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บทที่ 3
ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
ปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเกิดขึ้น จํานวนมาก การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
เป็นการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จึงมีข้อตกลงพิเศษทางการค้าซึ่งไม่มีในสัญญาเช่าพื้นที่มาตราฐานทั่วไป
หรือสั ญ ญาอื่น ที่ มีกฎหมายควบคุมไว้ ข้อตกลงการเช่าจึงต้องเกิดจากการเจรจาร่วมกันระหว่าง
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ข้อตกลงเป็นที่ยุติตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนการทํา
สัญญา ไว้เป็นหลักฐานหากเกิดกรณีพิพาท แต่สัญญาระหว่างผู้ ให้เช่ากับผู้เช่าโดยส่วนใหญ่ จะถูก
กําหนดและจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ ให้เช่าไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าดังกล่าว
จึงเป็นสัญญาสําเร็จรูป ซึ่งมีข้อสัญญาได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 31 อันเป็นปัญหาสําคัญที่รัฐไม่สามารถแก้ไขกฎหมาย
ให้มีสภาพบังคับใช้ให้ทันท่วงทีกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นใหม่จํานวนมาก เมื่อกฎหมาย
ยังไม่ได้มกี ารแก้ไข ศาลจึงไม่อาจตัดสินให้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่กฎหมายกําหนดไว้ได้ ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมทางสัญญาจึงแปรสภาพมาเป็นความไม่เป็นธรรมทางกฎหมาย และความไม่เป็นธรรมทาง
คําพิพากษาของศาล ทําให้ผู้เช่าหรือผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 จึง ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทา
เบาบางลงได้
3.1 หลักการของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
เจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เนื่องจากหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ยึดหลักความศักดิ์สิทธิแห่งการ
แสดงเจตนาและหลักเสรีภาพแห่งสัญญาอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อคู่กรณีได้แสดงเจตนาทํานิติ
กรรมสัญญากันโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสมัครใจแล้ว คู่กรณีต้องถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามที่ได้
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แม้ผลของการทํานิติกรรมสัญญานั้นจะทําให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง
อย่างมากก็ตาม
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พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 3.
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หลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าถูกต้องและเป็นธรรมตลอดมาในอดีต เนื่องจาก
มีพื้นฐานของหลักความเสมอภาพและเสรีภาพแห่งบุคคลรองรับอยู่ เมื่อสังคมยอมรับว่าทุกคนมีความ
เท่าเทียมกันในทางกฎหมายและต่างมีเสรีภาพที่จะถูกบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงในนิติกรรมสัญญา
แต่ความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน หลักความเสมอภาคของบุคคลเป็นเพียงหลักการไม่ได้ถูกนํามาใช้
ได้จริงในทางปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ําและช่องว่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดับที่ต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สติปัญญา ฐานข้อมูล และโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มีเพียงคน
ส่วนน้อยในสังคมที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าคนทั่วไปในด้านต่างๆ และสามารถใช้หลักความศักดิ์สิทธิ
แห่งการแสดงเจตนาทํ านิติ กรรมสัญญาเอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ ที่มีอํานาจต่อรองน้อยกว่า
อย่างไรก็ได้ กฎหมายและศาลไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขเยียวยาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นได้
ตรงกันข้ามกลับตกอยู่ในสภาพที่เป็นเพียงเครื่องมือให้การเอารัดเอาเปรียบนัน้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สภาพสังคมจึงเสมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก และมือใครยาวสาวได้สาวเอา ครั้นเมื่อสังคม
สลับซับซ้อนมากขึ้น ระบบการผลิตและจําหน่ายสินค้าและการประกอบธุรกิจ มีความเข้มแข็งและมี
อํานาจครอบงําตลาดมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะผู้บริโภคสินค้าและบริการเหล่านั้นกลับ
มีทางเลือกน้อยลง ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวมากขึ้นจนถึงระดับทําให้คนที่ด้อยกว่าตก
อยู่ในฐานะที่ไม่เพียงแต่จะตั้งเงื่อนไขต่อรองในเนื้อหาสาระแห่งสัญญาไม่ ได้เท่านั้น แม้จะใช้เสรีภาพ
ไม่ยอมเข้าทําสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นก็ไม่ได้ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมมิได้
เปิดโอกาสให้มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพียงพอ บรรดาผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพรวมทั้งผู้ที่
มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าคนทั่วๆ ไป จึงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบในการทําสัญญาอย่างยิ่ง ซึ่งมีจํานวน
ไม่น้อยที่ได้ใช้ข้ อได้เปรียบนี้กําหนดเงื่อนไขในร่างสัญญาให้เป็นคุณแก่ตนฝ่ายเดียว โดยไม่คํานึงถึง
ความเป็ น ธรรมและนํ า เสนอร่ า งสั ญ ญานั้ น ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและคู่ ก รณี ที่ มี อํ า นาจต่ อ รองน้ อ ยกว่ า
ในลักษณะมัดมือชก ถ้าไม่ยอมตกลงทําสัญญาตามเงื่อนไขนี้ก็ไปให้พ้น ไม่ต้องมาขอทําธุรกิจด้วย
(take it or leave it contract)
พระราชบัญ ญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้บรรเทาเบาบางลง โดยมุ่งที่จะให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบ
สัญญาที่อยู่ไนขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ ว่ามีลักษณะของการเอารัดเอาเปรี ยบกันมากเกินไป
หรือไม่ หากเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปก็ให้ศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาให้มีผลบังคับกันได้เพียงเท่าที่
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
กล่าวโดยสรุปก็คือ พระราชบัญญัตินี้ได้กําหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของ
การแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม โดย
กําหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้การพิจารณาที่จะปรับลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบ
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กับทางสัญญาลงได้ตามสมควร โดยได้วางแนวทางในการใช้ดุลพินิจของศาลไว้อย่างแยบยล ดังนั้น
ความสําเร็จของพระราชบัญญัตินี้ จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและสํานึกแห่งความยุติธรรม (Sense of
Justice) ของศาลเป็นสําคัญ
3.2 ขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
1. พระราชบัญญัตินี้ให้อํานาจศาลสามารถตรวจสอบความไม่เป็นธรรมในนิติกรรมอื่นที่
ใกล้เคียงกับสัญญาได้ ได้แก่ ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความที่ได้ทําไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดตาม มาตรา 8 2 และความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดตาม
มาตรา 93 ดังนั้น จึงต้องบัญญัตินิยามศัพท์คําว่า “ข้อสัญญา” ไว้ในมาตรา 3 ให้หมายความว่า
ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอม รวมทั้งประกาศ และคําแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจํากัดความ
รับผิดด้วย4
2. พระราชบัญญัตินี้มิได้ให้อํานาจศาลเข้าไปตรวจสอบหรือปรับแก้นิติกรรมสัญญาได้
เป็นการทั่วไป เฉพาะนิติกรรมสัญญาบางประเภทบางลักษณะเท่านั้นที่อยู่ในขอบอํานาจตรวจสอบ
ของศาลตามพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่ งได้แก่นิติกรรมสั ญญาที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 รวม 8
ประเภทด้วยกัน ได้แก่
(1) สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 4
(2) สัญญาสําเร็จรูป ตามมาตรา 4
(3) สัญญาขายฝาก ตามมาตรา 45
(4) ข้อตกลงจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงานและข้อตกลงจํากัดเสรีภาพ
ในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 56 ไม่ว่าจะตกลงกัน
ในสัญญาประเภทใดก็ตาม
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พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 8.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 9.
4
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 3.
5
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4.
6
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 5.
3
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(5) ข้อตกลงยกเว้น หรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ
เพื่อความชํารุดบกพร่อง หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ ผู้บริโภคตามสัญญาที่ทํา
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 67
(6) ข้อสัญญาที่ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจํา ตามมาตรา 78
(7) ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความที่ไค้ทําไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้น หรือจํากัด
ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา ตามมาตรา 89
(8) ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดตามมาตรา 910 นิติกรรม
สัญญาอื่นๆ นอกจากที่ระบุในข้อ 1 - 8 ไม่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น คู่กรณีจึงต้อง
ถูกผูกพันตามที่ได้ตกลงกันไว้ ศาลไม่มีอํานาจก้าวล่วงเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือปรับลดเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได้
3. สํ า หรั บ นิ ติ ก รรมสั ญ ญาที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตที่ ศ าลสามารถให้ ค วามเป็ น ธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้นั้น โดยหลักแล้วกฎหมายมิได้บัญญัติให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องตกเป็นโมฆะ
หรือเสียเปล่าไปทั้งหมด ข้อสัญญาเหล่านี้ยังคงสมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงแต่อาจจะบังคับกันไห้เต็ม
ตามข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดไม่ได้คงบังคับกันได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่ กรณี
เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าแค่ไหนเพียงไร จึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ซึ่งในการใช้
ดุ ล พิ นิ จ ของศาลนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 10 ซึ่ ง ให้ ศ าลพิ เ คราะห์ ถึ ง
พฤติการณ์ทั้งปวงรวมทั้ง
(1) สภาพของคู่สัญญาในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสุจริต อํานาจต่อรอง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความเข้าใจ ความสันทัดจั ดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอยางอื่น
แฉะทางได้เสียทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริง
(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
(3) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
(4) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีก
11
ฝ่ายหนึ่ง
7

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 6.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 7.
9
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 8.
10
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 9.
11
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 10.
8
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4. ข้อยกเว้น มีกรณียกเว้นอยู่ 3 กรณี ที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เสียเปล่าไปทั้งหมด
เสมือนหนึ่งตกเป็นโมฆะจะนํามาอ้างบังคับกันไม่ได้เลย ได้แก่
(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ
เพื่อความชํารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมิได้รู้
ถึงความชํารุดบกพร่อง หรือเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นในขณะทําสัญญา (ตามมาตรา 6)12
(2) ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความที่ได้ทําไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้น หรือจํากัด
ความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกล ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่น ชึ่งผู้ตกลงผู้ประกาศ หรือผู้
แจ้งความต้องรับผิดด้วย (ตามมาตรา 8 วรรค 1)13
(3) ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดซึ่งมีลักษณะต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (ตามมาตรา 9)14
5. ข้อสัญญาที่ระบุว่ามิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนย่อมตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1115 เป็นการป้องกันมิให้มีการทําสัญญาหลีกเลี่ยง
6. ตามหลักทั่วไปของการบังคับใช้กฎหมายแพ่งนั้น เมื่อมีการตรากฎหมายใหม่ออกมา
แก้ไขหลักเกณฑ์ในกฎหมายเดิมโดยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมายใหม่ไว้ว่าจะมีผล
ย้อนหลังไปใช้กับนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้กฎหมายใหม่นั้น ไว้เป็นการเฉพาะอย่างไรแล้ว
ต้องถือว่ากฎหมายใหม่มีผลบังคับกับ นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว หลักทั่วไปดังกล่าวนี้อาจทําให้
เกิดความไม่แน่นอนใน สิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาที่ทํากันไว้ก่อนวันใช้บังคับกฎหมายใหม่ได้ ยิ่งถ้า
กฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่สําคัญๆ ของกฎหมายเดิมซึ่งคู่สัญญาใช้เป็นฐานแห่ง การ
เจรจาต่อรองและกําหนดสิทธิหน้าที่กันไว้ การที่จะให้กฎหมายใหม่มีผลย้อนหลัง ไปใช้กับสัญญาที่ได้
ทํากันไว้ก่อนย่อมจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ ที่คู่สัญญาเคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิมอย่างมาก ดังนี้
ในมาตรา 12 จึงได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า “พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่นิติกรรมหรือสัญญาที่ทํา
ขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับ นี้ใช้บังคับ”16 ผลจึงทําให้บรรดานิติกรรมสัญญาที่ทําขึ้นก่อนวันที่

12

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 6.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 8 วรรค 1.
14
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 9.
15
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 11.
16
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 12.
13
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15 พฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้อยู่นอกขอบเขตการตรวจสอบ
ของศาล ตามพระราชบัญญัตินี้
7. นิติกรรมสัญญาทั้ง 8 ประเภท ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบด้านความเป็นธรรมโดย
ศาลตามพระราชบัญญัตินี้ หมายรวมทั้งนิติกรรมสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันเอง และนิติกรรม
สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนด้วย กล่าวคือพระราชบัญญัตินี้สามารถใช้กับนิติกรรม
สัญญาทั้ง 8 ประเภทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ถึง มาตรา 9 โดยไม่คํานึงว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาตาม
กฎหมายเอกชน หรือเป็นนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายมหาชน เช่น สัญญาสัมปทานต่างๆ เป็นต้น
ข้อแตกต่างคงมีเพียงว่าต่อไปเมื่อมีการตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว ข้อพิพาทตามสัญญาสัมปทานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ กั บเอกชนจะต้อ งไปดําเนินคดีกันที่ ศาลปกครอง แต่ ถ้าสัญ ญาสั มปทานนั้ นเข้ า
ลักษณะหนึ่งลักษณะใดในข้อสัญญาทั้ง 8 ประเภท ตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 แล้ว ศาลปกครองก็มี
อํานาจที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายเอกชน ข้อที่อาจเป็นไปได้ก็คือ
การใช้ดุลพินิจปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ให้มีผลบังคับกันได้เพียงเท่าที่เป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณีของศาลปกครอง และศาลยุติกรรมนั้นอาจจะแตกต่างและลักลั่นกันได้มาก
เนื่องจากเป็นศาลคนละระบบแยกต่างหากจากกัน แนวการใช้ดุลพินิจหรือแม้แต่การตีความกฎหมาย
และสัญญาฉบับเดียวกันจึงอาจผิดแผกแตกต่างกันได้อย่างมาก
8. นิติกรรมสัญญาบางชนิดอาจมีระบบตรวจสอบความเป็นธรรมตามกฎหมายเฉพาะอยู่
แล้ว เช่น สัญญาประกันภัย สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์เป็นต้น สัญญาที่มีกฎหมายกํากับดูแลโดยเฉพาะเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกรอบแห่ง
ความเป็นธรรมตามสัญญาชนิดนั้นอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในนิติกรรมสัญญา 8 ประเภท ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น โดยทั่วไปจึงไม่ต้องถูกตรวจสอบความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้อีก
ความซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายเฉพาะเหล่านั้นกับพระราชบัญญัตินี้ จึงมีไม่มากนักแต่ก็
ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดความซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกันของกฎหมายสองระบบนี้ได้ เช่น บริษัท
ประกันภัยกําหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ตามคําแนะนําของกรมการประกันภัย ซึ่งน่าจะ
ทําให้ข้อสัญญาดังกล่าวอยู่ในกรอบของความเป็นธรรมและไม่จําเป็นต้องให้ศาลเข้าไปตรวจสอบตาม
พระราชบัญญัตินี้อีกแล้ว แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ายังมีข้อสัญญาบางข้อบางลักษณะในกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ที่ ยั ง มี แ ง่ มุ ม ของการเอารั ด เอาเปรี ย บและความไม่ เ ป็ น ธรรมอยู่ ป ระกอบกั บ สั ญ ญา
ประกันภัยเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพกับผู้บริโภค และเป็นสัญญาสําเร็จรูป
ดังนั้นจึงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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ในกรณีที่สัญญาที่มีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลต้องมาอยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
ด้านความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนั้น อาจอธิบายได้ว่ามิใช่กรณีที่กฎหมายบัญญัติซ้ําซ้อน
กัน แต่เป็นการตรวจสอบต่างระบบกัน กฎหมายเฉพาะนั้นอาจจะมิได้มุ่งที่จะตรวจสอบในด้านความ
เป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาเหมือนดังความบมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายเฉพาะมักเป็น
การตรวจสอบในเชิงป้องกัน กล่าวคือ มีการตรวจสอบ แนะนํา หรือให้ความเห็นชอบกับร่างสัญญา
ก่อนที่จะนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ส่วนพระราชบัญญัตินี้เป็นการตรวจสอบใน
เชิง แก้ไขเยียวยาเพื่ออปรับลดความไม่เป็นธรรมในสัญญาที่ทํากันไว้แล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี
ฃ้อพิพาทตามสัญญาดังกล่าวมาให้ศาลตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลอาจต้องคํานึงถึงลักษณะ
พิเศษของสัญญาชนิดนี้ด้วย เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของศาลไม่ไปขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เฉพาะโดยไม่จําเป็น
3.3 ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.
2540
ข้อสัญ ญาที่ อยู่ใ นขอบเขตที่อาจถูกตรวจสอบได้มี เฉพาะที่บัญญัติไวในมาตรา 4 ถึง
มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 รวม 8 ประเภทด้วยกัน ซึ่งใน
บรรดาข้อสัญญาเหล่านี้ ข้อสัญญาที่ระบุไว้ในมาตรา 4 รวม 3 ประเภทดูจะถูกตรวจสอบได้กว้างขวาง
ที่สุด ส่ วนข้อสั ญ ญาอีก 5 ประเภท ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ถึง มาตรา 9 นั้น อาจถูกตรวจสอบใน
ลักษณะเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งตามที่ระบุไว้ในแต่ละมาตราเท่านั้น
3.3.1 ข้อตกลงในสัญญา 3 ประเภท ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อ
สัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือ
วิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝาก ที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการ ค้าหรือวิชาชีพ
หรือผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผู้ ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายชึ่งมิได้
เป็นผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรื อ
รับภาระเกินกว่าที่วิญญชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
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(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกําหนด
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิเลิกสัญญา
ได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญา
ในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่ สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกําหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้อง
รับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา
(6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกําหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวก
อัตราคอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กําหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกําหนคให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดให้ผู้บริโภคต้องชําระดอกเบี้ยเบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่าย หรือประโยชน์สอื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัด หรือที่เกี่ยวเนื่องกั บการผิดนัดชําระ
หนี้
(9) ข้อตกลงที่กําหนดวิธีคิด ดอกเบี้ยทบต้นที่ทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกิน
กว่าที่ควรในการพิจารณาข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ให้นํามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม17
ข้อสัญญาที่จะถูกตรวจสอบให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณีได้ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะ 3 ประการคือ
(1) เป็นข้อตกลงในสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท ดังนี้
สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
สัญญาสําเร็จรูป
สัญญาขายฝาก
(2) เป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือผู้กําหนดสัญญา
สําเร็จรูป หรือผู้ชื้อฝาก แล้วแต่กรณี ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ
(3) การได้เปรียบดังกล่าวใน ข้อ 2. เป็นการได้เปรียบที่เกินสมควร18
17
18

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4 วรรคหนึ่ง.
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3.3.2 สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
ได้แ ก่ สั ญ ญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็น “ผู้บริโภค” ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 3 และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” ตามที่มาตรา 3 ให้คํา
นิยามศัพท์ไว้เช่นกัน สัญญาประเภทนี้จะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทําด้วยวาจา จะเป็นสัญญาโดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็อยู่ในข่ายที่อาจถูกตรวจสอบตามมาตรา 4 ได้ หากมีข้อตกลงใดที่ทําให้
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภคเกินสมควร
1.“ผู้บริโภค” ตามนิยามศัพท์ในมาตรา 3 หมายความว่า “ผู้เข้าทําสัญญา ใน
ฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าชื้อ ผู้กู้ ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
บริการ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อ
การค้าทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทําสัญญาในฐานะ
ผู้ ค้ําประกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมิได้กระทําเพื่อการค้าด้วย” ตามคํานิยามศัพท์นี้แม้จะให้
ความหมายของผู้บริโภคไว้อย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขายสินค้าหรือบริการใดย่อมมิใช่ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนั้น แม้จะ
เป็นการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพก็ตาม เพราะตามนิยามศัพท์ที่ยกมาข้างต้น
จะถือว่าเป็นผู้บริโภคก็เฉพาะแต่ผู้ที่เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใด
เท่านั้น ผู้ขายสินค้าหรือบริการจึงมิใช่ผู้บริโภค ดังนั้นชาวไร่ ชาวนา ที่ทําสัญญาขายผลิตผลการเกษตร
ของตนให้แก่พ่อค้าคนกลาง จึงมิใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ และหากสัญญานั้นมิได้มีลักษณะ
เป็นสัญญาสําเร็จรูปด้วยแล้วก็แทบจะไม่อาจขอความคุ้มครองจากพระราชบัญญั ตินี้ได้เลย ทั้งๆ ที่
ในความเป็นจริงยังมีการทําสัญญาเอารัดเอาเปรียบชาวไร่ ชาวนา ผู้ขายผลิตผลการเกษตรกันอยู่ไม่
น้อย
(2) ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อนําไปขายต่อหรือนํามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อขายต่อไปโดยตรง ทั้งนี้ เพราะนิยามศัพ ท์ได้ระบุไว้ด้วยว่าจะถือว่า
เป็นผู้บริโภคต่อเมื่อ “การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้น” อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพจะไม่มี
โอกาสที่จะอยู่ในฐานะผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้เ ลยเพราะหากเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการหรือ
ประโยชน์อื่นใดมาเพื่ออุปโภค บริโภคเองที่บ้าน หรือแม้แต่ในสํานักงานโดยมิได้นํามาขายต่อหรือใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อขายต่อโดยตรงแล้ว ก็ยังถือว่าเป็นการเข้าทําสัญญาในฐานะผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
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(3) ผู้ที่ได้สินค้า บริการ หรือประโยชน์อื่นใดมาโดยไม่มีค่าตอบแทน มิใช่
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ในความเป็นจริงเขาจะเป็นผู้ที่ได้อุปโภค บริโภคสินค้าบริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นโดยตรงก็ตามข้อที่น่าสังเกตก็คือ กฎหมายใช้คําว่าต้อง “มีค่าตอบแทน” โดย
จงใจให้กว้างกว่าคําว่า “โดยเสียค่าตอบแทน” ดังนั้น ถ้าในการเข้าทําสัญญาชื้อสินค้าบริการหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้น มีการจ่ายค่าตอบแทนด้วย ก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคได้แล้วโดยไม่ต้องคํานึงว่าใครจะ
เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน
(4) ผู้ ที่ ทํ า สั ญ ญาในฐานะผู้ คํ้ า ประกั น หนี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค โดยกระทํ า เป็ น
ทางการค้าของตน เช่น บริษัทที่ประกอบกิจการรับเป็นผู้คํ้าประกันในด้านต่างๆ โดยมีค่าตอบแทน
ได้เข้าทําสัญญาคํ้าประกันหนี้ให้แก่ผู้บริโภคย่อมมิใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะนิยามศัพท์
ให้ถือว่าผู้คํ้าประกันของผู้บริโภคจะถือว่าเป็นผู้บริโภคไปด้วยก็ต่อ เมื่อได้กระทําไปโดยมิใช่เพื่อการค้า
ข้อที่ยังไม่ชัดเจนก็คือ ผู้ที่นําทรัพย์สินมาทําสัญญาจํานํา หรือจํานองเพื่อประกันหนี้ให้แก่ผู้บริโภคโดย
มิใช่เพื่ อการค้ า จะถื อว่าเป็นผู้ บริ โภคด้ว ยหรือ ไม่ เพราะกฎหมายใช้ถ้อยคําว่า “ผู้เข้าทํ าสัญ ญา
ในฐานะผู้ ค้ํ า ประกั น ”เท่ า นั้ น มิ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ผู้ จํ า นํ า หรื อ ผู้ จํ า นองด้ ว ย แต่ ใ นการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในทุกขั้นตอนก็ไม่ปรากฎเลยว่าผู้ร่างประสงค์จะให้ถ้อยคํานี้ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ในทุกขั้นตอนก็ไม่ปรากฎเลยว่าผู้ร่างประสงค์จะให้ถ้อยคํานี้ หมายถึงผู้ค้ําประกันตามสัญญาค้ํา
ประกั น เท่ า นั้ น ไม่ ร วมถึ ง ผู้ จํ า นํ า หรื อ ผู้ จํ า นองด้ ว ย เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกั บ เจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์จะคุ้มครองผู้บริโภค และจํากัดการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่เป็นธรรม
แล้ว ก็ไม่น่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างการประกันด้วยบุคคลหรือการประกันด้วยทรัพย์ โดยสาระ
แห่งกฎหมายแล้วผู้จํานําและผู้จํานองหนี้ของผู้อื่นนั้น แท้ที่จริงก็คือ ผู้ค้ําประกันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
เมื่อต้องถูกบังคับจํานําหรือจํานองไปแล้วย่อมมีสิทธิมาไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้ชั้นต้นได้ เช่นเดียวกับ
ผู้ค้ําประกัน หากตีความเคร่งครัดไปตามตัวอักษรแล้วจะทําให้ผู้บริโภคต้องเสี ยประโยชน์ไปโดยไม่มี
เหตุผลที่ชัดเจนสนับสนุนได้เลย19
เมื่อวิเคราะห์นิยามคําว่า "ผู้บริโภค" ตามมาตรา 3 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่ผู้
เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ในฐานะผู้เช่ากับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เช่าและบริการจากผู้ให้เช่า โดยมีค่าตอบแทนให้กับผู้ให้เช่า ยังไม่ถือเป็นบริโภค
ตามมาตรา 3 ที่จะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
แม้ว่า สัญญาเช่าพื้นที่จะถูกกําหนดและจัดทําขึ้นเป็นสัญญามาตราฐานโดยฝ่ายผู้ให้เช่า ซึ่งทําให้ผู้ให้
19

จรัญ ภักดีธนากุล, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540,
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์อักษร, 2541), หน้า 17

77
เช่าได้เปรียบผู้เช่าเกินสมควร สัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่าและขัดแย้งกับหลักการ
แสดงเจตนาในการทํานิติกรรมของคู่สัญญา แต่จากคํานิยามตามาตรา 3 ผู้เช่าพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับความ
คุ้มครองในการทําสัญญาจากรัฐและกฎหมายแต่อย่างใด
2. “ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ วิ ช าชี พ ” ตามนิ ย ามศั พ ท์ ใ นมาตรา 3 ให้
หมายความว่า “ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือ ผู้เข้าทํา
สัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไป
เพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น เป็นทางค้าปกติของตน” ผู้ที่จําหน่ายสินค้า
บริการ หรือประโยชน์อื่นใดเปีษนครั้งคราว มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของตน ยังไม่ เป็น
ผู้ประกอบธุ รกิจ การค้า หรือ วิช าชีพ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ดั งนั้ น แม้คู่สั ญ ญาอีก ฝ่ายหนึ่ งจะเป็ น
ผู้บริโภคก็ไม่ทําให้สัญญาที่ทําในกรณีนี้ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ20
3.3.3 สัญญาสาเร็จรูป
มีคํานิยามศัพท์อยู่ในมาตรา 3 เช่นกัน โดยให้หมายความว่า “สัญญาที่ทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการกําหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทําในรูปแบบใด
ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนํามาใช้ในการประกอบกิจการของตน”
การที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้สัญญาสําเร็จรูปต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ของศาลด้วยก็เพราะคู่สัญญาฝ่ายที่นําสัญญาสําเร็จรูปมาใช้ในการประกอบกิจการของตนมักจะอยู่ใน
ฐานะที่ได้เปรียบคู่สัญญาฝ่ายอื่นๆ และในทางปฏิบัติก็มักจะมีการกําหนดข้อสัญ ญาที่เอาเปรียบ
คู่สัญญาฝ่ายอื่นอย่างไม่เป็นธรรมไว้ในสัญญาชนิดนี้ในหลายลักษณะด้วย
ในกฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมันก็มีความพยายามที่จะจํา กัดขอบเขต
การเอารั ดเอาเปรียบกันอย่างไม่ เ ป็นธรรมในสัญ ญาประเภทนี้ในหลาย ๆ ด้า น โดยเรียกสัญ ญา
ประเภทนี้ว่า Standard Form Contract ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักกฎหมายไทยว่า “สัญญามาตรฐาน”
แต่ชื่อในภาษาไทยอาจทําให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกฎหมายอังกฤษเข้าใจผิดไปได้ว่าหมายถึงสัญญาที่ดีได้
มาตรฐาน ซึ่งไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของสัญญาประเภทนี้ที่มักมีการเอารัดเอาเปรียบกันอย่าง
ไม่เป็นธรรม ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงจงใจที่จะไม่ใช้คําว่า “สัญญามาตรฐาน” ตามถ้อยคําที่ใช้
ในกฎหมายอังกฤษ และเลือกใช้ คําว่า “สัญญาสําเร็จรูป” แทน ส่วนในกฎหมายฝรั่งเศสเรียกสัญญา
ประเภทนี้ว่า contrat d’ adhesion หรือ Adhesion Contract
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สํ า หรั บ ความหมายของสั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป ตามนิ ย ามศั พ ท์ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ คือ
1. ต้องเป็นสัญญาที่ทําเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Contract) ดังนั้น สัญญา
ที่ทําด้วยวาจา (Verbal Contract) จึงไม่สามารถเป็นสัญญาสําเร็จรูปได้แม้จะมีการบันทึกเทปหรือ
วีดีโอเทปไว้เป็นหลักฐานก็ตาม แต่ถ้าสัญญานั้นได้ทํากันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แม้จะมิได้มีการ
ลงลายมือชื่อของคู่สัญญากํากับไว้ก็มิใช่ข้อสําคัญ เช่น สัญญาที่ทําผ่านเครื่องโทรสารหรืออิเล็คโทรนิค
เมล เป็นต้น ดังจะเห็นข้อความนี้ได้จากถ้อยคําในนิยามศัพท์ที่ว่า “ไม่ว่าจะทําในรูปแบบใด” ขยาย
ความอยู่ด้วย
2. ข้อสัญญาส่วนที่เป็นสาระสําคัญของสัญญาที่ทําเป็นลายลักษณ์อักษร นั้นจะต้อง
ถู ก กํ า หนดขึ้ น ไว้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการทํ า สั ญ ญา หรื อ จะกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ ข้ อ สั ญ ญาส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญนั้นมิได้เกิดจากการเจรจาต่อรองของคู่สัญญาจนตกลงกัน ได้เช่นนั้น หากแต่เป็นข้อที่
คู่สัญญาฝ่ายที่นําข้อสัญญาดังกล่าวมาใช้ยืนยันว่าจะต้องมีข้อสัญญาเป็นเช่นนั้น มิฉะนั้นก็จะไม่มีการ
ทําสัญญาด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการทําให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในภาวะ ที่จะเลือกได้เพียงว่าจะเข้า
ทําสัญญาดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น ส่วนการเจรจาต่อรองในเนื้อหาของข้อสัญญาส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
นั้นจะไม่สามารถกระทําได้เลย อนึ่ง ข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านี้ไม่จําเป็นต้องบันทึกไว้ในกระดาษ
เสมอไป จะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออื่นใดก็ได้ จุดสําคัญอยู่ที่จะต้องไม่มีการเจรจาต่อรอง
ในสาระสําคัญของข้อสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าสั ญญาสําเร็จรูปจะมีการเจรจา
ต่อรองไม่ได้เลย แม้จะมีการเจรจาต่อรองกันในข้อสัญญาบางข้อ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสัญญาที่
เป็นสาระสําคัญบางข้อถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่มี การเจรจาต่อรองกัน สัญญานั้นก็อาจเป็นสัญญา
สําเร็จรูปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อที่เปิดโอกาสให้คู่สั ญญาเจรจาต่อรองกันได้นั้นมิใช่ข้อที่เป็น
สาระสําคัญของสัญญา ส่วนการแยกแยะว่าข้อสัญญาข้อไหนเป็นข้อสาระสําคัญ ข้อไหนเป็นเรื่อง
ปลีกย่อยนั้นน่าจะต้องพิจารณาจากลักษณะของสัญญานั้นโดยรวม ประกอบกับเจตนาของคู่สัญญา
เป็นสําคัญ โดยอาจเทียบเคียงได้กับแนวการแบ่งข้อสัญญาออกเป็ น Condition กับ Warranty ตาม
กฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งศาลฎีกาของไทยนํามาใช้เป็นหลักที่จะวินิจฉัยว่าเมื่อมีการผิดสัญญาข้อนั้น
แล้ว คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ หากข้อสัญญาที่มีการฝ่าฝืนนั้นเป็นข้อ
ที่เป็นสาระสําคัญของสัญญา (Condition) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38721 แต่ถ้าข้อที่มีการฝ่าฝืนนั้นมิใช่ข้อที่เป็นสาระสําคัญ
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(Warranty) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะ ใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาไม่ได้ คงได้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากฝ่ายที่ผิดสัญญาข้อนั้น เท่านัน้
ในกรณีที่ มี ข้อสงสั ยให้ต้อ งตีความสัญ ญาสํา เร็จรูป นั้น มาตรา 4 วรรคสอง
บัญญัติให้ดความไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น ดังนั้น หากจะต้อง
ตีความข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าว่าเป็นข้อสาระสําคัญ หรือไม่ จึงต้องนําหลักการตีความให้เป็น
คุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้นมาใช้ด้วย22
3. ข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านั้น จะต้องถูกนํามาใช้ในการประกอบกิจการของ
คู่สัญญาฝ่ายที่ยืนยันให้มีข้อสัญญาดังกล่าว องค์ประกอบของข้อนี้ มุ่งจะแบ่งแยกระหว่างสัญญาที่ทํา
ในการประกอบธุร กิจ การค้า กั บสัญ ญาที่บุ คคลทั่ว ไป ทํา เป็ นครั้ งคราว โดยจะถื อว่ าเป็ นสั ญ ญา
สํ า เร็ จ รู ป ก็ เ ฉพาะแต่ สั ญ ญาที่ ทํ า ในทางธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ การประกอบกิ จ การอื่ น เท่ า นั้ น คํ า ว่ า
“ประกอบกิจการ” ในองค์ประกอบข้อนี้ แม้จะกว้างกว่าคําว่าการประกอบธุรกิจการค้า แต่ส่วนใหญ่
ในทางปฏิบัติของการนําสัญญาสําเร็จรูปไปใช้ก็มักจะเป็นการใช้ไนทางธุรกิจการค้านั่นเอง การที่
คู่สัญญาฝ่าย หนึ๋งฝ่ายใดนําข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้ามาระบุไว้เป็นข้อสาระสําคัญแห่งสัญญา
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน อันจะทําให้สัญญานั้นเป็นสัญญาสําเร็จรูปนั้น กฎหมายมิไ ด้
บังคับว่าจะต้องเป็นการนํามาใช้ในการประกอบกิจการตามปกติ เหมือนดังที่มีอยู่ในนิยามศัพท์ของคํา
ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ” ดังนั้น แม้เป็นการนํามาใช้เป็นครั้งแรกในการประกอบ
กิจการของตนก็อาจทําให้เข้าองค์ประกอบเป็นสัญญาสําเร็จรูปได้แล้ว23
3.3.4. ข้อตกลงที่ทาให้คู่สัญญาฝาายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝาายหนึ่ง
สัญญา 3 ประเภทตามาตรา 4 ยังมิใช่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมในตัวเอง จะต้องมี
ข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการ ค้าหรือวิชาชีพ
หรือผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผู้ชื้อฝากแล้วแต่กรณี ไค้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และต้องเป็น
การได้เปรียบที่เกินสมควร จึงจะทําให้เฉพาะข้อสัญญาที่ทําให้ได้เปรียบนั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม และอาจถูกศาลปรับลดให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมคควรแก่กรณีเท่านั้น
ทั้งนี้ โดยกฎหมายได้บัญญัติ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดทําให้ได้เปรียบ
หรือไม่ ไว้ในมาตรา 4 วรรคสาม และบัญญัติถึงแนวทางการพิจารณาข้อได้เปรียบนั้นว่าเป็นการ
ได้เปรียบกันเกินสมควรหรือไม่ ไว้ในมาตรา 4 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 10
22
23

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4 วรรคสอง.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 3.
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มาตรา 4 วรรคสาม บัญญัติถึงลักษณะของข้อสัญญาที่ทํา ให้ได้เปรียบกัน ไว้ในเชิง
นิยามศัพท์ว่า “ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฎบัติ หรือรับภาระเกินกว่าที่
วิญญชนจะถึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ”
และได้ให้ตัวอย่างของข้อสัญญาที่ทําให้ได้เปรียบกันไว้ถึง 9 ลักษณะ ตาม (1) - (9) ของมาตรา 4
วรรค 3)
จากบทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสามนี้ อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ข้อตกลงใดจะทํา
ให้คู่สัญญาได้เปรียบกันหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับเจตนาของคู่สัญญาเลย หากแต่จะต้องดูที่ลักษณะ หรือ
ผลของข้อตกลงนั้น ว่าทําให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติการ ใด หรือต้องรับภาระใด ที่หนักเกินไป
กว่าที่วิญญชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติหรือไม่ หากหนักเกินไปก็ถือว่าข้อตกลงนันทําให้คู่สัญญา
ฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ วิชาชีพ หรือผู้กําหนดสัญญาสําเร็ จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว การที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้มาตราฐานวิญญชน เป็นเกณฑ์ตัดสินนั้นมีผลดี
ตรงที่ทําให้กฎหมายเป็นภาวะวิสัย (Objective) มากขึ้น และมีแนวทางในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของศาลได้ชัดเจนขึ้น
แม้มาตรา 4 วรรคสาม จะบัญญัติแ นวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงใด จะทําให้
คู่สัญญาได้เปรียบกันหรือไม่เอาไว้แล้ว แต่ยังเป็นการยากสําหรับผู้ปฏิบัติอยู่ดี เพราะกฎหมายเรื่องนี้
เป็นกฎหมายใหม่ ยังไม่เคยมีตัวอย่างในการใช้มาก่อน ดังนั้น จึงได้มีการบัญ ญั ติถึงตัวอย่างของ
ข้อ ตกลงที่ ถื อว่ าทํ าให้ คู่สั ญ ญาได้เ ปรี ยบกั นเอาไว้ ให้ เที ยบเคีย งในทางปฏิ บัติ ถึ ง 9 ตัว อย่ าง โดย
รวบรวมจากกฎหมายต่างประเทศ และจากการทําสัญญาเอาเปรียบกันตามที่ปรากฏในทางปฏิบัติดังนี้
1. ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
2. ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกําหนด
3. ข้ อตกลงให้ สั ญ ญาสิ้นสุ ดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ ให้สิ ทธิบอกเลิ ก
สัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
4. ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ล่าช้าได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ข้ อ ตกลงให้ สิ ท ธิ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เรี ย กร้ อ งหรื อ กํ า หนดให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ต้ อ ง
รับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา
6. ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ ซื้อฝากกําหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
7. ข้อตกลงในสัญญาเช่าชื้อที่กําหนดราคาค่าเช่ าซื้อ หรือกําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
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8. ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดให้ผู้บริโภคต้องชําระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควร ในกรณีผิดนัดหรือเกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชําระหนี้
9. ข้อตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ ทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่า
ที่ควร
ข้อตกลงทั้ง 9 ลักษณะข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของข้อตกลงที่ทําให้คู่สัญญา
ได้เปรียบกันเท่านั้น มิใช่ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมในตัวเอง เฉพาะข้อที่ทําให้ได้เปรียบกันมากเกินสมควร
เท่านั้นที่จะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 4 ในทาง ตรงกันข้าม ข้อตกลงที่ไม่เข้าลักษณะใด
ใน 9 ตัวอย่างข้างต้นเลย ก็ยังอาจเป็นข้อตกลงที่ทําให้คู่สัญญาไต้เปรียบกันได้ หากมีลักษณะหรือมีผล
ทําให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้อง ปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญชนจะพึงคาดหมายไต้ตามปกติ24
ตั ว อย่ า ง 1 ข้ อ ตกลงยกเว้ น หรื อ จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญา
(Exemption Clause)
ตามหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายที่ทําผิดสัญญาย่อมต้องรับผิดต่อ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น อาจถูกฟ้องบังคับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือให้
ชํ า ระดอกเบี้ ย ในกรณี ข องหนี้ เ งิ น แต่ ห ลั ก ทั่ ว ไปดั ง กล่ า วนี้ มิ ใ ช่ ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นคู่สัญญาจึงสามารถตกลงยกเว้น หรือจํากัดความ
รับผิดนั้นให้ผิดแผกแตกต่างไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ ทั้งมิใช่กรณีที่มีกฎหมายห้ามไว้
ชัดแจ้ง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดนี้ จึงมีผลผูกพันและใช้บังคับกันได้ เว้นแต่จะถึงขนาดไปตกลงยกเว้นความรับผิดที่เกิด
จากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน จึงจะเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 373
การที่กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาทั่วไปยอมให้คู่กรณีทําสัญญายกเว้น หรือ
จํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาได้อย่างกว้างขวางตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อ มาตรา 373 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นนี้ 25 เปิดโอกาสให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่า
มักตั้งเงื่อนไขในการทําสัญญาว่าจะต้องมีข้อตกลงยกเว้นหรือ จํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิด
สัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนด้วยทําให้เกิดผลที่ไม่เป็นธรรมขึ้นในหลายสถานการณ์ จนกฎหมาย
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของหลายประเทศต่างเพ่งเล็งข้อตกลงประเภทนี้เป็นพิเศษ การที่

24
25

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 373
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มาตรา 4 วรรคสาม (1) กําหนดให้ข้อตกลงประเภทนี้เป็นตัวอย่างของการเอารัดเอาเปรียบกันไว้อย่าง
ชัดเจน เช่นนี้จึงถูกต้องแล้ว
ในกฎหมายอังกฤษเรียกข้อตกลงประเภทนี้ว่า Exemption Clause26 ซึ่งถ้าทําใน
ลักษณะยกเว้นความรับผิดทั้งหมดก็เรียกว่า Exclusion Clause27 แต่ถ้าทําเพียงแค่จํากัดความรับผิด
ลงบางส่วนก็เรียกว่า Restriction Clause28 ข้อตกลงที่เป็นตัวอย่างของการเอาเปรียบตามตรา 4
วรรคสาม (1) นี้ จึงมีที่มาจากแนวคิดในเรื่อง Exemption Clause ของกฎหมายอังกฤษนั่นเอง
แต่ความหมายอาจจะยังแคบกว่า Exemption Clause ในกฎหมายอังกฤษอยู่บ้างตรงที่ Exemption
Clause หมายรวมถึงข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากละเมิด หรือความรับผิดตาม
กฎหมายลักษณะอื่น ๆ ด้วย ในขณะที่ ตัวอย่างการเอาเปรียบตามมาตรา 4 วรรคสาม (1) นี้จํากัดอยู่
เฉพาะข้อตกลงยกเว้นหรือ จํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ข้อตกลง
ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากละเมิด หรือกฎหมายเฉพาะบทใดบทหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็น
ข้อ ตกลงที่ ทํ าให้ คู่สั ญ ญาได้เ ปรีย บกั นตามตั วอย่า ง 1 นี้ แต่ศ าลก็อ าจถื อว่ าเป็น ข้ อตกลงที่ ทํา ให้
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ตามเนื้อความของมาตรา 4 วรรคสาม ถ้าข้อตกลง
นั้ น มี ลั ก ษณะหรื อ มี ผ ลให้ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ต้ อ งรั บ ภาระเกิ น ว่ า ที่ วิ ญ ญชนจะพึ ง คาดหมายได้
ตามปกติมีปัญหาว่าถ้าคู่สัญญากําหนดข้อตกลงว่าแม้จะมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ก็มิให้ถือว่าเป็น
การผิดสัญญา เช่นนี้จะถือว่าเป็น Exemption Clause ตามตัวอย่าง 1 หรือไม่ ถ้าดูตามตัวอักษร
ก็อาจตอบว่าไม่ใช่ เพราะมิได้ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา แต่เป็นข้อตกลงที่
มิ ใ ห้ เ กิ ด การผิ ด สั ญ ญาขึ้ น ต่ า งหาก แต่ ก ารตี ค วามเช่ น นั้ น น่ า จะไม่ ต รงตามความมุ่ ง หมายของ
พระราชบัญญัตินี้ เพราะในที่ สุดผลของข้อตกลงดังกล่าวก็คือการทําให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฎิบัติตาม
สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย คือการยกเว้นความรับผิดอันเกิดจากการผิดสัญญาในความหมาย
ทั่วๆ ไป นั่นเอง ดังนั้น จึงเห็นว่าน่าจะต้องตีความว่าเป็นข้อตกลงตามตัวอย่าง 1 นี้ด้วย

26

IN BRIEF HELPING WITH LIFES LEGAL ISSUES, “Exemption Clauses in
Contract Law”, สืบค้นเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, https://www.inbrief.co.uk/contractlaw/exemption-clauses-in-contract/
27
Wikipedia, “Exclusion clause”, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561,
https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusion_clause
28
Law insider, “Reasonable Restrictions Sample Clauses”, สืบค้นเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2561, https://www.lawinsider.com/clause/reasonable-restrictions
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ตามหลักการตีความกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง29 ที่ให้คํานึงถึงความุ่งหมายของกฎหมายด้วย ทั้งยังเป็นการตีความไปไนทางที่
เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายที่จะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1130 อีกประการหนึ่ง และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็น่าจะเข้าตามตัวอย่างใน
(2) หรือ (4) หรือ (5) ได้อยู่ดี
ในกฎหมายอังกฤษ The Unfair Contract Terms Act 1977 ได้บัญญัติขยาย
ความของคําว่า Exemption Clause ไว้ใน Section 13 (1) ว่าให้หมายรวมถึง
(a) ข้อตกลงที่กําหนดให้ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่า
จะเกิดขึ้นหรือจะถูกบังคับให้เป็นจริงได้ ภายใต้เงื่อนไขที่เคร่งครัดหรือยากกว่าปกติธรรมดา
(b) ข้ อตกลงที่ ย กเว้ น หรื อ จํ ากั ด สิท ธิ ห รือ ช่ อ งทางเยี ย วยาของคู่ สัญ ญาฝ่า ยที่ มี
อํานาจต่อรองด้อยกว่าให้น้อยลงกว่าปกติ หรือข้อตกลงที่ทําให้บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกกระทบสิทธิ
หรือเสียประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไป หากยืนยันที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหรือช่องทาง
เยียวยาปกติของตน และ
(c) ข้ อ ตกลงที่ กํ า หนดให้ ย กเว้ น ไม่ ต้ อ งนํ า กฎหมายตามกฎหมายลั ก ษณะ
พยานหลักฐานหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความมาใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นผลให้ความรับผิดหรือ
ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าลดน้อยหรือหมดสินไป แต่อย่างไรก็ตาม
Section 13 (2) ได้ระบุยกเว้นไว้ว่า ข้อตกลงให้ต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อนจึงจะฟ้อง
คดีได้ (Arbitration Clause) นั้น ไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด (Exemption
Clause)31
สําหรับการตีความของนักกฎหมายไทย เห็นว่าข้อตกลงในลักษณะที่ระบุไว้ ใน (a),
(b), และ (c) ของ Section 13 (1) ตามกฎหมายอังกฤษนั้น น่าจะถือว่าเป็นข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดตามตัวอย่าง (1) นี้ได้ด้วย แต่ส่วนข้อตกลงให้ต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อน
จึงจะฟ้องคดีได้นั้น ในบางกรณีอาจถูกนําไปใช้ เพื่อจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ หรือผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผู้ชื้อฝากอันเป็นผลให้เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งได้ เช่นข้อตกลงที่กําหนดว่าหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ

29

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 4.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 11.
31
The Unfair Contract Terms Act 1977, Section13.
30
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วิ ช าชี พ หรื อ ผู้ กํ า หนดสั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป หรื อ ผู้ ซื้ อ ฝากเกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเสนอข้ อ พิ พ าทนั้ น
ต่ออนุญ าโตตุล าการในต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดที่คู่สัญ ญาอี กฝ่ายหนึ่ งไม่อยู่ในฐานะที่จะไป
ดําเนินการได้เสียก่อน เช่นนี้น่าจะต้องถือว่าเป็นข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด ตามมาตรา 4
วรรคสาม (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ของไทยได้ เหตุผลที่
กฎหมายอังกฤษไม่ต้องห่วงปัญหาการเอาเปรียบกัน โดยใช้ข้อ สัญญาอนุญาโตตุลาการในลักษณะนี้
อาจเป็นเพราะกฎหมายอังกฤษมีข้อจํากัดไว้ว่าไม่ให้นํา The Unfair Contract Terms Act 1977
ไปใช้บังคับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งต่างกับสถานะทางกฎหมายของไทยที่พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มิได้มีข้อจํากั ดเช่นนั้น ดังนั้น สัญญาที่พ่อค้าในประเทศ
ไทยทํากับพ่อค้าต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด จึงต้องอยู่ในบังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ด้วย หากถือว่าข้อตกลงให้ต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ
โดยทุกกรณีไม่เป็นการเอาเปรียบกันแล้ว ก็อาจมีการเลี่ยงกฎหมายโดยระบุข้อตกลงประเภทนี้ไว้อย่าง
ไม่ เ ป็ น ธรรมในสั ญ ญาการค้ า ระหว่ า งประเทศได้ แต่ ถ้ า ถื อ ว่ า ข้ อ ตกลงให้ ต้ อ งเสนอ ข้ อ พิ พ าท
ต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการเอาเปรียบกันไปเสียทุกกรณี ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อนโยบายส่งเสริมการ
ระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ทั้งยังเป็นปัญหาข้อขัดข้องแก่การ ทําสัญญา
การค้าระหว่างประเทศซึ่งนิยมให้มีข้อตกลงเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการรวมไว้ในสัญญาการค้า
ระหว่ า งประเทศด้ ว ย ดั ง นั้ น การที่ ศ าลจะวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ข้ อ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ (Arbitration
Clause)32 เป็นข้อตกลงที่ทําให้คู่สัญญาได้เปรียบกันหรือไม่ และการได้เปรียบนั้นจะมากเกินสมควร
จนกลาย
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไปหรือไม่ จึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอันจักต้อง
กระทําด้วยความระมัดระวัง
ตัวอย่าง 2 ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกําหนด
ข้อตกลงตามตัวอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบในลักษณะที่ตรงข้ามกับการเอาเปรียบ
ในตัวอย่าง 1 กล่าวคือ ในตัวอย่าง 1 เป็นการเอาเปรียบโดยตกลงให้ฝ่ายที่อยู่ในฐานะเหนือกว่าไม่ต้อง
รับผิดหรือรับผิดน้อยลง ส่วนการเอาเปรียบตามตัวอย่าง 2 นี้ เป็นการเอาเปรียบโดยตกลงให้ฝ่ายที่อยู่
ในฐานะด้อยกว่าต้องรับผิดหรือรับภาระมากขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
ในการพิ จ ารณาว่ า ข้ อ ตกลงใดทํ า ให้ คู่ สั ญ ญาได้ เ ปรี ย บกั น ตามตั ว อย่ า งที่ 2 นี้
หรือไม่นั้น ขั้นแรกจะต้องดูก่อนว่าความรับผิดหรือภาระที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีฐ านะด้อยกว่า มีอยู่ตาม
กฎหมายนั้นเป็นอย่างไร จากนั้นจึงนําข้อตกลงที่เป็นปัญหามาพิจารณาว่าผลของข้อตกลงนั้นทําให้
32

Wikipedia, “Arbitration clause”, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561,
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbitration_clause
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ความรับผิดหรือภาระของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเพิ่มมากขึ้นไปกว่าที่ เป็นอยู่ตามกฎหมายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือไม่ เช่นข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่กําหนดว่า หากรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายหรือ
ถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชดใช้ราคารถยนต์นั้นให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ข้อตกลงนี้เป็น
ข้อตกลงที่ทําให้ผู้ให้เช่าซื้อได้เปรียบผู้เช่าซื้อ ตามตัวอย่างที่ 2 เพราะหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าว ผู้เช่า
ซื้อย่อมไม่มีความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชําระราคารถยนต์ที่สูญหายทําลายโดยเหตุสุดวิสัยให้แก่
ผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากในกรณีดังกล่าวกฎหมายถือว่าเป็นกรณีที่การชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยโดยผู้เช่าซื้อ
มิได้เป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าซื้อจึงหลุดพ้นจากการชําระหนี้นั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ มาตรา 219 วรรคหนึ่ง33 เมื่อข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อกลับระบุให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิด ในกรณี
นี้ จึงถือได้ว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดมากกว่าที่กฎหมายกําหนด อันถือเป็นข้อตกลงที่
ทําให้ผู้ให้เช่าซื้อได้เปรียบผู้เช่าซื้อตามมาตรา 4 วรรคสาม (2)
ในทางตรงข้าม ถ้าสัญญาเช่าซื้อกําหนดราคาค่าเช่าซื้อรถยนต์นั้นไว้สูงกว่า ราคา
ตลาดมาก เช่นในทางตลาดปกติในขณะทําสัญญา รถยนต์นั้นมีราคาเพียง 1,000,000.- บาท แต่กลับ
ตกลงราคาเช่าซื้อกันสูงถึง 2,000,000.- บาท เช่นนี้ ยังไม่ถือว่าข้อตกลงที่กําหนดราคาดังกล่าวเป็น
การเอาเปรียบตามตัวอย่างที่ 2 เพราะในเรื่องราคาทรัพย์ที่เช่าชื้อนี้ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับว่าให้
เป็นไปตามราคาตลาด มีแต่หลักกฎหมายที่ถือว่าราคาค่าเช่าชื้อให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกันแต่
ข้อตกลงดังกล่าวอาจไปเข้าลักษณะเป็นการเอาเปรียบตามตัวอย่างที่ 2 ก็ได้ เพราะเป็ นข้อตกลง
ที่ “กําหนดราคาค่าเช่าชื้อหรือกําหนดให้ผู้เช่าชื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร”
มีข้อสังเกตุว่า สัญญาเช่าซื้อมิได้เป็นสัญญาที่ศาลอาจตรวจสอบความเป็นธรรมได้
โดยตรง ตามมาตรา 4 แต่เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อส่วนใหญ่มักเป็นสัญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ กับผู้บริโภค หรือไม่ก็เป็นสัญญาสําเร็จรูป ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงถูกตรวจสอบได้ตาม
มาตรา 4 ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่คนทั่วไปทํากันเองเป็นการเฉพาะกิจ เช่น สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อน
บ้าน หรือเพื่อนร่วมงานทํากันเอง ย่อมไม่อาจถูกตรวจสอบได้ตามมาตรา 4 แม้จะมีข้อตกลงที่เอา
เปรียบกันมากเพียงใด ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 แต่อาจถูกตรวจสอบตาม
มาตรา 5 ถึง มาตรา 8 ได้ ถ้ามีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เพราะกรณีที่ระบุไว้ในมาตรานั้นๆ
ตัวอย่าง 3 ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบ อก
เลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ

33

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , มาตรา 219 วรรค 1.
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ข้อตกลงตามตั วอย่ างนี้เ ป็นช่ องทางการเอาเปรียบทางสัญ ญาอีกลั กษณะหนึ่ ง
ที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่ามักจะนํามากําหนดไว้ในสัญญาเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้าว่า
หากต่อไปหลังจากทําสัญญากันแถ้วเกิดเหตุ การณ์พลิกผันทาง เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ทําให้
ภาระตามสัญญานั้นตกแก่ฝ่ายตนมากขึ้นจนรับไม่ได้ ก็ให้สัญญานั้นสิ้นสุดลง หรือให้ตนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันที เข้าลักษณะเป็นการทําสัญญาแบบเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ
1. ข้อตกลงให้สัญญาเลิกกันหรือสิ้นสภาพผูกพันกันต่อไป เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ทําให้ภาระตามสัญญาของฝ่ายตนหนักขึ้น ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีการบอกเลิกสัญญาเลยและ
2. ข้อตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่ามีสิทธิเลือกว่าจะบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ก็ได้แม้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะมิได้ผิดสัญญาเลยก็ตามข้อตกลงในกลุ่มที่หนึ่งของตัวอย่าง
นี้ จะต้องกําหนดให้สัญญาเลิกหรือสิ้นสุดลงโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จึงจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่
ทําให้ได้เปรียบคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่ง หากมีเหตุอันสมควรที่จะให้สัญญาเลิกกันได้ ก็ไม่ถือว่า เป็นการ
เอาเปรียบกันตามตัวอย่างนี้ เช่น ข้อตกลงในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่กําหนดให้สัญญาเลิกกัน หาก
เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างต้องขาดทุน หรือขาด กําไรที่คาดว่าจะ
ไต้ไป น่าจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่กําหนดให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเป็นการเอา
เปรียบกันตามตัวอย่างนี้ แต่ถ้าตกลงกันให้สัญญาเลิก หากการก่อสร้างตามสัญญาไม่สามารถกระทํา
ได้ตามวิธีการที่คาดหมายไว้ในสัญญา ก็น่าจะถือว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะตกลงให้สัญญาเลิกกันได้
และไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันตามตัวอย่างนี้
สําหรับข้อตกลงในกลุ่มที่สองของตัวอย่างนี้ จะต้องกําหนดให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่มี
อํานาจต่อรองเหนือกว่ามีอํานาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ ผิดสัญญาในข้อ
สาระสั า คั ญ หากเป็ น การให้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ผิ ด สั ญ ญาในข้ อ
สาระสําคัญก็ไม่ถือ ว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบกันแต่อย่าง ใด เพราะสิทธิบอกเลิกสัญญาตาม
กฎหมายก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 และ มาตรา 388
ตัวอย่างเช่น ในสัญญาที่สถาบันการเงินให้ลูกค้ากู้เงินไปลงทุนประกอบกิจการ หากมีข้อตกลงว่าผู้ให้กู้
มีสิทธิบอกเลิกสัญญากู้และเรียกหนี้ที่ค้างชําระคืนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่คํานึงว่าจะมีการผิดสัญญาหรือไม่
ย่อมถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้สถาบันการเงินได้เปรียบลูกค้าตามตัวอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นข้อตกลงที่ให้
สิทธิบอกเลิกสัญญาถู้และเรียกเงินคืนได้ ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระดอกเบี้ยตามที่กําหนด ในสัญญาก็น่าจะ
ถือว่าเป็นการได้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ในข้อสาระสําคัญ จึงไม่เป็น
ข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบกันตามตัวอย่างนี้ ปัญหาสําคัญคงอยู่ที่ว่าจะมีแนวแบ่งแยกอย่างไรว่าสัญญา
ข้อใดเป็นข้อสาระสําคัญ ข้อใดมิใช่ข้อสาระสําคัญ
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ในกฎหมายอั ง กฤษมี ก ารแบ่ ง แยกข้ อ ตกลงในสั ญ ญาออกเป็ น สองลั ก ษณะ
ในทํานองนี้เช่นกัน กล่าวคือ ถ้าเป็นข้อที่เป็นสาระสําคัญจะเรียกชื่อว่า Conditions ซึ่งหากมีการผิด
สัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าเป็นข้อสัญญาที่
ไม่ใช่สาระสําคัญจะเรียกกันว่า Warranties ซึ่งการผิดสัญญาให้ สิทธิอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหาย
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น หากก่อให้เกิดสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ แนวการแบ่งแยกว่า
ข้อสัญญาใดเป็น Conditions ข้อสัญญาใดเป็น Warranties ก็ยังไม่ชัดเจนนัก ขึ้นอยู่กับการตีความ
สัญญาเป็นเรึ่องๆ ไป โดยพิจารณาจากเจตนาของคู่สัญญา วัตถุประสงค์แห่งสัญญาและปกติประเพณี
ของสัญญาชนิดนั้นประกอบกัน ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่นํา มาใช้กับการแบ่งแยกว่าข้อสัญญาใดเป็น
ข้อสาระสําคัญหรือไม่ ตามตัวอย่างนี้ได้ด้วย ดังนั้น ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ให้บริษัทผู้ให้เช่า ซื้อ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ส่งค่างวดตามกําหนด แม้เพียงงวดเดียวจึงน่าจะถือว่า
เป็นข้อตกลงที่เอาเปรียบกันตามตัวอย่างนี้ เพราะปกติ ประเพณีของสัญญาเช่าชื้อนั้นต้องผิดนัดไม่ส่ง
ค่างวดสองครั้งติดกัน ผู้ให้เช่าชื้อจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ตัวอย่าง 4 ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตาม
สัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อตกลงตามตัวอย่างนี้เป็นข้อตกลงที่มุ่งเอาเปรียบกันโดยให้สิทธิพิเศษแก่คู่สัญญา
ฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่ามีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัตติ ามพันธกรณีในสัญญาข้อหนึ่งข้อใดได้โดยไม่มีเหตุ
ผดอันสมควรกรณีหนึ่ง กับข้อตกลงที่ให้สิทธิที่จะล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้จะถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันก็ ต่อเมื่อเป็นการให้สิทธิไว้โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ซึ่ง มุ่งจะให้เป็นตัวกํากับทั้งกรณีของสิทธิที่จะล่าช้า และสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาด้วย ดังนั้น ข้อตกลงที่ให้สิทธิคู่สัญญาที่จะไม่ปฏิบิตามสัญญาข้อใดได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
จึงไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบกันตามตัวอย่างนี้ เช่น ข้อตกลงในสัญญากู้ที่ให้สิทธิสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้เรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนได้ทันทีหากผู้กู้ผิดนัดชําระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง น่าจะถือว่าเป็น
ข้อตกลงที่ให้สิทธิสถาบันการเงินผู้ให้ กู้ที่จะไม่ต้องรอให้หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาเสียก่อน โดยมี
เหตุผลอันสมควรคือผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ดังนั้น จึงมิใช่ข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบกันตาม
ตัวอย่างนี้
มีปัญหาว่า หากคู่สัญญามิได้ทําสัญญากําหนดพันธกรณีไว้ก่อน แล้วมีข้อตกลงให้
สิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าที่จะไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีนั้ น หรือให้สิทธิที่จะปฏิบัติ
ล่าช้าได้ แต่กลับร่างข้อสัญญาให้สิทธิที่จะปฏิบัติการทั่วๆ ไปไว้ ว่ามีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติการในเรื่องนั้น
หรือจะปฏิบัติในเวลาใดก็ได้ โดยที่การนั้นมิได้เป็นพันธกรณีตามสัญญา เช่นนี้จะถือว่าเป็นข้อตกลงที่
ทําให้ได้เปรียบกันตามตัวอย่างนีห้ รือไม่ ข้อนี้เห็นว่าจะให้คําตอบทันทียังไม่ได้ต้องพิจารณาโดยการ
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ตีความสัญญานั้น เสียก่อนว่ามีเหตุผลที่จะให้การปฏิบัติในเรื่องนั้นเป็นพันธกรณีแห่งสัญญาหรือไม่
หากมีเหตุผลที่จะให้ตีความว่าการปฏิบัติในเรื่องนั้นเป็นพันธกรณีแห่งสัญญาแล้วข้อตกลง ให้สิทธิที่จะ
ไม่ปฏิบัติหรือล่าช้าในการปฏิบัติการนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรย่อมอยู่ในฐานะที่เป็นข้อตกลงที่ทํา
ให้ได้เปรียบกันตามตัวอย่างนี้ แม้จะมิได้มีการระบุการนั้นให้เป็นพันธกรณีตามสัญญาไว้ก่อนก็ตาม
ตัวอย่าง 5 ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกําหนดให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา
ข้อตกลงตามตัวอย่างนี้มีลักษณะของการเอาเปรียบที่ตรงข้ามกับข้อตกลงตาม
ตัวอย่าง 4 กล่าวคือ ข้อตกลงตามตัวอย่าง 4 มุ่งที่การลดภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่มีอํานาจ
ต่อรองเหนือกว่าให้น้อยลง ส่วนข้อตกลงตามตัวอย่าง 5 นี้ มุ่งไปที่การเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่ คู่สัญญา
ฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองด้อยกว่า เช่น ข้อตกลงในสัญญาระหว่างสถาบั นการเงินกับลูกค้าที่ให้สถาบัน
การเงินเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในสัญญาได้ หรือข้อตกลงในสัญญาคํ้าประกันที่ให้สิทธิ
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ กําหนดวงเงินที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่
ในขณะทําสัญญาได้ เป็นต้น
ข้อสังเกต มาตรา 4 วรรคสาม (5) ให้ถือว่าข้อตกลงตามตัวอย่างนี้มีลักษณะเป็น
การเอาเปรียบกันโดยไม่คํานึงว่าจะมีเหตุผลสนับสนุนการให้สิทธิที่จะเรียกร้องหรือ กําหนดให้อีกฝ่าย
หนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิฝ่ายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าไปเพิ่มภาระ
ให้ ห นั ก ขึ้ น แก่ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ ตกลงที่ ทํ า ให้ ไ ด้ เ ปรี ย บอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตามตั ว อย่ า งนี้ แ ล้ ว
ถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขของการให้สิทธินั้น สิทธินั้นเหมาะสมเพียงใดก็ตาม เพียงแต่ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่
เหมาะสมกํากับการให้สิทธิอยู่นั้นอาจต้องถือว่าเป็นการได้เปรียบที่ไม่เกินสมควร จึงยังไม่ถึงกับเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศาลจึงไม่อาจปรับลดสภาพบังคับของข้อตกลงนั้นได้ ดังนั้นข้อตกลงในสัญญา
กู้ที่ระบุไว้ล่วงหน้าว่าหากผู้ กู้ค้างชําระดอกเบี้ยเกินหนึ่งปีก็ให้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะนํา ดอกเบี้ยที่ค้างชําระ
นั้ น มารวมเป็ น ต้ น เงิ น แล้ ว คิ ด ดอกเบี้ ย ต่ อ ไปได้ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ ตกลงที่ ทํ า ให้ ผู้ ใ ห้ ก็ ไ ด้ เ ปรี ย บผู้ กู้
ตามตัวอย่าง 5 นี้แล้ว เพราะเป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ให้ กู้กําหนดให้ผู้ กู้ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า
ภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญาเนื่องจากในขณะทําสัญญาผู้กู้มีภาระต้องเสียดอกเบี้ยไม่ ทบต้น แต่ผล
ของข้อตกลงนี้ทําให้ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งแม้จะสามารถทําข้อตกลงในลักษณะนี้กันได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคหนึ่ง 34 แต่ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้ให้ก็
ได้เปรียบผู้กู้ แต่การได้เปรียบนี้จะมากเกินสมควรหรือไม่จะต้องวิเคราะห์กันตาม มาตรา 4 วรรคท้าย
ประกอบมาตรา 10 อีกชั้นหนึ่ง
34

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 655 วรรคหนึ่ง.
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การเพิ่มภาระให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะกระทําโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ เช่น
ในสัญญาสําเร็จรูปที่ส่วนราชการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมมาคุมงานจ้าง เหมาก่อสร้างที่เดิมมี
กําหนดเวลาก่อสร้าง 3 ปี ต่อมามีป็ญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้างหรือ ilญหาขาดสภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างขยายเวลาการก่อสร้างออกไป
ได้อีกหนึ่งปี ผลของการขยายเวลาก่อสร้าง เป็นประโยชน์แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง แต่กลับเพิ่มภาระ
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมที่รับควบคุมงานที่จะต้องทํางานนานขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งปี เช่นนี้
หากในสัญญาจ้างควบคุมงานมีข้อตกลงให้สิทธิส่วนราชการที่จะเพิ่มภาระในทางอ้อมเช่นนี้ได้ ก็น่าจะ
ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งตามตัวอย่าง 5 นี้ แต่จะเป็นการได้เปรียบที่เกิน
สมควรหรือไม่ต้องวินิจฉัยกันอีกประเด็นหนึ่ง
3.3.5 การได้เปรียบที่เกินสมควร
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ข้อตกลงที่จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตาม มาตรา
4 จะต้องมีลักษณะครบองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. เป็นข้อตกลงในสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภท ได้แก่ สัญญา
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ กับผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูป หรือ สัญญาขายฝาก
2. เป็นข้อตกลงทีท่ ําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภค หรือ
ผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง หรือทําให้ผู้ซี้อฝากได้เปรียบผู้ขายฝาก แล้วแต่กรณี
และ
3. การได้เปรียบนั้นเป็นการได้เปรียบที่เกินสมควร ซึ่งการได้เปรียบใดจะเกิน
สมควรหรื อ ไม่ นั้ น มาตรา 4 วรรคท้ า ย บั ญ ญั ติ ใ ห้ นํ า ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ โ นมาตรา 10 มาใช้
ประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม
มาตรา 10 เป็นบทบัญญัติที่วางแนวทางในการวินิจฉัยถึงระดับความเป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี ของสภาพบังคับแห่งสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่าอยู่ ที่จุดใด เพื่อให้ศาลสามารถ
บังคับการให้คู่กรณีต้องผูกพันกันในระดับที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนั้นได้ ดังนั้น จึงมีสภาพ
เป็นเครื่องมือที่ศาลจะใช้ในการปรับลดสภาพบังคับแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้มาอยู่ ณ จุดที่เป็น
ธรรมได้อย่างมีหลักเกณฑ์และสมเหตุสมผล ทั้งนี้เพื่อมิให้การใช้ดุลพินิจของศาลเป็นไปตามอําเภอใจ
ไร้แนวทางโดยไม่มีเหตุผล
ปัจจัยที่มาตรา 10 ระบุให้ต้องนํามาพิจารณาประกอบการใช้ดลุ พินิจในการหาจุด
ที่เป็นธรรมของสัญญา ซึ่งจะต้องอนุโลมมาใช้กับการพิจารณาว่าการได้เปรียบในสัญญาตามมาตรา 4
นี้จะเป็นการได้เปรียบทีเ่ กินสมควรหรือไม่ด้วยนั้น มีอยู่ทั้งหมด 13 ปัจจัยด้วยกัน คือ
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(1) พฤติการณ์ทั้งปวงในสัญญาที่พิพาทกันว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม นั้นมีอยู่
อย่างไร
(2) ความสุจริตของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด
(3) อํานาจต่อรองของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเหนือกว่ากันอย่างไร
(4) ฐานะทางเศรษฐกิจของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเหลื่อมล้ํากันมากน้อยเพียงใด
(5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและผลแห่งสัญญาที่คู่สัญญา แต่ละฝ่ายมีอยู่
มากน้อยกว่ากันอย่างไร
(6) ความสันทัดจัดเจนในกิจการที่เป็นพื้นฐานแห่งสัญญาที่คู่สัญญา แต่ละฝ่ายมี
อยู่มากน้อยกว่ากันอย่างไร
(7) ความคาดหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร
(8) แนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติต่อกันเป็นมาอย่างไร
(9) ทางเลือกอย่างอื่นของคู่สัญญามีมากน้อยต่างกันหเอไม่
(10) ทางได้เสียอื่นๆ ทุกอย่างของคู่สัญญาเป็นอย่างไร
(11) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
(12) เวลาและสถานที่ไนการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
(13) การรั บ ภาระที่ห นั ก กว่ า มากของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง เมื่ อ เปรีย บเทีย บกั บ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ในมาตรา 10 นี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องมือหรือแนวทางให้ไว้เพี่อช่วยให้
การใช้ดุลพินิจของศาลมีหลักเกณฑ์และเหตุ ผลอ้างอิงได้หลากหลายและละเอียดมากขึ้ นเท่านั้น มิได้
มุ่งที่จะบังคับให้ต้องมี ปั จจัยทั้ ง 13 ประการ ครบถ้วนในแต่ละคดีจึงจะถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ
ที่ถูกต้อง เพราะในความเป็นจริงคงจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ยาก35
มีข้อสงสัยว่า ในกรณีที่ปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 10 นี้ นํา ไปสู่ผลที่ขั ดแย้ง
กันจะทําอย่างไร จะถือว่าปัจจัยใดสําคัญกว่าได้หรือไม่ คําตอบที่แน่นอนประการหนึ่งก็คือ กฎหมาย
มิได้มุ่งที่จะแบ่งแยกนั้าหนักหรือระดับความสําคัญของแต่ละปั จจัยให้แตกต่างกัน ดังนั้นจึงกล่าวไม่ได้
ว่าปัจจัยตามมาตรา 10 (1) สําคัญกว่า ปัจจัยตามมาตรา 10 (2) เพราะกฎหมายมิได้มีเจตนาที่จะให้
เรียงลําดับความสําคัญลดหลั่นกันไปแต่อย่างใด ในกรณีที่ปั จจัยหนึ่งเป็นคุณแก่ฝ่ายหนึ่ง แต่ก็มีอี ก
ปัจจัยหนึ่งเป็นคุณแก่อีกฝ่ายหนึ่งนั้น นับว่าเป็นกรณีที่ยงุ่ ยากซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
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และควรจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้มากที่สุด แต่ถ้าไม่ปรากฎปัจจัยอื่นๆ ใน
สํานวนอีกเลย ก็อาจจะต้องอ้างพฤติการณ์ทั้งปวงในคดีนั้นมาเป็นเหตุผล ในการใช้ดุลพินิจสําหรับ
กรณีที่ยากยิ่งนี้
3.3.6 ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
มาตรา 6 สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ที่มีการ
ชําระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สิ นให้แก่ผู้บริโภค จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของ
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความชํารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิไม่ได้ เว้นแต่ผู้บริโภค
ได้รู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้วในขณะทําสัญญา ในกรณีนี้ให้ข้อตกลง
ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น36
ข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 6 นี้ ความจริงก็เป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 อยู่แล้ว เพราะเป็นข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ป ระกอบธุ รกิ จการค้า หรื อวิ ชาชีพ และเป็น ข้อ ตกลงยกเว้ นหรือ จํา กัด ความรับ ผิด (Exemption
Clause) ที่เกิดจากการผิดสัญญา จึงเป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ การค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบ
ผู้บริโภค ตามมาตรา 4 วรรคสาม (1) และเป็นการได้เปรียบเกินสมควรตามแนวทางที่ให้ไว้ไน มาตรา
4 วรรท้าย ครบองค์ประกอบเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 4 เกือบทุกกรณีอยู่แล้ว แต่เหตุ
ที่มาตรา 6 ต้องบัญญัติให้มีการตรวจสอบเป็นการเฉพาะไว้อีกก็เพราะต้องการให้ข้อตกลงในลักษณะนี้
ไม่มีสภาพบังคับกันเลย ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิ นั้นในขณะ
ทําสัญญาซึ่งต่างจากผลของข้อสัญญาไม่เป็น ตามมาตรา 4 ที่ยังคงสมบูรณ์มีผลผูกพันกันอยู่ เพียงแต่
ศาลอาจปรับลดสภาพบังคับให้เบาลงได้เท่านั้น
ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้ว
ก่อนหรือในขณะทําสัญญาการตรวจสอบ ตามมาตรา 4 อาจจะกระทําไม่ได้ เนื่องจากเมื่อนําความรู้
ของผู้บริโภคในความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิมาพิจารณาประกอบ ตามมาตรา 4
วรรคท้ายด้วยแล้ว ผลอาจทําให้การเอาเปรียบผู้บริโภค ในกรณีนี้ไม่มากเกินสมควร อันเป็นเหตุให้ไม่
ครบองค์ประกอบเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 ดังนั้น มาตรา 6 ตอนท้าย จึงได้บัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นการเฉพาะว่า “ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น”
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ปัญหามีอยู่ว่า ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการ
รอนสิทธิอยู่แล้วก่อนหรือในขณะทําสัญญานี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 473 37 และ
มาตรา 476 บั ญ ญั ติ ว่ า ผู้ ข ายย่ อ มไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในความชํ า รุ ด บกพร่ อ งหรื อ การรอนสิ ท ธิ นั้ น
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้ต้องอนุโลมไปใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเช่า และสัญญาเช่า ซื้อด้วย38
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ในฐานะผู้ขาย ผู้แลกเปลี่ยน ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่า ซื้อ ไม่มี
ความรับผิดตามกฎหมายในกรณีนี้แล้ว คู่สัญญาก็ไม่จําเป็นต้องทําข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความ
รับผิดในกรณีนี้ไว้อีก และถึงแม้จะทําไว้ก็ไม่สามารถทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเกิดความ
รับผิดขึ้นได้ ดังนั้น บทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 6 ตอนท้ายนี้จึงแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้
เลย อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 6 ตอนท้าย จะไม่มี
โอกาสใช้เสียทั้งหมด เนื่องจากยังมีอีกหลายกรณีที่ถึงแม้ผู้บริโภคจะได้รู้ถึงความ ชํารุดบกพร่องหรือ
เหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้วก่อนหรือในขณะทําสัญญา แต่ผู้ประกอบธุร กิจการค้าหรือวิชาชีพก็ยัง
ต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธินั้นอยู่ตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเหล่านี้ผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ วิ ช าชี พ ยั ง จํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดให้ มี ข้ อ ตกลงยกเว้ น หรื อ จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ไว้
ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวก็จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่อาจถูกปรับลดสภาพบังคับลงได้ตาม
ความใน มาตรา 6 ตอนท้าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. เนื่องจากสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้บริโภค ตามมาตรา 6 นี้ มิได้จํากัดอยู่แค่เพียงสัญญาชื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น สัญญาจ้างทําของ จ้างก่อสร้าง หรือสัญญาต่าง
ตอบแทนที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการชื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ หรือเช่าชื้อ เป็นต้น ในสัญญาเหล่านี้
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อนุโลมเอา มาตรา 473 และมาตรา 476 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ไปใช้ ดังนั้นผู้ ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพยังคงมีความรับผิดตามกฎหมาย ในกรณี
ที่ผู้บริโภครู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่อันเป็นเหตุให้ข้อตกลงยกเว้นความ
รับผิด นั้นอาจถูกปรับลดสภาพบังคับให้เบาลง ตามมาตรา 6 ตอนท้ายได้ เช่น ในสัญญาที่ผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือเอกชนว่าจ้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างทําการก่อ สร้างอาคาร บ้านเรือน
หรือถนนหนทางให้ แล้วปรากฎว่าอาคาร บ้ านเรือน หรือถนนหนทางที่ส่งมอบไห้แก่ผู้บริโภคนั้นเกิด
ชํารุดบกพร่องหรือถูกรอนสิทธิ โดยที่ผู้บริโภครู้ถึงเหตุเหล่านั้นอยู่แล้วในขณะทําสัญญา
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 473.
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บริษัทรับเหมาก่อสร้างก็ยังคงต้องรับผิดต่อผู้บริโภคอยู่ และแม้จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับ
ผิ ด ไว้ ข้ อ ตกลงนั้ น ก็ อ าจถู ก ศาลปรั บ ลดสภาพบั ง คั บ ลงให้ อ ยู่ ใ นกรอบแห่ ง ความเป็ น ธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีได้
2. คําว่า “ทรัพย์สิน” ที่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพจะต้องส่งมอบให้แก่
ผู้บริโภคนี้โดยทั่วไปก็เข้าใจว่าหมายถึงทรัพย์สินที่มีรูปร่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงจะมีสภาพที่ส่งมอบแก่กันได้ แต่ในชั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ก็ไม่เคยปรากฏว่าผู้ร่างมุ่งจะ
ให้ มีความหมายอย่างแคบเฉพาะทรัพย์สิ นที่มีรูปร่างจับต้องไต้เท่านั้น ดังนั้นจึงยังเป็นไปได้ที่จะ
ตีความ คําว่า “ทรัพย์สิน” ในมาตรา 6 นี้ ให้มีความหมายอย่างกว้าง รวมไปถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง
เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ตั๋วเงิน หรือแม้แต่หุ้นในบริษัทได้ การส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้อาจเป็น
การโอนหรื อ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ก็ ไ ด้ ตั ว อย่ า งเช่ น ในสั ญ ญาโอนลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคโดย
มีค่าตอบแทนผู้โอนซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในทางเผยแพร่และจําหน่ายลิขสิทธิต่างๆ ได้กําหนดให้
มีข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในการรอนสิทธิ นั้นอยู่ด้วย สัญญาโอนลิขสิทธิ์นนี้มิใช่สัญญา
ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน ดังนั้นแม้ผู้บริโภคจะรู้ถึงเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นอยู่แล้วในขณะทําสัญญา
แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติว่าผู้โอนไม่ต้องรับผิดเพื่อการรอนสิทธินั้น ผู้โอนยังอาจต้องรับผิดเพื่อ
การรอนสิทธิอยู่ และข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดนั้นคงมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
3. ในต่างประเทศมักจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นพิเศษแยกต่าง หาก
จากกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ทั่วๆ ไป โดยถือว่า
สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ หรือเช่าซื้อที่ผู้บริโภคทํากับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
นั้น ผู้ ส่ งมอบทรัพย์สิ นจะต้อ งรับผิ ดเพื่อความชํ ารุ ดบกพร่องหรือการรอนสิ ทธิในทุกกรณี แม้ว่ า
ผู้บริโภคจะได้รู้ถึงความชํารุดดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นอยู่แล้วในขณะทําสัญญา และ
ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพก็ต้องอยู่ในบังคับของการ
ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วย ดังนั้นถ้าต่อไปมีการพัฒนากฎหมายว่า
ด้ ว ยการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของไทยให้ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในด้ า นนิ ติ ก รรมสั ญ ญาด้ ว ยแล้ ว อาจมี
บทบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพต้องรับผิดต่อผู้บริโภค แม้ผู้บริโภคจะได้รู้ถึงความ
ชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นอยู่แล้วในขณะทําสัญญาก็ตาม และเมื่อกฎหมายพัฒนาไป
จนถึงจุดนั้น ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับ ผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความ
ชํารูดบกพร่องหรือการรอนสิทธิใน กรณีดังกล่าวก็จะมาอยู่ในอํานาจการตรวจสอบของศาลตาม
มาตรา 6 ตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

94
อาจเป็นไปได้ว่า บทบัญญัติใน มาตรา 6 นี้เองแสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้
มีความมุ่งหมายที่จะแยกเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุ ดบกพร่อง หรือเพื่อการรอนสิทธิในสัญญา
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพออกมาบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ไม่ ให้อยู่ในบังคับ
แห่งมาตรา 473 และมาตรา 476 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนในสัญญาซื้อขาย
ทั่วไป และการที่ มาตรา 6 ตอนท้า ย บั ญ ญั ติไ ห้ข้ อตกลงยกเว้ นหรือ จํา กัด ความรั บผิ ดในกรณี ที่
ผู้บริโภค ได้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้ววในขณะทําสัญญา มีผลบังคับได้
เพี ย งเท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและพอสมควรแก่ ก รณี เ ท่ า นั้ น ย่ อ มแสดงอยู่ โ ดยปริ ย ายแล้ ว ว่ า มุ่ ง ที่ จ ะให้
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพยัง ต้องรับผิดในกรณีนี้ แต่ยอมให้ทําข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดนั้นได้เพียงเท่าที่อยู่ในกรอบแห่งความเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น แนวการ
ตี ค วามเช่ น นี้ เ ป็ น การตี ค วามเพื่ อ ให้ ก ฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ได้ และเป็ น ธรรมแก่ ผู้ บ ริ โ ภคตรงตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคเสียก่อน ตามนัยที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด
จึงจะกระทําได้
3.3.7 สัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจา
มาตรา 7 ในสัญญาที่มีการให้สิ่ งใดไว้เป็นมัดจํา หากมีกรณีที่จะต้องริบมัดจํา
ถ้ามัดจํานั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้
ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมประเภทที่ 6 ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มาตรา 7 นี้ มุ่ ง ที่ จ ะ
แก้ปัญหาความลักลั่นกันระหว่างเรื่องมัดจํากับเบี้ยปรับตามหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป อันจะเป็นผลให้
เกิดความเป็นธรรมในการริบมัดจํามากขึ้นอีกทางหนึ่ง กล่าวคือในกรณีของเบี้ยปรับนั้ น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อํานาจศาลที่จะลดเบี้ยปรับที่ กําหนดกัน
ไว้สูงเกินส่วนให้ลงมาอยู่ที่จํานวนพอสมควรได้ 39 แต่ในส่วนของมัดจํานั้นจะต้องริบหรือส่งคืนตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 378 โดยในกรณีที่ริบมัดจําได้ตามมาตรา 378 (2) 40 เพราะฝ่ายที่วางมัดจําละเลย
ไม่ชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ
หรือมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น กฎหมายกลับไม่เปิดช่องให้ศาลลดมัดจําที่จะต้องถูก
ริบนั้นได้เลย แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฎว่าผู้รับมัดจํามิได้เสียหายอย่างไร หรือจํานวนมัดจําที่จะริบนั้นสูง
เกินกว่าค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญามากเพียงใดก็ตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 383 วรรคหนึ่ง.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 378 (2).
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ตั ว อย่ า งเช่ น ในสั ญ ญาจะซื้ อ ขายที่ ดิ น แปลงหนึ่ ง ผู้ จ ะซื้ อ วางเงิ น มั ด จํ า ไว้
100,000บาท กําหนดวันจดทะเบียนโอนและชําระราคากันไว้แน่นอนเป็นสําคัญ หากผู้จะซื้อไม่ชําระ
ราคาตามกําหนดยอมให้ริบมัดจํา ถ้าผู้จะขายไม่ไปจดทะเบียนโอนที่ ดินให้ตามสัญญา ยอมให้ผู้จะซื้อ
ปรับ 100,000 บาท เช่นกัน ในสัญญาประเภทนี้ ถ้าต่อมาฝ่ายผู้จะขายผิดสัญญาไม่จดทะเบียนโอนให้
ผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาและฟ้องเรียกเบี้ยปรับได้ แต่ถ้าปรากฎว่าการผิดสัญญาของผู้จะขายมิได้ทําให้ผู้
จะซื้อเสียหายเลยเพราะระยะนั้นที่ดินกําลังราคาตก ที่ผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาได้ก็นับว่าเป็นประโยชน์
แก่ผู้จะซื้อมากอยู่แล้ว เช่นนี้ศาลอาจลดจํานวนเงินเบี้ยปรับที่กําหนดไว้ในสัญญาลงจนหมดเลยก็ยังได้
แต่ถ้าผู้จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่มีเงินไปชําระราคาที่ดินตามกําหนด ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามมาตรา 38841 และริบมัดจําทั้งหมดได้ ตามมาตรา 378 (2)42 แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฎว่าการผิด
สัญญาของผู้จะซื้อมิได้ทําให้ผู้จะขายเสียหายเลย เพราะในช่วงนั้นที่ดินกําลังมีราคาสูงขึ้น และความ
จริงผู้จะขายสามารถนําที่ดินแปลงเดียวกันนั้นไปขายให้ผู้อื่ นได้ราคาสูงกว่าเสียอีก ในกรณีเช่นนี้ศาล
จะลดจํานวนมัดจําลงไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดให้อํานาจไว้
ความลักลั่นและไม่เป็นธรรมของกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นช่องทางให้คู่สัญญาฝ่ายที่
มีอํานาจต่อรองเหนือกว่า หรือมีความรู้ทางกฎหมายมากกว่า กําหนดข้อ สัญญาเอารัดเอาเปรียบอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ในหลายลักษณะ แต่เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว มาตรา 7 จะช่วยให้ความลัก
ลั่นและไม่เป็นธรรมของกฎหมายเรื่องนี้บรรเทาลงไปได้มาก เพราะมาตรา 7 นี้สามารถใช้กับการริบ
มัดจําที่ได้ให้กันไว้ในสัญญาทุกประเภท ไม่ว่าจะทํากันเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา และแม้จะมิใช่สัญญา
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพก็ตาม
บทบัญญัติมาตรา 7 มิได้ให้อํานาจศาลเข้าไปลดมัดจําได้เป็นการทั่วไป เฉพาะใน
กรณีที่จะต้องริบมัดจําที่ให้ไว้แล้วเท่านั้นศาลจึงเข้าไปตรวจสอบได้ หากยังไม่ มีการผิดสัญญาหรือเหตุ
อืน่ อันจะให้ริบมัดจําได้ แม้ผู้ให้มัดจําจะเห็นว่ามัดจํานั้นสูงเกินไปก็จะมาขอให้ศาลลดมัดจําลงบางส่วน
แล้วคืนส่วนที่ลดให้แก่ตนไม่ได้ ต่อเมื่อผู้ริบมัดจําอ้างสิทธิที่จะริบมัดจําแล้วเท่านั้น ผู้วางมัดจําจึงขอให้
ศาลปรับลดมัดจําที่สูงเกินส่วนลงได้
กรณีที่จะต้องริบมัดจํานั้นปกติก็คือ กรณีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 378 (2) รวม 3 กรณี ดังได้กล่าวไว้แล้วนั่นเอง แต่ถ้ามีข้อสัญญาระบุให้ริบมัดจํา
ในกรณีอื่นใดไว้ด้วย ผู้รับมัดจําก็อาจริบมัดจําในกรณีนั้นได้ และถือเป็นกรณีที่จะต้องริบมัดจํา อันเป็น
เหตุให้ศาลเข้าไปตรวจสอบ ตามมาตรา 7 ได้เช่นกัน
41
42

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 388.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 378 (2).
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อํานาจศาลที่จะลดมัดจําตามมาตรา 7 นี้ มีลักษณะเดียวกันกับการลดเบี้ยปรับ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง 43 คือลดได้เฉพาะมัดจําที่สูงเกินส่วน
เท่านั้น หากมัดจําที่จะถูกริบนั้นมีจํานวนพอสมควรอยู่แล้ว ศาลก็ไม่มีอํานาจปรับลดลงได้ สําหรับการ
พิจารณาว่าแค่ไหนเพียงใดจึงจะเป็นมัดจําที่สูงเกินส่วน นั้นน่าจะต้องเทียบกับความเสียหายที่แท้จริงที่
เกิดขึ้นแก่ผู้รับมัดจํา หากมัดจํานั้นน้อยกว่าหรือพอๆ กับความเสียหายที่ผู้รับมัดจําได้รับแล้ว ก็ไม่ถือ
ว่าเป็นมัดจําที่สูงเกินส่วน แต่ถ้ามัดจํามีมูลค่าหรือราคาสูงกว่าความเสียหายที่ผู้รับมัดจําได้รับน่าจะถือ
ว่าเป็นมัดจําที่สูงเกินส่วนและอาจถูกศาลปรับลดได้
สําหรับระดับในการปรับลดมัดจําของศาลนั้น มาตรา 7 มิได้บัญญัติให้ลดลงมา
อยู่ในระดับที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเหมือนดังในมาตราอื่นๆ แต่บัญญัติ ให้ศาลปรับลดมัดจํา
ที่สูงเกินส่วนนั้นลงมาให้รบกันได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้ จริงก็ได้ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับแห่ง
มาตรา 10 ที่จะต้องนําปัจจัยต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรานั้นมาประกอบการพิจารณา
ความเสียหายที่แท้จริง ตามมาตรา 7 นี้ หมายถึงความเสียหายที่แ ท้จริงของผู้รับ
มัดจํา และน่าจะต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากเหตุที่ทํา ให้ริบมัดจําได้เท่านั้น ไม่รวมถึงความ
เสียหายที่เกิดจากเหตุปจั จัยอื่น
มีปัญหาอยู่ที่คําว่า “ก็ได้” ท้ายมาตรา 7 เพราะอาจแปลว่าเป็นคําที่เน้นให้เห็น
ว่าการปรับลดมัดจําที่สูงเกินส่วนนี้เป็นอํานาจของศาลที่จะใช้ห รือไม่ก็ได้มิใช่บทบังคับว่าศาลจะต้อง
ปรับลดให้โดยทุกกรณี นอกจากนี้ยังอาจแปลงความต่อไปได้ว่า เป็นคําที่กล่าวโดยปริยายว่าการปรับ
ลดมัดจําที่สูงเกินส่วนลงนั้น ศาลอาจจะปรับลดลงมาให้เท่ากับความเสียหายที่แห้จริงเลยก็ได้ หรือจะ
ปรับลดลงมาบางส่วน แต่ ยังสูงกว่าความเสียหายที่แ ท้จริงก็ได้ เพราะแม้จะไม่ปรับลดให้เลยก็ยังมิ
อํานาจ ที่จะทําได้ ซึ่งเห็นว่าน่าจะต้องตีความไปได้ทั้งสองความหมายเพี่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ
ความเป็นธรรมได้มากที่สุด44
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 333 วรรคหนึ่ง.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 7.
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3.4 ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
3.4.1 เรื่องสัญญาจองและเงินมัดจา
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 บัญญัติ
ว่า ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ วิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป
ฯลฯ ที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือ ผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป ได้เปรียบคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น45
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ บัญญัติว่า "ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญ ญาซื้ อขายหรือสัญ ญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้
ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค
จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ จํ า เป็ น ซึ่ ง หากมิ ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาเช่ น นั้ น จะทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภค
เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
กําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา46 และ

45

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
46
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พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
จะกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี อํ า นาจต่ อ รองเหนื อ กว่ า ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้
โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน47
เมื่อนํามาพิจารณาตามคํานิยามศัพท์ใน พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 "ผู้บริโภค" หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์
อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ค้ําประกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่ งมิได้
กระทําเพื่อการค้าด้วย และ "ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ" หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาใน
ฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน
บริการ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน ดังนั้น ประชาชนผู้เช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าโดยปกติธุระจึงเป็นผู้บริโภค และผู้ให้เช่าเป็น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ดังกล่าว ซึ่งผู้ให้เช่า
ได้นําสัญญาสําเร็จรูปที่มกี ารกําหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้ามาใช้ทําสัญญาจอง สัญญา
เช่าพื้นที่ สัญญาบริการและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญา
สําเร็จรูป ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล โดยผู้ ให้เช่าจะอ้างความศักดิ์ สิทธิ์ในการแสดง
เจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญาไม่ได้
จากปัญหาการจัดทําสัญญาสําเร็จรูปจากฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
ดังกล่าว จึงเกิดปัญหาจากการจัดทําสัญญาสําเร็จรูปเรื่ องเงินมัดจําว่า หากผู้จองพื้นที่เช่าไม่ไปทํา
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าพื้นที่ตามวันที่กําหนดไว้ ผู้จองจะถูกริบเงินจอง
ทั้งหมด และสิทธิตามสัญญาจองต้องระงับไปโดยผู้ให้เช่ามิต้องบอกกล่าว เมื่อมาพิจารณาข้อสัญญา
47

พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ผู้จองจะมิได้ไปทําสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าตามวันที่กําหนดไว้ แต่ผู้ให้เช่า
ก็ยังมิได้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากฝ่ายผู้ให้เช่าก็ยังมิได้ดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติม
พื้นที่ เช่าให้มี ความคืบหน้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้เช่าพื้นที่ แต่อย่างใด หรือหากจะเกิดความ
เสียหายกับผู้ให้เช่าอย่างไร ผู้ให้เช่าก็จะต้องบอกกล่าวและแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ผู้เช่าพื้นที่
รับทราบก่อน อาศัยความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4
บัญญัติว่า "ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญา
สําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือ ผู้กําหนดสัญญา
สําเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้
มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความ
สําเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมี
ผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็น
ข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น (3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ " ข้อ
สั ญ ญาเรื่ อ งมั ด จํ า ดั ง กล่ า ว จึ ง ถื อ เป็ น ข้ อ สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ตามมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหากฝ่ายผู้ให้เช่าได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
จองของผู้เช่าพื้นที่อย่างไร ก็ให้บัญญัติให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีอยู่
แล้ว แต่ทั้งนี้ผู้ให้เช่าก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าได้รับความเสียหายอย่างไรด้วยเช่นกัน
เมื่อเงินจองถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจํา กรณีผู้ให้เช่าได้รับเงินจองไว้แล้วก็ถือ
เป็นการยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาและเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี ดังนั้น ควรมีข้อความ
ระบุไว้ในสัญญาจองให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงินจองหรือเงินมัดจําว่า ถ้าฝ่ายผู้ ให้เช่าผิดสัญญาต้องคืนเงิน
จองหรือเงินมัดจํา พร้อมทั้งดอกเบี้ยอีกร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ ให้เช่าได้รับเงินจองหรือเงินมัด
จําไว้ แต่หากว่าผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินจอง หรือเงินมัดจํา ของผู้ให้เช่าได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 (2)48 และในพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 7 บัญญัติว่า "มัดจํานั้น ถ้าสูงเกินส่วนศาลจะลดลงให้รับได้เพียงเท่าความ
เสียหายที่แท้จริง"49 การที่ผู้ให้เช่าจะริบเงินจองหรือเงินมัดจําโดยมิได้บอกกล่าวก่อน หรือมิได้ชี้แจง
ความเสียหายที่ผู้ให้เช่าได้รับในขณะที่ผู้ให้เช่ายังมิได้ดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า จึงถือว่า
ข้อสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมสําหรับผู้เช่า
48
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 378 (2).
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 7.
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อาศัยความตาม มาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "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
กําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามี
อํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ในการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้ น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ
เกิ น สมควร (2) ห้ า มใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญากําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
คณะกรรมการว่าด้วยสั ญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจั ดทําสัญ ญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญากําหนดก็ได้ และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
จะกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุ รกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการ
ใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3) เป็น
ธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ
ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน
เมื่ อ พิ จ ารณาบทกฎหมายข้ า งต้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ภ ายใน
ศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทํา ขึ้นโดย
ฝ่ายผู้ประกอบการและใช้ อย่างแพร่หลาย และผู้ประกอบการมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า ข้อ
สัญญาเรื่องการริบเงินจองและเงินมัดจําดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ ผู้เช่าพื้นที่
จํานวนมาก เข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
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3.4.2 เรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การโฆษณาไว้ดังนี้
มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิด สภาพ
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเอง
หรื อ ผู้ อื่ น โฆษณาหรื อ ใช้ ฉ ลากที่ มี ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ข้ อ ความที่ รู้ ห รื อ ควรรู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ50
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือข้อความ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา
24 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ51
มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่ งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่ง
ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 50 ถ้าการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เป็นการ
กระทําของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา 51 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือ
มาตรา 50 เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกิน
สองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม52
50

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 47.
51
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 48.
52
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 51.
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สรุปได้ว่า มาตรา 47-51 มีอัตราโทษปรับสูงสุด ได้บัญญัติไว้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
โดยกํ า หนดโทษสํ า หรั บ การโฆษณาอั น เป็ น เท็ จ หรื อ โฆษณาข้ อ ความที่ รู้ ห รื อ ควรอยู่ แ ล้ ว ว่ า อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 ได้กําหนดให้มีองค์กรพิเศษขึ้นรับผิดชอบควบคุมดูแลคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะ
ในด้านนี้ คือ “คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา” ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 252253 คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา
มีอํานาจและหน้าที่ กําหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 และตามที่
คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคมอบหมาย คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณามี อํ า นาจหน้ า ที่
ดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตาม มาตรา 22 ถึงมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 54 เฉพาะเรื่องที่ยังมิได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ดังนี้
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(ก) ถ้ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ ความที่ เ ป็ น เท็ จ หรื อ เกิ น ความจริ ง หรื อ เป็ น
ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการโฆษณาแก้ไขข้อ ความ หรือวิธีการในการโฆษณา ห้าม
การใช้ข้อความบางอย่างที่ ปรากฎในการโฆษณา ห้าม การโฆษณา หรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการ
โฆษณา และหรือใช้โฆษณาเพื่อแก้ไขความ เข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด
(ข) ถ้าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดย อ้อมให้
มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรือเป็น
ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน หรือเป็นข้อความ
อย่ า งอื่ น ตามที่ ก ฎหมายในกฎกระทรวง คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณามี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง
ในทํานองเดียวกันกับข้อ (ก) หรือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําการโฆษณาดังกล่าว
53

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 14.
54
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 22-29.
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ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยว กับผู้ประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณามี อํ า นาจกํ า หนดให้ ก ารโฆษณา สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ต้ อ งให้
ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีมติวินิจฉัยว่าข้อความโฆษณานั้นมี
ลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ เป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก็จะได้ใช้อํานาจออกคําสั่ง อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
หรือหลายอย่างให้ผู้กระทําการโฆษณาปฏิบัติ คือ
1) ให้แก้ไขข้อความ หรือวิธีการในการโฆษณา
2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฎในการโฆษณา
3) ห้ามการโฆษณาหรือการใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
4) ให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แถ้ ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ กําหนด (มาตรา 27 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522)
การฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการฯ เป็นความผิดทางอาญา และจะต้องได้รับ
โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การไม่ส่งเอกสารหรือไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ มีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 46) 55 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา 27 และมาตรา 28 คือให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการ
โฆษณา ห้ามใช้ข้อความบางอย่างในการโฆษณา และให้โฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิด มีโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 49) 56 แต่ถ้าเป็นการกระทํา
ของเจ้าของสื่อ โฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําคงมีโทษเพียงกึ่งหนึ่ง และถ้าเป็นการ
กระทําความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําอาจถูกลงโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาทหรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการโฆษณานั้นตลอดระยะเวลาทึ่ยังฝ่าฟืนไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา 15)57
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254, มาตรา 46.
56
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 49.
57
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 15.
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นอกจากนี้ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสําคัญประการอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่
มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 47)58
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 57 บัญญัติว่า “สิทธิ
ของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ”...59
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ บัญญัติว่า "ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
ทํ า เป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ทํ า เป็ น หนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี อํ า นาจ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค
จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโ ภค
เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
กําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา60
58

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 47.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 57.
60
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
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ตามพระราชกฤษฎี ก า กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการกํ า หนดธุ ร กิ จ ที่
ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
จะกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดย
พิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน61
เมื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ เช่าซึ่งเป็น
ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากผู้ ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ให้เช่า
มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 57 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 4 การได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องและโปร่งใสจากผู้ให้เช่าทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นแก่ผู้ เช่า ตัวอย่างเช่น การ
โฆษณาว่าจะก่อสร้างสะพานทางเชื่อมที่สามารถเดินข้ามจากถนนฝั่งตรงข้ามหรือ จากศูนย์การค้าฝั่ง
ตรงข้าม เชื่อมเข้าถึงภายในศูนย์การค้าในบริเวณชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารผู้ให้เช่า เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเดินมาในศูนย์การค้าได้หลายทาง ทําให้ผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าได้จํานวนมากขึ้น
แต่ปรากฎว่าผู้ให้เช่าไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ หรือก่อสร้างสะพานเสร็จไม่ทันภายในกําหนดเปิด
โครงการ
การที่ผู้ให้เช่ามีเจตนาหลอกลวงผู้เช่ามาแต่แรกตั้งแต่วันทําสัญญานั้น ถือว่าผู้ให้
เช่ามีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เช่าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และการหลอกลวงดั่งว่านั้น ทําให้
ผู้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เช่าการกระทําของผู้ให้เช่าจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 62 และมาตรา 34363 ผู้ให้เช่ามีความผิดและต้องระวางโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อีกส่วนนึง
กรณีดังกล่าว ผู้เช่าพื้นที่จะเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าดําเนินการสร้างตามที่ได้โฆษณาไว้
ได้หรือไม่ ข้อความในโฆษณาจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าหรือไม่
61

พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 341.
63
ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 343.
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ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า วเมื่ อ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด้
โฆษณาไว้ เมื่อผู้เช่าพื้นที่รับมอบพื้นที่เช่าแล้ว แต่ผู้ให้เช่ายังไม่ดําเนินการไว้ตามที่โฆษณา ผู้เช่าพื้นที่
จะเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าดําเนินการอย่างไรได้หรือไม่
เมื่อมาพิจารณาจากสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้ให้เช่าพื้นที่แล้ว จะไม่มีปรากฎอยู่ใน
สัญญาดังกล่าว หรือถ้าจะมีปรากฎอยู่บ้างก็จะมีในลักษณะยกเว้น หรือ ยกเลิก ตัวอย่างเช่น สัญญา
เช่าพื้นที่ที่ระบุไว้ว่า... “สัญญานี้ยกเลิกข้อตกลง และสัญญาอื่นใดที่อาจมีมาก่อนระหว่างคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย จะไม่ถือข้อกล่าวอ้างด้วยวาจาในโฆษณาใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้...”
ข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเอาเปรียบของผู้ ให้เช่าให้เช่าพื้นที่
กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการตกลงทําสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้ให้เช่าได้โฆษณาการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จไว้
อย่างสวยงาม เพื่อจูงใจให้ผู้เช่าพื้นที่เข้าทําสัญญาจอง และวางเงินจองไปแล้วจํานวนหนึ่ง เมื่อมาถึง
คราวทําสัญญาเช่าพื้นที่ได้ระบุยกเลิกสัญญาอื่นๆ ที่ทํามาก่อนหน้านี้รวมทั้งโฆษณา ทางด้านผู้เช่า
พื้นที่แม้จะเห็นว่าไม่ถูกต้องหากไม่เข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ก็จะเป็นผู้ผิดสัญญาจองซึ่งจะถูกริบเงินจองได้
เมื่อสัญญาเช่าพื้นที่ระบุให้สัญญาอื่นใดที่ทํามาก่อนหน้านี้ให้เป็นอันยกเลิกรวมทั้ง
การโฆษณาที่ได้แจ้งไว้ ก็ไม่สามารถบังคับหรือเรียกร้องกันได้อีก การโฆษณาเป็นเพียงการจูงใจหรือ
ชักชวนให้ผู้บริโภคเข้าทําสัญญา ข้อความในโฆษณา โดยทั่วไปไม่ใช่สิ่งที่มีผลบังคับกันได้ ถ้าไม่ปรากฎ
อยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่หรือเอกสารแนบต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ ข้อสัญญาเกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าว
จึงเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าทําให้ผู้เช่าเสียเปรียบเกินควร
อาศัยความตาม มาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "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
กําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามี
อํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ในการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ
เกิ น สมควร (2) ห้า มใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญากําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
คณะกรรมการว่าด้วยสั ญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทําสัญ ญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญากําหนดก็ได้ และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
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ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า "คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
จะกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ ควบคุมสัญญา การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการ
ใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3)
เป็นธุรกิจที่ ผู้ประกอบธุรกิจมี อํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน"
วิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลง
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ ช่า สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ให้เช่าและใช้อย่างแพร่หลายและผู้ให้เช่า
มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า การโฆษณา ภาพถ่าย ข้อความ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้เช่าเพื่อ
จูงใจผู้บริโภคให้มาเช่าพื้นที่ โดยไม่ได้นํารายละเอียดการโฆษณาดังกล่าวมาระบุไว้ในสัญญาและ
กําหนดบทลงโทษหากผิดสัญญาให้ชัดเจน เมื่อผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ก็ไม่สามารถ
บังคับให้ผู้ให้เช่าดําเนินการหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการหลอกลวงโฆษณาเกินจริง ได้ ข้อสัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าพื้นที่ ที่ต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูปจํานวนมาก เข้าเงื่อนไข
ที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
3.4.3 เรื่องข้อสัญญาเกี่ยวกับสิทธิการให้เช่าพื้นที่
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ทําเลที่ตั้งของศูนย์การค้าเป็นสิ่งสําคัญอย่าง
มากในการนํามาโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปสนใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ ปัญหาสําคัญของการทําธุรกิจ
คือ ปัจจุบันมีผู้ให้เช่าพื้นที่จํานวนมากตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
ทั้งบนที่ดินและพื้นที่ในอาคารต่างๆ ถูกนํามาพัฒนาทําธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งหมดแล้ว ดังนั้น การสรร
หาพื้นที่ ที่มีทําเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ให้เช่าพื้นที่จะสรรหาพื้นที่
ที่เหมาะสมนํามาพัฒนาต่อ โดยวิธีการซื้อเพื่อให้ได้กรรมสิทธิจากเจ้าของเดิม เพราะเจ้าของเดิมอาจ
ไม่ประสงค์จะขายหรือผู้ให้เช่าเองก็ไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะซื้อมาเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิเองได้ จากปัญหาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจํานวนมากจึงเลือกใช้วิธีการทําสัญญาเช่าระยะยาวจาก
เจ้าของเดิม เพื่อที่จะสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงไว้ แล้วจึงนําพื้นที่เช่ามาดัดแปลงต่อเติมออกให้
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ประชาชนที่สนใจเช่าพื้นที่ โดยผู้ให้เช่าจะระบุข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่ทํานองว่า “ผู้ให้เช่าเป็น
ผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่า ” ซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่าตามกฎหมายแต่ไม่ใช่
ผู้มีกรรมสิทธิที่จริงตามกฎหมาย ทําให้ผู้เช่าเข้าใจได้ว่า ผู้ให้เช่าพื้นที่น่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
ในพื้นที่เช่าตามกฎหมายโดยการซื้อมา โดยไม่มีใครตรวจดูสัญญาให้เช่าพื้นที่ระหว่างเจ้าของเดิมกับ
ผู้ให้เช่า ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาการผิดสัญญาระหว่างเจ้าของเดิมกับผู้ให้เช่า อันเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาเช่า ทําให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้อีกต่อไป และต้องส่งมอบคืนพื้นที่เช่า
ให้กับเจ้าของเดิมตามสัญญา ส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาเช่า
พื้นที่ แต่ผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการชําระค่าเช่าให้กับผู้เช่าไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถใช้
พื้นที่ประกอบการตามสัญญาเช่าพื้นที่ได้ แต่ระยะเวลาในการเช่ายังคงมีอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาพิพาทเรื่องการเช่าช่วงระหว่างผู้เช่าและผู้ ให้เช่าที่ปัจุบันเกิดขึ้นจํานวนมาก และมีผู้เช่าที่เป็น
ผู้เสียหายจํานวนมาก
จากปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้ว จะเห็นได้ว่า มีการบัญญัติถึงเรื่องการเช่าช่วง และการโอนสิทธิการเช่าเอาไว้อย่างชัดเจนเพียง
2 มาตรา คือ มาตรา 54464 และ มาตรา 545 65 เท่านั้น และทั้งสองมาตราดังกล่าวก็ได้มีการบัญญ้ ติ
ขึ้นตั้งแต่การทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2471 และยังมิได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ทั้งสองมาตราดังกล่าวนี้ ก็มิได้บัญญัติถึงเรื่องความหมาย
ลักษณะ และความสัมพันธ์ ในระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าช่ว ง และการโอนสิทธิ
การเช่าเอาไว้อย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าจะมีความเห็นจากการตีความกฏหมายของนักกฏหมายหลายๆ
ท่าน หรือคําพิพากษาของศาลฏีกาที่ได้อธิบายถึงความหมาย ลักษณะ และความสัมพันธ์ในระหว่าง
คู่สัญญา ทั้งในเรื่องของการเช่าช่วงกับการโอนสิทธิการเช่าว่าควรจะเป็นเช่นใดไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคง
เป็นความเห็นที่ไม่ชัดเจน อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในระหว่างคู่สัญญาได้ ดังนั้น การ
คุ้มครองคู่สัญญาในเรื่องการเช่าช่วง หรือการโอนสิทธิการเช่ายังคงมีความไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงเรื่ องดังกล่าวเอาไว้เพียงเล็กน้อยและไม่ชัดเจน
จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้เช่าเมื่อต้องเข้าทําสัญญากับผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ โดยสัญญาได้ถูกจัดทําไว้ล่วงหน้าแป็นสัญญามาตราฐานแล้ว ผู้เช่าไม่มีโอกาส
ต่อรอง ทําให้ผู้ให้เช่าได้เปรียบฝ่ายผู้ให้เช่ากินควร ข้อสัญญาเรื่องสิทธิการให้เช่าพื้นที่ข้างต้น จึงเป็น
ข้อสัญญาที่ลักษณะไม่เป็นธรรมตามแก่ผู้เช่าทําให้ผู้เช่าเสียเปรียบเกินควร
64
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 544.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 545.

109
ตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
ทํ า เป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ทํ า เป็ น หนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี อํ า นาจ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ในการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ใช้ข้อ
สัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้ อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้ 66
และตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้
การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่
เป็นธรรมต่อผู้ บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3) เป็นธุรกิจที่ผู้
ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้
ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน67
จากหลักกฎหมายดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ ตกลงที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค สั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น โดยฝ่ า ย
ผู้ประกอบการและใช้อย่างแพร่หลายและผู้ประกอบการมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า การที่ผู้ให้เช่า
ระบุข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่ทํานองว่า “ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่า ” แต่ไม่ใช่ผู้มี
กรรมสิทธิที่แท้จริงตามกฎหมาย ทําให้ผู้เช่าเข้าใจได้ว่า หลงเชื่อว่าผู้ให้เช่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใน
พื้นที่เช่าตามกฎหมายโดยการซื้อมาและมีสิทธิใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยผู้ให้เช่าไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบ และไม่ได้ระบุในสัญญาเช่าให้ชัดเจนว่า มีสิทธิในพื้นที่เช่าเพียงใด
หากผู้ให้เช่าไม่สามารถนําพื้นที่เช่าให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ตามอายุสัญญาได้ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้เช่า
66

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
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พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3
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อย่างไรและรับผิดจํานวนเท่าไหร่ ผู้เช่าไม่รู้ความจริง ไม่มีอํานาจต่อรองเพื่อทราบความจริงและแก้ไข
สัญญาสําเร็จรูปที่ฝ่ายผู้ให้เช่าจัดทํามาให้ลงนาม
ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าพื้นที่ ซึ่งต้องเข้าทําสัญญา
สําเร็จรูปจํานวนมาก จึงเข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การ
ประกอบธุร กิจให้ เช่าพื้ นที่ ภ ายในศูนย์ก ารค้า เป็น ธุรกิจ ที่ควบคุมสัญ ญาได้ และมีอํา นาจกํ าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
3.4.4 เรื่องข้อสัญญาเกี่ยวกับการชาระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ล่วงหน้า
ข้อตกลงในการชําระค่าเช่าสถานที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาเช่า
พื้นทีแ่ ละสัญญาบริการ ผู้ให้เช่าที่ได้จัดทําสัญญาที่มีข้อความที่กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว เช่น
“ผู้เช่าจะเริ่มให้บริการในสถานที่นับตั้งแต่วันเปิดทําการร้านค้าเป็นต้นไป โดย
ผู้เช่าจะต้องเปิดให้บริการทุกวันตามกําหนดวัน และเวลาเปิด -ปิดทําการของพลาซ่าโดยเคร่งครัด ซึ่ง
ในวันทําสัญญานี้ ผู้เช่าทราบดีว่า พลาซ่ามีเวลาเปิด -ปิดทําการของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง
เวลา19.00 น. หากผู้เช่าประสงค์จะหยุดให้บริการในวันหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในเวลาเปิดทําการ
พลาซ่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับ เป็นเงินจํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อวัน และ ผู้
เช่าต้องชําระทันทีที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่เปิดบริการติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3
(สาม) วัน และ/หรือรวมกันไม่เกิน 10 (สิบ) วัน ภายใน 1 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิ ยกเลิกสัญญานี้และสัญญา
อื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และมีสิทธิริบบรรดาเงินจํานวนใดๆ ที่ผู้เช่าได้ชําระหรือส่งมอบ
ให้แก่ผู้ให้เช่าไว้ได้จนเต็มจํานวนเป็นค่าเสียหาย เว้นแต่การหยุดให้บริการนั้นจะได้รับความยินยอม
จากผู้ให้เช่าแล้ว”
“ค่าตอบแทนดังกล่าว กรณีสัญญาเช่าเลิกกันโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่า
ตกลงยินยอมให้ริบค่าตอบแทนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องคืนให้กับผู้เช่า”
“หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่านี้ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้
ผู้เช่าแก้ไขก่อน เว้นแต่หากในสัญญานั้นๆ ได้กําหนดให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยต้องบอก
กล่าวผู้เช่าให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้เช่าไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดตามหนังสือ
บอกกล่าวของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
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จากข้อความในสัญญาทํานองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
การเปิดร้านจําหน่ายสินค้าของผู้เช่าเป็นสิ่งสําคัญต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า ดังนั้น หากร้านค้าใด
ปิดร้านจําหน่ายสินค้าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้เช่า พิจารณาอนุมัติก่อน เพราะหากร้านค้าใดปิดร้าน
จําหน่ายสินค้าบ่อยครั้ง หรือร้านค้าหลายร้านปิดพร้อมกันโดยไม่ได้แจ้งผู้ให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเพื่อ
จั ด ระเบี ย บจากผู้ ใ ห้ เ ช่ า เมื่ อ มี ก ารปิ ด ร้ า นจากเหตุ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ศูนย์การค้า ดังนั้น ในสัญญาเช่าพื้นที่จะไม่มีข้อความให้สิทธิผู้เช่าเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยผู้ ให้เช่า
ไม่ยินยอม จึงเกิดปัญหาว่าเมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญาและออกจากพื้นที่เช่าแล้ว สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ระงับไปในทันทีด้วยหรือไม่ ผู้เช่ายังต้องชําระค่าเช่าให้กับผู้ ให้เช่าตามสัญญา
เช่าพื้นที่อีกหรือไม่ อันทําให้ผู้ให้เช่าถูกโต้แย้งสิทธิ และมีสิทธิดําเนินคดีกับผู้เช่าซึ่งสั่งจ่ายเช็คมอบไว้
ให้กับผู้ให้เช่าล่วงหน้าได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นพิพาทในทางแพ่ง หากไม่มีการ
ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลมีคําวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติผู้เช่าและผู้ ให้เช่าก็ต้อง
ยึดหลักตามที่สัญญาพื้นกําหนดไว้ ประกอบกับเมื่อเช็คมีมูลหนี้ตามกฎหมาย พนักงานสอบสอนต้อง
รับแจ้งความและดําเนินคดีอาญาเอาผิดกับผู้เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อผู้ทรงเช็คไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ (เช็คเด้ง) ไม่ว่ากรณีใด ผู้เช่าจะมีความผิดทางอาญา
ตามพระราชบัญ ญั ติว่ าด้ วยความผิดอั นเกิด จากการใช้เ ช็ค พ.ศ. 2534 68 โดยการร้อ งทุ กข์ หรื อ
ฟ้ อ งร้ อ งดํ า เนิ น คดี นั้ น ก็ ต้ อ งทํ า ภายในกํ า หนดอายุ ค วาม กล่ า วคื อ สํ า หรั บ ในคดี อ าญานั้ น ต้ อ ง
ดําเนินการภายในกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค (วันที่เช็คเด้ง)
การจ่ายเช็คเด้งนอกจากมีสิทธิติดคุกแล้ว ยังจะต้องรับผิดในทางแพ่งด้วยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 "บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อม จะต้องรับ
ผิดตามเนื้อความ ในตั๋วเงินนั้น ถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น แกงไดหรือลายพิมพ์
นิ้วมืออ้าง เอาเป็นลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไซร้ แม้ถึงว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ท่านว่าหาให้ผล
เป็น ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไม่"69
การชําระค่าเช่า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ สัญญาบริการ
บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงใดๆ โดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นเช็คลงจํานวนเงินและวันที่
ล่วงหน้า มอบไว้ให้กับผู้ประกอบการหากเกิดกรณีพิพาทและผู้ประกอบการไม่ยินยอมเลิกสัญญาเช่า
พื้นที่ ผู้เช่าอาจถูกดําเนินคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง เนื่องจากเช็ คสั่งจ่ายไว้ล่วงหน้ามีมูลหนี้ตาม
สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง โดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์
68
69

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค, พ.ศ. 2534.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 900.
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หรือมีคําตัดสินที่แน่ชัดว่าผู้เช่ายังคงมีหน้าที่ต้องชําระเงินตามข้อตกลงในสัญญาต่อไปอีกหรือไม่ แต่ผู้
เช่ากับต้องถูกดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญา ต้องเสียเงินประกันตัวต่อสู้คดี เสียค่าทนายความ เสีย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงเสียเวลาและชื่อเสียงอีกด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันจํานวนมาก ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องชําระเงินตามข้อตกลงจนสิ้นสุดสัญญา แม้ผู้เช่า
จะแจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลงถูกกําหนดจากฝ่ายผู้ให้เช่าเพียงฝ่าย
เดียว ซึ่ งผู้ เช่าไม่ มีอํานาจต่อรองเปลี่ยนแปลงสัญ ญาได้ สัญ ญาดัง กล่าวจึงเป็นสัญ ญาสําเร็จรูป มี
ลักษณะที่ไม่เเป็นธรรมต่อผู้เช่า ทําให้ผู้เช่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้เช่าเกินควร
ตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
ทํ า เป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ทํ า เป็ น หนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี อํ า นาจ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ในการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ใช้ข้อ
สัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้ 70
และตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้
การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่
เป็นธรรมต่อผู้ บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3) เป็นธุรกิจที่ผู้
ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้
ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน71
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
71
พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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จากหลักกฎหมายดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ ให้เช่า
และใช้อย่างแพร่หลาย และผู้ให้เช่ามีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า การที่ ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้เช่า
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงจนสิ้นสุดสัญญา แม้ผู้เช่าจะแจ้งยกเลิกสัญญาแล้ว จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้เช่าซึ่งต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูป จึงเข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
มีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และ
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา
พ.ศ. 2542
3.4.5 เรื่องข้อสัญญาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ย
จากการผิดนัด
ข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสัญญาสําเร็จรูปที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้กําหนดข้อความ
ในสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นจะกําหนดเรื่องการผิดนัดซึ่งผู้เช่าต้องเสียค่าเบี้ยปรับ หรือจะต้องเสีย
ดอกเบี้ย หรือถูกริบเงินที่ชําระไปแล้วแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนทางด้านผู้ให้เช่ามิได้กําหนดสิ่งเหล่านี้ไว้
จะกําหนดไว้บ้าง ก็แต่การคืนเงินที่ผู้เช่าได้ชําระไปแล้วเท่านั้น ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นก็เป็นเงินของผู้เช่า
ที่มีสิทธิจะต้องได้รับคืนอยู่แล้ว ส่วนเรื่องจะชดเชยความเสี ยหายหรือดอกเบี้ย แทบจะไม่ได้กําหนดไว้
เลย เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดนัดชําระหนี้ เช่น ไม่ดําเนินก่อสร้างพื้นที่เช่าตามสัญญา ฝ่าย
ผู้เช่าจะต้องฟ้องร้องเรียกเงินที่ชําระไปแล้ว คืนพร้อมกับค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายนักสําหรับประชาชนผู้เช่าดังได้กล่าวมาแล้ว
การดําเนินการของผู้ให้เช่าส่วนใหญ่จะให้ผู้เช่าวางเงินจองไว้ก่อน ต่อมาก็ให้
ผู้เช่าทําสัญญาเช่าพื้นที่แล้วชําระค่าเช่าตามสัญญา ในขณะที่ผู้ให้เช่ามิได้ดําเนินเริ่มก่อสร้างพื้นที่เช่า
แต่อย่างใด และการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ให้เช่า ผู้เช่าก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดําเนินคดี
เพิ่มมากขึ้นไปอีก ต้องเสียเวลาอีกเป็นปีกว่าคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อคดีถึงที่สุดแต้วก็ต้องดําเนินการบังคับ
คดีกันอีก ถึงเวลานั้นผู้ให้เช่าอาจหลบหนีหรือไม่มีทรัพย์สินจะให้บังคับคดีได้
ข้อสัญญาที่ระบุเรื่องค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยจากการผิดนัด รวมทั้ง
การริบเงินที่ผู้เช่าได้ชําระไว้แล้วนั้น ผู้ให้เช่าสามารถกําหนดไต้ตามนั้นหรือไม่ และเมื่อเกิดการผิดนัด
ผู้ให้เช่าสามารถจะบังคับตามข้อสัญญาเหล่านั้นได้เพียงใด หลักแห่งความศักดิ์สิทธิแห่งการเจตนาและ
เสรีภาพในการทําสัญญาของคู่สัญญา เมื่อได้ทําสัญญากันโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยความ
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สมัครใจ ข้อสัญญานั้นก็จะผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ถ้าวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่เป็นการต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15072 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การใด
มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” เมื่อสัญญาเช่าพื้นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัยและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน นิติกรรมนี้ก็ใช้บังคับกันได้ แม้หลักในกฎหมายแพ่งจะทําได้ แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณา
ต่อไปก็คือข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาสําเร็จรูปนั้นเป็นธรรมหรือไม่ ผู้ให้เช่ าได้เปรียบผู้เช่าเกินสมควร
หรือไม่ เช่นข้อสัญญาที่ระบุว่า “หากผู้เช่าผิดนัดการชําระเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด
สัญญาเป็นอันระงับ ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วง หน้าพร้อมทั้งมีสิทธริบเงินที่ผู้เช่า
ที่ชําระไว้แล้วทั้งหมด” ในขณะที่ผู้ให้เช่ายังมิได้ดําเนินก่อสร้างพื้นที่เช่าแต่อย่างใด และในสัญญาก็
มิได้ กําหนดเวลาว่าจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร
ผู้เขียนเห็นว่าสัญญาเช่าพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับชําระราคาที่เช่า และ
ในขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า ผู้เช่าก็เช่นเดียวกันเป็นเจ้าหนี้ที่
จะได้รับมอบซึ่งทรัพย์สินที่เช่า และในขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องชําระราคาให้แก่ผู้ให้เช่าด้วย
ในแง่ของผลแห่งสัญญา ถ้าเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนแล้ว ต่างฝ่ายต่างมี
สิทธิ ที่ จ ะปฏิเสธไม่ ย อมชํ าระหนี้ จนกว่า อีกฝ่ ายหนึ่ งจะชํา ระหนี้ต อบแทน กล่า วคื อ หากว่า เมื่ อ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกเองให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติการชําระหนี้ โดยฝ่ายที่เรียกเองมิได้
ชําระหนีข้ องตนตอบแทนแล้วละก็ ฝ่ายที่ถูกเรียกเองก็สามารถปฏิเสธไม่ชําระหนี้ได้ การปฏิเสธชําระ
หนี้เมื่ออีกฝ่ายไม่ชําระหนี้ต่างตอบแทนนี้ มีศัพท์วิชาการเฉพาะในภาษาละตินว่า “exceptio non
adimpleti contractus”
ในขณะที่ผู้จะเช่าได้มีการชําระจนครบจํานวนที่ตกลงไว้แล้วก็ตาม แต่ทางด้าน
ผู้ให้เช่ายังมิได้มีการเริ่มปฏิบัติการชําระหนี้ให้แก่ผู้เช่าแต่อย่างใด หากผู้เช่ามีการผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่า
งวดใดงวดหนึ่ง ในสัญญากําหนดให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาแล้วริบเงินที่ชําระไปแล้วทั้งหมดได้ โดยมิ
ต้องบอกกล่าว หรือจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับจากการผิดนัด จึงถือได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่
เป็นธรรมสําหรับผู้เช่า
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 150.
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ตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้ าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
ทํ า เป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ทํ า เป็ น หนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี อํ า นาจ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ในการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ใช้ข้อ
สัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้ 73
และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้
การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่
เป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค (2) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่มี ก ารใช้ สั ญ ญาสํ า เร็ จ รู ป อย่ า งแพร่ ห ลาย (3) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่
ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้
ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน74
จากหลักกฎหมายดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ เช่า สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ ให้เช่า และ
ใช้อย่างแพร่หลาย และผู้ให้เช่ามีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องชําระค่า
เช่าจนครบจํานวนที่ตกลงไว้ แต่ทางด้านผู้ให้เช่ายังมิได้มีการเริ่มปฏิบัติการชําระหนี้ให้แก่ ผู้เช่าแต่
อย่างใด โดยสัญญาเช่าไม่มีการกําหนดค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยให้ผู้ให้เช่าต้องชําระจากการ
ผิ ด นั ด แต่ อ ย่ า งใด กลั บ กั น หากผู้ เ ช่ า เป็ น ฝ่ า ยผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ไ ม่ ว่ า งวดใดงวดหนึ่ ง ในสั ญ ญา
จะกําหนดให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาแล้วริบเงินที่ชําระไปแล้วทั้งหมดได้ โดยมิต้องบอกกล่าว หรือ

73
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จะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับจากการผิดนัดอย่างสูงฝ่ายเดียว จึงถือได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่เป็น
ธรรมสําหรับผู้บริโภคจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่า ซึ่งต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูป จึงเข้า
เงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ภายในศู น ย์ ก ารค้ า เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาได้ และมี อํ า นาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
3.5 แนวทางในการปรับสภาพบังคับแห่งสัญญาให้อยู่ในกรอบของความเป็นธรรม
เนื่องจากบรรดาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้เกือบทุกกรณี มิได้เป็น
โมฆะเสียเปล่าไปแต่อย่างใด ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมส่วนใหญ่ยังมีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่กรณีได้อยู่
พระราชบัญญัตินี้เพียงแต่เปิดช่องทางให้มีการปรับลดสภาพบังคับลงได้โดยให้มีผลบังคับกันได้เพี ยง
เท่าที่เป็นธรรมและหาสมควรแก่กรณีเท่านั้น ซึ่งถ้าคู่กรณีไม่อาจหาข้อยุติระหว่างกันเองได้ว่าแค่ไหน
เพียงไรจึงจะถึอว่าเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี แล้วเป็นอํานาจหน้าที่ของศาลที่จะต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาทนี้ โดยใช้ดุลพินิจพิจารณาหาจุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีสําหรับข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมนั้นออกมาให้ได้
โดยที่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นและต้ อ งการความยื ด หยุ่ น
ค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จึ ง ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ นิ จ ฉั ย ไว้ ด้ ว ย
ตามมาตรา 10 กรณีหนึ่ง และตามมาดรา 13 อีกกรณีหนึ่ง
มาตรา 10 ในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ข้ อ สั ญ ญาจะมี ผ ลบั ง คั บ เพี ย งใดจึ ง จะเป็ น ธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์นั้งปวง รวมทั้ง
1. ความสุจริต อํานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัด
จัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้เสีย ทุกอย่างของคู่สัญญา
ตามสภาพที่เป็นจริง
2. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
3. เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
4. การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่ อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง
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3.5.1 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาถึงความเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
การวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณีนน้ั มาตรา 10 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้พเิ คราะห์ถงึ ปัจจัยต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ถงึ 13 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) ความสุจริตของคู่สัญญา การกํา หนดให้นําความสุจริตของคู่สัญญามาเป็น
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาหาจุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนี้ คณะกรรมการยก
ร่างฯ ได้รับแนวคิดมาจากกฎหมายแพ่งผรั่งเศส และเยอมัน ซึ่งมีการให้ความหมายที่กว้างกว่าที่ใช้อยู่
ในมาตรา 5 75 และมาตรา 368 76แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ของไทยมาก ทําให้ศาล
สามารถใช้หลักสุจริตนี้ขัดเกลาข้อกําหนดในสัญญาสําเร็จเปให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นได้หลายหลาย
กรณีโดยเฉพาะในกฎหมายเยอรมันนั้น หลักสุจริตมิได้มีความหมายจํากัดอยู่แต่ในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์ การแสวงหาประโยชน์โดยชอบและไม่ มุ่งร้ายกลั่นแกล้งกันเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง
การปฏิบัติต่อกันตามมาตราฐานซึ่งวิญญชนจะพึงปฏิบัติต่อกันในการติดต่อสัมพันธ์กันทางการค้าอีก
ด้วย ดังนั้น การนําปัจจัยด้านความสุจริตของคู่สัญญามาใช้ตาม มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้ จึง
ไม่อาจที่ จะจํากัดความหมายให้อยู่ในขอบเขตที่ เข้าใจกันอยู่ตาม มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้
(2) อํานาจต่อรองของคู่สัญญาเป็น ปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะวินิจฉัยว่า
พันธกรณีตามสัญญาที่พิพาทอยู่ในชุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีหรือไม่ ข้อสัญญาที่บุคคล
ทั่วไปเห็นว่าเป็นธรรมนั้น หากมาอยู่ในสัญญาที่คู่สัญญามีอํานาจต่อรองต่างกันมากๆ อาจจะต้องถือ
ว่ามีนัยแห่งความไม่เป็นธรรมอยู่ก็ได้
คําว่า “อํานาจต่อรอง” นี้ ดูจะมีความหมายธรรมดาแห่งภาษาที่ใช้ซึ่งหมายถึง
ฐานะแห่งบุคลิกภาพของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายว่าอยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับพั นธะ
กรณีตามที่ตนกําหนดได้มากน้อยเพียงไร ผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นยอมรับข้อเสนอหรือ
เงือ่ นไขที่ตนกําหนดขึ้นได้มากเท่าใด ก็ถือว่ามีอํานาจต่อรองมากเท่านั้น
(3) ฐานะทางเศรษฐกิจของคู่สัญญา ปัจจัยข้อนี้ความจริงเป็นส่วนย่อยส่วน หนึ่ง
ของอํานาจต่อรองนั่นเอง แต่เนือ่ งจากเป็นส่วนที่มีผลกระทบในชีวิตจริงค่อนข้างมาก กฎหมายจึงแยก
ระบุให้นํามาประกอบการพิจารณาไว้เป็นการเฉพาะส่วนฐานะทางสังคมหรือทางการงานนั้น แม้มิได้
ระบุไว้ก็สามารถนํามาประกอบการพิจารณาถึงอํานาจ ต่อรองได้อยู่แล้วโดยทั่วๆ ไปแล้ว คู่สัญญาฝ่าย
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงกว่า ย่อมมีทางเลือกมากกว่าและจึงมีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าคู่สัญญา
75
76

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 35.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 368.
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ฝ่ายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่า การหยั่งหาจุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีจึงต้องคํานึงถึง
ปัจจัยข้อนี้ด้วย แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าในบางสถานการณ์คู่สัญญาฝ่ายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่ าอาจ
ขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการที่เป็นฐานแห่งสัญญา หรือขาดข้อมูที่สําคัญบางประการจึงทําให้ไม่มี
โอกาสที่จะใช้ทางเลือกอย่างอื่น แม้ความจริงจะมีอยู่ก็ตาม ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่าอาจจะอยู่ในฐานะที่ ดีกว่าและได้เปรียบกว่าก็ได้ มิใช่ว่าฝ่ายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่เหนือกว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเสมอไป
(4) ความรู้ความเข้าใจของคู่สัญญา ปัจจัยข้อนี้ก็เป็นส่วนย่อยของอํานาจต่อรอง
เช่นกัน เพราะโดยทั่วไปผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มากกว่าย่อมมีทางเลือกที่ดีกว่า และจึง
มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการที่ทํานัน้
คําว่า “ความรู้ความเข้าใจ” ในที่นี้หมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจในทุกๆ เรื่องที่
เกี่ยวกับสัญญาที่ทํา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติในการทําสัญญา ผลทางกฎหมายของสัญญาที่ทํา
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นสัญญาที่นักธุรกิจทํากันเป็น ปกติโดยไม่รู้สึกว่าขัดต่อความเป็นธรรม
เช่น สัญญาจํานองที่มีข้อตกลงว่าเมื่อบังคับจํานองแล้วยังไม่พอชําระหนี้ ขาดอยู่เท่าไรให้ลูกหนี้รับผิด
จนครบนั้น ถ้าผู้จํานองมิใช่คนที่อยู่ในวงการค้า แต่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ขาดการศึกษา ขาดความรู้ความ
เข้าใจในผลทางกฎหมายของข้อตกลงนั้น เข้าทําสัญญากับผู้รับจํานองที่มีความสันทัดจัดเจนกว่า โดย
ผู้จํานองไม่มีที่ปรึกษากฎหมายเช่นนี้ แม้ผู้จํานองจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแต่ในพฤติการณ์โดยรวม
ก็อาจกล่าวได้ว่าผู้จํานองมีอํานาจต่อรองที่ตํ่ากว่า และอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ สมควรที่จะได้รับความ
เป็นธรรมจากกฎหมายตามสมควร
(5) ความสั น ทั ด จั ด เจนของคู่ สั ญ ญา ปั จ จั ย ข้ อ นี้ มี นั ย สํ า คั ญ ทํ า นองเดี ย วกั บ
ความรู้ความเข้าไจนั่นเอง และส่วนใหญ่มักจะให้ผลไปในทัศทางเดียวกันกับความรู้ ความเข้าใจ
เพียงแต่ในบางเรื่องบางกรณีบมุ่งเน้นไปที่ความสันทัดจัดเจนในทางปฏิบัติมากกว่า
โดยทั่วไปผู้ที่มีความสันทัดจัดเจนในกิจการใด ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในกิจการ
นั้นมากกว่า จึงมีช่องทางที่ จะกําหนดข้อสัญ ญาไปในทางเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ไม่สันทัดจัดเจนได้
มากกว่า เช่น พนักงานขายสิ นค้าหรือบริการที่มีความสันทัดจัดเจน ในการชั กจูงหว่านล้อมลูกค้าให้
เห็นแต่ข้อดีข้อเด่นของสินค้าหรือบริการนั้น จนลูกค้าใจอ่อนยอมเข้าทําสัญญาด้วย ดังที่ปรากฏอยู่
ในธุ ร กิ จ ขายตรงที่ นิ ย มกั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยสิ น เชื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
(The Consumer Credit Act 1974)77 ของอังกฤษถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภครูปแบบหนึ่ง
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The Consumer Credit Act 1974.
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จึงได้มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นพิเศษ ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สิ น เชื่ อ ในลั ก ษณะนี้ แต่ ก็ อ าจถื อ ได้ ว่ า สั ญ ญาที่ ผู้ บ ริ โ ภคทํ า ไปโดยการใช้ ค วามสั น ทั ด จั ด เจนของ
พนั ก งานขายตรง โดยที่ มิ ไ ด้ ต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น จริ ง จั ง เลย มี ลั ก ษณะของความไม่
เป็นธรรมอยู่ระดับหนึ่ง ซึ่งหากสัญญานั้นเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่ เป็นธรรมประเภทใดประเภท
หนึ่งแสัว ศาลย่อมปรับสภาพบังคับของสัญญานั้นให้เป็นธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าได้
(6) ความคาดหมายของคู่ สั ญ ญา ปั จ จั ย ข้ อ นี้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ เจตนาของ
คู่สัญญา ซึ่งใช้เป็นปัจจัยหลักในการตีความสัญญาอยู่มากแต่ก็มิใช่สิ่งเดียวกัน เพราะความคาดหมาย
ดูจะมีความหมายที่กว้างกว่าเจตนาอยู่มาก เช่น คู่สัญญามีเจตนาที่จะซื้อขายที่ดินกันจึงเข้าทําสัญญา
ซื้อขายที่ดินนั้น แต่ในการทําสัญญาซื้อขายดังกล่าวผู้ซื้ออาจมีความคาดหมายที่จะนําที่ดินไปขายต่อ
หากําไรได้โ ดยที่ผู้ขายไม่คาดคิดว่าจะมีใครที่ไหนสนใจชื้อที่ดินแปลงนั้นในราคาที่สู งไปกว่านี้แล้ว
ความคาดหมายของคู่สัญญาในกรณีนี้อาจจะไม่มีผลต่อการตีความสัญญาเลย แต่หากมีข้อตกลงใด
ในสั ญ ญานี้ เ ข้ า ลั ก ษณะเป็ น สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ได้ เ พี ย งเท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ก็จําเป็นที่จะต้องนําความคาดหมายของคู่ สัญญาแต่ละฝ่ายมาประกอบการ
พิจารณาหาจุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีด้วย
ตัวอย่างเช่น ในสัญญาจ้างว่าความมีข้อตกลงว่า “ผู้ว่าจ้างจะไม่ถอน ทนายความ
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หากมีการถอนทนายความก่อนคดีถึงที่สุด โดยทนายความมิได้กระทําผิดหน้าที่
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะชําระค่าสินจ้างให้เต็มตามจํานวนที่กําหนด ไว้ในสัญญา” ข้อตกลงนี้ไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะมิใช่ข้อสัญญาที่ผูกมัดตัดทอนเสรีภาพของ ผู้ว่า
จ้างมิให้ถอนทนายความเป็นการเด็ดขาด เพียงแต่มีเ งื่อนไขว่าหากถอนทนายความ ผู้ว่าจ้างก็ยังต้อง
ชําระค่าสินจ้างให้ผู้รับจ้างเต็มจํานวนในสัญญาเท่านั้น จึงไม่เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 150 คําพิพากษาฎีกาที่ 6025/2539 78 แต่สัญญาจ้างว่าความในกรณีนี้เป็นสัญญา
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบวิชาชีพ และข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลให้ผู้บริโภคต้องรับภาระมากกว่า
ที่กฎหมายกําหนด เพราะตามกฎหมายเรี่องจ้างทําของนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาในระหว่าง
ที่งานยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะต้องใช้เงินตามควรค่าแห่งงานส่วนที่ทํา กับค่าเสียหายที่เกิดจากการ
บอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเท่านั้น ข้อตกลงที่ให้ผู้ว่าจ้างต้องชําระสินจ้างเต็มจํานวนจึงเป็นข้อตกลง
ที่ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภค ตามมาตรา 4 วรรคสาม (2) ทั้งเป็นการได้เปรียบเกิน
สมควร ตามมาตรา 4 วรรคท้าย เนือ่ งจากทนายความย่อมมีความรู้ทางกฎหมายและความสันทัดจัด
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เจนในการทําสัญญาจ้างว่าความเหนือกว่าผู้บริโภคมาก กรณีครบองค์ประกอบเป็นข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ซึ่งให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในการวินิจฉัยว่าอย่างไรจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนั้น
นอกจากจะมี ปั จ จัย ด้ านความรู้ ค วามเข้า ใจ ความสั น ทัด จั ดเจน และอํา นาจ
ต่อรองของทนายความเหนือกว่าผู้จ้างว่าความแล้ว ยังมีปั จจัยด้านความคาดหมายของคู่สัญ ญา
สนับสนุนการปรับลดผลบังคับของข้อตกลงนี้อยู่อีกด้วย เพราะสัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างทํา
ของที่คู้สัญญามุ่งหวังและคาดหมายว่าจะได้ผลสําเร็จของงานที่คุ้มค่ากับ สินจ้างที่กําหนดไว้ ดังนั้น
จึงควรปรับลดให้ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าสินจ้างแก่ทนายความตามมูลค่าแห่งงานส่วนที่ทําบวกกับค่าเสียหาย
ที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดเท่านั้น ไม่จําต้องจ่ายค่าสิ นจ้างเต็มจํานวนที่กําหนดไว้ตาม
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
อนึ่ง ความคาดหมายของคู่สัญญาที่จะมีนั้าหนักนั้น จะต้องเป็นความคาดหมายที่
เป็นไปในทางสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย ยิ่ง ถ้าเป็นความคาดหมายที่สอดคล้องกั บมาตรฐานแห่ง
วิญญชนหรือสอดคล้องกับหลักกฎหมายด้วยแล้วก็จะยิ่งมีนาํ้ หนักมากขึ้น
(7) แนวทางที่ คู่ สั ญ ญาเคยปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ปั จ จั ย นี้ ต รงกั บ แนวทางที่ ใ ช้ ตี ค วาม
สั ญ ญาทั่ ว ไป ซึ่ ง หากการตี ค วามสั ญ ญาสามารถทํ า ให้ บ รรลุ ผ ลแห่ ง ความเป็ น ธรรมได้ แ ล้ ว ก็ ไ ม่
จําเป็นต้องมาหาทางปรับลดสภาพบังคับแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 กันอีก
ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าซื้อมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้องวดหนึ่ง
งวดใดสัญญาเป็นอันเลิกกันโดยไม่จําต้องบอกกล่าว ข้อตกลงนี้ไม่ถือว่าขั ดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่เป็นโมฆะ แต่ถ้าข้อเท็จจริง ปรากฎว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวดหลาย
ครั้ง ผู้ให้เช่าซื้อก็มิได้ถือว่าสัญญาเลิกกันตามข้อตกลงดังกล่าว แต่กลับติดตามเรียกเก็บค่างวดที่ค้าง
จากผู้เช่าซื้อได้ครบทุกครั้ ง แสดงว่าคู่สัญญายังคงปฏิบัติต่อกันเสมือนหนึ่งสัญญายังใช้บังคับอยู่ มิได้
ถือกําหนดเวลาชําระค่างวดตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นสาระสําคัญต่อไป ดังนั้น แม้ต่อมาผู้เช่าซื้อ
จะผิดนัดไม่ชําระค่างวดให้ตรงตามกําหนดเวลาอีก สัญญาก็ไม่ระงับไปตามข้อตกลงซึ่งคู่สัญญามิได้ถือ
เป็นสาระแล้ว คําพิพากษาฎีกาที่ 4211/253979 และ 5794/253980 ในกรณีเช่นนี้จึงไม่จําเป็นต้องให้
ศาลปรับลดสภาพบังคับของข้อตกลงนั้นตามพระราชบัญญัตินี้อีก
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ในกรณีที่การตีความสัญญาไม่สามารถอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ คู่สัญญาได้
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ย่อมมีความจําเป็นและจะต้องนําแนวทางที่คู่สัญญาเคยปฎิบัติ
ต่อกันมาประกอบการพิจารณาในการปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วย
(8) ทางเลื อ กอย่ างอื่ น ของคู่สั ญ ญา ปั จจั ย ข้อ นี้ เ ป็น ส่ วนประกอบที่ สํ าคั ญ อี ก
ประการหนึ่งของอํานาจต่อรองของคู่สัญญา เพราะผู้ที่มีทางเลือกที่จะทําสัญญารูปแบบอื่นหรือกับ
บุคคลอื่นแทนสัญญาที่พิพาทได้ ย่อมอยู่ในฐานะที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้ที่ไม่มีทางเลือกเช่นนั้น
การปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงควรเป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ที่ไม่มีทางเลือก
อื่น
ทางเลือกอื่นในที่นี้ด้องอยู่ในบังคับแห่งหลักสุจริตและความชอบด้วยกฎหมาย
ด้ว ย ดัง นั้น แม้ ตามความเป็น จริง จะยัง พอมีท างเสือ กอื่ นอยู่บ้ า ง แต่ เป็ นทางเลือ กที่ ไม่ ชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือหลักสุจริต ก็ไม่ถือว่ามีทางเลือกนั้นอยู่
(9) ทางได้ เ สี ย ทุ ก อย่ า งของคู่ สั ญ ญาตามสภาพที่ เ ป็ น จริ ง ปั จ จั ย ข้ อ นี้
คณะกรรมการยกร่างฯ เทียบเคียงมาจากปัจจัยที่มาตรา 383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บัญญัติให้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาลดเบี้ ยปรับแต่ถ้อยคํามิได้ตรงกันทีเดียว โดยในมาตรา 383 ใช้
คําว่า “ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน”81
ดังนั้นความหมายและแนวคิดจึงอาจจะต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือข้อพิจารณาในการลดเบี้ยปรับจะมุ่งไป
ที่ทางได้เสียของเจ้าหนี้เป็นสําคัญ เพื่อจะได้ลดเบี้ยปรับลงมาให้ใกล้เคียงกับความเสียหายโดยรวมของ
เจ้าหนีไ้ ด้มากที่สุด ส่วนปัจจัยที่เป็นข้อพิจารณาตาม มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้จะมุ่งไปที่ความ
เป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย จึงได้กําหนดให้ต้องพิจารณาถึงทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญา มิใช่
ของเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว
ทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามปัจจัยข้อนี้ หมายถึงทางได้เสียที่ชอบด้วย
กฎหมายและหลักสุจริตเท่านั้น ทางได้เสียที่ขั ดต่อหลักกฎหมายหรือหลักสุจริตไม่อาจจะนํามาใช้เป็น
ปัจจัยประกอบการพิจารณาหาจุดที่เป็นธรรมทางสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ถึงแม้มาตรา 10 (1)
จะมิได้มีข้อความคําว่า “อันชอบด้วยกฎหมาย” กํากับไว้เหมือนดังในเรื่องเบี้ยปรับก็ตาม ทั้ งคําว่า
“ตามสภาพที่เป็นจริง” ที่กํากับอยู่ตอนท้ายของ มาตรา 10 (1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก็คงมุ่งหมาย
เพียงว่าในการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของคู่สัญญาทิ้ง 9 ประการนั้น ให้คํานึงถึง
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สภาพที่เป็นจริงให้มากที่สุด เพื่อที่ศาลจะได้สามารถปรับสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ให้ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมตามสภาพที่เป็นจริงได้ แต่ทั้ งนี้ยังต้องอยู่ในกรอบแห่งหลักสุจริตและ
ความชอบด้วยกฎหมายด้วย
ในกรณีของการลดเบี้ยปรับนั้น กฎหมายมุ่งที่จะให้อยู่ในระดับเดียวกันกับความ
เสียหายที่เจ้าหนี้ได้รับ ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีภาระที่จะต้องนําสืบให้ปรากฎชัดว่ าได้รับความเสียหายตาม
จํานวนเบี้ยปรับที่กําหนดไว้ในสัญญา หากเจ้าหนี้มิได้นําสืบให้ปรากฎเช่นนั้น ศาลย่อมใช้ดุลพินิจลด
เบี้ยปรับตามสัญญาลงได้เท่าที่สมควรแก่พฤติการณ์ในคดี คําพิพากษาฎีกาที่ 5194/2539 82 แนวทาง
ดังกล่าวนี้น่าจะต้องนํามาใช้กับกรณีของการปรับลดสภาพบังคับแห่ งข้อสัญญาที่พิพาทมีลักษณะเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 ถึง มาตรา 9 หรือไม่หน้าที่นําสืบควรจะตกอยู่กับฝ่ายที่กล่าว
อ้างว่าข้อตกลงนั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม แต่เมื่อ ฟังได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเข้าองค์ประกอบเป็น
ข้อสัญญาทึ่ไม่เป็นธรรมแล้ว ในการวินิจฉัยว่าควรจะให้ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับได้เพียงใดจึงจะเป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามแนวทางใน มาตรา 10 นั้น น่าจะต้องเป็นภาระของฝ่ายที่อ้างเอา
ประโยชน์ตามข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นที่จะต้องนําสืบถึงปัจจัยต่างๆ ทั้ ง 13 ปัจจัย ในมาตรา 10
เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวสามารถบังคับเต็มตามที่ตกลงกันได้โดยไม่เสียความเป็นธรรม
หรือพอสมควรแก่กรณีไป หากผู้กล่าวอ้างเอาประโยชน์จากข้อสัญญานั้นมิได้นําสืบให้เห็นว่ามีปั จจัย
ต่างๆ ในมาตรา 10 มาสนับสนุนได้อย่างไรแล้ว ศาลย่อมใช้ดุลพินิจปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญา
นั้นลงได้เท่าที่ศาลเห็นสมควรว่าอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ทั้งนี้โดยเทียบเคียงจาก
แนวคําพิพากษาฎีกาที่ 5194/2539 ที่วางหลัก ทํานองเดียวกันนี้ไว้ในเรื่องเบี้ยปรับ
หลักอีกประการหนึ่งที่อาจเทียบเคียงได้จากแนวการลดเบี้ยปรับก็คือ เรื่องการ
ลดเบี้ยปรับนั้นเป็นอํานาจของศาลที่มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บัญญัติให้ไว้โดยเฉพาะมิใช่เป็นสิทธิของลูกหนี้ที่จะต้ องยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอ83 ดังนั้นแม้ลูกหนี้
จะไม่ได้กล่าวอ้างให้เป็นประเด็นไว้ในคําให้การและศาลชั้นต้นก็มิได้กําหนดเรื่องการลดเบี้ยปรับไว้เป็น
ประเด็นข้อพิพาทในคดีก็ตาม หากศาลเห็นว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนแล้ว ศาลก็มีอํานาจที่จะให้
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ลดลงเป็นจํานวนพอสมควรได้ คําพิพากษาฎีกาที่ 6646/2539 84 หลักปฏิบัติดังกล่าวนี้น่าจะต้อง
นํามาใช้กับการปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วย เพราะบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่เป็นเป็นธรรม พ.ศ. 2540 นี้ บุคคลจะหลีกเลี่ยงโดย
ทําสัญญามิให้นําไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ ได้ หากฝืนทําไป มาตรา 11 ก็บัญญัติให้ข้อ
สัญ ญาดั งกล่ า วเป็ นโมฆะ ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ นว่ าพระราชบั ญ ญั ตินี้ เ ป็น กฎหมายที่เ กี่ย วกับ ความสงบ
เรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นบทกฎหมายที่ให้อํานาจศาลที่จะปรับลดสภาพ
บังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมลงมาอยู่ ณ จุดที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามแนวทางใน
มาตรา 10 ดังนั้น แม้คู่ความจะมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคําคู่ ความและแม้ศาลจะมิได้กําหนดให้เป็น
ประเด็นข้อพิพาทไว้ก็ตาม หากปรากฎข้อเท็จจริงในสํานวนว่า ข้อตกลงใดเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ศาลย่อมมีอํานาจปรับลดข้อตกลงนั้นให้มีผลบังคั บกันได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีได้ไม่ถือเป็นกากรวินิจฉัยนอกประเด็น
ตัวอย่าง (1) ในสัญญาสําเร็จรูปที่ส่วนราชการจ้างบริษัทเอกชนวางท่อ มีข้อตกลง
ว่า “หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจผลการทํางานของผู้รับจ้างให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่ อเลิกสัญญาแล้วให้
บรรดางานที่ทําไปก่อนหน้านั้นตกเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างโดยไม่ ต้องชําระค่าตอบแทน และหากผู้ว่าจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่สูงกว่าค่าจ้างตามสัญญาเดิม ผู้รับจ้างเดิมต้องชําระส่วนที่สูงเกิน
กว่าค่าจ้างเดิมนั้นให้ผู้ว่าจ้างด้วย” ข้อตกลงนี้มิใช่เบี้ยปรับเพราะมิใช่สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องชําระในกรณีผิด
สัญญา แต่เป็นข้อตกลงให้สิทธิผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้โดยผู้รับจ้างมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
ตาม มาตรา 4 วรรคสาม (3) และยังเป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระมากกว่าที่ กฎหมาย
กํา หนดตามมาตรา 4 วรรคสาม (2) อี ก ด้ ว ย ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ข้ อ ตกลงที่ ทํ า ให้ ส่ ว นราชการผู้ ว่ า จ้ า ง
ได้เปรียบผู้รับจ้างเกินสมควร จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ซึ่งเมื่อคํานึงถึงความสุจริต อํานาจต่อรอง และทางได้เสียทุกอย่างของ
คู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริงแล้ว ศาลอาจให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเพียงแค่ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ แต่จะต้องให้ค่าตอบแทนการวางท่อส่วนที่ได้ทําไปแล้วตามคุณค่าของงานรวมทั้งค่าเสียหาย
ตามสมควรจึงจะเป็นธรรม เพราะไม่ปรากฎว่าผู้รับจ้างมีส่วนผิดหรือไม่สุจริตแต่ประการใด เพียงแค่น้ี
ก็นับว่าเป็น "ทางได้” ของผู้ว่าจ้าง และเป็น “ทางเสีย” ของผู้รับจ้างมากพอสมควรอยู่แล้ว หากบังคับ
มากไปกว่านี้ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้างอย่างเห็นได้ชัด แต่ล้าจะไม่ให้มีผลบังคับกันได้เลยก็อาจจะผิด
ไปจากความคาดหมายของคูส่ ัญญาไปและกลับไม่เป็นธรรมแก่ผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน
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ในกรณีข้างต้นนี้ ถ้ามีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เหตุที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ก็เพราะผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาหลายครั้ง ทั้งคุณภาพงานที่ทําก็ไม่ น่าประทับใจ เช่นนี้ ศาลอาจให้
ข้อตกลงมีผลถึงขนาดให้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชําระค่าตอบแทน การงานส่วนที่ได้ทําไปก่อนบอกเลิกสัญญา
แล้วก็ได้ แต่จะเรียกเอาค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ไม่ ได้ ดังตัวอย่างการใช้
ดุลพินิจลดเบี้ยปรับของศาลในคําพิพากษาฎีกาที่ 5268/253985
ตัวอย่าง (2) ในสัญญาสังกัดค่ายเพลงระหว่างนักร้องกับบริษัทต้นสังกัดมีข้อ
สัญญาว่าบริษัทต้นสังกัดจะต้องจัดให้นักเองให้ร้องเพลงบันทึกเสียงอย่ างน้อยปีละครั้งเป็นเวลา 3 ปี
ในระหว่างอายุสัญญา 3 ปี นักร้องไปรับงานแสดงภาพยนตร์และร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ให้แก่
บริษัทอื่น เช่นนี้ บริษัทต้น สังกัดจะฟ้องห้ามมิ ให้กระทําการอันเป็นการผิดสัญญาได้หรือไม่เพียงไร
เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ต้องห้าม โดยบทกฎหมายใดทั้งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนด้วย จึงไม่เป็นโมฆะ ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 7155/2539 แต่เป็นข้อตกลงจํากัด
สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของนักร้องที่เป็นภาระมากกว่าจะพึงคาดหมายไต้ตามปกติ
เข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 5 ซึ่งจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น และเมือ่ พิจารณาถึงอํานาจต่อรองฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูค้ วามเข้าใจ
ความสั นทั ดจัดเจน ความคาดหมาย ทางเลือกอย่างอื่นและทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญ ญาแล้ว
ศาลอาจปรับลดข้อห้ามมิให้ร้องเพลงบันทึกเสียงให้ผู้อื่นลงจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี หรือ 1 ปี ก็ไ ด้ ซึ่งถ้า
เป็นเช่นนั้น บริษัทต้นสังกัดก็จะมาฟ้องห้ามมิให้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไม่ไ ด้ ส่วนการแสดง
ภาพยนตร์มิได้ถูกห้าม ไว้ตามข้อสัญญาดังกล่าวอยู่แ ล้ว นักร้องจึงสามารถกระทําได้ คําพิพากษา
ฎีกาที่ 7155/253986
(10) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น ปั จจัยข้อนี้แยกบัญญัติอยู่ในมาตรา 10
(2) ซึ่งเป็นคนละกรณีกับ “แนวทางที่เคยปฏิบัติของคู่สัญญา ตามมาตรา 10 (1) ปัจจัย ข้อนี้มิไ ด้ดูที่
ทางปฏิบัติของคู่สัญญาแต่มุ่งที่ทางปฏิบัติของคนทั่วไปในสัญญาชนิดเดียวกันนั้น คื อให้ดูว่าในสัญญา
ชนิดนั้นบุคคลทั่วไปเขาปฏิบัติกันอย่างไร ก็ควรบังคับให้ไปในแนวเดียวกับทางปฏิบัติของคนทั่วไปนั้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้เป็นเพียงปัจจัยย่อยประการหนึ่งใน 13 ประการ ที่มาตรา
10 ให้นํามาประกอบการพิจารณา ดังนั้น หากปัจจัยอื่นๆ บ่งชี้ว่าการบังคับไปตามทางปฏิบัติปกติของ
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คนทั่วไปจะไม่เกิดความเป็นธรรมแล้ว ก็ไม่ควรที่จะถือเคร่งครัดตามปัจจัยนี้ เช่น ในกรณีของสัญญา
เช่าซึ้อที่ผู้บริโภคทํากับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพนั้น มักนิยมกําหนดข้อสัญญาผูกมัดเอา
เปรียบผู้บริโภคไว้หลายลักษณะ แต่วิธีปฏิบัติที่เอารัดเอาเปรียบกันทางการถ้าเช่นนั้นไม่น่าจะถื อว่า
เป็น “ปกติประเพณี” ได้ เพราะสิ่งที่จะได้รับการยอมรับจากกฎหมายว่าเป็นประเพณีนั้น น่าจะต้อง
หมายถึงแบบวิธีปฎบัติที่ดีงามมีคุณค่าต่อสังคมทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การเอารัดเอาเปรียบกันนั้นไม่
มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นประเพณีได้
คําว่า “ปกติประเพณีของสัญญา” ในที่นี้มีความหมายกว้างกว่าคําว่า “ปกติ
ประเพณีของการทําสัญญา” เพราะมุ่งหมายที่จะให้รวมไปถึงปกติประเพณีของผลแห่งสัญญา และ
การปฏิบัติตามสัญญาด้วย ดังนั้น หากในการทําสัญญามักนิยมกําหนด ข้อตกลงที่เอาเปรียบกันมากๆ
จนเป็นปกติประเพณีของการทํ าสัญ ญาชนิดนั้น แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่นิยมบังคับใช้ข้อตกลงที่
ได้ เ ปรี ย บนั้ น อย่ า งไรั เ หตุ ผ ล เช่ น นี้ ก็ จ ะต้ อ งนํ า ปกติ ป ระเพณี ข องการบั ง คั บ ใช้ สั ญ ญาชนิ ด นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาด้วย
ตัวอย่าง ในสัญญาตกเขียงลําไย ซึ่ งมีประเพณีท้องถิ่นถือว่าเป็นการซื้อขายกัน
เด็ดขาดตั้งแต่ต้นลํา ไยเพิ่งจะออกดอก โดยคู่สัญญาจะต้องคาดการณ์ถึงปริมาณและคุณภาพของ
ผลลําไยเอาจากดอกลําไยและกําหนดราคากันไว้เป็นที่แน่นอน หลังจากทําสัญญากันแล้ว ผู้ซื้อจะต้ อง
คอยดูแลบํารุงรักษาสวนลําไยเองจนกว่าจะเก็บผลลําไยได้ ในการทําสัญญาดังกล่าวนี้ชาวสวนลําไยได้
ขอให้ระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาไว้ดว้ ยว่า ไม่ว่าสวนลําไยจะเสียหายเพราะเหตุใด แม้จะเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ขายหรือของลูกจ้างของผู้ขาย ผู้ขายก็ไม่ ต้องรับผิดและยังคงมีสิทธิได้รับค่าซื้อ
ลําไยเต็มจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นข้อตกลงยกเว้นความรับผิ ดที่ทําไว้ล่วงหน้า
ในความเสียหายต่อทรัพย์สิ นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 8 วรรคสอง ชึ่งมีผลบังคับ ได้
เพี ย งเท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและพอสมควรแก่ ก รณี เ ท่ า นั้ น แต่ ใ นกรณี ต ามตั ว อย่ า งนี้ เมื่ อ พิ เ คราะห์
ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้งความสุจริต อํานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคาดหมาย แนวทาง
ที่เคยปฏิบัติ และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง ประกอบกับปกติประเพณีของ
สัญญาตกเขียวลําไย ที่ถือว่าหลังจากทําสัญญากันแล้ว ผู้ซื้อจะต้องคอยดูแลบํารุงรักษาสวนลําไยเอง
แล้ว เห็นว่าข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในกรณีนี้น่าจะใช้บังคับกันได้ตามที่ตกลงกันไว้จึงจะเป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี
(11) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา ปัจจัยข้อนี้
บัญญัติไว้ในมาตรา 10 (3) ซึ่งในทางปฏิ บัติมีนัยสําคัญต่อการพิจารณาลดเบี้ยปรับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ค่อนข้างมากและสามารถนํามาเป็นแนวทางในการ
ใช้ปัจจัยนี้ประกอบการพิจารณาปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ด้วย
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ตัวอย่าง (1) สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี มีข้อตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ย ทบต้น
จากยอดเงินที่ลูกค้าเบิกเกินบัญชีไปได้จนกว่าธนาคารจะหักทอนบัญชีและแจ้ง ยอดหนี้ไปเรียกเก็บ
จากลูกค้า สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ วิชาชีพกับผู้บริโภค ซึ่งมีข้อตกลงที่
กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร อันเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคเกินสมควร จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 ถ้าความจริงปรากฏว่าธนาคารคิด
ดอกเบี้ยทบต้นจากลูกค้าตลอดมา แม้บัญชีจะหยุดเดินสะพัดมานานถึงปีเศษแล้ว ซึ่งถ้าข้อตกลงนี้
มีผลบังคับได้เต็มที่ ย่อมเป็นภาระแก่ลูกค้ ายาวนานเกินสมควร ในกรณีเช่นนี้ศาลอาจลดระยะเวลาที่
ธนาคารจะคิดคอกเบี้ยทบต้นจากลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ โดยอาจจะ
ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้เพียงแค่วันสุดท้ายที่มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันก็ได้
ตัวอย่าง (2) สัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อตกลงจํากัดความรับผิดของผู้รับจ้างไว้ว่า ถ้า
งานไม่เสร็จตามกําหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดเพียงไม่เกินวันละ 1,000.-บาท เท่านั้น ผู้รับจ้างทํางาน
ล่าช้าถึง 196 วัน และเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างเสียหายนับล้านบาทเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะอ้างข้อตกลงดังกล่าว
จํากัดความรับผิดไว้แค่ 196,000-บาท เท่านั้นได้หรือไม่ เห็นว่าข้อตกลงนี้เข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่
ไม่ เ ป็ น ธรรม ตามมาตรา 8 วรรคสอง มิ ใ ช่ ข้ อ สั ญ ญาให้ เ บี้ ย ปรั บ ตามมาตรา 379 แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อตกลงจํากัดความรับผิดนี้จะบังคับได้เพียงใดจึงจะเป็นธรรมจะต้อง
คํานึงถึงระยะเวลาของการปฏิบัติตามสัญญาและระยะเวลาของความล่าช้าด้วย
ตัวอย่าง (3) สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อมีข้อตกลงว่า เมื่อเสร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องกลับมารับราชการตามที่ต้นสังกัดกําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่
ไปศึกษา มิเช่นนั้นจะต้องใช้เบี้ยปรับ ผู้ล่าใช้เวลาศึกษาต่อ 3 ปี กลับมาทํางานได้เพียง 2 ปี ก็ลาออก
จากราชการเพราะถูกคําสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดชายแดน ต่อมาได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่
ในตําแหน่งที่ไม่ต้องย้ายไปต่างจังหวัดและทํางานต่อมาอีก 6 ปี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “จําเลยลาออก
ในขณะที่ยังใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา แม้ภายหลั งจําเลยจะกลับเข้ารับราชการใหม่ แต่โจทก์ก็มิได้
ยินยอมให้ถือเป็นการทํางานเพื่อใช้ทุนต่อ จึงไม่อาจนับเวลาราชการต่อกันเพื่อเป็นการชดใช้ทุนตาม
สัญญาได้ แต่เนื่องจากจําเลยกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นเวลามากกว่าระยะเวลาใช้ทุนที่ ขาดอยู่ เกือบ
เท่าตัว เมื่อคํานึงถึงเวลาราชการที่ขาดและเวลาราชการที่จําเลยเข้ารับราชการใหม่ ประกอบกับทาง
ได้เสียของโจทก์แ ล้ว ศาลไม่มีกําหนดเบี้ยปรับให้เลย คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 1179/2536 87 หาก
พิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อตกลงนี้กเ็ ข้าลักษณะเป็น
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ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 5 ซึ่งอาจถูกปรับลดลงจนไม่มีผลบังคับเลยก็ได้ เช่นเดียวกับแนว
การลดเบี้ยปรับของศาล ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยด้านเวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติ
ตามสัญญา ตามมาตรา 10 (3) เป็นสําคัญ
(12) การรั บ ภาระที่ ห นั ก กว่ า มากของคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ปัจจัยข้อนี้บัญญัติไวัในมาตรา 10 (4) เป็น ปัจจัยที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก
ซึ่งในทางปฏิบัติศาลก็ได้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาลดเบี้ยปรับอยู่แล้วเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณี
ที่ ข้ า ราชการผิ ด สั ญ ญาลาศึ ก ษาต่ อ ซึ่ ง จะต้ อ งเสี ย เบี้ ย ปรั บ ตามสั ญ ญาแต่ ไ ม่ มี เ งิ น ชํ า ระเบี้ ย ปรั บ
ส่วนราชการจึงฟ้องผู้ค้ําประกันให้รับผิดตามสัญญาค้ํา ประกัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “จําเลยเป็นเพียง
ผู้ค้ําประกัน ยอมตนเข้าผูกพันโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของจําเลย
ที่ 1 ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของโจทก์เอง จึงเป็นประโยชน์แก่โจทก์แต่ฝ่ายเดียว มีเหตุผลควรได้รับ
ความเห็นใจ สมควรลดเบี้ยปรับให้จําเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง” คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/253688 สัญญา
ค้ําประกันในกรณีนี้ ถ้าทําเป็นสัญญาสําเร็จรูปก็อาจถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4 ได้
แต่แม้จะมิได้ทําเป็นสัญญาสําเร็จรูป ก็อาจถือว่าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของข้อตกลงที่จะทํางานใช้ทุน
ในสัญญาศึกษาต่อ เมื่อข้อตกลงในสัญญาประธานเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 5 สัญญา
คํ้าประกันก็ตอ้ งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หรือมิเช่นนั้นผู้ค้ําประกันก็สามารถยกข้อต่อสู้
ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย ตามมาตรา 694 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์89
ดัง นั้น จึง ขอให้ ศาลปรับ ลดสภาพบัง คับ ของข้ อสั ญ ญาที่ไ ม่เ ป็น ธรรมนั้น ลงได้ เท่ าที่ เป็ นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี
กรณีเช่าซื้อถ้าราคาค่าเช่าซื้อได้สูงเกินไป แต่รถสูญหายถูกทําลายไปโดย เหตุที่
มิใช่ความผิดของผู้เช่า ซื้อ กรณีนี้ถ้าผู้เช่าซื้อจะต้องชําระราคาค่าเช่า ซื้อให้ครบตามสัญญาโดยมิได้
กรรมสิทธิในรถนั้นตามความคาดหมายในขณะเข้าทําสัญญา ย่อมเป็นภาระที่หนักมากสําหรับผู้เช่าซื้อ
ในขณะที่ผู้ให้เช่าซื้อแทบจะไม่สูญเสียอะไรเลย ดังนั้น จึงควรต้องปรับลดสภาพบังคับของข้อตกลง
ดังกล่าวนี้ลงให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการรับภาระของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
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(13) พฤติ ก ารณ์ ทั้ ง ปวง ปั จ จั ย ข้ อ นี้ บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นตอนต้ น ของ มาตรา 10 มี
ลักษณะเป็นบทเบ็ดเสร็จ (Sweeping Clause) ปิดท้ายปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวไว้โดยเฉพาะเจาะจงอีกที
หนึ่ง จึงมีความยืดหยุ่นมากที่สุด หมายถึงทุกสิ่งที่มีเหตุผลแสดงให้เห็นความเป็นธรรมและพอสมควร
ในการปรับลดสภาพบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ ข้อสําคัญจะต้องเป็นพฤติการณ์ที่ปรากฎ
ในคคีนั้นเท่านั้น จะนําพฤติการณ์นอกสํานวนมาใช้ไม่ได้
3.5.2 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
มาตรา 13 “ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคู่ความ
ร้ อ งขอหรื อ ศาลเห็ น สมควร ศาลอาจขอให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาให้ ค วามเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาได้”90
เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่พระราชบัญญัตินี้จัดไว้ให้เพื่อช่วยให้การใช้กฎหมายเรื่องนี้
ของศาลมีหลักมีเกณฑ์และมาตรฐานดี ขี้นก็คือการให้ศาลสามารถขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาได้ หลักการดังกล่าวนี้ได้รับแนวคิ ดมาจากทาง
ปฎิบัติของศาลในระบบ Common Law ที่อาจเชิญผู้ทรงวุฒิมาให้ความเห็นแก่ศาลได้ ในฐานะ
“เพื่อนของศาล” (Amicus Curia) มิใช่ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert Witness) ดังนั้นผู้ที่ได้รับ
เชิญมาในฐานะพิเศษเช่นนี้จึงให้ความเห็นแก่ศาลได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ต่างจากพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นได้ในปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น
การที่ ศ าลมี โ อกาสได้ ฟั ง ความเห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางเช่นนี้ ช่วยให้ศาลมีข้อมูลประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ทั้งไม่ต้อง
ถูกผูกมัด ให้ต้องใช้วิธีการสืบพยานอย่างกรณีของพยานผู้เชี่ยวชาญด้วย เครื่องมือชิ้นนี้จะมีประโยชน์
มากยิ่งขึ้นถ้านํามาใช้ในคดีที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คดีแรงงาน คดีภาษีอากร
คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ และคดีที่เกีย่ วกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศ าลขอให้มาให้ความเห็น ตามมาตรา 13 นี้
คู่ความฝ่ายใดจะร้องขอก็ได้ หรือแม้ไม่มีใครร้องขอ ศาลก็อาจริเริ่มเองได้ ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาล
อุทธรณ์ หรือแม้แต่ศาลฎีกา และเมื่อมาให้ ความเห็นแล้วก็สามารถให้ความเห็นได้ในทุกประเด็นของ
การใช้กฎหมายว่าตัวข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่น ข้อตกลงที่พิพาทเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
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ธรรมประเภทใดหรือไม่ และถ้าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ควรจะปรับลดสภาพบังคับลงหรือไม่
เพียงไร จึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
มาตรา 14 บัญญัติให้ผู้ทรงคุณ วุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็น
ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งน่าจะดําเนินการ กําหนด ระเบียบเรื่องนี้ไว้ให้เรียบร้อย
ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับ คือตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป เพื่อให้ศาล
ทั่วราชอาณาจักรสามารถใช้เครื่องมือชิ้นนี้ได้จริงในทางปฎิบัติและสามารถอํานวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนตามแนวคิดและแนวทางแห่งพระราชบัญญัตนี้ได้ตามที่สังคมคาดหมายไว้91
3.6 หลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของต่างประเทศ
3.6.1 ประเทศเยอรมัน
ศาลเยอรมันยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิของเจตนาและเสรีภาพในการทําสัญญา
ตลอดมาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครงที่ 2 ได้เริ่มมีแนวคําพิพากษาที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการเข้า
ควบคุมเนื้อหาของสัญญาที่มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าก่อน ในลักษณะสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
สําเร็จรูปที่ไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมตามสัญญา โดยเฉพาะสิทธและหน้าที่ที่เกิดจากลักษณะของ
สัญญาต่างตอบแทนที่คสู่ ัญญาจะต้องผูกมัดระหว่างกัน ศาลได้วนิ ิจฉัยวางหลักสําคัญที่ไม่มีผลใช้บังคับ
ได้ ถ้าเป็นข้อจํากัดความรับผิดของลูกหนี้ซึ่ งเป็นคู่สัญญาที่กําหนดข้อสัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่เป็น
ความรับผิดร้ายแรงที่เกิดจากตัวลูกหนี้เองหรือเป็นกรณีที่คาดไว้ล่วงหน้าได้
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนนี้ได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาโดย Prof. Ludwig Raiser ในปี 1935 ที่ได้สรุปในหนังสือชื่อ The Law of Standard
Terms of Business ถึงความไม่เพียงพอและเหมาะสมของหลักทั่วไปของกฎหมายสัญญาต่อปั ญหา
ของสถานะใหม่ของสัญญาที่เกิดขึ้น และสมควรที่จะมีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษออกมาใช้บังคับปัญหา
ที่นักกฎหมายถกเพียงกันในตอนนั้น คือ เป็นการสมควรหรือไม่ที่จะต้องมีหลักกฎหมายพิเศษสําหรับ
สัญญาลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้น หรือควรแต่เพียงแกัไขปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ใช้กับสัญญาทั่วไปใน
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ประมวลกฎหมาย ปัญหาการตีความหลักความสงบเรียบร้อย ปั ญหาการนําหลักสํารองของกฎหมาย
สัญญาที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ลูกหนี้ตามสัญญามาปรับใช้ เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันไว้
ปัญหาการกําหนดรายละเอียดของข้อสัญญาที่จะมีลักษณะไม่เป็นธรรมนั้น ผู้ร่างกฎหมายจะสามารถ
กํ า หนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งครอบคลุ ม หมดหรื อ ไม่ ปั ญ หาของขอบเขตของกฎหมายพิ เ ศษที่ จ ะบั ง คั บ แก่
ข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านี้จะใช้กับสัญญาประเภทใดบ้าง จะใช้เฉพาะข้อสัญญาในสัญญาที่ใช้กับ
ผู้บริโภค หรือรวมถึงสัญญาทางการค้ าการพาณิชย์ทุกประเภท การดําเนินการร่างกฎหมายใหม่โดย
กลุ่มทําขึ้นเสร็จเป็นกฎหมาย ในวันที่ 9 ธันวาคม 1976 และมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 1977 เรียกชื่อกฎหมายฉบับนี้ว่า The Standard Contracts Act92
กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติแบ่งเป็น 5 หมวด หมวดแรก (มาตรา 1-11) บัญญัติ
หลักทั่วไปของสัญญาที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขหรือมาตราฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ า หมวดที่ 2
(มาตรา 12) บัญญัติถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (หลักขัดกันแห่งกฎหมาย)
หมวดที่ 3 (มาตรา 13-22) บัญญัติถึงกระบวนการพิจารณาคดี หมวดที่ 4 (มาตรา 23-24) และ
หมวดที่ 5 (มาตรา 25-30) บัญญัติถึงขอบเขตการใช้กฎหมายฉบับนี้และบทเฉพาะกาล
หลักการสําคัญที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ หมวดแรกเป็นหมวดที่สําคัญที่สุด
ของกฎหมายฉบับนี้ โดยมีคําจํากัดความในมาตรา 1 ถึงข้อสัญญาที่เป็นเงื่อนไขหรือมาตรฐานทั่วไป
ในสั ญ ญา คือ ข้อ สั ญ ญาที่ ทํ าขึ้ นไว้ล่ว งหน้า ก่อ นเพื่ อ ใช้ กับ สัญ ญาจํานวนมากไม่จํ ากั ดจํ านวนโดย
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บังคับกับคู่สัญญาอี กฝ่าย หนึ่งที่เข้ามาผูกพันกับข้อสัญญานั้นในภายหลัง
ข้อสัญญาดังกล่าวถือว่าเป็นข้อสัญญาที่เป็นเงื่อนไขทั่วไป หรือข้อสัญญาสําเร็จรูปโดยไม่มีการเจรจา
ตกลงกันถึงรายละเอียดต่างๆ ที่กําหนดไว้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และข้อสัญญานี้อาจจะอยู่กั น
คนละส่วนของสัญญา หรือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา หรืออาจพิมพ์อยู่ในรูปแบบใดก็ได้
หลักการตีความ ตามมาตรา 5 กําหนดให้ในกรณีมีข้อสงสัยให้ตีความข้อสัญญา
สําเร็จรูป หรือข้อสัญญามาตรฐานนั้นให้เป็นปรปักษ์กับคู่สัญญาผู้ที่ทําขึ้น หรือใช้ข้อสัญญานั้น
มาตรา 9-10-11 เป็นบทบัญญัติแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของกฎหมาย ฉบับนี้
ที่ต้องการป้องกันผู้ที่ทําหรือผู้ใช้ข้อสัญญาที่เป็นมาตรฐาน หรือข้อสัญญาสําเร็จรูปที่ได้เปรียบ ที่มี
สถานะการต่อรองที่เหนือกว่าเพราะอํานาจเศรษฐกิจ ความรู้ความสามารถที่มากกว่า จึงกําหนดเป็น
แนวทางให้ศาลพิจารณาเห็นถึงลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่ควรให้มีผลบังคับไค้ หรือเป็นโมฆะโดยมี
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พื้นฐานของหลักสุจริต ข้อสันนิษฐานของกฎหมายในกรณีการทําให้เกิ ดความได้เปรียบเสียเปรียบ
อย่างไม่เหมาะสม เมื่อมีข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับหลักพื้นฐานที่สําคัญตามกฎหมาย หรือ
จํากัดสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสัญญาที่มีลักษณะทําให้หลักพื้นฐานสําคัญของสัญญานั้นถูกทําลาย
ไป
ลักษณะพิเศษของกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาสําเร็จรูปเยอรมัน
(1) เป็นกฎหมายที่ไ ด้ประมวลลักษณะของข้อสัญญาสําเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรมที่
ศาลอาจพิพากษาให้เป็นโมฆะ (ตามมาตรา 10) และที่กฎหมายให้ตกเป็นโมฆะ (ตามมาตรา 11)
ข้อดีในการบัญญัติถึงลักษณะของข้อสัญญาต่างๆ เช่นนี้คือทําให้ศาลสามารถพิจารณาถึงข้อสัญญา
ที่กําหนดถึงสิทธิและหน้าที่ ที่จะมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจะมีการกําหนด
ในลักษณะใดได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดีการบัญญัติกฎหมายของนักกฎหมายยังมีขีดจํากัดที่ว่าถึงอย่างไร
ก็ไม่ ส ามารถที่ จะบัญ ญั ติก ฎหมายให้ ชัดแจ้ง ครอบคลุม ไค้ทุ ก ปั ญ หาทุก กรณี เพราะสัญ ญาแต่ล ะ
ประเภทจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน ในที่สุ ดหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับพิเศษ
ดังกล่าว ศาลเยอรมันก็ยังมีปัญหาในการตีความกฎหมายในเรื่องลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ที่บัญญัติไว้ในกรณีต่างๆ ว่ามีความหมายและขอบเขตแค่ไหนเพียงไร
(2) เป็นกฎหมายที่มีกฎหมาย 3 ประเภทรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมาย
สารบัญญัติ ที่กําหนดถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคล กฎหมายวิธีสบัญญัติ ที่กําหนดถึงวิธีพิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับข้อสัญญาสําเร็จรูป (มาตรา 13) และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย (มาตรา 12)
(3) เป็นกฎหมายที่เพิ่มมาตราการบางอย่างพิเศษสําหรับการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับ
ข้อสัญญาสําเร็จรูป กล่าวคือ บุคคลที่จะดําเนินการฟ้องร้องคดีไม่จํา เป็นต้องเป็นผู้เสียหายจากข้อ
สัญญาเท่านั้น กฎหมายยังกําหนดให้องค์กร สมาคมที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัต ถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามการใช้ห รือแนะนําการใช้ข้อสัญญาสําเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรมได้
แต่ทั้งนี้สิทธิในการดําเนินคดีขององค์กรหรือสมาคมดังกล่าว มีเพียงร้องขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามเท่านั้น
ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อสัญญาสําเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ในการดําเนินคดีก่อนที่ศาลจะวินิจฉัย ตัดสินชี้ขาด กฎหมายฉบับนี้ยัง
กําหนดให้ศาลต้องฟ้งข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น
ในกรณี สั ญ ญาประกั น ภั ย ศาลต้ อ งรั บ ฟั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม สั ญ ญา
ประกันภัย (มาตรา 16)
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กล่ า วโดยสรุ ป จากเนี้ อ หาสาระของหลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ สั ญ ญาที่ เ ป็ น
เงื่อนไขทั่วไป หรือข้อสัญญาสําเร็จรูปของเยอรมันฉบับนี้ มีโดยมุ่งหมายที่จะป้องกันการจํากัดเสรีภาพ
ในการทําสัญญาของคูส่ ัญญาฝ่ายหนึง่ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นคู่สัญญาที่ต้องเข้าทําสัญญา
ที่มีการกําหนดข้อสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นผลมาจากการถกเถียงและแรงกระตุ้น
ของนักกฎหมายเยอรมันร่วมกับองค์กร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การประกันภัย การธนาคาร
ตลอดจนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่มองเห็นความจําเป็นต้องมี กฎหมายพิเศษฉบับนี้ จนทําให้รัฐสภา
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่เกิดจากสัญญามาตรฐาน หรือ
สัญญาสําเร็จรูปฉบับพิเศษดังกล่าวออกมาใช้บังคับ
3.6.2 ประเทศฝรั่งเศส
นักกฎหมายฝรั่งเศสคนสําคัญๆ ชื่อ Raymond Saleilles เป็นผู้ให้ความสนใจต่อ
สถานะของสัญญาที่มีคู่สัญญาที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่ากําหนดข้อสัญญาฝ่ายเดียวขึ้นผูกพัน
และได้ให้คําศัพท์เรียกลักษณะสัญญาดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกว่า “contrat d’ adhesion” โดย
อธิบายว่าเป็นสัญญาก็เพียงแต่ในนามเท่านั้น นักกฎหมายผู้นี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทํา
สัญญาประเภทนี้แต่ไม่ได้อธิบายถึงมาตรการการแก้ ไขปัญหา อย่างไรก็ดี แม้ศาลฝรั่งเศสจะปฏิเสธ
ความคิคที่จะมองว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่มีการต่อรองเจรจากันนี้ว่าจะไม่ เป็นสัญญา และ
ไม่กําหนดข้อพิจารณาให้แตกต่างไปจากสัญญาทั่วไป โดยถือว่ายังเป็นสัญ ญาที่เกิดจากข้อตกลง
ที่คู่สัญญาทั้งสองต้องผูกมัดปฏิบัติก็ตาม ศาลก็ให้แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผลบังคับบางประการที่
เกี่ยวกับ สัญญามาตรฐานหรื อสัญญาสําเร็จรูป เช่น ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมรับให้ข้อสัญญาในสัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับได้ ถ้าศาลเห็นว่าถู่สัญญาฝ่ายที่เข้าผูกพันต่อข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านั้นไม่ได้
แสดงเจตนายอมรับไว้โดยชัดแจ้ง ศาลตีความโดยยึดหลักเจตนาของคู่สัญญาโดยตีความให้ประโยชน์
คูส่ ัญญาที่ยอมรับเอาข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการยอมรับถึงลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นกับข้อสัญญาในสัญญามาตรฐาน
หรือสัญญาสําเร็จรูปในทางคําพิพากษาของศาลเยอรมันหรือศาลฝรั่งเศส จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
และมีวงจํากัดในการเข้าแก้ไขปัญหาแก่คู่สัญญาที่เสียเปรียบจากการเข้าทําสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในประเทศฝรั่งเศสนั้นสมาคมผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรที่มีกําลังต่อรองอย่างมาก ได้เป็นกําลังสําคัญ
ในการผลักดันให้มีกฎหมายพิเศษ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการทําสัญญาที่ปรากฎมีข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม คือ กฎหมายเลขที่ 78-23 วันที่ 10 มกราคม 1978 เรื่องการคุ้มครองและการให้ข้อ มูลข่าว
สารแก่ผู้บริโภคผลิตภันฑ์และบริการ โดยเฉพาะหมวด 4 การคุ้มครองผู้บริโภคต่อข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม (มาตรา 35-38) กฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสําคัญ เพราะเป็นครั้งแรกทีมีกฎหมายเพื่อ
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ประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่เป็นหลักทั่ วไปที่เกี่ยวกับสัญญาทุกประเภท และเป็นชุดเชื่ อมต่อของสัญญา
สําเร็จรูปกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ร่างยังมีจุดประสงค์ให้กฎหมายฉบับนี้เสร็จต่อจากหลัก
กฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่ง โดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ร่างยังคงยึดถือหลักความ
ศักดิส์ ิทธิของเจตนาและหลักเสรีภาพในการทําสัญญาว่าจะต้องมีอยู่ในการทําสัญญา ดังนั้นกฎหมาย
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมฉบับนี้ ผู้ร่างพยายามทําให้เกิดความเสมอภาคในการทําสัญญาบนพื้นฐานของ
หลักความซื่อตรงและให้หลักประกันความมั่นคงแก่คู่สัญญา
หลักการของกฎหมายข้อสัญญาไม่ เป็นธรรมของฝรั่งเศสนี้มีหลักการเหมือนกับ
ของเยอรมัน แตกต่างในแง่วิธีการให้การคุ้มครอง ลักษณะของสัญญาที่กฎหมายฝรั่งเศสให้การ
คุ้มครองคุ้มครอง ไม่เน้นที่ลักษณะของการเป็นสัญญามาตรฐานหรือ สัญญาสําเร็จรูปเช่นกฎหมาย
เยอรมัน แต่เน้นที่ลักษณะของบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาว่าถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภค สัญญาสํา เร็จรูปเช่นกฎหมายเยอรมันแค่เน้นที่ลักษณะ
ของบุค คลที่เข้าเป็ นคู่สัญญาว่า ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบ
วิ ช าชี พ หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคแล้ ว เป็ น สั ญ ญาที่ จ ะอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายข้ อ สั ญ ญาไม่ เ ป็ น ธรรม
(มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้ น เป็นสัญญาชนิดใด ไม่ ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
สําเร็ จรูป หรือสั ญ ญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลงก็ตาม ถ้าเป็นสัญ ญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคล
ดั ง กล่ า ว กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะใช้ บั ง คั บ พิ จ ารณาว่ า มี เ นื้ อ หาของสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การ ชํ า ระราคา
ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา การปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับ
การเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจ
อย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด ความได้เปรียบอย่างเกินควรแล้ว กฎหมายถือว่าเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ
เหตุที่นักกฎหมายฝรั่งเศสไม่จํากั ดความหมายของสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
สําเร็จรูปในกฎหมายฉบับนี้ เนื่ องจากนักกฎหมายเห็นว่าลักษณะของสัญญาดังกล่าวไม่ตายตัวและ
เป็นการลําบากที่จะกําหนดลักษณะเฉพาะออกมาได้ เพราะลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอาจ
อยู่ในรูปแบบของสัญญาประเภทดก็ได้ และอยู่ในเอกสารชนิดใดก็ ได้โดยไม่จํากัดวัตถุแห่งหนี้และ
ประเภทของทรัพย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ฝรั่งเศสฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat ซึ่ง
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากบุคคลฝ่ายต่างๆ เช่น ตุลาการ ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนฝ่า ย
บริหาร ตัวแทนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งหมด 15 คน (มาตรา 36)
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ทําหน้าที่ พิจารณาเนื้อหาของสั ญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ ประกอบวิชาชีพหรือ
ผู้บริโภค เมื่อมีคําร้องมาจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมากมผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้พิจารณา แล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็นข้อเสนอให้ยกเลิก
หรือแก้ไขข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม และประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้สาธารณชนทราบ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายเลขที่ 78-464 วันที่ 28 มีนาคม 1978 ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ที่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเนื้อหาของสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบ
วิชาชีพหรือผู้บริโภคดังนี้
(1) ในสั ญ ญาชื้ อ ขายที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการยกเลิ ก หรื อ ลดสิ ท ธิ ใ นการชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพไม่ปฎิบัตการชําระหนี้ตามสัญญา
(2) กรณีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในข้อสัญญาที่กําหนดให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบ
วิชาชีพ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินที่จะส่งมอบ หรือบริการ
ที่จะต้องดําเนินการให้
(3) กรณีที่ข้อสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจประกันความรับผิด
ตามสัญญาที่มีการส่งมอบของหรือให้บริการที่ไม่ชัดแจ้ง
นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญา
ที่คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายฉบั บ ที่ 2 วั น ที่ 22 ธั น วาคม 1987 ได้ กํ า หนดข้ อ สั ญ ญามาตรฐาน
สําหรับสัญญาให้ประกันและบริการภายหลังการชื้อขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน นอกจากนี้
คณะกรรมการข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมยั งได้ทําประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาของผู้บริโภค 30
รายการ ที่แนะนําให้ผู้ประกอบธุรกิจและสมาคมทางการค้าควรใช้ในสัญญา นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ฉบับล่าสุด คือ กฎหมายฉบับที่ 5 มกราคม 1988 ที่กําหนดให้องค์กรผู้บริโภคมีสิทธิขอให้ศาลสั่ งห้าม
การใช้คําที่มีความหมายพิเศษในสัญญาธุรกิจสําเร็จรูปกับผู้บริโภค
การที่กฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรมของฝรั่งเศสเพิ่มองค์กรฝ่ายบริหารเข้ามาช่วย
พิจารณาเกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การ
คุ้มครองทั้งแต่ต้นที่มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เ ป็นธรรม และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะทําสัญญา
ว่าข้อสัญญาลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหา
ทั้งแต่ตน้ เหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล93
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เพิ่งอ้าง, น.83.
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จากตัวอย่างกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมทั้งของเยอรมัน และ
ของฝรั่งเศส ซึ่งมีหลักการและเหตุผลของกฎหมายเดียวกัน คือมีจุดมุ่งหมายบังคับแก่ข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม ที่ เ กิ ด จากคู่ สั ญ ญาที่ ใ ช้ อํ า นาจเศรษฐกิ จ ที่ เ หนื อ กว่ า ได้ กํ า หนดข้ อ สั ญ ญาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ได้เปรียบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาร่วมทําสัญญา โดย
ไม่มีอํานาจต่อรองได้ เป็นการเข้าควบคุมเนื้อหาสาระของข้อสัญญาให้เกิดความเหมาะสม
3.6.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่จะใช้ควบคุมสัญญา
สําเร็จรูป ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาจนปัจจุบัน ศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นผู้ค้นหาวิธีการต่างๆ
มาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการใช้สัญญาสําเร็จรูป ในตอนแรกศาลได้ใช้หลักสัญญาที่มี
อยู่เดิมแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลักสัญญาที่มีอยู่ถูกตีความอย่างเสรีเพื่อให้เหมาะสมแก่คดี หลักสัญญา
ที่ว่านี้อ้างถึงแนวความคิดต่างๆ เช่น ไม่มีความยินยอมร่วมกัน (lack of mum assent) ไม่มีการ
ต่ า งตอบแทนกั น (lack of mutuality) ความล้ ม เหลวของการต่ า งตอบแทน ( failure of
consideration) ข้อบกพร่องในการก่อให้เกิดสัญญา (defects in formation of the contract)
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public policy) และการตีความสัญญา (construction) เป็นต้น
แต่เนื่องจากหลักสัญญาที่มีอยู่เดิมซึ่งศาลนํามาแก้ไขปัญหานั้นมีขอบเขตการใช้ที่จํากัด ดังนั้นศาล
อเมริกาจึงค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ และเนื่องจากมีการร่าง Uniform Commercial Code94
ขึ้ น ซึ่ ง ในมาตรา 2 - 302 ของประมวลดั ง กล่ า ว ได้ บ รรจุ ห ลั ก ความไม่ มี ม โนธรรม
(unconscionability) อันเป็นหลักที่ไช้แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการใช้สัญญาสําเร็จรูป
เอาไว้ ศาลจึงได้นําเอาหลักความไม่มีมโนธรรม ที่ปรากฎในมาตรา 2 - 302 ไปใช้เพื่อเสริมหลัก
ที่มีอยู่เดิม 95 หลักกฎหมายต่างๆ ที่ศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาการใช้สัญญา
สําเร็จรูป คือ
(1) หลักไม่มีความยินยอมร่วมกัน
ต้องมีการแสดงออกซึ่งการแลกเปลี่ยนความยินยอมระหว่างกัน การแสดงออก
ดังกล่าวต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย อาจกล่าวไต้ว่าความยินยอมร่วมกัน คือ การพบกันของจิตใจ
94

Wikipedia , “Uniform Commercial Code” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561, https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
95
วิชัย จิตตปาลคุล, “สัญญาสําเร็จรูป ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2531), หน้า 107.
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ของคู่สัญญา แต่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ไ ด้อ่านหรือเข้าใจข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นนี้ ไม่ถือ
ว่ามีการพบกันของจิตใจหรือมีความยินยอมร่วมกัน แม้กระนั้นคู่สัญญาฝ่ายนั้นก็ต้องผูกพันตามสัญญา
ถ้าคู่สัญญาไม่มีเหตุที่จะร้องได้ว่าคู่สัญญาของตนไม่ ได้อ่านหรือเข้าใจสัญญา อย่างไรก็ตามที่กล่าว
มาแล้วนั้นเป็นกฎเกณฑ์ดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันมีการใช้สัญญาสําเร็จรูปกันมากและโดยภาพของสัญญา
สําเร็จรูปนี้เองคู่สัญญามักจะไม่มีโอกาสอ่านสัญญา ดังนั้นในการพิจารณาเงื่อนไขการพบกันของจิตใจ
หรือเงื่อนไขของความยินยอมร่วมกันจึงต้องตีความไปในทางที่เป็นปรปักษ์ต่อคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายร่าง
สัญญาสําเร็จรูป ศาลในหลายคดีได้ตัดสินว่าเมื่อข้อสัญญาที่น่าแปลกใจและไม่สมเหตุผลใส่ไว้ในสัญญา
สําเร็จรูปจะไม่มีผลบังคับ เพราะไม่มีความยินยอมในข้อสัญญาดังกล่าว ตัวอย่างคดีที่ตัดสินไว้ เช่น
ในคดี Joseph V.Sears Roebuch & Co. โจทก์สั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งจากบริษัทจําเลยในหนังสือคู่มือ
การใช้สินค้าของบริษัทจําเลย มีข้อจํากั ดความรับผิดชอบของบริษัทจําเลย ศาลวินิจฉัยว่า ข้อจํากัด
ความรับผิดในหนังสือคู่มือการใช้สินค้านั้นไม่มีผลบังคับเพราะโจทก์มิไ ด้รู้เห็นกับข้อจํากัดความรับผิด
นี้ดว้ ย
(2) หลักไม่มีการต่างตอบแทน
การต่างตอบแทนกันในหนี้โดยทั่วไป หมายถึงการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในสัญญา
ต้องอยู่ภายใต้หน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (เว้นแต่จะไต้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่ น) การก่อให้เกิด
สัญญาต้องมีการต่อรองซึ่งการต่อรองต้องมีการต่างตอบแทน แต่ละฝ่ายให้คํามั่นและต่างก็เป็น ลูกหนี้
ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามบางครั้งมีการใช้หลักการต่างตอบแทนกันในหนี้ไปในทางที่หมายถึง
การมีการต่างตอบแทนที่เพียงพอแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้คํามั่น แต่มีการให้ค่าตอบแทนซึ่งเป็น
การต่างตอบแทนกัน (Executed Consideration) ก็ถือได้ว่าคู่สัญญามีการต่างตอบแทนที่เพียงพอ
ศาลในหลายคดีได้ใช้หลักไม่มีการต่างตอบแทนกันในหนี้เป็นเหตุผลในการวินิจฉัยว่าสัญญาไม่ได้ทําขึ้น
ในเมื่อปรากฎว่าโจทก์ไม่ได้ให้คํามั่นใดๆ แก่จําเลย
หลักไม่มีการต่างตอบแทนกันในหนี้เป็นหลักอีกอันหนึ่งที่ใช้แก้ ไขปัญหาความไม่
เป็นธรรมในการใช้สัญญาสํา เร็จรูปและหลักนี้มักใช้กับสัญญาสํา เร็จรูประหว่างผู้แทนจําหน่ายกับ
ผู้ผลิต ตัวอย่างคดีที่ตัดสินไว้เช่น ในคดี American Agri. Chem. Co. V. Kennedy & Crawford
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทจําเลยทําสัญญาจัดส่งปุ๋ยเคมีให้แก่บริษัทโจทก์ สัญญานี้เป็นสัญญาสําเร็จรูป
ความข้อหนึ่งในสัญญามีว่าจําเลยมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ศาลวินิจฉัยว่าสัญญานี้ไม่มีผลบังคับ
เพราะผู้แทนจําหน่ายจําเลยมิได้ยอมรับข้อกําหนดนี้และเพราะสัญญานี้เป็นสัญญาที่อาจสิ้นสุดได้ ตาม
อําเภอใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนือ่ งจากตามความเป็นจริงแล้วผู้ผลิตไม่มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้
ตามอําเภอใจ ในเรื่องนี้ศาลเคร่งครั ดมากและเห็นว่าการเลิก สัญญานั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล
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(3) หลักความล้มเหลวของการต่างตอบแทน
การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาฝ่ายหลังให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบแทนแก่คู่สัญญาฝ่าย
แรก แต่ปรากฎว่าคู่สัญญาฝ่ายหลังนี้ละเลยที่จะปฏิบัติการตอบแทน เราเรียกกรณีดังกล่าวว่าเป็นการ
ล้มเหลวของการต่างตอบแทน ความล้มเหลวดังกล่าวเป็นข้อแกัตัวที่คสู่ ัญญาอีก
ฝ่ายจะยกขึ้นเป็นข้อปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคํามั่นของตนเองและเป็นเหตุผลอันหนึ่ งสําหรับการบังคับ
ให้กลับสืนสู่สภาพเดิม ถ้าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ปฏิบัติตามคํามั่น
(4) หลักข้อบกพร่องในการก่อให้เกิดสัญญา
วิธีการหนึ่งที่ศาลพยายามจะบรรเทาความเสียหายของคู่สัญญา คือการสร้าง
หลักเกณฑ์ประการหนึ่งขึ้นมาที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อให้เกิดสัญญา หลักเกณฑ์นี้ เป็นกรณีที่คู่สัญญานั้น
ผูกพันธ์ตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ทําขึ้นแล้ว ต่อมาฝ่ายหนึ่งได้ส่งเอกสารให้อีกฝ่ายหนึ่ง เอกสารนั้น
อาจอยู่ในรูปหนังสือรับรองรายการแสดงรายละเอียดสิน ค้าซึ่งในเอกสารเหล่านี้จะมีข้อความจํากัด
ความรับผิดของผู้ขายไว้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นศาลจะวินิจฉัยว่า ข้อจํากัดความรับผิดนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ตัวอย่างใน คดี Celanese Corp. of America V. John Clarklndustries, Inc. ศาลวินิจฉัย
ว่าข้อจํากัดความรับผิดของผู้ผลิตสินค้าที่ใส่ไว้ในหนังสือรับรองที่ส่งให้แก่ลูกค้าหลังจากสัญญาลงนาม
แล้วนั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
(5) หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
บางครั้งศาลใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่ อทําให้ข้อกําหนดอันไม่
เป็นธรรมในสัญญาสําเร็จรูปไม่มีผลบังคับในคดี ที่ศาลใช้หลักดังกล่าวในการตัดสินนั้นบางคดีศาล
ก็อ้างหลักนี้ไว้ชัดแจ้ง ในบางคดีจําต้องพิเคราะห์จากรูปคดี และเหตุผลที่ศาลอ้างประกอบจึงจะชี้ได้ว่า
ศาลได้อาศัยหลักดังกล่าวในการตัดสินคดีที่ศาลใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อต่อ ต้าน
สัญญาสําเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรมที่ใช้อ้างอิงในตําราต่างๆ บ่อยครั้งคือ คดี Henningsen V. Bloomfield
Motors Inc. ข้อเท็จจริงมีว่า Henningsen ซื้อรถยนต์คันหนึ่งจากผู้แทนจําหน่ายคนหนึ่งและได้ลงชื่อ
ในสัญญาโดยไม่ได้อ่านข้อกําหนดต่างๆ ที่พิมพ์ไว้ด้านหลังของสัญญา ข้อกําหนดดังกล่าวข้อหนึ่งระบุ
ว่า “ผู้ผลิตและผู้แทนจําหน่ายไม่รับประกันในเรื่ องต่างๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ยกเว้นการ
เปลี่ยนอะไหล่แทนอะไหล่ที่ชํารุ ดบกพร่องทั้งนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันซื้อหรือภายในระยะทาง
4,000 ไมล์ ที่รถวิ่งไป” ปรากฎว่า นาง Henningsen ภริยาของนาย Henningsen เจ้าของรถยนต์
ได้รับบาดเจ็บขณะขับรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นรถ Plymouth รุ่นปี 1955 อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจาก
เกียร์ของพวงมาลัยแตก นายและนาง Henningsen จึงฟ้องผู้แทนจําหน่ายและผู้ผลิต (Chrysler
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Corperation) เรียกค่าเสียหาย จําเลยให้การต่อสู้ว่าข้อกําหนดของสัญญาซึ่งเป็นสัญญาสําเร็จรูป
จํากัดความรับผิดในการทําผิดข้อรับประกันไว้ แต่การเปลี่ยนอะไหล่แทนอะไหล่ ที่ชํารุดบกพร่อง
ศาลกล่าวว่า ข้อจํากัดนิติสัมพันธ์ในการชื้อขายสินค้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักกฎหมายได้ต่อเมื่ อ
ภาวะการตลาดเป็นปกติ กล่าวคือ เมื่อผู้ผลิตและผู้ซื้อมาพบกันโดยมีอํานาจการต่อรองที่เท่าเทียมกัน
สินค้าไม่มีความซับช้อนและผู้ผลิตสามารถแนะนําให้ผู้ซื้อตรวจตราสินค้าเพื่อประเมินคุณภาพ และ
ศาลกล่าวอีกตอนหนึ่งว่า “หนี้ของผู้ผลิตไม่ควรจะอาศัยนิติสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว หนี้ของผู้ผลิตควร
จะต้องเป็นไปตามความต้องการของความยุติธรรมทางสังคม (The demands of social justice)
ด้ ว ย ศาลได้ ป ฏิ เ สธข้ อ กํ า หนดจํ า กั ด การรั บ ประกั น ในสั ญ ญาโดยกล่ า วว่ า “ความรู้ สึ ก สํ า นึ ก โดย
สัญชาติญาณแห่งความยุติธรรมเรียกร้องให้ต่อต้านการต่อรองดังกล่าว” และตัดสินว่าข้อกําหนด
ดังกล่ าวเป็นโมฆะเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์
(6) หลักการตีความสัญญา
การใช้หลักต่างๆ เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาที่อ่อนแอกว่าในสัญญาสําเร็จรูป จํากัดไว้
แต่พฤติการแวดล้อมเฉพาะเรื่อง เช่น หลักความล้มเหลวของการต่างตอบแทนกัน ไม่สามารถใช้กับคดี
ที่สินค้ าที่ ซื้ อ ขายมี ความชํารุ ดบกพร่องเล็กน้ อย ศาลจึง ให้ห ลักการตีความสั ญ ญาควบคุม สัญ ญา
สําเร็จรูปแทน หลักการตีความสัญญาที่ศาลใช้ในการควบคุมสัญญาสําเร็จรูปมีดังนี้
หลั ก นี้ ก ล่ า วว่ า ถ้ า สั ญ ญาที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรบรรจุ คํ า หรื อ วลี ซึ่ ง อาจมี
ความหมายที่สมเหตุผลได้ 2 นัย นัยหนึ่งเป็นคุณแก่ฝ่ายหนึ่ง อีกนัยหนึ่งเป็นคุณแก่อีกฝ่ายหนึ่ง หลักนี้
ให้ตคี วามไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายที่ร่างสัญญาให้น้อยที่สุด หลักนี้จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายที่มีอํานาจ
ต่อรองน้อยกว่าซึ่งมีทางเลือกข้อสัญญาน้อย หรือไม่มีทางเลือกเลย นอกจากจะต้องรับข้อสัญญาที่ฝ่าย
ซึ่งมีอํานาจต่อรองสูงกว่าร่างขึ้น อย่างไรก็ตามหลักนี้ใช้อ้างโดยทั่ วไปในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ไ ด้แสดงถึง
ความไม่เท่าเทียมกันของอํานาจการต่อรองระหว่างคู่สัญญา การตีความสัญญาสําเร็จรูปโดยอาศัยหลัก
the contra proferentem rule นั้น ศาลได้วินิจฉัยเป็นแนวทางไว้ดังนี้
ศาลจะแบ่งข้อรับประกัน (Warranty) ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อรับประกันทั่วไป
(General Warranty) และ ข้อรับประกันเฉพาะ (Specific Warranty) และถือว่าข้อยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดให้อ้างได้เมื่อมีการทําผิดข้อรับประกันเฉพาะเท่านั้น
ศาลจะแยกความแตกต่างของข้อรับประกันต่างๆ ออกเป็นข้อรับประกันโดย
ปริยาย (Implied Warranties) กับข้อรับประกันโดยชัดแจ้ง (Express Warranties) และจํากัดการใช้
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ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดไว้เพียงอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น ในหลายคดีข้อยกเว้นความรับผิดจึงถูก
ตีความว่ายกเว้นเพียงข้อรับประกันโดยชัดแจ้งเท่านั้น แต่ไม่ยกเว้นข้อรับประกันโดยปริยายว่าสินค้า
มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น ในคดี Hardy V. General Motors
Acceptance Corp. ศาลวินิจฉัยว่า ข้อกําหนดในสัญญาที่ระบุว่าผู้ขายไม่รับประกันนั้น มีความหมาย
คลุมเครือและศาลตีความว่าเป็นการยกเว้นเฉพาะข้อรับประกันโดยชัดแจ้งเท่านั้น
การพรรณนาสิ น ค้ า ที่ ชื้ อ ขายลบล้ า งข้ อ ยกเว้ น หรื อ จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด วิ ธี ก าร
ตีความสัญญาอีกประการหนึ่งที่ใช้แก้ไขข้อยกเว้น หรือจํากัดความรับผิดอันไม่เป็นธรรมที่ปรากฎอยู่ใน
สัญญาสําเร็จรูป วิธีนี้ถือว่าการพรรณาสินค้าที่ ซื้อขายลบล้างข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดกว้างๆ
(7) หลักความไม่มีมโนธรรม
หลักสัญญาที่มีอยู่เดิมที่ศาลใช้ในการแก้ไขปั ญหาสัญญาสําเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรม
นั้นมีขอบเขตการใช้ที่จํากัดและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ และเครื่องมือที่ใช้ขัดขวางสัญญาสําเร็จรูป
ที่ไม่เป็นธรรมได้ร่างขึ้นใน มาตรา 2-302 ของ Uniform Commercial Code (UCC.) ร่างขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่ 1940 ถึง ต้นทศวรรษที่ 1950 และต้นฉบับทางการฉบับแรกของประมวลนี้ได้ประกาศ
โฆษณาในปี ค.ศ.1952 ประมวลนี้ หลังจากการยอมรับอย่างเป็นทางการในการผนวกหลักความไม่มี
มโนธรรมไว้ใน UCC.
หลักนี้ก็มั่นคงขึ้นเนื่องจากมีการนําเอามาใส่ไว้ใน The Restatement
(Second) of Contracts แ ล ะ ใ น Uniform Consumer Credit Code (UCCC.) Uniform
Commercial Code (UCC.) เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหลักความไม่มีมโนธรรม หลักสําคัญใน
UCC. คือ “ถ้าศาลพบว่าสัญญาหรือข้อสัญญาใดไม่มีมโนธรรมในขณะทําสัญญา ศาลอาจปฏิเสธที่จะ
บังคับใช้สัญญา หรืออาจบังคับใช้ส่วนที่เหลือของสัญญาโดยไม่มีข้อสัญญาที่ไม่มีมโนธรรม หรืออาจ
จํากัดการใช้ข้อสัญญาใดที่ไม่มีมโนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงผลใดๆ ที่ไม่มีมโนธรรม” เช่น ข้อสัญญาที่
กําหนดราคาสินค้าไว้สูงเกินไป ข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นการเยียวยา ข้อสัญญากําหนดการ
เร่งชําระหนี้ ข้อสัญญาที่กําหนดการสิ้ นสุดของสัญญา ข้อสัญญา กําหนดการสละข้อต่อสู้ ข้อสัญญา
กําหนดการละเว้นที่จะเรียกเอาค่าเสียหายในการชําระหนี้ล่าช้า
“เมี่อมีการร้องขอหรือปรากฎต่อศาลว่าสัญญาหรือข้อสัญญาใดที่ว่านั้นอาจไม่มี
มโนธรรม คู่ สั ญ ญาต้ อ งมี โ อกาสตามสมควรที่ จ ะเสนอพยานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ ม
วัตถุประสงค์ของผลทางการค้า เพื่อช่วยศาลในการวินิจฉัย”
สรุป ในยุคก่อนมี Uniform Commercial Code ศาลได้ใช้วิธีการโดย
ทางอ้อมชนิดต่างๆ เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสัญญาสําเร็จรูป แต่วิธีต่างๆ นั้นก็มีขอบเขตที่จํากั ด
และไม่มีวิธีใดแก้ไขข้อกําหนดอันไม่เป็นธรรมไโดยตรง จึงได้มีการร่าง Uniform Commercial Code
ขึน้ ในมาตรา 2-302 ของประมวลดังกล่าว ซึ่งบรรจุหลักความไม่มีมโนธรรม (conscionability)
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อันเป็นหลักที่ใช้แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากสัญญาสําเร็จรูป
3.6.4 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษได้พยายามนําวิธีการต่างๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหา สัญญาสําเร็จ
รูปที่มีผลมาจากข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด รัฐสภาอังกฤษเองเห็นว่าวิธีการต่างๆ ที่ศาลนํามาใช้
นั้นยังล่าช้าและไม่เพียงพอ รัฐสภาอังกฤษจึงออกกฎหมายมาเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ข้อจํากัดผลของข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใน The Unfair Contract
Terms Act 1977 และมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ให้อํานาจฝ่ายบริหารเข้าไปควบคุมการใช้ข้อยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิด คือ The Fair Trading Act 1973
1. The Unfair Contract Terms Act 1977
คณะกรรมการกฎหมาย (Law Commission) ได้เสนอรายงาน 2 ฉบับ คือ ฉบับ
แรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1969 เรื่องข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในสัญญา และฉบับที่สอง
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1975 เรื่ องข้อกําหนดยกเว้นหรือจํากัดหน้ าที่หรือหนี้ตามกฎหมาย
หลังจากนั้นรัฐสภาอังกฤษได้ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ The Unfair Contract Terms Act 1977
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1978 วัต ถุประสงค์ของประราชบัญญัติฉบับนี้คือ การ
จํากัด สิ ท ธิ ใ นการอ้า งข้อ ยกเว้ นหรื อจํา กัดความรั บผิดในบางสถานการณ์ พระราชบั ญ ญั ติ ฉบับ นี้
ใช้เทคนิค 2 ประการ ในการควบคุมการอ้างข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด เทคนิคอันแรกคือการ
ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใส่ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด บางประการไว้ในสัญญา เทคนิคอันที่สอง
คือการทดสอบความสมเหตุสมผล (test of reasonableness) ของข้อยก เว้นหรือจํากัดความรับผิด
บางอัน พระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
(1) ข้อกําหนดที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตินี้ ความพยายาม
ที่จะยกเว้น หรือจํากัดความรับผิดไม1มีผลบังคับสินเชิง ในกรณีต่อไปนี้
ความรับผิดในความประมาทเลินเล่อที่ทําให้บุคคลอื่นถึงตาย หรือบาดเจ็บแก่กาย
ในมาตรา 2 (1) ห้ามบุคคลยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของตนเพื่อความตายหรือการบาดเจ็บแก่กาย
ที่มีผลมาจากความประมาทเลินเล่อ โดยการอ้างข้อสัญญาใดๆ หรือประกาศแจ้งแก่บุคคลทั่วไปหรือ
บุคคลเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่เกี่ยวกับการละเลยหน้าที่ หรือฝ่าฝืนหนี้ใดๆ ไม่ใช่สาระสําคัญว่าการ
ละเลย หรือการฝ่าฝืนจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือไม่ หรือว่าความรับผิดเพือ่ การนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจากการ
กระทํา ของตนเองหรือจากการกระทําของผู้อื่นแต่บุคคลนั้นต้องรับผิด ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิดของตนเองจากการกระทําความผิดของลูกจ้าง
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คํารับรองสินค้าเพี่อผู้บริโภค ในมาตรา 5 เกี่ยวกับข้อกําหนด ในคํารับรองสินค้า
เพี่ อ ผู้ บ ริ โ ภคที่ โ ดยปรกติ เ ป็ น ประเภทที่ จั ด หาเพี่ อ การอุ ป โภคหรื อ บริ โ ภคส่ ว นตั ว มาตรา 5 (2)
ให้คําจํากัดความคําว่า “คํารับรอง” หมายถึงคํามั่นหรือการประกันเป็นหนังสือว่าความชํารุดบกพร่อง
ของสินค้าจะได้รับการแก้ไขให้คืนดีด้วยการเอาสินค้าใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนมาแทนหรือด้วยการ
ซ่อมแซม การใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินหรือด้วยวิธีอื่ น มาตรา 5 (1) ระบุห้ามบุคคลใดยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายเนื่ องจากความชํารุด บกพร่องในสินค้า
ระหว่างการใช้ประโยชน์ โดยการอ้างถึงข้อสัญญาหรือประกาศแจ้งใดๆ ที่ใส่ไว้ในหรือที่ใช้โดยการอ้าง
ถึงคํารับรองสินค้า ในเมื่อความชํารุดบกพร่องเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตหรือการจําหน่ายสินค้า มาตรา 5 (1) (ก) ระบุว่าสินค้า ถือว่าอยู่ในระหว่างการใช้ประโยชน์
เมื่อบุคคลกําลังใช้สินค้าหรือมีสินค้าอยู่ในความครอบครองของตนเพื่อการใช้ประโยชน์ มิใช่มีไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ถ้าสินค้าเป็นรถยนต์ก็ ต้องได้ความว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากความ
ชํารุดบกพร่องในรถยนต์ขณะที่เจ้าของรถยนต์ขับรถยนต์อยู่ หรือขณะที่จอดไว้ในบ้าน แต่ถ้ามีรถยนต์
ไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่นมีไว้เพื่อขาย เช่นนี้ไม่อยู่ไนบังคับของ มาตรา 5 (1)
ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในกรณีดงั กล่าวได้
การใช้ มาตรา 5 ถูกจํากัดอย่างยิ่ง เพราะว่ามาตรา 5 กล่าวถึงการห้ามยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิดในการฝ่าฝืนข้อกําหนดในคํารับรองสินค้าเพื่อผู้ บริโภค แต่ความจริงแล้วผู้ผลิต
และผู้จําหน่ายสินค้าไม่ได้ถูกบังคับให้ ต้องทําคํารับรองสินค้า ดังนั้น ถ้าผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า
ไม่ได้ทําคํารับรองสินค้า กรณีก็ไม่อาจนํา มาตรา 5 มาใช้
ในมาตรา 7 (2) ระบุห้ามบุคคลยกเว้นหรือจํากัดเกี่ยวกับความตรงกัน ของสินค้า
กับคําพรรณนาหรือตัวอย่าง หรือคุณภาพหรือความเหมาะสมสําหรับวัต ถุประสงค์เฉพาะใดๆ ของ
สินค้า อันเป็นปฎิปกั ษ์ต่อบุคคลที่ทําสัญญาในฐานะเป็นผู้บริโภคโดยการอ้างข้อสัญญาดังกล่าว
(2) ข้อกําหนดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมเหตุสมผล มาตรา 11 (5) ระบุให้
บุคคลที่อ้างว่าข้อสัญญาหรือประกาศแจ้งผ่านการทดสอบเงื่ อนไขความสมเหตุสมผลเป็นผู้พิสูจน์ว่า
กรณีเป็นเช่นนั้น
ความรับผิดในความประมาทเลินเล่อที่ทําให้บุคคลอี่นเสียหาย นอกจากทําให้ตาย
หรือบาดเจ็บแก่กาย มาตรา 2 (2) ระบุว่า ในกรณีความสูญหายหรือความเสียหายอืน่ ๆ นอกจากความ
ตายหรือการบาดเจ็บแก่กาย ห้ามบุคคลยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของตนเพื่อความประมาท
เลินเล่อ เว้นแต่ข้อสัญญาหรือประกาศแจ้งผ่านการทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล กรณีความสูญ
หายหรือความเสียหายอืน่ ๆ นอกจากความตายหรือการบาดเจ็บแก่กาย ได้แก่ความสูญหายหรือความ
เสียหายทางทรัพย์สินในประการต่างๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ห้ามการยเว้นหรือ

142
จํากัดความรับผิดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นการเด็ดขาด แต่ให้อยู่ภายใต้การทดสอบเงื่อนไขความ
สมเหตุสมผล
สัญญาเพื่อผู้บริโภคและสัญญาสําเร็จรูป มาตรา 3 ใช้ กับสถานการณ์ 2 ประการ
คือ ใช้กับสัญญาใดๆ ระหว่างบุคคลที่ทําสัญญาในทางธุรกิจกับบุคลที่ทําสัญญาในฐานะเป็นผู้บริโภค
ประการหนึ่งและใช้กับสัญญาซึ่งคู่สัญญา (ไม่จําต้องเป็นผู้ทําสัญญาในฐานะเป็นผู้บริโภค) เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่ทําสัญญาในทางธุรกิจด้วยข้อสัญญาสําเร็จ รูปทางธุรกิจ เป็นหนังสือซึ่งบุคคลที่ทําสัญญา
ในทางธุรกิจเป็นผู้ร่างขึ้น ในกรณีดังกล่าวบุคคลที่ทําสัญญาในทางธุรกิจกระทําในสิ่ งต่อไปนี้ไม่ได้ เว้น
แต่จะผ่านการทอสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผลแล้ว
ก. ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดใดๆ ของตนในการทําผิดสัญญาที่ตนก่อขึ้น
ข. เรียกร้องสิทธิที่จะทําให้การปฏิบัติตามสัญญาผิดไปจากสิ่งซึ่งได้ รับความ
คาดหมายว่าตนจะปฏิบัติ
ค. เรียกร้องสิทธิที่จะทําให้ตนไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ ส่วนใดส่วน
หนึ่ ง การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ห้ า มการกระทํ า ดั ง กล่ า วเพราะว่ า บุ ค คลอาจร่ า งสั ญ ญาให้ ตน
มีดุลพินิจอิสระในอันที่จะเลือกว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ กรณีเช่นนี้อาจไม่มี “หนี้ตามสัญญา”
ทางฝ่ายบุคคลนั้นเลย และในกรณีดังกล่าวย่อมถือว่าข้อสัญญาเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผล
(3) ข้อกําหนดการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity Clauses)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 4 (1) ระบุ ห้ามบุคคลใดทําข้อสัญญาที่ระบุให้
บุคคลที่ทําสัญญาในฐานะเป็นผู้บริโภคต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเกี่ยวด้วยความรับผิด
ที่บุคคลนั้นจะก่อขึ้นด้วยความประมาทเลินเล่อหรือการทําผิดสัญญา เว้นแต่ข้อสัญญาดังกล่าวผ่าน
การทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล สัญญาอาจระบุว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก่อให้เกิคความเสียหาย
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลที่สามเนื่ องจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องชดใช้เงินให้แก่คู่สัญญาฝ่ายแรกเพื่อความรับผิดดังกล่าว ความสมเหตุสมผลแก่ข้อสัญญาซึ่งบุคคล
ที่ทําสัญญาในฐานะเป็นผู้บริโภคให้คํามั่นที่จะชดใช้เงินแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับความรับผิดในทางธุรกิจ
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายก่อให้เกิดความประมาทเลินเล่อหรือการทําผิดสัญญา
(4) การกล่าวผิดความจริง ถ้าสัญญาระบุข้อสัญญาที่ยกเว้นหรือจํากัดความ รับ
ผิดใดๆ ที่คู่สัญญาอาจอยู่ภายใต้บังคับเนื่องจากการกล่าวผิดความจริงของคู่สัญญา ก่อนที่สัญญาจะทํา
ขึ้นหรือการเยียวยาใดๆ ที่ใช้ได้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายเนื่องจากการกล่าวผิดความจริงดังกล่าว ข้อสัญญา
นั้นจะไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่ข้อสัญญานั้นจะผ่านการทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล ที่
ระบุไว้ไนมาตรา 11 (1) ของ The Unfair Contract Terms Act 1977 และเพื่อการอ้างสิทธิ
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เหล่านั้น ข้อสัญญาต้องผ่านการทดสอบเงื่อนไขอันนั้นเพื่อจะแสดงว่าเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างของการ
กล่าวผิดความจริง เช่นในคดี Curtis V. Chemical Cleaning and Dyeing Co. Ltd. ข้อเท็จจริงมีอยู่
ว่า โจทก์นําชุดแต่งงานสีขาวซึ่ งตรงชายผ้าขลิบด้วยลูกปัดและเครื่องประดับที่ทําด้วยกระจก แผ่น
กลมๆ ไปให้จําเลยซักรีด ผู้ช่วยผู้จัดการของจําเลยได้มอบเอกสารชิ้นหนึ่งพิมพ์ที่ หน้ากระดาษว่าใบรับ
ให้โจทก์ และขอให้โจทก์ลงชื่อในเอกสารนี้ โจทก์ถามว่าทําไมต้องลงชื่อในเอกสาร ผู้ช่วยผู้จัดการตอบ
ว่าเป็นเรื่องที่จําเลยข้ อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการเสี่ยงภัยในความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับลูกปัดและเครื่องประกับที่ขลิบไว้ โจทก์จึงยอมลงชื่อให้ ความจริงในเอกสารฉบับนี้มีข้อความว่า
“บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะมีความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้นและโดยวิธีใด” ปรากฎว่าชุดแต่งงาน
ของโจทก์มี รอยเปื้อน โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย จําเลยต่อ สู้โดยอ้างข้อยกเว้นความรับผิดของ
จําเลยในใบรับ ศาลวินิจฉัยว่าจําเลยอ้างข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดไม่ได้ เพราะจําเลยชักจูงให้
โจทก์ลงชื่อในใบรับโดยกล่าวเนื้อหาของใบรับผิดความจริง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล มีผู้คัด ค้านว่าเงื่อนไขความสมเหตุสมผล
ที่ศาลจะใช้นั้นก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ดังนั้นเพื่อลบล้างข้อคัดค้านดังกล่าว พระราชบัญญัติฉบับนี้
จึงวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาในการวินิจฉัยความสมเหตุสมผล และระบุแนวทางสํา หรับการวินิจฉัย
ความสมเหตุสมผล คือ
(1) เวลาในการวินิจฉัยความสมเหตุสมผล มาตรา 11 (1) ให้วินิจฉัยโดยพิจารณา
จากพฤติการณ์แวดล้อมที่เป็นอยู่ที่คู่สัญญารู้หรือควรได้รู้ขณะทําสัญญา ดังนั้น เวลาที่สําคัญจึงได้แก่
เวลาทําสัญญา ไม่ใช่เวลาที่ความรับผิดเกิดขึ้น ลักษณะหรือความร้ายแรงของความสูญหายหรือความ
เสียหายที่ได้รับไม่มีผลต่อความสมเหตุสมผลของข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด เว้นแต่สิ่งนั้นจะ
อยู่ในความคาดหมาย หรือควรจะอยู่ในความคาดหมายในเวลาทําสัญญา
(2) แนวทาง ในมาตรา 11 (4) ระบุว่า เมื่อบุคคลใดพยายามจํากัดความรับผิดไว้
เป็นจํานวนเงินแน่นอนนั้น ในการที่จะวินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่ นั้น ให้พิจารณา
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
ก. แหล่งที่บุคคลนั้นสามารถหาทรัพย์สินมาชําระหนี้ได้
ข. กรณีดังกล่าวบุคคลผู้รับผิดสามารถเอาประกันภัยได้หรือไม่
ตามองค์ประกอบทั้งสองข้อนี้การจํากัดความรับผิดของผู้ผ ลิต ในความชํารุด
บกพร่องจะไม่สมเหตุสมผล ถ้าผู้ผลิตสามารถเอาประกันภัยความรับผิดได้ โดยไม่ ต้องขึ้นราคาสินค้า
เป็นจํานวนมาก เมื่อข้อกําหนดในสัญญาจัดหาสินค้าอยู่ภายใต้บังคับการทอสอบของเงื่ อนไขความ
สมเหตุสมผล
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(5) สถานการณ์ที่ไม่อยู่ในภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.นี้ ข้อสัญญาที่ยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดของบุคคลที่ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจ โดยทั่วไปข้อสัญญาดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัตินี้เพียงจํากัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด
บางประการที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย และสัญญาเช่าซื้อสินค้า และสัญญาที่ผู้อ้างข้อยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดกล่าวผิดความจริงเท่านั้น96
2. The Fair Trading Act 197397
พระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มเติมเทคนิคเพื่ อการแกัไขปัญหาข้อยกเว้น หรือจํากัด
ความรับผิดด้วยการให้อํานาจฝ่ายบริหารเข้าไปควบคุมการแทรกแซงของฝ่าย นิติ บัญญัติที่จะลบล้าง
ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากความมีผ ลบังคับตามกฎหมาย อาจเป็นวิธีที่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ควบคุมข้อความดังกล่าว โดยเฉพาะในกรณีระหว่างผู้บริโภคฝ่ายหนึ่งกับผู้จั ดหาสินค้าและบริการทาง
การค้ า อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ถ้ า สั ญ ญาระบุ ข้ อ ยกเว้ น หรื อ จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ที่ ไ ม่ มี ผ ลบั ง คั บ ตามกฎหมาย
ผู้บริโภคอาจเชื่อว่าตนต้องผูกพันตามข้อความดังกล่าว และผู้บริโภคจะไม่ดําเนินการฟ้องร้องเมื่อผู้
จําหน่ายทําผิดสัญญา และแม้ผู้บริโภคฟ้องร้องผู้จําหน่ายอาจประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ศาล
แสดงว่าข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดไม่มีผลบังคับ และยังคงใช้ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด
ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องเข้าแทรกแซง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไต้กําหนดมาตรการในการ$มครองผู้บริโภค และรักษาผล
ประโยชนของผู้บริโภคดังนี้
(1) การห้ามการใช้วิธีปฏิบัติทางการค้า ถ้าวิธีปฏิบัติทางการค้ามีผลต่อ การทําข้อ
สัญ ญาและเงื่อ นไขของสั ญ ญาเพื่ อผู้ บริ โภคเป็น ปฏิปั กษ์ ต่อ ผู้บ ริโ ภคอย่ างไม่ เป็ นธรรม วิธี ปฏิ บั ติ
ดังกล่าวจะถูกห้ามใช้และผู้จําหน่ายต้องรับโทษทางอาญา โดยสรุปก็คือถ้ามีการใช้ข้อยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ต่อไปอาจเป็นความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตามความผิดที่
กระทําลงนั้น ไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะหรือฟ้องร้องไม่ได้
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(2) หลักประกันและการยับยั้ งแนวทางปฏิบัติทางการค้า เมื่อแนวทางปฏิบัติ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค อธิบดีต้องพยายาม
ไห้ได้หลักประกันว่าจะมีการหยุ ดปฏิบัติเช่นนั้น ถ้าไม่มีหลักประกันดังกล่าวอธิบดีอาจขอคําสั่งจาก
The Restrictive Practice & Court เพื่อยับยั้งแนวทางปฏิบัติ
(3) การส่งเสริมการจัดทําประมวลวิธีปฏิบัติ อธิบดีมีหน้าที่สนับ สนุนสมาคม
การค้าที่ตระเตรียมประมวลวิธีปฏิบัติเพื่อแนะนําในการป้องกันเละส่งเสริมผลประโยชน์ผู้บริโภค
ประมวลเหล่านี้ในบางกรณีนําไปสู่การนําเอาสัญญาสําเร็จรู ปมาใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น
กว่าสัญญาสําเร็จรูปที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้
สรุป
The Unfair Contract Terms Act 1977 มีวัตถุประสงค์ที่จะจํากัดสิทธิในการ
อ้าง ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในบางสถานการณ์โดยใช้เทคนิค 2 ประกัน คือ
เทคนิคประการแรก เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใส่ข้อยกเว้นหรือจํากัดความ
รับผิดบางประการไว้ใ นสั ญ ญา ข้อความดังกล่าวถ้าใส่ไว้ในสัญ ญาจะไม่มีผลบัง คับตามกฎหมาย
ข้อความที่ว่านี้ได้แก่ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดเพื่อความตายหรือการบาดเจ็บแก่กาย ที่มีผลมา
จากความประมาทเลินเล่อ ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดเพื่อความสูญ หายหรือความเสียหาย
เนื่องจากความชํารุดบกพร่องในสินค้าระหว่าง การใช้ประโยชน์ในเมื่อความชํารุด บกพร่องเกิดจาก
ความประมาทเลิ นเล่ อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจําหน่ายสินค้า มาตรา 5 (1) 5
ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในการทําผิดคํามั่นเกี่ยวกับกรรมสิทธิทแสดงในสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาเช่าซื้อโดย The Sale of Goods Act 1979 มาตรา 12 และ The Supply of Goods
(Implied Terms) Act 1973 มาตรา 8 ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดในการทําผิดคํามั่นเกี่ยวกับ
ความตรงกันของสินค้ากับคําพรรณนาหรือ ตัวอย่างและเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสม กับ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่แสดงในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ
เทคนิคประการที่สอง คื อ การทดสอบความสมเหตุสมผลของข้อยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดบางประการ ข้อความที่ว่านี้ได้แก่ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดเพื่อความสูญหาย
หรือความเสี ยหายอื่ นๆ นอกจากความตายหรือการบาดเจ็บแก่กายที่มีผลมาจากความประมาท
เลินเล่อ ข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดใดๆ ในการทําผิดสัญญาที่ผู้ ร่างสัญญาก่อขึ้น ข้อความที่ให้
สิทธิผู้ร่างสัญญาที่จะเป็นผลให้ผู้ร่างสัญญาปฏิบัติผิดไปจากสิ่ งซึ่งได้รับความคาดหมายว่าผู้ร่างสัญญา
จะปฏิบัติ ข้อความที่ให้สิทธิผู้ร่างสัญญาที่จะเป็นผลให้ผู้ร่ างสัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ข้อยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 6 (2) ทั้งนี้เมื่อข้อความ
ดังกล่าวเป็นปฏิปกั ษ์ต่อบุคคลที่ทําสัญญาอันไม่ใช่ในฐานะเป็นผู้บริโภค มาตรา 6 (3) ข้อความ
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ที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดใดๆ ที่คู่สัญญาอาจอยู่ภายใต้บังคับเนื่องจากการกล่าวผิดความจริงของ
คู่สัญญาก่อนที่สัญญาจะทําขึ้น
The Fair Trading Act 1973 ได้เพิ่มเติมเทคนิคเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิด ด้วยการให้อํานาจฝ่ายบริหารเข้าไปควบคุมพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนด
มาตราการในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยการห้ามการใช้วิธีปฏิบัติ
ทางการค้าที่มีผลต่อการทําข้อสัญญาและเงื่ อนไขของสัญญาที่เป็นปฎิปั กษ์ต่อผู้บริโภคอย่างไม่เป็น
ธรรม โดยการสร้างหลักประกันว่าจะมีการหยุดการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์
ของผู้บริโภค และไม่เป็นธรรม นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังระบุให้ทางการสนับสนุนสมาคม
การค้าให้จัดทําประมวลวิธีปฏิบัติเพื่อแนะนําในการป้องกันและส่งเสริมผลประโยชน์ผู้บริโภค

