
เสี ยหายทีเกิ ดขึนจากการทีผูใ้ ห้เช่าผิดสัญญา โดยกฎหมายได้กาํ หนดเหตุไว้สําคัญให้สิทธิผูเ้ ช่าจะได้รั บ
ค่าสิ นไหมทดแทน เช่น ผูใ้ ห้เช่าจํากัดสิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์ของผูเ้ ช่ าในข้อสาระสําคัญ หรื อผูใ้ ห้เช่ า
ปรับเปลียนข้อสาระสําคัญหรื อมีขอ้ จํากัดอันถึงขนาดซึ งส่ งผลกระทบกับปริ มาณลูกค้าทีมาใช้บริ การใน
ศูนย์การค้า ผูใ้ ห้เช่ าล้มเหลว ไม่ดูแลบํารุ งรักษาและบริ หารจัดการพืนทีส่ วนกลาง รวมทังการทีผูเ้ ช่าต้อง
ย้ายออกจากพืนทีเช่าเพราะการปรับปรุ งหรื อการตกแต่งตัวอาคาร หรื อ ไม่ ส ามารถประกอบการค้าได้
ภายในวันทีระบุไว้ในหนังสื อเปิ ดเผยข้อสาระสําคัญ ซึ งจํานวนของค่าสิ นไหมทดแทนนันจะได้ตกลง
กันระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า หากตกลงกันไม่ได้จะถูกชีขาดตัดสิ นโดยบทบัญญัติเกียวกับการระงับข้อ
พิพาทในมาตรา 44 หากมีการตกลงเกียวกับค่าสิ นไหมทดแทนไว้ล่วงหน้าข้อตกลงดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ภายใต้ม าตรา 46 ซี ได้ก าํ หนดวิธี การเกี ยวกับกรณี ผู้ให้เ ช่ าประสงค์ทีย้าย
พืนทีการเช่าตามสัญญาเช่า โดยผูใ้ ห้เช่ าจะต้องส่ งหนังสื อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ซึงมาตรา 46 ดี
ถึง 46จี ได้จาํ กัดเหตุให้สิทธิ ศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ าย้ายพืนทีการเช่ าของผู ้เช่ าได้เฉพาะเหตุตามกฎหมาย
เท่ า นัน คื อ ผู ้ให้เ ช่ า ประสงค์ จะตกแต่ง หรื อ ปรั บปรุ ง หรื อ ขยายพื นที และการทํา งานไม่ส ามารถ
ดําเนินการได้หากปราศจากการย้ายพืนทีเช่า ซึ งหนังสื อ เรี ยกร้ องจะต้อ งระบุโดยละเอี ยดเกี ยวกับการ
ตกแต่งปรับปรุ งหรื อการขยายพืนที เหตุจาํ เป็ นและกําหนดระยะเวลา รายละเอียดเกี ยวกับพืนทีใหม่เพือ
ผูเ้ ช่าเลือก และกําหนดวันขนย้ายของผูเ้ ช่ า ในกรณี นีภายใน 1 เดือนนับแต่ ผเู้ ช่ า ได้รับหนังสื อ แจ้งการ
ย้ายพืนที เช่ า ผู ้เช่ ามี สิทธิ ยกเลิกสั ญ ญาเช่ าได้ในวันทีตกลงกันหรื อ ภายใน 3 เดือนนับแต่ วนั ที ระบุใน
หนังสื อแจ้งของผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่าได้รับสิ ทธิ ทีจะได้รับค่าสิ นไหมทดแทนเพือความเสี ยหายทีเหมาะสม
โดยการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา หากไม่ส ามารถตกลงกันได้จะต้องได้รับการชี ขาดในกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท ข้อ ตกลงในสั ญ ญาเช่ าเกี ยวกับจํากัดจํา นวนค่ า สิ น ไหมทดแทนทีผู้เ ช่ า จะได้รั บไว้
ล่วงหน้าเป็ นโมฆะ หากผูเ้ ช่ ายอมรั บการย้ายไปยังพืนทีเช่ า ใหม่ทีเป็ นทางเลื อกจะต้อ งมีก ารตกลง
เงือนไขการเช่ากันใหม่ หรื อเป็ นเงือนไขเดิมตามสัญญาเช่า แต่มีขอ้ ยกเว้นว่าเงือนไขตามสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่จะต้อ งเท่าเทียมกันกับสัญญาเช่า ฉบับเดิม และค่ าเช่ าสําหรั บพืนทีเช่ าใหม่นีอาจจะเท่าเดิมหรื อ
ปรับเปลียนตามมูลค่าพืนทีในราคาตลาดทีแท้จริ ง
The Retail Shop Lease Act 1994 ได้กาํ หนดวิธีก ารระงับข้อ พิพาทระหว่าง
ศู น ย์ก ารค้ า ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า และผู ้ เ ช่ า โดยยื นจดหมายสํ า หรั บ การไกล่ เ กลี ยประนอมข้ อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการก่อนใช้กระบวณการทางศาล ซึ งเป็ นอํานาจที เกี ยวกับการคํานวณค่าเช่ าทีต้องชําระ
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ค่า ใช้จ่ายที ผู ้ให้เ ช่ า มี สิ ท ธิ เ รี ยกเก็ บ และค่าสิ น ไหมทดแทน ภายใต้สั ญญาเช่ า ข้อ ขัดแย้ง ต้องยกขึ น
QCAT โดยผูไ้ กล่เกลียนัน สัญญาเช่าจะต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าคงเหลืออยูม่ ากกว่า 1 ปี ก่อนทีจะ
มีการยืนหนังสื อเรี ยกร้ องข้อพิพาท

3.3 กฎหมายคุ้มครองผู้เช่ าพืนทีร้ านค้ าของประเทศฝรังเศส
ในประเทศฝรังเศส ผู้เช่าพืนทีเพือดําเนินธุ รกิจนันจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายการเช่า
ของฝรังเศส โดยการทําสัญญาเช่าจะถูกควบคุมทังตามประมวลกฎหมายแพ่ง บทบัญญัตทิ ี 1713 ถึง 1778
ซึ งเป็ นการเช่าบ้าน หรื อเช่าพืนทีในการทําการเกษตร แต่ในกรณี การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการพาณิชย์
ได้รับการควบคุมตามบทบัญญัติในกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) คือ L.145-1 ถึง L.145-60 ใน
ฝรังเศสจะไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี ยวกับการเช่าพืนทีในศู นย์การค้าเป็ นการเฉพาะแต่ใช้กฎหมายพาณิชย์
(Commercial Code) ดังกล่าวมาปรับใช้ อย่างไรก็ดีกฎหมายพาณิ ชย์ (Commercial Code) จะคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูเ้ ช่าเป็ นอย่างมาก59
กฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) ของประเทศฝรั งเศสนัน เป็ นกฎหมายทีใช้ควบคุมการ
เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีวตั ถุประสงค์ความมุ่งหมายเพือใช้ในทางการค้าของผูเ้ ช่า โดยมุ่งหมายคุม้ ครองผู ้
เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ทางการค้า เกียวกับระยะเวลาการเช่า การต่ออายุ หรื อ การปฎิเสธการต่ออายุสัญญา
เช่ า การเช่ าช่ วง ค่าเช่า และการยกเลิกสัญญา ซึงมีการควบคุมจํากัดเฉพาะและมีกระบวณการพิเศษแต่ง
ต่างจากสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการพักอาศัย ภายใต้บทบัญญัติมาตรา แอล.145-1 ของกฎหมาย
พาณิ ชย์ (Commercial Code) ผูเ้ ช่าซึ งจะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายนีนันจะต้องมีการจดทะเบียน
ต่อสํานักงานจดทะเบียนบริ ษทั และการค้า (The Trade and Companies Register) เพือรักษาผลประโยชน์
การคุม้ ครองตามทีกฎหมายกําหนดรับรองไว้ แต่สัญญาเช่าทางการค้าไม่จาํ เป็ นต้องทําเป็ นหนังสื อ หรื อ
เป็ น การบังคับเกี ยวกับแบบของการทําสัญญาเช่ า แต่ก ารจัดทํา เอกสารก็ มีความจําเป็ นในการพิสูจน์
ข้อ เท็จจริ ง คู่ สัญญาสามารถทีจะดํา เนิ นการจดทะเบียนทีสํานักงานภาษี (Tax Office) ซึ งจะเป็ นการ
แน่ นอน
ประเทศฝรังเศส มีการแต่งตังองค์กรผูท้ ีมีอาํ นาจทีมีอาํ นาจในการวินิ จยั เกี ยวกับข้อพิพาทตาม
สัญญาเช่าทางการค้าเป็ นพิเ ศษ เรี ยกว่า The Tribunal de Grande Instance ภายใต้บทบัญญัติ อาร์ 211-4
ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฝรังเศส (the Code of Judicial Organization) ซึ งอํานาจความรับผิดชอบ
เกี ยวกับข้อพิพาททางสัญญาเช่าในทางการค้าโดยตรง
59
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การใช้ทรัพย์สินทีเช่า กฎหมายฝรังเศสภายใต้กฎหมายพาณิ ชย์ ทรัพย์สินทีเช่า ผูเ้ ช่ าไม่สามารถ
ดํา เนิ น กิ จ การอย่ า งอื นนอกเหนื อ หรื อมากกว่ า หนึ งอย่ า งตามที จะระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ
นอกเหนือจากทีระบุไว้ในสัญญาเช่า เว้นแต่จะได้รับความยิน ยอมจากผูใ้ ห้เ ช่ า ผู ้เ ช่ ามีสิทธิ ร้องขอผูใ้ ห้
เช่ าทีจะปรับเปลียนการใช้ทรัพย์สิน ซึ งมีเป็ นสองลักษณะ ลักษณะแรก ผูเ้ ช่ าเปลียนประเภทของกิจการ
เช่ น เดิมขายหนังสื อ เป็ นขายเสื อผ้า และอีกลักษณะหนึ ง คือ ผูเ้ ช่ าได้เพิมประเภทของกิจการจากเดิมแต่
ยังมีความเกียวข้องกับกิจการเดิม เช่น เดิมขายขนมปั ง แต่ได้มีการขายช็อคโกแล็ค
ระยะเวลาการเช่า กฎหมายฝรังเศส (Commercial Code) ได้มีการกําหนดช่วงระยะเวลาการเช่ า
ไว้เป็ นจํานวน 9 ปี แต่ ให้สิทธิ เ ฉพาะผูเ้ ช่ าเท่านันทีจะใช้สิทธิ บอกเลิก สั ญญาได้ทุก ๆ 3 ปี จึงนิ ยมทีจะ
เรี ยกกฎหมายพาณิชย์เกียวกับการเช่าว่า “สัญญาเช่า 3-6-9” (3-6-9 lease) และเมือครบกําหนด 9 ปี ผู ้ให้เช่ า
ต้อ งถูก บังคับให้ต่ออายุสั ญญาโดยอัตโนมัติ หากไม่ มีก ารปฎิเ สธการต่อ อายุ สัญ ญา ถ้า ผู ้ให้เ ช่ า ไม่
ประสงค์ทีจะต่ออายุให้กบั ผูเ้ ช่าอีกต่อไป ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องส่ งหนังสื อแจ้งล่วงหน้าไปยังผูเ้ ช่ าอย่างน้อ ย 6
เดือนก่ อนครบกําหนดอายุตามสัญญาเช่ า และจ่ายค่าเสี ยหายในจํานวนทีเพียงพอกับมูลค่าทางการค้า
(Value of Goodwill) แต่สัญญาทีนิ ยมทํากันในประเทศฝรั งเศสเพือหลี ก เลี ยงการอยู่ภายใต้บงั คับของ
กฎหมายเช่าเชิ งพาณิ ชย์ (The Commercial Code) คือมีกาํ หนดระยะเวลาเพียง 23 เดือน
ภายใต้มาตรา แอล 145-14 ผูใ้ ห้เช่าอาจปฎิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าได้ แต่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนให้กบั ผูเ้ ช่าในจํานวนทีเพียงพอตามทีกฎหมายกําหนดไว้ ซึ งรวมถึงมูลค่าราคาตลาดของธุ รกิ จ
ในทางปกติ ประเพณี ค่าใช้จ่า ยในการขนย้าย และค่ า ใช้ จ่ายในทางธุ รกิ จ ยกเว้นแต่ในกรณี เป็ น เหตุ
ยกเว้นทีผูใ้ ห้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาได้ทีกําหนดไว้ในมาตรา แอล 145-17 คือต้อ งพิสูจน์ว่าเป็ นเหตุ
สํา คัญ ตามทีกฎหมายกําหนดไว้ กรณี ทีผู ้เ ช่ า ผิด ภาระหน้าที สํา คัญตามสั ญญาเช่ า หรื อ เหตุในกรณี
ปรับปรุ งอาคาร ซึ งก็มีเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในมาตรา แอล 145 -19 และ มาตรา แอล 145-20
กฎหมายฝรังเศส Commercial Code ได้มีบทบัญญัติเกี ยวกับค่าเช่าของสัญญาเช่าเชิงพาณิ ชย์ให้
สิ ทธิ คู่สัญญาในการตกลงเกียวกับอัตราค่าเช่า แต่ก็มีการควบคุมค่าเช่ าให้สมควรกับการเช่ า ดังนันจึงมี
บทบัญญัติทีให้สิทธิ คู่สัญญายืนคําร้ องต่อผูพ้ ิพากษาทุกๆ 3 ปี (แอล.145-38 ) เพือพิจารณาเกี ยวกับอัตรา
ค่าเช่าทีเป็ นการสมควร อัตราค่าเช่าทีเป็ นการสมควรจะต้องเป็ นราคาเทียบเท่ากับราคาตลาด (แอล 145-33 )
ซึ งพิจารณาได้จาก ลักษณะของทรั พย์สินทีเช่ า ทีตังของทรัพย์สินทีเช่ า ภาระผูก พันอย่างอืนระหว่าง
คู่สัญญา สภาพทางการค้า และราคาตลาดของพืนทีข้างเคียงและหากผู้ให้เช่ าประสงค์ทีเปลี ยนแปลง
อัตราค่าเช่าเมือมีการต่ออายุสัญญา ผูใ้ ห้เช่าจะต้องส่ งหนังสื อถึงผูเ้ ช่าพร้ อมกับข้อเสนอการต่ออายุ
นอกจากนี ในระบบกฎหมายของฝรั งเศส สัญญาซื อขายหรื อ สัญญาให้บริ การนอกจากจะอยู่
ภายใต้บงั คับของประมวลกฎหมายแพ่ง (Le Code Civil ) แล้ว หากสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาทีทําขึ น
ระหว่างผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคแล้ว สัญญาดังกล่าวต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับของกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอี กด้วย ซึ งบัญญัติขึ นในรู ปของประมวลกฎหมายที เรี ยกว่า ประมวลกฎหมายการ
บริ โภค (Le Code de la Consummation) โดยกํา หนดให้ผู ้ประกอบการมี หน้าทีแจ้ง ข้อ มู ลสํ าคัญ
เกี ยวข้อ งกับสิ น ค้า และบริ ก ารให้แ ก่ ผู ้บริ โ ภคทราบก่ อ นทีจะตกลงทํา สั ญ ญา นอกจากนี ประมวล
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กฎหมายการบริ โภคยังกําหนดกฎเกณฑ์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในส่ วนของสัญญาพิ เ ศษเป็ นการเฉพาะ
ในประเทศฝรังเศสนันสมาคมผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นองค์ก รทีมีกําลังต่อรองอย่างมากได้เ ป็ นกําลังสําคัญใน
การผลักดันให้มีกฎหมายพิเศษเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านการทําสัญญาทีปรากฎมีขอ้ สัญญาทีไม่เป็ น
ธรรมคือ กฎหมายเลขที 78-23 วันที 10 มกราคม 1978 เรื อง การคุ ้มครองและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยเฉพาะหมวดที 4 การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต่ อ ข้อสัญญาไม่ เป็ นธรรม
(มาตรา 35-38) กฎหมายของฝรังเศสให้ก ารคุม้ ครองไม่ เน้นทีลักษณะของการเป็ นสัญญามาตราฐาน
หรื อ สัญญาสําเร็ จรู ปเช่ น กฎหมายเยอรมัน แต่เ น้น ทีลัก ษณะของบุค คลทีเข้าเป็ นคู่สัญญาว่า ถ้า เป็ น
สัญญาทีทําขึนระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผูไ้ ม่ประกอบวิชาชีพหรื อผูบ้ ริ โภคแล้ว เป็ นสัญญาทีจะอยู่
ภายใต้บงั คับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม (มาตรา 35)60
กฎหมายของฝรังเศสมีบทบัญญัติเกียวกับการให้ความคุม้ ครองคู่สัญญาจากความไม่เป็ นธรรม
อันเกิดจากข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมนัน ซึ งจะใช้บงั คับโดยพิจารณาจากบุคคลผูเ้ ป็ นคู่สัญญาหากสัญญา
ทีทําขึ นระหว่า งผู ้ประกอบวิช าชีพกับผู ้ไม่ประกอบวิช าชี พหรื อ ผู ้บริ โภคแล้ว เป็ นสั ญญาทีจะอยู่ใน
บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมได้หากปรากฏว่าสัญญาทีทําขึนดังกล่าวนันมีเนื อหาสั ญ ญาที
ไม่เป็ นธรรมไม่วา่ จะเป็ นเนือหาเกียวกับการชําระราคา ระยะเวลา การต่ออายุ การบอกเลิก สัญญา การ
ปฎิบตั ิการชําระหนี โดยมิได้จาํ กัดว่าสัญญานันจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญามาตรฐานหรื อสัญญาสําเร็ จรู ปที
ผูป้ ระกอบธุ รกิจทําขึน
มาตราคุม้ ครองสิ ทธิ ข องผู ้บริ โ ภคตามกฎหมายของฝรั งเศสนันส่ วนหนึ งได้มีก ารกํา หนด
มาตราการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคก่อนการเข้าทําสัญญา เนื องจากผูบ้ ริ โภคไม่มีความรู ้ ความชํานาญ
เทียบเท่ากับผูป้ ระกอบธุ รกิจ บางครังการเข้าทําสัญญากับผูป้ ระกอบธุ รกิจ เกิ ดจากการชักชวนหรื อใช้
วิธีการโฆษณาหรื อส่ งเสริ มการขายให้เข้าทําสัญญาโดยการขาดการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ หรื อบาง
กรณี สัญญาทางธุ รกิจมีความสลับซําซ๊อนมีเงือนไขจํานวนมาก ผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาสในการตรวจสอบ
ข้อมูลและเปรี ยบเทียบผลดีผลเสี ยในการเข้าทําสัญญากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และพิจารณาสาระสําคัญ
เกี ยวกับสิ ทธิ และหน้าทีตลอดจนความผูกพันตามสัญญาได้อย่างเต็มทีด้วยขาดอํานาจในการต่อรอง
สัญญาจึงมีขอ้ ตกลงอันไม่เป็ นธรรมเป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริ โภคเป็ นอย่างมาก กฎหมายของฝรังเศสจึงได้
บทบัญญัติเกียวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โ ภคทีจะได้รับความคุ ้มครองสิ ทธิ ในการเข้าทําสัญญาที
เป็ นธรรม ดังนัน สิ ทธิ ในการรั บรู ้ ขอ้ มูล ก่ อนการเข้า ทํา สั ญญาจึงควรที จะได้รับความคุ ้มครองตาม
กฎหมายของฝรังเศส ซึ งมีการคุ้มครอง ดังนี
กฎหมายฝรังเศสได้กาํ หนดมาตรการบังคับผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้ข้อ มูลแก่ ผูบ้ ริ โ ภคก่ อนการเข้า
ทําสัญญา โดยได้กาํ หนดให้คู่สัญญามีหน้าทีในการให้ขอ้ มูล ทีเรี ยกว่า “การแจ้งให้ทราบ” เป็ น หลัก
พืนฐานทัวไปของประมวลกฎหมายแพ่งฝรังเศส มาตรา 1134 มาตรา 3 ทีกําหนดหลักสุ จริ ตในการทํา
60
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ความตกลง61 ดังนันในการทําสัญญาคู่ สัญญามี หน้าทีต้อ งแจ้งให้คู่ สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งทราบเกี ยวกับ
ข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญเกี ยวกับข้อตกลงสัญญาอันจะมีผลให้คู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ งซึ งไม่ อ าจล่วงรู ้ ได้
พิจารณาทางได้เสี ยในการเข้าทําสัญญา ซึ งเป็ นหลักการพืนฐานของการทําสัญญาทีคู่สัญญาต้องกระทํา
การโดยสุ จริ ต ตามหลักเสรี ภาพในการเข้าทําสัญญา ซึ งคู่สัญญามีอาํ นาจในการต่ อ รองเท่าเที ยมกัน แต่
หลักการดังกล่าวก็ยงั ไม่ชดั เจนเพียงพอทีจะคุม้ ครองสิ ทธิ ข องผู ้บริ โภคก่ อ นการเข้าทําสัญญาเพือมิให้
ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าทําสัญญา กฎหมายของฝรังเศสจึงได้กาํ หนดหน้าทีของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ไว้ในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพิ มไว้เป็ นพิเศษโดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสัญญาประเภทใดสําหรั บ
สิ น ค้า ชนิ ด ใด ผู ้ป ระกอบธุ รกิ จต้อ งให้ข้อ มู ล อะไรบ้างแก่ ผู้บริ โ ภค มาตรา แอล.111 กํา หนดให้ ผู้
ประกอบธุ รกิ จมีหน้าทีต้องดําเนิ นการให้ผู้บริ โภครับทราบข้อ มูลเกี ยวกับลักษณะเฉพาะทีสําคัญของ
สิ นค้าหรื อบริ การ โดยกําหนดให้ระบุหรื อแจ้งไว้ในฉลากถึงส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ปริ มาณ แห่ ง
ทีผลิต คําเตือน มาตรา แอล.113.3 กําหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจให้ขอ้ มูลเกียวกับราคาและเงือนไขในการ
ขาย โดยผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การต้องทําเครื องหมายหรื อ ติดฉลาก การแจ้งประกาศหรื อด้วยวิธีการอืนใด
ทีเหมาะสม แจ้งให้ผูบ้ ริ โภคทราบเรื อง ราคา ข้อจํากัดต่างๆ ทีอาจเกิดขึนในเรื องความรับผิดทางสัญญา
และเงือนไขเฉพาะของการขาย หากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพิกเฉย ละเว้น หรื อจงใจ อาจได้รับโทษทางอาญา
และกําหนดให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีอาํ นาจในการควบคุมกํากับดูแล
นอกจากนี ประมวลกฎหมายว่าด้วยการบริ โภคโดยกําหนดให้ผู ้ประกอบวิช าชี พต้องส่ งมอบ
ตัวอย่างสัญญาให้แก่ผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องตามทีร้ องขอก่อนล่วงหน้า โดยมีกาํ หนดการกําหนดระยะเวลาทีผู ้
ประกอบวิช าชี พจะต้อ งส่ ง สัญ ญาให้แ ก่ ผู ้บริ โภคก่ อ นล่ วงหน้า ก่ อนการเข้าทําสั ญญาเพือให้โอกาส
ผูบ้ ริ โภคได้มีสิทธิ ได้ตรวจสอบข้อสัญญาและไตร่ ตรองเกี ยวกับข้อ สัญญาก่อ นการเข้าทําสัญญา และ
หลังจากการทําสัญญากฎหมายยังให้ระยะเวลาการไตร่ ตรองสัญญาแก่ ผูบ้ ริ โภคโดยกําหนดให้ผูบ้ ริ โภค
มีสิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาได้ภายในกําหนดระยะเวลาหลังจากทําสั ญญา ระยะเวลาการไตร่ ตรองนี จะมี
กําหนดแตกต่างตามประเภทของสัญญา เช่นกรณี สัญญาสิ นเชืออสังหาริ มทรั พย์กําหนดระยะเวลา 10 วัน
หลังจากได้รับเอกสารการเสนอกู้เงิ น ประมวลกฎหมายบริ โภค มาตรา L132-14-1 สั ญญาจะเกิ ดขึ น
สมบูรณ์ต่อเมื อพืนระยะเวลาในการไตร่ ตรอง ซึ งระหว่างระยะเวลาไตร่ ตรองผู ้บริ โภคอาจบอกเลิ ก
สัญญาได้โดยการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้ง
กฎหมายคุ ้มครองผู้บริ โภคของฝรังเศสมีมาตรการบังคับกําหนดเนื อหาทีต้องมี ในสั ญญาไว้
ล่วงหน้าเพือคุม้ ครองผูม้ ีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองน้อยกว่าผูป้ ระกอบธุ รกิ จ กฎหมายคุม้ ครองข้อสัญญาอัน
ไม่เป็ นธรรม จึงได้จาํ กัดสิ ทธิ เสรี ภาพของคู่ สัญญาโดยวิธีการทีรั ฐควบคุมข้อตกลงในสัญญาไว้เป็ นการ
ล่วงหน้า ของข้อตกลงในสัญญาบางประเภท คล้ายกับลักษณะเหมือนสัญญาสําเร็ จรู ปแต่เป็ นการกําหนดไว้
ล่วงหน้าโดยรัฐโดยมีเจตนาเพือสร้างความสมดุลทางสัญญา ถ่วงดุลมิให้สัญญาเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจแต่ฝ่ายเดียว และมีสภาพบังคับว่าข้อสัญญาทีไม่เป็ นไปตามเนื อหาทีกําหนดไว้แล้วจะใช้ไม่ ได้ ซึ ง
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แทนทีจะกําหนดขึนล่วงหน้าฝ่ ายเดียวโดยผูป้ ระกอบวิชาชี พกลับเป็ นการกําหนดขึนล่วงหน้าโดยภายรัฐ
หรื อโดยการเจรจาทีทําเป็ นความตกลงร่ วมกันขององค์กรผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเกียวข้องต่างๆ62
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฝรังเศสกําหนดมาตรการไม่ให้ผลบังคับแก่ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรม
มาตรา L.132-1 ได้กําหนดให้ข้อสัญญาใดทีจะเป็ นข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมและไม่ ให้มีผลบังคับ ซึ ง
มาตรานีในวรรคท้ายได้กาํ หนดว่าเป็ นกฎหมายเกียวกับความสงบเรี ยบร้ อยคู่สัญญาไม่อาจตกลงยกเลิก
เพิกถอนได้ โดยข้อสัญญาอันไม่เป็ นธรรมใดทีจะถูกจํากัดไว้ในสัญญามิให้มีผลบังคับนัน จะถูกควบคุม
โดยใช้วธิ ี ก ารออกเป็ นกฤษฎี ก าโดยศาลปกครองสู งสุ ดฝรังเศส (Conseil d’Etat) ในส่ วนทีไม่ได้ทาํ
หน้าทีตุลาการ มีหน้าทีในการพิจารณาและออกกฎหมายเกียวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมตามความเห็น
ของคณะกรรมาธิ การข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม (la Commission des clauses Abusives) ประกอบด้วย
กรรมการ 13 คน ซึ งเป็ นตุลาการ 3 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คน ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพ และผูแ้ ทนผูบ้ ริ โภค
ฝ่ ายละ 4 คน ได้มีการออกกฤษฎีกาควบคุมจํากัดการทําสัญญาห้ามใช้ขอ้ สัญญา 2 ประเภท ประเภทแรก
ข้อสัญญาในสัญญาซื อขายทีจํากัดหรื อลดทอนสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการได้รับการเยียวยาแก้ไขในกรณีมี
การไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาใดๆ ของผูข้ ายซึ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และประการทีสอง ข้อสัญญาซึงสงวน
สิ ทธิ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีจะเปลียนแปลงแก้ไขได้ฝ่ายเดียวสําหรับสิ นค้าทีจะส่ งมอบหรื อบริ การ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบกฎหมายทีเกียวกับการเช่ าพืนทีทางการค้าของประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฝรังเศส ซึ งมีรายละเอียด ดังนี
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบกฎหมายทีเกียวกับการเช่ าพืนทีการค้ าของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
(รั ฐควีนส์ แลนด์ ) และประเทศฝรังเศส
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรังเศส
The Landlord and The Retail shop lease The Commercial Code in
กฎหมายทีใช้บงั คับ
Tenant Act 1954. 1994. (Queenland)
France
การเช่าทีดินหรื อ
ขอบเขตบังคับใช้
มีวตั ถุประสงค์เพือ
สัญญาเช่าทรัพย์ทีมี
อาคารทีใช้ประกอบ กําหนดมาตราฐานการ วัตถุประสงค์เพือ
อาชี พหรื อดําเนิ น เช่าขันตํา และ
กิจกรรมทางการค้าโดยมี
ธุ รกิจของผูเ้ ช่ า แม้ กระบวนการระงับข้อ ข้อตกลงระยะเวลาการ
การเช่าจะทําโดย
พิพาทเกียวกับการเช่า เช่ าเกินกว่า 2 ปี ขึนไป
บริ ษทั หรื อบุคคลผู ้ พืนทีเพือการค้าใน
ได้รับผลประโยชน์ ศูนย์การค้า (มาตรา 4
ของบริ ษทั มาตรา A, B และมาตรา 18)
23(1เอ) และ (1บี)
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ตารางที 1 เปรี ยบเทียบกฎหมายทีเกียวกับการเช่ าพืนทีการค้ าของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
(รั ฐควีนส์ แลนด์ ) และประเทศฝรังเศส (ต่ อ)
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรังเศส
คํานิยาม/คําจํากัด
ทีดินหรื ออาคารใช้เพือ
พืนทีซึ งมีทรัพย์สิน อาคารหรื อทีดินซึ งใช้
ความของทรัพย์สินที ประกอบอาชีพหรื อดําเนิน
เพือการธุ รกิจของผู ้
ให้เช่ าตังแต่ 5
เช่ า
ธุ รกิจของผูเ้ ช่ า
ร้ านค้าขึนไป เพือใช้ เช่ า
สําหรับทําการค้า
(ศูนย์ก ารค้า)
ข้อตกลงยกเว้นไม่นาํ ข้อตกลงยกเว้นได้ถา้ การเช่ามี ข้อตกลงยกเว้นเป็ น คู่สัญญาอาจตกลงให้
กฎหมายมาใช้บงั คับ กําหนดระยะเวลาแน่นอนหรื อ โมฆะ (มาตรา 19, แตกต่างตามที กม.
ทําตามวิธีการกฎหมายกําหนด 20)
ควบคุมไว้ได้ แต่ตอ้ ง
(มาตรา 38 เอ)
ระบุไว้ชดั แจ้ง
แบบของสัญญา
ไม่มีแบบ แต่การทํา
ไม่มีแบบ เกิดจากการแสดง
บังคับทําเป็ น
เจตนาความประสงค์ของ
หนังสื อ และผูใ้ ห้เช่า เป็ นหนังสื อและการ
คู่สัญญาทังสองฝ่ าย เว้นแต่เป็ น มีหน้าทีส่ งสําเนา
จดทะเบียนจะ
การเช่าทีมีกาํ หนดระยะเวลา สัญญาให้แก่ผเู ้ ช่ า คุม้ ครองสิ ทธิ การต่อ
การเช่าแน่นอนและมากกว่า 3 ภายใน 30 วัน หาก อายุ
ปี
ไม่ทาํ มีโทษปรับ
(มาตรา 23)
ควบคุมวิธีการยกเลิกสัญญา
คุม้ ครองก่อนการ
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ามี
เข้าทําสัญญา
การต่ออายุสัญญา, กําหนดเหตุ หน้าทีแจ้งข้อมูลอัน
ทีผูใ้ ห้เช่าบอกเลิกสัญญา
จําเป็ นทีระบุอย่าง
กําหนดค่าเสี ยหายให้แก่ผเู้ ช่ า น้อ ยล่วงหน้า 7 วัน
มีวธิ ี ระงับข้อพิพาทโดย The และต้องมีรายงานที
County Court.
ปรึ กษาการเงินและ
กฎหมาย หากไม่
แจ้งกฎหมายให้
ความคุม้ ครองผูเ้ ช่า
(มาตรา 22, 22 เอ,
23)
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ตารางที 1 เปรี ยบเทียบกฎหมายทีเกียวกับการเช่ าพืนทีการค้ าของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
(รั ฐควีนส์ แลนด์ ) และประเทศฝรังเศส (ต่ อ)
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรังเศส
ก่อนครบกําหนด กําหนดให้สิทธิ ผเู ้ ช่า กําหนดให้สิทธิ ผเู ้ ช่าบอก
คุม้ ครองการต่ออายุ
ระยะเวลาเช่าผูเ้ ช่ามี ต่ออายุสัญญาแบ่งเป็ น เลิกสัญญาได้ทุกคราวเมือ
สิ ทธิขอต่ออายุ
หน้าทีผูใ้ ห้เช่าต้องแจ้ง ครบกําหนด 3 ปี หาก
สัญญาโดยแจ้ง
กรณีสัญญาระบุให้ต่อ ผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขึนค่า
ความประสงค์ไปยัง สัญญาและกรณี ไม่มี เช่ า ผูใ้ ห้เช่ าต้องส่ ง
ผูใ้ ห้เช่า ซึ งผูใ้ ห้เช่า ข้อตกลงต่อสัญญาให้ หนังสือแจ้งผูเ้ ช่า ถ้าผูเ้ ช่า
มีหน้าทีต้องแจ้งแก่ ผูเ้ ช่ามีหนังสื อแจ้ง
ไม่ยอมรับสัญญาเช่ าจะมี
ผูเ้ ช่าในกําหนด
ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที หาก ผลผูก พันแค่ 9 ปี หากมี
ระยะเวลา ข้อ
ไม่แจ้งภายในกําหนด ข้อโต้แย้งนําคดีขึนสู่ศาล
ขัดแย้งการต่ออายุผู ้ มีผลเป็ นการต่อสัญญา เพือพิจารณาต่อ ไป
เช่ าอาจร้ องขอต่อ (มาตรา 46, 46 เอเอ)
The County Court
เพือพิจารณา
คุม้ ครองการเลิกสัญญา ผูใ้ ห้เช่าจะใช้สิทธิ กม.กําหนดเหตุเลิก
กม.กําหนดเหตุให้ผูใ้ ห้
เลิกสัญญาได้เฉพาะ สัญญา และยินยอม
เช่ าเลิกสัญญาก่ อนครบ
เหตุตามทีกฎหมาย เหตุบางประการทีผูใ้ ห้ กําหนดระยะเวลาทีตกลง
กําหนดเท่านัน หาก เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญา ไว้ได้เ มือครบกําหนด
เป็ นเหตุซึงมิใช่
เช่น การปรับปรุ ง การ ทุกๆ 3 ปี โดยหากเป็ น
ความผิดของผูเ้ ช่า ตกแต่ง และกําหนด เหตุเกียวกับการปรับปรุ ง
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องใช้ค่า วิธีการเลิกสัญญาแต่ การตกแต่ง แต่ตอ้ งใช้ค่า
สิ นไหมทดแทน
ต้องใช้ค่าสิ นไหม
สิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ ช่ า
กฎหมายกําหนดค่า ทดแทนแก่ผูเ้ ช่า
เว้นแต่ในกรณี ที กม.
ชดเชยทีแน่นอนใน (มาตรา 46 ซี – 46)
กําหนด (มาตรา L145-15
การเลิกสัญญา
ถึง L145-30)
ให้กบั ผูเ้ ช่ าบางกรณี
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ตารางที 1 เปรี ยบเทียบกฎหมายทีเกียวกับการเช่ าพืนทีการค้ าของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
(รั ฐควีนส์ แลนด์ ) และประเทศฝรังเศส (ต่ อ)
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรังเศส
เมือมีขอ้ ขัดแย้ง
คุม้ ครองค่าเช่า
คุม้ ครองโดยวิธีตอ้ ง ควบคุมกําหนดค่าเช่าที
เกียวกับการต่ออายุ กําหนดค่าเช่ าไว้ชดั
เป็ นธรรมเมือมีการต่อ
หรื อการเลิกสัญญา แจ้งในสัญญา และ
อายุ กําหนดแนวทางของ
เช่ า The County
กรณีค่าเช่ าจากราคา การคิดค่าเช่า หากมีขอ้
Court มีอาํ นาจ
ตลาดหรื อคิดส่ วนแบ่ง โต้แย้งเกียวกับค่าเช่าที
พิจารณากําหนดค่า หรื อคิดจากรายได้ กม. เป็ นธรรม เป็ นอํานาจของ
เช่ าทีเห็นสมควร
กําหนดวิธีการและการ A Conseil d’Etat Decree
ตามทีกฎหมาย
คํานวณ
กําหนดไว้ ม.34
(มาตรา 24 ถึง 36 เอ)
การกําหนดให้ The เงินค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่า ไม่มีการกําหนดไว้แต่ให้
คุม้ ครองการเก็บเรี ยก
เก็บเงินนอกเหนือค่าเช่ า County Court มี
ค่ากิจกรรม ค่าโฆษณา อํานาจศาลทีจะพิจารณา
อํานาจพิจารณาค่า จะต้องระบุชดั แจ้งและ ค่าเช่าทีสมควรได้
เช่ าทีสมควรโดย
กําหนดวีธีการแจ้งให้ผู ้
กําหนดหลักเกณฑ์ เช่าทราบล่วงหน้า และ
การคิดค่าเช่า
บังคับให้ตอ้ งทํา มี
รายงานเพือพิจารณา
(มาตรา 37 ถึง 41)
องค์กรควบคุมหรื อระงับ เป็ นองค์กรทางศาล QCAT มีอาํ นาจในการ The Higher District
ข้อพิพาทเกี ยวกับการเช่า เริ มที The County พิจารณาตัดสิ นข้อ
Court (Tribunal de
Court เว้นแต่มี
พิพาทเกียวกับเช่า
Grande Instance)
ประเด็นข้อสําคัญที (มาตรา 103)
ใช้The High Court

บทที 4
วิเคราะห์ ปัญหามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้เช่ าพืนทีรายย่ อยในศู นย์ การค้า
จากทีได้ก ล่ า วอธิ บายมาในบทที 2 และบทที 3 เกี ยวกับความเป็ นมา แนวคิ ด ทฤษฎีแ ละ
หลักเกณฑ์ในการให้ความคุม้ ครองผูเ้ ช่าเกียวกับการทําสัญญาเช่ าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้าของประเทศ
ไทย และเปรี ย บเที ยบกับกฎหมายของต่ า งประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลี ย และ
ประเทศฝรังเศส แล้วนัน ในบทนี ผูว้ ิจยั จะได้ศึ กษา วิเคราะห์ อธิ บายถึงเหตุผลและความจําเป็ นและ
ปั ญหาของมาตราการทางกฎหมายทีใช้ในการคุม้ ครองผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้ออธิบาย
ดังนี
4.1 ปั ญหากฎหมายทีใช้บงั คับสัญญาเช่าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า
4.2 ปั ญหาแนวทางกําหนดข้อสัญญามาตรฐานสําหรับการให้เช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า

4.1 ปัญหากฎหมายทีใช้ บงั คับสัญญาเช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้าผูใ้ ห้เ ช่ าเป็ นผู้ทีมี อาํ นาจในการเจรจาต่ อรองเหนื อ ผูเ้ ช่ า อีกทังโดยปกติ ในการทํา
สัญญาเช่ าพืนทีนัน ศู นย์ก ารค้าจะจัดเตรี ยมเงื อนไขและข้อ ความเอาไว้ก่อ นล่วงหน้า มีล กั ษณะเป็ น
สัญญาสําเร็ จรู ป ปั ญหาใหญ่ของผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยคือไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองขอแก้ไขข้อตกลง
ในสัญญาเช่า ดังนันการกําหนดระยะเวลาการเช่ า อัตราค่าเช่า และเงือนไขการเช่ าเกี ยวกับการยินยอม
ให้ยา้ ยพืนทีเช่าหรื อยกเลิกพืนทีเช่า การเรี ยกเก็ บค่าโฆษณาค่าการตลาด การต่ ออายุสัญญาเช่ า การใช้
สิ ทธิ ยกเลิ กสัญ ญาของผู้ให้เ ช่ า เป็ นไปตามที ศูนย์การค้ากําหนดแต่ ฝ่ายเดียว ข้อสั ญญาที กําหนดใน
สัญ ญาเช่ า มี ล กั ษณะทีผู ้ให้เช่ า ได้เปรี ย บเกิ น สมควร หรื อข้อ ตกลงให้ผู ้เ ช่า ต้อ งรั บผิ ด หรื อรั บภาระ
มากกว่าทีกฎหมายกํา หนด จึงมี ความจํา เป็ นทีรั ฐ จะเข้ามาแทรงแซงคุ้มครองผู ้เช่ าให้ได้รับความเป็ น
ธรรมในการทําสัญญาเช่า การเช่าพืนทีรายย่อยในศูนย์ก ารค้าความผู กพัน ตามกฎหมายนันเป็ นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในบรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสั ญญา ตามมาตรา 537 ว่าด้วยการเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ยังมีค วามผูกพันกัน ตามสัญญาบริ ก ารในลักษณะของการจ้างทําของ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ม าตรา 587 เนื องจากในการเช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้านัน นอกจาก
ศูนย์การค้าจะจัดพืนทีให้เช่าแล้วศูนย์การค้ายังมีหน้าทีในการให้บริ การจัดการบริ หารภายในศู นย์การค้า
ศูนย์การค้าก็จะเรี ยกเก็บค่าบริ การต่างๆ เช่น ค่าบริ การไฟฟ้ า ค่าบริ การประปา ค่าบริ การความปลอดภัย
เมือมีขอ้ พิพาทเกิดขึนระหว่างผูใ้ ห้เช่าพืนทีและผูป้ ระกอบรายย่อย ข้อพิพาทนี จะเป็ นคดีผูบ้ ริ โภคตาม
ความหมายบทนิ ยามในมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ว่า “ผูบ้ ริ โภค”
หมายความว่า ผูซ้ ื อหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อผูซ้ ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจาก
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพือให้ซือสิ นค้าหรื อรับบริ การ และหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สิน ค้าหรื อ ผูไ้ ด้รับบริ ก าร
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จากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าตอบแทนก็ตาม และ “ผูป้ ระกอบธุ รกิจ” หมายความว่า
ผูข้ าย ผู้ผ ลิ ตเพือขาย ผูส้ ั งหรื อ นําเข้ามาในราชอาณาจัก รเพือขายหรื อ ผู ้ซื อเพือขายต่อสิ นค้า หรื อ ผู ้
ให้บริ การ และหมายความรวมถึงผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาด้วย
และตามมาตรา 3 คําว่า “ซื อ” หมายความว่า เช่ า เช่ าซื อ หรื อได้มาด้วยประการใดๆ โดยให้
ค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอืน คําว่า “ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่ า ให้เช่าซื อ หรื อ
จัดหาให้ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ โดยเรี ยกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอืน
ดังนันจากความหมายดังกล่าว ศู น ย์การค้าซึ งเป็ น ผูใ้ ห้เช่ าพืนทีศู นย์ก ารค้าซึ งมี ก ารเรี ยกเก็ บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นค่าเช่า หรื อค่าบริ การจึงเป็ นผู ้ประกอบธุ รกิ จ ในความหมาย
ของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริ โ ภค พ.ศ. 2522 และผู ้เ ช่ าพืนทีศู นย์ก ารค้าซึ งได้ใช้
ประโยชน์ในพืนทีเช่ าโดยเสี ยค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นค่าเช่ าหรื อ ค่าบริ การจึงเป็ น
ผู ้บริ โภคตามความหมายของมาตรา 3 แห่ ง พระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ งจาก
ความหมายสั ญญาเช่ า พื นทีศู นย์การค้า ระหว่างผูใ้ ห้เ ช่ ากับผูเ้ ช่ า จึงเป็ นสัญญาทีอยู่ในความคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค และต้องนําวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคมาใช้ในการพิจารณาคดีระหว่างผู ้ให้เ ช่ าศู นย์การค้าและผู ้
เช่ าพืนที ตามความหมายของคดีผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2551 “คดีผูบ้ ริ โภค” หมายความว่า คดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผู ้มีอาํ นาจฟ้ องคดี แ ทนผูบ้ ริ โภค
ตามมาตรา 19 หรื อตามกฎหมายอื น กับผู ้ประกอบธุ ร กิ จซึ งพิพาทกันเกี ยวกับสิ ทธิ หรื อ หน้าที ตาม
กฎหมายอันเนื องมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ ประกอบกับตามคําวินิจฉัย ของประธานศาล
อุทธรณ์ที 47/2552 “ ผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้าฟ้ องเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายอันเกิ ดจาก
การทีผู ้ให้เช่ าพืนทีเป็ นฝ่ ายผิดสั ญญา โดยประธานศาลอุ ทธรณ์ ได้วินิ จฉัยไว้วา่ พิเคราะห์ แ ล้ว ตาม
พระราชบัญญัติ วิธี พิจารณาคดีผู้บ ริ โ ภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 คดีผู ้บริ โภคหมายความว่า (1) คดี แพ่ง
ระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีแทนผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 19 หรื อตามกฎหมายอืน กับผู ้ประกอบ
ธุรกิจซึ งพิพาทกันเกียวกับสิ ทธิ หรื อหน้าทีตามกฎหมายอันเนืองมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ ได้
ความตามคําฟ้ องว่า จําเลยประกอบธุ รกิ จดําเนินการโครงการศูน ย์การค้า ยูเนี ยนมอลล์ และให้ผูส้ นใจ
เช่ าพืนทีในอาคารศู น ย์ก ารค้าของจําเลยได้ การประกอบกิ จการให้เช่ าของจําเลยตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ถือว่าเป็ นการขาย จําเลยจึงอยู่ในฐานะผู ้ข ายและเป็ นผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จ ส่ วนโจทก์ ซึงเป็ นผู ้เช่ า ย่อ มอยู่ในฐานะผู ้ซือและผู้บริ โ ภค เมื อโจทก์ ฟ้องเรี ยกให้จาํ เลยชดใช้
ค่าเสี ยหายทีเกิ ดจากสัญญาเช่าพืนทีในอาคารศูนย์การค้าของจําเลย จึงเป็ นคดีพิพาทระหว่างผู ้ประกอบ
ธุรกิจกับผูบ้ ริ โภคเกี ยวกับสิ ทธิ หรื อ หน้าทีตามกฎหมายอันเนื องมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อ บริ ก าร
เป็ นคดีผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1)”
ดังนัน โดยนิยามความหมายของกฎหมาย ผูเ้ ช่าพืนทีในศู นย์การค้าจึงเป็ นผูบ้ ริ โภคซึ งได้เข้าทํา
สัญญากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ จึงควรทีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการของกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริ โภค
แต่อย่างไรก็ดีในประเทศไทยกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นผูเ้ ช่ าพืนทีศู นย์คา้ คือ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ มเติ มฉบับที 2 พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
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ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่า ด้วยข้อ สั ญญาทีไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 แต่ตามกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดังกล่าวยังมีปัญหาในการคุม้ ครองผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า แยกอธิ บายได้ดงั นี
4.1.1 ปัญหาเกียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
แม้ตามนิยามความหมาย “ผูบ้ ริ โภค” ของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 จะกําหนดว่า “ซือ” หมายความถึง เช่า และ “ขาย” หมายความรวมถึง “ให้เช่ า” ผูเ้ ช่ าพืนทีจึง
เป็ นผูบ้ ริ โภคก็ตาม แต่กรณี มีปัญหาทีต้องพิจารณาว่ากรณีของผู้เช่ าพืนทีในศู นย์การค้าที ควรจะได้รับ
การคุม้ ครองตามหลักการของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคนันจะเป็ นกรณีทีผูเ้ ช่ าซึ งไม่มีความสามารถใน
เจรจาต่อ รอง และเสี ยเปรี ยบคู่ สัญญาผู ้ให้เ ช่ า แต่ในการเช่า พืนทีศู นย์ก ารค้านันจะมีผู ้เช่ าพืนทีหลัก
(Anchor Tenant) ซึ งผูเ้ ช่าพืนทีประเภทนี จะมีอ าํ นาจต่อ รองเหนื อหรื อ เท่าเทียมกับผูใ้ ห้เช่ าเพราะผูเ้ ช่ า
พืนทีหลัก จะมีก ารเช่ าพืนทีจํา นวนมาก และสิ นค้าหรื อ บริ ก ารมีล กั ษณะเป็ นการเอื อประโยชน์ทีจะ
ดึงดูดให้ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อย (Co-Tenant) เข้ามาเช่าพืนทีศู นย์การค้าผูเ้ ช่ าพืนทีหลัก (Anchor Tenant) มี
ความรู ้ ความสามารถในการดําเนินธุ รกิจ มีการเปิ ดสาขาเป็ นจํานวนมาก เป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ มีชือเสี ยง
มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เช่ าศู นย์การค้า ข้อพิพาทอันเกิ ดจากธุ รกรรมระหว่างผูเ้ ช่ า
พืนทีหลัก หรื อผูเ้ ช่าทีมีอาํ นาจเจรจาต่อรองเพียงพอเท่าเทียมกับผูใ้ ห้เช่าพืนทีศูนย์การค้าเป็ นแบบเอกชน
กับเอกชนหรื อระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จ (Business-to-Business Relationship) ควรทีจะอยู่ในบังคับบน
พืนฐานหลักเสรี ภาพในการทําสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ และใช้วิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บงั คับมากกว่าใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค64 การทีกําหนดให้ความหมายผู ้เช่ าเป็ นผูบ้ ริ โภค
และได้รับความคุ้ม ครองตามมาตรการคุ ้ม ครองผู ้บริ โภคโดยมิไ ด้ค าํ นึ ง ถึ ง ประเภทของผู ้เ ช่ า พืนที
ดังกล่าว ในการใช้มาตรการคุม้ ครองผู ้เช่ าพืนทีตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 และ
ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ก็จะเป็ นการผิดพลาดคลาดเคลื อนว่ากรณีเป็ น ผู ้
เช่ าทีมีลกั ษณะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจทีมีความรู ้ ความสามารถแต่ก็ได้ใช้พนที
ื เพือการค้าหรื อบริ การของผู ้
เช่ าเองโดยตรงซึงตามหลักของ End-User ก็ถือว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคทีแท้จริ งได้ ซึ งจากความหมายหรื อนิยาม
ผูเ้ ช่าเป็ นผูบ้ ริ โภคโดยมิได้แบ่งประเภทของผูเ้ ช่าเป็ นผลให้มีปัญหาว่าผูเ้ ช่าบางประเภทกฎหมายควรให้
การคุม้ ครองหรื อไม่ และส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาความไม่ช ัดเจนในการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยซึ งไม่มี
ความสามารถหรื ออํานาจเจรจาต่อรองทีเท่าเทียมแม้จะประกอบธุ รกิจแต่ก็มีก ารใช้พืนทีเพือประกอบ
การค้าหรื อบริ การ
นอกจากนี แม้จะมีคาํ วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที 47/2552 ที วินิจฉัยว่าผู ้เ ช่ าพืนที
ในศูนย์การค้าเป็ นผูบ้ ริ โภค และเป็ นคดีผบู ้ ริ โภคโดยใช้หลักในการพิจารณาแต่เ พีย งว่า บุค คลนันเป็ น
ผูใ้ ช้คนสุ ดท้ายหรื อไม่ หรื อทีเรี ยกว่า End-User หรื อไม่ โดยมิได้นาํ สิ นค้านันไปขายหรื อบริ การต่อแล้ว
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ไม่ว่าผูน้ นจะเป็
ั
นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ก็ถื อว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคตามความหมายของกฎหมายแล้ว
เมือผูเ้ ช่ าใช้พนที
ื เพือประกอบกิ จการของตนเองไม่ได้นาํ พืนทีออกไปให้เช่ าช่วงจึงเป็ นผู ้บริ โ ภคคน
สุ ดท้าย หรื อเรี ยกว่า End-User ดังกล่าวมาแล้วก็ตาม แต่ก็เป็ นเพียงคําวินิจฉัยมีผลเฉพาะคดี เพราะต่อมา
ภายหลังในปี 2558 มีคดีทีมีขอ้ พิพาทว่าผูเ้ ช่าพืนทีศูนย์การค้าเป็ นคดีผู ้บริ โภคหรื อ ไม่ ซึ งส่ งสํานวนให้
ประธานศาลอุ ท ธรณ์ วิ นิ จฉั ย ตามพระราชบัญ ญัติ วิ ธี พิ จารณาคดี ผู ้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8
เช่ นเดียวกันแต่คาํ วินิจฉัยได้แตกต่างไปโดยวินิจฉัยว่าผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้าไม่เป็ นคดีผูบ้ ริ โภค ดังคํา
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที 169/2558 ในคดีหมายเลขดําที ผบ.8332/2557 คดีของศาลจังหวัด
ธัญบุรี ระหว่างคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โจทก์ บริ ษทั วัชรธร จํากัด จําเลย ซึ งวินิ จฉัยว่า “ผูเ้ ช่ า
พืนทีในศู นย์การค้าเพือเปิ ดร้ านค้าอันเป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยตรงในทางธุ รกิ จจากพืนทีพิพาท ผู ้
เช่ าพืนทีจึงอยูใ่ นฐานะเป็ นผูข้ ายและเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จจึงมิ ใช่ ผูบ้ ริ โ ภค ไว้วา่ “โจทก์ ฟ้องว่า โจทก์
เป็ นผูด้ าํ เนินคดีแทนนางสาวดวงใจ แสงโยจารย์ กับพวก 15 คน ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 จําเลยประกอบธุ รกิ จให้เช่ าพืนทีในโครงการสวนทวดจีบ ซึ งเป็ นศู นย์ก ารค้าบริ เวณคลอง 4
ถนนรังสิ ต-นครนายก นางสาวดวงใจกับพวกทําสัญญาเช่าพืนทีหลายโซนภายในศู นย์ก ารค้าดังกล่าวกับ
จําเลยเพือเปิ ดร้ านค้าโดยชําระเงินบางส่ วนแก่ จาํ เลยแล้ว แต่จาํ เลยไม่ส่งมอบพืนทีเช่ าให้แ ก่ นางสาว
ดวงใจกับพวก โจทก์บอกเลิกสัญญาแทนนางสาวดวงใจกับพวกแล้ว ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงิ นพร้ อ ม
ดอกเบี ยคื นให้แ ก่ นางสาวดวงใจกับพวก จํา เลยให้ก ารต่อสู ้ หลายประการและให้ก ารว่า โจทก์ ไม่ มี
อํานาจฟ้ องและดําเนินคดีในฐานะเจ้าหน้าทีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายแทนนางสาวดวงใจกับพวก
เพราะนางสาวดวงใจกับพวกเป็ นผูเ้ ช่ าพืนทีจากจําเลยเพือประกอบการค้าจึงเป็ น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมิ ใช่
เป็ นผูบ้ ริ โภค ขอให้ยกฟ้ อง จําเลยยืนคําร้องขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยว่า คดีนีเป็ นคดีผู้บริ โภค
หรื อไม่ ศาลจังหวัดธัญบุรีจงึ ส่ งคดีให้ป ระธานศาลอุ ทธรณ์ วนิ ิ จฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8 พิเ คราะห์แ ล้วตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู ้บริ โภค พ.ศ. 2551
มาตรา 3 คดีผูบ้ ริ โภคหมายความว่า (1) คดี แพ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผู ้มีอาํ นาจฟ้ องคดีแ ทนผูบ้ ริ โภค
ตามมาตรา 19 หรื อตามกฎหมายอืน กับผูป้ ระกอบธุ รกิจซึงพิพาทเกี ยวกับสิ ทธิ หรื อหน้าทีตามกฎหมาย
อันเนืองมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ ได้ความตามคําฟ้ องและคําให้การว่าจําเลยเป็ นผู ้ประกอบ
ธุ ร กิ จเปิ ดให้เ ช่า พืนทีภายในอาคารศู น ย์ก ารค้า โครงการสวนทวดจีบจํา เลยให้บุคคลทัวไปรวมทัง
นางสาวดวงใจกับพวกจองและทําสัญญาเช่าพืนทีภายในโครงการดังกล่าวอันเป็ นการทําเพือประโยชน์
ในทางการค้าของจํา เลย ซึ งตามพระราชบัญ ญัติ วิธี พิจารณาคดีผู ้บ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 และ
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 การซื อและขาย หมายความรวมถึง การเช่าและให้
เช่ าด้วย จําเลยซึ งเป็ นผูใ้ ห้เช่ าจึงอยู่ในฐานะเป็ นผูข้ ายและเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ โจทก์ อา้ งตามคําฟ้ องว่า
นางสาวดวงใจกับพวกทําสั ญญาเช่ าพืนทีพิพาทกับจําเลยเพือเปิ ดร้ านค้า อันเป็ นการแสวงประโยชน์
โดยตรงในทางธุ รกิ จจากพืนทีพิพาท นางสาวดวงใจกับพวกจึงอยู่ในฐานะเป็ นผูข้ ายและเป็ นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนี แม้ฟังว่าโจทก์เป็ นผูฟ้ ้ องคดีแทนนางสาวดวงใจกับพวก
ได้ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 คดีนีก็มิใช่คดีแพ่งระหว่างผูม้ ีอาํ นาจฟ้ อง
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คดีแทนผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ งพิพาทเกียวกับสิ ทธิ หรื อหน้าทีตามกฎหมายอันเนื องมาจากการ
บริ โภคสิ นค้า ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) ทังนี ไม่อยู่ในเกณฑ์
เป็ นคดีผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 3 (2) ถึง 3 (4) วินิจฉัยว่า คดีนีไม่เป็ นคดีผู้บริ โภค” คําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณ์ที 169/2558 วินิจฉัยมีผลเหมือนกับคําวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์ที 38/2558 ซึ งโจทก์ ฟ้องว่า
โจทก์ทาํ สัญญาเช่าพืนที โครงการธัญญะช็อปปิ ง พาร์ ค 2 ห้อ ง ของจําเลย ตามทีจําเลยโฆษณาว่าเป็ น
โครงการทีดี เป็ นศูนย์รวมสิ นค้าทีทันสมัย มีร้านจําหน่ายสิ นค้าปลอดภาษี มียอดจองพืนทีแล้วกว่าร้ อย
ละ 80 และจะมีประชาชนเข้าใช้บริ การและจับจ่ายใช้สอยในโครงการวันธรรมดาประมาณ 40,000 คน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ประมาณ 70,000 คน แต่ความจริ งแล้วไม่ มีสิงต่างๆ ตลอดงานประชาชนเข้าใช้
บริ การดังคําโฆษณาโจทก์จึงมีหนังสื อบอกเลิกสัญญา ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงิน 7,00,671 บาท พร้ อม
ดอกเบี ยแก่ โจทก์ ซึ งได้วินิจฉัยโดยคํานึ งถึ งว่าโจทก์ เป็ นบริ ษทั จํากัดมีวตั ถุประสงค์ประกอบกิ จการ
ในทางการค้าหรื อ หากํา ไร โจทก์ เ ช่ าห้อ งพิ พ าทกับจํา เลย เชื อว่า เพือประโยชน์ ใ นทางธุ ร กิ จ ตาม
วัตถุประสงค์ อันเป็ นการใช้ทรัพย์ทีเช่าเพือประโยชน์โดยตรงทางธุ รกิ จต่อไป โจทก์ จึงมิได้ผู้ในฐานะ
ผูบ้ ริ โภค แต่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตามนัยบทบัญญัติดงั กล่าวเมือโจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจําเลยรับผิ ดใน
มูลสัญญาเช่า จึงมิใช่คดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุ รกิจซึ งพิพาทกันเกี ยวกับสิ ทธิ หรื อ หน้าที
ตามกฎหมายอันเนืองมาจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อ บริ ก าร ไม่เป็ นคดีผู ้บริ โภค ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) ทังไม่อ ยู่ในเกณฑ์เ ป็ นคดีผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 3 (2) ถึง 3
(4) วิจยั ว่า คดีนีไม่เป็ นคดีผูบ้ ริ โภค
หลังจากนันมีคาํ วินิจฉัยของประธานศาลอุ ทธรณ์ที 763/2558 ในเดื อนธันวาคม2558 ที
ข้อเท็จจริ งคล้ายกันแต่กลับคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที 38/2558 และ 169/2558 โดยวินิจฉัยไป
ตามแนวคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที 47/2552 ทียืนยันว่าผูเ้ ช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้าเป็ นผูเ้ ช่ า ซึ ง
เป็ นผูบ้ ริ โภค คําวินิจฉัยของประธานศาลอุท ธรณ์ที 763/2558 ได้วนิ ิจฉัยโดยใช้หลักผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
End User แม้ผูเ้ ช่ า จะเช่ า เพื อใช้ประกอบการค้าขายสิ นค้า ก็ เ ป็ นการใช้ส อยทรั พ ย์ทีเช่ า ตามปกติ
ข้อเท็จจริ งไม่ปรากฏว่าโจทก์นําพืนทีไปใช้ในการเช่าช่วงต่อ จึงเป็ นคดีผูบ้ ริ โภค
ในต่างประเทศกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะจํากัดความหมายของผูบ้ ริ โภคว่าจะต้องเป็ น
บุคคลธรรมดาเท่านันจะเป็ นนิติบุคคลไม่ได้ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรขนาดเล็ก เพียงใดก็ ตาม และแม้วา่ โดย
ข้อ เท็จจริ งแล้วนิติบุคคลนันจะมีฐ านะไม่ต่า งไปจากผูบ้ ริ โภคทัวไปทีเป็ น บุค คลธรรมดา เช่ น ไม่ มี
ความรู ้ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความสัน ทัดจัดเจนในเรื องนันๆ ก็ ไม่ทาํ ให้นิติบุค คลนันได้รับความ
คุม้ ครองในฐานะผูบ้ ริ โภค และการใช้สินค้าหรื อบริ การ บุคคลผูจ้ ะเป็ นผูบ้ ริ โภคได้จะต้องกระทําการลง
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เ ป็ นการใช้ด ้วยตนเองอัน มิใช่ เ พื อการประกอบธุ รกิ จการพาณิ ช ย์ แต่ ยกเว้น ใน
ประเทศฝรังเศส ศาลของประเทศฝรังเศสได้พฒั นาแนวคําพิพากษาหรื อแนววินิจฉัยลัก ษณะของการ
เป็ น ผู ้บริ โภค โดยมิได้จาํ กัดเฉพาะเพียงบุค คลธรรมดาเท่านัน โดยเฉพาะอย่างยิ งในกรณี ทีมีปัญหา
เกี ยวกับข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม แม้ศาลฝรังเศสจะอนุวตั ิการตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรปก็ตามแต่
ศาลฝรังเศสได้วนิ ิจฉัยให้นิติบุคคลได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงมีปัญหาทีต้อง
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พิจารณาว่าตามความหมายของผูบ้ ริ โภคในกฎหมายไทยนันมีขอ้ จํากัดว่าเฉพาะเพียงบุคคลธรรมดาหรือ
นิ ติบุคคล เพราะหากยอมรั บว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นนิ ติบุคคล ก็ต้อ งพิจารณาปั ญหาต่อไปว่าเป็ นการทํา เพือ
ประโยชน์ ใ นทางการค้า เช่ นเดี ย วกับ ฐานะผู ้ประกอบธุ ร กิ จหรื อ ไม่ ซึ งในกรณี ข องผู ้เ ช่ า พื นทีใน
ศูนย์การค้านัน แม้จะเป็ นผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย (Co-Tenant) แต่บางครังก็ปรากฏว่าผูเ้ ช่ ามีการจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลซึ งกรณี จะทําให้การตีความหมายของผูบ้ ริ โภคเปลียนไปหรื อไม่ และหากผู้เช่ าพืนทีรายย่อย
(Co-Tenant) ได้เข้าทําสัญญาเช่ าก็เพือประโยชน์จะได้ใช้พืนทีเพือทําการค้า ซึ งจะมี ความหมายเป็ นผู ้
ประกอบธุ รกิ จหรื อไม่ หรื อแม้จะใช้พนที
ื เพือทําการค้าก็ตามแต่เป็ นการใช้ประโยชน์พนที
ื เพือกิจการของ
ตนเอง มิ ได้น ําพืนทีเช่ า ออกไปแสวงหาประโยชน์ โดยวิธี ก ารให้เ ช่ า ช่ วง กรณี จะเป็ นผู ้บริ โภคตาม
ความหมายของ มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 นอกจากนีปัญหาของนิยามที
ยังไม่มีความชัดเจนเป็ นผลให้คาํ วินิจฉัยขององค์กรศาลยังวินิจฉัยออกมาแตกต่างกัน เป็ นผลให้แม้กระทัง
องค์ กรคุ ้มครองผู ้บริ โภคตามพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองผู้บริ โ ภค พ.ศ. 2522 คื อ สํ า นัก งานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคเองก็เกิดแนวความเห็นออกเป็ นสองแนวทาง แนวทางแรกคือยอมรับผูเ้ ช่าพืนทีซึ งมีการใช้พนที
ื
เพือประกอบการค้าของตนเองโดยตรงโดยมิได้นาํ พืนทีออกไปให้เช่าช่วงหรื อได้คา่ ตอบแทนจากการให้
บุคคลอืนใช้ประโยชน์ ยังคงเป็ นผูบ้ ริ โภคและอยูภ่ ายใต้การพิจารณาคดีของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 กับอีกแนวทางหนึ งนันมีแ นวคิดว่าผู ้เช่ าพืนทีใช้ประโยชน์พืนทีเพือประกอบ
ธุรกิจจึงตกอยูใ่ นฐานะของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ไม่อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กองคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญา จึงปฏิเสธทีจะไม่ให้ความ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 เมือพิจารณาตามหลักเกณฑ์แ ล้วไม่ใช่ ค ดี
ผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูเ้ ช่าต้องไปดําเนินการฟ้ องร้ องด้วยตนเอง65
จากแนวคิดทียังไม่เป็ นทียุติของความหมายของผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หมายรวมถึงผูเ้ ช่ าพืนทีในศูนย์การค้าหรื อผูเ้ ช่าพืนทีเพือการพาณิ ชย์หรื อไม่ ความหมายของผูเ้ ช่ าพื นที
รายย่อ ยซึงเป็ นผู ้ทีขาดอํา นาจเจรจาต่ อรองและมี ค วามไม่ เท่าเทียมเพียงพอทีจะใช้สิ ทธิ ในการเข้าทํา
สัญญาได้อย่างสมัครใจ กฎหมายก็ยงั ไม่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์แยกประเภทของผู ้เช่ าแต่ละประเภท ซึ ง
เป็ น ปั ญหาว่าผู ้เช่าพืนทีในศู นย์ก ารค้าบางประเภทเช่ น ผูเ้ ช่ าพืนทีหลัก (Anchor Tenant) ก็มิได้อยู่ใน
ฐานะทีไม่เท่าเทียมหรื อไม่มีอาํ นาจเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เช่ าแต่อย่างใด ไม่มีก ารกําหนดนิ ยามทีชัดเจน
ของผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้าประเภทใดควรทีจะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองผู้บริ โภคเมือ
ใช้เพียงมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ งหมายความรวมถึงผูเ้ ช่ าด้วยนัน ก็
จะเป็ นปั ญหาหมายความรวมถึงผูเ้ ช่ าทุกประเภทซึ งมี ล กั ษณะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจด้วย และปั ญหาที
เกิ ดขึนในศูนย์การค้านัน ก็ยงั เป็ นข้อพิจารณาว่าความหมายของศู นย์ก ารค้าจะมีแ ค่ไหนเพียงใด เพราะ
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กองคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญา, “กรณี แบบนีไม่เป็ นคดีผูบ้ ริ โภค,” ใน สคบ.สาร สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, ปี ที 36 (พฤษภาคม 2558): 7.
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ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมหรื อกํากับดูแลองค์กรธุ รกิจทีประกอบธุ รกิ จศู นย์การค้าโดยตรงจึง
ไม่สามารถจํากัดการเช่าพืนทีในศู นย์การค้าได้
จากความไม่ชดั เจนเกียวกับนิ ยามของคําว่า “ผูบ้ ริ โภค” ในกรณี ข องผู ้เช่าพืนทีรายย่อย
ศูนย์การค้าส่ งผลให้การคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีในศูนย์การค้ายังไม่มีการกําหนดมาตรการคุม้ ครองทีชัดเจน
ของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกียวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคก่อนทําสัญญาให้กบั ผู ้
เช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้าแล้วยังเป็ นผลให้อาจไม่ส ามารถนํามาตรการเกี ยวกับการฟ้ องคดีแ ทน
ผูบ้ ริ โภคโดยคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริ โภค มาตรา 39 และ
สมาคมทีมี วตั ถุประสงค์คุ้ม ครองผูบ้ ริ โภคหรื อ ต่อ ต้านการแข่ง ขันอันไม่ เ ป็ นธรรมทางการค้า ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค มาตรา 40, 41 และ 42 มาใช้เพือให้เกิ ดประโยชน์ในการคุม้ ครองสิ ทธิ
ทีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย โดยเฉพาะอย่างยิงมาตรการให้สมาคมมาทําหน้าทีแทน
ผูบ้ ริ โภคในการดําเนินคดีเอากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ จะเป็ นมาตรการเสริ มที ก่ อให้เกิ ดการรวมกลุ่ม ของ
ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มเพิมมากขึน ส่ งผลทําให้เกิดความเข้มแข็งเพียงพอทีจะต่อรองเจรจากับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเกี ยวกับข้อตกลงในสัญญาเพือรักษาประโยชน์ของสมาชิกสมาคมเพิมมากขึน ดังนันสมาคมจึงถือ
ได้วา่ มีความสําคัญ ถือเป็ นองค์กรหนึ งทีช่ วยให้ผู้บริ โภคทีถูก ละเมิดสิ ทธิ ของตนนันได้รับความเป็ น
ธรรมมากยิงขึนจากการเอารั ดเอาเปรี ย บในสั งคมปั จ จุบนั 66 ดัง นันการแก้ไ ขนิ ยามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจนและจํากัดกรอบเฉพาะผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ยทีไม่มีอ าํ นาจเจรจาต่ อรอง
จะส่ ง เสริ ม ให้ส ามารถนํา มาตรการในการฟ้ องคดีแ ละการรวมกลุ่ มเป็ นสมาคมของผู ้เ ช่ า พื นทีใน
ศูนย์การค้าเข้ามาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กบั ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยได้ แต่อย่างไรก็ดี สมาคมทีมีอาํ นาจใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคโดยวิธี การฟ้ องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 นัน ก็
ยัง คงมี ปั ญ หาเกี ยวกับประสิ ท ธิ ภ าพของการดํา เนิ น การ ปั ญ หาด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น และการจํา กัด
วัตถุประสงค์ของสมาคม
4.1.2 ปัญหาเกียวกับวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค
แม้ ต ามหลั ก การของพระราชบัญ ญัติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู ้ บ ริ โภค พ.ศ. 2551 จะ มี
วัตถุประสงค์ทีจะคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งไม่ ได้ค วามเป็ นธรรมให้ได้รับสิ ทธิ ก ารเข้าถึ งกระบวนการทาง
ศาลและได้รั บการคุ ้มครองโดยวิธี พิจารณาความคดี ผูบ้ ริ โภคเป็ นการเฉพาะซึ งจะมี ก ารกํา หนดวิธี
พิจารณาเป็ นพิเศษสําหรับคดีผู้บริ โภคเพือเป็ นมาตรการคุ ้มครองให้สิทธิ ของผู ้บริ โ ภคในการเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และประหยัด โดยไม่นาํ หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์และวิธีพิจารณาคดีแพ่งนํามาใช้กบั คดีผูบ้ ริ โภค กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู ้บริ โภค ซึ งมี
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ถวัลย์ รุ ยาพร, “ปั ญหาในทางกฎหมายเกียวกับบทบาทของสมาคมคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคทีจัดตัง
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ.2522,” (วิทยานิ พนธ์ หลัก สู ต รปริ ญ ญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2547), หน้า 4.
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มาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมิ ให้เกิ ดข้อ ขัดข้องหรื อ เสี ยเปรี ยบในการดําเนิ นคดีเ พือให้ผู้บริ โภคได้รั บ
ความเป็ นธรรม เช่ น การไม่นาํ หลักกฎหมายในเรื องของหลักฐานเป็ นหนังสื อหรื อแบบของสัญญา และ
ไม่นาํ มาตรา 94 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับเป็ นการให้สิทธิ ผู ้บริ โภคทีจะ
ฟ้ องคดีโดยไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อหรื อไม่ได้นาํ นิ ติกรรมตามแบบทีกฎหมายกําหนด การให้ศ าลมี
อํานาจกําหนดค่าเสี ยหายในเชิงลงโทษ หรื อการกําหนดมาตรฐานความสุ จริ ตของผูบ้ ริ โภค การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้กบั ผูบ้ ริ โภค ตลอดจนอายุความการฟ้ องร้ องคดีก็ตาม แต่ ผวู้ ิจยั ก็พบว่านอกเหนื อจาก
ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้าจะพบกับปั ญหาของนิยามคําว่า “ผูบ้ ริ โภค” ดังกล่าวแล้ว ผูเ้ ช่าพืนทีราย
ย่อยยังคงมีปัญหาข้อขัดข้องของวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคทัวไปทียังมีขอ้ ขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
วิธี พิจารณาคดี ผูบ้ ริ โภคไม่ว่า จะเป็ นปั ญหาความล่าช้าในการดําเนิ นคดี อ นั เนื องมาจากการวินิ จฉัย
ประเภทคดีว่าเป็ นคดีผู ้บริ โภคหรื อ แม้ตามบทบัญญัติข องมาตรา 9 พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภคจะบัญญัติให้อาํ นาจแก่ ประธานศาลอุทธรณ์ในการวินิจฉัยว่าคดีใดเป็ นคดีผบู ้ ริ โภคหรื อไม่ แต่ก็
ส่ งผลให้การดําเนินคดีมีความล่าช้าเพราะคู่ความไม่สุจริ ตอาจกล่าวอ้างว่าคดีทีอยูใ่ นการพิจารณาคดีนนั
ไม่ ใช่ ค ดี ผู ้บริ โภค ซึ งจะส่ ง ผลให้ ต้อ งมี ก ารส่ ง เรื องไปให้ป ระธานศาลอุ ท ธรณ์ วิ นิ จฉั ย อัน เป็ น
กระบวนการทีต้องอาศัยเวลาในการพิจารณา โดยถึงแม้กฎหมายจะบัญญัติให้กระบวนพิจารณาในศาล
สามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่จาํ ต้องรอให้คาํ วินิจฉัยเกียวกับกรณีดงั กล่าวเสียก่อน กับทังสามารถนําเอา
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการดําเนินการได้ แต่ในทางปฏิ บตั ิ ก็พบว่ามีปัญ หาข้อขัดข้อ งและมี
เหตุผลเพียงพอทีศาลจะใช้ดุลยพินิจรอการดําเนินคดีต่อไปไว้ก่อนในระหว่างรอคําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณ์วา่ เป็ นคดีผูบ้ ริ โภคอยู่ในอํานาจของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค เพือมิให้เกิ ดการการ
ทํางานผิดพลาด
นอกจากนี ปัญหาสําคัญของพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 คื อการ
กําหนดความหมายของคดีผูบ้ ริ โภคว่าหมายถึงคดีแพ่งทัวไปทีพิพาทกันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ โดยยึดถือความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี เป็ นหลักในการพิจารณาว่าคดีใดเป็ นคดีผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
มิได้คาํ นึงถึงเนือหาของคดีวา่ เป็ นคดีทีพิพาทกันในเรื องการบริ โภคโดยตรงหรื อไม่ คื อผูบ้ ริ โภคได้รับ
ความเดือดร้อนจึงขอความคุม้ ครองในฐานะผูบ้ ริ โภคทีได้รับความเสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ แต่ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 หากฝ่ ายหนึ งเป็ น ผูบ้ ริ โภคและอีก ฝ่ ายหนึงเป็ น ผู ้
ประกอบธุ รกิ จแล้วการพิพาทระหว่า งกัน ส่ วนใหญ่ ถื อ ว่า เป็ นคดี ผู้บริ โ ภคทังสิ น ภายหลัง จากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 แล้ว มีการนําคดีแ พ่งจํานวนมากมาฟ้ อง
ต่อศาลเป็ นคดีผูบ้ ริ โภคทังทีเนือหาของคดีมิใช่เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค โดยส่ วนใหญ่เป็ นคดี
ทีผู้ประกอบธุ รกิจฟ้ องผูบ้ ริ โภค คือ สถาบันการเงินทีให้กู้ยมื เงิน หรื อดําเนินธุ รกิจบัตรเครดิตฟ้ องผูก้ ยู้ ืม
หรื อผูใ้ ช้บตั รเครดิต บริ ษทั ไฟแนนซ์หรื อลิสซิ งทีให้เช่ าซื อ ฟ้ องผูเ้ ช่ าซื อ ซึ งเป็ นเหตุให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ได้รับประโยชน์จากความสะดวกรวดเร็ วของกระบวนการวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคซึ งได้เน้นหลักการให้
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ความสะดวกกับโจทก์ในเรื องของวิธีพิจารณามากกว่ากระบวนการวิธีพิจารณาในคดี แพ่ง67 เป็ นปั ญหา
ให้องค์กรศาลต้องใช้ทรัพยากรไปเพือพิจารณาคดีทีมีผปู ้ ระกอบธุ รกิ จเป็ นโจทก์จาํ นวนมาก สาเหตุที
คดี ผู ้บริ โ ภคฟ้ องผู ้ประกอบธุ รกิ จมี จาํ นวนน้อ ยเนื องมาจากความเสี ย หายทีผู ้บริ โภคได้รับนันเมื อ
เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีขนตอนและกระบวนการทางกฎหมายที
ั
จะต้องใช้ผู้มีค วามรู ้
ด้านกฎหมายเป็ นผูด้ าํ เนินการแทนอาจไม่คุม้ ค่ากับการทีต้องเป็ นคดีฟ้องร้ องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ อีกทัง
ผูบ้ ริ โภคก็ขาดความพร้อมในการดําเนิ นคดีเพราะจะต้องใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเพือการ
ดําเนินชี วิตปกติประจําวัน ซึ งก็เช่ นเดี ยวกัน กับปั ญหาของผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยในศู นย์ก ารค้าทีเมือเกิ ด
ปั ญหาความไม่เป็ นธรรมด้านสัญญาก็มกั จะได้รับความเสี ยหายจากการผูใ้ ห้เช่ าถูก เลิกสั ญญา หรื อริ บ
เงินประกัน หรื อต้องถูกบังคับให้ขนย้ายหรื อส่ งมอบพืนทีเช่าคืน หรื อถูกบังคับให้ยอมรั บข้อสัญญาไม่
เป็ นธรรมไปก่ อนแล้ว ในขณะทีผูเ้ ช่าพืนทีพิจารณาจะนําขึ นสู่ ศาลเพือใช้สิทธิ เรี ย กร้ องค่ าเสี ยหายจาก
ศูนย์การค้าก็ตอ้ งคํานึงถึงปั ญหาค่าใช้จา่ ย ปัญหาผูด้ าํ เนินการแทน ดังกล่าวแล้ว
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 กําหนดให้ผู้ประกอบธุ รกิ จฟ้ องคดี
ผูบ้ ริ โภคทีศาลทีผูบ้ ริ โภคมีภูมิลาํ เนาอยู่ โดยมีเจตนารมณ์ ทีจะอํา นวยความสะดวกให้แก่ ผูบ้ ริ โภคทีจะ
ต่อสู ้คดี แต่ก็พบว่าเป็ นปั ญหาของผูบ้ ริ โภคเพราะผู ้บริ โ ภคส่ วนใหญ่มิได้พกั อาศัยอยู่ในภูมิล าํ เนาตาม
ทะเบียนบ้านจึงเป็ นปั ญหาในการต่อสู ้คดีโดยเฉพาะการทํามาค้าขายของผู ้เช่ าพืนที รายย่อยนันมีความ
เป็ นไปได้วา่ จะไปทํามาค้าขายในพืนทีศูนย์การค้าซึ งอยู่นอกภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ้านของผู้เ ช่ าขึนอยู่
กับทําเลทีตังของศูนย์การค้า
ดังนัน จากปั ญหาดังกล่าวทีเกิดขึนกับผูบ้ ริ โภคย่อมเป็ นทีคาดหมายได้วา่ ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย
ซึ งเสี ยเปรี ยบในข้อสัญญาอันไม่เป็ นธรรมในการทําสัญญาเช่ าพืนทีกับผูใ้ ห้เช่ าศู นย์การค้านันจะเข้าถึง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคเพือเป็ นมาตรการคุม้ ครองก็ยงั คงเป็ นปั ญหาเช่นผูบ้ ริ โภคประเภทอืนๆ
4.1.3 ปัญหาเกียวกับ การดําเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
แม้ตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 26
พ.ศ. 2558) หมวด 4 การดํา เนิ นคดีแ บบกลุ่ ม จะมีผ ลใช้บงั คับแล้ว เมื อวัน ที 3 ธั น วาคม 2558 ซึ ง
กํา หนดให้โ จทก์ ซึ งเป็ นสมาชิ ก กลุ่ มอาจร้ อ งขอให้ด ําเนิ นคดีแ บบกลุ่ มได้ (Class action) ในคดี 3
ประเภท คือ คดีละเมิด คดีผิ ดสัญญา และคดีเรี ยกร้ องสิ ทธิ ตามกฎหมายต่ างๆ เช่ น กฎหมายเกี ยวกับ
สิ งแวดล้อ ม การคุ ้มครองผู ้บริ โภค แรงงาน หากบุค คลหลายคนมีสิทธิ อ ย่ างเดีย วกันอันเนื องมาจาก
ข้อเท็จจริ งและหลักกฎหมายเดียวกันและมีลกั ษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกันดังนัน ในกรณี ก ลุ่มผู ้เช่ า
พืนทีในศู นย์การค้าหากได้รับความเสี ยหายจากการผิ ดสัญญาเช่ าของผู้ให้เ ช่ า หรื อปั ญหาความไม่เ ป็ น
ธรรมจากการเข้าทําสั ญญาเช่ า ก็จะเป็ นคดี เ กียวกับการผิ ดสั ญญาทที มีข้อ เท็จจริ งเกี ยวกับสัญ ญาเช่ า
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เดีย วกันและหลัก กฎหมายเกี ยวกับเช่ าเดียวกัน มี ล ักษณะเฉพาะของกลุ่ มเหมือ นกัน ผู้เ ช่ าพื นทีจึง
สามารถนําคดีขึนสู่ ศ าลและใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี ยวกับการดําเนิ นคดีแบบกลุ่มในการ
รวมตัวกัน ฟ้ องศู นย์ก ารค้าจะเป็ นประโยชน์ต่ อกลุ่มผู ้เ ช่ าพืนที ก็ตาม ซึ งการดําเนิน คดีแบบกลุ่มตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี เป็ นกระบวนวิธีพิจารณาทีเอืออํานวยให้ป ระชาชนทียากไร้
สามารถเข้าถึงซึ งความยุติธรรม (Access to Justice) ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ วและประหยัดแล้ว ระบบ
วิธีการดําเนิ นคดีแบบกลุ่มยังมีส่วนหยุดยังให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จทีเคยมัก ง่ ายหรื อ ดําเนิ นธุ ร กิ จในเชิ ง
เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคต้องล้มเลิกยุติก ารกระทําเช่ นว่านันได้เป็ นอย่างดี อันเป็ นมาตรการเสริ มอี ก
ประการหนึ งทีสําคัญทีจะสนับสนุ นส่ งเสริ มให้เกิ ดธรรมาภิ บาล (Good Governance) ขึนในภาคเอกชน68
มีมาตรการให้โจทก์ผูฟ้ ้ องคดีเพียงคนเดียวเป็ นตัวแทนคนเดียวในการดําเนิ นคดีแทนสมาชิ กกลุ่ ม โดย
การร้ อ งขอต่ อ ศาลพร้ อมกับคําฟ้ อง และเมื อศาลพิจารณากลุ่มบุค คลมีสมาชิ ก กลุ่ มจํา นวนมาก การ
ดําเนินคดีอย่างคดีสามัญจะทําให้เกิ ดความยุ่งยากและไม่สะดวก การดําเนิ นคดีแบบกลุ่มจะเป็ นธรรม
และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการดําเนินคดีอย่างคดีสามัญ ศาลก็มีอาํ นาจอนุญาตให้ดาํ เนิ นคดีแ บบกลุ่ม
ได้ เมือศาลอนุญาตให้ดาํ เนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทก์ผูฟ้ ้ องคดีและทนายความฝ่ ายโจทก์ มีหน้าทีจะต้อง
ดําเนินคดีโดยคุ้มครองสิ ทธิ ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม เพราะผลของคําพิพากษาของ
ศาลผูกพันสมาชิกกลุ่ม และศาลมีอาํ นาจทีจะพิพากษากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในการชําระ
เงินค่าเสี ยหายของสมาชิกกลุ่มได้
การดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะมี
การกําหนดกระบวนพิจารณาก่ อนชันพิจารณาขึน (Pre-Trial Conference) เท่า นันแต่ในชันพิจารณายัง
ได้มี ก ารเพิ มเติ ม หลัก การให้ อ ํา นาจศาลในการแสวงหาข้อ เท็จ จริ งเพิ มเติ ม นอกเหนื อ ไปจาก
พยานหลักฐานของคู่ความได้69 และมีการกําหนดมาตรการให้ศาลไกล่เกลียหรื อนําวิธีอนุญาโตตุลาการ
มาใช้ มาตรากําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินคดี
การดําเนินคดีแบบกลุ่มนีจึงเป็ นการดําเนินคดีโดยโจทก์ผูฟ้ ้ องคดีครังเดียว สมาชิกกลุ่มที
มีความเสี ยหายแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าถึงกระบวนการทางศาลโดยเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มในการฟ้ อง
คดี ผูเ้ ช่าซึ งไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากสั ญญาเช่ าจึงควรทีจะใช้ประโยชน์ก ารดําเนิ นคดี แ บบกลุ่มมา
เรี ยกร้องศูนย์การค้าให้ตอ้ งรับผิดได้
แต่อย่างไรก็ดี ตามการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 222/4 นันกําหนดให้กฎหมายทีใช้ได้เป็ นการดําเนิ นคดีแ บบกลุ่มในคดีธ รรมดา คือ ประมวล
กฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง บททัวไปภาค 1, วิธี พิจารณาสามัญในศาลชันต้น ภาค 2 ลัก ษณะ 1
นํามาใช้โดยอนุโลมเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในหมวด 4 ส่ วนบทบัญญัติในวิธีพิจารณาวิสามัญ
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ในศาลชันต้นในภาค 2 ลัก ษณะ 2 หมวด 2 การพิ จารณาโดยขาดนัด หมวด 3 อนุญ าโตตุล าการ ให้
นํามาใช้เพียงเท่าทีในหมวด 4 กําหนดให้นาํ มาใช้บงั คับเท่านัน
การดําเนิ นคดีแบบกลุ่มในคดีทีมี วธิ ี พิจารณาแบบพิ เ ศษไม่ว่าในศาลธรรมดา เช่ น คดี
ผูบ้ ริ โภคซึ งมีพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ใช้บงั คับ หรื อในศาลยุติธรรมอืนทีเป็ น
ศาลชันต้น ซึ งเป็ นศาลชํานัญพิเศษ เช่ น คดีแรงงานหรื อ คดีท รัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ70 ทีมีวธิ ี พิจารณาคดีแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
บังคับใช้ ดังนันผูเ้ ช่าพืนทีจึงควรแก้ไขปั ญหาในการดําเนินคดีโดยนําแนวทางการดําเนินคดีแบบ Class
Action หรื อการดําเนิ นคดีแบบกลุ่ มบางส่ วนมาประยุกต์เพือให้เกิดความคล่อ งตัวในการพิจารณาคดี
เกี ยวกับสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคมากยิงขึนเพราะการดําเนิ นคดีแ บบ Class Action คําพิพากษาของศาลจะผู กพัน
คู่ความและสมาชิ กของกลุ่มทีมีการฟ้ องร้ องด้วย โดยคําพิพากษาจะกําหนดจํานวนเงินรางวัลของทนาย
โจทก์ดว้ ย โดยถื อว่าทนายโจทก์เ ป็ นเจ้า หนีตามคําพิพากษา และมีบ ทบาทเกี ยวกับ การบัง คับคดี ให้
รวดเร็ วชัดเจน71
อย่างไรก็ ดีจากที ได้วเิ คราะห์เกี ยวกับปั ญหาดังทีกล่ าวโดยละเอีย ดมาแล้วในข้อ 4.1.1
เกี ยวกับคํานิยามของ “ผูเ้ ช่ าซึ งเป็ นผู ้บริ โภค” หากผู ้เช่ าพืนทีซึ งมีวตั ถุประสงค์ในการเช่ าพืนทีเพือใช้
ประกอบการค้าหรื อบริ การ มิใช่ความหมายของผูบ้ ริ โภคทีเป็ น End User ก็ยอ่ มไม่สามารถนํากฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 มาใช้ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มได้ ซึ งแม้การดําเนินคดีแ บบกลุ่มจะ
กําหนดให้ผลของคํา พิพากษาในคดี จะมีผ ลผูกพันกับผูเ้ ช่ า สมาชิ กในกลุ่ม และเปิ ดโอกาสให้ผู ้เช่ าใช้
สิ ทธิ ในการดําเนินคดีฟ้องร้ องศูนย์การค้าได้โดยวิธีการรวมกลุ่มโดยมี โจทก์และทนายโจทก์ผู้ฟ้องคดี
ดําเนินการแทนก็ตาม แต่ผูเ้ ช่าก็ประสบปั ญหาว่าวิธีพิจารณาความที นํามาใช้บงั คับนันเป็ นวิธีพิจารณา
สามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นหลักซึ งกําหนดบนพืนฐานของความเสมอภาค
ของคู่ความ แม้ศาลในคดีทีพิจารณาคดีแบบกลุ่มจะมีอาํ นาจในการแสวงหาข้อเท็จจริ งในลักษณะเชิงรุ ก
แบบไต่สวน และมีเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มมาช่ วยให้การดําเนิ นคดี มีกรอบเวลาทีชัดเจนและรวดเร็ ว
ขึนก็ตามแต่เมือเปรี ยบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค พ.ศ. 2551 ซึ งมี มาตรการอัน
เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ข องผูท้ ีอ่ อนแอกว่าในการเข้าทําสัญญา เช่ น มาตรการผลัก ภาระพิสูจน์ไปยังผู ้
ประกอบธุ ร กิ จ มาตรการยกเว้นเรื องหลักฐานและแบบของนิ ติก รรม มาตรการให้มีผู ้ฟ้องคดีแ ทน
ผูบ้ ริ โภค มาตรการให้อาํ นาจศาลกําหนดค่าเสี ยหายในเชิงลงโทษ มาตรการให้ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนี ยม
แก่ ผู ้บริ โภค มาตรการให้บุคคลทีเกี ยวข้อ งร่ วมรั บผิดกับผู ้บริ โภค ซึ งจะช่ วยคุม้ ครองผูเ้ ช่ า ในพื นที
ศูนย์การค้าซึงมีความอ่อนแอไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองทําให้เสี ยเปรี ยบในข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม
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เพราะหากใช้วิธีพิจารณาคดี อ ย่างคดีสามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้จะมีก าร
ดําเนิ นคดี แบบกลุ่ มก็ ตามแต่ผู้เ ช่า พืนทีซึ งเป็ นโจทก์ ฟ้องคดี หรื อ สมาชิ ก ของกลุ่ม ก็จะไม่ ได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค ซึ งผูเ้ ช่ ามีหน้าทีจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นคือภาระพิสูจน์อยู่
ทีผู้เช่าพืนที ผูเ้ ช่าจะต้องมีหลักฐานจึงจะฟ้ องร้องบังคับคดีได้ ผู้เช่าจะต้องดําเนิ น คดีเอง และหากฟั งว่า
ศูนย์การค้าผิดสัญญาหรื อกระทําละเมิดโดยตังใจศาลก็ไม่มอี าํ นาจในการกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
และการดําเนินคดีแบบกลุ่มผูเ้ ช่ าก็ยงั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนี ยมในการดําเนิ นคดีอย่างเช่ น
เอกชนปกติ
นอกจากนี การดํา เนิ นคดี แบบกลุ่มนีมาตรา 222/3 ที กําหนดให้ศ าลตามพระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรมทีมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเว้นแต่ศ าลแขวง มีอาํ นาจในการดําเนิ นคดีแ บบกลุ่ ม
เพราะการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ต้องใช้ผู้พิพากษาที มีความรู ้ ความเชี ยวชาญช่วยกันทํางานมีองค์คณะผู ้
พิพากษาอย่างน้อย 2 นายช่วยกันทําหน้าทีเพราะการดําเนินคดีแบบกลุ่มมีวธิ ี พิจารณาทียุ่งยากซับซ้ อน
กว่าวิธีพิจารณาสามัญจํานวนมาก อี กทังยังเพิมบทบาทเชิ งรุ ก (Pro-Active) แก่ ผูพ้ ิพากษาอีกมากมาย
หลายประการ72 การที การดํา เนิ น คดี ยุ่งยากดัง กล่ าวซึ งอาจเป็ นเหตุให้ส มาชิ กกลุ่มเกิ ด ความสับสน
หรื อไม่เข้าใจในกระบวนการของศาล และมีลกั ษณะการรวมกลุ่มแบบเอกชนตามลําพัง การเข้าเป็ น
สมาชิ กกลุ่มในการดําเนิ นคดีมีผลดีและผลเสี ย มีขนตอนและกระบวนพิ
ั
จารณาของศาลทีสมาชิ กกลุ่ม
จะต้องเกียวข้องด้วย เช่น การประชุ มคดีของสมาชิกกลุ่ม การเข้าแทนทีโจทก์ การเข้าออกจากสมาชิ ก
กลุ่ม การตกลงถอนฟ้ อง การประนีประนอมยอมความ การตังอนุ ญาโตตุล าการ การฟ้ องคดีใหม่ การ
บังคับคดี การอุทธรณ์ฎีกา ก็ไม่ใช่เรื องทีสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะสามารถทีจะดําเนินการได้เองหรื อ
พิจารณาตัดสิ นใจข้อดี ข ้อเสี ยได้โดยง่ าย ซึ งท้า ยทีสุ ดก็ จะต้อ งมี ผู ้ทีมี ความรู ้ ทางกฎหมายในการให้
คําแนะนํา และอาจมีความจําเป็ นทีต้อ งแต่งตังทนายความเพือติดตามและร่ วมทํางานกับโจทก์หรื อทนาย
โจทก์ผู ้ฟ้องคดีอี ก ด้วย ดังนัน การดํา เนิ น คดีแ ทนโดยสมาคมทีมี วตั ถุ ป ระสงค์คุ้มครองผู ้บริ โภคที
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครับรองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
มาตรา 40 สมาคมมีอ าํ นาจเรี ยกค่าเสี ยหายแทนสมาชิ กของสมาคมได้โดยตรงจากผู ้ประกอบธุ รกิ จ
เช่ น เดียวกัน กับวิธี ก ารดํา เนิ น คดีแ บบกลุ่ มตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ก็ จะเป็ น
มาตราการทีจะแก้ไขปั ญหาความยุ่งยากในการดําเนินแบบกลุ่มได้อีกแนวทางหนึง
4.1.4 ปัญหาเกียวกับพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรรม พ.ศ. 2540 นัน เป็ นมาตรการทางกฎหมายที
คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคให้ไ ด้รับความเป็ นธรรมในด้า นสัญ ญา โดยให้ศ าลทําหน้าทีในการตรวจสอบข้อ
สัญญาต่างๆ ตามทีระบุไว้ในมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ หลักการคุม้ ครอง
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แก่ บุคคลทีเป็ นคู่สัญญาทีมีลกั ษณะเฉพาะ หลักการของลักษณะข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม และหลักการ
ให้ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมมีผลใช้บงั คับเพียงเท่าทีเป็ นธรรมและพอควรแก่กรณี
สําหรั บกรณี ก ารเช่ าพืนทีในศู น ย์ก ารค้า โดยปกติ ในการทําสั ญญาเช่านัน ผู ้ให้เ ช่ า จะ
จัดทําสัญญาสําเร็ จรู ป ตามบทบัญญัติในมาตรา 4 และเป็ นสัญญาทีตามปกติจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกัน
การเช่าเพือเป็ นประกันความเสี ยหายหรื อค่าปรับจากการผิดสั ญ ญาของผูเ้ ช่ า ดังนันสั ญญาเช่ าพืนทีใน
ศูนย์การค้าจึงเป็ นสัญญาทีอยูใ่ นความคุม้ ครองของพระราชบัญญัติขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540
และข้อตกลงในสัญญาเช่าทีนิ ยมทํากันแพร่ หลายนันจะมีข ้อสัญญาทีไม่เ ป็ นธรรม คือมีลกั ษณะหรื อ มี
ผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งปฎิบตั ิหรื อ รับภาระเกิ นกว่าทีวิญ ูชนจะพึงคาดหมายได้อ ยู่ห ลายประการ
ตามทีมาตรา 4 ได้ยกตัวอย่างไว้ในวรรค 3 ตังแต่อ นุ มาตรา 1 ถึ งอนุ มาตรา 9 เช่ น ข้อ ตกลงยกเว้นหรื อ
จํากัดความรับผิดของผูใ้ ห้เช่าในกรณี ทีผิดสัญญาเช่ า เป็ นธรรม ตามอนุ มาตรา 1 หรื อข้อ ตกลงให้สิทธิ
ผูใ้ ห้เช่าริ บเงินมัดจําเต็มจํานวนและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าในกรณี สัญญาเช่าสิ นสุ ดซึ งอาจเป็ นข้อตกลงให้
ต้องรับผิดหรื อรับภาระมากกว่าทีกฎหมายกําหนด ตามอนุมาตรา 2 หรื อกรณี สัญญาเช่ าให้สิทธิผูใ้ ห้เช่ า
บอกเลิกสัญญาได้โดยอิสระแม้ผูเ้ ช่ามิได้ผิดในข้อสาระสําคัญ ตามอนุ มาตรา 3 หรื อให้สิทธิผใู ้ ห้เช่าเรี ยก
เก็ บ เงิ น ค่าโฆษณาหรื อ ค่ าใช้จ่า ยอืนเพิม ซึ งเข้า ลัก ษณะตามอนุ มาตรา 5 ซึ งควรทีศาลจะใช้ในการ
ตรวจสอบความเป็ นธรรมของสั ญญาได้โดยตรงตามพระราชบัญ ญัติวา่ ด้วยข้อสั ญญาทีไม่เป็ นธรรม
พ.ศ. 2540 หากศาลเห็นว่าสั ญญาระหว่างคู่สัญญาไม่เป็ นธรรมอีกฝ่ ายหนึ งก็ จะใช้หลัก ของผลบังคับ
เท่าทีเป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
แต่ดว้ ยหลักการคุม้ ครองแก่ คู่สัญญาทีมีลกั ษณะเฉพาะทีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 คู่สัญญาที
จะได้รับการคุม้ ครองในเรื องของข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมตามพระราชบัญญัตินีจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็ นผู ้บริ โภคทีเป็ นคู่สัญญากับผู ้ประกอบธุ รกิ จหรื อวิชาชี พ
ประเภททีสองเป็ นคู่สัญญาในสัญญาสําเร็ จรู ป ในการพิจารณาลักษณะของคู่สัญญาซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภค ตาม
มาตรา 3 ได้กาํ หนดนิยามความหมายของคําว่า “ผูบ้ ริ โภค” ไว้ให้หมายความรวมถึง ผู ้เข้าทําสัญญาใน
ฐานะผูเ้ ช่าเพือให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทน ทังนีการเข้าทําสัญญานันต้องเป็ นไปโดยมิใช่เพือ
การค้าทรัพย์สินนัน” จึงมีขอ้ พิจารณาการตีความความหมายของคําว่า “ผูบ้ ริ โภค” ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมนีซึ งได้กาํ หนดคํา นิ ยามว่าบุค คลทีเป็ นผูบ้ ริ โภคต้อ งเป็ นไปโดยมิใช่ เ พือ
การค้า การทีผู ้เช่ า พืนทีในศู น ย์ก ารค้านันมี วตั ถุประสงค์เพือทําการค้า ขายสิ นค้า หรื อ บริ ก าร อาจจะ
พิจารณาได้ว่ามีการเข้าทําสัญญาเช่ า ก็เพือประโยชน์ในทางการค้า และหากใช้หลัก การตีความเพื อให้
เป็ นคุณ ในการคุ ้มครองแก่ ผู้ เ ช่ าโดยตีค วามผู ้เ ช่ า ได้ใช้พืนที ในศู น ย์ก ารค้าแม้จะมีก ารค้า ขายหรื อ
ให้ บ ริ การแต่ ก็ มี ก ารใช้ พื นที เองโดยตรงมิ ไ ด้ น ํ า พื นที ออกให้ เ ช่ า ช่ วงจึ ง เป็ นผู ้ บ ริ โ ภค เพื อให้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้สิทธิ ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าพืนที
ศู น ย์ก ารค้า ก็ จะมี ปัญหาทีจะพิ จารณาต่ อ ไปว่ าหากผู ้เ ช่ า บุ ค คลที เข้ า ทํา สัญ ญาเป็ นนิ ติ บุค คลซึ งมี
วัตถุประสงค์เพือหารายได้จะถื อ ว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ หรื อในกรณี ผูเ้ ช่ าซึ งมีความสามารถในการ
เจรจาทีเท่าเทียมกันกับผูใ้ ห้เช่าหรื อมีความรู ้ ความสามารถจะถือว่าเป็ นผูเ้ ช่ าซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อไม่และ
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จะสามารถนําพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ สัญญาไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาใช้เพือเป็ นประโยชน์ในคดี
หรื อเป็ นหน้าทีของศาลทีจะต้องให้ความเป็ นธรรมโดยปรับให้สัญญาระหว่างคู่สัญญามีผลบังคับเท่าที
เป็ นธรรมและพอควรแก่ ก รณี หรื อ ไม่ ซึ งในกรณี ทีผู ้เช่า มีค วามสามารถในการเจรจาหรื อ มี ความรู ้
ความสามารถ หรื อเป็ น องค์ธุรกิจนิติบุคคล อาจจะไม่ใช่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญา
ไม่เป็ น ธรรม พ.ศ. 2540 ทีจะมุ่ งคุ ้มครอง ความไม่ ช ัดเจนของความหมายของคู่สัญญาทีได้รั บความ
คุม้ ครองนี ในขณะนี อาจยังไม่เป็ นปั ญหากับผูเ้ ช่ า พื นที เพราะโดยปกติ ในทางธุ รกิ จการเช่ า พื นทีใน
ศูนย์การค้ายังมีการทําสัญญาสําเร็ จรู ป เป็ นเหตุให้ผูเ้ ช่ าพืนทียังได้รับความคุม้ ครองอยู่ แต่หากต่อไปเมือ
การเช่ามีการพัฒนาไปและผูใ้ ห้เช่ าอาจมีกลไกวิธี การทําสั ญญาเพือหลี ก เลี ยงการทําสัญญาลายลักษณ์
อักษรโดยมีการกําหนดข้อสัญญาทีเป็ นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า เช่น เพือวิธีและขันตอนการเจรจาต่อรอง
สัญญาเข้ามา ซึ งผูใ้ ห้เช่ าทราบดีวา่ ผูเ้ ช่าไม่มีความรู ้ความสามารถทีจะต่อรองแก้ไขได้ เพียงแต่ใช้วธิ ี และ
ขันตอนการเจรจาเป็ นการปิ ดปากว่า สัญ ญาเช่ าไม่ใช่ สัญญาสํ าเร็ จรู ปซึ งอาจเป็ นปั ญหาได้หากมีข ้อ
สัญญาทีไม่เป็ นธรรมเกิดขึน ศาลก็จะไม่มีอาํ นาจในการให้ความคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตินี
ดังนันในการใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ในการเยียวยา
และแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูเ้ ช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้าของศาล หากไม่มีการทํา สั ญญาสําเร็ จรู ป ศาลจะต้อ ง
พิจารณาเสี ยก่อนว่าผูเ้ ช่าพืนทีเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ การทีผูเ้ ช่าพืนทีในศูนย์การค้าแม้จะมีล กั ษณะเป็ น ผู ้
ประกอบธุ รกิ จก็อาจได้รับความคุม้ ครอง ซึ งเป็ นปั ญหาการใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาคดี แต่
เนืองจากบทนิ ยามได้เ ขียนความหมายของผูบ้ ริ โภคอันมีล กั ษณะจํากัดว่าต้องไม่ ใช่ การทําเพือการค้า
ประกอบกับเจตนารมย์แ ละรากฐานของกฎหมายข้อ สั ญ ญาทีไม่เป็ น ธรรมพัฒนามาจากแนวคิ ดการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ งพิจารณาว่าต้องเป็ นผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายหรื อ End User และในต่างประเทศแนวคิด
การคุม้ ครองข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมนันจํากัดเฉพาะผูบ้ ริ โภค หากคํานิ ยามยังคงไม่ช ดั เจนเพียงพอให้ผู ้
เช่ าพืนทีศูนย์การค้าเป็ นคู่สัญญาทีควรได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตินี อาจเกิ ดปั ญหาการนํา
บทบัญ ญัติแ ละมาตรการข้อ สั ญญาไม่ เป็ นธรรมมาปรับใช้เพือแก้ไ ขปั ญหาผู ้เ ช่าพืนทีในศู นย์ก ารค้า
ดังกล่าวได้ในทางปฎิบตั ิ เช่ น เดี ยวกันกับเกิ ดปั ญหาในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522
ดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี ตามบทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสามได้วางกรอบตัวอย่างของข้อสัญญาทีอาจ
ถือว่าไม่เป็ นธรรมเพือเป็ นแนวทางในการพิจารณาคดีของศาลไว้แล้วก็ตาม แต่ก็มีขอ้ พิจารณาว่ามีความ
ซําซ้อนกัน คือแท้จริ งแล้วมีความซําซ้อนกันถึง 4 ตัวอย่าง กล่าวคือ ตัวอย่างข้อสัญญาตามมาตรา 4 (2),
(5), (7) และ (9) ล้วนแล้วแต่กล่าวถึง “ข้อสัญญาทีอีกฝ่ ายหนึงต้องรับภาระมากเกินสมควร” ทังสิ น73 ซึ ง
ถึง แม้จะซําซ้อ นกันดังกล่าวแต่ก็ เพือประโยชน์ ในการเป็ นตัวอย่างทีใช้เ ป็ นแนวทางแก่ ศาลในการ
73

วิไลพร เจียรกิตติวงศ์ , “ความไม่เหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อสัญญาทีไม่เป็ น
ธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ), หน้า 156.
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พิจารณาว่าข้อตกลงอันไม่เป็ นธรรมทีมีลกั ษณะหรื อมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงปฎิบตั ิหรื อรั บภาะเกิ น
กว่าทีวิญ ูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็ นข้อตกลงทีอาจถือ ได้วา่ ทําให้ได้เปรี ยบคู่สัญ ญาอี กฝ่ าย
หนึง โดยเฉพาะในมาตรา 4 (6) ระบุเฉพาะเรื องสัญญาขายฝาก มาตรา 4 (7) ระบุเฉพาะสั ญญาเช่ าซื อ
มาตรา 4 (8) ระบุเฉพาะข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิต และมาตรา 4 (9) ข้อตกลงทีกําหนดวิธีคิดดอกเบีย
ทบต้นทีทําให้ผูบ้ ริ โภคต้องรับภาระสู งเกิ นกว่าททีควร เป็ นตัวอย่างให้ผู้ประกอบธุ รกิจเห็นชัดแจ้งว่า
กรณี สัญญาขายฝากทีผูซ้ ื อฝากกําหนดราคาสิ นไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบียเกิ นกว่าร้อยละสิ บ
ห้าต่อ ปี ทําไม่ได้เป็ น ข้อสั ญ ญาทีไม่เป็ นธรรม หรื อตาม มาตรา 4 (9) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จรับรู ้ช ัดแจ้งว่า
ข้อตกลงทีกําหนดวิธีคิดดอกเบียทบต้นทีทําให้ผูบ้ ริ โภคต้องรับภาระสู งเกิ นกว่าทีควรทําไม่ได้ จึงมีส่วน
ช่ วยผลักดันบังคับให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในธุ รกิ จที ระบุไว้ต าม มาตรา 4 (6) ถึง (9) ปรั บลดหรื อ แก้ไ ข
สัญญาให้เป็ นธรรมทีพอบังคับได้ แต่ในกรณี ข องสัญญาเช่ าพื นทีศู นย์การค้านันก็ พบว่ามีขอ้ ตกลงให้
ต้องรับผิดหรื อรับภาระมากกว่าทีกฎหมายกําหนด เช่นกรณีทีจะกล่าวในหัวข้อ 4.2 และกรณี ทีผู ้เช่าผิ ด
สัญญาข้อตกลงในสั ญญาเช่ า ต่อ มาผูใ้ ห้เ ช่ าใช้สิทธิ บอกเลิก สัญญา สัญญาเช่ าจะมี การระบุไว้ว่าเงิ น
ประกันการเช่าให้ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า และให้ตกเป็ นสิ ทธิ ของผู้ให้เช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ริบทรัพย์สินของผู ้
เช่ าตกเป็ นของผู ้ให้เ ช่ า ซึ งหลายกรณี เ งิ นประกันการเช่ าและมูล ค่า ทรั พย์สินทีริ บก็มีมากกว่า ความ
เสี ยหายทีผูใ้ ห้เช่าได้รับ กรณี นีศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่าแล้วเงิ นประกันการเช่ าทียินยอมให้ผูใ้ ห้เช่าริ บ
นันเป็ นค่าปรับ หากสู งเกินไปศาลมีอาํ นาจลดลงได้ และกรณี ทรั พย์สินของผูเ้ ช่ าตามกฎหมายนันผูใ้ ห้
เช่ ามีสิทธิ เพียงยึดหน่ วงไว้เพือการบังคับชําระค่า เช่ า เท่านัน ซึ งปั ญ หาข้อ ตกลงตัวอย่างดังกล่ า วเป็ น
ลักษณะทีไม่เป็ นธรรมแก่ผูเ้ ช่า จึงควรทีจะนําไประบุไว้มาตรา 4 เป็ นข้อที 10 เพือแก้ไขปั ญหาว่าผูเ้ ช่ า
พืนทีเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ขา้ งต้น และเป็ นการให้ผู ้ประกอบธุ รกิ จเช่ าพืนทีในศู น ย์ก ารค้าปรั บแก้ไ ข
สัญญาและบริ หารจัดการสัญญาเช่าอย่างเป็ นธรรรมต่อไป
แต่ อ ย่า งไรก็ ดีม าตรการคุ ้มครองข้อ สั ญญาอัน ไม่เ ป็ นธรรมนี เป็ นมาตรการคุ ้มครอง
ภายหลังการทําสัญญาเช่า อันมีลกั ษณะเป็ นการให้ความคุม้ ครองผู้บริ โภคในเชิงเยียวยาภายหลังจากที
ได้รับความเสี ยหายแล้ว ซึ งผู้เ ช่ าพืนทีในศู นย์การค้าจะได้รับความเดือดร้ อนไม่ ได้รับความเป็ นธรรม
หรื อถู กผูใ้ ห้เ ช่ า ใช้ ข ้อสั ญญาที ไม่เ ป็ นธรรมบอกเลิก สั ญญา หรื อ บัง คับให้อ อกจากสถานทีเช่ าหรื อ
ขัดขวางปิ ดกันการประกอบการค้าหรื อการใช้พืนทีไปก่ อนแล้ว เกิ ดปั ญหาทีผู ้เช่าพืนทีรายย่อยจะใช้
สิ ทธิ ทางศาลเพือแก้ไขเยียวยาความเสี ยหาย ซึ งไม่เอืออํานวยกับการประกอบอาชี พโดยปกติของผูเ้ ช่ า
พืนทีรายย่อย ทีจะต้องมีการทําการค้าขายหรื อให้บริ การต่อเนื อง จึงทําให้ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยเห็นว่าเป็ น
การไม่คมุ ้ ค่ากับการดําเนิ นคดี เพือให้ศ าลพิจารณาตรวจสอบ และข้อสัญญาที ไม่เป็ นธรรมจะมี ผ ลใช้
บังคับได้แค่ไหนเพียงใดหรื อไม่มีผลบังคับนันจะคงต้องใช้ผูท้ ีมีความรู ้ ค วามสามารถในการดําเนิ นคดี
แทน และจากการค้นคว้าผู ้เขี ยนพบว่าหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ สัญ ญาไม่เ ป็ น
ธรรรม พ.ศ. 2540 มีประเด็นข้อพิพาทขึนสู่ การพิจารณาของศาลฎีกาน้อยมาก
จากทีกล่าวมาในข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 จะเห็ นว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายทีใช้ในการ
คุม้ ครองสิ ท ธิ ข องผู้เ ช่ าพืนทีเพือดํา เนิ น ธุ รกิ จการค้า ไว้เ ป็ นการเฉพาะ การคุ ้มครองภายใต้หลัก การ
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กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงมีปัญหาเกียวกับคํานิยามของผูบ้ ริ โภค และวิธีพิจารณาคดีเ ป็ นจํา นวน
มาก นอกจากกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทีบนรากฐานของเสรี ภาพคู่สัญญาและความเท่าเทียมกัน ผูเ้ ช่ า
พืนทีศู นย์ก ารค้าซึ งไม่มีค วามเท่ าเทียมกับศู นย์การค้าผูใ้ ห้เ ช่ าไม่มีกฎหมายมาตรการคุ ้มครองสิ ทธิ ที
เกี ยวข้อ งกับการเช่ าเป็ น การเฉพาะ ซึ งแตกต่า งจากในต่างประเทศยกตัวอย่า งเช่ น ประเทศอังกฤษ
กฎหมาย The Landlord and Tenant Act 1954 Part 2 ได้คุ้มครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ า สองประการ ประการ
แรก คือ สิ ทธิ ทีจะสามารถต่ออายุสัญญาเช่าและได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่ าต่อหลังจากสัญญาเช่า
ได้สินสุ ดลงแล้ว ภายใต้เงือนไขทีเป็ นธรรมและตามวิธีการทีกําหนด และประการทีสอง คุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูเ้ ช่าทีจะดําเนินการยกเลิกสัญญาเช่า The Landlord and Tenant Act Part 2ได้กาํ หนดคุม้ ครองสิ ทธิ
ในการขอต่ออายุของผูเ้ ช่ า ให้ผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ในการต่ออายุการเช่ าได้โดยต้องดําเนิน การตามขันตอนและ
วิธีการทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ หากผูใ้ ห้เช่ าปฏิ เสธทีจะต่อ อายุสัญญาเช่ าหรื อกําหนดเงื อนไขอันเป็ น
ภาระแก่ ผู้เ ช่าเกิ น กว่าตามปกติทวไป
ั ผู ้เ ช่ ามีสิทธิ น ําเรื องการต่อ อายุ สัญญาเช่ าขึ นสู่ ศาลเพือให้ศ าล
วินิจฉัยประเด็นเกียวกับการต่ออายุสัญญาเช่ า หรื อ เงื อนไขในการต่ออายุ โดยทีผู ้เช่ายังไม่ต้องขนย้าย
ทรัพย์สินแต่อย่างใด การกําหนดให้อาํ นาจศาลในการพิจารณาเรื องการต่ออายุนีเป็ นกลไกวิธีการถ่วงดุล
อํานาจในการเจรจาต่อรองของผูใ้ ห้เช่ าหรื อเจ้าของทรัพย์สิน นอกจากนี The Landlord and Tenant Act
1954 Part 2 ได้กาํ หนดเหตุ แห่งการผิดสัญญาทีชัดเจนที ผูใ้ ห้เช่ ามีสิ ทธิ เรี ยกคื นทรั พย์สิ นจากผูเ้ ช่ าได้
โดยไม่จาํ เป็ นต้องต่ออายุของสัญญาเช่ าเมือสัญญาเช่ าครบกํา หนดได้ โดยผูเ้ ช่าไม่ มีสิทธิ ไ ด้รับการต่อ
อายุและต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ช่วยให้ง่ายต่อการพิจารณาลดปัญหาโต้แย้งระหว่างผูใ้ ห้เช่าและ
ผูเ้ ช่ า ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 38 ของ The Landlord and Tenant Act 1954 ในบททัวไปได้ก ําหนด
วิธีการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าว่าคู่สัญญาไม่สามารถตกลงยกเว้นบทบัญญัติของ The Landlord and Tenant Act
1954 เกี ยวกับการคุ้มครองให้สิ ทธิ ผูเ้ ช่ าเรี ยกร้ องให้มีการทําสัญญาเช่ าฉบับใหม่ ข้อตกลงทีเป็ นการ
ยกเว้นดังกล่าวย่อมตกเป็ นโมฆะ เว้นแต่จะได้กระทําตามขันตอนของกฎหมายคือ ผูใ้ ห้เ ช่ าส่ งหนังสื อ
แจ้งเตือนไปยังผู้เช่าก่อนอย่างน้อย 14 วัน ก่ อนทีผูเ้ ช่ าจะเข้าผูกพันสัญญาเช่ า (หรื อก่ อนการทําสัญญา)
และผูเ้ ช่าต้องลงลายมือชื อในหนังสื อยืนยันว่าได้รับและยอมรับข้อยกเว้นการใช้บทบัญญัติของกฎหมาย
มาใช้บงั คับกับสัญญา และในสัญญาเช่าจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าไม่นาํ หรื อยกเว้นบทบัญญัติคุม้ ครอง
สิ ทธิ การเช่ามาใช้บงั คับ ซึ งเป็ นมาตรการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าโดยกฎหมายก่อนการทําสัญญา
นอกจากนี กฎหมายของรั ฐ ควีน ส์ แ ลนด์ ประเทศออสเตรเลี ย ได้มีก ารออกฎหมาย
เกี ยวกับการเช่ าพืนทีในศู นย์การค้าโดยมีมาตรการคุ ้มครองผู ้เ ช่ าก่อ นการทําสัญญา ผู้ให้เช่ ามีหน้าที
จัดเตรี ยมสําเนาสัญญาเช่าให้ผูเ้ ช่ าตรวจดูล่วงหน้า The Retail Shop Lease Act 1994 โดยกําหนดให้ ผูใ้ ห้
เช่ าจะต้องจัดเตรี ย มสําเนาสัญ ญาเช่ า ทีจะลงนามส่ งให้แ ก่ ผูเ้ ช่ าก่ อ นล่ วงหน้าอย่า งน้อย 7 วัน เพือให้
โอกาสผูเ้ ช่าได้ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา และผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลอันจําเป็ นให้แก่ ผูเ้ ช่ า
ตามมาตรา 5 ผูใ้ ห้เช่าจะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลอันจําเป็ นให้แก่ผเู ้ ช่าตามรู ปแบบทีระบุในกฎเกณฑ์ก่อ นที
จะเข้าทําสัญญา ตามมาตรา 22 ซึ งเป็ นข้อมูลอันสําคัญเกียวกับรายละเอียดการเช่าและรายละเอี ยดของ
ทรัพย์สินทีเช่า เพือให้ผูเ้ ช่ าได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อ นการเข้าทําสัญญาเช่า โดย
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ต้อ งทําตามแบบฟอร์ มที กฎหมายกํา หนด ภายใต้ก ารอนุ มตั ิ ของ State of Queensland (Department of
Justice and Attorney-General) กรณี ผู้ให้เ ช่ าละเลยการจัดเตรี ยมสํ าเนาสั ญ ญาเช่ า ให้ผู ้เ ช่ าตรวจดู
ล่วงหน้า และ/หรื อ ละเลยการเปิ ดเผยข้อมูลอันจําเป็ นตามแบบฟอร์ มทีประกาศกําหนดตามกฎหมายนัน
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ถูกต้องผิดพลาด หรื อข้อมูลเท็จ ผูเ้ ช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยส่ งหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ให้เช่า ภายในกําหนด 6 เดือนนับแต่วนั ทีสัญญามีผลผูกพัน และผูเ้ ช่ามีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย
สําหรับความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากการละเลยดังกล่าวของผูใ้ ห้เช่า
ในประเทศฝรังเศสก็มีกฎหมาย Commercial Code ทีใช้ควบคุมกํากับดูแลคุม้ ครองผูเ้ ช่ า
ทีดินหรื ออาคารใช้ทาํ การค้า โดยคุ้มครองกําหนดระยะเวลาการเช่าทีแน่นอน ( 9 ปี ) ผูเ้ ช่ามีสิ ทธิ ยกเลิ ก
สัญญาได้ทุกกําหนด 3 ปี ควบคุมผูใ้ ห้เช่ าเกียวกับเหตุและวิธีการใช้สิทธิ ยกเลิ กสัญญา โดยบทพื นฐาน
หลักเสรี ภาพการทําสัญญา ซึ งคู่สัญญาอาจยกเว้นได้แต่ตอ้ งทําตามวิธีการทีกําหนด
กฎหมายเช่ าของประเทศไทยเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซึงอยู่บน
พืนฐานหลักเสรี ภาพของคู่สัญญา คู่ สัญญาอาจตกลงยกเว้นกันไว้ล่วงหน้า โดยมิได้แ บ่งแยกประเภท
ของทรัพย์สินทีเช่าเพือทีพักอาศัยหรื อเพือการค้า กระบวนการคุม้ ครองสิ ทธิ ผูเ้ ช่าซึงเป็ นผูบ้ ริ โภคก็ยงั คง
มีปัญหานิ ยาม และไม่มีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ผูเ้ ช่าก่อนการทําสัญญา จึงควรทีจะมี มาตรการคุม้ ครอง
ก่อนเข้าทําสัญญากับผูเ้ ช่าบางประเภทโดยการใช้กลไกกฎหมายคุม้ ครองบริ โภค

4.2 ปั ญ หาแนวทางกํ าหนดข้ อ สั ญ ญามาตรฐานสํ า หรั บ การให้ เ ช่ าพืนทีรายย่ อ ยใน
ศูนย์การค้ า
จากการทีผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยขาดอํานาจในการเจรจาต่อรอง และมีส่วนสําคัญในการขับเคลือน
ทิศทางของเศรษฐกิจในปั จจุบนั แต่ยงั ขาดความรู ้ความสามารถหรื อองค์ความรู้ในการประกอบธุ รกิจจึง
มีความจําเป็ นทีจะต้องได้รับความคุม้ ครอง จากปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในการทําสัญญาของผูเ้ ช่ าพืนที
รายย่อยในศูนย์การค้า ซึงแบ่งพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาความไม่เป็ นธรรมในการทําสัญญาทีเกิดขึนกับผู ้
เช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า ดังนี
4.2.1 ปัญหาเกียวกับข้ อความโฆษณาชั กชวนไม่ เป็ นจริ งหรือไม่ ดําเนิ นการ
ในกรณี ปัญหาเกี ยวกับข้อความโฆษณาชักชวนไม่เป็ นจริ งหรื อไม่ดาํ เนินการนีส่ วนใหญ่
มักจะเกิ ดขึนในกรณี ทีเป็ นศูนย์การค้าเปิ ดใหม่ หรื อในระหว่างปิ ดปรั บปรุ ง ยังไม่เปิ ดให้บริ ก าร ก็จะมี
โฆษณาชัก ชวนผู ้ประกอบธุ รกิ จให้เ ข้า ทําสัญญาเช่ าพืนทีในระหว่างทีศู นย์การค้าอยู่ในระหว่างการ
ก่ อ สร้ า งนัน ศู น ย์ก ารค้า ก็ จะทําการโฆษณาเพื อชัก ชวนให้ผู ้ที สนใจประกอบธุ รกิ จในพื นที ของ
ศูนย์การค้าโดยจองสิ ทธิ การเช่ า และเข้าทําสัญญาเช่ า โดยส่ วนหนึ งศู นย์การค้าจะชักชวนว่าผูเ้ ช่ าจะ
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุ รกิ จ มีปริ มาณคนจํานวนมากเข้ามาจับจ่ายใช้สอย และและทีสํ าคัญ
ศูนย์การค้าจะชักชวนโดยเน้นว่าจะมีร้านค้า แฟรนไซส์ ทีมีชือเสี ยง ร้ านค้าสิ นค้าและบริ การทีมีชือเสี ยง
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ประสบความสําเร็ จมีสาขาจํานวนมาก ซึ งจะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริ การแน่ นอน มีโรงภาพยนตร์ และ
สวนสนุกทีมีชือเสี ยงมาเปิ ดใช้บริ การ ชักชวนว่ากลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการศูนย์การค้าคือกลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการ
ศูนย์การค้าอืนทีประสบความสําเร็ จ หรื อชักชวนว่าศู นย์การค้าจะมีการจัดกิ จกรรมเพือประชาสัมพัน ธ์
ดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การซึ งถือว่าเป็ นข้อสาระสําคัญในการพิจารณาและตัดสิ นใจแสดงเจตนาเข้าทํา
สัญญาเช่า แต่เมือศู นย์การค้าเปิ ดให้บริ การปรากฏว่าไม่มีการปฎิบตั ิตามคําโฆษณาชักชวนดังกล่าวแต่
อย่างใด คือไม่มีร้านค้าแฟรนไชส์ ไม่มีร้านค้าสิ นค้าหรื อบริ การทีมีชือเสี ยงประสบความสําเร็ จมีสาขา
จํานวนมาก ไม่มีก ารเปิ ดโรงภาพยนตร์ ไม่ มีส วนสนุ ก เปิ ดให้บ ริ ก าร หรื อ ไม่ เป็ นไปตามกํา หนด
ระยะเวลา ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ภายในศูนย์การค้าเป็ นเหตุให้ศูนย์ก ารค้ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การน้อย
มาก และศู นย์การค้าก็มิได้ดาํ เนินการแก้ไขจัดกิจกรรมใดๆ เพือให้ลูกค้าเข้ามาภายในศูนย์การค้า เมือไม่
มีลูกค้าเข้ามาในศูนย์การค้าดังกล่าวก็จะส่ งผลให้ไม่มีการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยกับร้ านค้ารายย่อ ยซึ ง
เป็ นผูเ้ ช่ า หรื อมีนอ้ ยมาก โอกาสในการเสนอสิ นค้าหรื อบริ การมีนอ้ ยมาก ซึ งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
ร้ านค้ารายย่อ ยทีต้อ งเสี ยค่ าใช้จ่าย ค่ า จ้างพนักงาน ค่ าเช่ าและบริ ก าร แต่ไม่ส ามารถขายสิ น ค้า หรื อ
บริ การให้เพียงพอกับต้นทุนในการดําเนินการ ซึ งเมือเกิ ดปั ญหาขึนกระทบต่อผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าวก็จะ
เกิ ดการรวมตัวเพือต่อรองกับศู นย์การค้าเพือขอระงับการจ่ายค่าเช่าหรื อลดค่าเช่ าลง แต่มกั ไม่ได้รับการ
สนองตอบจากผูใ้ ห้เช่าศูนย์การค้า นอกจากนี บางกรณี ศูนย์การค้ามีการโฆษณาชวนว่าจะมีทวั ร์ จาํ นวน
มากแวะลงมาซื อสิ นค้า แต่กลับไม่มีทวั ร์ เข้ามาใช้บริ การ ทําให้ผูเ้ ช่าได้รับความเสี ยหายเป็ นเงินค่าเช่า ค่า
ตกแต่ง ค่าลงทุนจัดเตรี ยมสิ นค้าหรื อเครื องมือให้บริ ก ารเป็ นจํานวนมาก ซึ งกรณี เป็ นข่ าวทีผู ้เ ช่ าพืนที
รวมตัวกันแจ้งความดําเนินคดีอาญากับผู้ประกอบธุ รกิจศูนย์การค้า74
เนื องจากผู ้ เ ช่ า ไม่ มี อ ํา นาจต่ อ รองในขณะเข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ศู น ย์ก ารค้า จะใช้สั ญญา
สําเร็ จรู ปซึ งมีขอ้ ตกลงเกียวกับการชําระค่าเช่าเป็ นจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาทีแน่ นอน ไม่มี
การกําหนดหน้าทีของผูใ้ ห้เช่ าตามทีโฆษณาหรื อชักชวนไว้ในสัญญาเมือมีข อ้ โต้แย้งเกิ ดขึนเกี ยวกับ
ปั ญหาดังกล่าวศู นย์การค้าจึงยกเหตุผลต่างๆ มาปฎิเสธความรับผิดกับผู้เช่า แม้โดยนัยคําพิพากษาฎีกาที
4413/2555 คําโฆษณาเป็ นส่ วนหนึงของสัญญาเช่ าซึงจําเลยมีหน้าทีต้องปฎิบตั ิตามคําโฆษณา จําเลยจะ
อ้างว่าคําโฆษณาของจําเลยเป็ นเพียงหนังสื อเชิญชวนซึ งอาจเปลียนแปลงได้ในอนาคตไม่ได้ เพราะเป็ น
การเอาเปรี ย บโจทก์ซึ งเป็ นคู่ สัญ ญา และการมี โรงภาพยนตร์ แ ละกิ จการตามทีจําเลยได้โฆษณาใน
ศูนย์การค้าของจําเลยย่อมทําให้มีบุคคลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยทีศูนย์การค้าของจําเลยมากขึน ทําให้โจทก์
มีโอกาสทีจะขายสิ นค้าของโจทก์ได้มากขึนไปด้วย ไม่ใช่ไม่มีผลต่อกิจการของโจทก์ เมือจําเลยเป็ นฝ่ าย
ประพฤติผิดสัญญาเช่าพืนทีศูนย์การค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแก่จาํ เลย โดยโจทก์แ ละจําเลย
คู่สัญญาจําต้องให้อีกฝ่ ายหนึงได้กลับคืนสู่ ฐานะดังทีเป็ นอยูเ่ ดิม จําเลยจึงต้องคืนเงินค่าจองสิ ทธิ การเช่ า
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จํานวน 359,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบียตังแต่เวลาทีจําเลยได้รับไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 391” ซึ งภายหลังมีคาํ พิพากษาฎีกาทีวินิจฉัยเกี ยวกับโฆษณาเป็ นส่ วนหนึงของสัญญาเช่า
ตามคําพิพากษาฎีกา 4413/255575แม้ตามคําพิพากษาของศาลจะวินิจฉัยไว้วา่ ศู นย์การค้ามีหน้าทีต้องจัด
ให้มีกิจการตามคําโฆษณาในศู น ย์การค้าตามทีได้ประกาศโฆษณาไว้ แผ่นโฆษณาแสดงภาพจําลอง
อาคารศู น ย์ก ารค้า นันถื อ ได้ว่า เป็ นส่ วนหนึ งของสั ญ ญาเช่ า พื นที ศู น ย์ ก ารค้า หากศู น ย์ ก ารค้า ไม่
ดําเนินการตามคําโฆษณาหรื อชักชวนถือว่าผิดสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่ าได้ ซึ ง
ผลของการบอกเลิกสัญญาคือต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงได้กลับคืนสู่ ฐานะดังทีเป็ นอยูเ่ ดิมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ มาตรา 391 ก็ต าม แต่หากศู น ย์ก ารค้าผิดสั ญญาก็ ทาํ ให้ผูเ้ ช่ า ได้รับความ
เสี ย หายเป็ น เงิน ลงทุนจํา นวนมากไม่ว่า จะเป็ นค่ าใช้จ่ายในการตกแต่ง การขนย้าย ค่า จ้างพนักงาน
ค่าบริ การกิจการ ซึ งเป็ นภาระการพิสูจน์ความเสี ยหายของผูเ้ ช่าและต้องนําข้อพิพาทขึนสู่ ศาลเพือบังคับ
การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากศูนย์การค้า รวมทังเป็ นภาระของผูเ้ ช่าทีจะต้องนําสื บพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมี อยู่ของโฆษณาและคําชัก ชวนดังกล่าวเพราะข้อ ความโฆษณาและคํา ชักชวนมิไ ด้รวมอยู่ใน
สัญญาสําเร็ จรู ปซึงก่ อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมแก่ผูเ้ ช่า หลังจากคําพิพากษาฎีกาดังกล่าวซึ งวางหลัก ว่า
ข้อความโฆษณาและคําชักชวนเป็ นส่ วนหนึงของสัญญาเช่าย่อมเป็ นแนวทางทีศูนย์การค้าจะระมัดระวัง
ในการโฆษณาและชักชวนมากขึน ซึ งมีแ นวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ว่ารู ปแบบของการโฆษณาหรื อ
ชัก ชวนก็ จะมัก ใช้รู ปแบบการโฆษณาที หลบเลี ยงคลุมเครื อลวงให้หลงผิ ด เช่ น รู ปหรื อ สัญลักษณ์
คล้ายคลึ ง กับร้ า นค้า ทีมี ชื อเสี ย ง หรื อ ใช้รู ป แบบโฆษณาด้ว ยวาจา ซึ งเป็ นรู ปแบบการโฆษณาทีไม่
สามารถทีจะพิสู จน์เพือให้ศูน ย์ก ารค้ารับ ผิดได้เ พราะไม่ มีหลักฐานใดทีจะพิสู จน์ถึงข้อโฆษณาหรื อ
ชักชวนได้ ซึ งก็จะมีปัญหากับผูเ้ ช่ าพืนที
อย่ างไรก็ ดี แม้ผู ้เ ช่ า พืนทีรายย่อ ยในศู น ย์การค้า จะได้รั บความคุม้ ครองในฐานะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541) ซึ งสิ ทธิ ข นั
พืนฐานของผูบ้ ริ โภค 5 ประการ คือ 1) สิ ทธิ ทีจะได้รับข่าวสาร รวมทังคําพรรณนาคุณภาพที ถูก ต้อง 2)
สิ ทธิ ทีจะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ 3) สิ ทธิ ทีจะได้รับความปลอดภัยจาการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ 4) สิ ทธิ ทีจะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญ ญา และ 5) สิ ทธิ ทีจะได้รับการพิ จารณาและ
ชดเชยความเสี ยหาย ก็ตามแต่หากศูนย์การค้าได้โฆษณาหรื อชักชวนเกี ยวกับซึ งเป็ นข้อสาระสําคัญทีจะ
จัดให้มีในอนาคตแต่ไม่ได้ทาํ ขึนในภายหลัง ยังคงไม่มีมาตรการใดทีคุ ้มครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ยก่ อน
การเข้าทําสัญญาเช่า ผูเ้ ช่ าทีหลงเชื อคําโฆษณาหรื อชักชวน จึงสู ญเสี ยสิ ทธิ ทีจะได้รับข่าวสารรวมทัง
คําพรรณนาทีถูกต้อง สิ ทธิ ทีจะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อ บริ การ และสิ ทธิ ทีจะได้รับความเป็ น
ธรรมในการทําสัญ ญา เพราะตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 มาตราการคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านโฆณณา มาตรา 22 ได้บญั ญัติลกั ษณะของข้อความทีถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค
คือ การใช้ขอ้ ความทีเป็ นเท็จหรื อ เกิ นความจริ ง ทําให้เข้า ใจผิ ดในสาระสําคัญ ของสิ น ค้าหรื อ บริ ก าร
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หรื อโฆษณาอาจก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ยหายต่ อสังคมเป็ นการส่ วนรวม ก่ อ ให้เ กิ ดการสนับสนุ นไม่วา่ จะ
โดยตรงหรื อโดยอ้อมทีทําให้ผูบ้ ริ โภคหลงเชือในคุณสมบัติหรื อสาระสําคัญของสิ นค้าหรื อบริ การ
4.2.2 ปัญหาเกียวกับการให้ สิทธิ ผ้ ใู ห้ เช่ าย้ายพืนทีเช่ าหรือยกเลิกสั ญญา
ศูนย์การค้าจะระบุในสัญญาเช่าให้สิทธิ ศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ในการเปลียนย้ายพืนที
เช่ าตามสัญญาเช่า ตลอดจนปรับเปลียนแผนผังพืนทีเช่ า หรื อบริ เวณส่ วนหนึงส่ วนใดของศู นย์การค้าได้
ตลอดจนสามารถปรับเปลียนหรื อย้ายสถานทีเช่าจากทําเลเดิมโดยไม่ ถือ ว่าเป็ นการผิ ดสัญญา ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาตัวอย่างสัญญาเช่ าของศู นย์การค้าจํานวนมากจะข้อความทีนิ ยมระบุไว้ดงั กล่าว เช่ นข้อ ความว่า
“ในระหว่างอายุสัญญา หากผูใ้ ห้เ ช่ามีความจําเป็ นทีจะต้องปรับปรุ งพืนทีของอาคารใหม่ทงหมดหรื
ั
อ
เพียงแต่บางส่ วน และในการปรับปรุ งนัน ผูใ้ ห้เช่าจําเป็ นต้องใช้สถานทีเช่าทีผูเ้ ช่าได้เช่าอยูต่ ามสัญญานี
ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ทีจะย้ายสถานทีเช่าไปยังบริ เวณอืนของอาคาร และ/หรื อแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมหรื อ
ลดเนือทีของสถานทีเช่า หรื อขอคืนสถานทีเช่าจากผูเ้ ช่าได้ โดยผู ้ให้เ ช่ าจะแจ้งเป็ นหนังสื อ ให้แ ก่ ผูเ้ ช่ า
ทราบล่ วงหน้า ไม่น้อ ยกว่า ......” ซึ งข้อ ตกลงดัง กล่ าวนันมี ล กั ษณะเป็ นการให้สิ ทธิ ผู ้ให้เ ช่ า ในการ
พิจารณาเปลียนแปลงโยกย้ายได้โดยเพียงลําพังไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมของผูเ้ ช่าแต่อย่างใด ซึ งหากผู ้
เช่ าพืนทีไม่ประสงค์ทีจะปฎิบตั ิตามหรื อย้ายพืนทีเช่าไปยังทีใหม่ตามทีผู้ให้เช่าจัดใหม่ก็ย่อมถือว่าผู ้เช่ า
เป็ นการผิดสัญญา ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญาได้ พืนทีเช่าถือว่าเป็ นวัตถุ แห่ งหนี ที ผูเ้ ช่ าประสงค์จะได้ใช้
ประโยชน์อนั เป็ นสาระสําคัญประกอบการพิจารณาเข้าทํา สัญญาเช่ า ซึ งในการดําเนิ นธุ รกิ จร้ านค้าใน
ศู น ย์ก ารค้าทํา เลทีตังแต่ละพืนทีหรื อแต่ล ะชัน จะมีก ารคิ ดคํานวนอัตราค่าเช่ าจะไม่เ ท่ากันขึ นอยู่ก ับ
ปริ มาณของการผ่านเข้าออกของผูม้ าใช้บริ ก าร การเปลียนแปลงโยกย้ายก็ จะส่ งผลกระทบกับผู ้เช่ าที
จะต้อ งเสี ยค่ าใช้จ่ายเป็ นจํานวนมากเกี ยวกับการตกแต่ ง ร้ านค้า ใหม่ ข้อ ตกลงสัญ ญาดังกล่ าวมิได้มี
เงื อนไขกําหนดให้ผู้ให้เช่ ากําหนดเวลาอันสมควรเพียงพอทีจะบอกกล่าวแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้า หรื อเงือนไขในการพิจารณาใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ผู้เช่ าก็ไม่อาจคาดหมายหรื อ มีโอกาสใน
การพิจารณาต่อรองปรับเปลี ยนอัตราค่ าเช่ าตามทํา เลทีตังได้ ซึ งอาจถื อ ได้ว่า เป็ นข้อ ตกลงทีทําให้
ได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4
(1) และ (3) นอกจากนี ผูเ้ ช่ าย่อมมีโอกาสเสี ยโอกาสทางการค้าเมื อมีก ารเปลียนแปลงโยกย้ายร้ านค้า
ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การก็จะไม่เกิดการจดจําหรื อยุ่งยากผิ ดหลงที จะเข้า มาใช้บริ ก ารซึ งมี ผลกระทบต่อรายได้
ของต่อผูเ้ ช่า หากศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ามีเจตนาทีไม่สุจริ ตหรื อคํานึงถึงผลประโยชน์ในการจัดหาผู ้เช่ าราย
ใหม่ หรื อประสงค์จะเปลียนแปลงโยกย้ายพืนทีเช่าโดยมิได้คาํ นึงถึงความเดือดร้ อนหรื อความเสี ยหายที
ผูเ้ ช่าจะพึงได้รับ ผูเ้ ช่าก็ถูกบังคับให้ตอ้ งยอมรับการกระทําของผู ้ให้เช่า โดยไม่มีก ลไกหรื อมาตราการ
ทางกฎหมายใดๆ ทีจะควบคุมหรื อกํากับให้ผูใ้ ห้เช่าพิจารณาผลกระทบความเสี ยหายทีเกิ ดแก่ ผูเ้ ช่ า หรื อ
การเยียวยาความเสี ยหายทีเกิดขึนแก่ผูเ้ ช่า ในกรณี ทีผูเ้ ช่าพิจารณาทีจะปฎิบตั ิตามข้อตกลงโดยย้ายหรื อ
ยินยอมให้ปรั บเปลี ยนดังกล่ าว แต่ก ารย้ายหรื อปรับเปลี ยนดัง กล่าวหากมีการส่ ง ผลกระทบเกี ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ความเสี ยงหรื อสู ญเสี ยโอกาสทางการค้าดังกล่ าว ก่ อน
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การทําสัญญาเช่าผูใ้ ห้เช่ามีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองเหนือกว่าผูเ้ ช่า ดังนัน ข้อตกลงในสัญญาเช่าจึงมิได้
มีการระบุเกียวกับสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องของผูเ้ ช่ าเกียวกับการชดเชยหรื อการเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
ผูใ้ ห้เช่าหรื อการตกลงปรับลดอัตราค่าเช่ากันใหม่ เมือผูใ้ ห้เช่ าประสงค์จะย้ายพืนทีเช่ าตามสัญญา เมือ
ภายหลังจากทําสัญญาเช่าแล้ว ย่อมทําให้โอกาสหรื ออํานาจของผูเ้ ช่าในการเจรจาต่อรองเกียวกับการให้
ผูใ้ ห้เ ช่ ามี ส่วนในการช่ วยเหลือค่ าใช้จ่ายต่างดังกล่ าว เช่ น การไม่ คิดค่ าเช่ าระหว่างการขนย้าย หรื อ
ตกแต่ง การลดค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อการขยายระยะเวลาการเช่า ไม่อาจเกิ ดขึนได้หากศูนย์การค้ามีเจตนา
ทีไม่สุจริ ตหรื อคํานึงถึงผลประโยชน์ของศูนย์การค้าแต่ฝ่ายเดียว ผูเ้ ช่าย่อมได้รับเดือ ดร้ อนและไม่เ ป็ น
ธรรมแก่ ผูเ้ ช่ า แต่ในขณะเดียวกันหากผูเ้ ช่าประสงค์ทีจะไม่ดาํ เนินการเปลียนแปลงย้ายดังกล่าว ผูเ้ ช่าก็ไม่
อาจใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าก่ อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าได้เพราะข้อตกลงดังกล่าวระบุไว้ลว่ งหน้า
ว่าไม่ถือเป็ นการผิดสัญญาเช่า จึงไม่มีเหตุทีผูเ้ ช่ าจะบอกเลิกสัญญาได้ ผูใ้ ห้เช่าก็จะถือ ว่าผูเ้ ช่ า ผิ ดสัญญา
และยึดเงินประกันการเช่าเนืองจากอยูไ่ ม่ครบกําหนดตามสัญญาเช่า
นอกจากนี ข้อ สั ญญายังมีข้อตกลงให้สิ ทธิ ผู ้ให้เช่ าดําเนิ น การปิ ดพืนทีเช่ าเพือทําการ
ปรับปรุ งซ่ อมแซม ศูน ย์ก ารค้าจะกําหนดเงือนไขในสัญญาเช่ าให้สิทธิ ศูนย์การค้าผู ้ให้เ ช่ ามีสิทธิ ทีจะ
ดําเนิ นการปิ ดพืนที เช่ า เพื อทําการปรั บปรุ งซ่ อ มแซม รวมทังการตกแต่งต่อเติม แม้ตามข้อ ตกลงใน
สัญญาเช่าจะระบุวา่ ผูใ้ ห้เช่าจะทําให้แล้วเสร็ จภายในเวลารวดเร็ ว แต่ก็ไม่มีก ําหนดระยะเวลาทีแน่น อน
และก็ไม่ได้กาํ หนดเกียวกับเงือนไขการชดเชยความเสี ยหายซึ งเกิ ดขึ นกับผู ้เช่ า เช่ น การลดค่ า เช่ า การ
ขยายระยะเวลาการเช่า หรื อวิธีการชดเชย หรื อยินยอมให้ผู ้เช่ าใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญาเช่าได้หากผูเ้ ช่ า
เล็งเห็นหรื อคาดหมายว่าการปิ ดปรับปรุ งซ่ อมแซม การตกแต่ ง ต่อ เติม จะใช้ระยะเวลานานและไม่
สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จของผูเ้ ช่า และอาจเกิดความเสี ยหายขาดรายได้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายซึ งส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินธู รกิ จของผูเ้ ช่าเป็ นอย่างมาก ตามสัญญาเช่าผูใ้ ห้เช่ าจะระบุเงือนไขบอกกล่าวโดย
แจ้งให้ผูเ้ ช่ าทราบซึ งในทางปฎิบตั ิศูนย์การค้าจะแจ้งเงือนไข รายละเอียดเกี ยวกับการปรับปรุ งซ่ อมแซม
หรื อการตกแต่ง แต่เ มือข้อตกลงในสัญญาเช่ ามิได้มีการกําหนดเกียวกับรายละเอียดขันตอนทีชัดเจน
เกี ยวกับการปิ ดพืนทีศู นย์การค้า ผูใ้ ห้เช่ าก็มกั จะเกิ ดใช้สิทธิ โดยไม่ สุจริ ตแล้วก็เ ป็ นวิธีเ อาเปรี ยบผู ้เช่ า
ยกเลิกสัญญาเช่าความผูกพันโดยทีผูเ้ ช่าตกเป็ นผูผ้ ิดสัญญา
อย่ า งไรก็ ดี ปั ญ หาเกี ยวกับ การย้า ยพื นที หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า เมื อมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ศู น ย์ก ารค้าแต่เ มื อศึ ก ษาหลักกฎหมายในต่า งประเทศพบว่า ได้มีก ารกําหนดให้สิ ทธิ ผูใ้ ห้เช่ ายกเลิ ก
สัญ ญาศู น ย์ก ารค้าเนื องจากผู ้ให้เช่ า อาจมีค วามจําเป็ นในการปรั บเปลี ยนโยกย้ายปรั บปรุ ง แต่ ก็ ไ ด้
กํา หนดมาตราการเพือแก้ไขเยียวยาผู ้เช่ าพืนที โดยกํา หนดมาตรการการแจ้งยกเลิ กสั ญญา และได้
กําหนดมาตรการชําระค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ ผูเ้ ช่าเป็ นพิเศษเพิมจากค่าเสี ยหายตามปกติ
4.2.3 ปัญหาเกียวกับการเรียกเก็บค่ าโฆษณาหรือกิจกรรมการตลาดหรื อค่ าใช้ จ่ายอืน
ศูนย์การค้าจะระบุขอ้ ตกลงในสัญญาเช่าให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บค่าโฆษณา ค่าการตลาด
เพือสนับสนุน กิ จกรรมทางการตลาดของศู นย์ก ารค้า หากผูใ้ ห้เช่ าแจ้งแก่ผู ้เช่ าก็ จะมีผลผูก พันผูเ้ ช่ าที
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จะต้องชําระค่าโฆษณา ค่าการตลาด รวมทังการจัดรายการส่ วนลดหรื อขยายเวลาทําการของศูนย์การค้า
ซึ งการเรี ยกเก็บค่าโฆษณา ค่าการตลาด หรื อการจัดกิ จกรรมส่ วนลดรวมทังการขยายเวลาทําการของ
ศู น ย์ก ารค้านี จะส่ งผลกระทบต่อ รายได้แ ละต้น ทุน ของผู ้เช่ าโดยตรง และเกิ ดเป็ นปั ญหาข้อพิพาท
ระหว่างศูนย์การค้ากับผูเ้ ช่า เช่น ทังในส่ วนของค่าโฆษณาและค่าการตลาด ผูเ้ ช่ าจะไม่ มีโ อกาสในการ
รั บรู ้ ล่ วงหน้าว่าเป็ นจํานวนทีแน่ น อนเท่าไหร่ และการจัดกิ จกรรมส่ วนลดหรื อขยายเวลาทําการก็จะ
ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการร้านค้าเพิมมากขึนมีตน้ ทุนในการบริ หารคลังสิ น ค้า ต้น ทุนเกี ยวกับ
ค่าจ้างพนักงาน ค่าพลังงาน หากผู้เช่าเพิกเฉยไม่ชาํ ระค่าโฆษณา ค่าการตลาด ผลคือ เป็ นการผิดสัญญา
ซึ งผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญาหรื อพิจารณาเกียวกับการต่ออายุสัญญาเช่าได้ ซึ งก่ อให้เกิ ดความเดือ ดร้ อน
กับผู ้เ ช่ า พื นทีจนกระทังได้เ ข้ า ร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ วยงานของรั ฐ เพื อให้เ ข้า มาแก้ไ ขปั ญ หากรณี ข อง
ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส76
นอกจากนีข้อตกลงให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บค่าเงินช่วยปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้าและให้
ผูเ้ ช่าปรับปรุ งร้ านค้า ทีไม่แน่นอน ศูนย์การค้าจะระบุขอ้ ตกลงในสัญญาเช่าให้สิทธิ ผใู้ ห้เช่าเรี ยกเก็บเงิน
ค่าช่ วยปรับปรุ งอาคารศู นย์การค้า หากผูใ้ ห้เช่ าแจ้งแก่ผู ้เช่ าก็จะมีผลผูกพันผูเ้ ช่ าทีจะต้อ งชําระค่าช่ วย
ปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้า ซึงจะส่ งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของผูเ้ ช่ าโดยตรง แต่ ผู ้เช่ าจะไม่มี
โอกาสในการรับรู ้ ล่วงหน้าว่าเป็ นจํานวนทีแน่ นอนเท่าไหร่ หากผูเ้ ช่ าเพิกเฉยไม่ ชาํ ระค่าช่ วยปรับปรุ ง
อาคารศูนย์การค้า ผลคือเป็ นการผิดสัญญา ซึ งผูใ้ ห้เช่ ามีสิทธิ เลิกสัญญาหรื อพิจารณาเกียวกับการต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ จึงควรทีจะแจ้งให้ผูเ้ ช่ าทราบก่ อนหรื อในขณะทําสัญญาเช่ าว่าผูเ้ ช่ าต้องรั บภาระค่าใช้จ่าย
นอกเหนื อ จากค่าเช่ าหรื อค่าบริ การทีเรี ยกเก็บแล้ว เป็ นค่ าโฆษณา ค่าการตลาด ค่ าจัด กิ จกรรม เป็ น
จํานวนที แน่ น อนจํา นวนเท่ าใด หากมิ ได้แ จ้ง ไว้ก่อ นล่ วงหน้า หรื อ มาได้ร ะบุไว้ในสั ญ ญาเช่ า หรื อ
ภายหลังจากทีทําสัญญาเช่ าแล้วจะเรี ยกเกิ นกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่ า ไม่ได้ ซึ งหากผู ้เช่ าพืนที
ไม่ปฎิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาข้อนีถือว่าเป็ นการทีผูเ้ ช่าผิดสั ญญาอันจะเป็ นเหตุให้ผู้ให้เช่าใช้สิท ธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ซึงก็มีลกั ษณะเป็ นข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมด้วยเป็ นข้อตกลงให้สิทธิ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง
เรี ยกร้องหรื อกําหนดให้อีกฝ่ ายหนึงต้องรับภาระเพิมขึนมากกว่าภาระทีเป็ นอยู่ในเวลาทําสัญญา ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 (5)
4.2.4 ปัญหาเกียวกับการใช้ สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า
สิ ทธิ ในการต่อ อายุสั ญ ญาเช่ านัน เนื องจากสัญ ญาเช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้าเป็ น สัญ ญา
สํา เร็ จรู ปที ศู น ย์ก ารค้ามีอ ํา นาจในการต่อ รองจึงสามารถกํา หนดเงื อนไขต่างๆ ที เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ศูนย์การค้า รวมทังข้อตกลงเกียวกับกําหนดระยเวลาการเช่า ข้อตกลงเกียวกับต่ออายุการเช่า ในการเข้า
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ศู นย์ข ้อมูล & ข่าวสื บสวนเพือสิ ทธิ พลเมือง, เทสโก้ โลตัส บีบผู ้เช่ ารายย่ อยจ่ายค่ าส่ งเสริ ม
การตลาด ขู่ ไม่ จ่ายไปขายทีอื น ใน http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5205., (last
visited 18 October 2016).
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ทําสัญญาเช่าสาระสําคัญทีผู้เช่าพิจารณานอกจากตัวทรัพย์สินทีเช่าคือพืนทีเช่าแล้ว ระยะเวลาการเช่านัน
เป็ น ข้อ สาระสําคัญ อีก ประการหนึ ง เนื องจากในการเช่ าพืนทีศู นย์ก ารค้าต้นทุน ของผูเ้ ช่ ามิใช่ ค่าเช่ า
ค่าบริ การ ทีต้องชําระให้แก่ศูนย์การค้า แต่ยงั คงหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินธุ รกิจใน
พืนทีเช่าศูนย์การค้า ไม่วา่ จะเงินประกันการเช่ า ค่าตกแต่ ง ค่าขนย้าย ค่าจ้างพนักงาน ค่ าโฆษณา และ
ค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บโดยศูนย์การค้า เหล่านีล้วนเป็ นต้นทุนของผูเ้ ช่าทีต้องคิดคํานวณในการใช้พืนทีเช่ า
เพือหาผลประโยชน์ให้คมุ ้ ค่าและเกิ ดกําไรภายในชัวระยะเวลาการเช่า หากในกรณีเป็ นการเช่าระยะสัน
ผูเ้ ช่าอาจมีการคํานวณเกี ยวกับการต่อ อายุสัญญาเช่ า ตามข้อตกลงการต่ ออายุสัญญาเช่ า แต่เนื องจาก
ข้อตกลงการต่ออายุสัญญาเช่ า จะระบุให้สิทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิ ของศู นย์การค้าผูใ้ ห้เช่ า
แต่ฝ่ายเดียวทีจะพิจารณาว่าจะทําการต่ออายุสัญญาให้แก่ ผูเ้ ช่ าต่อไปอีกหรื อไม่ ไม่มีขนตอนที
ั
ชัดเจนแต่
อย่างใดแต่ในขณะเดียวกันตามสัญญาเช่ าพืนทีจะมีขอ้ ตกลงกําหนดหน้าทีของผูเ้ ช่าเมือสัญญาเช่าสิ นสุ ด
โดยหน้าทีประการสํา คัญของผู ้เช่ า ในการส่ งมอบพื นทีคื น ศู น ย์ก ารค้า จะต้อ งทํา ให้แล้วเสร็ จภายใน
กํา หนดระยะเวลาการเช่ า เมื อพ้นกําหนดระยะเวลาผู้เ ช่ า จัก ต้อ งรั บผิ ดชอบชําระค่ า ปรั บซึ งค่า ปรั บ
ดังกล่าวจะต้องหักจากเงินประกันการเช่ าทีส่ งมอบให้ไว้ก ับศู นย์การค้าผูใ้ ห้เช่ าในขณะทําสั ญ ญา ซึ ง
กระบวนการส่ งมอบพืนทีคืนนีจะต้องใช้ระยะเวลา มีขนตอนการตรวจสอบแก้
ั
ไข ปั ญหาทีพบส่ วนใหญ่
คือ ในกรณี ทีผู ้เ ช่ า พืนทีประสงค์ จะต่ อ อายุ สั ญ ญาได้ยื นคํา เสนอขอต่ อ อายุ สั ญ ญา แต่ ไ ม่ ได้รับการ
สนองตอบจากศูนย์การค้าจนกระทังล่วงเลยระยะเวลาทีอาจจะขนย้ายและทําพืนทีกลับส่ งมอบให้คืน
ภายในกําหนดเวลา ดังนันการกําหนดระยะการเช่าทีชัดเจน และขันตอนการต่ออายุสัญญาเช่ าทีชัดเจน
จะทําให้ผู้เช่าสามารถนําเงือนไขในสัญญาเกียวกับกําหนดระยะเวลาการเช่าไปประเมิ นความเสี ยงและ
พิจารณาถึงการดําเนิ นธุ รกิจรวมทังการวางแผนเกียวกับการขนย้ายเพือไม่ให้ตอ้ งเสี ยเงินค่าปรับจากการ
ไม่สามารถส่ งมอบพืนทีคืนผูใ้ ห้เช่ าได้ภายในกําหนด มาตรการควบคุมข้อสั ญญาเกี ยวกับการต่ออายุ
สัญญาเช่าและกําหนดให้ขอ้ สัญญากําหนดมาตรการต่ออายุเพือให้ได้ผลก่ อนสัญญาเช่ าสิ นสุ ด เพือผูเ้ ช่า
จะได้มีเวลาในการดําเนิ นแผนการขนย้าย จัดหาสถานทีเช่ า ใหม่ และส่ งมอบพืนทีคื น ให้แ ก่ ผูใ้ ห้เช่ า
ศูนย์การค้าย่อมเป็ นทางออกทีจะเอืออํานวยต่ อการเช่ าพืนทีและคุม้ ครองสิ ทธิ ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ยเพือ
ป้ องกันมิให้ผูเ้ ช่าได้รับความเสี ยหายจากการไม่ต่ออายุสัญญาของผูใ้ ห้เช่าศูนย์การค้า
สัญญาเช่าพืนทีในศูนย์การค้าเป็ นสัญญาสําเร็จรู ปทีศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูจ้ ดั เตรียมไว้
ล่วงหน้า ในกรณี ทีผู ้เช่ าและศู นย์การค้าประสงค์จะทําสัญญาเช่าพืนทีระหว่างกันเกิ นกว่า 3 ปี ขึนไป
ซึ งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 กําหนดให้การเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั หากเช่ าไม่
เกิ นสามปี กฎหมายไม่ได้กาํ หนดให้ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อ เพียงแต่หากมิได้มีหลักฐานเป็ นหนัง สื อ อย่าง
หนึงอย่างใดลงลายมือชื อฝ่ ายทีต้องรับผิดเป็ นสําคัญ จะฟ้ องร้ องให้บงั คับคดีหาได้ไม่ แต่ถา้ เช่ามีกาํ หนด
กว่าสามปี ขึนไป หรื อกําหนดตลอดอายุของผูเ้ ช่าหรื อผูใ้ ห้เช่า หากมิได้ทาํ เป็ นหนังสื อและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ก็จะฟ้ องร้ องให้บงั คับคดีได้แต่เพียงสามปี แต่โดยวิธีการปกติทวไปในทางธุ
ั
รกิ จ
คู่สัญญาไม่นิยมทีจะไปดําเนินการทําเป็ นหนังสื อ และจดทะเบียนต่อพนัก งานเจ้าหน้าที แต่จะใช้วธิ ี ที
คู่สัญญาจะตกลงทําสัญญากันไว้คราวละ 3 ปี โดยมีขอ้ ตกลงว่าผูใ้ ห้เช่าจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราว
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ละ 3 ปี นับแต่วนั ครบกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ า จะมี ข้อ ความเกี ยวกับเรื องการต่อ อายุสั ญญาเช่ า จะมี
ลักษณะเป็ นคํามันของผู้ให้เช่าทีจะให้ต่ออายุสัญญาเช่า แต่คาํ มันทีจะบังคับกัน ได้จะต้องเป็ นคํามันทีมี
ความหมายชัดเจนว่าเป็ นการต่อ อายุสัญญาเช่ า ปั ญหาคื อว่าคํามันแค่ไหนเพียงใดถึ งจะเพี ย งพอที จะ
บังคับผูกพันระหว่างคู่สัญญา
4.2.5 ปัญหาเกียวกับการใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาของผู้ให้ เช่ า
โดยปกติทวไปในการเช่
ั
าพืนทีร้ านค้าในศู นย์การค้านัน ผูใ้ ห้เช่ าจะจัดเตรี ยมสัญญาไว้
ก่อนล่วงหน้ามีลกั ษณะเป็ นสัญญาสําเร็ จรู ป และโดยทัวไปนันในข้อตกลงสัญญาเช่ า จะมีลกั ษณะให้
สิ ทธิ แก่ ผูใ้ ห้เช่ าทีจะสิ ทธิ บอกเลิกสัญญาได้ก่อนทีจะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ าโดยอาศัยเหตุทีผูใ้ ห้
เช่ ากําหนด เช่น ความจําเป็ นในการปรับปรุ งเปลียนแปลงพืนทีของศูนย์การค้า กรณี ดงั กล่าวหากสัญญา
กําหนดให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันนัน ข้อตกลงสัญญาดังกล่าวก็มี
ผลใช้บงั คับ ยังไม่อาจถือได้วา่ เป็ นข้อตกลงทีทําให้ฝ่ายผูใ้ ห้เช่าได้เปรี ยบฝ่ ายผูเ้ ช่าเกิ นสมควร ข้อตกลง
ดังกล่าวจึงไม่ใช่ ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมตาม พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสั ญ ญาไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540
โดยนัยคําพิพากษาฎีกาที 2298/2553 ดังนัน ผูใ้ ห้เช่าย่อ มมีสิทธิ ทาํ ได้ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บงั คับได้
ซึ งหากกรณี เป็ นเรื องการเช่าทีพักอาศัยโดยทัวไปแล้วนัน หากผูเ้ ช่ าใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุ
ตามทีระบุไว้ในสัญญาเช่ าล่วงหน้านัน แม้เพียงบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง 30 วัน ก็ ยงั คงฟั งได้ว่าเป็ นการ
เพียงพอทีจะบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผูเ้ ช่าในการขนย้ายจัดหาทีพักอาศัยใหม่ แต่ในกรณี ของการเช่ า
พืนทีร้ า นค้า ย่ อ ยในศู นย์การค้านัน เป็ นการเช่าเพื อการค้าผูเ้ ช่ าได้ล งทุนในการประกอบธุ รกิ จโดยมี
ทรัพย์สินทีเช่าเป็ นปั จจัยสําคัญส่ วนหนึงในการประสบความสําเร็ จสร้ างรายได้ในธุ รกิ จ ดังนันผลของ
ข้อตกลงดังกล่าวก็จะเป็ นการเอาเปรี ยบผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศู นย์การค้าเป็ นอย่างมากเนืองจากผูเ้ ช่าไม่มี
สิ ทธิ การเช่าทีมีกาํ หนดระยะเวลาทีแน่นอนในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ทีเช่า บางครังภายหลังจากการ
ทําสัญญาเช่า ผูเ้ ช่ าต้องลงทุน เสี ยค่าใช้จ่ายในการเข้าประกอบธุ รกิ จในพืนทีเช่ าไม่ วา่ จะเป็ นเงิ นมัดจํา
เงินประกัน การตกแต่ง การขนย้าย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาพนักงาน การโฆษณา โดยเป็ นต้นทุน
ในการคิด คํา นวณให้ส อดคล้อ งตามแผนธุ รกิ จ กับ การใช้ ประโยชน์ ในพืนทีเช่ า ได้เ ต็มมูล ค่ า ตาม
ระยะเวลาทีได้ตกลงกันเพือให้คืนเงินลงทุนและก่ อให้เกิ ดรายได้แก่ผูเ้ ช่า แต่ปัญหาการทีข้อตกลงสัญญา
ทีให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่าใช้สิทธิ การบอกเลิกสัญญาเช่ าโดยอ้างเหตุทีกําหนดไว้ได้โดยอิส ระโดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพียง 30 วัน บางครังจะก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ยหายแก่ ผเู้ ช่ า เป็ นจํานวนมากซึ งในขณะนันยังไม่
คุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อตามแผนธุ รกิจของผูเ้ ช่า
นอกจากนี ในสัญญาเช่ าจะมีการระบุผลของการผิดสัญญาเช่ านันกําหนดไว้เป็ นข้อตกลง
มาตราฐานว่าหากผู ้เช่ าผิ ดสัญญาข้อหนึ งข้อใดยินยอมให้สิทธิ ผู ้ให้เ ช่ าใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้โดย
ทันทีโดยทีมิได้ให้เวลาในการทีผูเ้ ช่ าปรับปรุ งแก้ไข การให้สิทธิ ดงั กล่าวนันเป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้เช่ามักจะ
อาศัยโอกาสทีผูเ้ ช่าผิดสัญญาบอกเลิกสัญญาทันทีแม้เป็ นเพียงเรื องทีผูเ้ ช่าสามารถแก้ไขการให้ก ลับไป
เป็ นตามสั ญญาได้ เช่ น การผิ ดนัด ค่ า เช่ า ชําระค่ าเช่ า การละเว้น ไม่ป ฎิ บตั ิ ตามข้ อ ตกลงทีเกี ยวกับ
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กฎระเบียบของศูนย์การค้า บางครังความสามารถในการชําระค่ าเช่ านันของผู้เ ช่ านันก็มีเหตุปัญจัยบาง
ข้อทีผูเ้ ช่าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริ มาณของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การในศูนย์การค้าน้อ ยมากทําให้โอกาส
ของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การร้า นค้าของผู ้เช่าน้อ ยลง ศู นย์ก ารค้าได้มีก ารปิ ดปรับปรุ งพืนทีบางส่ วนส่ งผล
กระทบต่อ ลู กค้า ทีมาใช้บริ ก ารในพืนทีผู ้เช่ า บางครั งกรณี ศูน ย์การค้า ประกาศกํา หนดกฎระเบี ย บ
ข้อ บังคับเพือใช้บงั คับเป็ นจํานวนมาก ซึ งมีโ อกาสที ผู ้เ ช่ าจะผิด พลาดไม่ได้ปฎิ บตั ิตามกฎระเบีย บ
ข้อบังคับดังกล่าว แม้ผูเ้ ช่ าจะไม่จงใจแต่สัญญาเช่ าซึ งมีขอ้ ตกลงให้สิทธิ ผู ้ให้เ ช่ าบอกเลิ กสัญญาได้ย่อ ม
ทําให้ผูเ้ ช่าได้รับความเดือดร้ อน
ในการทําสัญญาเช่าพืนทีศูนย์การค้านัน กําหนดระยะเวลาการเช่าจะเป็ นข้อสาระสําคัญ
ประการหนึงในการพิจารณาเข้าทําสัญญาของผูเ้ ช่าพืนทีเนืองจากเป็ นข้อพิจารณาต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจของผูเ้ ช่ า ดังนันการตกแต่ งและลงทุนของผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยจึงจะต้องให้ส อดคล้องกับกําหนด
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาด้วย แต่จากการศึ กษาข้อสั ญญาเช่ าพืนทีในศู นย์ก ารค้านันจะมีข้อตกลงทีให้
สิ ทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีเหตุผิดสัญญา และมีขอ้ ตกลงให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่าบอกเลิกสัญญาได้
โดยเหตุผิดสัญญาตามทีกําหนดไว้ในสัญญา ซึ งโดยปกติตามสัญญาเช่ าพืนทีศู นย์การค้านันผู ้ให้เช่ าจะ
ระบุ รายละเอี ยดไว้เ ป็ นจํา นวนมาก หน้ าที ในการเปิ ดร้ า นค้า ในเวลาทีกํ า หนด หน้า ที ปฎิ บัติ ตาม
กฎระเบียบไม่ว่าจะเป็ น กฎระเบีย บเกี ยวกับการตกแต่ง กฎระเบีย บเกี ยวกับการนํา สิ นค้า เข้า ออก
กฎระเบียบเกี ยวกับการชําระค่าสาธารณู ปโภค ค่าบริ หารจัดการส่ วนกลาง การตกแต่งจัดวาง การติดตัง
ป้ าย การจัดวางสิ นค้า หน้าทีการชําระค่าโฆษณาและกิจกรรมการตลาด ซึ งมีรายละเอียดในการปฎิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์การค้าเป็ นจํานวนมาก และศู นย์การค้าก็ไม่ให้โอกาสผู ้เช่าพืนทีรายย่อย
ในการเห็นและตรวจสอบข้อสัญญาก่ อนการเข้าทําสัญญาเช่าศูนย์การค้า ผูเ้ ช่ าพืนทีศูนย์การค้าจะได้เห็น
สัญญาเช่ าก็ ในวันทํา สั ญญาเช่ า แต่อ ย่างไรก็ดีผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยก็ขาดอํานาจในการเจรจาต่อ รองขอ
แก้ไขสัญญา ข้อสัญญาเกียวกับสิ ทธิ การบอกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าพืนทีศู นย์การค้าจะกําหนดเหตุอย่าง
กว้างขวางและถือว่าเป็ นสาระสําคัญในทุกข้อทีจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา โดยตัวอย่างการใช้ขอ้ ความว่า
“ คู่สั ญญาตกลงกันว่าข้อความในสัญญานี ถือเป็ นสาระสําคัญทุกข้อ นอกจากทีระบุไว้โดยเฉพาะใน
กรณี ใดๆ ทีผูเ้ ช่ าผิดนัดไม่ชาํ ระค่าเช่า หรื อค่าใช้จ่ายอืนใด หรื อประพฤติผิดสัญญานี ข้อ หนึ งข้อใดก็ดี
หรื อไม่ปฎิบตั ิตามหน้าทีของผูเ้ ช่ าตามกฎหมายก็ดี หรื อ สถานทีเช่ าถึง ยึดหรื อ ถู กอายัดตามคําสังศาล
หรื อ ผู ้เช่ า ถูก ฟ้ องในคดี ล ้ม ละลายก็ ดี ผู ้ให้เ ช่ า มีสิ ทธิ บอกเลิ ก สั ญญานีทัน ที” ซึ งในสั ญญาเช่ า พืนที
ศู น ย์ก ารค้าจะมี การระบุถึงผลจากการใช้สิทธิ เลิ กสัญญาไว้ให้ผูใ้ ห้เช่ าพืนทีศู นย์การค้ามีสิทธิ ริบเงิ น
ประกัน เงินมัดจํา และเงินอืนใด รวมทังให้มีอ าํ นาจตัดหรื องด การบริ การไฟฟ้ า นําประปา โทรศัพท์ ไอ
เย็นปรับอากาศ และสาธารณู ปโภคต่างๆ และมีการกําหนดในข้อสัญญาว่าให้ขนย้ายทรัพย์สินออกโดย
ทันที และผูใ้ ห้เช่ ามีสิทธิ ทีจะทําการปิ ดล็อคหรื อทําลายสิ งกีดขวางเข้าไปในสถานทีเช่าได้ ซึ งโอกาสทีผู ้
เช่ าพืนทีจะปฎิบตั ิผิดระเบียบข้อตกลงในสัญญานันมีความเป็ นไปได้มากเพราะผู ้เช่ าพืนทีรายย่อยนัน
ขาดประสบการณ์และทักษะความรู ้ ความชํานาญทีเพียงพอในการบริ หารจัดการพืนทีเช่ า หรื อบางครั ง
เพราะความพลังเผลอไม่ตงใจ
ั หรื อเพราะเหตุพนักงานหรื อบริ วารไม่ได้ยึดปฎิบตั ิตามกฎหมายระเบีย บ
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ข้อ บังคับ การที ผู ้ให้เ ช่ ามี สิ ทธิ ทีจะบอกเลิ ก สั ญ ญาเช่ าโดยการผิด สั ญ ญาที กํา หนดไว้ในสัญ ญาเช่ า
ดังกล่าว บางครังเป็ นให้ผูใ้ ห้เช่ าพืนทีศูนย์การค้าใช้สิทธิ การบอกเลิกสัญญาเช่ าอย่างเคร่ งครั ด โดยมิ ได้
คํานึงถึงผลเสี ยหายจากการลงทุนของผูเ้ ช่า และเมือเปรี ยบเทียบกับเหตุการผิดสัญญาซึ งเป็ นข้อเล็กน้อย
กับความเสี ยหายทีจะผูเ้ ช่าพืนทีได้รับจากการใช้สิทธิ เลิกสัญญานันแตกต่างกันมาก ซึ งเป็ นไปได้วา่ ผูใ้ ห้
เช่ าพืนทีศูนย์การค้ามุ่งทีจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเพือได้รับโอกาสในเงือนไขการเช่ารายใหม่ ทีได้รับ
ประโยชน์มากกว่า ตลอดจนผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการเรี ยกร้ อ งค่ าเสี ยหาย ค่า ปรั บจากการผิ ด
สัญญาของผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย
จากทีกล่ าวมาแล้วในบทที 2 หัวข้อ 2.3 เหตุทีสั ญญาเช่ านันจะระงับสิ นสุ ดลงด้วยเหตุ
คือ เมือสิ นสุ ดระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สินทีเช่าสู ญหายไปทังหมด เมือผูเ้ ช่าตาย การตกลงให้สัญญาเช่ า
ระงับโดยผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่า ประการสุ ดท้ายคือการใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่ า
การใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าก็เป็ นเช่ นหลักทัวไปกับสัญญาอืนๆ ทีคู่สัญญาจะบอกเลิก
สัญญาได้ต่อเมือคู่สัญญาฝ่ ายทีบอกเลิกสัญญามีสิทธิ ทีจะบอกเลิกสัญญาเช่ าโดยการเลิ ก สัญญาทัวไปๆ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 บัญญัติให้คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยเหตุ
ตามทีข้อสัญญาระบุไว้หรื อโดยเหตุตามทีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สิ ทธิ คู่สัญญาบอกเลิกสั ญญาได้
ซึ งในกรณี การใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่าโดยอาศัยเหตุตามทีมีบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมายนัน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4 เช่ าทรัพย์นนได้
ั กํา หนดเหตุไ ว้แ ต่เพี ยงบาง
ประการ คือ เหตุผูเ้ ช่าให้เช่าช่วงหรื อโอนสิ ทธิ การเช่ าโดยผู ้ให้เช่ ามิ ได้ยินยอม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 544 เหตุผูเ้ ช่ าใช้ทรัพย์สินทีเช่าเพือการอย่างอืนนอกทีใช้กนั ตามประเพณี นิยมปกติ
หรื อผูเ้ ช่าไม่สงวนทรัพย์สินเสมอเช่นทีวิญ ูชนจะพึงสงวนทรัพย์ของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 554 เหตุทีผูเ้ ช่าไม่ชาํ ระค่าเช่า แต่ดว้ ยหลัก เสรี ภาพในการทําสัญญา และหลักความ
ศักดิสิ ทธิ ของการแสดงเจตนาซึ งเป็ นพืนฐานของกฎหมายสัญญาซึ งให้สิทธิ คู่สัญญาทีจะตกลงกําหนด
เงือนไขให้แตกต่างจากกฎหมายบังคับไว้ตราบใดทียังอยู่บนพืนฐานของหลัก ความสามารถของบุคคล
ไม่เป็ นการมิชอบด้วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลง
ดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้ได้ ดังนันในการทําสัญญาเช่าทรัพย์ คู่สัญญาเช่ าก็ย่อมมีสิ ทธิ ทีจะตกลงเหตุอนั
ผู ้ใ ห้ เ ช่ า สามารถใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาก่ อ นครบกํ า หนดระยะเวลาที กํ า หนดไว้ในสั ญ ญาได้
นอกเหนือจากเหตุตามทีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไว้ก็ได้ ซึ งเป็ นการเลิกสัญญาเช่ าทรั พย์โดยข้อ
สัญญาเป็ นการเลิกสัญญาตามทีผูใ้ ห้เช่าและผู้เช่าตกลงกัน โดยข้อตกลงกําหนดให้แต่ละฝ่ ายสามารถเลิก
สัญญาได้ทงในกรณี
ั
ไม่มีเหตุผิดสัญ ญาและในกรณี ทีมีเหตุผิดสัญญา ในกรณี ทีไม่มีเหตุผิดสัญญานัน
คู่สัญญาอาจกําหนดเงือนไขให้มีการบอกเลิกสัญญาแม้จะไม่มีการทําผิดสัญญา ดังนันคูส่ ัญญาอาจตกลง
ให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิกสัญญาเช่าตามความประสงค์ของผูใ้ ห้เช่ า เช่น ทําสัญญาเช่ าพืนทีมีกําหนดหนึ ง
ปี แต่มีขอ้ กําหนดในสัญญาว่า “....ในระหว่างอายุสัญญาถ้าผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก็ให้บอก
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เลิกได้ โดยบอกกล่าวแก่อีกฝ่ ายหนึงเป็ นหนังสื อล่วงหน้า.....” โดยนัยคําพิพากษาฎีกาที 1536/251877 ก็มี
ผลผูกพันคู่สัญญา
ในกรณี ทีมีเหตุของการทําผิดสัญ ญานัน คู่สัญญาอาจกําหนดเหตุ เงื อนไขอย่างไรก็ได้
บททบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เกียวกับเหตุการณ์ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาทีบัญญัติไว้
เพือเป็ นข้อ สั น นิ ษ ฐานเจตนาของคู่ สั ญ ญา ในเมือไม่ มี ค วามตกลงกัน เป็ นอย่ างอื นเท่ า นัน หาใช่
บทบัญญัติอนั เกียวกับความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนตามความหมายมาตรา 113,
114 นันไม่ 78 ดัง นันบางกรณี ผู้ใ ห้เ ช่ า กํา หนดข้อ สั ญ ญาไว้ แม้เ หตุ หรื อ ข้อ กํ า หนดในสั ญญาเช่ า ที
กําหนดให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิกสัญญาเช่าได้หากผู้เช่าทําผิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึง หากปรากฏว่าการ
ทํา ผิ ดสั ญญาของผู้เ ช่ า ไม่ไ ด้ก่อ ให้เ กิ ดความเสี ยหายแก่ ผู้ให้เ ช่ า แต่ประการใด หรื อ ก่ อ ให้เ กิ ดความ
เสี ยหายเพียงเล็กน้อย แต่ผูใ้ ห้เช่ ากลับต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าโดยมีวตั ถุประสงค์อืนแอบแผง79 ซึ งผล
ของการใช้สิทธิ เลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่ านอกจากสัญญาเช่ าระงับสิ นสุ ดลงแล้ว นอกจากผูเ้ ช่าต้องมีหน้าที
ในการขนย้ายทรัพย์สินและบริ วาร ส่ งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าแล้ว การบอกเลิกสัญญาโดย
ผูใ้ ห้เช่าเหตุของการทําผิดสัญญานี ก็อาจก่ อให้เกิ ดการใช้สิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายทีไม่เป็ น ธรรมจากผูเ้ ช่าได้
เช่ น การริ บเงิ นประกันทังหมด การเรี ยกร้ อ งให้ผู้เ ช่ ารั บผิ ดค่าเสี ยหายหรื อค่า ปรั บจากการผิดสัญญา
ซึ งสัญญาเช่าก็มีลกั ษณะทีถือว่าผูเ้ ช่ าได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงด้วยข้อตกลงให้สัญญาสิ นสุ ดลงโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อให้สิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ ายหนึงมิได้ผิดสัญญาในข้อ สาระสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 (3) นันเอง
ในกรณี ทีศึ ก ษาสั ญญาเช่ า พืนที ศู น ย์ก ารค้าผู ้ให้เ ช่ าซึ งมีอ ํานาจในการเจรจาต่อ รอง
เหนื อกว่าผูเ้ ช่ า จึงมีการกําหนดเงือนไขการเลิก สัญญาเช่ า และการใช้สิทธิ บอกเลิก สัญญาเช่ าไว้อย่าง
กว้างขวาง ด้วยนิติสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้เช่าพืนทีศู นย์การค้าและผูเ้ ช่าพืนทียังคงเป็ นสัญญาเช่าทรัพย์และ
อยู่บนฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่ด้วยความไม่เท่า เทียมกันทางเศรษฐกิ จระหว่าง
ผูใ้ ห้เช่าและผู้เช่า ศู นย์การค้ามีการจัดทําสัญญาไว้ล่วงหน้าหรื อเรี ยกว่าสัญญาสําเร็ จรู ป ทําให้สัญญาเช่ า
พืนทีร้ ายค้ารายย่อยในศู นย์การค้าตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เ ป็ น
ธรรม พ.ศ. 2540 และการทีคู่สัญญาผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผู ้ประกอบธุ รกิ จ และผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ยเป็ นผูบ้ ริ โภค
การทีข้อสัญญากําหนดให้ผูใ้ ห้เช่าได้เปรี ยบผูเ้ ช่า และสัญญาเช่าพืนทีร้านค้าในศู นย์การค้านัน ผู ้ให้เช่ า
ซึ งเป็ นผู ้ประกอบธุ ร กิ จจะต้อ งมีก ารชําระหนี ด้วยการส่ งมอบพืนที จึง ตกอยู่ภ ายใต้บงั คับมาตรา 6
พระราชบัญญัติ วา่ ด้วยข้อสั ญญาทีไม่เ ป็ นธรรม แต่อ ย่างไรก็ดีข อ้ สั ญญาทีกํา หนดสิ ทธิ การบอกเลิ ก
สัญ ญาของผู ้ให้เช่ าพืนที ศู นย์การค้าทีกํา หนดไว้ล่ วงหน้า ศาลฎีก าได้เคยวินิจฉัยไว้แ ล้วว่า การที ข้อ
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สัญญาตกลงให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่าทีจะบอกเลิกสัญญาได้แม้สัญญาเช่ ายังไม่สินสุ ดแต่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ก่ อ นไม่ตากว่
ํ า 30 วัน ยังไม่ อาจถือ ได้ว่าเป็ นข้อ ตกลงทีทําให้ฝ่ายผู ้ให้เ ช่ าได้เปรี ยบจากฝ่ ายผู ้เช่ าเกิ น
สมควร จึงไม่ใช่ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 254080
เมือเกิ ดข้อพิพาทขึนสู่ ศาลเกียวกับประเด็นข้อพิพาทว่าผูเ้ ช่ าผิดสัญญาและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิ กสั ญญาหรื อ ไม่ แนวทางแก้ไขปั ญหาของศาลไทย ได้พิจารณาจากพฤติ การณ์ ของคู่สั ญญา
ประกอบ โดยหากศาลเห็นว่าคู่สัญญาไม่ได้ถือเอาข้อสัญญาเป็ นสาระสําคัญ หรื อกําหนดเวลาชําระหนี
เป็ นสาระสําคัญแล้ว ศาลก็จะพิจารณาว่าไม่มีการทําผิดสัญญา81 คําพิพากษาฎีกาที 856/2511 ซึ งวินิจฉัย
ว่า “แม้ขอ้ ความในสัญญาเช่าจะกําหนดกันไว้ให้ผเู ้ ช่ าชําระค่าเช่ าภายในวันที 7 ของทุกเดือนก็ตาม แต่
เมือผูใ้ ห้เช่าผ่อนผันให้ผูเ้ ช่าชําระค่าเช่ารวมกันหลายเดือนต่อครัง ก็ไม่ถือว่าผูเ้ ช่ าผิดสัญญา” นอกจากนี
ศาลได้วางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเกียวกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย การริ บหลักประกันการเช่ า และ
ค่าปรับ ของผูใ้ ห้เช่า โดยนําหลักเบียปรับมาใช้ในการพิจารณาคดี โดยถือว่า การริ บหลักประกันการเช่า
การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ค่าปรับต่างๆ เป็ นเบียปรับคือค่าเสี ยหายทีกําหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาอันอาจมี
หรื อเกิ ดขึนจากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงประพฤติผิดสัญญา เพือให้ฝ่ายทีผิด สัญญาชดใช้ให้แก่ฝ่ายทีมิได้
ผิดสัญญา ดังนัน หากเบียปรับสู งเกิ นส่ วน ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดจํานวนเบียปรับตามสัญญาลงได้82 โดย
พิจารณาถึงทางได้เสี ยของโจทก์ซึงเป็ นเจ้าหนี ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย จากทีกล่าวมาศาลได้วาง
มาตรการให้ความคุ้มครองผูเ้ ช่าให้ได้รับความเป็ นธรรมจากการใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าโดย
อาศัยหลักสุ จริ ตพิจารณาจากพฤติการณ์ของคู่สัญญาว่าไม่ได้ถือเอาข้อกําหนดในสัญญาเป็ นสําคัญ หรือ
ได้สละบางข้อแล้ว และการทีศาลได้นาํ หลัก เบียปรับมาปรั บใช้ก ับกรณี สิ ทธิ ตามสัญญาทีกําหนดไว้
เกี ยวกับการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย การริ บหลักประกัน เรี ยกค่าปรับ ของผูใ้ ห้เช่า จึงเป็ นการคุม้ ครองผูเ้ ช่ า
ให้ได้รับความเป็ นธรรมจากการเข้าทําสัญญาเช่าวิธีหนึง
แต่อย่างไรก็ดี การเช่าพืนทีในศูนย์การมีความแตกต่างจากสัญญาเช่ าที อยู่อาศัย ตึกแถว
อาคารพาณิ ชย์ ในกรณี ทวไป
ั เนืองจากผูเ้ ช่าพืนทีประสงค์ทีจะใช้ในการประกอบธุ รกิจการค้าจึงมีก าร
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คําพิพากษาฎีก ารที 2298/2553 การทีแบบฟอร์ มของสัญญาเช่ าเป็ นแบบพิมพ์ทีผู ้ให้เช่ า
กําหนดขึนล่วงหน้าและนํามาใช้กบั ผูเ้ ช่ าทุกคนถือเป็ นสัญญาสําเร็ จรู ปตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติวา่
ด้วยข้อสั ญญาที ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540 แต่ข้อ กํา หนดในสัญ ญาเช่ าข้อ 8 จะก่ อ ความไม่เ ป็ นธรรรม
หรื อไม่ขึนอยู่กบั ว่าผูใ้ ห้เช่ าได้เปรี ยบผูเ้ ช่าเกิ นสมควรหรื อ ไม่ ศาลฎีกาวินิ จฉัยว่า การทีในสัญญาข้อ 8
ตกลงให้สิทธิ แก่ผูใ้ ห้เช่าทีจะบอกเลิกสัญญาได้แม้สัญญาเช่ ายังไม่สินสุ ดแต่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
ไม่ตากว่
ํ า 30 วัน ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็ นข้อ ตกลงทีทําให้ฝ่ายผู ้ให้เ ช่ าได้เปรี ยบฝ่ ายผูเ้ ช่ าเกิน สมควร จึง
ไม่ใช่ขอ้ สัญญาทีไม่เป็ นธรรมตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรรม พ.ศ.2540
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ปราณี ตังเสรี , เรื องเดิม, หน้า 78.
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คํา พิพากษาฎีก าที 2282/2527 ค่ าเสี ยหายอันเนื องมาจากการผิ ดสัญญาซึ งได้ก าํ หนดไว้ใน
สัญญาเช่านีเป็ นเบียปรับ ถ้าสู งเกินสมควร ศาลมีอาํ นาจทีจะลดได้ตามกฎหมาย

130
ลงทุนเงินเป็ นจํานวนมาก การแก้ไขปั ญหาโดยแนวทางของศาลเป็ นการคุม้ ครองผูภ้ ายหลังจากการเข้า
ทําสัญญา และหลังจากเกิดปั ญหาข้อพิพาทแล้ว ซึ งผูเ้ ช่ าพืนทีต้องได้รับ ความเสี ยหายจากการใช้สิทธิ
บอกเลิ ก สั ญ ญาของผู ้ เ ช่ า ไปก่ อ นแล้ ว โดยการทีไม่ ส ามารถประกอบธุ รกิ จ ในพืนที เช่ า แม้ ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 ผูเ้ ช่ าพืนทีจะได้รับความคุม้ ครองในฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภค
ประเภทหนึงก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีจะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และหลักเกณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคควรได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสี ยหายจากความไม่เป็ นธรรมนัน โดยสองมาตรา คือ มาตรการในการคุ ้มครองในการดําเนิ นคดี
ชันศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู้ ริ โภค พ.ศ. 2551 และมาตรการในการคุ ้มครองข้อสัญญาทีไม่เป็ น
ธรรม ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ต่างก็เป็ นมาตรการหลังจากการเข้า
ทําสัญญาแล้ว ซึ งเป็ นมาตรการในเชิงแก้ไขเยียวยาความเสี ยหายให้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภค ซึ งมิ ใช่ มาตรการก่ อน
การเข้าทําสัญญา ซึ งจะสามารถป้ องกัน มิให้ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อ ยได้รับความเสี ยหายจากการใช้เหตุ แห่ ง
การผิดสัญ ญาโดยไม่เป็ นธรรม เมือพิจารณากฎหมายคุ ้มครองผู ้บริ โภคทีเกี ยวกับการเช่ า กฎหมาย
ยอมรับว่าผูเ้ ช่ ามีบางกลุ่มบางประเภทสมควรได้รับการคุ ้มครองเพราะมีสถานะทีไม่เท่าเทียมกัน ขาด
ความรู ้ ความสามารถและอํานาจในการเจรจาต่อรองเพือป้ องกันมิให้ตนได้รับความเสี ยหายจากการใช้
สิ ทธิ โดยไม่สุจริ ตของผูใ้ ห้เช่ า หรื อการปล่อยให้คู่สัญญาเอกชนทังสองมีสิทธิ ตกลงกันอย่างอิส ระตาม
หลักเสรี ภาพในการทําสัญญา และหลักบุคคลต้องผูกพันตามการแสดงเจตนา อาจก่ อให้เกิ ดผลร้ ายต่อ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศในส่ วนรวม จึงได้ออกกฎหมายคุม้ ครองผู ้เช่ าบางประเภทไว้ในการ
จํากัดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่าในการบอกเลิกสัญญาเช่ าตามข้อตกลงในสัญญาไว้ จะตกลงให้ผิดแผกแตกต่าง
จากทีกฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้ เช่น
พระราชบัญ ญัติ ควบคุ ม การเช่ า เคหะและที ดิ น พ.ศ. 2504 ด้วยในช่ วงเวลาขณะที
ประกาศใช้กฎหมายนัน ประเทศไทยประสบปั ญหาเคหะและทีดินทีอยู่อาศัยของประชาชนยังมีปริ มาณ
ตํากว่าทีควรเพือบรรเทาความเดือดร้ อนของผูไ้ ม่มีทีอยู่อาศัยของตนเองจึงมีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึน83 โดยมีการกําหนดมาตราการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่าเคหะและทีดินเพือการใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย
โดยจํากัดสิ ทธิ ของผู้ให้เช่าในการบอกเลิกสัญญาเช่ากรณี ผิดนัดชําระค่าเช่ าไว้ในมาตรา 17 (1) ว่าต้อง
เป็ นกรณีผิดนัดชําระค่าเช่าสองคราวๆ ติ ดกัน นอกจากมีสัญญาต่อ กันไว้เป็ นอย่างอืน และได้ก าํ หนด
จํากัดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่าในการบอกเลิกสัญญาเช่ ากรณี ทีผูเ้ ช่าผิดสัญญาเกี ยวกับการใช้ทรัพย์สินทีเช่าเพือ
การอย่างอืนนอกจากการทีเช่า โดยให้ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีในการแจ้งคําเตือน หากผูเ้ ช่าไม่ปฎิบตั ิตามภายใน
เวลาอันสมควร ผูใ้ ห้เช่าจึงบอกเลิกสัญญาได้ ผูใ้ ห้เช่าจะใช้สิทธิ เลิกสัญญาทันทีไม่ได้ และ
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่ าทีดินเพือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ด้วยแต่เ ดิมสังคมไทย
อาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกรรม แต่เนืองจากมีการเอารัดเอาเปรี ยบเกตรกรผูเ้ ช่าโดยไม่เป็ นธรรม
จนเกิดความเดือดร้ อนและเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จของประเทศ รัฐ บาลจึงเห็นสมควรกําหนดให้การเช่ า
83
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ทีดินเพือประกอบเกษตรกรรมมีการควบคุมตามกฎหมาย มีก ารกําหนดมาตราการคุ้มครองสิ ทธิ ข องผู ้
เช่ าทีดินเพือเกษตรกรรมไว้ โดยจํากัดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่าในการบอกเลิกสัญญาเช่ ากรณีผิดนัดชําระค่าเช่า
ไว้ในมาตรา 31 (1) ต้องเป็ นกรณีผิดนัดชําระค่าเช่านารวมกันเป็ นเวลาสองปี และได้จาํ กัดเหตุทีผูใ้ ห้เช่ า
จะบอกเลิกสัญญาเช่ าได้ดว้ ยเหตุอืนไว้อีกด้วย และกําหนดวิธีการบอกเลิกการเช่ านา ผู ้ให้เช่ าต้อ งแจ้ง
เป็ นหนังสื อพร้ อมทังแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา และมีการส่ งให้คณะกรรมการเช่ า ทีดินเพือ
เกษตรกรรมทราบ เพือดําเนิ น สอบถามการคัดค้านของผู้เ ช่ า หากมีก ารค้ดค้านคณะกรรมการการเช่ า
ทีดินเพือเกษตรกรรมจะต้อ งมีคาํ วินิจฉัยโดยคํานึ งถึงความเดือดร้ อนเสี ย หายทีอาจจะเกิ ดขึนแก่ ผูเ้ ช่ า
ตามมาตรา 34 และมาตรา 35 นอกจากนี วิธีการคุม้ ครองทีปรากฏในพระราชบัญญัตินี เกี ยวกับความตก
ลงทําไว้ล่วงหน้าเป็ นข้อ ยกเว้น วิธี ก ารบอกเลิ กการเช่ า นา หรื อ การตกลงการเช่ า นาล่ วงหน้าที ทําไว้
ในขณะเช่านา หรื อทําไว้ล่วงหน้าเป็ นเวลาเกินกว่าหกเดือน มิให้ถือว่ามีการบอกเลิกการเช่านา
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่ าเคหะและที ดิน พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติค วบคุ ม
การเช่าเคหะและทีดิน พ.ศ. 2504 เป็ นกรณี ทีรัฐ เข้ามาแทรกแซงควบคุมสิ ทธิ ในการทําสัญญาเช่ าเพือ
คุม้ ครองประโยชน์ของผูเ้ ช่าบางประเภท ซึ งเสี ยเปรี ยบจากการทําสัญญาเช่ า โดยมีสถานะกฎหมายเป็ น
กฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้ อย หากไม่ปฎิบตั ิตามก็จะมีโทษทางอาญา
ในการเช่ าพืนทีศู นย์ก ารค้า นัน ผู ้เ ช่ ามี ค วามประสงค์ ทีจะได้รับความมันคงแน่ น อน
เกี ยวกับกํา หนดระยะเวลาในการเช่ า ซึ งมีสั ดส่ วนความเสี ยงกับการลงทุ น โดยตรง ดังนันกําหนด
ระยะเวลาการเช่าจึงเป็ นสาระสําคัญ แต่ ในบางครังการเข้าไปดําเนิ นธุ รกิ จในศูนย์การค้านัน ปั จจัยใน
การสร้ างรายได้ซึงอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูเ้ ช่าเป็ นจํานวนมาก เช่ น ปริ มาณคนเข้ามาใช้บริ การใน
ศูนย์การค้า การบริ หารจัดการพืนทีส่ วนกลาง ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศตกตําชะลอตัว เกิ ดการชุมนุ ม
ประท้วง เหตุภยั ธรรมชาติ ซึ งเหล่านีผูเ้ ช่ าต้องแบกรับภาระความเสี ยงภัยเป็ นการแน่นอนทีจะต้องปฎิบตั ิ
หน้าทีในการชําระหนีให้แก่ ผูใ้ ห้เช่าตามสัญญา ดังนันการทีกําหนดให้ผูเ้ ช่าผิดนัดชําระค่าเช่ าเพียงงวด
เดียวให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าบอกเลิกสัญญาได้โดยทันทีนนั หรื อการผิดสัญญาในข้อทีไม่ใช่ สาระสําคัญกระทบ
ต่อ หน้าทีตามสั ญญาเช่ า หลัก ย่อ มเป็ นการรั บภาระอย่า งหนักของผูเ้ ช่ าและเป็ นช่ อ งทางเครื องมือ ที
ศูนย์การค้าจะยกเลิกสัญญาทีเพือจะหาผูใ้ ห้เช่ารายใหม่ทีได้ประโยชน์โดยไม่คาํ นึงถึงความเสี ยหายของ
ผูเ้ ช่าพืนที ดังนันจึงสมควรทีรัฐจะเข้ามาควบคุ มกํากับการทําสัญญาเช่ าเพือให้คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ า
พืนทีรายย่อย ในกรณีทีผูเ้ ช่ าผิดนัดชําระค่าเช่า เพือมิให้ผูใ้ ห้เช่าศูนย์การค้าอย่างเคร่ งครัดและเป็ นการให้
โอกาสผูใ้ ห้เช่าพืนทีรายย่อยในการแก้ไขปั ญหา ดังนันกรณี จงึ ควรทีจะกําหนดให้ผูใ้ ห้เช่าจะมีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาเช่าได้เมือผิดนัดการชําระค่าเช่าสองงวดติดต่อกัน และในกรณี ขอ้ สัญญาซึ งเป็ นหน้าทีทัวไป
ของผูเ้ ช่าซึ งไม่กระทบต่อ ความปลอดภัยของชี วิต ทรัพย์สิน ของบุคคลอืน ควรให้โอกาสผูเ้ ช่ าแก้ไข
โดยวิธีการแจ้งเตือนให้แก้ไขการทีผิดสัญญานันเสี ยก่ อน หากผูเ้ ช่ าละเลยเพิก เฉยจึงให้ผู้ให้เช่ ามีสิทธิ
การบอกเลิกสัญญาได้
ภายใต้พระราชบัญ ญัติคุ ้มครองผู ้บริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขครั งที 2) พ.ศ. 2541 ตาม
มาตรา 35 ทวิ กําหนดให้การประกอบธุ รกิ จขายสิ น ค้า หรื อบริ ก ารใด ถ้าสั ญ ญาซื อขายหรื อสัญญา
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ให้บริ การนันมีกฎหหมายกําหนดให้ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อ หรื อตามปกติประเพณี ทาํ เป็ นหนังสื อ คณะกรร
รมการว่าด้วยสั ญ ญามีอ าํ นาจกําหนดให้ก ารประกอบธุ ร กิ จขายสิ น ค้าหรื อ ให้บริ ก ารนันเป็ นธุ รกิ จ
ควบคุ มสัญ ญา คณะกรรมการสัญญาจะกํา หนดให้ใช้ ข ้อ สั ญ ญาใด หรื อ ต้อ งใช้ข ้อ สั ญ ญาใดโดยมี
เงือนไขในการใช้ขอ้ สัญญาด้วยก็ได้ตามมาตรา 35 ทวิ วรรคสาม หรื อกําหนดไม่ให้ใช้ขอ้ สัญญาใดตา
มาตรา 35 จัตวา ซึ งก็จะเป็ นการแก้ไขปั ญหาคุม้ ครองผูเ้ ช่ าก่ อนการเข้าทําสัญญา โดยในปั ญหาการใช้
สิ ทธิ บอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าพืนทีศู นย์การค้าคณะกรรมการสัญญาชอบทีจะใช้อาํ นาจกําหนดให้ใช้
ข้อ สัญญาเกี ยวกับการบอกเลิ ก โดยคุ้มครองสิ ทธิ ข องผู้เ ช่ า “กรณี ผู ้เ ช่ าผิ ดนัด ชําระค่ า เช่ า สองคราว
ติดต่อกัน ผูใ้ ห้เช่าจึงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ กรณี ผูเ้ ช่ าผิดสั ญญาข้อหนึ งข้อใดในสัญญาเช่ า ให้สิทธิ
ผูใ้ ห้เช่าบอกกล่าวแจ้งเตือนผูเ้ ช่าให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที ได้รับแจ้งเป็ น
หนังสื อจากผูใ้ ห้เช่า หากผูเ้ ช่าเพิกเฉยหรื อไม่สามารถแก้ไขเยียวยา ผูใ้ ห้เช่ าจึงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้

บทที 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
เนืองจากในสังคมเมื อ งปั จจุบนั มีผูค้ นนิ ยมไปใช้บริ การจับจ่ายใช้สอยภายในศู นย์การค้าเป็ น
จํานวนมากเพราะความสะดวกสบายในการเดินทาง ทีจอดรถ และความครบวงจรสามารถทําธุ รกรรม
หรื อกิจกรรมได้หลายอย่างภายในทีเดียวกันด้วยเวลาอันจํากัด มีกลุ่มทุนทางธุ รกิจขนาดใหญ่พร้ อมร่ วม
ลงทุนในการดําเนินธุ รกิจศูนย์การค้า ซึ งมีการคาดการณ์โดยนายนริ ศ เชยกลิ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการเงิ นและบัญชี ของกลุ่มบริ ษ ัท เซ็ นทรั ลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และอดีตนายกสมาคม
ศูนย์การค้า ว่าในอีก 5 ปี นับจากปี 2556 ซึ งมีจาํ นวนศู น ย์ก ารค้ากว่า 74 แห่ งทัวประเทศ จะมี การเปิ ด
ให้บริ การของศูนย์การค้าในประเทศไทยเพิมขึนเป็ นกว่า 100 ศู นย์ก ารค้าทัวประเทศ ใช้เงิ นลงทุ นกว่า
1.2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะหลังเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนหรื อเออีซี จะมีนกั ลงทุ นเข้ามาลงทุน
เป็ นจํานวนมาก77 และมีศูนย์การค้าขนาดเล็กหรื อศู นย์การค้าชุ มชนทีจะเปิ ดดําเนิ นการอี กเป็ นจํานวน
มากในอนาคตทัวประเทศ ทังนี ศู นย์การค้ามีรายได้หลัก คือค่าเช่า และค่าบริ การพืนทีเช่ าทีเรี ยกเก็บจาก
ผูเ้ ช่าพืนที ซึ งส่ วนหนึงเป็ นผูเ้ ช่ารายใหญ่หรื อผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenent) และอีกส่ วนหนึงคือ ผูเ้ ช่าราย
ย่ อ ย (Co-Tenant) ประกอบสภาพเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศเปลี ยนแปลงไปจากสั ง คม
เกษตรกรรม เป็ นสังคมทํามาค้าขายและให้บริ การ ทําให้อาชี พหลักของคนไทยคือการค้าขายและบริ การ
เพิมมากขึน ซึ งทําเลในการทํามาค้าขายเป็ นปั จจัยสําคัญในการประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นธุ รกิ จ
และผู ้ประกอบการค้า ขายหรื อ ให้บ ริ ก ารสิ น ค้า มี ค วามต้อ งการทีจะเข้า ดํา เนิ น ธุ รกิ จ ภายในพืนที
ศูนย์การค้า ผูท้ าํ การค้าและบริ การของคนไทยจึงเข้าเป็ นผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย (Co-Tenant) ในศูน ย์การค้า
จํานวนมาก จากพืนฐานทีผูใ้ ห้เช่าศูนย์การค้ามีอาํ นาจในการเจรจาต่อ รองเหนื อ หรื อมากกว่าผูเ้ ช่ าพืนที
แล้ว แต่โดยเฉพาะผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยนันศู นย์การค้าจะมี การกําหนดเงือนไขในสัญญาเช่ าไว้ล่ วงหน้า
แบบสัญญาสําเร็ จรู ป ซึ งมีขอ้ ตกลงอันมีลกั ษณะให้ศูนย์การค้าได้เปรี ยบผูเ้ ช่ าพืนทีเกิ นสมคร ทําให้เกิ ด
ปั ญหาความข้อพิพาทและความไม่เป็ นธรรมของข้อสัญญาสัญญาเช่ าระหว่างศู นย์ก ารค้าผูใ้ ห้เ ช่ า และ
ผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อ ย หลากหลายข้อพิพาท เช่ น การก่ อ สร้างไม่แล้วเสร็ จตามสั ญ ญา ไม่เป็ นไปตามคํา
โฆษณาชักชวน ข้อตกลงเกียวกับการย้ายพืนทีหรื อยกเลิกการเช่ าโดยไม่มีเหตุผิ ดสัญญา ข้อตกลงให้
สิ ทธิ ผูใ้ ห้เช่ าเรี ยกเก็ บค่ าใช้ จ่ายทีไม่แน่ นอนในระหว่างสั ญญาเช่ นค่ าการตลาด ค่าโฆษณา หรื อการ
ส่ งเสริ มจัดกิ จกรรมนอกเหนือจากค่าเช่าค่าบริ การเพิมภาระให้กบั ผูเ้ ช่าพืนที หรื อข้อ ตกลงเกี ยวกับการ
จัดเก็บค่าส่ วนแบ่งในการดําเนินธุ รกิจในอัตราทีสู ง ข้อ ตกลงเกี ยวกับการต่อ อายุสัญญาซึ งไม่แน่น อน
และสิ ทธิ การบอกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าบางข้ออันมีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรี ยบผูเ้ ช่า สุดท้ายผูเ้ ช่าพืนทีก็
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ผลักภาระต้นทุนต่าง ๆในการดําเนินธุ รกิจในศูนย์การค้าให้เป็ นของผูบ้ ริ โภคโดยตรง อย่างเช่นกรณีของ
ศูนย์อาหารซึ งมีการเรี ยกเก็บค่าอาหารในอัตราทีสู งซึ งเป็ นปั ญหาเรื องค่าครองชี พทีกรมการค้าภายใน
ต้องเข้าไปแก้ไขปั ญหา78 และมีคดีขอ้ พิพาทขึนสู่ การพิจารณาของศาล ซึ งศาลได้ให้ก ารคุ ้มครองผูเ้ ช่ า
พืนทีในศู นย์การค้าโดยนําพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสั ญญาที ไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาเป็ นแนวทางในการตัดสิ น วินิจฉัยอย่างคดี ผู ้บริ โภค แต่
กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็ นเพียงการแก้ไขปั ญหาหรื อเยียวยาแก้ไขคุม้ ครองผูเ้ ช่าหลังจากทํา
สัญญา มิได้มีมาตรการคุม้ ครองก่อนสัญญาแต่อย่างใด ในต่างประเทศนันมีแนวคิ ดการคุม้ ครองผูเ้ ช่ า
พืนทีในการดําเนินธุ รกิจโดยคุม้ ครองการทําสัญญาเช่าเพือให้มีความแน่นอนชัดเจน กําหนดระยะเวลา
การเช่า การต่ออายุ การบอกเลิกสัญญา และมีคณะกรรมการควบคุม เป็ นการเฉพาะแยกต่างหากจากการ
เช่ าอสังหาริ มทรัพย์เพือพักอาศัย เพราะการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการดําเนินธุ รกิ จนัน ผูเ้ ช่าไม่มอี าํ นาจ
ต่อรองทีพอเพียงก็จะเกิดการเอาเปรี ยบจากผูใ้ ห้เช่ าและทําให้เกิ ดความเสี ยหายขึนเป็ นจํานวนมากกว่า
การเช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ประเภทอื น โดยในประเทศอังกฤษจะมีก ฎหมายเรี ยกว่า The Landlord and
Tenant Act 1954 และประเทศออสเตรเลีย ก็มี การออกกฎหมายคุ ้มครองผูเ้ ช่ าพืนทีในศู นย์การค้าเป็ น
การเฉพาะ เรี ย กว่า The Retail Shop Act 1994 ส่ วนในประเทศฝรังเศสมีก ฎหมายควบคุ มการเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพือการพาณิชย์แยกออกมาจากการเช่าทีพัก อาศัย ซึ งกฎหมายของทังสามประเทศก็ มี
แนวคิดทีจะควบคุมการทําสัญญาเช่ าทางพาณิ ชย์ให้เกิ ดความเป็ นธรรมโดยมุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ า มิ
ให้ได้รับความไม่เป็ นธรรมจากการทําสัญญาเช่ า แต่ตามกฎหมายของไทยนัน พบว่ากฎหมายทีใช้บงั คับ
เกี ยวกับการเช่าทรัพย์สินนัน ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถให้ความคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า
เป็ นการเฉพาะเพือป้ องกัน มิ ให้ไ ด้รั บความเสี ย หายจากการเข้า ทํา สั ญ ญาเช่ ากับผู ้ให้เ ช่ า ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ บรรพ 3 เช่ าทรั พย์ ให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าในฐานะทีสองฝ่ ายมี
ความเท่าเทียมกันและสามารถทีจะเจรจาต่อรองรักษาผลประโยชน์ของตนเอง กฎหมายจึงทําหน้าทีเป็ น
เพียงเครื องมือในการบังคับให้คู่ สัญญาปฎิบตั ิต ามข้อตกลง และในกรณี ทีคู่ สัญญาไม่ได้มีก ารตกลง
เกี ยวกับบางเรื องไว้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์จึงกําหนดสิ ทธิ แ ละหน้าที ทีคู่ สัญ ญาจะเป็ น
อย่างไรตามกฎหมาย โดยหลักแล้วให้อาํ นาจคู่สัญญาทีจะตกลงให้ผิดแผกแตกต่างจากทีกฎหมายบังคับ
ไว้ได้บนพืนฐานของหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา และความผูก พันในการแสดงเจตนาของคู่สัญญา ซึ ง
กฎหมายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่สามารถให้ความคุม้ ครองผูเ้ ช่าให้ได้รับความเป็ นธรรมได้อย่างเพียงพอ
เพราะผูเ้ ช่าบางประเภทไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองในการเข้าทําสัญญาเช่ าทีเท่าเทียมกันกับผูใ้ ห้เช่ า
โดยเฉพาะปั จจุบนั วิธีปกติในการดําเนินธุ รกิ จ ศูนย์การค้าผูใ้ ห้เช่ าได้กาํ หนดข้อตกลงในสัญญาเช่ าเป็ น
ประโยชน์แก่ตนแต่เพียงฝ่ ายเดียวและเป็ นภาระหนักหรื อความเสี ยงภัยแก่ ผูเ้ ช่ าอย่างมากอันไม่เป็ นธรรม
ซึ งเหตุเ กิ ดเพราะผู ้เช่ าพืนที รายย่อยขาดอํานาจต่อ รอง ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ของการกําหนดอัตราค่ าเช่ า
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ข้อ ตกลงเกี ยวกับการชําระค่าโฆษณา ค่ าการตลาด กําหนดข้อ ตกลงเกี ยวกับการเปลี ยนย้ายพืนทีเช่ า
กําหนดข้อตกลงเกียวกับการต่ออายุของสัญญาเช่า กําหนดข้อตกลงเกี ยวกับการใช้สิทธิ บอกเลิก สัญญา
ของผูใ้ ห้เช่า เมือได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหากฎหมายต่างๆ ทีเกียวกับมาตรการทางกฎหมาย
คุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีร้ านค้ารายย่อยในศูนย์การค้า ในปั ญหาเกียวกับข้อ ความโฆษณาชักชวนไม่เป็ นจริ ง
ปั ญหาการย้ายพืนทีเช่าหรื อยกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่ า ปั ญหาการเรี ยกเก็บเงินค่าโฆษณาหรื อ กิ จกรรม
การตลาด การใช้สิทธิ เลิกสัญญา การใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่า ก็พบว่ากฎหมายทีใช้บงั คับในปั จจุบนั ยัง
ไม่สามารถให้ความคุม้ ครองผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้าเป็ นการเฉพาะเพือป้ องกันมิให้ได้รับความ
เสี ยหายจากการเข้าทําสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่า และภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไข
เพิมเติมครังที 1 พ.ศ. 2541) จะกําหนดให้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีอาํ นาจทีจะควบคุมข้อตกลง
ในสัญญาให้เกิดความเป็ นธรรมแต่ก็มีปัญหาเกี ยวกับคํานิยามของผูบ้ ริ โภคหมายความรวมถึงผูเ้ ช่ าพืนที
ในศูนย์การค้าแค่ไหนเพียงใด และมาตรการคุม้ ครองยังไม่มีการประกาศให้ธุรกิจให้เช่าพืนทีรายย่อยใน
ศูนย์การค้าเป็ นธุ รกิจควบคุมสัญญา และให้สัญญาเช่ าพืนทีศูนย์การค้าเป็ นสัญญาทีต้องควบคุมเนื อหา
ในสัญญา จึงทําให้ผเู ้ ช่าพืนทีรายย่อยซึ งเสี ยเปรี ยบในการทําสัญญายังไม่ได้รับความคุม้ ครองก่อนการทํา
สัญญา แม้ผูเ้ ช่าพืนทีในศู นย์การค้าจะได้รับความคุม้ ครองจากพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2551 ตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ก็ตาม และได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
ข้อสัญญาอันไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 แต่พระราชบัญญัติดงั กล่าวก็เป็ นการคุม้ ครองผูเ้ ช่ าภายหลังสัญญา
และปั ญหาคดีขอ้ พิพาทขึนสู่ ศาลแล้ว ซึ งเป็ นมาตรการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหายที เกิ ดขึนกับผูเ้ ช่ า แต่
มิใช่ มาตรการป้ องกันคุ ้มครองผู ้เช่ ามิ ให้ได้รับความเสี ยหายก่อ นการทําสัญญา จึงควรแก้ไข้ให้ผูเ้ ช่ า
ได้รับความคุม้ ครองก่อนการทําสัญญา ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะทีจะคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อย
ในศูนย์การค้า แต่มีขอ้ พิจารณาว่าเป็ นความจําเป็ นทีจะควรใช้กฎหมายคุม้ ครองผู ้บริ โภคทีใช้บงั คับอยู่
ในปั จจุบันมีมาตราคุ ้มครองก่ อ นการเข้า ทํา สัญญาทีกําหนดไว้ในกฎหมายทีจะนํามาปรับขยายเพือ
คุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยในฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากทีได้ศึกษาวิจยั ดังกล่ าวมา ผูว้ ิจยั ได้ชี ให้เ ห็ นสภาพปั ญหา เหตุผลและความจําเป็ นในการ
แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายเพือคุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้า เกี ยวกับการข้อ สั ญญาอันไม่เ ป็ น
ธรรมในสัญญาเช่า จึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายและมาตรการทางกฎหมาย
คุม้ ครองผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยในศูนย์การค้าในเชิงป้ องกัน
5.2.1 ควรแก้ ไขนิยามผู้บริ โภคตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผู ้บริ โภค พระราชบัญ ญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ได้ให้
นิ ย ามความหมายของผู ้บริ โภคโดยใช้หลัก พิจารณาเกี ยวกับลักษณะสถานะของคู่ สัญ ญา แม้จ ะให้
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หมายความรวมถึงผูเ้ ช่ าพืนที แต่ปัญหาความไม่ชดั เจนและการตีความผูเ้ ช่าพืนทีทางการค้าเป็ นผูบ้ ริ โภค
หรื อไม่ และผลจากปั ญหาคํานิยามของกฎหมายจํากัดการพิจารณาเกียวกับลักษณะสถานะของคู่สัญญา
โดยมิได้มีกาํ หนดเงือนไขเกียวกับอํานาจของการเจรจาต่อรองทีไม่เท่าเทียมกัน ผูเ้ ช่ าซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภคจึง
หมายความรวมถึ งผู ้เช่ า หลัก (Anchor Tenant) ด้วยหรื อ ไม่ จึ งเป็ น ปั ญหาความไม่ ชดั เจนของนิ ยาม
กฎหมายคุ ้มครองผู้บ ริ โ ภค ทําให้ผู้เ ช่ าพืนทีซึ งขาดอํานาจในการเจรจาต่อ รองกับผูใ้ ห้เ ช่ าพืนทีใน
ศู น ย์ก ารค้ายังคงเป็ นทีถกเถียงและไม่ ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริ โภคทีแน่น อน
เพียงพอ จึงควรทีจะแก้ไขคํานิ ยามของผูบ้ ริ โภคให้ชดั เจนหมายความรวมถึงและจํากัดเฉพาะผูเ้ ช่ าพื นที
ในศูนย์การค้าซึ งไม่มีอาํ นาจเจรจาต่อรองกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
5.2.2 ควรกําหนดให้ สัญญาเช่ าพืนทีในศูนย์ การค้ าซึ งผู้เช่ าเป็ นผู้เช่ าพืนทีรายย่ อยเป็ นสั ญญาที
ควบคุม
สํา นัก งานคณะกรรมการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค โดยคณะกรรมการสั ญญาใช้ อาํ นาจตาม
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที 2) แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ
ประกาศให้ธุรกิจเช่าพืนทีศูนย์การค้าทีมีการแบ่งพืนทีให้กบั ผูเ้ ช่ารายย่อยเป็ นธุ รกิจทีถูก ควบคุ มสัญญา
โดยควรทีจะกําหนดนิยามความหมายของคําว่า “ธุรกิจให้เช่ าพืนทีศู นย์การค้า” และความหมายของคํา
ว่า “ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย” ให้ชดั เจน และควรทีสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคควรจะพิจารณา
แก้ไขปั ญหา ดังนี
1. ปัญหาเกียวกับข้ อความโฆษณาชักชวนไม่ เป็ นจริ งหรือไม่ ดําเนินการ
คณะกรรมการสัญญาใช้อ าํ นาจตามมาตรา 35 ตรี กําหนดเนื อหาที ต้องควบคุ มใน
สัญญาเช่าพืนที โดยกําหนดให้ขอ้ ความเกียวกับคําโฆษณา หรื อสิ งทีศู นย์ก ารค้าจะดําเนิ นการจัดทําใน
อนาคตในระหว่างอายุสัญญาเช่าระบุไว้เป็ นข้อความจําต้องมีหรื อเป็ นส่ วนหนึงของสัญญา
และควรทีคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาว่าสมควรใช้
อํานาจตามมาตรา 25 ที บังคับให้ศูน ย์ก ารค้าเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง เกียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียด
อย่ า งอืนเกี ยวกับข้อ โฆษณาหรื อ ชัก ชวนให้ผู ้เช่ า ทราบ เช่ น หลัก ฐานบันทึก ความร่ วมมื อ การเปิ ด
ร้ านค้าแฟรนไซส์ หรื อร้านค้าทีมีชือเสี ยง หรื อเปิ ดโรงภาพยนตร์ หรื อ เปิ ดสวนสนุก รวมทังรายละเอียด
แผนงานทีจะจัดกิ จกรรมในอนาคตประกอบคํา โฆษณาหรื อ ชัก ชวน หรื อ คณะกรรมการคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคว่าด้วยการโฆษณา อาจพิจารณาออกคําสังเตือนให้แสดงสัญลักษณ์ขอ้ ความในสื อโฆษณาหรื อ
ชักชวนผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยทราบว่าเป็ นเพียงรู ปโฆษณาเพือมิให้หลงเชือ ตามมาตรา 26
2. ปัญหาเกียวกับข้ อสั ญญาการย้ายพืนทีเช่ าหรือยกเลิกสั ญญาของผู้ให้ เช่ า
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยคณะกรรมการสัญญาใช้อาํ นาจตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติมครังที 1 พ.ศ. 2541) มาตรา 35 ทวิ ประกาศ
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ให้ธุรกิจเช่าพืนทีศูนย์การค้าทีมีการแบ่งพืนทีให้กบั ผูเ้ ช่ารายย่อยเป็ นธุ รกิ จทีถูกควบคุมสัญญา และตาม
มาตรา 35 ตรี ควรทีคณะกรรมการสัญญาจะ ห้ามมิให้มีขอ้ ตกลงให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าย้ายพืนทีเช่ าหรื อยกเลิก
สัญญาเช่า โดยทีผูเ้ ช่าไม่ผิดสัญญาเช่า หากมีขอ้ ตกลงดังกล่าวให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีอยู่ เพือเป็ น
มาตรการป้ องกันมิให้ผูเ้ ช่าได้รับความเสี ยหายจากการใช้สิทธิ ของผู้ให้เช่ าพืนทีโดยมิได้ค าํ นึ งผลเสี ย
หายของผูเ้ ช่า ทังนี ด้วยการเปลี ยนแปลงโยกย้า ยก็จะส่ งผลกระทบกับผูเ้ ช่ าทีจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ น
จํานวนมากเกี ยวกับการตกแต่งร้านค้าใหม่ การไม่ให้สัญญาดังกล่ าวมีผ ลบังคับจะเป็ นกลไกมาตรการ
ให้ผูใ้ ห้เช่าพืนทีต้องเข้าสู้การเจรจาปรับแก้ไขหรื อตกลงเลิกสัญญาและคํานึงถึงความเสี ยหายของผูเ้ ช่า
3. ปัญหาเกียวกับการชํ าระค่ าโฆษณาหรื อกิจกรรมการตลาดหรือค่ าใช้ จ่ายอืนผล
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยคณะกรรมการสัญญาใช้อาํ นาจตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติมครังที 1 พ.ศ. 2541) มาตรา 35 ทวิ ประกาศ
ให้ธุรกิจเช่ าพืนทีศูนย์การค้าทีมีการแบ่งพืนทีให้กับผูเ้ ช่ารายย่อยเป็ นธุ รกิ จทีถู กควบคุ มสัญญา และตาม
มาตรา 35 ตรี ควรที จะควบคุมข้อ สั ญญาเกี ยวกับการชําระค่าโฆษณาหรื อค่ากิ จกรรมการตลาด หรื อ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยควรควบคุมให้มีการระบุขอ้ ความในสัญญาว่าค่าโฆษณาหรื อค่ ากิ จกรรรมการตลาด
หรื อค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือจากค่าเช่าหรื อค่าบริ การทีเรี ยกเก็บเป็ นปกติ มี จาํ นวนทีแน่ นอนไม่เ กิ น
เท่าใด หากมิได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าหรื อมิได้ระบุไว้ในสัญญาเช่า หรื อภายหลังจากทีทําสั ญญาเช่ าแล้ว
จะเรี ยกเกิ นกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่ าไม่ได้และหากผูเ้ ช่าพืนทีไม่ปฎิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา
ข้อนีไม่ถือว่าเป็ นการทีผูเ้ ช่ าผิดสัญญาอันจะเป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้เช่าใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
4. ปัญหาเกียวกับการใช้ สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยคณะกรรมการสัญญาใช้อาํ นาจตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติมครังที 1 พ.ศ. 2541) มาตรา 35 ทวิ ประกาศ
ให้ธุรกิจเช่าพืนทีศูนย์การค้าทีมีการแบ่งพืนทีให้กบั ผูเ้ ช่ารายย่อยเป็ นธุ รกิ จทีถูกควบคุมสัญญา และตาม
มาตรา 35 ตรี ควรทีจะควบคุมข้อสัญญาเกียวกับการต่ออายุ โดยควรควบคุมข้อความเกียวกับการต่ออายุ
ของสัญญาเช่ามีล ักษณะเป็ นคํามันในการต่ออายุ เมือผูเ้ ช่ าสนองตอบรับคํามันก็ เป็ นการต่ ออายุตาม
สัญญาเช่าต่อไปตามสัญญา เว้นแต่ในกรณี ทีจะไม่มีการระบุเป็ นคํามันไว้ก็ค วรทีจะควบคุ มสัญญาให้มี
ข้อสัญญากําหนดวิธีการทีผูเ้ ช่ าขอต่ออายุสัญญาโดยการแจ้งแก่ ผูใ้ ห้เช่ าก่ อนล่วงหน้าก่ อนครบกําหนด
อายุสัญญา ในระยะเวลาทีเพียงพอเพือทีผูเ้ ช่าจะได้รับคํายืนยันความประสงค์ทีชัดเจนจากผู้ให้เช่ าว่าจะ
ต่ออายุสัญญาเช่าหรื อไม่เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
5. ปัญหาเกียวกับการใช้ สิทธิ เลิกสั ญญา
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยคณะกรรมการสัญญาใช้อาํ นาจตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติมครังที พ.ศ.2541) มาตรา 35 ทวิ ประกาศให้
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ธุ รกิจเช่าพืนทีศู นย์การค้าทีมี การแบ่งพืนทีให้กับผูเ้ ช่ ารายย่อยเป็ นธุ รกิจทีถูกควบคุ มสัญญา และอาศัย
อํานาจตามมาตรา 35 ตรี ควรทีจะควบคุมเนือหาของข้อตกลงในสั ญญาเช่ าจํากัดสิ ทธิ การใช้สิ ทธิ บอก
เลิ ก สั ญญาของผู ้ให้เ ช่ ามิ ให้ใช้ สิ ทธิ บอกเลิก สั ญ ญาได้ฝ่ ายเดี ยวโดยไม่ มีเ หตุ ทีผู ้เ ช่ าผิด สัญ ญาในข้อ
สาระสําคัญ โดยกําหนดเหตุทีผูเ้ ช่ าผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ และวิธีการบอกเลิ กสัญญากําหนดให้
ผูใ้ ห้เช่าบอกกล่าวแก่ ผูเ้ ช่ าแล้ว และผูเ้ ช่ าได้เพิกเฉยต่อการแก้ไข เพือแก้ไขปั ญหาข้อสัญญาการใช้สิทธิ
เลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าทีไม่เป็ นธรรมและไม่เป็ นการเอาเปรี ยบผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อย
5.2.3 ควรแก้ ไขพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสั ญญาทีไม่ เป็ นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 โดยเพิม
ตัวอย่ างขอข้ อตกลงทีอาจถือได้ ว่าทําให้ ได้ เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง
ตามพระราชบัญญัติวา่ ข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540 บทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสาม
ได้วางกรอบตัวอย่างของข้อสัญญาทีอาจถือว่าไม่เป็ นธรรมเพือเป็ นแนวทางในการพิจารณาคดีของศาล
ทีจะพิจารณาว่าข้อตกลงอันไม่เป็ นธรรมทีมีลกั ษณะหรื อมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงปฎิบตั ิ หรื อรับภาะ
เกิ นกว่าทีวิญ ูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็ นข้อตกลงทีอาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึง โดยเฉพาะในมาตรา 4 (6) ระบุเฉพาะเรื องสัญญาขายฝาก มาตรา 4 (7) ระบุเฉพาะสั ญญาเช่ าซื อ
มาตรา 4 (8) ระบุเฉพาะข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิต และมาตรา 4 (9) ข้อตกลงทีกําหนดวิธีคิดดอกเบีย
ทบต้นทีทําให้ผู ้บริ โภคต้องรั บภาระสู งเกิ นกว่าทีควร เป็ นตัวอย่างให้ผู ้ประกอบธุ รกิ จแต่ ล ะประเภท
ดังกล่าวเห็นชัดแจ้งว่าข้อตกลงนันไม่เป็ นธรรม จึงมีส่วนช่วยผลักดันบังคับให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจในธุ รกิจ
ทีระบุไว้ตาม มาตรา 4 (6) ถึง (9) ปรับลดหรื อแก้ไขสัญญาให้เป็ นธรรมทีพอบังคับได้ ดังนันเพือให้เกิด
ความชัดเจนในเรื องสัญญาเช่าทีไม่เป็ นธรรมจึงควรแก้ไขเพิมเติมมาตรา 4 โดยเพิมตัวอย่างของสัญญา
เช่ าเป็ น อนุมาตรา (10) ในลักษณะว่า “ข้อตกลงในสัญญาเช่าทีกําหนดค่าตอบแทนการเช่าหรื อกําหนดให้
ผูเ้ ช่าต้องรับภาระสู งเกินกว่าทีควร” เพือเป็ นตัวอย่างทีศาลจะนําพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ น
ธรรม พ.ศ.2540 มาปรับใช้กบั คดีทีผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยฟ้ องเรี ยกร้ องต่อไป
5.2.4 ควรส่ งเสริ มสนั บสนุนสมาคมทีมีวตั ถุประสงค์ ค้มุ ครองสิ ทธิ ผ้ บู ริ โภค
ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 41 และ 42 ได้มีมาตรการ
การรวมกลุ่ ม ของสมาคมอยู่ แ ล้ว โดยได้ก ํา หนดให้หลัก เกณฑ์ให้ส มาคมที มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผู้บริ โภคทีคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครับรองทําหน้าทีฟ้ องคดี แ ทนผูบ้ ริ โภคได้
ดังนัน หากผูเ้ ช่าพืนทีในศู นย์การค้าสามารถรวมกลุ่มกันเป็ นสมาคมเพือคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ า ด้วยกัน
และใช้สมาคมเป็ นบทบาทสําคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผู้เช่าพืนทีในศู นย์การค้า ก็จะทําให้ผูเ้ ช่ าพืนที
มีก ารแลกเปลี ยนความรู ้ ค วามสามารถ มี ค วามเข้มแข็ งของอํา นาจในการเจรจาต่ อ รองกับผู ้ให้เ ช่ า
ศูนย์การค้าเพิมขึน ดังนันจึงควรทีรั ฐจะเข้ามาสนับสนุ นการรวมกลุ่ มจัดตังสมาคมให้มีความเข้มแข็ง
เพือใช้เป็ นเครื องมือ ในการคุ้มครองสิ ทธิ ของผูเ้ ช่ าพื นทีซึ งยัง ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากข้อสัญ ญา
ต่อไป
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5.2.5 ควรนําการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ ในการดําเนินคดีผ้ บู ริโภค
ในขณะนี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 26 พ.ศ.
2558) หมวด 4 การดําเนิ นคดี แ บบกลุ่ม ได้มีผ ลใช้บงั คับแล้วตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม 2558 เป็ น ต้นมา
ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยซึ งไม่ได้รับความเป็ นธรรมในข้อสัญญาซึ งเป็ นกลุ่มจํานวนมากทีได้รับความเสี ยหาย
จากมูลกรณีเดียวกันจากศูนย์การค้า จึงสามารถนําการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ร่วมกับพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ในการดําเนิน คดี กบั ผู ้ประกอบธุ รกิ จ ซึ งจะทําให้ได้รับประโยชน์
ความคุ ้มครองตามมาตรการคุ ้ม ครองผู้บ ริ โภคและได้รั บความสะดวกตลอดจนประหยัด ต่ อ เวลา
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
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ประวัติผู้เขียน
ชือ ชือสกุล

:

นายสกล โชติชยั

วัน เดือน ปี เกิด

:

1 กุมภาพันธ์ 2516

สถานทีเกิด

:

จังหวัดจันทบุรี

วุฒิการศึกษา

:

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2533
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี การศึกษา 2537
ประกาศนียบัตรผูผ้ า่ นการอบรมวิชาว่าความ
สํานักฝึ กอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ปี 2539

ประสบการณ์ทาํ งาน

:

พ.ศ. 2537 – 2540 ทนายความ
บริ ษทั บุญสมอินเตอร์เนชันแนลลอว์ จํากัด
พ.ศ. 2541– 2542 ทนายความ สํานักงานกฎหมายทวีธรรม
พ.ศ. 2543 – 2546 หัวหน้างานฝ่ ายกฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน จํากัด

ตําแหน่งหน้าทีการงานปัจจุบนั :

พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั ทนายความ/กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานไทยภัทรการกฎหมายและธุรกิจ จํากัด
พ.ศ. 2549- ปัจจุบนั ทีปรึ กษากฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั ไทยสตาร์ ชิปปิ ง จํากัด และในเครื อ

