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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันทาเลของสถานที่ตั้งเพื่อเปิดร้านจาหน่ายสินค้าถือเป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการ
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ที่มีอัตราค่าเช่าสูงตามทาเลของศูนย์การค้านั้น
ศูนย์การค้า จึงเกิดขึ้นจานวนมากทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ตลอดจนการแบ่งพื้นที่เช่าภายในอาคาร
บางส่วนออกให้เช่า เพื่อจาหน่ายสินค้า และให้บริการต่างๆ เป็นพื้นที่จาหน่ายสินค้า และให้บริการ
ขนาดเล็ ก เช่ น โรงแรม คอนโดมิ เ นี ย ม อาคารส านั ก งาน เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นิ ย มเรี ย กกั น ว่ า
"ศูนย์การค้า"
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ในอดีตที่ผ่านมาสภาพการค้าปลีกของไทยเป็นการ
ซื้อขายไปมาไม่ซับซ้อน จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนใน
ประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทในการค้าปลีกและขยายไปสู่การค้าส่งในที่สุด “สาเพ็ง” ซึ่งเป็นย่าน
ของพ่อค้าชาวจีน จึงกลายเป็นศูนย์ค้าส่งที่สาคัญของประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง ห้างสรรพสินค้าเรียก
ได้ว่าเป็นปฐมบทของธุรกิจสมัยใหม่ในประเทศไทย และต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์การค้าอันประกอบ
ไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหลากหลายประเภทจานวนมาก ทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
จัดเป็นตลาดจาหน่ายสินค้าอีกแบบหนึ่งที่มีความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของประชาชน
ผู้บริ โภคทั่ วไป เพราะนอกจากจะเป็น แหล่ง ขายสิน ค้า และบริก ารแล้ ว ยัง เป็ นแหล่ งที่ ให้ บริ การ
ที่ ห ลากหลาย มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกนานาชนิ ด ที่ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถท ากิ จ กรรมได้ ห ลายอย่ า ง
ในสถานที่เดียวกัน เช่น ซื้อสินค้า รับประทานอาหาร นัดพบ ออกกาลังกาย ดูหนัง และกิจกรรมอื่นๆ
ศูนย์การค้าจึงเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคนิยมเข้ามาใช้บริการจานวนมาก
จากพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไป ธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่จึงเป็นช่องทางในการขยาย
ธุรกิจที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจ ด้วยการขยายธุรกิจในรูปแบบของศูนย์การค้ากันเป็นจานวนมาก
โดยเปิ ดให้ร้ านค้า รายย่ อยเข้ ามาเช่า พื้น ที่ เ พื่อ ประกอบธุ รกิ จจ าหน่า ยสิ นค้ าและให้ บริ การต่ างๆ
ในอาคารศูนย์การค้า มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
การเช่าพื้นที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว การเก็บค่าเช่าจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ผู้ให้เช่ากาหนด หรือเก็บค่าเช่าโดยแบ่งรายได้จากยอดขาย
โดยปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้ นที่มีจานวนมาก แต่จากการทาธุรกิจของนักลงทุนที่ขาด
ประสบการณ์ ไม่สามารถนาพื้นที่ออกให้เช่าได้ จนเริ่มประสบภาวะขาดทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
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ธุรกิจ จนปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้นที่ประสบกับสภาวะตกต่า ผู้ให้เช่าหลายรายไม่สามารถดาเนินกิจการ
ต่อไปได้เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน บางรายขาดประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจทางด้านนี้
หรือบางรายก็นาเงินจองหรือเงินมัดจาของผู้เช่าพื้นที่ไปลงทุนในธุรกิจอื่น หรือไปเช่าพื้นที่เพิ่มเติม
หรือเก็งกาไรด้วยหวังว่าธุรกิจของตนเองจะประสบผลสาเร็จ เมื่อไม่ประสบผลสาเร็จตามที่คาดหวังไว้
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงถึง ต่อผู้เช่าซึ่งเป็นผู้บริโภค เช่น ผู้ให้เช่าไม่สามารถก่อสร้าง
พื้นที่เช่าตามแบบที่โฆษณาไว้ หรือไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่านามาใช้ประโยชน์ตามสัญญา
ได้ ทั้งที่ผู้เช่าได้วางเงินมัดไปครบถ้วนตามสัญญาเช่าพื้นที่แล้ว ผู้เช่าซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ที่ต้องรับความ
เสียหายทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทาไว้กับผู้ให้เช่า
นอกจากนี้ ผู้เช่ายังถูกเอาเปรียบจากข้อสัญญาไม่เป็นธรรมที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่
ซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูป เช่น การกาหนดให้ผู้เช่าถูกริบเงินมัดจาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีข้อกาหนด
ให้ผู้ให้เช่ารับผิดต่อผู้เช่ากรณีผู้เช่าถูกรอนสิทธิจากเจ้าของกรรมสิทธิในพื้นที่เช่าเรียกเอาพื้นที่เช่าคืน
การกาหนดให้ผู้เช่าต้องชาระค่าเช่าสถานที่ล่วงหน้าเป็นเช็คหรือเงิ นสดตามอายุสัญญา แม้ผู้เช่าจะ
บอกเลิกสัญญาและไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่าแล้ว หากผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ผู้
เช่าจะถูกดาเนินคดีอาญา ส่วนการชาระเป็นเงินสดจะถูกริบเงินที่ชาระมาแล้วทั้งหมด และการ
กาหนดให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ จากผู้เช่าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น เหตุเหล่านี้
เมื่อเกิดขึ้นกับผู้เช่าก็สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้เช่าในการติดตามทวงถามให้ผู้ให้เช่าดาเนินการตาม
สัญญา ซึ่งในบางกรณีเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตามกฎหมายก็ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้เช่าได้
ทั้งนี้ เมื่อดูรายละเอียดในสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า ฝ่ายผู้ให้เช่าจะเป็นผู้จัดทาขึ้นมา
เอง ซึ่งข้อสัญญามีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายผู้ ให้เช่าเป็นส่วนใหญ่ ผู้เช่าพื้นที่จะไม่สามารถฟ้อง
บังคับผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติตามได้ เช่น ไม่มีข้อสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกั บระยะเวลาการก่อสร้างพื้นที่เช่า
และจั ด ท าสาธารญปโภคให้ แ ล้ ว เสร็ จ หรื อ ก าหนดการส่ ง มอบพื้ น ที่ เ ช่ า ไม่ มี ข้ อ สั ญ ญาก าหนด
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการที่ผู้ให้เช่าดาเนินการล่าช้าและการถูกรอนสิทธิจากเจ้าของกรรมสิทธิใน
พื้นที่เช่าเรียกเอาพื้นที่เช่าคืน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้เช่าจะไปฟ้องร้องผู้ให้เช่าก็ด้วยอาศัยหลักกฎหมาย
ทั่วไป เช่น เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ หรือ เรื่องหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการยาก
เพราะในสัญญาสาเร็จรูปที่ผู้ให้เช่าจัดทาขึ้นนั้น ผู้เช่าไม่มีอานาจต่อรองในเรื่องสัญญา ประชาชน
ธรรมดาทั่วไปที่เป็นผู้เช่าจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาโดยตลอด
ส่วนด้านผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายกาหนดข้อสัญญาขึ้นมาแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยมีนักกฎหมาย
คอยให้คาแนะนา จึงทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการทาสัญญา ซึ่งเข้าลักษณะสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม
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เมื่อมาพิจารณาค้นหาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วจะพบว่า สัญญาที่ผู้ ให้เช่าพื้น
ศูนย์การค้าใช้ทาสัญญากับผู้เช่าซึ่งเป็นผู้บริโภคนั้น เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สัญญาในปัจจุบันจะอยู่
ในรูปแบบของสัญญาสาเร็จรูป (adhesion contract) ที่เกิดขึ้นจากการกาหนดเนื้อหาของสัญญา
ไว้ล่วงหน้าของผู้ให้เช่าแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองในทางเศรษฐกิจ และ
ทางเทคนิคที่เหนือกว่า ความได้เปรียบของผูใ้ ห้เช่าทาให้เกิดปัญหาในการกาหนดเนื้อหาของข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นการให้สิทธิหรือจากัดความรับผิดของตน อย่างไม่เป็นธรรมกับคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งที่มีอานาจต่อรองที่ด้อยกว่าและจายอมเข้าทาสัญญาด้วย
ขณะเดียวกันสัญญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเป็นสัญญาสาเร็จรูปที่จัดทาโดยฝ่ายผู้ให้เช่า
ที่มีอานาจทางเศรษฐกิจเพียงฝ่ายเดียว เรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจึงเกิดขึ้นมาเป็น
ลาดับ เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์มีข้อตกลงที่แตกต่างจากสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปหลาย
ประการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมหรือคุ้มครองไว้โดยเฉพาะ เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นคู่กรณี
จะฟ้องร้องบังคับกัน จึงต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือประมวลกฎหมายอาญาแล้ วแต่
กรณี จนเกิดกรณีพิพาทกันมากขึ้น ประกอบกับการที่ผู้เช่าเข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า สัญญา
ที่เกิดขึ้นยังสร้างความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามหลักศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา และหลัก
กฎหมายสัญญาเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจใช้เยียวยาแก้ไขความ
ไม่เป็นธรรม รวมทั้งสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้ายังไม่ถือเป็นสัญญาสาเร็จรูปตามพระราชบัญญั ติ
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และผู้เช่ายังไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
เหตุจากรัฐ ยังมิ ได้ประกาศว่ากฎหมายฉบับใดระบุว่าสัญ ญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้านี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุ ม ของกฎหมายฉบั บ นี้ รวมทั้ ง สถานะของผู้ เ ช่ า ตามสั ญ ญาก็ ห าใช่ ผู้ บ ริ โ ภคตามความใน
พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ไม่
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงของสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า
ซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2. เพื่อศึกษาว่าประเทศไทยมีบทกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการทาสัญญาเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม นักกฎหมายหรือศาลไทยใช้
หลักการตีความอย่างไร ที่เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการตัดสิน
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คดีความ และในประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสัญญา
สาเร็จรูปทีม่ ีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จะใช้หลักการตีความและแก้ปัญหาอย่างไร
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การท าสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่
ศูนย์การค้า และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เช่าที่ได้รับความเสียหายจากการทาสัญญาเช่าพื้นที่
ศูนย์การค้า
4. เพื่อเสนอแนะมาตราการในการแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับคุ้มครอง
ผู้เช่าในการทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าจากผู้เช่า
1.3 สมมุติฐานการศึกษา
สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าถูกกาหนดและจัดทาโดยฝ่ายผู้ให้เช่าที่มีอานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจเพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลายประการ ทาให้
ผู้เช่าถูกเอารัดเอาเปรียบและได้รับความเสียหาย กฎหมายที่มีอยูป่ ัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 รวมถึงหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เพียงพอ
ที่จะนามาปรับใช้เพือ่ แก้ปัญหาสัญญาสาเร็จรูปของผู้ให้เช่าได้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงควรออก
ประกาศ ให้ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและมีข้อกาหนดหน้าที่ ความรับผิด
และบทลงโทษ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อให้สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความ
ยุติธรรมและเสมอภาคทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า
1.4 ของเขตการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษามาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เช่าที่เข้าทาสัญญา
เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลายประการ เช่น ประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ พระราชบัญ ญั ติคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและ
ลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเที ยบหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาไม่เป็นธรรมของ ประเทศอังกฤษ
เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

5
1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ด าเนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary
Research) จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของหนังสือกฎหมาย บทความ
ทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ รายงานวิจัย คาพิพากษาฎีกา ข้อมูลทางอิเล็กรอนิกส์ในเว็บไซด์
ต่ า งๆ รวมถึ ง สั ญ ญาส าเร็ จ รู ป ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น ต่ า งๆ ในแง่ ผ ลกระทบในทางปฏิ บั ติ แ ละปั ญ หา
กฎหมายในการควบคุมสัญญาสาเร็จรูปที่มีข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
นาข้อมูลที่ได้มาประกอบการศึกษาและนามาเปรียบเทียบเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เพื่อให้สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งความยุติธรรมและเสมอภาคทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่อไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าระหว่างผู้ให้เช่ากับ
ผู้เช่า ซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมี ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นสาเหตุ ให้ผู้ให้เช่าเอารัดเอาเปรียบ
ผู้เช่า จากข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมหลายประการ ทาให้ผู้เช่าได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เช่าประกอบการค้าได้ตามวัตถุประสงค์การเช่า
2. เพื่อให้ทราบว่าประเทศไทยมีบทกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องในควบคุมการทาสัญญาเช่า
พื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นสัญญาสาเร็จรูปและมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม นักกฎหมายหรือศาลไทย
ใช้หลักการตีความอย่างไร ที่เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการตัดสิน
คดีความ และในประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสัญญา
สาเร็จรูปที่มีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จะใช้หลักการตีความและแก้ปัญหาอย่างไร
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เช่าที่ได้ความเสียหายจาก
การทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้ากับผู้ให้เช่า
4. เพื่อให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทาสัญญาเช่าพื้นที่
ศูนย์การค้า เพื่อ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้เช่าในการทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าจากผู้เช่า ให้ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและมีข้อกาหนดหน้าที่ ความรับผิด และบทลงโทษ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ให้ เ พื่ อ ให้ สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ใ นศู น ย์ ก ารค้ า ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง ความยุ ติ ธ รรมและเสมอภาค ทั้ ง
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า

