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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ศูนย์การค้าเข้ามามีบทบาทสําคัญในชี วิตประจําวันของผู้คนในสังคม จึงมีผูเ้ ช่ าพืนที
รายย่อยเข้าทําสัญญาเช่าพืนทีร้ านค้าในศูนย์การค้าเพือขายสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นจํานวนมาก ซึ งพบว่าผูเ้ ช่า
พืนทีรายย่อยไม่มีอาํ นาจในการเจรจาต่อรองกับศู นย์การค้า สัญญาเช่ ามีลกั ษณะเป็ นสั ญญาสําเร็ จรู ปซึ งมี
การกําหนดข้อความไว้ล่วงหน้า ให้สิทธิ ผูใ้ ห้เช่ าได้เปรี ยบผูเ้ ช่ าเกิ นสมควร เกี ยวกับการไม่ปฏิ บตั ิตามคํา
โฆษณาชักชวน การใช้สิทธิ ยา้ ยพืนทีเช่า เกี ยวกับค่าตอบแทนการเช่า การใช้สิ ทธิ ต่ ออายุและการบอกเลิ ก
สัญญาเช่า อันมีลกั ษณะเป็ นข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม ส่ งผลทําให้ผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยได้รับความเดื อดร้ อน
ถูกเอาเปรี ยบในข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม จึงได้ศึกษาวิจยั เกี ยวกับมาตรการของกฎหมายคุม้ ครองผู้บริ โภค
รู ปแบบนิ ติสัมพันธ์ ระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จศู นย์การค้าและผู ้เช่ าพืนทีรายย่อย กฎหมายที เกี ยวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ผูเ้ ช่ าพืนทีร้ านค้ารายย่อยในศูนย์การค้าทังในประเทศและต่างประเทศ
จากการศึกษาวิจยั จึงพบว่าการประกอบธุ รกิจให้เช่าพืนทีศู นย์ก ารค้าไม่ใช่ ธุรกิ จทีต้อ งควบคุม
สัญญาตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2541) และความ
ไม่ชดั เจนของนิยามคําว่า “ผูบ้ ริ โภค” ผูเ้ ช่าจึงยังไม่ได้รับความคุม้ ครองก่ อนการเข้าทําสัญญา นอกจากนี
การแก้ไขปั ญหาโดยศาลก็ยงั คงเป็ นมาตรการแก้ไขปั ญหาทีปลายเหตุหลังเกิดความเสี ยหายแล้วเมือมีขอ้
พิพาทเกิดขึน การจะนํามาตรการคุม้ ครองผู้บริ โภคตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551
มาใช้ในการแก้ปัญ หาและเยีย วยาผูบ้ ริ โ ภคก็ย งั มี ปัญ หาอยู่ ใ นทางปฎิ บตั ิ หลายประการ ในทํา นอง
เดียวกับการแก้ไขปั ญหาโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ สัญญาทีไม่เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 และการใช้วิธี
ดําเนินคดีแบบกลุ่มก็ยงั คงมีขนตอนยุ
ั
่งยากและใช้เวลาในการดําเนินคดี
จึง ควรให้ ค ณะกรรมการว่า ด้ว ยสั ญ ญาตามพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522
พิจารณาประกาศให้สัญญาเช่ าพืนที ศู นย์การค้าเป็ นสั ญญาประเภทหนึ งทีต้องควบคุมเนื อหาซึ งเป็ น
มาตรการคุม้ ครองเชิงป้ องกันก่อนการเข้าทําสัญญาเช่า พร้ อมกับคณะกรรมการคุม้ ครองผู ้บริ โภคควร
ส่ งเสริ มพัฒนาจัดตังสมาคมนิติบุคคลทีมีวตั ถุประสงค์คมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภคกรณี ของผูเ้ ช่ าพืนทีรายย่อยเพือ
ส่ ง เสริ มให้ผู้เ ช่ า รายย่อ ยมีอ ํานาจเจรจาต่ อรอง และผู ้เ กี ยวข้องควรนําวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภคมาใช้
ร่ วมกันกับการดําเนินคดีแบบกลุ่มเพือใช้ในการแก้ไขเยียวยาปั ญหาในทางคดีให้แก่ผูเ้ ช่า เพือประโยชน์
ในการไกล่เกลียประนอมข้อพิพาท และความเป็ นธรรมกับผูเ้ ช่าพืนทีรายย่อยในศู นย์การค้าต่อไป
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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.

