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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการวิเคราะห์สัญญาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ของผู้ประกอบการหรือผู้ให้เช่า
พบปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้ ให้เช่ากับผู้เช่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่องและทวีความ
รุนแรงและจํานวนปัญหามากขึ้นเป็นลําดับ ทําให้ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า อยู่ในสภาวะ
ตกต่ํา บางโครงการถึงขนาดต้องปิดตัวลง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากผู้เช่าได้จ่ายเงินตามสัญญา
ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถก่อสร้างพื้นที่เช่าได้ตามที่โฆษณา หรือไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เช่า
ให้กับผู้ เช่าได้นํามาใช้ประโยชน์ตามสัญ ญา หรือผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่าได้ตาม
ข้อกําหนดในสัญญา
ผู้เขียนได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่าส่วนใหญ่มาจากสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง
ผู้ให้เช่ากับผู้เช่านั้น มีบางข้อไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายร่างข้อสัญญาและกําหนดเนื้อหา
ของสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า ถื อ ได้ ว่ า เป็ น รู ป แบบของสั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป ที่ มี ลั ก ษณะเอาเปรี ย บ
ผู้บริโภคหรือผู้เช่า โดยที่ผเู้ ช่าไม่มีอํานาจต่อรองขอปรับเปลี่ยนข้อสัญญาได้
ในอดี ต ก่ อ นที่ จ ะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม (พ.ศ. 2540)
ประกาศใช้ ปัญหาขัดแย้งในลักษณะดังกล่าว เมื่อมีการฟ้องร้องนําข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาล ศาลจะ
พิจารณาโดยนําหลักเรื่องความศักดิ์สทธิ์ของเจตนา และเสรีภาพในการทําสัญญา ซึ่งแสดงถึงนโยบาย
ของรัฐที่จะ ไม่แทรกแซงกิจการของเอกชน และนําหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ มาปรับใช้ ต่อมาภายหลังธุรกิจ ให้เช่า
พื้นที่ภายในศูนย์การค้าได้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว ข้อตกลงในสัญญาเช่าพื้นที่ ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
เช่นกัน เป็นไปในลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากสั ญญานั้นเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่มี
อํา นาจต่ อรองที่ ไ ม่ เท่ า เที ย มกั น มี ค วามได้ เ ปรี ยบเสี ย เปรี ย บกั น อย่า งมาก ทํ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ส่วนรวมในสั งคมและเศรษฐกิจ ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา ต่างก็ประสบกับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนแล้วเช่นกัน จากการใช้หลักเสรีภาพใน
การทําสัญญานั้นได้ก่อให้เกิดช่องว่าง โดยกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายที่มี
อํานาจต่อรองน้อยกว่าหรือผู้บริโภคได้ ทําให้มีการปฏิเ สธหลักเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา และ
จําเป็นต้องหาทฤษฎีใหม่มาคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งนานาประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว แก้ไข
โดยบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อหาทางป้องกันและเยียวยาปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค
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โดยประเทศไทยได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ออกมา
บังคับใช้เช่นกัน
กฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบัน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ยังไม่
พอเพี ย งที่ จ ะน่ า มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เมื่ อ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของสั ญ ญาของผู้ ใ ห้ เ ช่ า พื้ น ที่
นักกฎหมายหรือศาลจะใช้หลักกฎหมายทั่ วไปจากประมวลกฎหมายแพ่ง ซึ่งยึดหลักความศักดิ์สิทธิ
แห่งการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญา โดยศาลจะไม่เข้าไปก้าวล่วงในเรื่องที่เอกชนตกลง
กันเอง หากว่าไม่ไช่เรือ่ งที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง หรือเป็นเรือ่ งที่ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ประชาชนไม่มีความเสมอภาคกัน
เมื่อประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ทําให้ศาลมีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้เช่าซึ่งเป็นบริโภคกับผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือ
วิชาชีพ หากเอาเปรียบกันเกินไป ให้ศาลมีอํานาจที่จะพิ พากษาให้มีผลบังคั บกันได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณี พระราชบัญญัตินี้ได้กําหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิของการ
แสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม เป็นการ
กําหนดแนวทางให้แก่ศาลในการพิจารณาปรับลดความเลื่อมล้ําการเอาเปรียบกันทางสัญญาลงได้บ้าง
แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดในปัจจุบันอีกเป็นจํานวนมาก
จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าภายในศูนย์การค้า ผู้เขียนพบว่า
เกิดจากปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลายประการ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
5.1.1 ปัญหาเรื่องสัญญาจองและเงินมัดจา
ตามใบจองหรือสัญญาจอง ผู้ให้เช่าจะระบุเรื่องการผิดนัดของผู้ให้เช่าไว้ หาก
ผู้เช่าผิดนัดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินจองหรือเงินมัดจําได้ทันที แต่ไม่มีข้อความระบุไว้
ว่าหากผู้ให้เช่าผิดนัด หรือประพฤติผิดข้อตกลงกับผู้เช่าจะต้องคืนเงินจองพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่าหรือ
ดําเนินการแก้ไขให้กับผู้เช่าอย่างไร เสมือนเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวที่กําหนดหน้าที่ให้ผู้เช่าต้องรับผิดต่อ
ผู้ให้เช่า การที่ผู้เช่าไม่ได้ไปทําสัญ ญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการตามวันเวลาที่ใบจองหรือสั ญญาจอง
กําหนดไว้ ผู้จองหรือผู้เช่าจะถูกริบเงินจองทั้งหมดและถูกตัดสิทธิการจองทันที โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้อง
บอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ในขณะที่ผู้ให้เช่ายังไม่ก็ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติม
พื้นที่เช่า แม้แต่การยื่นขออนุญาตดําเนินการต่างๆ จากทางราชการตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ให้เช่าจึง
ยังไม่น่าจะได้รับความเสียหาย หรือหากจะมีความเสียหายอยู่บ้างก็จะต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้เช่า
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ทราบก่อน เมื่อความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นจึงถือได้ว่าผู้ให้เช่าได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร
ทําให้ผู้เช่าเสียเปรียบ จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
อีกทั้ง การที่ผู้ จองหรือผู้เช่า จะโอนสิทธิการจองให้แก่บุคคลอื่ นในกรณีมีเหตุ
จําเป็น ไม่สามารถเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าได้ตามกําหนดเวลาในใบจองหรือสัญญาจอง เช่น
ผู้เช่าไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินตามวงเงินที่ยื่นขอกู้ไว้ หรือเกิดเหตุ สุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าเป็นต้น แต่ ผู้เช่ารับผิดชอบโดยการหาผู้เช่ารายใหม่มาทําสัญญาจอง
พื้นที่เช่าแทน แต่กลับต้องชําระเงินค่าโอนการจองให้กับผู้ให้เช่าเพิ่มอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินจํานวน
ไม่น้อย ปัญหานี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า การเปลี่ยนผู้จองพื้นที่เช่าน่าจะเป็นสิทธิของผู้เช่า และกรณี
ดังกล่าวเป็นเรื่องจําเป็นหรือเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ และผู้ให้เช่ายังไม่ได้รับความ
เสียหายแต่อย่างใด หากผู้รับโอนการจองประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับผู้เช่าที่ประสงค์จะโอน
การจอง ผู้ให้เช่ายิ่งไม่ได้รับความเสียหายใด หากผู้เช่าการที่สัญญากําหนดให้ผู้เช่าที่โอนสิทธิการจอง
ต้องเป็นฝ่ายเสียเงิน ค่าโอนการจองให้แก่ผู้ ให้เช่าอีกจํานวนหนึ่ง ข้อสัญญาดั งกล่าวจึงทําให้ผู้เช่า
เสียเปรียบเกินสมควรและไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
5.1.2 ปัญหาเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในคําโฆษณาของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่า มีการพรรณาว่า รูปแบบโครงการสวยงาม
มีระบบสาธารญปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น ถนนทางเข้าโครงการมีความ
กว้างขนาดมาตราฐาน เช่น 8 เมตร หรือ 10 เมตร มีสะพานทางเชื่อมที่สามารถเดินข้ามจากถนนฝั่ง
ตรงข้ามหรือศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม เชื่อมเข้าถึงภายในศูนย์การค้าในบริเวณชั้น 2 และชั้น3 ฯลฯ คํา
พรรณาเหล่านี้ เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริโภคหรือผู้เช่าตัดสินใจจองพื้นที่และเข้าทําสัญญาจอง ซึ่งต้องมี
การวางเงินจอง เมื่อถึงวันที่ทําสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ
ในสัญญาเช่าและสัญญาบริการกลับระบุ ข้อความว่า "ให้ถือตามสัญญานี้และ
ยกเลิกข้อตกลง และสัญญาอืน่ ใดที่มีมาก่อนระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยจะไม่ถือข้อกล่าวอ้างด้วย
วาจาหรือการโฆษณาใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้" หมายความว่า การโฆษณาใดๆ ที่มีมาก่อนหน้า
นี้รวมทั้งข้อสัญญาในสัญญาจอง เป็นอันยกเลิกทั้งหมด จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสําหรับผู้บริโภค
แม้ผู้ให้เช่าจะดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่าให้ตามที่โฆษณาไว้ ก็มีปัญหาอีกหลายประการว่า
การก่อสร้างจะตรงตามรูปแบบที่โฆษณาและได้มาตราฐานหรือไม่ การดําเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
เมื่อไหร่ หากการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบไม่ได้มาตราฐาน และไม่สามารถกําหนดวันแล้วเสร็จได้ทัน
วันเปิดโครงการได้ จะมีมาตราการในการบังคับหรือลงโทษผู้ให้เช่าอย่างไร เป็นเหตุเลิกสัญญาเช่าได้
หรือไม่และหากไม่สามารถเลิกสัญญาจะเยียวยาผู้เช่าอย่างไร คําโฆษณาจึงจะไม่เป็นการพรรณา
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เกินกว่าความจริงเพื่อหลวกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อและมาจองพื้นที่เช่า แต่ไม่สามารถดําเนินการได้
จริง นอกจากจะไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าแล้ว คําโฆษณาเกินจริงของผู้เช่าอาจเข้าข่ายกระทําความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 อีกด้วย
5.1.3 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับสิทธิการให้เช่าพื้นที่
ในสัญญาเช่าพื้นที่จะระบุข้อความว่า "ผู้ให้เช่าพื้นที่เป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้
เช่า" ซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่าตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิที่จริงตามกฎหมาย
ทําให้ผู้เช่าเข้าใจได้ว่า ผู้ให้เช่าพื้นที่น่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในพื้นที่เช่าตามกฎหมายโดยการซื้อมา
โดยไม่มีใครตรวจดูสัญญาให้เช่าพื้นที่ระหว่างเจ้าของเดิมกับ ผู้ให้เช่า เมื่อเกิดปัญหาการผิดสัญญา
ระหว่างเจ้าของเดิม หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เช่า กับผู้ให้เช่า อันเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญาเช่า
ทําให้ผู้ให้เช่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้อีกต่อไป และต้องส่งมอบคืนพื้นที่เช่าให้กับ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เช่าตามสัญญา ส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงใน
สัญญาเช่าพื้นที่ แต่ผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการชําระค่าเช่าให้กับผู้เช่าไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่
ไม่สามารถใช้พื้นที่ประกอบการตามสัญญาเช่าพื้นที่ได้ แต่ระยะเวลาในการเช่ายังคงมีอยู่ ซึ่ งปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาพิพาทเรื่องการเช่าช่วงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ที่ปัจุบันเกิดขึ้น และนําคดีขึ้น
สู่ศาลจํานวนมาก ข้อสัญญาดังกล่าวจึงทําให้ผู้เช่าเสียเปรียบเกินสมควรและไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
5.1.4 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับการชาระค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ และค่าบริการ
ล่วงหน้า
ตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชําระค่าเช่าพื้นที่และ
ค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล่วงหน้า โดยแบ่งการชําระออกเป็น 2 กรณี
กรณีสั่งจ่ายเป็นเช็ค ลงจํานวนเงินและวันที่ล่วงหน้า มอบไว้ให้กับผู้เช่า ตาม
กําหนดระยะเวลาการเช่า เช่น สัญญาเช่า 3 ปี นําค่าเช่ามาคํานวณรวมกัน แล้วหารด้วย 36 เดือน สั่ง
จ่ายเช็คตามยอดเงินที่ได้ แยกออกเป็น จํานวน 36 ฉบับ ซึ่งเป็นวิธีการชําระหนี้ที่นิยมที่สุด เนื่องจาก
เป็นการให้เครดิตผู้เช่าไม่ต้องนําเงินสดมาชําระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทีเดียว ผู้เช่ายังสามารถหาเงินมาหมุนเวียนทําธุรกิจอย่างอื่นปัญหาคือ
การชําระหนี้ด้วยเช็คลงวันที่สั่งจ่ายจํานวนเงินไว้ล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการสั่งจ่าย
เช็คตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย หากเกิดกรณี
พิพาทและผู้ให้เช่าไม่ยินยอมเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าอาจถูกดําเนินคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
ทั้งที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือมีคําตัดสินที่แน่ชัดว่าผู้เช่ายังคงมีหน้าที่ต้องชําระเงินตามข้อตกลง
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ในสัญญาต่อไปอีกหรือไม่ แต่ผู้เช่ากับต้องถูกดําเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และตามประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง ซึ่งมีโทษ
จําคุก และคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 "บุคคล ผู้ลงลายมือชื่อของ
ตนในตั๋วเงินย่อม จะต้องรับผิดตามเนื้อความ ในตั๋วเงินนั้น " ผู้เช่าต้องเสียเงินประกันตัวต่อสู้คดีเสียค่า
ทนายความ เสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงเสียเวลาและชื่อเสียงอีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจํานวนมาก
กรณีชําระเป็นเงินสด การชําระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินสดมอบให้กับผู้ให้เช่าทั้งหมดตามข้อตกลง แม้จะไม่มีความเสี่ยงในการถูก
ดําเนิคดีอาญาและคดีแพ่งเหมือนในกรณีชําระเป็นเช็คข้างต้นก็ตาม แต่หากเกิดกรณีพิพาทและ
ผู้ประกอบการไม่ยินยอมเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าอาจถูกริบเงินสดที่ได้ชําระมาแล้วทั้งหมด เพราะ
สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าพื้นที่มีกําหนดระยะการเช่าเป็นระยะยาว เช่น 3 ปี 5 ปี
หรือ 7 ปี เป็นต้น การชําระค่าเช่าล่วงหน้าค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงต้องชําระล่วงหน้า
ครั้งเดียวเป็นจํานวนมาก
ปัญหาคือ หากผู้เช่าต้องการจะให้ ผู้ให้เช่าคืนเงินทั้งหมดที่ได้ชําระไปแล้ว ผู้เช่า
จะต้องใช้สิทธิทางศาลยื่นฟ้องผู้ให้เช่าเป็นจําเลยให้ศาลมีคําวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว และ
มีคําสั่งในคืนเงินแก่ผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชําระเงินตามคําพิพากษาให้กับผู้เช่า ผู้เช่าต้องดําเนินการ
บังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ให้เช่าที่ดําเนินการโดยผู้แทนนิติบุคคล เกือบทุกแห่งจะ
มีที่ปรึกษากฎหมายจัดสรรทรัพย์สินของนิติบุคคลเพื่อเกิดกรณีปัญหาต่างไว้หมดแล้ว ทําให้การสืบ
ทรัพย์บังคับคดีเอากับผู้ให้เช่าไม่เจอทรัพย์สินอะไรที่บังคับเอากับ ผู้ให้เช่าได้ จึงทําให้ผู้เช่าที่ชําระเช่า
สถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเงินสดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และยิ่งไป
กว่านั้น บางกรณีผู้เช่าได้กู้เงินจากธนาคารมาก้อนนึงแล้วชําระเป็นเงินสดให้กับ ผู้ให้เช่าไปแล้ว เมื่อ
เกิดกรณีดังกล่าวผู้เช่านอกจากไม่สามารถบังคับคดีเอากับผู้ให้เช่าได้แล้ว ยังต้องแบกรับภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ตามอัตราที่ธนาคารกําหนดไว้ซึ่งเป็นอัตราที่สูงอีกส่วนหนึ่งด้วย ข้อสัญญาดังกล่าวจึงทําให้ผู้เช่า
เสียเปรียบเกินสมควรและไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
5.1.5 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยจากการ
ผิดนัด
ผู้เขียนมีความเห็นว่าสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ต่ า งเป็ น ทั้ ง เจ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้ ซึ่ ง กั น และกั น ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น เจ้ า หนี้ ที่ จ ะได้ รั บ ชํ า ระค่ า เช่ า พื้ น ที่ ใ น
ขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า และส่งมอบพืน้ ที่เช่าให้แก่
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ผู้เช่า ผู้เช่าก็เป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับมอบที่พื้นที่เช่า และขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องชําระค่าเช่า
พื้นที่ให้กับผู้ให้เช่าด้วย ดังนั้น เมื่อเป็นสัญญาต่างตอบแทน ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอม
ชําระหนี้ จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชําระหนี้ตอบแทน เมื่อผูเ้ ช่าถูกเรียกร้องให้ชําระค่าเช่าพื้นที่ โดยที่ฝ่าย
ผู้ให้เช่าไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า ผู้เช่าก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธชําระหนี้เมื่ออีกฝ่าย
หนึ่งไม่ชําระหนี้ต่างตอบแทน
เมื่อวิเคราะห์จากสัญญาเช่าพื้นที่ที่ผู้ให้เช่าได้กําหนดไว้ว่า หากผู้เช่าผิดนัดชําระ
หนี้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาและริบเงินที่ชําระไปแล้วทั้งหมดได้ทันทีหรือจะต้องเสีย
ดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับจากการผิดนัด ในขณะที่ผู้ ให้เช่ายังมิได้ดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า
ให้เห็นความก้าวหน้า จึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ถือได้ว่าผู้ ให้เช่าได้เปรียบผู้บริโภคหรือ ผู้เช่าเกิน
สมควร การที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่าเมื่อไหร่ แล้ว
เสร็จเมื่อไหร่ พอจะอนุมานได้ว่าเป็นการให้สิทธิผู้ ให้เช่าที่จะปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้า
กําหนดเวลาแล้วเสร็จตามอําเภอใจ ไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
มาตรา 4 วรรคสาม (4) โดยผู้ เช่า ก็เชื่อโดยสุจริตว่าในขณะที่ ชําระเงินจอง ชําระเงินค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นทีใ่ ห้เสร็จทันเวลาเปิดโครงการ
และได้มอบพื้นที่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเปิดขายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ
5.2 ข้อเสนอแนะ
รัฐควรออกกฎหมายลําดับรอง คือ "ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา" เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าโดยตรง เนื่อง
ด้วยกฎหมายที่ มี อยู่เดิม คือ พระราชบัญ ญั ติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 รวมถึงหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถคุ้มครองผู้เช่าพื้นที่เท่าที่ควร และ
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายเก่า ไม่ทันกับยุคสมัย มีบทลงโทษตํ่า ไม่สามารถป้องกันมิให้ผู้ให้เช่าทํา
การฝ่าฝืนกฎหมาย
ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บ ริโภค
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับ
มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการกําหนดธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงควรออกประกาศ
ให้ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและมีข้อกําหนดดังต่อไปนี้
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(1) การกํ าหนดขั้ นตอนการก่ อ สร้ างของผู้ ให้ เ ช่า ออกเป็ น ระยะๆ ให้ สัม พั นธ์ กั บ
กําหนดการชําระเงินจอง เงินมัดจํา เงินค่าเช่าของผู้เช่า พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผลความ
คืบหน้าในการการก่อสร้างให้ผู้เช่าทราบเป็นระยะ หากผู้ให้เช่าไม่ดําเนินการให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาจอง และสัญญาเช่าได้ ผู้ให้เช่าต้องชําระค่าเสียหายให้กับผู้เช่าตามสัดส่วน
ความเสียหายที่แท้จริง และห้ามมิให้ผู้ให้เช่าริบเงินจอง เงินมัดจํา เงินค่าเช่า ของผู้ให้เช่า โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร และไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายเป็นของผู้ให้เช่าเป็นรูปธรรมได้
ในการขอใบอนุญาตก่อสร้างโครงการของผู้ให้เช่า กรมที่ดิน สํานักงานเขต อําเภอ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีข้อกําหนดให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างต้องเสนอแบบพร้อมข้อความของ
สัญญาที่จะใช้เป็นนิติกรรมสัญญากับผู้เช่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาไปพร้อมกันกับข้อกําหนด
อย่างอื่นก่อนการออกใบอนุญาต เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นธรรมและเอา
เปรียบผู้เช่าเกินสมควร ก็อาจส่งกลับไปแกัไขหรือไม่อนุญาตเพราะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเอาเปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป
อีกทั้ง ควรกําหนดทุนจดทะเบียนของผู้ให้เช่าพื้นที่เป็นนิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
โครงการที่จะดําเนินการ และต้องเป็นทุนที่ชําระแล้ว พร้อมทั้งให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับเงินกู้ที่
จะต้องกู้จากสถาบันการเงิน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ เป็นสถาบันการเงินผู้ให้กู้มายืนยันพร้อมกับ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่จะกําหนดเงื่อนไขนี้ควรจะเป็นหน่วยงานที่หน้าที่
ออกใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่า
(2) กําหนดให้ผู้ให้เช่านําข้อมูลการโฆษณาทั้งหมด แนบไว้ท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ โดย
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามกํากั บไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ทุกแผ่น แต่ถ้าไม่ได้แนบไว้ท้ายสัญญา ต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่า การโฆษณาของผู้ให้เช่าทุกกรณี
ให้มีผลผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าพื้นที่ เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้มีการโฆษณาเกินความจริง
หากการก่อสร้างไม่แ ล้ วเสร็จภายในกําหนดหรือคาดหมายได้ว่าจะไม่ แล้วเสร็จ
ภายในกําหนด หรือผู้ให้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งให้ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิเรียกเงิน
ที่ผู้เช่าได้ชําระไปแล้วทั้งหมดคืน พร้อมทั้งดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี พร้อมเรียกค่าเสียหายที่
เกิดจากการบอกเลิกสัญญาและการเสียโอกาส
(3) กําหนดให้ผู้ให้เช่าต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่า
แนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ หากกรณีผู้ให้เช่าไม่ใช่ของกรรมสิทธิในพื้นที่เช่าที่แท้จริงเป็นเพียงผู้มีสิทธิ
นําพื้นที่ออกให้เช่า จากการเช่าหรือการได้สิทธิใดๆ ก็ตาม ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือยินยอมให้สถานที่จาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง โดยกําหนดระยะเวลาให้ใช้สถานที่ต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้
นําพื้นที่ออกให้เช่ากับประชาชนทั่วไป แนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่
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กรณีเกิดปัญหาการผิดสัญญาระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้ให้เช่า อันเป็นเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาเช่าหลัก ทําให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้อีกต่อไป และต้องส่งมอบ
คืนพื้นที่เช่าให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามสัญญา ส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ตาม
ข้อตกลงในสัญญาเช่าพื้นที่ ทําให้ผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการชําระค่าเช่าให้กับผู้เช่าไปล่วงหน้า
ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่ประกอบการตามสัญญาเช่าพื้นที่ได้ แต่ระยะเวลาในการเช่ายังคงมีอยู่
ถือว่าผู้ ให้เช่าผิ ดสั ญญาเช่า ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาและมีสิทธิเรียกเงิ นที่ผู้เช่าได้ชําระไปแล้ว
ทั้งหมดคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญาและ
การเสียโอกาส และดําเนินคดีอาญากับผู้ให้เช่าในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกด้วย
(4) กําหนดให้การชําระค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการล่วงหน้าเป็นเช็ค เมื่อผู้เช่าบอก
เลิกสัญญาและออกจากพื้นที่แล้ว ไม่ให้ถือว่าเช็คมีมูลหนี้ตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการอีก
ต่อไป หากเกิดกรณีพิพาทให้ผู้ให้เช่าหักค่าเสียหายตามจริงจากเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ซึ่งเงินประกันการปฎิบัติตามสัญ ญานี้ต้องเรียกเก็บเป็นเงินสด หากไม่เพียงพอให้ผู้ให้เช่าใช้สิทธิ
เรียกร้องเรียกเงินที่ขาดในคดีแพ่งเท่านั้น
ส่วนกรณีชําระเงินสด เมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญาและออกจากพื้นที่แล้ว หากเกิด
กรณีพิพาทให้ผู้ให้เช่าหักค่าเสียหายตามจริงจากเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเงินประกันการ
ปฎิบัติตามสัญญานี้ ต้องเรียกเก็บเป็นเงินสด ส่วนที่เหลือให้คืนให้กับผู้เช่าทันที หากไม่ดําเนินการ
ผู้เช่ามีสิทธิฟ้องร้องดําเนินคดีเรียกเงินที่ผู้เช่าได้ชําระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
15 ต่อปี พร้อมค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสจากผู้ให้เช่า
(5) ควรกําหนดให้มีการนําเงินที่ได้รับชําระล่วงหน้า เช่น เงินจอง เงินค่าเช่าพื้นที่
และเงินค่าบริการ โดยได้รับจากผู้เช่า ฝากไว้กับคนกลางเสมือนเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้เช่า ซึ่งอาจจะเป็น
สถาบันการเงิน หรือธนาคาร โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าในการจะเบิกเงินจํานวนนี้ออกไปใช้ได้ต้อง
สัมพันธ์กับผลงานการก่อสร้าง หรือนําระบบบัญชีกลาง เอสโครว์ (ESCROW) มาใช้ โดยให้ผู้เช่าชําระ
เงินไว้กับสถาบันการเงินหรือ องค์กรกลางที่กําหนดให้ทําหน้าที่รับเงินค่าเช่าพื้นที่ โดยผู้ให้เช่าจะได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวไปจากสถาบันการเงินหรือองค์กรกลาง หรือที่เรียกว่าระบบบัญชีกลาง ได้ต่อเมื่อ
ผู้ให้เช่าได้ดําเนินการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าเป็นระยะๆ สัมพันธ์กับการชําระเงินค่า จอง ค่าเช่า
พื้นที่ และค่าบริการของผูเ้ ช่า
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นอกจากนี้ ควรเพิ่ ม โทษให้ ห นั ก ขึ้ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น บทลงโทษ ถ้ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
โดยเฉพาะ ผู้ให้เช่าที่เป็นนิติบุคคลต้องกําหนดบทลงโทษทางอาญากับกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น โดยระบุให้ชัดเจนไว้ในกฎหมายว่าตัวกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษทางอาญาด้วย

