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บทที่ 2
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดและทษฏีการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2.1 ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2.1.1 ความหมายของศูนย์การค้า
จุฑาภรณ์ สุวรรณเพชร ได้ให้ความหมายของ “ศูนย์การค้า” หมายถึง อาคาร
หรื อ กลุ่ ม อาคารที่ จั ด ให้ มี พื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบการค้ า และท าธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ร่ ว มกั น บนแปลงที่ ดิ น
ซึ่งกาหนดไว้พี้นที่ส่วนพาณิชยกรรมและอื่นๆ โดยมีส่วนสาธารณะประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน เช่น ถนน
ที่จอดรถยนต์ พื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม ทางเดิน บันได ลิฟต์ และอื่นๆ ที่จาเป็นต่ออาคาร1
ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์ ได้ให้ความหมายของ “ศูนย์การค้า” หมายถึง ร้านค้า
ปลีกที่มารวมตัวกัน โดยใช้อาณาบริเวณเดียวกันจึงมีลักษณะใหญ่ มีสินค้าจาหน่ายหลายอย่างหลาย
ประเภทสินค้าที่จัดแบ่งขายจัดแจงออกเป็นแผนกหรือร้านค้าย่อยตามประเกทของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย การใช้บริการ การบัญชี และการควบคุมสินค้า ส่วนใหญ่เป็นจาพวก
เสื้อผ้าสาหรับสุภาพสตรี, บุรุษ, เด็ก, ผ้า, เครื่องแกัว, เครื่องไฟฟ้า, ของใช้ประจาบ้าน, เฟอร์นิเจอร์
ประดับบ้านเป็นต้น ศูนย์การค้ามักตั้งอยู่ในย่านการค้าใหญ่ๆ ที่มีคนผ่านไปมามากๆ มีสินค้าจาหน่าย
มากกว่าร้านค้าประเภทอื่นๆ และให้บริการแก่ลูกค้าอย่างกว้างขวางกว่าร้านค้าประเภทอื่น2
มาลินี ศรีสุวรรณ ได้ให้ ความหมายของ “ศูนย์การค้า” หมายถึง ที่รวมของ
ร้านค้าต่างๆ ไว้ ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีการบริการในส่วนต่างๆ ร่วมกัน ชึ่งรวมถึงการจอดรถ ทั้งรถ
บริการ และรถลูกค้า3
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จุฑาภรณ์ สุวรรณเพชร, “ผลของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชานเมืองต่อการใช้ที่ดิน
และการจราจรบริเวณใกล้เคียง กรณีศึกษาเซ็นทรัลพลาซ่า,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528).
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ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์, “ศูนย์การค้าวงเวียนใหญ่,” (วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลปีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,
2527).
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มาลินี ศรีสุวรรณ, “ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ,”
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลับศิลปากร, 2542).
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สมชาย เดชะพรหมพันธ์ ได้ให้ความหมายของ “ศูนย์การค้า”หมายถึง ย่านที่มี
กิ จ กรรมการค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ มารวมกั น อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น ในต าแหน่ ง หรอท าเลที่ จ ะให้
ผลตอบแทน โดยทั่วไปมักจะพบว่าศูนย์การค้ามักจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มียวดยานไปมาจานวนมาก
และมีคนเดินเท้าไปมาอย่างหนาแน่นอีกด้ววย ทาให้โอกาสการค้าในบริเวณนี้สูง และยังมีผลต่อการ
ขยายตัวของเมือง4
เอื้อม อนันตศาสตร์ ได้ให้ความหมายของ “ศูนย์การค้า”หมายถึง ตลาดใหญ่ๆ
มีผู้คนมาซื้อขายติดต่อกันเป็นจานวนมาก5
DAWSON JOHN A ได้ให้ความหมายของ “ศูนย์การค้า” หมายถึง กลุ่มของ
อาคารทางพาณิชยกรรมที่ถูกออกแบบในทางสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน โดยอาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น
ในพื้นที่ขนาดหนึ่ง ซึ่งได้รับการวางแผน, การถูกพัฒนา, การถูกเป็นเจ้าของ และถูกจัดการ ให้เป็น
หน่วยปฎิบัติงานสัมพันธ์ต่อที่ตั้งและขนาดของร้านค้าต่างๆ ภายในบริเวณการค้านั้นๆ ซึ่งเป็นหน่วย
ให้บริการบริการตามปกติจะต้องจัดให้มีที่จอดรถ ชนิด ON - SITE (ด้านข้าง) ในปริมาณที่จากัด
สัมพันธ์กับชนิด และขนาดของร้านค้านัน้ ๆ6
NADINE BEDDINGTON (1990 : XIV) ได้กล่าวไว้ว่า“ศูนย์การค้า” (คาจากัด
ความ) การวางแผนการจับจ่ายซื้อสินคัาแบบครบวงจร ภายใต้ศูนย์กลางการเช่าพื้นที่ของพ่อค้าขาย
ปลีกแต่ละคนที่มีระดับการควบคุม โดยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารรับผิดชอบร่วมทั้งหมดจากส่วนกลาง
สรุปความหมายของศูนย์การค้า ในความหมายผู้เขียน ดังนี้
"ศูนย์การค้า" หมายถึง สถานที่รวมร้านค้าซึ่งจาหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท
และบริการต่างๆ ไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจรเพื่อบริการลูกค้า ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่า "ศูนย์การค้า"
"พื้นที่เช่า" หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดสรรเป็นสัดส่วนและนาออกให้
ผู้เช่า เช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า โดยผู้เช่า
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สมชาย เดชะพรหมพันธ์, “ภูมิศาสตร์สาหรับเมือง” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
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เอื้อม อนันตศาสตร์, “การออกแบบผังบริเวณ” (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รุ่งวัฒนา, 2542).
รังสิต, 2539).
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DAWSON JOHN A, “SHOPPING CENTRE DEVELOPMENT.” TOPIES IN
APPLIED GEOGRAPHY, (SINGAPORE : SELECTOR PRINTING CO PTE, 1983)
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หรือ ผู้ บ ริโ ภคมี สิ ท ธิค รอบครองพื้นที่ เช่ าตลอดระยะเวลาการเช่า พื้น ที่ ซึ่ งต่ อไปในวิท ยานิพ นธ์ นี้
จะเรียกว่า "พื้นที่เช่า"
"เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เช่า " หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บนที่ตั้งศูนย์การค้าและในพื้นที่เช่า ตามเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามกฎหมาย ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่า "เจ้าของกรรมสิทธิ"์
"ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ " หมายถึ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ภ ายใน
ศูนย์การค้า ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ในพื้นที่เช่าตามกฎหมายที่แท้จ ริง หรืออาจ
เป็นผู้เช่าพื้นที่จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย อันมีสิทธิใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่า ตลอดจนนา
พื้นที่ออกให้เช่า ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า"
"ผู้ บ ริ โ ภค" หมายถึ ง ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ภ ายในศู น ย์ ก ารค้ า จากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ
จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าภายในศูนย์การค้า ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า"
2.1.2 วิวัฒนาการของศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของศูนย์การค้าใน
แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
นายชนินท์ ชนินท์สถาปัตย์ 7 ได้ทาการศึกษาถึงการเจริญเติบโตของการค้าตั้งแต่อดีตเกิดขึ้น และ
มีวิวัฒนาการมาพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของชุมชน ตั้งแต่มนุษยในสมัยโบราณที่เริ่มตั้ง ถิ่นฐานทา
การเกษตรกรรมซึ่งพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีปัจจัย 4 ประการของมนุษย์เป็นพื้ นฐานในการเป็นอยู่ และ
เมื่อมนุษย์เริ่มพัฒนาตัวเอง ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วย จานวนประชากรก็เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดจึงต้องทางานมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความชานาญแต่ละอย่างของแต่ละคน หรือ
กลุ่มคน ซึ่งของบางอย่างที่จาเป็นต่อการดารงชีพที่คนเองไม่มีเวลาทาหรือหามาได้ ดังนั้น จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนของหรือปัจจัยกันและกัน ในตอนแรกก็ใช้ของมาแลกกัน ต่อมาก็มีการสมมติตัวแทน
ในการแลกเปลี่ยนซึ่งก็คือเงิน และในที่สุดจึงมาเป็นการซื้อขายในปัจจุบัน
เริ่มแรกทีเดียวการค้าขายมักอาศัยเส้นทางคมนาคมที่สะดวกตามธรรมชาติ คือ
ทางน้า ตามวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับแม่นั้า ลาคลอง มาช้านาน มีเรือเป็นพาหนะในการ
ค้าขาย และเกิดเป็นตลาดน้า ซึ่งการค้าขายเป็นหนึ่งในอาชีพสาหรับสมัยนั้น ต่อมา (ประมาณสมัย
รัชกาลที่ 4-5) มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ทาให้ลดความสาคัญของเส้นทางคมนาคมทางน้า
ไป มีการเร่ขายสินค้าตามเส้นทางคมนาคม (ในย่านชุมชน) เมื่อพอมีเงินจึงมีการตั้งรกรากเปิดกิจการ
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ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2
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ร้านชา ร้านแผงลอย ฯลฯ มีการรวมกลุ่มร้านค้ าเป็นย่าน ๆ โดยมักจะอยู่ตามมุมถนนสายใจกลาง
เมือง หรือ ริมสองข้างทางถนน ประชาชนมักจะมาหาซื้อเครื่องใช้ เช่น เสือผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์
การเกษตร เป็นต้น (โดยมีลักษณะการก่อสรัางแบบเดียวกับตลาดปีนังและสิงคโปร์) ร้ านค้า ย่อยนี้
เรียกว่า “GENERAL STORE" เป็นร้านที่รับเอาผลผลิตมาขาย มักจะขายเป็นสิ นค้าเฉพาะอย่างไป
ซึ่งร้านค้าเหล่านี้เปิดบริการเฉพาะกลางวัน เป็นตัวที่ก่อเกิดเป็นศูนย์การค้าในปัจจุบัน
จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2468 การค้าปลีกได้เริ่มขยายตัวในรูปของสหกรณ์ และได้รับ
ความนิยมที่แพร่หลายใน พ.ศ. 2491 ซึ่งการค้าที่เกิดขึ้นพอจาแนกได้ 2 อย่าง คือ การขายปลีกกับ
การขายส่ง และมักจะเป็นการซื้อขายของจานวนทีละมากๆ ดังนั้น การขายปลีกจึงได้เจริญแพร่หลาย
ออกไป
จากการที่สภาพเศรษฐกิจที่บีบตัว ผู้คนไม่มีเวลาเที่ยวเตร่เพื่อซื้ อหาสินค้าได้
หลายที่จึงทาให้เกิดการรวมตัวของร้านค้าย่อยต่างๆ เข้ามาเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าหลายชนิด เพื่อให้
ผู้ที่มาซื้อมาจับจ่ายสินค้าใช้สอยสะดวก
ศูนย์การค้าในระยะแรกของไทย มีลักษณะเป็นตึกแถวอยู่ในย่าน หรือละแวก
เดียวกัน จาหน่ายสินค้าหลายประเภท สามารถต่อรองสินค้าได้ซึ่งทาเลที่ตั้งของกิจการค้านี้อยู่ในย่าน
พาหุรัด สาเพ็ง และบางลาพู รวมไปถึงโรงละคร โรงงิ้ว โรงลิเก และโรงภาพยนตร์ ก็เริ่มขึ้นตามย่าน
ต่างๆ
ต่อมา ใน พ.ศ. 2495 นักการค้าจีนได้ประยุกษ์แนวความคิดตามแบบฝรั่งพัฒนา
ระบบการดาเนินงานแบบห้างสรรพสินค้าขึ้นมาในบริเวณเยาวราช ขายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่สั่งมาจากต่างประเทศทั้งจากอเมริกาและญี่ปุ่น โดยมีลักษณะของสินค้าเป็นพวกเครื่องประดับ
เสื้อผ้า เครื่องไฟฟ้า และของใช้ชีวิตประจาวัน ห้างสรรพสินค้าในระยะนั้น ได้แก่ ห้างใต้ฟ้า และห้าง
แมวดา
ความนิยมของกิจการแบบนี้ ส่งผลให้เกิดห้างสรรพสินค้าขึ้นอีกหลายแห่งที่มี
ชื่อเสียงจนมาถึงในปัจจุบัน คือ ห้างเซ็นทรัล ซึ่งเปิดทาการแห่งแรกที่วังบูรพา ใน พ.ศ. 2501 และ
นั บ เป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในขณะนั้ น ส่ ว นห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี ชื่ อ อี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ ห้ า ง
ไนติงเกล โอลิมปิค ทาเลที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเปลี่ยนไปจากย่านเยาวราชมาเป็นวังบูรพา และการ
จัดการได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของประเภทสินค้าที่มีให้เลือกมากกว่าเดิม การตกแต่งภายในของ
ห้าง การจัดวางสินค้า ตลอดจนการตั้งราคาที่พัฒนาตามแบบห้างสรรพสินค้าในยุโรป และอเมริกา
กิจการห้างสรรพสินค้าได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆ มีการเปิดสาขาใหม่
เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม ใน พ.ศ. 2507 ห้างสรรพสินค้าไทไตมารูจากประเทศญี่ปุ่น
เข้ามาดาเนินการที่ราชประสงค์แข่งขันกับห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย
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สรุปได้ว่าห้างสรรพสินค้านั้น มีลักษณะเหมือนกับการรวมร้ านค้าปลีกเฉพาะ
อย่างมาอยู่ภายในรัานเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น ห้างบางลาภูสรรพสินค้า เมอร์รี่คิงส์ ตั้งฮั่วเส็ง ห้างแก้ว
ฟ้า เอดิสัน พาต้า เอทีเอ็ม คาเธ่ย์ เป็นต้น และนอกจากห้างสรรพสินค้าดังกล่าวแล้ว
ประมาณ พ.ศ. 2512 แบบของห้างสรรพสินค้าได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการ
เป็นห้างสรรพสินค้าโดดๆ มาเป็นศูนย์การค้า มีทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ รวมอยู่ในอาคาร
เดียวกัน เช่น ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าราชดาริ (ตั้งขึ้น ใน พ.ศ. 2515) ในระยะนี้
ผู้ลงทุนมักนามาตราฐานของศูนย์การค้าในต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง
ปัจจุบันระบบการค้าอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ แบบมากขึ้น
ในลักษณะของ ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ หรือ ศูนย์การค้านานาชาติ คือ นอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าต่างๆ แล้วยังประกอบไปด้วยสิ่งอื่นๆ ภายในอาคารเดียวกัน เช่น อาคารสานักงาน โรงแรม
โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ห้องจัดนิทรรศการ และศูนย์แสดงสินค้า เป็นต้น ตัวอย่ างเช่น เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว อัมรินทร์พลาซ่า มาบุญครองเซ็นเตอร์ ฟอร์จูนทาวน์ เดอะมอลล์ พันธ์ทิพย์พลาซ่า
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สยามเช็นเตอร์ เป็นต้น
พ.ศ. 2537 ยุคใหม่ของธุรกิจศูนย์การค้าน่าสนใจมากขึ้น เกิดการร่วมลงทุนเพื่อ
พัฒนาศูนย์การค้าให้ก้าวเข้าสู่คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น เซ็นทรัลบางนา ซิตี้คอมเพล็กช์
(การร่วมลงทุนระหว่างเซ็นทรัล กับ 4 กลุ่มนักธุรกิจชื่อดัง) เซ็นฑรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์(เซ็นทรัล
ร่วมลงทุน กับ กลุ่มบุญนาทรัพย์) ซีคอนสแควร์ (มี ห้างโรบินสัน กับ สยามจัสโกั) ฟิวเจอร์พาร์ค
พลาซ่า บางแค (มีห้างโรบินสัน กับ เยาวฮัน) โดยที่ศูนย์การค้าต่างๆ ยังคงมีการแข่งขันและการ
พัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา8
สรุปได้ว่าวิวัฒนาการของศูนย์การค้าในแต่ละยุคสมัยมีความต่างกันไปตามสภาพ
ของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เริ่มจากกิจการร้านค้าของชา ร้านค้าแผลงลอย การรวมกลุ่ม
ร้านค้าเป็นสหกรณ์ การจาหน่ายสินค้าหลายประเภทลักษณะตึกแถวอยู่ในย่านเดียวกัน การนาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศมาค้าปลีกและส่งจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า จนพัฒนาเป็นศูนย์การค้า และ
ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ หรือศูนย์การค้านานาชาติ

8

บทความพิเศษ “ศูนย์การค้า ONE STOP SHOPPING,” อาร์ต แอนด์ ไอเดีย, ปีที่
2, ฉบับที่ 16, (ธันวาคม 2537,) น. 46 - 57.
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2.1.3 ทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวกับระดับขนาดของศูนย์การค้าระดับเมือง
JOSEPH DE CHIARA ได้ ก ล่ า วถึ ง การแบ่ ง ระดั บ และขนาดของศู น ย์ ก ารค้ า
สาหรับเมือง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ศูนย์การค้าละแวก (NEIGHBOURHOOD CENTER) ศูนย์การค้าระดับนี้
จะจาหน่ายสินค้าประเภทซื้อสะดวกและขายไดัง่าย (CONVENIENCE GOODS) และอาจมีบริการ
เกี่ ย วกั บ ส่ ว นตั ว (PERSONAL SERVICES) เช่ น ท าผม ดั ด ผม เสริ ม สวย เป็ น ต้ น โดยภายใน
ศูนย์การค้าระดับนี้จะมีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยาเป็นบริการหลักสาหรับ สถานที่ ดังนั้น
จะอยู่บริเวณใกล้กับทางแยกของถนนสายรองหรือถนนสายรวม (COLIECTOR STREETS) เป็นต้น
รัศมีการให้บริการของศูนย์การค้าระดับนี้มีประมาณ 1/2 ไมล์ ให้บริการแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า
4,000 คน มีร้านค้าประมาณ 5 - 20 ร้าน และมีพื้นที่ศูนย์การค้าประมาณ 30,000 - 75,000 ตาราง
ฟุต
2. ศูนย์การค้าของชุมชน (COMMUNITY - SIZE CENTER) ศูนย์การค้าระดับนี้
จะจาหน่ายสินค้าบางอย่างเช่นเดียวกันกับศูนย์การค้าละแวก แต่สินค้าประเภทเลือกซื้อ (SHOPPING
GOODS)
เพิ่มขึ้นมา เช่น เครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยภายในศูนย์การค้าจะประกอบไปด้วย
ร้านจาหน่ายสินค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าขนาดไม่ใหญ่นัก โดยที่ตั้งของศูนย์การค้าระดับนี้จะอยู่
บริเวณใกล้กับทางแยกของถนนสายหลัก ถนนสาย ถนนสายประธาน หรือถนนสายพิเศษ รัศมีการ
ให้บริการของศูนย์การค้าระดับนี้มีประมาณ 2 ไมล์ ให้บริการแก่ประชาชน 35,000 คน มีร้านค้า
ประมาณ 15 - 40 ร้าน และมีพื้นที่ศูนย์การค้าประมาณ 100,000 - 250,000 ตารางฟุต
3. ศูนย์การค้าของภูมิภาค (REGIONAL CENTER) ศูนย์การค้าระดับนี้
จะจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เช่ น เดี ย วกั น กั บ ศู น ย์ ก ารค้ า ระดั บ ชุ ม ชน แต่ สิ น ค้ า ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ถาวร
(DURABLE GOODS) เพิ่มขึ้นมา เช่น เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยภายในศูนย์การค้า
จะประกอบไปด้วยร้าน จาหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 1 - 2 แห่ง โดยที่ตั้งของศูนย์การค้า
ระดับนี้จะอยู่บริเวณ ใกล้กับทางแยกของถนนสายประธาน หรือถนนสายพิเศษ รัศมีการให้บริการ
ของศูนย์การค้าระดับนี้ประมาณ 4 ไมล์ ให้บริการแก่ประชาชน 150,000 คน มีร้านค้าประมาณ 40 80 ร้าน และมีพื้นที่ศูนย์การค้าประมาณ 400,000 - 1,000,000 ตารางฟุต9
กิ จ ฐเชต ไกรวาส ได้ ท าการศึ ก ษา พบว่ า ศู น ย์ ก ารค้ า นั้ น จะแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
3 ระดับ โดยแบ่งระดับของศูนย์การค้าดังกล่าวนั้นจะใช้ขนาดของศูนย์การค้า ประเภทของสินค้า

9

บทความพิเศษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8,
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จานวนลูกค้า ระยะทางในการเดินทางเข้ามาใช้บริการของศูนย์การค้า และระดับความสาคัญของถนน
ที่ผ่านศูนย์การค้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง นอกจากนี้แลัวยังพบว่าศูนย์การค้าในแต่ละระดับนั้น
จะมีทาเลที่ตั้งแตกต่างกันออกไป10
สรุปว่าศูนย์การค้าระดับเมือง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ศูนย์การค้าละแวก
จาหน่ายสินค้าประเภทซื้อสะดวกและขายง่าย ศูนย์การค้าชุมชนจะคล้ายกับละแวกแต่เพิ่มประเภท
การเลือกซื้อจาหน่ายสินค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าขนาดไม่ใหญ่นัก และศูนย์การค้าของภูมิภาค
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ถาวร ในศู น ย์ ก ารค้ า ประกอบไปด้ ว ยร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 1-2 แห่ง ทั้งนี้ การแบ่งระดับของศูนย์การค้าดังกล่าวจากขนาดของ
ศูนย์การค้า ประเภทของสินค้า จานวนลูกค้า ระยะทางการเดินทางไปศูนย์การค้า ความสาคัญของ
ถนนที่ผ่านศูนย์การค้า ตลอดจนทาเลที่ตั้งของศูนย์การค้าอีกปัจจัยนึงด้วย
2.1.4 ลักษณะของศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร
ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์ ได้ทาการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างและสภาพลักษณะของ
ศูนย์การค้า ซึ่งอาจจะสรุปลักษณะของศูนย์การค้าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 ลักษณะคือ
1. ศูนย์การค้าลักษณะตึกแถวเรียงรายตามความยาว และติดอยู่กับสองข้างถนน
เช่น สาเพ็ง ประตูน้า บางลาพู เป็นต้น
2. ศูนย์การค้าลักษณะตึกแถวจัดกลุ่มตั้งฉากกับถนน เช่น สยามสแควร์
3. ศูนย์การค้าลักษณะตึกแถวหลายแถว ขนานกับถนนใหญ่ เช่น ราชประสงค์
4. ศูนย์การค้าแบบ SHOPPING CENTERS เช่น ศูนย์การค้าสยาม ราชดาริ
อาเขต และเซ็นทรัล พลาซ่า11
เอื้อม อนันตศานต์ ได้กล่าวเสริมถึง ลักษณะของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สมัย
ปัจจุบันนิยมจัดหน่วยบริการอย่างอื่นเพิ่มเข้าในศูนย์การค้าอีกด้วย เช่น โรงภาพยนต์ สถานที่ทาการ
ธนารคาร ไปรษณีย์ และบางทีก็มีโรงแรม สถานีอนามัย รวมทั้งอาคารส่งเสริมวัฒนะธรรม12

10

กิจฐเชต ไกรวาส, “อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่
,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528)
11
ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2
12
เอื้อม อนันตศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5
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สรุปว่าลักษณะของศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
ลักษณะตึกแถวเรียงรายตามความยาวและติดอยู่กับสองข้างถนน ลักษณะตึกแถวจัดกลุ่มตั้งฉาก
กับถนน ลักษณะตึกแถวหลายแถวขนานกับถนนใหญ่ และแบบ SHOPPING CENTERS ทั้งนี้ ลักษณะ
ของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีการเพิ่มบริการอีกหลายรูปแบบภายในศูนย์การค้าด้วย
2.1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบศูนย์การค้า
2.1.5.1 หลักในการออกแบบศูนย์การค้าในเมือง
ชนิ น ทร์ ชนิ น ทร์ ส ถาปั ต ย์ ได้ ท าการศึ ก ษาถึ ง หลั ก ในการออกแบบ
ศูนย์การค้าในเมื องว่าด้วยการออกแบบศูนย์การค้า ผู้ออกแบบควรจะมีความเข้าใจในหลักการ
เบื้องต้นเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีสิ่งที่ต้อง
คานึงถึงดังต่อใปนี้
1. การเข้าถึง (ACCESSIBILITY)
2. ร้านค้า - สินค้าและการจัดวางภายใน (CONVINIENCES)
3. องค์ประกอบที่จะส่งเสริมศูนย์การค้านั้นๆ (SUPPORT STABILITY)
4. สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT)
1. การเข้าถึง (ACCESSIBILITY)
1.1 ผู้ที่เดินเท้า จะต้องเข้าถึงส่วน PEDESTRAIN CIRCULATION
ภายในได้โดยไม่อ้อมและปลอดภัยอาจใช้ SIGN หรืออ OPEN SPACE เพื่อเป็นเครื่องดูดสายตา
ที่ทางเข้า
1.2 รถยนต์ ทางเข้าของรถยนต์ ควรจะต้องห่างจากสี่แยกประมาณ
45 เมตร (150 ฟุต) ถ้าศูนย์การค้ามีถนนใหญ่ผ่านตลอดควรเพิ่ม LANE พิเศษให้รถขึ้นลงและเลี้ยวได้
สะดวก การออกจากศู น ย์ ก ารค้ า ต้ อ งสะดวกเช่ น กั น ไม่ ค วรให้ มี ก ารเลี้ ย วขวาเข้ า และออกจาก
ศูนย์การค้า การก่อให้เกิ ดปัญหาจราจรทั้งภายในและบนถนนหน้ าศูนย์การค้าจะก่อให้เกิ ดความ
เสียหายแก่ศูนย์การค้าใหญ่หลวง
1.3 ผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง ที่จอดรถโดยสารควรอยู่ ใกล้
ทางเข้าใหญ่ (ซึ่งจะนาไปสู่ส่วน PEDESTRIN CIRCULATION ภายใน) และจะต้องไม่ขัดขวางทางเข้า
ของรถยนต์หรือรถที่จอดส่งคนลงบนทางเท้า
1.4. ที่จอดรถ จานวนรถจอดขี้นอยู่กับ SALE AREA และเทศบัญญัติ
ระยะทางเดินจากที่จอดรถถึงส่วน MAGENT เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือตลาด เป็นต้น
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ควรอยู่ในรัศมี 100- 120 เมตร (300 - 400 ฟุต) ควรมีบริเวณสาหรับจอดรถเพื่อปล่อยคนลง
ที่ทางเข้า
1.5 ส่วนบริการ การส่งสินค้า การขนขยะและส่วน SERVICE อื่นๆ
จะต้องสะดวกและมิดชิด จากส่วนทางเข้าและทางเดินภายในส่วน SERVICE ควรแยกออกไปต่างหาก
และป้องกันกลิ่นเสียง และภาพพจน์ไม่ดีแก่ตัวศูนย์การค้าเองและบริเวณข้างเคียง
2. ร้านค้า - สินค้าและการจัดวางภายใน (CONVENIENCES)
ร้านค้านับว่าเป็นการดึงดูดลูกค้า ควรมีร้านค้าหลายๆ ประเภทสินค้า
หลายชนิด เพื่อให้เกิดความแตกต่าง ทั้งสิ้นค้าอุปโภคและบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านของชา
ร้านยา ร้าน อาหาร ธนาคาร ร้านตัดผม และไปรษณีย์ฯลฯ
การจัดวางตาแหน่งร้านค้าใหญ่เล็กภายในศูนย์การค้า ควรจะต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าของการของศูนย์การค้าโดยส่วนรวม พยายามให้ผู้ซื้อเดิน
ผ่านหน้าร้าน โดยทั่วถึง พยายามไม่ให้มีการเดินที่เป็นทางตัน เพื่อจะได้ขายได้เร็ว ทาให้เกิดกลุ่ม
(CLUSTER) ที่แต่ละร้านและทางเดินส่งเสริมชึ่งกันและกัน MAGNETS หรือร้านค้าที่ดึงดูดคนมากๆ
ควรแยกห่างกัน ประมาณ 90 เมตร หรือมากกว่า ถ้าเป็นศูนย์การค้าใหญ่ๆ อาจห่างกันถึง 250 เมตร
ก็ได้
3. องค์ประกอบอืน่ ๆ ที่จะส่งเสริมศูนย์การค้า (SUPPORT STABILITY)
3.1 POPULATION REGUIRED จานวนประชากรเป็นตัวเลขที่
จะต้องนามาพิจารณาในการสร้างศูนย์การค้า สาหรับ REGIONAL SHOPPING CENTER จะต้องอยู่
ในย่าน ที่มีความหนา แน่น ประชากรตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 250,000 คน หรือมากกว่า
3.2 LOCATIONAL REINFORCEMENT จะตัองไม่มีศูนย์การค้าใหญ่
อยู่ใกล้ ในรัศมี 10 - 25 ไมล์ ในต่างประเทศ REGIONAL SHOPPING CENTER
3.3 REASONBLE SIZE ขนาดที่ตั้งของศูนย์การค้าจะต้องมีขนาด
ที่พอเพียง ซึ่งขึ้นอยู่กับประชากร ที่มาใช้ในศูนย์การค้า ซึ่งจะบอกถึงเนื้อที่ของ SALE AREA และ
STORAGE AREA (มาตรฐานการคานวนพื้นที่ของ SHOPPING CENTER ของต่างประเทศไม่อาจ
นามาใช้กับเมืองเราได้เพราะมาตรฐานค่าครองชีพและมาตรฐานอื่นๆ เช่น ขนาดรถยนต์ เทศบัญญัติ
ต่างๆ)
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3.4 FLEXIBILITY อาคารและโครงสร้างสถาปัตยกรรมจะต้องอานวย
ความสะดวกในการขยายตัว เนื้อที่ของ SALE AREA และ PETTERN ของ PEDESTRAIN WAY อย่าง
เต็มที่ การดัดแปลงจะต้องทาได้โดยสะดวก โครงสร้างควรเป็นชนิด LONG SPAN ไม่ควรใช้โครงสร้าง
WALL BEARING การจัดระบบ MECHANICAL เช่น สายไฟ, AIR CONDITION ต้องมีการดัดแปลง
ให้ใช้กับเนื้อที่ปริมาตรที่แปลกออกไปได้จากตัวอาคารทั้งหมด ควรต้องคานึงถึงการขยายตัวรวมทั้ง
PARKING SPACE ด้วยการออกแบบหน้าตาของอาคารจาเป็นต้องเรียบง่าย ไม่ลวดลายตายตัว เพื่อ
เผื่อไว้เป็นส่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อยู่สมอ เช่น ไฟ ธง ที่ไม่ ให้ซ้าซากจาเจ ทาให้เกิดความ
โดดเด่น และมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแปลกใหม่อยู่สมอ เช่นเดียวกับแฟชั่น
3.5. EMOTIONAL ATTACHMENT นอกจากความสะดวกสบายใน
การเข้า ในการจอดรถ และการเดินซื้อของแล้ว SHOPPING CENTER จะต้องสร้าง “สัญลักษณ์”
ของการซื้ อสิ นค้าของประชาชนในย่านนั้น ชี่งจาเป็ นต้องมีทัศนีย์ภาพที่ให้ความสนใจแก่ สายตา
ทั้งภายนอก - ภายในแสดงถึงความมีรสนิยมดี ซึ่งจะบ่งถึงคุณภาพของสินค้าที่ขายภายในด้วย ภายใน
ควรให้ ร่ ม รื่ น ร่ า เริ ง และสนุ ก ตื่ น เต้ น การจั ด ACTIVITY เช่ น การจั ด ประกวดผลไม้ ป ระจ าปี
นิ ท รรศการเสื้ อ ผ้ า เพื่ อ สร้ า งความสนใจเป็ น พิ เ ศษที่ จ ะท าให้ ผู้ ค นเข้ า มาร่ ว มและคอยติ ด ตาม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้ SHOPPING CENTER เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมที่มีชีวติ ชีวา
4. สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT)
ตั ว ศู น ย์ ก ารค้ า จะต้ อ งไม่ ร บกวนหรื อ ต่ อ ความยุ่ ง ยากให้ กั บ
สภาพแวดล้อม การเก็บขยะจะต้องมิดชิดและมีการวิธีการที่หมาะสมไม่ก่อความราคาญให้กับอาคาร
ข้างเคียงและกับตัวเอง การวางตาแหน่ง SERVICE ควรคานึงถึงทิศลมและความสะดวก อาคารและ
กิจกรรมภายใน - ภายนอกอาคาร จะต้องส่งเสริมสภาพที่ดีต่อกันและกัน ความสู งอาคาร และ FAR
ควรจะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ13
2.1.5.2 การกาหนดพื้นที่และประเภทของกิจกรรม (SPACE ALLOTMENTS)
มาลินี ศรีสุวรรณ ได้กล่าวว่า การวางผังบริ เวณ ต้องทราบผลการ
วิเคราะห์ เกีย่ วกับการกาหนดพืน้ ที่ส่วนให้เช่าทั้งหมด และแตกย่อยไปสู่สินค้าประเภทต่างๆ ที่กาหนด
ขึน้ การกาหนดเขตการใช้ที่ดินและปัญหาต่างๆ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้รู้ถึง
การจราจร ทางเข้ า ต่ า งๆ รวมทั้ ง สภาพทางกายภาพของที่ ตั้ ง ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย การส ารวจ
ภูมปิ ระเทศ ลักษณะของที่ดิน จากนั้นก็จะเริม่ การวางตาแหน่งของการใช้ที่ดินในส่วนต่างๆ
ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแบ่ง ดังนี้
13

ชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2
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ส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้าง (STRUXTURE) ประกอบด้วย
- ส่วนร้านค้า
- ส่วนบริการต่างๆ เช่น ส่วนเครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้า
- ส่วนบารุงรักษา ส่วนรับส่งสินค้า ทางรถบริการ
- ส่วนพาณิชยกรรมอืน่ ๆ เช่น ส่วนสานักงาน และส่วนบันเทิง
- ส่วนสาหรับให้บริการชุมชน เช่น ศูนย์ชุมชน ห้องประชุม บริเวณที่เล่น
เด็ก
ส่วนที่จอดรถ (CAR STORAGE AREA)
- จอดรถระดับดิน
- จอดรถซ้อนเป็นชัน้
ส่วนทางเดินคน (PEDESTRIAN AREAS)
- ทางเชือ่ มต่อระหว่างร้านค้าต่างๆ พลาซ่า คอร์ท ที่ไม่มีหลังคาคลุม
- ทางเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าต่างๆ ระเบียง MALL
คอร์ ท ที่มี
หลังคาคลุม
ส่วนทางรถวิ่ง (CAR MOVEMENT AREA)
- การแจกจ่ายระบบทางรถต่างๆ ในบริเวณโครงการ
ส่วนการขนส่งสาธารณะ (PUBLIC TRANSPRTATION AREA)
- ทางรถโดยสารที่จอดรถโดยสาร และที่จอดรถแท็กซี่
ส่วนสถาปัตยกรรม (BUFFER AREAS)
- ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นส่วนแบ่งส่วนรถบริการ หรื อที่จอดรถ
จากระบบถนนสาธารณะหรือส่วนรถบริการจากลูกค้า หรือใช้เป็นส่วนแยกรถลูกค้าเป็นส่วนๆ
ส่วนทีเ่ หลือไว้ (RESERVE AREA)
- เพือ่ การขยายตัวของโครงการ
2.1.5.3 หลักในการวางผังและการจัดผังศูนย์การค้าลักษณะต่างๆ
มาลิ นี ศรี สุ ว รรณ ได้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก ในการวางผั ง และการจั ด ผั ง
ศูนย์การค้าลักษณะต่างๆ ไว้ดงั นี้
หลั ก ในการวางผั ง ( SITE PLANNING PRINCIPLES) การก าหนด
ตาแหน่งของส่วนต่างๆ ต้องพิจารณาถึง
- การป้องกันรอบๆ ที่ตงั้ ที่จะนาความเสือ่ มมาสูโ่ ครงการ
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- ร้านค้าย่อยและกิจกรรมต่างๆ ต้องเปิดทางเดินหรือทางเท้าให้ ลูกค้า
เข้าถึงได้มากทีส่ ดุ
- แยกทางรถชนิดต่างๆ จากกัน และจากทางคนเดิน
- สร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายแก่ผู้มาใช้ศูนยการค้าให้มากที่สุด
- การรักษาความเป็นระเบียบ ความสวยงาม และความกลมกลืน
การจัดผังศูนย์การค้าในลักษณะต่างๆ
STRIP CENTER WITH OFF - STREET PRAKING
ผั ง ของศู น ย์ ก ารค้ า ลั ก ษณะนี้ จ ะประกอบด้ ว ยแถวของร้ า นค้ า ยาว
ประมาณ 200เมตร และจะถอยร่นจากทางหลวงหรือทางสายหลัก โดยจะมีพื้นที่ระหว่างร้านค้า และ
ทางหลวงจัดเป็นลานจอดรถได้ ทางเดินหน้าร้านอาจจัดให้กว้างขึ้นเพื่อให้ถูกค้าเดินไปร้านอื่นได้
สะดวก แต่ระยะทางเดินที่ไกล จากร้านแรกไปร้านสุดท้าย ทาให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้รถเป็นทางเดิน
ติดต่อมากกว่า ทาไห้ไม่สามารถดึงดูดถูกค้าให้เดินผ่านร้านทุกๆ ร้านได้
DOUBLE-STRIP CENTER WITH OFF-STREET PARKING
ศูนย์การค้าลักษณะนี้ จะประกอบด้วยแถวของร้านค้า 2 ด้าน หันเข้า
หากันทางด้าน MALL โดยมีที่จอดรถอยู่รอบนอก 4 ด้าน มีร้านสรรพสินค้า หรือ MAGENT อื่นๆ
อยู่ปลายสุดของร้านค้าย่อยทั้ง 2 ด้าน ความยาวของร้านค้าย่อยจาก 200 เมตร จะเหลือเพียง 100
เมตร ลูก ค้าสามารถ เดิน ซื้ อ สิ นค้ าระหว่ างร้านได้ใ กล้ขึ้น และไม่ ต้องกั งวลถึ งทางรถหรื อ ปั ญ หา
มลภาวะต่างๆ จากถนน ทาให้การซื้อของสะดวกขึ้น
MALL CENTER WITH ONLY ONE MAGENT
การจัดในลักษณะนี้ โดยใช้ MAGENT อยู่ปลายสุดของแถวร้านค้า
จะทาให้ทางเดินของลูกค้าส่วนใหญ่ไปไม่ทั่วถึงศูนย์การค้า โดยถูกค้าส่วนใหญ่จะเดินแถบร้านค้าที่
อยู่ไกล MAGENT เท่านัน้
MALL CENTER WITH MAGENT CENTER PLACED
การจัดทางเดินของ MALL จะเหมือนกับ MALL CENTER WITH ONLY
ONE MAGENT แต่ MAGENT จะย้ายมาอยู่ตรงส่วนกลางของ MALL ด้านใดด้านหนึ่ง
CLUSTER TYPE CENTER
ศูนย์การค้าลักษณะนี้ MAGENT จะตั้งอยู่ในตาแหน่งที่เป็นศูนย์กลาง
ของศูนย์การค้าโดยมีทางเดินรอบๆ และมีร้านค้าย่อยอยู่รอบนอก

18
INTROVERTED CENTER
การจั ด ศูน ย์ การค้า ลั กษณะนี้ ด้ า นหน้ า ของร้ านค้ าทั้ ง หมดจะหั นเข้ า
สู่ด้านในของ MALL โดยทางเข้าหลักจะเข้าจากตาแหน่งที่กาหนดไว้ โดยจะไม่ให้เข้าจากร้านค้าย่อย
ซึ่งการจัดในลักษณะนี้จะทาให้ควบคุมทิศทาง และทาให้คนเดินชมสินค้าและซื้อของในร้านต่างๆ มาก
ขึ้น14
2.1.5.4 ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักปัจเจกชนนิยมและหลักเสรีนิยม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคลที่รัฐ
ไม่สามารถทาลายได้ การแสดงเจตนาใดๆ ของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นอิสระในการทา
สัญญา
หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา ตามแนวคิดหลักปัจเจกชนนิยม
บุคคลทุกคนเกิดมาแล้วมีเสรีภาพตามธรรมชาติ รัฐจะเข้ามาจากัดเสรีภาพได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจาเป็น
เท่านั้น ดังนั้นเจตนาของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นอิสระ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของ
บุคคลจึงเป็นหนี้ที่กฎหมายยอมรับและบังคับให้
หลักเสรีภาพในการทาสัญญา ตามแนวคิด หลักเสรีนิยม เสรีภาพในการ
ทาสัญญาของบุคคล คือ เสรีภาพในการทาขึ้นซึ่งสัญญา เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา เสรีภาพในการ
กาหนดเงื่อนไขในสัญญา และเสรีภาพที่จะไม่ต้องทาตามแบบ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในการทานิติกรรม
สัญญาและเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลบังคับในระหว่างคู่กรณี โดยการแสดงเจตนา
ของคู่กรณี หนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่คู่สัญญาสมัคใจเข้าผูกพันกัน จึงเป็นหนี้ที่กฎหมายยอมรับและ
บังคับให้
ทั้งนี้ แม้ว่าหลักเสรีภาพในการทาสัญญาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจ
หลักในการตกลงทาสัญญา แต่หลักเสรีภาพในการทาสัญญาอาจถูกจากัดได้ใน 3 กรณี คือ กรณีตลาด
ที่ที่มีลักษณะผูกขาด กรณีความล้มเหลวของตลาด และกรณีปัญหาความไม่รู้ของผู้บริโภค ซึ่งทั้งสาม
กรณีนเ้ี ป็นปัจจัยในการเสือ่ มคลายลงของแนวคิดเสรีนยิ มข้างต้น
ประกอบกับความไม่เสมอภาคกันระหว่างคู่สัญญา จากบุคคลบางกลุ่ม ที่
มีอานาจทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าบุคคลอื่น เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้น ส่งผลให้เกิดความไม่
เสมอภาคกันระหว่างคู่สัญญาในการทาสัญญาต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการกาหนดเนื้อหาและ
เงื่อนไขในสัญญา โดยอีกฝ่ายนึงไม่มีอานาจต่อรองเปลี่ยนแปลงสัญญา การจัดทาสัญญาที่เกิดขึ้นจึง
มักเป็นสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า จึงทาให้เกิดสัญญารูปแบบใหม่ขึ้น
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คือ สัญญามาตราฐาน หรือ สัญญาสาเร็จรูป โดยความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นทั้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพ
ด้วยกัน และระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาจากหลักการออกแบบศูนย์การค้าในเมือง การกาหนดพื้นที่
และประเภทของกิจกรรม และหลักในการวางผังและการจัดผังศูนย์การค้าลักษณะต่างๆ ข้างต้น จะ
เห็นได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวล้วนแล้วเกิดจากฝ่ายของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้กาหนด
รูปแบบและเงื่อนไขทั้งหมด เมื่อผู้ให้เช่าก่อสร้างศูนย์การค้าแล้วเสร็จจึงนาพื้นที่ออกเสนอให้ผู้เช่าเข้า
ทาสัญญาในรูปแบบและเงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่ากาหนดไว้ ดังนั้น การจัดทาสัญญาจึงถูกจัดทาขึ้นเป็น
สัญญามาตราฐานจากฝ่ายผู้ให้เช่า โดยที่ผู้เช่าไม่มีอานาจเข้าไปต่อรองเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
เงื่อนไขในสัญญาได้เลย สัญญาที่ถูกจัดทาขึ้นโดยฝ่ายผู้ให้เช่าจึงเป็นฝ่ายสัญญาสาเร็จรูปที่ไม่มีลักษณะ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
สรุ ป ว่ า การออกแบบศู น ย์ ก ารค้ า ในเมื อ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเข้ า ถึ ง
(ACCESSIBILITY) ร้ า นค้ า -สิ น ค้ า และการจั ด วางภายใน (CONVINIENCES) องค์ ป ระกอบที่ จ ะ
ส่งเสริมศูนย์การค้านั้นๆ (SUPPORT STABILITY) และสภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT) โดยการ
กาหนดพื้นที่และประเภทของกิจกรรม ต้องวิเคราะห์จากพื้นที่ส่วนให้เช่าทั้งหมดและแตกย่อยไปสู่
สินค้าประเภทต่างๆ กาหนดเขตการใช้ที่ดิน ในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่วิเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้าง ส่วนที่จอดรถ ส่วนทางรถวิ่ง ส่วนสถาปัตกรรม และส่วนที่เหลือไว้ ทั้งนี้
หลั กในการวางผั ง และการจั ดผั งศู น ย์ก ารค้า ลัก ษณะต่า งๆ การวางผัง ในต าแหน่ งของส่ วนต่า งๆ
พิจารณาจากการป้องกันรอบๆ ที่ตั้งที่จะนาความเสื่อมมาสู่โครงการ ร้านค้าย่อยและกิจกรรมต่างๆ
ต้องเปิดทางเดินหรือทางเท้าให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากที่สุด แยกทางรถชนิดต่างๆ จากกันและจากทางคน
เดิน การสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายแก่ผู้มาใช้ศูนยการค้าให้มากที่สุด การรักษาความเป็นระเบียบ
ความสวยงาม และความกลมกลืน การจัดผังศูนย์การค้า ส่วนการจัดผังศูนย์การค้าจะมีหลายลักษณะ
ด้วยกัน คือ STRIP CENTER WITH OFF - STREET PRAKING , DOUBLE-STRIP CENTER WITH
OFF-STREET PARKING , MALL CENTER WITH ONLY ONE MAGENT , MALL CENTER WITH
MAGENT CENTER PLACED , CLUSTER TYPE CENTER , INTROVERTED CENTER ซึ่งการ
ออกแบบศูนย์การค้าในเมือง การกาหนดพื้นที่และประเภทของกิจกรรม และหลักในการวางผังและ
การจัดผังศูนย์การค้าลักษณะต่างๆ ข้างต้น เกิดจากฝ่ายของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้กาหนด
รูปแบบและเงื่อนไขทั้งหมด ตลอดจนการจัดทาสัญญาถูกจัดทาขึ้นเป็นสัญญามาตราฐานโดยฝ่ายผู้ให้
เช่า โดยที่ผู้เช่าไม่มีอานาจเข้าไปต่อรองเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญา สัญญาที่ถูกจัดทา
ขึ้นโดยฝ่ายผู้ให้เช่าจึงเป็นสัญญาสาเร็จรูปที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
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2.1.6 ทฤษฎีหลักการรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย
อรศิ ริ ปาฌิ น ท์ ได้ ก ล่ า วว่ า การออกแบบพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การ
วิเคราะห์พื้นที่ปริมาตรการใช้งาน ความสั มพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยการจัดตาแหน่งและแยกประเภท
ผู้ใช้เพื่อจัดสัดส่วนผู้มาใช้บริการ15
วิมลสิทธิ์ หรยางกูล ได้กล่าวถึง รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย ดังนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย ในรายละเอียด โครงการเพื่อการออกแบบ
ควรกาหนดรายละเอียดของประเด็นสาคัญๆ เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ตาแหน่งหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยการจัด การภายใน การขยายตัวในอนาคต ฯลฯ ของพื้นที่ใช้สอย
ต่างๆ ทั้งภายในอาคารและส่วนต่อเนื่องภาย นอกตัวอาคาร รายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับพื้นที่
ใช้สอยเหล่านี้จะต้องสะท้อนมาจากความต้องการตอบสนองกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในโครงการ
ขนาด ในรายละเอีย ดโครงการเพื่ อ การออกแบบ มั ก กาหนดขนาดของพื้น ที่
ใช้สอยต่างๆ ไว้เสมอ แม้ว่าอาจไม่ได้กาหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยอย่างเช่น รูปร่าง
ของพื้นที่ การจัดภายใน หรื อแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยฯลฯ ขนาดต้องสอดคล้องกับ
ตัวแปร สมรรถนะในด้านความจุ หรือกับการตอบสนองกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขนาดของ
พื้น ที่ ใ ช้ส อยย่อ ยๆ ย่ อมท าให้ ท ราบขนาดของพื้ น ที่ร วมของอาคาร นั่ น คื อท าให้ท ราบขนาดของ
โครงการซึ่งเป็นผลรวมของพื้นที่ใช้สอยย่อยๆ ที่จาเป็นต่อโครงการ ขนาดพื้นที่เป็นตัวกากับขนาดของ
โครงการ
ปั ญ หาจึ ง อยู่ ที่ ว่ า จะก าหนดขนาดได้ อ ย่ า งไร ถึ ง จะได้ ข นาดของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
เหมาะสมเป็นพื้นที่ใช้สอยเฉพาะ หรื อพื้นที่ใช้สอยร่วมอย่างเช่นพื้นที่ห้องโถงหรือทางเดิน โดยทั่วไป
มักกาหนด ขนาดได้จากเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวของหรือที่เหมาะสม เช่น
สาหรับพื้นที่ใช้สอยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่ทางานของอาคารสานักงานราชการ
กาหนดได้ จากมาตรฐานอาคารประเภทที่ทาการของราชการ (พ.ศ. 2521) เป็นต้นว่า สาหรับ
ข้าราชการและพนักงานทั่วไป ให้มี เนี้อที่ทางาน 4.5 ตารางเมตร/คน หรืออสาหรับผู้อานวยการกอง
หัวหน้ ากองให้ มี เนี้ อที่ ท างาน 16 ตารางเมตร/คน โดยไม่ร วมพื้ นที่ส่ วนประกอบอื่ นๆ อย่า งเช่ น
ทางเดิน (ตามกฎหมายควบคุมของอังกฤษ) หรืออาจกาหนดไว้เพียงกว้างๆ ระหว่าง 10-25 ตาราง
เมตร/คน เพื่อใช้คานวณขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามความเหมาะสม (NEUFORT, 1980 : 235) หรือว่า
ตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของการเคหะแห่งชาติ หรือกาหนดให้ห้องนอนแรกมีขนาด
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พื้นที่เล็กที่สุด 8.64 ตารางเมตร (การเคหะแห่งชาติ 2517 : 2 - 1 และ 4 - 1
ตามลาดับ) หรือว่าพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (พ.ศ. 2479 ตามกฎกระทรวง พ.ศ.
2517) ได้กาหนด
ให้ห้างสรรพสินค้ามีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร
(เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง) ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า มีมาตรฐานขนาดพื้นที่มากมายหลายมาตรฐานด้วยกันชึ่งจะต้อง
เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน ประเภทอาคาร ประเภทพื้ นที่ใช้สอยตามลักษณะกิจกรรม
มาตราฐาน บางประการต้องปฎิบั ติตามเพราะเป็นข้อกาหนดทางกฎหมาย มาตรฐานอาจไม่ได้เป็น
ข้อจากัดเฉพาะที่แน่นอน แต่อาจกาหนดในลักษณะพิสัย ข้อพึงระมัดระวังของการใช้มาตรฐานที่ไ ด้
กาหนดไว้แลัว คือ จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้รวมหรือไม่ได้รวมอยู่ในขนาดพื้นที่นั้นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับพื้นที่ใช้สอยร่วม
สาหรับกรณีที่ไม่อาจยึดถือมาตรฐานใดๆ หรือยังไม่มีมาตรฐานกาหนดไว้ หรือ
ในกรณีที่ต้องการกาหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยขี้นเอง ก็ย่อมกระทาได้โดยการศึกษาจากอาคารตัวอย่าง
อย่างประเภทเดียวกันหรือ จากอาคารเดียวกัน หรืออยูใ่ นระบบการดาเนินงานอย่างเดียวกัน
ในการกาหนดขนาดของพื้นที่ ใช้สอย นอกจากพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องคานึงถึงลักษณะการจัดภายในพื้นที่ แท้จริงด้วย ขนาดพื้นที่
ใช้สอยต่างๆ ที่เหมาะสม สามารถกาหนดขี้นได้จากการวิเคราะห์ การจัดขนาดและระยะห่างของ
คุรภุ ัณฑ์และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดของพื้นที่ชั้นอาคารทั่วไป ในการกาหนดขนาดของพื้นที่ใช้สอยนั้นบางครั้ง
อาจเกี่ยวข้องกับขนาดที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ใช้สอยแต่ละชั้นของอาคาร ขนาดของพื้นที่บางครั้ง
อาจเกี่ยวข้องกับขนาดที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ใช้สอยแต่ละชั้นของอาคาร ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม
ของชั้นอาคารทั่วไป (TYPICAL FLOOR) กาหนดได้จากขอพิจารณาหลายประการ เช่น ระยะเดินแกน
สัญจร (CIRCULATION CORE) ถึงผนังรอบนอกที่ไกลที่สุด ไม่ควรจะไกลจนเกินไป
หากพื้นที่ของชั้นทั่วไปมีขนาดใหญ่มาก ย่อมจาเป็นต้องจัดให้ มีแกนสัญจร และ
บริการทางตั้งมากกว่า 1 แกน เพื่อลดระยะเดินลง แต่ขณะเดียวกัน การแยกส่วนแกนสัญจรและ
บริการออกเป็น 2 แกน ย่อมจะต้องลงทุนมากขึ้น เช่น จะต้องเพิ่มลิฟต์ให้มีจานวนมากกว่าที่เมื่อ
ใช้รวมกัน และอาจจาเป็นต้องจัดให้มีห้องส้วมไว้บริการในทั้งสองแกน ฯลฯ ในกรณีพื้นที่ของชั้น
มีขนาดใหญ่ หากจัดให้มีแกนสัญจรและบริการทางตั้งเพียงแกนเดียว ประสิทธิภาพในการใช้สอย
ย่อมลดลงเพราะมีระยะเดินถึงแกนมากขึน้

22
นอกจากนี้ ขนาดของพื้นที่ชั้นอาคารที่ใหญ่ ที่สุดที่จะกาหนดขนาด ยังเกี่ยวของ
กับการคลุ ม พื้ นที่ ของที่ ดิน อาคารที่มีขนาดของพื้นที่ชั้ นใหญ่ มากย่อ มปกคลุมที่ดิน ไว้มาก ซึ่ งจะ
มีผลกระทบต่อขนาดของที่ว่างควรจะเว้นไว้ และอาจมีผลกระทบต่อการขยายตังในตอนาคตของ
โครงการได้
รูปร่าง ในรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ อาจกาหนดรูปร่างของพื้นที่
ใช้สอยต่างๆและรวมทั้งรูปร่างของพี้นที่ชั้นอาคารทั่วไปซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงรูปร่างของอาคารด้วย แม้ว่า
รูปร่างของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ ยวข้องกับงานออกแบบโดยตรงก็ตาม ในรายละเอียดโครงการเพื่อ
การออกแบบโดยทั่วไป จึงมักไม่ได้กาหนดรูปแบบของพื้นที่ไว้ เพราะถือว่าเป็นตัวแปรออกแบบ
ซึ่งผู้ออกแบบมีบทบาทในการกหนดโดยตรง
สาหรับรูปร่างของพื้นที่ใช้สอยย่อยๆ นั้น ต้องเป็นไปตามความจาเป็นทางหน้าที่
ใช้สอย รูปร่างต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น แต่สาหรับรูปร่างของพื้นที่ชั้ นอาคาร โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ง ชั้ น อาคารทั่ วไป ซึ่ ง มี ค วามสั มพั นธ์ กับ รูป ทรงของอาคาร มี ข้ อพิ จารณาหลายประการที่
ต้องคานึงถึง เพื่อให้ได้รูปทรงของอาคารที่เหมาะสมที่สุด มีความประหยัดทั้งในการก่อสรัางและการ
ใช้งานอาคาร และมีประสิทธิภาพสูงในการใช้สอย อาจกาหนดความต้องการเกี่ยวกับรูปร่างไว้ เช่น
เป็นรูปร่างที่มีเส้นรอบรูปสั้นที่สุด ซึ่งจะทาให้ลดค่าก่อสร้างไปได้ส่วนหนึ่ง กล่าวได้ว่ารูปร่างของพื้นที่
ชั้นอาคารที่โน้มเอียงมาทางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถลดค่าก่อสร้างลงได้มากกว่าที่โน้มเอียงไปทาง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆ
ในขณะเดียวกัน ต้องสามารถวางอาคารได้เหมาะสมกับทิศทาง
เป็นรูปร่างที่สามารถใช้ประโยชน์แสงสว่างธรรมชาติมากที่สุด
เป็นรูปร่างที่ทาให้สามารถประหยัดค่าก่อสร้างและสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว
เป็นรูปร่างที่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่
เป็นรูปร่างที่ทาให้มีการสัญจรในสั้นที่สุด รูปร่างของพื้นที่ชั้นอาคารทั่วไปที่เป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ย่อมไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้
ตาแหน่ง การกาหนดพื้นที่ใช้สอย คือ การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
ใช้สอยต่างๆ นั่นเอง พื้นที่ใช้สอยต่างๆ บางพื้นที่จาเป็นต้องอยู่ติดกัน บางพื้นที่จาเป็นต้องอยู่ใกล้กัน
พอสมควร หรื อ ว่ า ควรจะอยู่ ห่ า งไกลกั น หรื อ ว่ า พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยหนึ่ ง อยู่ ภ ายในอี ก พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยหนึ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ดังกล่าวเป็นตัวกาหนดการจัดรวมกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์ทางหน้าที่ใช้สอยและตามความต้องการสนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ
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ที่จาเป็นต้องเกิดขึ้นตามโครงการ หรือเป็นไปตามความต้องการเฉพาะในการไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
ต่อกัน ฯลฯ พื้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกันหรื อเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มักจาเป็นต้องจัดไว้
รวมกลุ่มกัน และจัดให้มีทางติดต่อถึงกันอย่างเหมาะสม
การจัดภายใน ในรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่
ใช้ ส อย อาจมี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดการจั ด ภายในพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ในด้านการใช้สอยหรือที่มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เฉพาะ
การจัดภายในย่อมต้ องสัมพันธ์กับขนาด รูปร่าง และตาแหน่งของพื้นที่ใช้สอย
ตลอดจนระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพเละการใช้สอย กล่าวคื อ ในการกาหนดการจัดส่วน
ภายในพี้นที่ใช้สอยต่างๆ ย่อมจะต้ องกาหนดขนาดของพี้นที่ใช้สอย รูปร่างของพี้นที่ใช้สอยและทาง
ติดต่อกับพี้นที่ใช้สอยข้างเคียงไปพร้อมๆ กันด้วย และพร้อมกันนี้จาเป็นต้องให้สอดคล้องกับที่ใช้ และ
กับระบบบริการใช้สอยต่างๆ อย่างเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ
การขยายตั ว ในอนาคฅ ส าหรั บ รายละเอี ย ดโครงการที่ ส มบู ร ณ์ มั ก ก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายตัวในอนาคตของพี้นที่ใช้สอยหลั กๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวเพื่ อ
สนองความต้องการของตลาดภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ สาหรับโครงการที่มักจะมีการขยายตัว
ให้กาหนดรายละเอียดไว้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องกาหนดพื้นที่ใช้สอยที่จะมีการ
ต่อเติมและขนาดของพี้นที่โดยประมาณ และอาจรวมไปถึงทิศทางในทางตั้งหรือทางนอน ทั้งนี้ การต่อ
เติมพี้นที่ใช้สอยในอนาคตย่อมมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพที่จะให้ทาการ
ออกแบบ ซึ่ ง ผู้ อ อกแบบจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง และเตรี ย มการไว้ ล่ ว งหน้ า ในงานออกแบบ ดั ง นั้ น
ในรายละเอียด เนื้อหาด้านอาคารในส่วนพี้นที่ใช้สอย จึงให้ระบุพี้นที่ที่จะต่อเติมพร้อม16
สรุปว่า การออกแบบพื้นที่ใช้สอยต้องวิเคราะห์ จากพื้นที่ปริมาตรการใช้งาน
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย ได้แก่ ขนาด รูปร่าง การจัดตาแหน่ง การใช้สอยพื้นที่ภายใน การ
ขยายตัว ในอนาคตของพื้ นที่ ใ ช้ ส อยภายในในอาคารและส่ว นต่ อเนื่อ งภายนอกอาคาร และแยก
ประเภทผู้ใช้เพื่อจัดสัดส่วนผู้มาใช้บริการ รายละเอียดเหล่านี้สะท้อนมาจากความต้องการตอบสนอง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

16

วิมล หรยางกูร , “การจัดทารายละเอียดของโครงการเพื่ อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม,”(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537).
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2.1.7 ทฤษฎีหลักการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
วิมลสิทธิ หรยางกรู ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพี้นที่ใช้สอย
ดังนี้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย
การวิเคราะห์ที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพี้นที่ใช้สอย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้ นที่ใช้สอยต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์พนื้ ที่ พร้อมด้วยรายละเอียดความต้องการเฉพาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
ควบคุม สภาวะแวดล้อมฯลฯ
สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งพื้นที่ใช้สอยในด้านความใกล้ชิดตาม
ความจ าเป็ น ของการด าเนิ น งาน แม้ ว่า จะได้ มี ก ารแยกการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื้ น ที่
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพื้ นที่ใช้สอยย่อยๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพื้ นที่
ใช้สอยหลั ก ๆ แต่ หากไม่ ได้มี การวิเคราะห์ค วามสั มพันธ์ ทางหน้าที่ ใช้สอยและความสัมพัน ธ์ทาง
กิจกรรมก่อน ก็ไม่อาจมีความมั่นใจได้ว่า พื้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่กาหนดได้นั้น มีครบถ้วนจนสามารถ
รองรั บ กิ จ กรรมที่ จ าเป็ น ตั อ งมี ขึ้ น ในอาคารแต่ ล ะประเภท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการก าหนด
รายละเอียด องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยแต่ละพื้นที่ หากไม่ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมต่างๆ กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการกระทาสาหรับกิจกรรมนั้นๆ
ย่อมขาดความถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของกิจกรรม
จึงกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ พื้นที่ใช้สอยและกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะให้ ข่าวสารที่นาไปสู่การกาหนดพื้ นที่ใช้สอย ขนาดและรายระเอี ยดอื่นๆ
ของแต่ละพื้นที่ และความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนข้อมูลต่างๆ
จากเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้ างในด้านการบริหาร กิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งข้อมูลจากกลุ่มใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และกิจกรรมตลอดจนทัศนคติ
บุริมนิยม และความต้องการเฉพาะต่างๆ เช่น ความต้องการภาวะเป็นส่วนตัวความต้องการความ
ปลอดภัย ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีใดและจากแหล่งใดจะต้องนามาวิ เคราะห์พื้นที่
ใช้สอยและกิจกรรมแต่ละอย่างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ใช้สอยและทางกิจกรรมในฐานะที่
เป็นระบบความสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ข่าวสารที่สามารถนาไปกาหนดความต้องการทางกายภาพของพืน้ ที่
ใช้สอย เป็นที่แน่นอนว่าพื้นที่ที่ใช้สอยเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวที่มีความสาคัญที่สุดของอาคาร
องค์ประกอบอืน่ ๆ ทั้งทางกายกาพ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจย่อมขี้นอยู่กบั พืน้ ที่ใช้สอยซึ่งเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่สุดของกรอบแวดล้อมกายภาพ (PHYSICAL SETTING) และอาจกล่าวได้ว่า
จุดมุง่ หมายของการทารายละเอียดโครงการอยู่ที่การกาหนดรายละเอียดความต้องการต่างๆ ทางพื้นที่
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ใช้สอย ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ที่ใช้สอยมาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางหน้าที่ใช้สอยและทาง
กิจกรรม ซึ่งนาไปสู่ความชัดเจนทางกายภาพ ทั้งนี้ ย่อมเป็นข่าวสารสาคัญในรายละเอียดโครงการ
ที่ สามารถนาไปใช้ในการออกแบบโดยตรง
ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้ นที่ใช้สอย คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในด้ า นความจ าเป็ น ในการติ ด ต่ อ ระหว่ า งพื้ น ที่ ต ามสภาพการด าเนิ น งานของกิ จ กรรม พื้ น ที่
ที่จาเป็นต้องมีการติดต่อถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ ว ย่อมหมายถึงพื้นที่ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้ นที่ใช้สอย โดยทั่วไปจึงมั กเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้าน
ความใกล้ชิด (ADJACENCY RELATIONSHIPS) ในการวิเคราะห์นอกจากจะมีการกาหนดการ
มีความสั ม พั นธ์ แล้ วยั งมั ก กาหนดค่า ความใกล้ ชิดกั นมากน้ อย ซึ่ ง ก็คื อค่ า ระดับความสาคัญ ของ
ความสัมพันธ์
นอกจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านความใกล้ชิดแล้ว ยังอาจวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยด้ า นทั ศ นาการและทางด้ า นโสดการ (VISUAL
AND
AURALCONNECTIONS) ( BROADBENT, 1973 : 262 - 263 ) ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ทางการติดต่อที่ ผู้ใช้อาคารต้องเคลื่อนไหวตาม แต่เป็นการติดต่อกัน ด้วยการมองเห็น
หรือ การได้ยินพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ของอาคารอาจมีความจาเป็นต้องมองเห็นกัน จากพื้นที่หนึ่งต่อเนื่อง
ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เช่น จากโถงทางเข้าของอาคาร ก็ควรจะมองเห็นโถงลิฟต์และบันได ซึ่งเป็นส่วน
ของแกนสัญจรทางตั้งเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมีการค้นหาหรือถามหาทางสู่โถงลิฟต์และบันได พื้นที่ใช้สอย
บางพี้นทีไ่ ม่ควรจะมองเห็นภายในได้จากภายนอก
วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย
วิธกี ารของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพี้นที่ใช้สอยอาจเป็นไปตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ก าหนดพี้ น ที่ ใ ช้ ส อยต่ า งๆ ที่ จ ะท าการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนทั้งประเภท จานวน และการรวมกลุ่มของพี้นที่ใช้สอย โดยเป็นข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์
ระบบ หน้าที่ใช้สอยและระบบกิจกรรม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางหน้าที่ใ ช้สอยทางกิจกรรม
พี้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ พี้นที่ใช้สอยทั้งหมดของแต่ละหน้าที่ใช้สอย
หลัก กลุ่มพี้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่พจิ ารณาความสัมพันธ์ร่วมกันนี้ ก็คอื กลุ่มพี้นทึ่ใช้สอยในส่วนหลักๆ
ของอาคาร พี้นที่ใช้สอยในแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างมากตามความจาเป็นการดาเนินงาน
ของกิจกรรม
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2. กาหนดประเภทของความสัมพันธ์ที่จะทาการวิเคราะห์ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า
โดยทั่วไปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพันที่ใ ช้สอยเป็นความสัมพันธ์ทางด้านความใกล้ชิด แต่
ก็อาจทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านทัศนาการและทางด้านโสดการ
3. กาหนดเทคนิคของการจัดระเบี ยบความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพี้นที่
ใช้สอยด้วยกัน ย่อมเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบชุดเดี ยวกัน จึงอาจจัดระเบียบได้ด้วยตาราง
ความสัมพันธ์ ซึ่งมักแสดงเพียงครึ่งตารางความสัมพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
4. ก าหนดการมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ขององค์ ป ระกอบ แล้ ว ก าหนดระดั บ
ความสัมพันธ์ ตามความจาเป็นในการดาเนินงานของกิ จกรรมระหว่างพี้นที่ใ ช้สอย การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางหน้าที่ใช้สอยเละทางกิจกรรมย่อมให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดระดับ
ความใกล้ชิด
5. จากค่ า ในตารางความสั ม พั น ธ์ อาจถ่ า ยทอดเป็ น แผนภาพได้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กายภาพได้ ชั ด เจนกว่ า แผนภาพที่ ใ ช้ แ สดงความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบ
มักเรียกว่า"แผนภาพสหสัมพันธ์ (CORRELATION DIAGRAM)"17
สรุปว่าหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ แบ่งออกเป็น 2
ระดับ ระหว่างพื้นที่ใช้สอยย่อยๆ และระหว่างกลุ่มพื้นที่ใช้สอยหลักๆ แต่ ทั้งนี้ ต้องวิเคราะห์พื้นที่ใช้
สอยและกิจกรรมก่อน เพื่อนาไปสู่ขนาดและรายละเอียดอื่นของแต่ละพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่ใช้สอยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ใช้สอยนอกจาก
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านความใกล้ชิดกันมากน้อยแล้ว ยัง ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่ใช้สอยด้านทัศนาการและทางด้านโสดการอีกด้วย
2.1.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การค้า
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ได้ให้คาจากัดความ
ไว้ดังนี้
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ข้อ 5 (108) “อาคารสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคารที่มีพนื้ ที่สาหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆ และมีพนื้ ที่ตงั้ แต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมี
การแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสิ นค้าหรือตามเจ้าของพื้นที่ ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั้ นจะทา
ในลักษณะของการกัน้ เป็นห้องหรือไม่กต็ าม โดยให้หมายความรวมถึงอาคารแสดงสินค้าด้วย
17

วิมล หรยางกูร, เพิ่งอ้าง
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ข้อ 5 (109) “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์ ในการ
ชุ ม นุ ม ได้ โ ดยทั่ ว ไปเพื่ อ กิ จ กรรมทางราชการ การเมื อ ง การศึ ก ษา การสั ง คม การศาสนา การ
นันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา
หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ
ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีร ถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน
ศาสนสถาน เป็นต้นเป็นต้น18
บันไดและบันไดหนีไฟ
ข้อ 38 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วน
ที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันได
มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และ
ชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชาน
พักบันไดถึงส่วนต่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร19
ข้ อ 39 โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุ ด
ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง
มวลชน ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงเกิน 1 ชั้น นอกจากมีบันไดตามปกติแล้วต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะ
อย่างน้อยอีกหนึ่งทาง และต้องมีทางเดินไปยังทางหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
อาคารสาธารณะที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป นอกจากมีบันไดตามปกติแล้ว
จะต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย20
ข้อ 40 อาคารที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแล้ว
จะต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย21

18

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 5.
19
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 38.
20
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 39.
21
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 40.

28
ข้อ 41 บันไดหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90
เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เชนติเมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เชนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า
22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้าของบันได มีราวบันไดสูง 90 เซนติเมตร ห้ามสร้าง
บันไดหนีไฟแบบบันไดเวียน
พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่ง
กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กรณีใช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกล่าวต้องมี
ความ ลาดชันไม่เกินกว่าร้อยละ 1222
ข้อ 45 ประตูของบันไดหนีไฟต้องเป็นวัสดุทนไฟมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เซนติเมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต้องเป็นบาน
เปิดชนิดผลักเข้าสู่บันไดเท่านั้น ชั้นดาดฟ้า ชั้นล่างและชั้นที่ออกเพื่ อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิด
ออกจากห้อง บันไดหนีไฟพร้อมติตตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ประตูหรือทางออก
สู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น23
ข้อ 46 ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครือ่ งหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสารองฉุกเฉินบอก
ทางสู่บันไดหนีไฟ ติด ตั้งป้ายตามระยะทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และทางออกจาก
บันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรื อชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง โดยป้ายดังกล่าวต้องแสดง
ข้อความทาง หนีไฟ เป็นอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรหรือเครือ่ งหมายที่มีแสงสว่างและแสดงว่า
เป็นทางหนีไฟให้ชัดเจน 24
ลิฟต์
ข้อ 5 (80) “ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่ใช้สาหรับบรรทุก
บุคคลหรือสิ่งของขึ้นลงระหว่างชั้นต่างๆ ของอาคาร25
ข้อ 30 ห้องลิฟต์และพื้นที่ว่างหน้าลิฟต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และ
ต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ26
22

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 41.
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 45.
24
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 46.
25
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 5 (80).
26
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 30.
23

29
อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ข้อ 83 (5) อาคารสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ห้องขายสินค้าตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้น
ไปต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ27
ข้อ 84 (5) อาคารสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่ 20
28
ตารางเมตร
ข้อ 85 การคานวณที่จอดรถตามที่กาหนดไว้ในข้อ 84 ให้คานวณตามประเภท
การใช้สอยรวมกันหรือประเภทอาคารโดยให้ใช้จานวนที่จอดรถรวมที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ หากมีเศษ
ของจานวนที่จอดรถในแต่ละประเภทการใช้สอย ให้คิดเป็นที่จอดรถ 1 คันของแต่ละประเภท29
ข้อ 86 ที่จอดรถหนึ่งคันต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องมีลักษณะดังนี้
(1) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40
เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(2) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า
30 องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(3) ในกรณีที่จอดรถทามุมกับทางเดินรถตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไป ให้มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ที่จอดรถต้องทาเครื่องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแต่ละคันไว้ให้
ปรากฎบนที่จอดรถนั้น และต้องมีทางเดินรถเชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของรถและที่กลับรถ30
ข้อ 87 ที่ จอดรถถ้าอยู่นอกบริเวณของอาคารและอยู่บนโฉนดต่างแปลงที่ไม่
ต่อเนื่องกันต้องมีทางเดินจากทางเข้าออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสู่ทางเข้าออกอาคารนั้น
วัดระยะตามแนวราบไม่เกิน 200 เมตร31
ข้อ 88 ทางเข้าออกของรถ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการ
เดินรถทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
ทางวิ่งของรถ ในกรณีจอดรถทามุมต่างๆ กับทางวิ่งของรถ จะต้องกว้างไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ ดังนี้
27

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 83 (5).
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 84 (5).
29
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 85.
30
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 86.
31
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 87.
28

30
(1) กรณี จ อดรถท ามุ ม กับ ทางวิ่ง น้ อยกว่า 30 องศา ทางวิ่ ง ของรถต้อ งกว้ า ง
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(2) กรณีจอดรถทามุมตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 องศา ทางวิ่งของรถ
ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
(3) กรณี จ อดรถท ามุ ม เกิ น 60 องศา ทางวิ่ ง ของรถต้ อ งกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 6
32
เมตร
การระบายอากาศ
ข้อ 64 อาคารห้างสรรพสินค้า มีการระบายอากาศโดยวิธีกล โดยการขับเคลื่อน
อากาศ ซึ่งต้องทางานตลอดเวลาระหว่างที่ สอยห้องนั้น เพื่อให้เกิดการระบายอากาศตามอัตราการ
ระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่า 4 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง33
ข้อ 67 ห้างสรรพสินค้าต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศหรือดูดอากาศ จากภายในพืน้ ที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่นอ้ ยกว่า 2 ลบ.ม.ซม./ตร.ม.34
ระบบการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ข้อ 70 อาคารห้างสรรพสินค้า ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้าและระบบบาบัด
น้ าเสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการปรั บ ปรุ ง น้ าเสี ย จากอาคารให้ เ ป็ น น้ าทิ้ ง ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อนที่จะ
ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้าทิ้งได้
(1) อาคารประเภท ก
ฉ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) อาคารประเภท ข
ซ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(3) อาคารประเภท ค
32

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 88.
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 64.
34
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 67.
33

31
ช. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
(4) อาคารประเภท ง
ฉ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกั น
หรือหลายหลังรวมกันไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร35
2.2 องค์ประกอบและประเภทของสัญญาให้เช่าพื้นที่
2.2.1 องค์ประกอบของการให้เช่าพื้นที่
ปัจจุบันธุรกิจการให้เช่าพื้น เพื่อจาหน่ายขายสินค้า หรือศูนย์การค้า ทั้งใน
ศูนย์การค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เป็น
ธุรกิจที่ต้องอาศัยพึ่งพากันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า เนื่องจากได้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ความหมายของ
ศูนย์การค้าจะยังไม่เป็นที่แน่ ชัดว่าจะรวมถึงการดาเนินการในกรณีใดบ้าง แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่หรือศูนย์การค้านั้น มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.2.1.1 นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
การเช่าพื้นภายในศูนย์การค้า เป็นการตกลงทานิติกรรมสัญญาภายใต้ข้อกาหนด
และเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย กล่าวคือ ผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการให้เช่าพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าหรือผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง กับผู้เช่าพื้นที่ซึ่งมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่อีก
ฝ่ายหนึ่ง ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดไว้ว่า มาตรา 537 การเช่าทรัพย์สินนั้น
คือสัญ ญาซึ่ งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการ
นั้น36 และมาตรา 149 นิติกรรมหมายความว่า การใดๆ อันทาลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจ
สมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
ระงับซึ่งสิทธิ37

35

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544, ข้อ 70.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 537.
37
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 149.
36
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2.2.1.2 การให้บริการ
นอกจากผู้ ให้ เ ช่ า มี ห น้ าที่ ต้ องให้ บริ ก ารพื้ น ที่ เช่ า ตามสั ญ ญาเช่า พื้ น ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 546 ว่าผู้ให้เช่าจาต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว38 มาตรา 548 ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น
โดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้39 มาตรา 549
การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีชารุด บกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่ง
ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ดี เหล่านี้ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้
ว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร 40 มาตรา 550 ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดในความชารุดบกพร่อง
อันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่า และผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจาเป็นขึ้น
เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องทาเอง 41 และมาตรา 551
ถ้าความชารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุถึ งแก่ผู้เช่า จะต้องปราศจากการใช้และ
ประโยชน์ และผู้ให้เช่ายังแก้ไขได้ไซร้ ผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่า ให้จัดการแก้ไขความชารุด
บกพร่องนั้นก่อน ถ้าและผู้ให้เช่าไม่จัดทาให้คืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสีย
ก็ได้ หากว่าความชารุดบกพร่องนั้นร้ ายแรงถึงสมควรจะทาเช่นนั้น 42 ผู้ให้เช่ายังมีหน้าที่ในการ
ให้บริการผู้เช่าตามข้อตกลงที่ระบุไว้สัญญาบริการอีกส่วนนึงด้วย ดังนี้
การให้บริการบริหารโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการให้บริการ
ตามสัญญาบริการ สัญญาบริการจะจัดทาพร้อมกับสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้เช่าพื้ นที่ในแต่ละราย โดย
สัญญาบริการจะมีอายุของสัญญาเท่ากับสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้เช่าแต่ละราย การให้บริการบริหาร
โครงการและพื้น ที่ ส่ ว นกลาง ภายในโครงการจะครอบคลุม ถึง การบริก ารท าความสะอาดพื้น ที่
ส่วนกลาง การดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม การดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การ
ซ่อมบารุงพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร และอุปกรณ์ แสงไฟและเครื่องปรับอากาศในโครงการ ค่าไฟฟ้า
และค่าประปาในพื้นที่ส่วนกลาง การกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และการจัดรายการส่งเสริมการขาย
เป็นระยะๆ
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33
การให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า ประปา และโทรศั พ ท์
ให้กับ ผู้เช่าพื้นที่แต่ละราย โดยผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บ ค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าวจากผู้เช่าพื้นที่
แต่ละรายในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ ผู้ให้เช่าชาระจริงแก่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่ละประเภท เช่น
การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า
ได้นากาไรจากการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าว ไปชาระค่าสาธารณูปโภคของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น
ค่าน้าประปาที่ใช้ในห้องน้า ค่าไฟฟ้าบริเวณทางเดินและที่จอดรถ เป็นต้น
ข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก ารระหว่ า งผู้ ใ ห้ เ ช่ า กั บ ผู้ เ ช่ า ข้ า งต้ น เป็ น ไปตาม
หลั ก การที่ ว่ า คู่ สั ญ ญาสามารถตกลงกั น เรื่ อ งหน้ า ที่ ห รื อ กิ จ การใด ตราบใดที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรี ยบร้อยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151
กาหนดไว้ว่าการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ43
2.2.1.3 ค่าตอบแทนในการเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 กาหนดให้ผู้เช่า
ชาระค่าเช่าทรัพยสินให้กับผู้ให้เช่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมในการทาสัญญาเช่า คู่สัญญาพึงออกใช้
เสมอกันทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา 53944 จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ไม่กาหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่า ค่าเช่าที่ผู้เช่าต้องชาระ เป็นค่าเช่าประเภทใดบ้าง ซึ่งในทาง
ปฏิบัติการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับการเช่าพื้นที่
หลายส่วน ดังนี้
ค่ า มั ด จ าการจองพื้ น ที่ คื อ ค่ า จองพื้ น ที่ โ ดยตกลงว่ า จะมาท าสั ญ ญา
ภายในกาหนดเวาที่ผู้ให้เช่ากาหนดไว้ ผู้เช่าจะชาระค่ามัดจาในวันจอง ในอัตราที่ผู้ให้เช่ากาหนด กรณี
ผู้เช่าไม่มาทาสัญญาภายในกาหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าจะริบเงินมัดจาของผู้เช่าทันที ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดไว้ว่า มาตรา 377 เมื่อเข้าทาสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจาท่าน
ให้ถือว่าการที่ให้มัดจานั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทากัน ขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจานี้ย่อมเป็น
ประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย45 และมาตรา 378 มัดจานั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่าง
อื่นท่านให้เป็น ไปดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ (1) ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชาระ
หนี้ (2) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ หรือการชาระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์
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34
อันใดอันหนึ่ง ซึ่ งฝ่ ายนั้นต้องรับ ผิ ดชอบ หรือถ้า มีการเลิกสัญ ญาเพราะความผิด ของฝ่ายนั้น (3)
ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ หรือการชาระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใด
อันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ46
ค่าเช่าพื้นที่ คือ ค่าตอบแทนการให้เช่าสถานที่ โดยผู้เช่าต้องชาระเป็น
รายเดือน ในอัตราของเงินบาทไทยต่อตารางเมตรต่อเดือนและเรียกเก็บล่วงหน้าขั้นต่าเป็นเวลาหนึ่ง
เดือน ซึ่งในโครงการขนาดใหญ่จะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี เช่น 1 ปี , 3 ปี เป็นต้น ค่าเช่าพื้นที่
อาจเรียกเก็บพร้อมค่าบริการ แต่มักจะใช้ในโครงการขนาดเล็ก หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้ให้เช่า
จะเก็บค่าเช่าแยกจากค่าบริการในอัตราต่อตารางเมตรต่อเดือนและเรีย กเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดไว้ว่า มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญา
ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรี ยกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์
ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น
ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นกลางรายเดื อ น คื อ ค่ า ตอบแทนการ
ให้บริการจากผู้ให้เช่าพื้ นที่ เช่น บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด
บริการห้องสุขาและน้าประปา บริการไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น โดยผู้เช่าต้องชาระเป็นรายเดือน
ในอัตราของเงินบาทไทยต่อตารางเมตรต่อเดือนและเรียกเก็บล่วงหน้าขั้นต่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งใน
โครงการขนาดใหญ่จะเก็บค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปี เช่น 1 ปี , 3 ปี เป็นต้น ค่าเช่าบริการอาจเรียก
เก็ บพร้ อมค่ าเช่า แต่ มั กจะใช้ ใ นโครงการขนาดเล็ก หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ผู้ ให้ เ ช่า จะเก็ บ
ค่าบริการแยกจากค่าเช่าในอัตราต่อตารางเมตรต่อเดือนและเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งเป็น
ข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตามหลักการที่ว่าคู่สัญญาสามารถตกลงกันเรื่องหน้าที่
หรือกิจการใด ตราบใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151
ค่า ประกัน การปฏิ บั ติต ามสั ญ ญา จะเท่ า กับ จานวนค่ าเช่า สุ ทธิ (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3 ถึง 6 เดือน ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยเงินประกัน
จะเรียกคืนได้หลังหมดสัญญาเช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดไว้
ว่า มาตรา 379 ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่ง เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชาระหนี้ก็ดี
หรือไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชาระหนี้อันจะพึงทานั้น
ได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทาการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น
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35
ค่าประกันการตกแต่งร้านค้า เป็นข้อตกลงการระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า
ตามหลักการที่ว่าคู่สัญญาสามารถตกลงกันเรื่องหน้าที่หรือกิจการใด ตราบใดที่ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 และ
มาตรา 379 ถ้าลูกหนี้สั ญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่ง เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชาระหนี้ก็ดี
หรือไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชาระหนี้อันจะพึงทานั้น
ได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทาการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น
ค่าดาเนินการ ค่าดาเนินการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ เช่น เบี้ย
ประกั น ภั ย ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า น้ า ค่ า แก๊ ส ภาษี โ รงเรื อ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม กรณี ผู้ เ ช่ า เป็ น
ผู้ดาเนินการแทนผู้เช่าไปก่อน ผู้เช่าจะกาหนดระยะเวลาพอสมควรให้ผู้เช่าชาระเมื่อผู้ให้เช่าทวงถาม
หากผู้เช่าไม่นามาเงินชาระให้กับผู้ให้เช่าภายในกาหนด จะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับผู้เช่า และ/หรือ เป็น
เหตุเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทาสัญญาเช่า กฎหมายกาหนดไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 539 ว่าคู่สัญญาพึงออกใช้เสมอกันทั้งสองฝ่ าย ส่วนค่า
ดาเนินการอื่นๆ ข้างต้นเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าว่าฝ่ายได้จะเป็นผู้จัดประสานงาน
และชาระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ซึ่งคู่สัญญาสามารถตกลงกันเรื่องหน้าที่หรือกิจการใด ตราบใดที่ไม่ขัดต่อ
ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา 151
2.2.2. ประเภทของสัญญาเช่าพื้นที่
การเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า มีสัญญาที่เกี่ยวข้องหลายประเภท ดังนี้
สัญญาเช่าพื้นที่ คือ สัญญาที่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงทาสัญญาร่วมกันเรื่องการเช่า
พื้นที่ รวมไปถึงเงื่อนไขการให้เช่าพื้นทีต่ ่างๆ และการชาระค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ชาระเป็นรายเดือน
สัญญาบริการ คือ สัญญาที่ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการตกลงทาสัญญาร่วมกันเรื่อง
การให้บริการ ให้สอดคล้องกับสัญญาเช่าพื้นที่ รวมไปถึงเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ และการชาระ
ค่าบริการ
สัญญาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คือ สัญญาที่ผู้ให้เช่ากับผูเ้ ช่าตกลงทาสัญญา
ร่วมกันเรื่องการให้เช่าพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงเงื่อนไขการให้ เช่าพื้นที่ต่างๆ และ
การชาระค่าเช่าพื้นที่ ส่วนใหญ่ชาระจากส่วนแบ่งการจาหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
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2.2.3 รูปแบบการทาสัญญาให้เช่าพื้นที่
การชาระค่าเช่าแบบรายเดือน ในอัตราของเงินบาทไทยต่อตารางเมตรต่อเดือน
และเรียกเก็บล่วงหน้าขั้นต่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่ งในโครงการขนาดใหญ่จะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเป็น
รายปี เช่น 1 ปี , 3 ปี เป็นต้น ค่าเช่าพื้นที่อาจเรียกเก็บพร้อมค่าบริการ แต่มักจะใช้ในโครงการขนาด
เล็ก หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้ให้เช่าจะเก็บค่าเช่าแยกจากค่าบริการในอัตราต่อตารางเมตร
ต่อเดือนและเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปีเช่นเดียวกับค่าเช่า
บริเวณชานเมืองทางตอนใต้-ตะวันตก ถือว่าเป็นบริเวณที่มีโครงการที่พักอาศัย
อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น โครงการบ้ า นเดี่ ย ว ทาวน์ เ ฮาส์ และปั จ จุ บั น ยั ง มี โ ครงการ
คอนโดมิเนียมทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้วเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังรายล้อม
ไปด้วยแหล่งงาน อันได้แก่ โรงงานการผลิตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้เป็นจานวนมาก
ดังนั้น บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่มีจานวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น หากแต่
กาลังซื้ออาจจะไม่สูงเมื่อเทียบกับในพื้นที่บริเวณชานเมืองฝั่งตะวันออก ในขณะที่สินค้าแบรนด์ ต่างๆ
เร่งขยายสาขาอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง โดยระบบขนส่งมวลชนของรัฐมีการพัฒนาดีขึ้น
ทาให้คนเริ่มย้ายถิ่นฐานไปอยู่บริเวณชานเมืองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริเวณในเมืองค่อนข้างหนาแน่น
มาก อีกทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง ค่าน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้คนนิยม
ซื้อสินค้า และใช้บริการใกล้ที่พักอาศัยของตัวเอง
ผลวิ จั ย ของไนท์ แ ฟรงค์ ประเทศไทย ระบุ ว่ า ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก บริ เ วณรอบนอก
กรุงเทพมหานครทางตอนใต้-ตะวันตก มีอัตราการใช้พื้นที่ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.9
หากแยกตามประเภทธุ ร กิ จ พบว่ า ศู น ย์ ก ารค้ า ในมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 164,190
ตารางเมตร พื้นที่ถูกเช่า 162,290 ตารางเมตร อัตราการเช่าร้อยละ 98.8, คอมมูนิตีมอลล์ พื้นที่
112,767 ตารางเมตร พื้นที่ถูกเช่า 105,54 ตารางเมตร อัตราการเช่าร้อยละ 93.6, ไฮเปอร์มาร์เกต
พื้นที่รวม 140,000 ตารางเมตร พื้นที่ถูกเช่า 135,200 ตารางเมตร อัตราเช่าร้อยละ 96.6, สเปเชียลตี
สโตร์ พื้นที่รวม 61,000 ตารางเมตร พื้นที่เช่า 60,000 ตารางเมตร อัตราเช่าร้อยละ 98.4
จากการส ารวจพื้ น ที่ ช านเมื อ งบริ เ วณกรุ ง เทพตอนใต้ -ตะวั น ตก ยั ง พบว่ า
มีโครงการธุรกิจค้าปลีกที่เตรียมเปิ ดให้บริการในปี 2557 นี้ อีกราว 8 โครงการ โดยมีโครงการแบบ
ศูนย์การค้าเพียง 1 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา พื้นที่ 90,000 ตารางเมตร
ส่วนอีก 7 โครงการที่เหลือเป็นคอมมูนิตีมอลล์ ได้แก่ บริโอ้ พุทธมณฑลสาย 4,
สาเพ็ง 2 กัลปพฤกษ์, เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ พื้นที่ 50,000 ตารางเมตร, เมโทร เวสทาวน์ สาทร,
เดอะทรี บางบอน พื้นที่ 9,770 ตารางเมตร, ฮาบิท มอลล์ ราชพฤกษ์ พื้นที่ 4,026 ตารางเมตร และ
ศาลายา มอลล์ พื้นที่ 6,064 ตารางเมตร
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อัตราเฉลี่ยของราคาค่าเช่าในธุรกิจค้าปลีกในบริเวณนี้ พบว่ามีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่
ราว 400-2,500 บาท ต่อ ตารางเมตรต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าในศูนย์เดียวกันจะมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับท าเลที่ ตั้งของพื้นที่ร้านค้า หากตั้งอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมามาก ราคาค่าเช่าจะสูง
นอกจากนี้ ประเภทร้านค้ายังมีผลต่ออัตราค่าเช่า กล่าวคือ ร้านค้าประเภทแฟชั่น จะได้รับอัตรา
ค่าเช่าที่สูงกว่าร้านค้าประเภทอาหาร ขนาดของพื้นที่เช่า หากเป็นขนาดเล็ก ราคาต่อตารางเมตร
จะสูงกว่าพื้นที่เช่าที่มีขนาดใหญ่47
การชาระค่าเช่ารายเดือน เป็นการชาระค่าเช่า ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กาหนดไว้ว่า มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า
ตกลงให้ บุ ค คลอี ก คนหนึ่ ง เรี ย กว่ า ผู้ เ ช่ า ได้ ใ ช้ ห รื อ ได้ รั บ ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ชั่วระยะเวลาอันมีจากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น
การชาระค่าเช่าจากส่วนแบ่งการจาหน่ายสินค้า GP (Gross Profit) ส่วนใหญ่
จะเป็นร้านค้าที่เป็นแม็กเนตที่สามารถดึงผู้คนให้เข้ามาใช้บริการของศูนย์ฯ หรือห้างฯ เช่น สตาร์บัคส์
หรือร้านค้าประเภท Anchor Tenant ที่เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สถานออกกาลังกาย เป็นต้น โดย
การชาระค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 กาหนดหน้าที่
ของผู้เช่าไว้ แต่เงื่อนไขการชาระค่าเช่าจากส่วนแบ่งการจาหน่ายสินค้า เป็นไปตามข้อตกลงของ
คู่สัญญาซึ่งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 151
2.3 สัญญาเช่าพื้นที่เป็นสัญญาสาเร็จรูป
แม้ ห ลั ก กฎหมายสั ญ ญาในประเทศต่ า งๆ มั ก จะยอมรั บ หลั ก ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นการแสดง
เจตนาและหลักเสรีภาพในการทาสัญญา ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานที่สาคัญในการทานิติกรรม
สัญญาระหว่างบุคคล แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ปัจจุบันสัญญาส่วน
ใหญ่จะถูกจากัดอยู่ในขอบเขตของสัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูป การเจรจาต่อรองในเนื้อหา
ของสัญญาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมักจะไม่ได้ เกิดขึ้น จึงมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจาก
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MGRONLINE “ธุรกิจค้าปลีกบูม โซน กทม.ตอนใต้-ตะวันตก พบ 34 โครงการ
รวม 4.77 แสนตร.ม. จ่อเปิดเพิ่มอีก 8 โครงการในปี 57” , สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ,
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สัญญาประเภทนี้จะถูกร่างโดยคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรอง (Bargaining
power) สูงกว่า48
จึงเกิดความเห็นว่าหลักความคักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพในการทาสัญญาเป็นสิ่งที่มี
อยู่ในอุดมคติเท่านั้น49
2.3.1 บ่อเกิดและแนวคิดในเรื่องหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาและหลัก
เสรีภาพในการทาสัญญา
2.3.1.1 การเกิดขึ้นของหลักปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยม
หลักปัจเจกชนนิยม (Individualism) และหลักเสรีนิยม (Liberalism)
เกิดขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เป็นการเริ่มต้นความคิดที่ยกย่องความสามารถ ความมีเหตุผลและสติปัญญาของมนุษย์หลังจาก
ความคิดของมนุษย์ถูกครอบงาจากแนวความคิดและความเชื่อของศาสนาคริสต์ในสมัยกลางมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 15 (Dark Ages)
หลักปัจเจกชนนิยมมีแนวคิดนิยมความเป็นบุคคลแต่ละคนจึงยอมรับ
และเคารพเสรีภาพของปัจเจกชน รัฐจึงต้องรับรู้สิทธิส่วนบุคคลให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยรัฐ
จะต้องไม่ทาลายและก้าวก่ายสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เว้นแต่ในกรณีอันสมควร จึงจะมีข้อจากัด
เสรีภาพได้50เสรีภาพของปัจเจกชนจะถูกจากัดได้ด้วยตัวเขาเองเท่านั้น ส่วนหลักเสรีนิยมมีขึ้นเพื่อ
รับรองสิทธิที่ปัจเจกชนมีอยู่ตามธรรมชาติ ที่สามารถจะทาอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลอื่น หรือเป็นเรื่องที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ ความคิดเสรีนิยมนี้ยกย่องความดีและความ
มี เ หตุ ผ ลของมนุ ษ ย์ และเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ การจ ากั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของเอกชนไม่ ว่ า ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือง หรือ ศาสนา51
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ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหา
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2541), น. 15.
51
ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), น.176.
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หลักปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยมได้มีอิทธิพลต่อแนวคิดของนักคิดในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 18 ทั้งในด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างมาก จะเห็นได้จากนักคิด
ที่สาคัญในสมัยนี้ เช่น อดัม สมิท (Adam Smith) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐกิจทุน
นิยมหรือระบบการค้าเสรีนั่นเอง
หลั ก ปั ก เจกชนนิ ย มดั ง กล่ า ว แม้ จ ะเป็ น รากฐานส าคั ญ ด้ า นเสรี ภ าพ
ในการทาสัญญาของบุคคล (Freedom of Contract) ก็ตาม แต่การทาสัญญาทั่วไปในปัจจุบันไม่ได้
นาหลักหลักปักเจกชนนิยมมาใช้ในการจัดทาสัญญาในทุกกรณี เช่นเดียวกันกับการทาสัญญาเช่าพื้นที่
ภายในศูนย์การค้า การทาสัญญาไม่ได้เกิดจากการร่วมตกลงหรือความพึงพอใจระหว่างคู่สัญญา
แต่เป็นการที่ผู้เช่าเข้าทาสัญญากับผู้ให้เช่าซึ่งเป็นฝ่ายที่มีอานาจทางเศรษฐกิจมากกว่า รูปแบบและ
เงื่อนไขถูกกาหนดและจัดทาขึ้นเป็นแบบสาเร็จรูปหรือสัญญามาตราฐานไว้ล่วงหน้าแล้ว จากฝ่าย
ผู้ใ ห้เ ช่า โดยสั ญ ญามี ข้ อตกลงหรื อเงื่อ นไขเอารัด เอาเปรี ยบริด รอนสิท ธิข องผู้เ ช่า หลายประการ
ซึ่งผู้เช่าไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้ การทาสัญญาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวจึงเป็นข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม หากศาลหรือรัฐไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงการทาสัญญาของคู่สัญญาแล้ว ผู้เช่าหรือ
ผู้บริโภคอีกหลายกรณีจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอานาจทางเศรษฐกิจอีกจานวนมาก
2.3.1.2 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) หรือระบบการค้าเสรี (Laissezfaire, Laissezpasser) มีรากฐานมาจากแนวคิดของหลักปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยมที่เห็นว่ารัฐควร
ปล่อยให้เอกชนดาเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเสรีโดยรัฐไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและ ความมั่นคงของรัฐเท่านั้น ความคิดนี้ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของทรัพย์สินของเอกชนว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของเอกชนที่จะละเมิดมิได้ เอกชนย่อมมีเสรีภาพ
ในการแสวงหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของตน การแทรกแซงของรัฐจึงมีผลเป็นการจากัดเสรีภาพของ
เอกชน52
นั ก คิ ด คนส าคั ญ ที่ เ ป็ น ผู้ น าแนวคิ ด นี้ ก็ คื อ อดั ม สมิ ท ซึ่ ง เขาเห็ น ว่ า
ในสังคมควรมี “ระบบของเสรีภาพตามธรรมชาติ” โดยแต่ละบุคคลมีเสรีภาพที่จะแสวงหาและเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ส่ วนตั วซึ่ งระบบนี้จะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่ งแก่ทั้งบุค คลและสั งคม นั่นก็ คือ ความ
พยายามทางานเพื่อตนเองของบุคคล ย่อมจะนาผลประโยชน์อันมากมายที่สุดมาให้แก่สังคมส่วนรวม
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ปรีดี เกษมทรัพย์, เพิ่งอ้าง
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และบุคคลอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบของสังคมแบบ
เอกชน53
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือระบบการค้าเสรีเริ่มต้นขึ้นจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษในช่วงคริสตศตวรรษที่ 18 เนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ารวยและ
ประสบความสาเร็จ จากการค้าทาส โจรสลัด และขยายอาณานิยมมากที่สุดในสมัยนั้น ความร่ารวย
ของประเทศอังกฤษได้กระจายไปสู่ชนชั้นกลางจานวนมากซึ่ งประกอบการพาณิชยกรรม ดังนั้น
ประเทศอังกฤษจึงเป็นหนึ่ง ในประเทศแรกๆ ที่ได้พัฒนาสิ่งที่จาเป็นขั้นต้นสาหรับระบบ เศรษฐกิจ
แบบอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการค้ นคว้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่แตกต่าง
ไปจากเดิม54 เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการประสบความสาเร็จและสามารถสร้างฐานะตัวเองขึ้นมา
จนร่ารวยในธุรกิจด้านต่างๆ อย่างมากมาย เช่น ธุรกิจตีเหล็ก ธุรกิจสิ่งทอ จึงทาให้เกิดแนวคิดการทา
ธุรกิจแบบทุนนิยมขึ้น โดยเพิ่มปริมาณสินค้าและขยายตลาดออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อผลกาไร
สูงสุด โดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้55
1. เอกชนเป็ น เจ้ า ของปั จ จั ย การผลิ ต มี สิ ท ธิ แ ละถื อ กรรมสิ ท ธิ์
ในทรัพย์สิน(Private property)
2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตสินค้าและบริการตามความสามารถ
และประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล
3. ผลตอบแทนในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ การประกอบการ คื อ ก าไร
ดอกเบี้ยและค่าเช่า จะเป็นสิ่งกระตุ้นและแรงเสริมให้มีการขยายกิจการและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการผลิต
4. ประชาชนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการเลื อ กบริ โ ภคตามรายได้ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
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เจตน์ เจริญโท, เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : เศรษฐกิจสองระบบ, (กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533), น. 33.
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โรเบิร์ต แอล. ไฮล์บรอนเนอร์, การสร้างสังคมเศรษฐกิจ : The making of
economics society, แปลโดย ลิลี่ โกศัยยานนท์ , (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2531),
น. 139-140.
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ทับทิม วงศ์ประยูร , ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ , (กรุงเทพมหานคร:
วี. เจ.พริ้นติ้ง, 2536), น. 158.
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5. รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือทาการแข่งขันกับภาคเอกชนในการ
ประกอบธุรกิจแต่จะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการในทางเศรษฐกิจ
6. ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและราคา
จะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของสิ่งของนั้นในตลาด
ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มจะมี ข้ อ ดี ใ นการท าให้ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เนื่องจาก
เอกชนมี แรงจูงใจ ที่จะดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทาให้ตนได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้ผลิตต้อง
พยายามแข่ง ขัน กั นเพื่อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการในการผลิ ตสิ นค้ า เพื่อ สนองต่ อความต้อ งการของ
ผู้บริโภคและลดต้นทุนการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมาก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ในด้า นของปริ ม และคุ ณ ภาพของสิ น ค้า รวมทั้ ง บุค คลก็ จะมี สิท ธิเ ป็ นเจ้ าของปั จจั ย การผลิ ตและ
มีเสรีภาพในการใช้ปจั จัยการผลิตที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ตามความพอใจ56
อย่างไรก็ตาม แม้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจหลายประการ แต่การมุ่งแสวงหากาไรของเอกชนทั้งหลายก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมอย่าง
ชัดเจนเช่นกัน ที่สาคัญคือการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างไม่มี
ขอบเขตจากัดทาให้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดระบบตลาดผูกขาดหรือการจากัดทางธุรกิจการค้ามากขึ้น
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคก็จะตกอยู่ในภาวะที่จาต้องยินยอมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
ควบคุมกลไกแห่งราคาตลาด57 เกิดความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมและช่องว่างระหว่างชนชั้น
เนื่องจากรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การลงทุนเพื่อแสวงหากาไรของกลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการ
ทั้งหลายจะทาให้ตนเองและพวกพ้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคง
ยากจนอยูเ่ หมือน เดิม ทรัพยากรของประเทศจะถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากไม่มีการควบคุมโดย
รัฐ นายทุนและผู้ผลิตสินค้าจะมีโอกาสในการรวมตัวกันเพื่อผูกขาดการผลิตสินค้าและบริการ
ได้โดยง่าย เพราะรัฐไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการผลิต ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็จะได้แก่ผู้บริโภค58
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รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล , หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ,
(กรุงเทพมหานคร: เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์, 2527), น. 2.
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ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค, “ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและ
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2.3.1.3 อิทธิพลของหลักปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยมต่อหลักกฎหมายว่าด้วย
สัญญา
หัวใจหลักของหลักปัจเจกชนนิยมและหลักเสรีนิยม คือ มนุษย์มีสิทธิ
เสรีภาพติดตัวมาตามธรรมชาติ จึงเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รัฐไม่สามารถทาลายได้ การแสดง
เจตนาใดๆ ของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นอิสระ แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นที่แพร่หลายมากในช่วง
ศตวรรษที่ 18 และได้ส่งผลต่อหลักในการทาสัญญาของบุคคล ดังนี้
1. หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
เนื่องจากตามแนวคิดของหลักปัจเจกชนนิยมบุคคลทุกคนเกิดมาแล้ว
จะมีเสรีภาพตามธรรมชาติที่จะกระทาการใดๆ ตามความพอใจของตนเอง รัฐจะเข้ามาจากัดเสรีภาพ
ของเอกชนได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจาเป็นเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเสรีภาพของบุคคลจะถูกจากัดได้ก็ด้วย
ความสมัครใจของบุคคลเอง เจตนาของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นอิสระ (Autonomy of
Will)59 หนี้ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลจึงเป็นหนี้ที่กฎหมายยอมรับและบังคับให้
2. หลักเสรีภาพในการทาสัญญา
หลักเสรีนิยมส่งผลให้เกิดความคิดในเรื่องเสรีภาพในการทาสัญญา
ของบุคคล (Freedom of Contract) โดยนักกฎหมายเชื่อว่าหากศาลหรือรัฐไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทาการค้าของเอกชนและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงการทาสัญญาของคู่สัญญาแล้วจะนามาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและนามาซึ่งความพึงพอใจของคู่สัญญา 60 ถ้าบุคคลสามารถทาสัญญาได้
อย่างเสรีระบบเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรือง คู่สัญญาจึงมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการทาสัญญารัฐจะเข้ามา
ควบคุมก็แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น แนวความคิดดังกล่าวนี้ได้ถูกรับรองโดยการ
บัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้นมารองรับ ตัวอย่างเช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 151 ในเรื่องนิติกรรมสัญญาก็ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดนี้เช่นกัน
การมีเสรีภาพในการทาสัญญานี้ยังอาจแบ่งเป็น 4 ประการ61 คือ
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ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น. 15.
สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, “สัญญาสาเร็จรูปของอังกฤษ,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15,
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), น. 83-86.
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1. เสรีภาพในการทาขึ้นซึ่งสัญญา (Freedom to make a
contract) เป็นเสรีภาพในการทาคาเสนอและทาคาสนองเพื่อให้เกิดสัญญาขึ้น ไม่ว่าจะทาสัญญา
อย่างไรก็ได้ตราบที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา (Freedom to select the other
party) เป็นเสรีภาพของคู่สัญญาที่จะเลือกเข้าทาสัญญากับใครก็ได้ และไม่ถูกบังคับให้เข้าทาสัญญา
กับบุคคลที่เขาไม่ประสงค์จะทาสัญญาด้วย
3. เสรีภาพในการกาหนดเงื่อนไขของสัญญา (Freedom to decide
the contractterms) บุคคลที่ประสงค์จะทาสัญญามีอิสรเสรีที่จะทาสัญญาด้วยเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
4. เสรีภาพที่จะไม่ต้องทาตามแบบ (Freedom from form) เป็น
เสรีภาพของบุคคลที่จะทาสัญญาโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขความไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้ทาตาม
แบบ อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายบังคับให้การทาสัญญาบางประเภทจะต้องทาตามแบบนั้นเป็นเรื่อง
ของรัฐนโยบายที่มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์บางประการหรือเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็น
คู่สัญญา
หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพในการทา
สัญญาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการทานิติกรรมสัญญา62 และเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดสัญญาที่มี
ผลบังคับในระหว่างคู่กรณี โดยการแสดงเจตนาของคู่กรณีนั้นเอง เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่อาจ
ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในอันที่จะปรับกับปัญหาในหลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นอกจาก
เหตุผลที่ว่าควรปล่อยให้เอกชนมีความคิดริเริ่มในการกาหนดและการบังคับตามสิทธิของพวกเขาแล้ว
ก็ยังมีเหตุผลที่ว่า วิถีทางเยียวยาที่มีอยู่ในกฎหมายในเรื่องสัญญานั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ โดยหลักนี้
จะพบในระบบประมวลกฎหมายมากกว่าในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งระบบประมวลกฎหมาย
จะยอมรับทฤษฎีเรื่องความยินยอมในสัญญา ดังจะเห็นได้จากภาษิตกฎหมายที่ว่า “สัญญาที่ทาขึ้น
โดยสมบูรณ์ย่อมมีผลบังคับ” (pacta sunt servanda) ซึ่งตรงกับหลักที่ว่า “สัญญาที่จะก่อให้เกิดหนี้
ทางกฎหมายได้ต้องมาจากความยินยอมของคู่กรณีและกฎหมายก็มีหน้าที่ในอันที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามเจตนาของคู่กรณี”63
หนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่คู่สัญญาสมัครใจเข้าผูกพันกันนี้จึงเป็นหนี้
ที่กฎหมายยอมรับและบังคับการให้ เนื่องจากแนวความคิดที่ว่าคู่สัญญามีอิสระในการทาสัญญา ดังนั้น
หนี้ที่เกิดขึ้นกฎหมายจึงถือว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการไตร่ตรองของคู่สัญญาแล้วว่าเป็นธรรม คู่สัญญา
62
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ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, น. 27.
ไชยยศ เหมะรัชตะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 61, น. 84.
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จึงจะมาอ้างภายหลังว่า สัญญานั้นไม่เป็นธรรมไม่ได้แต่เสรีภาพในการทาสัญญานี้ก็จะต้องอยู่ภายใน
กรอบ นั่นก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นกรอบ
ที่ปัจเจกชนไม่อาจก้าวล่วงออกมาได้ เนื่องจากว่าหากกฎหมายยินยอมให้ปัจเจกชนก้าวล่วงออกมา
ย่อมถือว่ากฎหมายยินยอมให้มีการรุกล้าเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือของประชาชนโดยส่วนรวม64
นอกจากนี้ แม้ว่าหลักเสรีภาพในการทาสัญญาจะได้รับการยกย่องว่า
เป็นหัวใจหลักในการตกลงเข้าทาสัญญาของบุคคลแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าหลักเสรีภาพในการทา
สัญญาอาจถูกจากัดได้ใน 3 กรณี คือ กรณีตลาดที่มีลักษณะผูกขาด (Monopoly) กรณีความล้มเหลว
ของตลาด (Market Failures) และกรณีปัญหาความไม่รู้ของผู้บริโภค (Consumer Ignorance)65
ซึ่งปัญหาทั้งสามประการนี้เป็นปัจจัยสาคัญในการเสื่อมคลายลงของแนวความคิดเสรีนิยมแบบดั้งเดิม
2.3.2. ลักษณะของความไม่เสมอภาคกันระหว่างคู่สัญญา
เมื่ อ เข้ า สู่ ช่ ว งปลายคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 ความรู้ ท างเทคโนโลยี ด้ า นต่ า งๆ
ของมนุษย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีเป้าหมายในการทากาไรสูงสุด
ได้มีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจเกือบทุกประเภท ทาให้บุคคลบางกลุ่มเกิดอานาจทางเศรษฐกิจและสังคม
มากกว่าบุคคลอื่น เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้น เนื่องจากการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงเกิด
สถานะที่แตกต่างกันของบุคคลในสังคม ส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคกันระหว่างคู่สัญญาในการ
ทาสัญญาต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการกาหนดเนื้อหาและเงื่อนไขในสัญญา โดยความไม่เสมอ
ภาคดังกล่าวนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี66้
2.3.2.1 ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ประกอบอาชีพด้วยกัน
เป็นความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง หรือระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ อานาจต่อรองมักอยู่ที่ฝ่ายนายจ้างหรือผู้จาหน่ายซึ่งเป็นฝ่าย
นายทุนที่มีอานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า ทาให้สามารถทาสัญญาโดยเอารัดเอาเปรียบอีกฝ่ายซึ่งเป็น
ลูก จ้ า งหรือ ชาวไร่ช าวนาเกิ นสมควร รั ฐ จึ งต้ อ งเข้า มามีบ ทบาทในการระงั บข้ อพิ พาทและจัด ท า
มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองฝ่ายที่เสียเปรียบ
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ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, น. 27.
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P.S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, (Oxford:
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2.3.2.2 ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบอาชีพ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจในการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการจะอยู่ในฐานะเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายในการกาหนดเนื้อหา
และเงื่อนไขในการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการของตน เนื่องจากมีความรู้ในธุรกิจที่ตนเองทาเป็น
อย่างดี รวมทั้งมีอานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ ายได้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาทั่วไปหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพแต่ไม่ได้ทาสัญญาเพื่อการค้าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและเข้า
ทาสัญญาโดยที่ตนเองไม่มีอานาจต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมักเป็นสัญญาที่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเกินสมควร
2.3.3 การเกิดขึ้นของสัญญาสาเร็จรูปและสัญญามาตรฐาน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมก็ต่อเมื่อบุคคล
ในสังคมมีสถานะที่เท่าเทียมกัน แต่ในสภาพความเป็นจริงเมื่อสถานะของบุคคลในสังคมไม่เท่าเทียม
กัน บุคคลบางกลุ่มไม่มีอานาจต่อรองในการทาสัญญา (Inequality of bargaining power) ลักษณะ
การทาสัญญาของบุคคลจึงเปลี่ยนแปลงไป คือ บทบาทในการแสดงเจตนาเพื่อกาหนดวิธีการและ
เนื้อหาของสัญญาได้ลดน้อยลง เสรีภาพในการทาสัญญาของผู้ที่อ่อนแอกว่าทางเศรษฐกิจจะถูกจากัด
ลงด้วยอานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือ กว่าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เกิดสัญญารูปแบบใหม่ขึ้น ได้แก่
สัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) หรือสัญญาสาเร็จรูป (Adhesion Contract) ซึ่งถือ
ว่าเป็นสิ่งจาเป็นในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการจานวนมากสาหรับบุคคล
ทั่วไป (Mass Production) การเจรจาร่างสัญญากันเป็นรายๆ ไป เพื่อใช้กับลูกค้าแต่ละรายเป็นการ
ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (Transaction Costs) ซึ่งจะส่งผลทาให้ราคาสินค้าหรือบริการ
สูงขึ้น67การใช้สัญญาสาเร็จรูปโดยพิมพ์สัญญาไว้ล่วงหน้าเป็นจานวนมาก ซึ่งจะมีเงื่อนไขเหมือนกัน
และใช้กับบุคคลทุกคนที่เข้าไปติดต่อซื้อขาย จึงช่วยให้การทาธุรกิจเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว68
2.3.3.1 ความหมายของสัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูป
ใน Black’s Dictionary 8th Edition ได้ให้ความหมายของคาว่า
“สัญญามาตรฐาน” ไว้ว่าหมายถึง “สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จัดเตรียมข้อกาหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในธุรกิจหรือกิจการของตน โดยจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อ
67

พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม: แนววิเคราะห์ใหม่เชิง
เปรียบเทียบ,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, น. 555 (ธันวาคม 2543).
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Sinai Deutch, supra note 1, p. 1.
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ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพียงเล็กน้อย”69
ส่วน “สัญญาสาเร็จรูป” หมายถึง “สัญญามาตรฐานที่คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในการทาสัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีสถานะด้อยกว่า เช่น ผู้บริโภค ซึ่งเข้า
ทาสัญญาโดยมีทางเลือกเกี่ยวกับข้อกาหนดในสัญญาไม่มากนัก”70
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสัญญาสาเร็จรูปจะเป็นสัญญามาตรฐานเสมอ
แต่สัญญามาตรฐานไม่จาเป็นต้องเป็นสัญญาสาเร็จรูปก็ได้ 71 สัญญามาตรฐานหรือสัญญาสาเร็จรูปจะ
ถูก ร่ า งและจั ดพิ ม พ์ ขึ้ นล่ ว งหน้า โดยมี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ มข้ อ สั ญ ญาที่ เ ป็ นรู ป แบบมาตรฐานของ
ข้อตกลงที่ใช้กันโดยทั่วไป ข้อสัญญาดังกล่าวอาจมีการต่อรองและแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะลงชื่อ
อย่างไรก็ตาม สั ญญาในลั กษณะนี้มักถูกใช้ในพฤติการณ์ที่คู่สัญ ญาไม่มีการเจรจาต่อรองกันจะมี
ข้อสัญญาเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้มีการเจรจากัน เช่น ในเรื่องปริมาณ คุณภาพและราคา
ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ ในธุรกิจบางอย่างอาจไม่เปิดโอกาสให้มีก ารเจรจาข้อสัญญาเลย
แม้แต่ข้อเดียว72 โดยสัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้73
1. เป็น สัญ ญาที่ มีคู่ สัญ ญาฝ่า ยหนึ่งที่ มีอ านาจทางเศรษฐกิ จ หรือ มี
ความรู้ ท างเทคโนโลยี เ หนื อ กว่ า หรื อ ได้ เ ปรี ย บกว่ า ซึ่ ง อาจจะมี ลั ก ษณะของการผู ก ขาดในทาง
ข้อเท็จจริง หรือการผูกขาดในทางกฎหมายก็ได้
2. คู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่านี้เป็นผู้กาหนดข้อ
สัญญาไว้ล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขทั่วไป สัญญานี้จะทาไว้จานวนมาก เพื่อใช้กับบุคคลไม่จากัด
จานวน และไม่จากัดความแตกต่างของตัวผู้เข้าทาสัญญา

69

“A usu. preprinted contract containing set clauses, used repeatedly
by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications
to meet the specific situation.”
70
“A standard-form contract prepared by one party, to be signed by
the party in a weaker position, usu. a consumer, who adheres to the contract with
little choice about the terms.”
71
Sinai Deutch, supra note 1, p. 2.
72
Ibid, p. 1.
73
ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น. 38.
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3. การกาหนดข้อสัญญาต่างๆ นี้เป็นการกระทาฝ่ายเดียว คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาภายหลังจะต้องยอมรับข้อสัญญาที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้นหรือปฏิเสธไม่ต้องการทา
สัญญาด้วยเลยเพราะไม่มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในสัญญานั้นได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เนื้อหาของสัญญานี้ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ แท้จริงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่ได้เกิดจากการเจรจา
ต่อรองหรือตกลงกันอย่างแท้จริง
2.3.3.2 ข้อดีของสัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูป
แม้สัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูปจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนา
ที่แท้จริงของคู่สัญญา แต่สัญญาประเภทนี้ก็มีข้อดีบางประการ74 ได้แก่
1. ด้านผู้จัดทาสัญญา
ผู้จัดทาสัญญาจะได้ประโยชน์ในการจัดทาสัญญามาตรฐานและ
สัญญาสาเร็จรูปในการลดต้นทุนในการจัดการงาน เนื่องจากแบบฟอร์มของสัญญาที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
จะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ตรวจสอบ และนามาใช้งาน จึงประหยัดเวลาที่
จะไปเจรจากับลูกค้าและผู้จัดทาสัญญาก็สามารถใช้บุคลากรด้านการขายโดยไม่ต้องให้อานาจบุคคล
เหล่านั้นไปเจรจากับลูกค้า จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ สัญญามาตรฐาน
หรือสัญญาสาเร็จรูปยังเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ผู้จัดทาสัญญาใช้กาหนดความเสี่ยงภัยตามสัญญาด้วย
การให้ลูกค้าเป็นผู้เสี่ยงภัยดังกล่าว
2. ด้านผู้บริโภค
การลดต้นทุนของผู้จัดทาสัญญาเนื่องจากการใช้สัญญามาตรฐาน
และสัญญาสาเร็จรูปทาให้ราคาสินค้าและบริการลดลงอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า
หรือรับบริการในราคาที่ถูกลง รวมทั้งยังทาให้ผู้บริโภครูเ้ งื่อนไขที่ตกลงทาไว้กับผู้ขายสินค้าหรือบริการ
ว่ามีลักษณะเหมือนกับทุกคนที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนั้นๆ และรับรู้ขั้นตอนในการดาเนินการในกรณี
ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสาเร็จรูปมีข้อดี
คือ ช่วยทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากสัญญาจะมีแบบเดียวกันในธุรกิจแต่ละ
ประเภทและทาให้เกิดความก้าวหน้าในทางกฎหมายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทใหม่ๆ ทาให้เกิด
สัญญาประเภทไม่มีชื่อ (Innominate contracts) มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกาหนดข้อสัญญาตามความ
ต้องการและความมุ่งหมายของธุรกิจนั้นๆ75
74

G. H. Treitel, The Law of Contract, 6th Edition (London: Steven &
Sons, 1983), p. 166; Sinai Deutch, supra note 1, pp. 6-7.
75
ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น. 50.
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2.3.3.3 ความไม่เ ป็นธรรมที่เกิดขึ้นในการใช้สัญญามาตรฐานและสั ญญา
สาเร็จรูป
ในการทาสัญญาคู่สัญญาแต่ละฝ่ายถือว่ามีความเสมอภาคกันในทาง
กฎหมาย แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การทาสัญญาทางธุรกิจคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมักจะมีอานาจ
ต่อรองเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสมอและอาศัยประโยชน์จากการที่ตนเองมีอานาจต่อรองสูงกว่า
นั้นทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องยอมรับเงื่อนไขบางประการในสัญญา ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการทาสัญญาทั้งในแง่ของกระบวนการทาสัญญาและเนื้อหาของสัญญา76
1. ความไม่ เ ป็ น ธรรมในกระบวนการท าสั ญ ญา ( Procedural
unfairness)
ความไม่ เ ป็ น ธรรมในกระบวนการท าสั ญ ญา หมายถึ ง การที่
คู่สัญญาได้ทาสัญญาขึ้นโดยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในลักษณะที่กระทบต่อเจตนาของคู่สัญญา เช่น การ
ข่มขู่ การกลฉ้อฉลหรือการสาคัญผิด รวมถึงการใช้ข้อสัญญาในลักษณะที่ซ่อนเร้น ไม่อาจมองเห็นได้
อย่างชัดเจนอ่านไม่เข้าใจ หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่มีโอกาสตรวจพิเคราะห์เนื้อหาของข้อสัญญาอย่าง
แท้จริง
2. ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญา (Substantive unfairness)
ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญา หมายถึง ข้อสัญญาที่มีผล
ให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมาก จึงทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น
ระหว่ างคู่สั ญ ญา เช่ น ข้ อสั ญ ญาที่ ให้ ประโยชน์ แก่ คู่สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่า ยหนึ่ งมากกว่ าอี กฝ่ ายอย่ า ง
มหาศาล ข้อสัญญาที่มีการกาหนดราคาสินค้าหรือบริการในราคาที่แตกต่างจากราคาสินค้าหรือบริการ
ประเภทเดียวกันที่หาได้จากแหล่งอื่นในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือข้อสัญญาที่
มีการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น77
2.3.4 ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูป
สัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูปในปัจจุบันจะเกิดขึ้นจากคู่สัญญาที่มีอานาจ
ทางเศรษฐกิจและความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าจัดทาไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายจึงไม่มีโอกาส
หรือมีโอกาสน้อยมากในการเจรจาต่อรองด้วย ผู้ร่างสัญญาจึงกาหนดให้เนื้อหาในสัญญาเอื้อประโยชน์
ต่อฝ่ายตนและผลักภาระหน้าที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร จนอาจทาให้สัญญาดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่
76
77

พินัย ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 67, น. 547-549.
Sinai Deutch, supra note 1, p. 279.
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เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญา โดยผู้ร่างอาจใช้ข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนไว้ในสัญญาอย่าง
ลับๆ โดยแทรกข้อความดั งกล่ าวไว้ กับข้ อความอื่น ๆ ในแบบสัญ ญาที่มีค วามซั บซ้ อ น 78 ซึ่ ง แม้ว่ า
คู่สัญญาอีกฝ่ายจะได้ทราบถึงผลดีผลเสียของข้อสัญญาก็ตามแต่ก็อาจจาเป็นต้องเข้าทาสัญญาด้วย
ความจายอม 79 อย่างไรก็ตาม สัญญามาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูปโดยตัวของมันเองแล้ว ไม่ใช่
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม แต่การที่ผู้ร่างสัญญานาเอาข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมมาใส่ในสัญญา
มาตรฐานและสัญญาสาเร็จรูปและนาไปใช้บังคับกับคู่สัญญาอีกฝ่าย จึงทาให้สัญญาดังกล่าวกลายเป็น
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้
2.3.4.1 ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
1. เป็นข้อสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาประเภทหนึ่งๆ จะมี
ลักษณะเสมือนเป็นเงื่อนไขทั่วไปของธุรกิจในการทาสัญญานั้นๆ ที่ต้องกาหนดอยู่และเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้
2. เป็นข้อสัญญาที่พิมพ์ไว้เป็นจานวนมากเป็นแบบฟอร์มในการทา
สัญญา โดยจะมีลักษณะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาที่เห็นได้ชัดเจน เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ถึงขั้นตอนรายละเอียดของการผูกมัดตามสัญญา จึงมักกาหนดข้อสัญญาใน
ลักษณะที่ตนได้เปรียบกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมาก
3. ลักษณะของข้อสัญญามักจะมีการกาหนดเนื้อหาของสิทธิหน้าที่ที่
แตกต่างไปจากกฎหมายสัญญาโดยทั่วไป ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการบิดเบือนบทบัญญั ติของกฎหมาย
และมีการทาลายหลักพื้นฐานของสัญญา
2.3.4.2 ข้ อ สั ญ ญาไม่ เ ป็ น ธรรมที่ มั ก พบในสั ญ ญามาตรฐานและสั ญ ญา
สาเร็จรูป
ในปัจจุบัน ข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งนี้จะปรากฏอยู่ในสัญญาทางพาณิชย์ต่างๆ แทบจะทุกประเภท เช่น ในสัญญาซื้อขายสินค้า ผู้ขาย
ซึ่งเป็นผู้ร่างสัญญาอาจยกเว้นความรับผิดของตนเองไว้ในสัญญาว่าผู้ขายจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายอันเกิดจากความชารุดบกพร่องของสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือผู้ขายอาจจากัดความรับผิด
78

วิชัย จิตตปาลกุล, “สัญญาสาเร็จรูป: ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531),
น. 12.
79
A. G. Guest, Anson’s Law of Contract, 26th Edition (Oxford:
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ของตนเอง เช่นระบุว่าผู้ขายจะรับผิดชอบเพียงเอาสินค้าชิ้นใหม่มาแทนสินค้าที่ชารุ ดบกพร่องเท่านั้น
นอกจากข้อยกเว้นหรือจากัดความรับผิดแล้ว ข้อความที่อาจไม่เป็นธรรมเมื่อใส่ไว้ในสัญญามาตรฐาน
หรื อ สั ญ ญาส าเร็ จ รู ป ได้ แ ก่ ข้ อ ความที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ จั ด ท าสั ญ ญามากกว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนด เช่ น
ในสัญญาตัวแทนขายทรัพย์สิน ตัวแทนซึ่งเป็นผู้ร่างสัญญาอาจกาหนดข้อความไว้ในสัญญาให้ตนเองมี
สิทธิได้ รับบาเหน็จ แม้การซื้อขายทรัพย์สินไม่เกิดขึ้น (ปกติกฎหมายจะกาหนดว่าตัวแทนจะมีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จต่อเมื่อสัญญาที่ตัวแทนได้รับมอบหมายให้ไปทาสาเร็จลุล่วง)หรือข้อความที่เป็นการตัด
สิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่จะได้รับความคุ้มครองบางประการตามกฎหมาย เช่น ในสัญญาค้าประกัน
ลูกหนี้ต่อธนาคาร ธนาคารซึ่งเป็นผู้จัดทาสัญญาอาจระบุข้อความที่เป็นการตัดสิทธิของผู้ค้าประกันที่
จะยกข้อต่อสู้ที่กฎหมายให้อานาจไว้ขึ้นยันธนาคาร80 โดยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่พบในสัญญาต่างๆ
นั้น มักมีเงื่อนไขดังต่อไปนี81้
1. ข้อสัญญาที่ให้ระยะเวลานานเกินสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่จัดทา
สัญ ญาไว้ล่ วงหน้าในการตัดสิ นใจสนองรับต่อข้อเสนอของคู่สัญ ญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการกาหนด
ระยะเวลาที่นานเกินสมควร หรือไม่กาหนดเวลาในการปฏิบัติการชาระหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายที่จัดทา
สัญญาไว้ล่วงหน้า
2. ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่จะส่งมอบเพื่อชาระหนี้ ที่กาหนด
ในลั ก ษณะที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยที่ จั ด ท าสั ญ ญาไว้ ล่ ว งหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ ก าหนดฝ่ า ยเดี ย วว่ า
ทรัพย์สินที่จะส่งมอบอยู่ในสภาพเช่นไร หรือข้อสัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายที่จัดทาสัญญาไว้
ล่วงหน้าที่จะส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่ไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือผิดแผกไปจากที่ได้ตกลง
ไว้ในสัญญาก็ได้
3. ข้อสัญญาในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่จัดทา
สัญญาไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เช่น ข้อสัญญาให้สิทธิเลิกสัญญาไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือใช้
สิทธิในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4. ข้อสัญญาเกี่ยวกับราคาที่ต้องชาระตามสัญญา โดยกาหนดราคาไว้
ไม่แน่นอน ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่จัดทาสัญญาไว้ล่วงหน้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาได้ หรือกาหนดให้ราคา
ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีๆ ไป
5. ข้ อ สั ญ ญายกเว้ น ความรั บ ผิ ด หรื อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ในจ านวน
ค่าเสียหายที่คู่สัญญาอีกฝ่ายที่จัดทาสัญญาล่วงหน้านั้นต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความรับผิดในการชาระ
80
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หนี้ที่เป็นสาระสาคัญของสัญญาการเกิดปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญามาตรฐานและสัญญา
สาเร็จรูปทาให้แนวความคิดในเรื่องเสรีภาพในการทาสัญ ญาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป นั่นก็คือ เกิดความ
คิดเห็นว่าในบางกรณีศาลหรือรัฐควรจะต้องเข้ามาแทรกแซงการแสดงเจตนาของบุคคลเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมขึ้นในสังคม หากเห็นว่าคู่สัญญาที่มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจสูงกว่าได้ใช้อานาจ
ดังกล่าวต่อคู่สัญญาที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่าในทางที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม82
ซึ่ งมักเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจเพื่อใช้ ในการแสวงหากาไรให้มากที่สุด การอ้า งอิงหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพในการทาสัญญาจึงมีผลทาให้รัฐไม่อาจยื่นมือเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าได้ รัฐจึงจาเป็นต้องหา
หนทางที่จะเข้ามาคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายที่เสียเปรียบ โดยเครื่อ งมือที่สาคัญของรัฐในการควบคุม
ความเป็นธรรมของข้อสัญญาก็คือวิธีการทางนิติบัญญัติเพื่อวางกฎและจัดระเบียบการกระทาของ
บุคคล ซึ่งก็ออกมาในรูปของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญานั่นเอง โดยกฎหมายทั้งสองประเภทจะมีเจตนารมณ์ในการบัญญัติขึ้นที่คล้ายคลึงกัน คือ
เพื่ อ ควบคุ ม การกระท าของบุ ค คลและเยี ย วยาความไม่ เ ป็ น ธรรมที่ เ กิ ด จากการท าสั ญ ญา
อันเนื่องมาจากอานาจในการต่อรองทาสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น
ระหว่างบุคคลในสังคม
2.4 หลักกฎหมายทั่วไปที่จะนามาปรับใช้กับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
สัญญาเป็นข้อตกลงของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิ ดหนี้ขึ้น สัญญาที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ข้อตกลงที่คู่สัญญาจะต้องยึดถือและปฏิบัติ ถือเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ที่สาคัญที่กฎหมายรับรอง เพราะ
เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายที่จะกระทาการ หรือไม่กระทาการ
บางอย่างในอนาคต แต่ข้อตกลงของคู่สัญญาดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไป
ที่บัญญัติไว้ด้วยดังจะกล่าวต่อไปนี้
2.4.1 หลักกฎหมายสัญญา
“สัญญา” เป็นนิติกรรมตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่ได้เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา
เมื่อการแสดงเจตนาของบุคคลถูกต้องตรงกัน สัญญาย่อมเกิดขึ้นและมีผลผูกพัน ทุกฝ่ายในสัญญานั้น
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อันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะหนี้นั่นเอง สัญญาจึงเป็นมูล หรือบ่อเกิดแห่งหนี้นั่นเอง
โดยนัยแห่งความหมายดังกล่าวนี้ สัญญาจึงเป็นมูลหรือบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่ง 83
สัญญาเป็นปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มสังคมทุกกลุ่ม ที่คนทุกคนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ สัญญาเปรียบเสมือนเครื่ องจักรที่มีเฟืองหมุนไปตามเจตนาของบุคคล ด้วยเทคนิค
ที่บุคคลสามารถทาให้เกิดความผูกพันสาหรับอนาคตอันใกล้หรือไกลได้ สัญญาเป็นข้อตกลงของบุคคล
ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลตกลงท าสั ญ ญากั น สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเป็ น เสมื อ น
“กฎหมาย” ที่ใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาให้ปฏิบัติตาม ในการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญญาโดยทั่วไป
มักจะศึกษาโดยอธิบายถึงการเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ที่กฎหมายรับรองบังคับการให้เจ้าหนี้ตามสัญญา
สามารถบังคับให้ลูกหนี้ชาระหนี้และรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการไม่ชาระหนี้ที่เกิดจากสัญญา
นั้น หนี้ตามสัญญานี้เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงผูกพันกับบุคคล
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ จ ะกระท าการหรื อ ไม่ ก ระท าการบางอย่ า งในอนาคต และบุ ค คลฝ่ า ยหลั ง มี สิ ท ธิ
ที่จะเรียกร้องให้มีการกระทาหรือไม่กระทาการตามสัญญาให้สาเร็จลงได้หรือคาจากัดความที่ว่าสัญญา
เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ไนรูปของข้อตกลงต่างๆ ที่ประมวลกฎหมายแพ่ง กาหนดไว้หรือ
คาจากัดความที่ว่า สัญญาคือความสมัครใจของเจตนาของคู่สัญญาที่มีหน้าที่ในการชาระหนี้ตามมูล
หนี้ ที่เกิดขึ้น
หลักกฎหมายสัญญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายของทุกประเทศมีพื้ นฐาน
ของหลั กเจตนาของบุ คคลและหลั ก เสรีภ าพในการท าสั ญ ญา ซึ่ งเป็น หลั กในการอธิ บายว่ า ท าไม
คู่สัญญาจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือต้องเป็นสัญญา (Pacta Sun Servanda) ด้วยเหตุนี้คู่สัญญา
จะอ้างในภายหลังที่สัญญาเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ โดยไม่มีการข่ม ขู่หรือสาคัญผิด หรือกลฉ้อฉล
ว่าสัญญานั้นไม่ยุติธรรมอันตนไม่ควรต้องผูกพันหรือต้องปฏิบัติการชาระหนี้นั้นไม่ได้
การที่สัญญาสามารถมีผลบังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเพราะสัญญาเกิดจากเจตนาที่
ตกลงยินยอมโดยสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับ เพราะบุคคลมีเสรีภาพในการทาสัญญานั้น คาอธิบายนี้
จะยังคงปรับใช้ได้กับสถานการณ์ในการทาสัญญาในปัจจุบันได้อีกหรือไม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากต่อรูปแบบของการทาสัญญาและสภาพของคู่สัญญา ซึ่งแตกต่างไปจากสภาพที่เคยเป็นอยู่
ในขณะที่มีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับสัญญาตอนต้นคริสต์ศตวรรณที่ 19 ในประเทศ
ฝรั่งเศสก็ดี ในประเทศเยอรมันก็ดี สัญญาในปัจจุบันไม่ได้เป็นภาพสะท้อนของเจตนาที่อิสระเสรีของ
บุคคล สัญญาในปัจจุบันถูกพัฒนาแตกต่างไปจากเติมมาก ทั้งรูปแบบของสัญญา เนี้อหาที่กาหนดใน
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สัญญา กล่าวคือสัญญาในปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาสาเร็รูป (Adhesion Contract) หรือ
สัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) ที่เกิดขึ้นจากการกาหนดเนี้อหาของสัญญาไว้ล่วงหน้า
ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว
2.4.2 สาระสาคัญของสัญญา
ต้องมีองค์ประกอบอันเป็นสาระสาคัญอยู่ 3 ประการ คือ
ต้องมีบุคคลเป็นคู่สัญญาสองฝ่ายองค์ประกอบอันเป็ นสาระสาคัญประการแรก
ของสัญญาก็คือ สัญญาจะต้องมีบุคคลผู้เป็นฝ่ายในสัญญาอย่างน้อยตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป จะมีบุคคลแต่
เพียงฝ่ายเดียวที่แสดงเจตนาทาสัญญาขึ้นหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวอาจ
เป็ น ได้ ก็ แ ต่ เ พี ย งนิ ติ ก รรมฝ่ า ยเดี ย วเท่ า นั้ น เช่ น การแสดงเจตนาท าพิ นั ย กรรม การก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ
การบอกเลิกสัญญา การบอกล้างหรือให้สัตยาบันที่เป็ นโมฆียะ การปลดหนี้ หรือ การหักกลบลบหนี้
เป็นต้น
ต้องมีการแสดงเจตนาตรงกัน สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง กล่าวคือ สัญญาจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ มีการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคาเสนอ อีก
ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคาสนอง ชึ่งเมื่ อคาเสนอและคาสนองถูกตองตรงกันทั้งสองฝ่าย “สัญญา”
ก็เกิดขึ้น แต่ถ้าหากคาเสนอและคาสนองนั้นไม่ถูกต้องตรงกันแล้ว จะถือว่าสัญญาเกิดขึ้นย่อมไม่ได้
ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ องค์ประกอบของสัญญาประการสุดท้ายก็คือ สัญญาทุก
สั ญ ญาต้ อ งมี วั ต ถุ ที่ ป ระสงค์ คู่ ก รณี จ ะพึ ง ได้ รั บ จากการเข้ า ท าสั ญ ญานั้ น ๆ กล่ า วคื อ อี ก นั ย หนึ่ ง
วัตถุประสงค์ของสัญญาทุกสัญญาก็คือประโยชน์สุดท้ายอันคู่กรณีจะพึงมีพึงได้จากการเข้า ทาสัญญา
นั้น และประโยชน์ดังกล่าวนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมรู้ด้วยกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ รู้ถึงวัตถุที่ประสงค์ประสงค์
แต่ เ พี ยงฝ่ า ยเดี ย วแล้ ว ย่ อ มไม่ อ าจถื อ ได้ว่ า วั ตถุ ที่ ป ระสงค์นั้ น เป็ น วั ต ถุ ที่ ป ระสงค์ข องสัญ ญาอั น
มุ่งหมายที่จะทาตัวอย่างเช่น
คาพิพากษาฎีกาที่ 1124/2512 วินิจฉัยไว้ว่าการทานิติกรรมซึ่งมีวัต ถุประสงค์
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งจะตกเป็น “โมฆะกรรม” นั้น ในสัญญาซึ่งเป็นนิติกรรมที่กระทาโดย
บุคคลสองฝ่าย ประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องร่วมรู้กัน
จึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญานั้น ถ้าคู่สัญญาเพียงแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ รู้ถึงการกระทา
ของตนว่าเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ร่วมรู้ด้วยแล้ว จะถือว่านิติกรรมสัญญา
นั้นจะมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายหาได้ไม่แม้ผู้รับฝากเงินจะประกอบการธนาคาร
พาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาต แต่ผู้ฝากมิได้ร่วมรู้ในการกระทาของผู้รับฝาก ซึ่งมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามโดยกฎหมายดังนี้ นิติกรรมรับฝากเงินระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากย่อมไม่เป็นโมฆะ ผู้ฝากเงินจึง
มีสิทธิเรียกเงินฝากคืนจากผู้รับฝากได้ วัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวนี้จะต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัด
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แจ้งโดยกฎหมายไม่เป็นการพ้นวิสัย ทั้ งนี้จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนด้วย อย่างไรก็ดีข้อตกลงที่ผิดแผกแตกต่างกับกฎหมายอันมิใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นย่อมใช้บังคับกันได้ หาตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่
2.4.3 หลักความศักดิ์สิทธิของเจตนาและเสรีภาพในการทาสัญญา
หลักความศักดิ์สิทธิของเจตนาเป็นหลักเกณฑ์ที่เอกชนสามารถกาหนดนิติสัมพันธ์
ระหว่างกันโดยอิสระ เจตนาเป็นแหล่งกาเนิดของสิทธิ เจตนามีความเป็นอิสระ ที่จะก่อให้เกิดสิทธิ
และหน้าที่ต่างๆ บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกมัดตนเองต่อผู้อื่ นตามที่ตนต้องการ เจตนาจึงเป็นตัว
ก่อให้เกิดสัญญา
2.4.3.1 หลักเรื่องความศักดิ์สิทธิแห่งการแสดงเจตนา
เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลบังคับในระหว่างคู่กรณี
โดยการแสดงเจตนาของคู่กรณีน้นั เอง เพราะกฎหมายที่มีอยู่ยังอาจไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ในอัน
ที่จะปรับกับปัญหาหลายกรณีที่เกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอีกว่าควรจะปล่อย
ให้เอกชนมีความคิดริเริ่มในการกาหนดและการบังคับตามสิทธิของพวกเขา และอีกประการหนึ่ง คือ
วิถีทางเยียวยาที่มีอยู่ในกฎหมายในเรื่องสัญญานั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ
หลักเรื่องความศักด์สิทธิแห่งการแสดงเจตนาเป็น “ทฤษฎี” ที่พบอยู่
ในระบบประมวลกฎหมายมากกว่าในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ในระบบประมวลกฎหมาย
ยอมรับทฤษฎีเรื่องความยินยอมในสัญญา ดังจะเห็นได้จากภาษิตกฎหมายที่ว่า “สัญญาที่ทาขึ้นโดย
สมบูรณ์ย่อมมีผลบังคับ” หรือ “Pacta Sunt Servanda” ความเห็นนี้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ว่าสัญญา
ที่จะก่อให้เกิดหนี้ทางกฎหมายได้ต้องมาจากความยินยอมของคู่กรณีและกฎหมายก็มีหน้าที่ในอันที่จะ
บังคับให้เป็นไปตามเจตนาของคู่กรณี
กล่าวโดยสรุป หลักดังกล่าวข้างต้นมีหลักเกณฑ์ที่ว่า “บุคคลต้องมี
อิสระในการทาสัญญาตามที่เขาต้องการโดยปราศจากการแทรกแซง” ข้อจากัดของกฎหมายนี้เอง
ที่ถูกถือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นทั้งในระบบประมวลกฎหมายและระบบกฎหมายจารีตประเพณี
ในระบบประมวลกฎหมาย หลักนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงนโยบายของรัฐ
ที่จะไม่แทรกแซงในกิจการระหว่างเอกชน แต่ยังแสดงถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานทางกฎหมายในทางทฤษฎี
ของสัญญาอีกด้วย จึงถือได้ว่าทฤษฎีว่าด้วยความศักดิ์สิทธิแห่งการแสดงเจตนาเป็นเรื่องของกฎหมาย
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงนโยบายเหมือนกับหลักเกณฑ์ ของระบบกฎหมายจารีตประเพณี ดังจะเห็นได้จาก
ข้อกาหนดที่ว่ามูลหนี้ตามกฎหมายที่มีบ่อเกิดจากนิติกรรมนั้นอาจต้องค้นหาว่าบุคคลมีเจตนาที่จะเข้า
ทานิติกรรมนั้นหรือไม่ นอกจากนี้แล้ วในระบบประมวลกฎหมายยังถือว่าต้องมีเจตนาร่วมกันอย่าง
แท้จริงและเจตนาที่แสดงออกนับเป็นสาระสาคัญซึ่งในแต่ละยุ คก็มีความเห็นแตกต่างกันว่า เจตนา
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ที่แท้จริงหรือเจตนาที่แสดงออก ควรจะสาคัญยิ่งหย่อนกว่ากัน ต่อมาในทวีปยุโรปทฤษฎีนี้ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นแนวความคิดในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าเจตนาของ
บุคคลซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธิทางสัญญา แต่ ในประเทศทางทวีปเอเชียที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
ก็ยังคงยึดมั่นในหลักเรื่องความศักดิส์ ิทธิแห่งการแสดงเจตนา84
ระบบจารี ต ประเพณี นั้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ หลั ก เรื่ อ งการต่ อ รอง
(Bargain) มากกว่าหลักเรื่องหลักความยินยอมร่วมกัน (Consensus) และถือว่าการต่อรองนี้เกิดขึ้น
จากการกระฟ้าโดยการแสดงออกของคู่สัญญาไม่ ใช่จากเจตนาภายใน ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีพิพาทกัน
ศาลมักจะตีความสัญญาตามที่ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสาคัญ แม้จะไม่ถูกต้องสอดคลัองกับ
เจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ละฝ่ายก็ตาม
2.4.3.2 หลักเรื่องเสรีภาพในการทาสัญญา
การมี เ สรี ภ าพในการท าสั ญ ญาคื อ เป็ น หลั ก การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ยุติธรรม เป็นหลักที่ยืนยันว่าการปฎบัติการชาระหนี้จะต้องมีการปฐิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคและ
ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคู่สัญญาตกลงยินยอมสมัครใจเข้าทาการผูกพันกัน ซึ่งหมายความว่าการมีความ
เสมอภาคคือการยอมให้มีการต่อรองกันได้ภายใต้เงื่ อนไขนี้ จะทาให้ฝ่ายที่เห็นว่าเขาจะไม่ได้รับความ
เท่าเทียมกันสามารถที่จะไม่ตกลงเข้าทาสัญญาด้วยและหาทางอื่นที่ดีกว่าได้ จุดนี้เองเป็นความเชื่อ
ถึงหลักความเสมอภาคโดยธรรมชาติระหว่างบุคคลซึ่งเป็นความคิดในสมัยดั้งเดิม (Classic) ด้วย
เหตุ ผ ลของความคิค ที่ ว่ า มนุ ษย์ทุ กคนมี ความเสมอภาคเท่ าเทียมกัน มนุษ ย์ ทุ กคนมีค วามอิ สระ
ในตัวเอง ไม่ว่า บุคคลนั้นจะเป็นคู่สัญญาหรือในกรณีอื่นๆ
เสรีภาพในการทาสัญญานั้นแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของเขาตามที่เขาต้องการ และเป็นหลักที่ให้เสรีภาพอย่างสมบู รณ์แก่คู่สัญญา ในอัน
ที่จะได้กาหนดชนิด แบบ และเนื้ อหาของกิจการซึ่งเขาประสงค์จะตกลงกัน และขณะเดียวกันก็เป็น
การจากัดขอบเขตของรัฐในการเข้ามาแทรกแซงการเข้าทา สัญญาของคู่สัญญาให้อยู่ในวงจากัดที่สุด
“เสรีภาพในการทาสัญญา” เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งนานาประเทศยอมรับ
และบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา กล่าวคือ สาหรับบุคคลที่มีอายุและความเข้าใจตามควรนั้น
ย่อมจะมีเสรีภาพเต็มที่ในการทาสัญญา และเมื่อได้กระทาลงโดยอิสระ และด้วยความสมัครใจ หาก
สัญญาดังกล่าวนั้นไม่ขัดกับหลักเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Policy) สัญญานั้น
ย่อมมีผล “เสรีภาพในการทาสัญญา” มีขอบเขตครอบคลุมถึง
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เสรีภาพในการทาขึ้นซึ่งสัญญา (Freedom to Make a Contract)
เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา (Freedom to Select the Other
Party)
เสรีภาพที่จะไม่ต้องทาตามแบบ (Freedom from Form)
ค าอธิ บ ายข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น เพี ย งค าอธิ บ ายในทางทฤษฎี ท างความคิ ด
ในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้มีความเท่าเทียมกันดังเช่นทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาสัญญา เช่น
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเข้าทาสัญญาเพราะเขาอยู่ในสภาพบังคับให้ตกลงด้วยความจาเป็นทางด้านวัต ถุที่เขา
ต้องการ ซึ่งทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในสภาพได้เปรียบที่สามารถที่จะรอการตัดสินใจของฝ่ายแรก
ที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขของฝ่ายหลัง ความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์เช่นนี้เป็นธรรมชาติ
ของการทาสัญญาที่เกิดขึ้นโดย ทั่วไป
2.4.3.3 การมีเสรีภาพในการทาสัญญากับความยุติธรรม
เสรีภาพในการทาสัญ ญาถือเป็นหลักการที่ก่อให้เกิดความยุติธรรม
เป็นหลักที่ยืนยันว่าการปฏิบัติการชาระหนี้จะต้องมีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค และชอบ
ด้วยกฎหมาย เมื่อคู่สัญญาตกลงยินยอมสมัครใจเข้าทาการผูกพันกัน ซึ่งหมายความว่าการมีความ
เสมอภาคคือการยอมให้มีการต่อรองกันได้ ภายใต้เงื่อนไขนี้จะทาให้ฝ่ายที่เห็นว่าเขาจะไม่ได้ รับความ
เท่าเทียมกันสามารถที่จะไม่ตกลงเข้าทาสัญญาด้วยและหาทางอื่นที่ดีกว่าได้ จุดนี้เองเป็นความเชื่อถึง
หลักความเสมอภาคโดยธรรมชาติ ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นความคิดในสมัยดั้งเดิม (Classic) ด้วยเหตุผล
ของความคิคที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มนุษย์ทุกคนมีความอิสระในตัวเอง ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะเป็นคู่สัญญาหรือในกรณีอื่นๆ
การกล่าวว่าการทาสัญญาอยู่บนรากฐานของความเสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างคู่สัญญา จึงเป็นการอาพรางความไม่เท่ากันในความเป็นจริง เสรีภาพในการทาสัญญาจึง
เป็นเพียงอุดมคติที่นักกฎหมายยึดถือและใฝ่ฝันเป็น หลักการที่ดีเท่านั้น บุคคลไม่จาเป็นต้องกาหนด
และตัดสินใจกระทาตามความต้องการของตนที่จะนาไปสู่ผลที่มีประโยชน์ที่สุด แต่การตกลงหรือ
ตัดสินใจของบุคคลในการใดๆ นั้นมักจะอยู่ในระดับที่เห็นสมควรพอเป็นไปได้ พอที่จะได้อะไรกลับคืน
มาพอสมควรเท่านั้น เสรีภาพในการทาสัญญาจึ งยังคงเป็นหลักการที่ยอมรับได้ เพราะการมีเสรีภาพ
ในการทาสัญญาจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดผลที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ได้ในที่สุด
2.4.3.4 เสรีภาพในการทาสัญญากับผลกระทบต่อส่วนรวมของสังคม
ปั จ จุ บั น พบว่ า บทบาทเจตนาของบุ ค คลในการเข้ า ท าสั ญ ญาได้ ล ด
ความสาคัญลง รูปแบบในการทาสัญญาเปลี่ยนไป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป แต่หลักกฎหมายสัญญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ไม่มีการ
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เปลี่ยนแปลง ยังเป็นหลักกฎหมายที่ผู้ร่างได้วางหลักโดยพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพของ
การทาสัญญาในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งสภาพของเศรษฐกิจและสังคมในด้านอุตสาหกรรมก็ดี
ด้านธุรกิจการค้าก็ดี ยังอยู่ในขั้นพื้นฐานที่ใช้ฝีมือในการประกอบการหรือทากันภายในครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญายังมีลักษณะใกล้ชิดเป็นส่วนตัวเฉพาะตัว สัญญาต่างๆ เกิดขึ้นผูกมัด
ระหว่าง กันยังมีบรรยากาศของการเจรจาต่อรองกันในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ภายหลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ ส อง สภาพของสั ญ ญามี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งคู่ สั ญ ญาที่
ไม่ เท่าเทียมกัน มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างมากอันจะทาให้มีผลกระทบต่อส่วนรวมในสังคม
และเศรษฐกิจได้ สัญญาในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในแบบของสัญญามาตรฐาน (Standard Form
Contract) หรือสัญญาสาเร็จรูป (Adhesion Contract) ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ได้หันมาให้ความ
สนใจกับปัญหาอันเกิดจากการใช้หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract) เนื่องจาก
ได้มีการเล็งเห็นแล้วว่าหลักเสรีภาพในการทาสัญญานี้ได้ก่อให้เกิดช่องว่างที่ทาให้กฎหมายไม่สามารถ
ให้ความปกป้องคุ้มครองแก่คู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่าในกรณีที่ถูกคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า แสวงหาประโยชน์อันไม่เป็นธรรมในการทาสัญญา ด้วยวิธีการที่คู่สัญญา
ฝ่ายที่มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าร่างข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นใช้แทนหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร ดังจะเห็นได้จากสัญญาสาเร็จรูปของผู้ ให้เช่า ซึ่งฝ่าย
ผู้ให้เช่านั้นมีอานาจต่อรองที่เหนือกว่าเป็นผู้ร่างสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายผู้ เช่าหรือผู้บริโภคอยู่ใน
ฐานะจายอมที่จะต้องเข้าทาสัญญาด้วย เพราะเหตุที่ต้องการจะเช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้า ในสัญญา
ดังกล่าวฝ่ายผู้เช่าต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในหลายแง่หลายมุม เช่น การถูกริบเงินจอง การรับมอบพื้นที่
ไม่ตรงตามโฆษณา การถูกรอนสิทธิจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เช่า การชาระค่าตอบแทนการเช่า
พื้นที่ล่วงหน้า และการเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ ซึ่งฝ่ายผู้เช่าก็ต้องจายอมรับเอาไว้ แต่ในด้านผู้ให้เช่า
แทบจะหาส่วนที่จะต้องรับผิดไม่ได้เลย แม้ตนเองจะเป็นฝ่ายกระทาผิดเงื่อนไข แต่ตนเองก็ได้กาหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดไว้แล้วในสัญญา นอกจากจะยกเว้นความรับผิดแล้ว ยังนาข้อความที่อาจไม่เป็น
ธรรมมาใส่ไว้ในสัญญาสาเร็จรูปอีกด้วย ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเหล่านี้ เมื่อเกิดกรณีพิพาทย่อมสร้าง
ความยุ่งยากและความเสียหายให้แก่ผู้เช่าอย่างมากในการเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าชดเชยความเสียหายนั้น
ให้คืนกลับมาได้ ซึ่งแม้จะเรียกร้องได้บางส่วนก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่ผู้เช่าได้รับ ซึ่งเป็นผลกระทบ
ต่อส่วนรวมของสังคมอย่างยิ่ง
ความคิดในเรื่องความเสมอภาคและเสรีภาพในการทาสัญญาได้ทาให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งซ่อนอยู่เบื้ องหลังความมีอิสระและเสรีภาพ
และได้ก่อให้เกิดการกระจายความรารวยที่ไม่ถูกต้องให้กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม มีการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้ที่อ่อนแอเสียเปรียบในการทาสัญญา ความเป็นอิสระของบุคคลในการทาสัญญากลับกลายมาเป็ น

58
ประโยชน์แก่ผู้แข็งแรงกว่า คู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าอาจมีความบกพร่องในหลายๆ อย่าง เช่น ความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือ จิตใจ ความไม่รู้ หรือไม่ มีความสามารถที่จะเข้าใจภาษาของสัญญา หรือ
ปัจจัยต่างๆ ในทานองเดียวกัน ดังนั้นควรได้มีการทบทวนความคิดพื้นฐานในเรื่องเสรีภ าพในการทา
สัญญาและความคิดใหม่ในการตีความสัญญา ซึ่งรวมทั้งความคิดในการก่อให้เกิดสัญญาและการ
ปฏิบัติตามสัญญา85
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ท าให้ มี ก ารปฏิ เ สธหลั ก เรื่ อ งเสรี ภ าพในการ
ท าสั ญ ญาในเรื่ อ งเสรี ภ าพในการเลื อ กและยิ น ยอม ด้ ว ยเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งหาทฤษ ฏี ใ หม่
มาคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคให้ แ ลกเปลี่ ย นกั น อย่ า งเป็ น ธรรม ฉะนั้ น หลั ก เรื่ อ งเสรี ภาพในการท าสั ญ ญา
จึงเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเติมเพื่อใช้ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์อันไม่เป็นธรรมในการ
ทาสัญญาจากคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า โดยเกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า
หลักเสรีภาพในการทาสัญญานั้น หาใช่หลักที่ถูกต้องเสมอไปในทุกกรณีไม่ เนื่ องจากประสบการณ์ที่
ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า หากปล่อยให้หลักกฎหมายดังกล่าวที่นักกฎหมายยุ คหนึ่งสมัยหนึ่งยกย่องว่าเป็น
หลักที่แตะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงอยู่ต่อไปแล้ว หลั กดังกล่าวอาจจะนามาซึ่งความไม่เป็นธรรม
ในสังคม ดังนั้นหลักเสรีภาพในการทาสัญญาในความหมายเดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นหลักที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและเป็นที่แตะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นจึงต้องตกไปหรื อได้รับการปฏิเสธในตัวเอง เพราะเหตุ
ที่ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่า ดังนั้นจึงได้เกิดหลักเสรีภาพ
ในการทาสัญญาในความหมายใหม่ขึ้นมา คือ เสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract)
จะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญามีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน คือมีได้ก็เฉพาะสังคม
ที่มีเสรีภาพ และความเสมอภาพอย่างแท้จริง
2.4.4 หลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3
เอกเทศสัญญา “เช่าทรัพย์"
สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น เป็ น เอกเทศสั ญ ญาประเภทหนึ่ ง ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 “อันว่าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใด
อย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจากัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น ” แสดงให้เห็นว่าสาระสาคัญ
ของสัญญาเช่าทรัพย์สินมีอยู่ 4 ประการ คือ
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1. เป็นสัญญาที่มีบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ตกลงให้ผู้เช่า
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินโดยได้รับค่าเช่าตอบแทนกับผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้
ใช้หรือหรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยตกลงจะชาระค่าเช่า
2. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง
สัญญาเช่ามิได้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
ผู้เ ช่ าได้ ครอบครองทรั พย์ สิ น ที่ เ ช่ า เพื่อ ที่ จ ะได้ ใช้ ท รัพ ย์ สิ นที่ เ ช่า ดัง นั้ น โดยหลั กแล้ ว ผู้ใ ห้ เช่ า จึ ง
ไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า และเมื่อผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
แล้ว จะโต้เถียงว่าผู้ให้เช่าไม่มีอานาจให้เช่าไม่ได้
3. ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น สัญญาเช่าทรัพย์สินเป็นสัญญาต่างตอบแทน
เนื่องจากว่าคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีหนี้ตอบแทนกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าโดยได้รับค่าเช่าเป็นการตอบแทน ในทางตรงกันข้ามฝ่ายผู้เช่าซึ่งเมื่อได้ใช้
หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเช่า หากสัญญาเช่านั้นไม่มีการจ่ายค่าเช่า
เป็นการตอบแทน ก็อาจไม่ใช่สัญญาเช่า แต่อาจเป็นสัญญาอื่น เช่น สัญญายืม หรือหากเป็นการให้อยู่
ในอาคารโดยไม่คิดค่าเช่าก็เป็นเรื่องสิทธิอาศัย เป็นต้น
4. การเช่านั้นมีกาหนดระยะเวลาจากัด การเช่าทรัพย์สินจะต้องมีการกาหนด
ระยะเวลาในการเช่าเสมอ ซึ่งคู่สัญญาอาจตกลงกันได้เป็น 2 ลักษณะคือ อาจกาหนดเป็นชั่วโมง วัน
สัปดาห์ เดือน หรือปี ก็ได้ หรือจะกาหนดระยะเวลาการเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือของผู้ให้เช่าก็ได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะกาหนดระยะเวลาการเช่าได้ไม่เ กิน 30 ปี ถ้า
กาหนดไว้เกินกว่า 30 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวมิได้เสียเปล่าหรือตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด ยังคงใช้บังคับได้
แต่ให้ลดลงมาเหลือ 30 ปี และเมื่อครบกาหนด 30 ปีแล้วคู่สัญญาอาจต่อสัญญาเช่ากันต่อไปอีกก็ได้
แต่กาหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปจะต้องไม่เกิน 30 ปี ตามมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์86
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่ไม่มีกาหนดระยะเวลาก็อาจมีได้ เนื่องจากกฎหมาย
บัญญัติว่า ถ้ากาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่อาจสันนิษฐานได้ คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกาหนดชาระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะ แสดงเห็นได้ว่า
การเช่าที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเอาไว้ ก็มีเวลาสิ้นสุดเช่นกัน โดยถือว่าเป็นการเช่าที่มี
กาหนดระยะเวลาจากัด ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์87
86
87

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 540.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 537.
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หลักเกณฑ์การทาสัญญาเช่าทรัพย์สิน
แบ่งทรัพย์สินที่เช่าออกเป็น 2 ประเภท คือ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ดังนี้
การเช่าสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้กาหนดว่าจะต้องทาตามแบบหรือจะต้องทา
ตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น แม้ตกลงเช่ากันด้วยวาจาก็สามารถทาได้ และมีผลผูกพัน
คู่สัญญา
การเช่าอสั งหาริมทรัพย์ กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกันออกไปตาม
กาหนดระยะเวลาของการเช่า กล่าวคือ
1. กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาการเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือของผู้ให้เช่า ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่าย
ที่ต้องรับผิด จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้
2. กรณีเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกาหนดระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป หรือการ
เช่าที่มีกาหนดระยะเวลาตลอดอายุของผู้เช่าหรือของผู้ให้เช่า ถ้ามิได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เพียง 3 ปี
3. กรณีเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาเช่ากันไว้ หาก
ไม่ได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีผลใช้บังคับได้เพียง 3 ปี
หน้ า ที่ ข องผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ คื อ ต้ อ งส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า
นอกจากนี้ กฎหมายยังกาหนดให้มีหน้าที่อื่นๆ อีก เช่น ต้องออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทาสัญญา
จานวนครึ่งหนึ่ง ต้องรับผิดในความชารุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า
หน้ า ที่ ข องผู้ เ ช่ า ผู้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ คื อ ต้ อ งช าระค่ า เช่ า และกฎหมาย
ยังกาหนดให้มีหน้าที่อื่นๆ อีก เช่น ต้องออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทาสัญญาจานวนครึ่งหนึ่ง หน้าที่
เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า หน้าที่ในการสงวนรักษาและดูแลทรัพย์สิน หน้าที่คืนทรัพย์สินที่
เช่า
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าคือ
สั ญ ญาเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ ผู้ เ ช่ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนใดๆ เพิ่ ม ขึ้ น ให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า
นอกเหนือไปจากค่าเช่าตามปกติ เช่น การเช่าอาคารโดยผู้เช่าจะต้องปลูกสร้างอาคารขึ้นมาแล้ว ยก
กรรมสิทธิ์ในอาคารนั้นให้แก่เจ้าของที่ดิน การออกเงินช่วยเจ้าของที่ดินเพื่อทาการก่อสร้างอาคาร
และผู้ให้เช่าจึงจะให้เช่าอาคารนั้น การเช่าที่ดินโดยผู้เช่าจะต้องปลูกต้นไม้ลงบนที่ดินนั้นแล้วยก
กรรมสิทธิ์ใน ต้นไม้ให้แก่เจ้าของที่ดิน เป็นต้น
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ลั ก ษณะของสั ญ ญาต่ า งตอบแทนพิ เ ศษ ยิ่ ง กว่ า สั ญ ญาเช่ า ธรรมดานี้ มิ ไ ด้ ถู ก
กาหนด หรือบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ป ระการใด หากแต่เกิดขึ้นเพราะแนว
คาพิพากษาของศาลฎีกาที่กาหนดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างคู่กรณี
เพราะในสัญญาเช่าธรรมดาผู้เช่ามีหน้าที่ชาระค่าเช่าเท่านั้น แต่ในสัญญาเช่าที่มีสัญญาต่างตอบแทน
ชนิดพิเศษซ้อนอยู่นี้ นอกจากค่าเช่าตามปกติแล้ว ผู้เช่ายังจะต้องให้ค่าตอบแทนพิเศษอย่างอื่นแก่
ผู้ให้เช่าด้วย ดังนั้น หากจะให้บังคับกันเยี่ยงสัญญาเช่าธรรมดาก็อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
ผู้เช่าได้ ซึ่งจะพบตามคาพิพากษาฎีกาเป็นการทั่วไปว่า สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่า
ธรรมดา ศาลจะไม่นาบทบั ญญัติว่าด้วยสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ เช่น
หากเป็นกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์แม้จะมิได้ทาตามแบบก็มีผลใช้บังคับถือเป็นบุคคลสิทธิ แต่ไม่ใช่
สิทธิเฉพาะตัวสามารถตกทอดแก่ทายาทได้เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ในบางกรณีก็ไม่ถือว่าเป็นค่า ตอบแทนพิเศษ
นอกเหนือไปจากค่าเช่า เช่น กรณีเงินกินเปล่าหรือเงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าหน้าดิน เป็นต้น ซึ่งเมื่อไม่เป็น
ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าเช่าแล้ว สัญญาเช่าดังกล่าวก็จะต้องบังคับกันเช่นสัญญาเช่า
ธรรมดาทั่วไปเท่านั้น88
2.5 กฎหมายเฉพาะในการควบคุมผู้ประกอบการให้เช่าพื้นที่
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่จะนามาปรับใช้กับสัญญาที่เกี่ยวกับ
สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ไ ด้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเฉพาะเรื่ องที่ ไม่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดไว้ แต่เรื่ องใดที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดในเรื่องนั้นไว้ ต้องนาหลักกฎหมาย
เฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องนั้นมาปรับใช้ก่อน หรือบางกรณีอาจนาทั้งหลักกฎหมายทั่วไปและหลักกฎหมาย
เฉพาะมาปรับใช้ร่วมกัน หลักกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ โดยใช้วิธีการต่างๆ โฆษณาชวนเชื่อเพื่อ
ส่งเสริม การขาย ซึ่งท าให้ผู้ บริโภคอยู่ในฐานะเสียเปรียบ แม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคจะไป
ฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
88

Wichian law, “สัญญาเช่าทรัพย์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560,
http://wichianlaw.blogspot.com/2014/04/blog-post_1164.html
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และผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ ในบางกรณีก็ไม่ อาจ
ยับยั้งหรือระงับการกระทาที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทัน ท่วงที จึงได้กาหนดหน้าที่ของผู้
ประกอบธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภคไว้เพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
2.5.1 สิทธิของผู้บริ โภค ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ
2522
มาตรา 4

ได้บัญญัติเรื่องสิทธิของผู้บริโภคซึ่งจะต้องได้รับความคุ้มครอง

ดังต่อไปนี้
1) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ข่ า วสารรวมทั้ ง ค าพรรณาคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้ ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้
2.5.2 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ กาหนดให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงธุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
คมนาคม เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยาและผู้ทรงคุ ณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ
2.5.3 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
2) ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36
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3) แจ้ ง หรื อ โฆษณาข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หาย หรื อ เสื่ อ มเสี ย แก่ สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค ในการนี้ จ ะระบุ ชื่ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ห รื อ ชื่ อ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
4) คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและพิจารณา วินิจฉัยการ
อุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
5) วางระเบียบเกี่ย วกับ การปฏิบัติ หน้า ที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งและ
คณะอนุกรรมการ
6) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐให้
ปฏิบัติการตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
7) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการ เห็นสมควร
หรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 39
8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40
9) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการ ในการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค และพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งใดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคตาม
ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้ เป็นอานาจและหน้าที่ ของ
คณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรานี้ ค ณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไปได้
2.5.4 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
มาตรา 35 ทวิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ในการ
ประกอบธุ รกิ จ ขายสิ นค้ า หรือ ให้ บริ ก ารใด ถ้ า สั ญ ญาซื้ อขายหรื อ สัญ ญาให้ บ ริก ารนั้น มี ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทาเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่า ด้วยสัญญามี
อานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ให้ ข้ อ สั ญ ญาที่ จ าเป็ น ซึ่ ง หากมิ ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาเช่ น นั้ น จะท าให้ ผู้ บ ริ โ ภค
เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
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2. ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญากาหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
คณะกรรมการว่าด้วยสั ญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาสัญ ญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญากาหนดก็ได้
มาตรา 35 ตรี เมื่ อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาก าหนดให้ สั ญ ญาของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมี เงื่อนไขในการใช้ข้อ
สัญญานั้นด้วยตามมาตรา 35 ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าว
แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่ อนไข
นั้นแล้วแต่กรณี
มาตรา 35 จัตวา เมื่ อคณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญากาหนดให้สัญญาของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ ใช้ข้อสัญญาใด ตามมาดรา 35 ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อ
สัญญาดังกล่าวให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา 35 เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การ ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีรายการและ ใช้ข้อความที่จาเป็น ซึ่งหากมิไ ด้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความ
เช่นนั้นจะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบการเกินสมควร
2. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด
มาตรา 35 ฉ. เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้หลักฐานการรับเงินของ
การประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน ต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใด
โดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ ใช้ข้อความใดตามมาตรา 35 เบญจ แล้วให้นา
มาตรา 35 ตรี และมาตรา 35 จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา 35 อัฎฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญา หรือมีข้อ
สัญญาและแบบถูกต้องตามมาตรา 35 ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้ อความ
ถูกต้องตามมาตรา 35 เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาชุดแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาชุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
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มาตรา 35 นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใ ดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบ หลักฐานการ
รับเงินของตนจะเป็นการฝ่า ฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้น ก่อนได้ ใน
กรณีนใ้ี ห้นามาตรา 29 มาบังคับ โดยอนุโลม89
สรุปแนวทางของพระราชบัญญั ติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาดังนี้คือ
1. กาหนดคาจากัดความของคาว่า “ผู้บริโภค” เสียใหม่ โดยให้หมายความว่า
ผู้ซื้อ หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวน จากผู้ประกอบ
ธุร กิ จ เพื่ อ ให้ ชื้ อ สิ น ค้ า หรื อ รั บ บริก าร และหมายความรวมถึ ง ผู้ ใช้ สิ น ค้ า หรื อ ผู้ ได้ รั บ บริก ารจาก
ผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม นอกจากนี้ ยังกาหนดคาจากัดความของ
คาว่า “สัญญา” หมายความว่า “ความตกลงกัน ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่ อซื้อและ
ขายสินค้า หรือให้และรับบริการ” และกาหนดให้ “สิทธิทที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา”
เป็นสิทธิอันหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
2. กาหนดให้มี “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา” เป็นองค์กรในการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดดังนี้
2.1 ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา หมายความว่า ในการประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการใด ถ้าสัญญาชื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือ
หรือที่ตามปกติประเพณีทาเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญ ญา ผลของการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา คือ
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทาสัญญาโดยมีข้อสัญญาใด หรือไม่มีข้อสัญญาใด ตามที่คณะกรรมการว่า
ด้ ว ยสั ญ ญาก าหนด หากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จั ด ท าสั ญ ญากั บ ผู้ บ ริ โ ภคโดยไม่ มี ข้ อ สั ญ ญาใด
ที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้มี ให้ถือว่าสัญญานั้นมีข้อสัญญาเช่นว่านั้น และหากสัญญาใด
มีข้อสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาห้ามไม่ให้ใช้ ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่น ว่านั้น
2.2 ธุรกิจ ที่ควบคุ มรายการในหลักฐานการรั บเงิน คณะกรรมการว่าด้ว ย
สัญญา มีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน ผลของการเป็นธุรกิจที่ควบคุม รายการในหลักฐานการรับเงิน
คือ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทาหลักฐานการรับเงินของธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
89

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ให้มีข้อความใด หรือไม่ใช้ข้อความใดตาม ที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด หากผู้ประกอบธุรกิจ
จัดท าหลั กฐานการรับ เงิน โดยไม่ มีข้อ ความที่ค ณะกรรมการว่าด้ วยสั ญ ญากาหนดให้มี ให้ถื อว่ า
หลักฐานการรับเงินนั้นมีข้อความเช่นว่านั้นและหากมีข้อความที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาห้ามไม่ให้
ใช้ให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินนัน้ ไม่มีข้อความเช่นว่านั้น
3. กาหนดมาตรการเกี่ยวกับ “สัญญารับประกัน” ไว้ คือ ในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คามั่นว่าจะทาสัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าว
ต้องลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้น ให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับ
การส่งมอบสินค้าหรือบริการ และหากสัญญาเช่นว่านั้นทาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษา
ไทยกากับไว้ดว้ ย
แนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจและเป็นการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้กาหนดให้ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน ถูกกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 254290 ส่วนการที่กาหนดให้สัญญา
รับประกันต้องลงลายมือชือ่ ของผู้ประกอบธุรกิจก็เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบในการประกัน
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ไม่ ใ ช่ เ พี ย งค าพู ด ว่ า รั บ ประกั น แต่ เ มื่ อ มี ก รณี โ ต้ เ ถี ย งกั บ ผู้ บ ริ โ ภคในภายหลั ง
ผู้ประกอบธุรกิจก็จะค้างว่าไม่ได้มีการทาสัญญารับประกันไว้เป็นต้น
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พระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542.

