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บทที่ 4
ปัญหาข้อสัญญาในสัญญาสาเร็จรูปของผู้ประกอบการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เริ่ม
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หากมีลักษณะเอาเปรียบกัน
มากเกิ น ไป ให้ ศ าลมี อํ า นาจพิ พ ากษาให้ มี ผ ลบั ง คั บ กั น ได้ เ ท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและพอสมควรแก่ ก รณี
ซึ่งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่าเป็นระยะเวลานาน
มาแล้ว เมื่อเกิดข้อพิพาทและนําคดีขึ้นสู่ศาล ศาลจะพิจารณาโดยใช้ หลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หลักความศักดิ์สิทธิแห่งการแสดงเจตนา รวมถึงหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ในบท
นี้ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์ปัญหาของสัญญาเช่าพื้นที่ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ให้เช่าได้จัดทําและ
กําหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าเป็นสัญญาเร็จรูป ผู้เช่าไม่มีอํานาจแก้ไขและต่อรองได้ โดยนําหลักทั่วไป
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 25401 มาวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 ปัญหาเรื่องสัญญาจองและเงินมัดจา
การนําพื้นที่ออกให้เช่าของผู้ ให้เช่าที่ผ่านมา ก่อนการดําเนินการก่อสร้างโครงการหรือ
ดัดแปลงต่อเติมพื้นที่เช่า ผู้ให้เช่าจะดําเนินจัดสรรแบ่งพื้นที่เช่าและจัดทําแผนผัง พร้อมระบุขนาดที่
เช่าไว้ให้เลือก มีทั้งพื้นที่เช่าเปล่าและพื้นที่เช่าที่ตกแต่งแล้ว และนําออกให้ประชาชนที่สนใจจองพื้นที่
เช่าตามแผนผังที่ผู้ให้เช่าพื้นที่จัดเตรียมไว้ โดยวางมัดจําหรือเงินจองเป็นเงินสดไว้บางส่วนพร้อมทํา
สัญญาจอง และกําหนดวันทําสัญญาเช่า หากผู้เช่าต้องการกู้เงินจากธนาคารก็สามารถนําสิทธิการเช่า
พื้นที่ไปค้ําประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร แล้วผ่อนชําระเงินกู้ยืมกับธนาคารต่อไป
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่นี้ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ ให้เช่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีระดม
เงินจากประชาชนที่ต้องการเช่าพื้นที่ มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนิน การส่วนหนึ่ง นอกจากเงิน
หมุนเวียนที่ตนมีอยู่แล้ว หรือจากสถาบันการเงินมาดําเนินการอีกส่วนหนึ่ง ในบางโครงการผู้ให้เช่า
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ขนาดยินยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้ําประกันการกู้ยืมเงินของผู้เช่าที่ได้นําสิทธิการเช่าพื้นที่ไปค้ําประกัน
การกู้ยืมเงินกับธนาคาร ซึ่งพบไม่มากนัก
การระดมเงินทุนจากประชาชนผู้ต้องการเช่าพื้นที่เพื่อทําการค้าดังกล่าว กระทําโดยวิธี
ให้ประชาชนผู้ให้ประสงค์จะเช่าพื้นที่วางเงินจอง โดยทั่วไปแล้วผู้ให้เช่าจะจัดหาพื้นที่เช่าโดยวิธีซื้อมา
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือทําสัญญาเช่าระยะยาวจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้ แล้วนํามาวางผังแบ่งเป็น
พื้นที่ย่อย ลงในแผนผังการก่อสร้างโครงการที่นํามาจัดสรรนั้น การจัดทําแผนผังพื้นที่ย่อยดังกล่าวได้
พยายามเขียนออกมาให้สวยงามเพื่อดึงถูดความสนใจจากผู้เช่า เช่น มีสะพานทางเชื่อมที่สามารถเดิน
ข้ามจากถนนฝั่งตรงข้าม หรือศูนย์การค้าฝั่งตรงข้า ม เชื่อมเข้าถึงภายในศูนย์การค้าในบริเวณชั้นที่ 1
และ 2 แล้วทําเป็น แผนผังและแผ่นพับโฆษณา และจัดทําการตลาดเปิดให้เช่าพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้า
วางเงิ น จองตามแผนผั ง แปลงย่ อ ยที่ จั ด แบ่ ง ไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว ในระหว่ า งนั้ น ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ยั ง ไม่ ไ ด้
ดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงพืน้ ที่บริเวณนั้นแต่อย่างใด
ในการจองพื้นที่เช่า ผู้เช่าจะต้องวางเงินมัดจําให้แก่ผู้ให้เช่าพื้นที่เป็นค่าจองประมาณ
5,000 – 50,000 บาท อัตราค่าจองคํานวณจากทําเลและขนาดของพื้นที่เช่านั้น ซึ่งเงินที่ผู้เช่านํามา
ชําระเป็นค่าจองดังกล่าวเมื่อรวมกันหลายๆ ราย จะมีจํานวนมากพอที่ผู้ให้เช่าสามารถนําไปใช้เป็นทุน
หมุนเวียนซื้อวัสดุก่อสร้าง และชําระค่าจ้างให้กับผู้รับเหมารายต่างๆ ตลอดจนขยายการเช่าพื้นที่
เพิ่มเติมได้ ประชาชนผู้เช่าเมื่อวางเงินจองแล้วจะได้รับเพียงใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น แต่
หลังจากนั้นอีก 15-45 วัน ผู้เช่าจะต้องไปทําสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการกับผู้ให้เช่า
กรณีเช่ารายเดือนหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะต้องมีการชําระเงินมัดจําเพื่อเป็นประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมัดจํามูลค่าเท่ากับค่าเช่าพื้นที่และ/
หรือค่าบริการ จํานวน 3 เดือน และผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าพื้นที่และ/หรือค่าบริการล่วงหน้าอีกจํานวน
1 เดือน รวมเป็นเงินค่าเช่าและ/หรือค่าบริการจํานวน 4 เดือน ที่ผู้เช่าต้องชําระให้กับผู้ให้เช่าเป็นเงิน
สดตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการในวันเซ็นสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการ
หากเป็นกรณีเช่ารายปีหรือสัญญาเช่าระยะยาว จะมีการชําระเงินมัดจําเพื่อเป็นประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมัดจํามูลค่าเท่ากับค่าเช่าพื้นที่และ/
หรือค่าบริการ จํานวน 3 เดือน และผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าพื้นที่และ/หรือค่าบริการล่วงหน้าอีกจํานวน
1 เดือน รวมเป็นเงินค่าเช่าและ/หรือค่าบริการจํานวน 4 เดือน ที่ผู้เช่าต้องจ่ายเป็นเงินสดตามสัญญา
เช่าและ/หรือสัญญาบริการในวันเซ็นสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการ โดยมีข้อเสนอว่าหากผู้เช่า
ต้องการกู้เงินจากธนาคารมาชําระค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ ให้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมกับธนาคารให้ผู้เช่า
นําสิทธิการเช่าพื้นที่ไปค้ําประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร หรือ กรณีผู้เช่าชําระค่าเช่าพื้นที่เป็นเงินสด
เต็มจํานวนในวันทําสัญญา ผู้ให้เช่าการตกลงลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้เช่าทันที 5-10 เปอร์เซ็นต์
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จากอัตราค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นที่ พอใจแก่ผู้เช่า เพราะสามารถทําให้
ผู้เช่ามี โอกาสได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมจากกธนาคารเพื่อนํามาชําระค่าเช่าได้มากขึ้น เนื่องจากมี
หลักประกันการกู้ยืมเงินเป็นสิทธิการเช่า ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า หรือการได้รับส่วนลดค่า
เช่าจากการชําระค่าเช่าเป็นเงินสดทําให้ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าน้อยลงในทันที จึงเป็นการโฆษณาจูงใจที่ได้ผล
ผู้ให้เช่าก็สามารถนําเงินที่ได้รับไปลงทุนหมุนเวียนกิจการต่อไป และในขณะที่ผู้เช่าได้ทําสัญญาเช่า
พื้นที่และชําระค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ ให้เช่าตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเปิดโครงการ ผู้ ให้เช่าก็ยัง
มิได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า แม้แต่การยื่นขออนุญาตดําเนินการต่างๆ จากทาง
ราชการ จนกว่าผู้ให้เช่าจะมั่นใจว่า โครงการของตนนั้นมีประชาชนเข้าทําสัญญาจอง หรือทําสัญญา
เช่าพื้นที่เกือบครบทุกพื้นที่แล้วจึงจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่ เช่า ซึ่งการกระทําเช่นนี้
เป็นการเอาเปรียบผู้เช่า ซึ่งผู้เช่าไม่มีหลักประกันอะไรเลย หากผู้ ให้เช่าไม่ดําเนินการก่อสร้างหรือ
ต่อเติมพื้นที่เช่าตามแผนผังที่ได้โฆษณาไว้ สัญญาจองจะกําหนดระยะเวลาที่ผู้จองและผู้รับจองจะต้อง
ไปทําสัญญาเช่าพื้นที่ได้จองไว้ หากฝ่ายใดไม่สามารถทําสัญญาได้ภายในกําหนดแบบของสัญญาให้ริบ
เงินจอง
ตามข้อเท็จจริงในสัญญาจองของผู้ให้เช่าพื้นที่ทั่วไปซึ่งเป็นสัญญาสําเร็จรูปนั้น จะมีการ
ลงนามแต่เพียงด้านผู้จองเท่านั้น ซึ่งมีผลทําให้ผู้จองเพียงฝ่ายเดียว ที่จะต้องมีหน้าที่ต่อผู้รับจอง และ
ข้อสัญญาในสัญญาจองยังระบุข้อความในลักษณะให้ผู้จองต้องรับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวตัวอย่างเช่น
“...หากผู้จองไม่มาทําสัญญาเช่าพื้นที่และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ภายในกําหนด 30
วัน นับแต่วันจอง ผู้จองยินยอมให้ริบเงินจองที่ชําระแล้วทั้งหมด และสิทธิตามหนังสือจองนี้เ ป็นอัน
ระงับไปทันที โดยผู้รับจองมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด“...หนังสือสัญญาจองฉบับนี้ ผู้จองจะ
ทําการจําหน่ายจ่ายโอนเปลี่ยนมือหรอ แสวงหาประโยชน์อื่นใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับจองก่อน และผู้จองจะโอนสิทธิการจองให้กับบุคคลอื่น ผู้จองจะต้องชําระเงินค่าโอนสิทธิให้ผู้รับ
จองเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
จะเห็นได้ว่าในสัญญาจอง จะไม่มีข้อความให้ฝ่ายผู้ให้เช่าหรือผู้รับจองจะต้องรับผิดต่อ
ผู้จอง แม้ผู้ให้เช่าหรือผู้รับจองจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาจองก็ตามอีกประการหนึ่ง การที่ผู้จองจะโอนสิทธิ
การจองให้แก่บุคคลอื่น ผู้จองจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
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เมื่อพิจารณาปัญหาในเรื่องนี้แล้ว ผู้ให้เช่ามิได้เสียหายแต่ประการใด แม้มีการเปลี่ยนมือ
หรือโอนสิทธิการจองไปให้แก่บุคคลอื่นก็ตาม ซึ่งการจะโอนสิทธิการจองไปให้ใครนั้นเป็นสิทธิของ
ผู้จอง มิใช่สิทธิของผู้รับจอง เมื่อผู้จองจะโอนสิทธิการจองของตนไปให้บุคคลอื่น กลับจะต้องชําระเงิน
ให้กับผู้รับจองอีกเสมือนหนึ่งว่าสิทธิการจองนั้นมิใช่ของตน ซึ่งไม่เป็นธรรมในส่วนนี้อีกประการหนึ่ง
หากจะให้เป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในสัญญาจองจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองด้วยกันทั้ งสองฝ่าย
คือ ทั้งผู้จองและผู้รับจอง ผลในทางกฎหมายจะทําให้การจองเป็นสัญญาสองฝ่ายที่คู่สัญญามีหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติต่อกัน ฝ่ายที่คู่สัญญามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน และระบุให้ผู้รับจองต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้จองหากฝ่ายผู้ขายหรือผู้รับจองเป็นฝ่ายผิดสัญญา
จากปัญหาดังกล่าวมีหลักกฎหมายที่นํามาวิเคราะห์ปัญหา ดังนี้
ตามพระราชบัญ ญั ติ ว่าด้วยข้อสัญ ญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 บัญ ญั ติว่า
"ผู้บริโภค" หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้า
ทําสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้า
ทํ า สั ญ ญานั้ น ต้ อ งเป็ น ไปโดยมิ ใ ช่ เ พื่ อ การค้ า ทรั พ ย์ สิ น บริ ก าร หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดนั้ น และให้
หมายความรวมถึงผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ค้ําประกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมิได้กระทําเพื่อการค้าด้วย
และ "ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ" หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาใน ฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้
เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์
อื่นใด ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่ อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นเป็น
ทางค้าปกติของตน2 และ
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือ วิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูปฯลฯ ที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือ
ผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น3
เมื่อพิจารณาจาก มาตรา 3 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประชาชนผู้เช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าจึง มีสถานะเป็นผู้บริโภค และผู้ให้เช่า มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ การที่ผู้ให้เช่านําสัญญาที่ กําหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้ามาใช้ทํา
สัญญาจอง สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า สัญญาดังกล่าวจึงเป็น

2
3

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 3.
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, มาตรา 4.
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สัญญาสําเร็จรูป มีขอสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สามารถบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมแก่กรณี ตามมาตรา 4
จึงต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล โดยผู้ให้เช่าจะอ้างความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาหรือ
เสรีภาพในการทําสัญญาไม่ได้
จากปัญหาการจัดทําสัญญาสําเร็จรูปจากฝ่ายผู้ให้เช่าดังกล่าว จึงเกิดปัญหาจากการ
ข้อตกลงล่วงหน้าในสัญญาสําเร็จรูปเรื่องเงินมัดจําว่า หากผู้จองพื้นที่เช่าไม่ไปทําสัญญาเช่าพื้นที่และ
สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าพื้นที่ตามวันที่กําหนดไว้ ผู้จองจะถูกริบเงินจองทั้งหมด และสิทธิตาม
สัญญาจองต้องระงับไปโดยผู้ ให้เช่ามิต้องบอกกล่าว เมื่อมาพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
แม้ผู้จองจะมิได้ไปทําสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าตามวันที่กําหนดไว้ แต่ผู้ให้เช่าก็ยังมิได้เกิดความ
เสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากฝ่ายผู้ให้เช่าก็ยังมิได้ดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า ให้มีความ
คืบหน้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้เช่าพื้นที่แต่อย่างใด หรือหากจะเกิดความเสียหายกับผู้ให้เช่า
อย่างไร ผู้ให้เช่าก็จะต้องบอกกล่าวและแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ผู้เช่าพื้นที่รับทราบก่อนความ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า
"ข้ อ ตกลงในสั ญ ญาระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ
ในสัญญาสําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือ ผู้กําหนด
สัญญาสําเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความ
สําเร็จรูป ไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือ
มีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรั บภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็น
ข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น (3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ"
ข้อสัญญาเรื่องมัดจําดังกล่าวจึงถือเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 4
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งหากฝ่ายผู้ให้เช่าได้รับความเสียหาย
ที่ เ กิ ด จากการจองของผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ อ ย่ า งไร ก็ ใ ห้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ได้ เ พี ย งเท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ผู้ให้เช่าก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าได้รับความเสียหายอย่างไรด้วย
เช่นกัน
หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เงินจอง ถือเป็นเงินมัดจําหรือไม่ ความหมายของการวางมัดจําในตัวบทภาษาอังกฤษ
ใช้คําว่า “Unless earnest is given” ซึ่งเป็นคําเดียวกับคําว่า ‘‘มัดจํา” ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ มาตรา 377 และ378 จึ ง มี ค วามหมายเหมื อ นกั น คื อ อาจเป็ น สิ่ ง ของหรื อ เงิ น ก็ ไ ด้
ที่คู่สัญญา
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มอบให้ไว้ล่วงหน้าเป็นการยืนยันประกันว่าจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้ ฝ่ายใดจะเป็นผู้ให้ก็ได้และ
เมื่อให้ไว้แล้วก็เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี ไม่ว่าฝ่ายรับหรือฝ่ายที่วางมัดจําย่อมฟ้องร้อง
บังคับคดีได้ทั้งสองฝ่าย
บทบัญญัติในบรรพ 2 มาตรา 377 บัญญัติว่า “เมื่อเข้าทําสัญญาถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัด
จํา ท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจํานั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทํากันขึ้นแล้ว อนึ่งมัดจํานี้
ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย”4
มาตรา 378 บัญญัติว่า “มัดจํานั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดัง
จะกล่าวต่อไปนี้คือ
(1) ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชําระหนี้
(2) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ตก เป็นพ้นวิสัยเพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิก สัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น
(3) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ตก เป็นพ้นวิสัย
เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ5
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 1142/25276 ในการซื้ อ ขายบ้ า นและที่ ดิ น พิ พ าท ระหว่ า ง
โจทก์จําเลย มีการทําหลักฐานกันไว้ตามใบจองเอกสารหมาย จ. 1 ฉบับเดียว ซึ่งมีใจความว่าจําเลยตก
ลงจองบ้านแบบ พ. พร้อมที่ดินแปลงหมายเลขที่ 128 ของโจทก์ผู้ขาย โดยตกลงชําระเงินให้โจทก์ใน
วันจองเป็นเงิน 40,600 บาท และจะชําระต่อไป งวดที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2518 เป็นเงิน
19,000 บาท ส่วนค่าบ้านค่าที่ดินงวดต่างๆ จะชําระภายใน 30 วัน นับจากรับแจ้งจากโจทก์ทุกครั้งไป
หากจําเลยไม่ชําระตาม กําหนดเวลาให้ถือว่าจําเลยผิดนัดและสละสิทธิในบ้านและที่ดินที่สั่งจองไว้
ยอมให้โจทก์ริบเงินที่ชําระไปแล้วทั้งสิ้นและลงชื่อโจทก์จําเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าใบจองนี้มี ลักษณะ
เป็นหลักฐานแห่งสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์รายพิพาท7

4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 377.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 378.
6
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1142/2527, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561,
http://deka.supremecourt.or.th/search
7
รวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 44 ปีการศึกษา 2534, เล่ม 3 (กรุงเทพมหานคร
: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2534) หน้า 173.
5

153
เมื่อเงินจองถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจํา กรณีผู้ให้เช่าได้รับเงินจองไว้แล้วก็ถือเป็นการ
ยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาและเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี ดังนั้น ควรมีข้อความระบุไว้ใน
สัญญาจองให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงินจองหรือเงินมัดจําว่า ถ้าฝ่ายผู้ให้เช่าผิดสัญญาต้องคืนเงินจองหรือเงิน
มัดจํา พร้อมทั้งดอกเบี้ยอีกร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับเงินจองหรือเงินมัดจําไว้ แต่หาก
ว่าผู้เช่าเป็นฝ่ ายผิ ดสั ญ ญา ผู้ ใ ห้เช่ามีสิทธิริบเงินจอง หรือเงินมัดจําของผู้ให้เช่าได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 (2) และในพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.
2540 มาตรา 7 บัญญัติว่า "มัดจํานั้น ถ้าสูงเกินส่วนศาลจะลดลงให้รับได้เพียงเท่าความเสียหายที่
แท้จริง" การที่ผู้ให้เช่าจะริบเงินจองหรือเงินมัดจําโดยมิได้บอกกล่าวก่อน หรือมิได้ชี้แจงความเสียหาย
ที่ผู้ให้เช่าได้รับในขณะที่ผู้ให้เช่ายังมิได้ดําเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมพื้นที่เช่า จึงถือว่าข้อสัญญา
ดังกล่าวไม่เป็นธรรมสําหรับผู้เช่า
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ บัญญัติว่า "ในการประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ
หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้8
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้
ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชกฤษฎีก า กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกํ าหนดธุรกิจที่ควบคุ ม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้การ
8

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.

154
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน9
เมื่อพิจารณาบทกฎหมายข้างต้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า 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
ผู้ประกอบการและใช้อย่างแพร่หลาย และผู้ประกอบการมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า ข้อสัญญา
เรื่องการริบเงินจองและเงินมั ดจําดังกล่าวข้างต้น เป็นสัญ ญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าเข้าเงื่อนไขที่
กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสั ญ ญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา
สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศส ลักษณะของ
สัญญาที่กฎหมายฝรั่งเศสให้การคุ้มครองไม่เน้นที่ลักษณะของการเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
สําเร็จรูปเช่นกฎหมายเยอรมัน แต่เน้นที่ลักษณะของบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาว่าถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้น
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปเช่นกฎหมายเยอรมัน
เน้นที่ลักษณะของบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาว่า ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับ
ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคแล้ว เป็นสัญญาที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม (มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้น เป็นสัญญาชนิดใด ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือ
สัญญา สําเร็จรูป หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลงก็ตาม ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่าง
บุคคลดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับพิจารณาว่ามีเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวกับการ ชําระราคา
ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา การปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับ
การเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจ
อย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด ความได้เปรียบอย่างเกินควรแล้ว กฎหมายถือว่าเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ

9

พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3.
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เหตุที่นักกฎหมายฝรั่งเศสไม่จํากัดความหมายของสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูป
ในกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากนักกฎหมายเห็นว่าลักษณะของสัญญาดังกล่าวไม่ตายตัวและเป็นการ
ลําบากที่จะกําหนดลักษณะเฉพาะออกมาได้ เพราะลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอาจอยู่ใน
รูปแบบของสัญญาประเภทใดก็ได้ และอยู่ในเอกสารชนิดใดก็ได้โดยไม่จํากัดวัตถุแห่งหนี้และประเภท
ของทรัพย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฝรั่งเศส
ฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat ซึ่งมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจากบุคคลฝ่ายต่างๆ เช่น ตุลาการ ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนฝ่าย
บริหาร ตัวแทนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งหมด 15 คน (มาตรา 36) ทํา
หน้าที่พิจารณาเนื้อหาของสัญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภค
เมื่อมีคําร้องมาจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพให้
พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็นข้อเสนอให้ยกเลิก หรือ
แก้ไขข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม และประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้สาธารณชนทราบ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายเลขที่ 78-464 วันที่ 28 มีนาคม 1978 ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมที่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเนื้อหาของสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่
ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคดังนี้
(1) ในสัญญาชื้อขายที่มีวัตถุประสงค์ในการยกเลิกหรือลดสิทธิในการชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่คู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพไม่ปฎิบัตการชําระหนี้ตามสัญญา
(2) กรณีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในข้อสัญญาที่กําหนดให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพ
มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินที่จะส่งมอบ หรือบริการที่ จะต้อง
ดําเนินการให้
(3) กรณีที่ข้อสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจประกันความรับผิดตาม
สัญญาที่มีการส่งมอบของหรือให้บริการที่ไม่ชัดแจ้ง
นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่
คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายฉบับที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 1987 ได้กําหนดข้อสัญญามาตรฐาน สําหรับ
สั ญ ญาให้ ป ระกั น และบริ ก ารภายหลั ง การชื้ อ ขายเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น นอกจากนี้
คณะกรรมการข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมยังได้ทําประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาของผู้บริโภค 30
รายการ ที่แนะนําให้ผู้ประกอบธุรกิจและสมาคมทางการค้าควรใช้ในสัญญา นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
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ฉบับล่าสุด คือ กฎหมายฉบับที่ 5 มกราคม 1988 ที่กําหนดให้องค์กรผู้บริโภคมีสิทธิขอให้ศาลสั่งห้าม
การใช้คําที่มีความหมายพิเศษในสัญญาธุรกิจสําเร็จรูปกับผู้บริโภค
การที่ ก ฎหมายสั ญ ญาไม่ เ ป็ น ธรรมของฝรั่ ง เศสเพิ่ ม องค์ ก รฝ่ า ยบริ ห ารเข้ า มา ช่ ว ย
พิจารณาเกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การ
คุ้มครองทั้งแต่ต้นที่มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะทําสัญญา
ว่าข้อสัญญาลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหา
ทั้งแต่ต้นเหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล
จากตัวอย่างกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมทั้งของเยอรมัน และของ
ฝรั่งเศส 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
ได้เปรี ยบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาร่วมทําสัญญา
โดยไม่มีอํานาจต่อรองได้ เป็นการเข้าควบคุมเนื้อหาสาระของข้อสัญญาให้เกิดความเหมาะสม
4.2 ปัญหาเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การโฆษณาประชาสั มพันธ์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจการค้า ยิ่งธุรกิจประเภทใหม่
จําเป็นต้องโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถ้าไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประชาชนก็จะไม่รู้
สิน ค้ า ก็ จ ะจํ า หน่ ายไม่ ไ ด้ หรื อ ได้บ้ า งก็ ไ ม่ ม าก ไม่ คุ้ ม กั บ การลงทุน ผู้ ใ ห้ เ ช่ า พื้ น ที่มี วิ ธี ก ารชั ก ช วน
ประชาชนให้ ค ล้ อ ยตามคํ า โฆษณา มี ก ารพรรณาผั ง โครงการที่ ส วยหรู มี ร ะบบสาธารญปโภค
มีสิ่งอํานวยความ สะดวกในโครงการมากมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เช่า คือ ข้อความในคําโฆษณานั้น
แจ้ ง ไว้ ว่ าจะจัด ให้มี สิ่ งอํ า นวยความสะดวกต่า งๆ มากมายหลายประการ อาทิเ ช่ น ถนนทางเข้ า
โครงการมีความกว้างขนาดมาตราฐาน เช่น 8 เมตร หรือ 10 เมตร สะพานทางเชื่อมที่สามารถเดิน
ข้ามจากถนนฝั่งตรงข้าม หรือศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม เชื่อมเข้าถึงภายในศูนย์การค้าในบริเวณชั้น 1
และชั้น 2 ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนที่จะเช่าพื้นที่ได้ตัดสินใจที่จะเช่าพื้นที่ใ นโครงการที่มีสิ่ง
ต่างๆ ในคําโฆษณา แต่เมื่อได้ทําสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือแม้กระทั่งในวัน
ทําสัญญาเช่าพื้นที่ ข้อความต่างๆ เหล่าหนี้ก็มิได้มีไว้ในสัญญาแต่อย่างใด เมื่อมีการส่งมอบพื้นที่และ
ผู้เช่าได้เข้าตกแต่งและเปิดร้านจําหน่ายสิ นค้าหรือให้บริการแล้ว ผู้ให้เช่าก็ยังมิได้ดําเนินการก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ ตามที่ได้โฆษณาไว้ เมื่อชําระเงินค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้าตามระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าจะ
รีบส่งมอบพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่าในทันที ทั้งที่ยังมิได้ดําเนินการในเรื่องสาธารญปโภคให้แล้วเสร็จ
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สาเหตุประการหนึ่งที่ผู้ให้เช่าได้ทําการโฆษณาแผนผังโครงการก่อนที่จะได้รับอนุญาต
ก็เพราะขั้นตอนการขออนุญาตที่ล่าช้า ใช้เวลานานซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตไว้พอสมควร ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าวนี้ ผู้ให้เช่าได้ดําเนินการโฆษณาไปก่อน ซึ่งจะทําประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่าในหลายด้านเช่น
1. ในด้านการเงิน สามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าจองพื้นที่ และได้รับเงินจอง ทําให้มีเงิน
หมุนเวียนในกิจการ ในช่วงก่อนได้รับใบอนุญาตเป็นเงินจํานวนมาก
2. ในด้านการตลาด สามารถเปิดการขายได้ก่อนคู่แข่ง และเป็นการวัดคะแนนความ
นิยมของผู้บริโภค หรือประชาชนผู้ต้องการเช่าพื้นที่ในโครงการของตน โดยใช้จํานวนผู้จองเป็นตัววัด
ว่าสมควรจะดําเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือใช้ในการปรับแผนการดําเนินการให้เป็นไปตามที่ตลาด
ต้องการ
แต่เดิมนั้นเมื่อมีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคุ้มครองผู้ บริโภค
จะพิจารณามีคําสั่งให้ดําเนินการแก้ไข ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ข้อ 27 และ
28 แล้วแต่กรณี มีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะดําเนินธุรกิจในรูปของนิติ
บุคคล โทษจําคุกจึงไม่มีความหมายและใช้ไม่ได้ผลกับธุรกิจประเภทของนิติบุคคล สําหรับโทษปรับ
นั้ น ก็ เ บาบางมาก ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาท ผู้ ใ ห้ เ ช่ า สามารถที่ จ ะชํ า ระค่ า ปรั บ ได้ เมื่ อ เที ย บกั บ
ผลประโยชน์ที่ธุรกิจของตนเองจะได้รับ วิธีการที่ผู้ให้เช่าใช้สํารวจความต้องการของประชาชนก่อน
ด้วยการโฆษณา ถ้ามีผู้มาจองมากหรือจองหมดก็จะดําเนินการต่อไป แต่ถ้ามีผู้มาจองน้อยก็ จะล้มเลิก
โครงการโดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนมาก
จากปัญหาดังกล่าวมีหลักกฎหมายที่นํามาวิเคราะห์ปัญหา ดังนี้
ตาม พ.ร.บ.คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ.2522 เกี่ ย วกั บ การโฆษณา ในมาตรา 47-51
ได้บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 47 ผู้ ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิ ด สภาพ คุณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 48 ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือข้อความตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผู้ ใ ดไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่ งสั่งตาม
มาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 50 ถ้าการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เป็นการกระทําของ
เจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา 51 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50
เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
สรุปได้ว่า มาตรา 47-51 ได้บัญญัติโทษปรับไว้สูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยกําหนด
โทษสําหรับการโฆษณาอันเป็นเท็จ หรือโฆษณาข้อความที่รู้หรือควรอยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด มีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ได้กําหนดให้มีองค์กรพิเศษขึ้นรับผิดชอบควบคุมดูแลคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะใน
ด้านนี้ คือ “คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา” ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ.2522 คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณามีอํานาจ
และหน้าที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมอบหมาย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตาม มาตรา 22 ถึงมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
เฉพาะเรื่องที่ยังมิได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ดังนี้
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โฆษณาโดยใช้ ข้ อ ความที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(ก) ถ้าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือเป็นข้อความที่จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการโฆษณาแก้ไขข้อความ หรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
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บางอย่างที่ปรากฎในการโฆษณา ห้าม การโฆษณา หรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
และหรือใช้โฆษณาเพื่อแก้ไขความ เข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการว่า ด้วยการโฆษณากําหนด
(ข) ถ้าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดย อ้อมให้มีการ
กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรือเป็นข้อความที่
จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน หรือเป็นข้อความอย่างอื่น
ตามที่ กฎหมายในกฎกระทรวง คณะกรรมการว่ า ด้ว ยการโฆษณามี อํานาจออกคําสั่ งในทํ านอง
เดียวกันกับข้อ (ก) หรือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินคดีกับผู้กระทําการ
โฆษณาดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณาเห็ น ว่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารใดผู้ บ ริ โ ภค
จําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยว กับผู้ประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี อํานาจกําหนดให้การโฆษณา สินค้าหรือบริการนั้น
ต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีมติวินิจฉัยว่าข้อความโฆษณานั้นมีลักษณะ
อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ เป็นข้อความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก็จะได้ใช้อํานาจออกคําสั่ง อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หรือหลาย
อย่างให้ผู้กระทําการโฆษณาปฏิบัติ คือ
1) ให้แก้ไขข้อความ หรือวิธีการในการโฆษณา
2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฎในการโฆษณา
3) ห้ามการโฆษณาหรือการใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแถ้วตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการฯ กําหนด (มาตรา 27 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522)
การฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการฯ เป็นความผิดทางอาญา และจะต้องได้รับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การไม่ส่งเอกสารหรือไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 46) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะ
กรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา 27 และมาตรา 28 คือให้แก้ไ ขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามใช้
ข้อความบางอย่างในการ โฆษณา และให้โฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิด มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 49) แต่ถ้าเป็นการกระทําของเจ้าของสื่อ โฆษณา
หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําคงมีโทษเพี ยงกึ่งหนึ่ง และถ้าเป็นการกระทําความผิดต่อเนื่อง
ผู้กระทําอาจถูกลงโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาทหรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการ
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โฆษณานั้นตลอดระยะเวลาทึ่ยังฝ่าฟืนไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา 15) นอกจากนี้ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด ในแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอันเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ไม่ว่าเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้
หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(มาตรา 47) 10
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 57 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”11 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 4 บัญญัติว่า
“ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ”...12
หลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและ
โปร่งใสแก่ผู้บริโภค13 การได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องและโปร่งใสจากผู้ ให้เช่าทําให้มีปัญหา
เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ตัวอย่าง เช่น การโฆษณาว่าจะก่อสร้างสะพานทางเชื่อมที่สามารถเดินข้ามจาก
ถนนฝั่งตรงข้าม หรือศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม เชื่อมเข้าถึงภายในศูนย์การค้าในบริเวณชั้นที่ 1 และ 2
ปรากฎว่าไม่สามารถก่อสร้างได้ภายในกําหนดเปิดโครงการ

10

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 47-มาตรา 51.
11
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 57.
12
อนุ วั ฒน์ ธมธั ช , รายงานการวิ จัย ส่ วนบุ คคล เรื่ องบทบาทของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกรแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
สํานักงานเลขาธิการคฯกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี (กรุงเทพ :
ม.ป.ท. 2540-2541), หน้า 31
13
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 4.
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การที่ผู้ให้เช่ามีเจตนาหลอกลวงผู้เช่ามาแต่แรกตั้งแต่วันทําสัญญานั้น ถือว่าผู้ให้เช่า
มีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เช่าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และการหลอกลวงดั่งว่านั้น ทําให้
หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เช่าการกระทําของผู้ให้เช่าจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ประกอบกับ มาตรา 343 ผู้ให้เช่ามีความผิดและต้องระวางโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อีกส่วนนึง
กรณีดังกล่าว ผู้เช่าจะเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าดําเนินการสร้างตามที่ได้โฆษณาไว้ได้หรือไม่
ข้อความในโฆษณาจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าหรือไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าดังกล่าวเมื่อ
ผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการตามที่ได้โฆษณาไว้ เมื่อผู้เช่ารับมอบพื้นที่เช่าแล้ว แต่ผู้ให้ เช่ายังไม่
ดําเนินการไว้ตามที่โฆษณา ผู้เช่าจะเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าดําเนินการอย่างไรได้หรือไม่
เมื่อมาพิจารณาจากสัญญเช่าพื้นที่ของผู้ให้เช่าแล้ว จะไม่มีปรากฎอยู่ในสัญญาดังกล่าว
หรือถ้าจะมีปรากฎอยู่บ้างก็จะมีในลักษณะยกเว้น หรือ ยกเลิก ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าพื้ นที่ที่ระบุไว้
ว่า... “สัญญานี้ยกเลิกข้อตกลง และสัญญาอื่นใดที่อาจมีมาก่อนระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะไม่ถือ
ข้อกล่าวอ้างด้วยวาจาในโฆษณาใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้...”
ข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเอาเปรียบของผู้ให้เช่า กล่าวคือ ก่อนที่จะ
มีการตกลงทําสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้ให้เช่าได้โฆษณาการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จไว้อย่างสวยงาม เพื่อ
จูงใจให้ผู้เช่าเข้าทําสัญญาจอง และวางเงินจองไปแล้วจํานวนหนึ่ง เมื่อมาถึงคราวทําสัญญาเช่าพื้นที่
ได้ระบุยกเลิกสัญญาอื่นๆ ที่ทํามาก่อนหน้านี้รวมทั้งโฆษณา ทางด้านผู้เช่าแม้จ ะเห็นว่าไม่ถูกต้องหาก
ไม่เข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ก็จะเป็นผู้ผิดสัญญาจองซึ่งจะถูกริบเงินจองได้
เมื่ อ สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ร ะบุ ใ ห้ สั ญ ญาอื่ น ใดที่ ทํ า มาก่ อ นหน้ า นี้ ใ ห้ เ ป็ น อั น ยกเลิ ก รวมทั้ ง
การโฆษณาที่ได้แจ้งไว้ ก็ไม่สามารถบังคับหรือเรียกร้องกันได้อีก การโฆษณาเป็นเพียงการจูงใจหรือ
ชักชวนให้ผู้บริโภคเข้าทําสัญญา ข้อความในโฆษณา โดยทั่วไปไม่ใช่สิ่งที่มีผลบังคับกันได้ ถ้าไม่ปรากฎ
อยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่หรือเอกสารแนบต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ ดังนั้น ถ้าไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตามโฆษณา อยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่ก็ไม่ถือว่าการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ผู้เช่าจึงไม่สามารถเรียกร้องหรือบังคับให้ผู้ ให้เช่าดําเนินการได้โดยตรง แต่ หากนําข้อความ
มูลที่ผู้ให้เช่าใช้โฆษณา ไม่ว่าจะโฆษณาเรื่องรูปลักษณ์ความสวยงาม หรือสิ่งอํานวยความสะดวกก็ตาม
แนบไว้ท้ายสัญญาหรือเป็นเอกสารต่อ ท้ายสัญญา ข้อมูลดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและ
บังคับตามกฎหมายกับผู้ให้เช่าได้
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ตามคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 3374/2559 ศาลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ตามคํ า โฆษณาโครงการ
ยูเนี่ยนมอลล์ของจําเลย ภายในโครงการนอกจากจะมีพื้นที่ให้เช่าขายสินค้าแล้วยังมีร้านอาหาร
สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่อื่นๆ อีก แสดงว่าจําเลยมีเจตนาจัดให้มีสถานบริการดังกล่าวเพื่อ
จูงใจให้ลูกค้าจองสิทธิและทําสัญญาเช่าพื้นที่ภายในโครงการ การเช่าพื้นที่ภายในโครงการระหว่าง
โจทก์กับจําเลยมีเหตุผลให้เชื่อว่า เกิดจากเจตนาของจําเลยที่เสนอจะจัดให้มีสถานบริการดังกล่ าว
ตามที่จําเลยโฆษณาไว้ และโจทก์ได้แสดงเจตนาสนองรับเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพราะเชื่อ
ตามที่จําเลยได้โฆษณาไว้ซึ่งจะเป็นโครงการที่ทันสมัยมีผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยจํานวนมากทําให้
โจทก์ มี โอกาสที่จะจําหน่ายสินค้าของโจทก์ได้มากขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนเช่าพื้นที่ แม้ข้อความ
ในสัญญาเช่าจะไม่ได้ระบุข้อความตามที่จําเลยโฆษณาไว้ก็ตาม แต่จําเลยก็ต้องผูกพันและมีหน้าที่ต้อง
จัดให้ มีสถานที่บริการตามคําโฆษณาที่โฆษณาไว้ต่อโจทก์และลูกค้ารายอื่น คําโฆษณาของจําเลยที่มี
ลั ก ษณะเป็ น การจู ง ใจโจทก์ ใ ห้ เ ข้ า ทํ า สั ญ ญาเช่ า นั้ น ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ภ ายใน
โครงการระหว่างโจทก์กับจําเลยด้วย เมื่อปรากฏว่าในวันเปิดโครงการจําเลยยังดําเนินการจัดให้มี
สถานบริการและกิจการตามคําโฆษณาดังกล่าวของจําเลยไม่ครบถ้วน โดยไม่ปรากฏเหตุแห่งความ
ล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจําเลย จําเลยจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิ ดสัญญาเช่า โจทก์มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาเช่าแก่จําเลยโดยโจทก์และจําเลยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะ
ดังที่เป็นอยู่เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง14
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 15846/2557 ในการโฆษณาให้เช่าพื้นที่โครงการของจําเลยระบุ
ว่าให้มีสถานบริการประเภทร้านค้า ร้านอาหารและ สถานที่ออกกําลังกายภายในพื้นที่โครงการของ
จําเลย แสดงว่าโครงการของจําเลยมีเจตนาจัดให้มีสถานบริการเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าจองสิทธิและทํา
ทําสัญญาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้ายูเนี่ ยมมอลล์ในโครงการ การทําสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของ
โจทก์กับจําเลยจึงเกิดจากเจตนาของจําเลยที่เสนอจะจัดให้มีสถานบริการดังกล่าวในพื้นที่ตามที่จําเลย
ได้ โ ฆษณาไว้ แ ละโจทก์ แ สดงเจตนาสนองรั บ เข้ า ทํ า สั ญ ญาเช่ า เพราะเชื่ อ ตามที่ จํ า เลยได้ โ ฆษณา
แม้ ข้ อ ความในสั ญ ญาเช่ า จะไม่ ไ ด้ ร ะบุ ข้ อ ความว่ า จํ า เลยจะต้ อ งจั ด ให้ มี กิ จ การตามคํ า โฆษณาใน
ศูนย์การค้าของจําเลยก็ตาม แต่จําเลยก็ต้องผูกพันและมีหน้าที่ต้องจัดให้มีกิจการตามคําโฆษณาใน
ศูนย์การค้าของจําเลย คําโฆษณาของจําเลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าระหว่าง
โจทก์กับจําเลยด้วย เมื่อปรากฏว่าในวันเปิดศูนย์การค้าของจําเลย จําเลยยังดําเนินการจัดให้มีกิจการ
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ตามคําโฆษณาในศูนย์การค้าของจําเลยไม่ครบถ้วนตามที่โฆษณาไว้โดยไม่ปรากฏเหตุ
แห่งความล่าช้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจําเลย จําเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอก
เลิกสัญญา แก่จําเลยโดยโจทก์และจําเลยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะ
ดังที่เป็นอยู่เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง ส่วนจําเลยที่ 2 เป็น
กรรมการของบริษัทจําเลยที่ 1 กระทําารภายในขอบอํานาจของบริษัทจําเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิด
ส่วนตัว15
คําพิพากษาศาลฎีก าที่ 15124/2557 ข้อความที่ระบุในแผ่นพับโฆษณาให้เช่าพื้นที่
อาคารของจําเลยที่ 1 เป็นต้นว่า มีร้านค้ากว่า 250 ร้าน โดยชั้นล่างเป็นพื้นที่จําหน่ายสินค้า ชั้น 2
เป็นพื้นที่ศูนย์อาหารและร้านค้า ชั้น 3 เป็นพื้นที่สถาบันสอนภาษาและกวดวิชา ศูนย์อาหาร และ
สําหรับสถานที่จอดรถมีพื้นที่รองรับได้ร่วม 100 คัน ล้วนเป็นการชักจูงให้ผู้ประกอบธุรกิจสนใจโดย
เชื่อมั่นว่าหากข้อเท็จจริงเป็นดังที่ระบุไว้ การเข้าประกอบธุรกิจในสถานที่นี้ย่อมจะบังเกิดผลดีแก่ตน
และจําเลยที่ 1 ยังออกบู๊ธประชาสัมพันธ์โครงการ ติดแผ่นป้ายโฆษณา และพนักงานของจําเลยที่ 1
อธิบายต่อผู้สนใจซึ่งรวมทั้งโจทก์ว่า ในศูนย์การค้านี้จะมีร้านค้าที่มีชื่อเสียง รวมตลอดทั้งจําเลยที่ 1
จะทําแผนการตลาดให้ทีมบริหารที่มีความสามารถทําการชักจูงลูกค้าให้เข้าใช้บริการประกอบธุรกิจ
ภายในอาคาร แต่ข้อเท็จจริงมิได้เป็นเช่นนั้น ดังนี้ สัญญาให้ได้รับสิ ทธิการเช่าบู๊ธและสัญญาเช่าพื้นที่
ในอาคารระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 1 ที่ทําไว้ต่อกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและ
หน้าที่ต่อกันแม้แผ่นพับโฆษณามิได้แนบรวมอยู่ในสัญญาด้วยก็ตาม ต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่โฆษณาไว้
เป็นสาระสําคัญที่จําเลยที่ 1 มีเจตนาชักจูงใจให้โจทก์เข้าทําสัญญาด้วย เมื่อจําเลยที่ 1 มิได้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที่โฆษณา จึงถือมิได้ว่าโจทก์ได้รับมอบพื้นที่ให้เช่าตรงตามที่ตกลงกันไว้ จําเลยที่ 1 ต้อง
คืนเงินเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเช่าแก่โจทก์ รวมทั้งค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ที่
โจทก์เสียไปในการเข้าดําเนินการตามสิทธิแห่งสัญญา16
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4413/2555 แม้ข้อความในบันทึกชําระค่าจองสิทธิการเช่าและ
สัญญาเช่าจะไม่ได้ระบุข้อความว่าจําเลยจะต้องจัดให้มีกิจการตามคําโฆษณาในศูนย์การค้าของจําเลย
ให้ ค รบถ้ ว นเมื่ อ ใดก็ ต ามแต่ จํ า เลยก็ ต้ อ งผู ก พั น และมี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี กิ จ การตามคํ า โฆษณาใน
ศูนย์การค้าของจําเลยตามเจตนาที่เสนอโดยประกาศโฆษณาไว้ต่อโจทก์ แผ่นโฆษณาแสดงภาพจําลอง
15
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อาคารศูนย์การค้าของจําเลยนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าระหว่างโจทก์กับ
จําเลยด้วย เมื่อปรากฏว่าในวันเปิดศูนย์การค้าของจําเลย จําเลยยังดําเนินการจัดให้มีกิจการตาม
คําโฆษณาในศูนย์การค้าของจําเลยไม่ครบถ้วนตามที่จําเลยได้โฆษณาไว้ โดยไม่ปรากฏเหตุแห่งความ
ล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจําเลย จําเลยจึงเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว โจทก์ย่อมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่จําเลย โดยโจทก์และจําเลยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืน
สู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง คําโฆษณาเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าซึ่งจําเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําโฆษณาจําเลยจะอ้างว่าคําโฆษณาของ
จําเลย เป็นเพียงหนังสือเชิญชวนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตไม่ได้ เพราะเป็นการเอาเปรียบโจทก์
ซึ่งเป็นคู่สัญญา และการมีโรงภาพยนตร์และกิจการตามที่จําเลยได้โฆษณาในศูนย์การค้าของจําเลย
ย่อมทําให้มีบุคคลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยที่ศูนย์การค้าของจําเลยมากขึ้น ทําให้โจทก์มีโอกาสที่จะขาย
สินค้าของโจทก์ได้มากขึ้นไปด้วย ไม่ใช่ไม่มีผลต่อกิจการของโจทก์ เมื่อจําเลยเป็นฝ่ายประพฤติผิด
สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก่จําเลย โดยโจทก์และจําเลยคู่สัญญา
จําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม จําเลยจึงต้องคืนเงินค่าจองสิทธิการเช่าจํานวน
359,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่เวลาที่จําเลยได้รับไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่งและวรรคสอง17
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้
ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งไค้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่
ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิ ทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไ ม่ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าว
มาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่ได้รับไว้ ...ฯลฯ18
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้เช่ามักจะโฆษณาแผนผังโครงการ หรือการ
จัดสรรพื้นที่เช่าก่อนที่จะขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมหรือ แก้ไขอาคาร หรือถ้าได้อนุญาตแล้ว
แต่โฆษณาแผนผังโครงการผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ จะเป็นการฝ่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อ 22 ซึ่งเมื่อมีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษเพียงจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ โทษจําคุกนี้ไม่มีความสําคัญกับผู้ ให้เช่าที่เป็นนิติบุคคล คงมีผลแต่เฉพาะโทษปรับซึ่งเป็น
จํานวนเงินเพียงห้าพันบาทเท่านั้น จึงถือว่าเป็นโทษเพียงเล็ก น้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจของผู้ ให้เช่า
สําหรับผู้เช่าพื้นที่หากผู้ให้เช่าพื้นที่ไม่ดําเนินการตามโฆษณาหรือสร้างไม่ตรงตามแบบที่โฆษณาไว้
17
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จะไม่สามารถบังคับได้ตามสัญญาเช่าพื้นที่ ถ้ามิได้มีกําหนดเรื่องที่โฆษณาไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่ แต่
ผู้เช่าสามารถนําคดีไปร้องเรียนต่อสํานักงานผู้บริโภคได้ ให้เรียกผู้ให้เช่ามารับทราบและดํานินการหรือ
พิจารณาดําเนินคดีกับผู้ให้เช่า หรือยื่นฟ้องเป็นโจทก์เองในคดีแพ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ ให้เช่ามักจะ
ดําเนินการในฐานะนิติบุคคลคล และมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่วางแผนจัดการเกี่ยวกับด้านทรัพย์สิน
ของนิติบุคคลไว้หมดแล้ว แม้ผู้เช่าจะชนะคดีตามข้อกฎหมายต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถเอาผิดกับผู้แทน
ของนิติบุคคลคลให้รับผิดได้ และได้รับชําระเงินคืนจากการที่ได้ชําระเงินค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้า
ให้กับผู้ให้เช่าไปแล้ว เพราะทรัพย์สินของผู้ ให้เช่าได้ถูกวางแผนหลีกเลี่ยงการบังคับคดีไปจนหมดสิ้น
จึงควรแก้กฎหมายเพิ่มโทษโดยต้องลงโทษตัวกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลนั้น ให้รับโทษร่วมกับนิติบุคคลหนักขึ้นด้วย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ บัญญัติว่า "ในการประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ
หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา19
ตามพระราชกฤษฎีก า กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกํ าหนดธุรกิจที่ควบคุ ม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542

19

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35.
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พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
และลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้การ
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน20
เมื่อพิจารณาบทกฎหมายข้างต้น จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ ให้เช่า
และใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้ให้เช่ามีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า การโฆษณา ภาพถ่าย ข้อความ หรือ
สื่อออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้เช่าเพื่อจูงใจผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ โดยไม่ได้นํารายละเอียดการโฆษณาดังกล่าว
มาระบุไว้ในสัญญาและกําหนดบทลงโทษหากผิดสัญญาให้ชัดเจน เมื่อผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได้ ก็ไม่สามารถบังคับให้ผู้ให้เช่าดําเนินการหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการหลอกลวงโฆษณา
เกินจริงได้ ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าที่ต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูป เข้า
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
สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศส ถ้าเป็นสัญญาที่
ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคแล้ว เป็นสัญญาที่จะอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้น เป็นสัญญาชนิดใด
ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา สําเร็จรูป หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลงก็ตาม
ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับพิจารณาว่ามีเนื้อหาของ
สัญญาที่เกี่ยวกับการ ชําระราคา ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา การ
ปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับการเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่เป็นธรรม
20

พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3
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หรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจอย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด
ความได้ เ ปรี ย บอย่ า งเกิ น ควรแล้ ว กฎหมายถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมเป็ น ข้ อ สั ญ ญาที่
ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฝรั่งเศส
ฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat ทําหน้าที่
พิจารณาเนื้อหาของสัญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคเมื่อมี
คําร้องมาจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพให้พิจารณา
แล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็นข้อเสนอให้ยกเลิก หรือแก้ไข
ข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมและประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้สาธารณชนทราบ
นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญา
ที่คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การที่กฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรมของฝรั่งเศสเพิ่มองค์กรฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การคุ้มครอง
ตั้งแต่ต้นที่มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะทําสัญญาว่าข้อ
สัญญาลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาทั้ง
แต่ต้นเหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล มีจุดมุ่งหมาย
บังคับแก่ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ที่เกิดจากคู่สัญญาที่ใช้อํานาจเศรษฐกิจที่ เหนือกว่าได้กําหนดข้อ
สัญญาที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่
เข้ามาร่วมทําสัญญา โดยไม่มีอํานาจต่อรองได้ เป็นการเข้าควบคุมเนื้อหาสาระของข้อสัญญาให้เกิด
ความเหมาะสม
4.3 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับสิทธิการให้เช่าพื้นที่
การเริ่มต้นธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ทําเลที่ตั้งของศูนย์การค้าเป็นสิ่งสําคัญ
อย่างมากในการนํามาโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปสนใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ ปัญหาสําคัญของการทํา
ธุรกิจคือ ปัจจุบันมีผู้ให้เช่าพื้นที่จํานวนมากตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ โดยเฉพาะพื้น ที่ในกรุงเทพมหานคร
ทุกพื้นที่ทั้งบนที่ดินและพื้นที่ในอาคารต่างๆ ถูกนํามาพัฒนาทําธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งหมดแล้ว ดังนั้น
การสรรหาพื้น ที่ ที่ มี ทํ าเลที่ ตั้ งให้เ หมาะสมกับ ธุร กิจ ให้เ ช่า พื้นที่ จึ งไม่ใช่ เรื่ องง่ ายที่ผู้ ให้เ ช่า พื้น ที่
จะสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสมนํามาพัฒนาต่อ โดยวิธีการซื้อเพื่อให้ได้กรรมสิทธิจากเจ้าของเดิม เพราะ
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เจ้าของเดิมอาจไม่ประสงค์จะขายหรือผู้ให้เช่าเองก็ไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะซื้อมา
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิเองได้
ผู้ให้เช่าจํานวนมากจึงเลือกใช้วิธีการทําสัญญาเช่าระยะยาวจากเจ้าของเดิม เพื่ อที่จะ
สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงไว้ แล้วจึงนําพื้นที่เช่ามาดัดแปลงต่อเติมออกให้ประชาชนที่สนใจเช่าพื้นที่
โดยผู้ให้เช่าจะระบุข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่ทํานองว่า “ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่า ”
ซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่าตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิที่จริงตามกฎหมาย ทําให้
ผู้เช่าเข้าใจได้ว่า ผู้ให้เช่าน่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในพื้นทีเ่ ช่าตามกฎหมายโดยการซื้อมา
โดยไม่มีใครตรวจดูสัญญาให้เช่าพื้นที่ระหว่างเจ้าของเดิมกับผู้ให้เช่า ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาการผิดสัญญา
ระหว่ า งเจ้ า ของเดิ ม กั บ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า อั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ทํ า ให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้อีกต่อไป และต้องส่งมอบคืนพื้นที่เช่าให้กับเจ้าของเดิมตามสัญญา ส่งผลให้
ผู้ให้เช่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าพื้นที่ แต่ผู้เช่าได้รับความเสียหายจาก
การชําระค่าเช่าให้กับผู้เช่าไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่ประกอบการตามสัญญาเช่าพื้นที่
ได้ แต่ระยะเวลาในการเช่ายังคงมีอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาพิพาทเรื่องการเช่าช่วงระหว่างผู้เช่า
และผู้ให้เช่าที่ปัจุบันเกิดขึ้นจํานวนมาก และมีผู้เช่าที่เป็นผู้เสียหายจํานวนมาก
จากปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
จะเห็นได้ว่า มีบัญญัติถึงเรื่องการเช่าช่วง และการโอนสิทธิการเช่าเอาไว้อย่างชัดเจนเพียง 2 มาตรา
คือ มาตรา 544 กับ มาตรา 545 เท่านั้น และทั้งสองมาตราดังกล่าวก็ได้มีการบัญญั ติขึ้นตั้งแต่การทํา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2471 และยังมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ทั้ ง สองมาตราดั ง กล่ า วนี้ ก็ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ถึ ง เรื่ อ งความหมาย ลั ก ษณะ และ
ความสัมพันธ์ในระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าช่วง และการโอนสิทธิการเช่าเอาไว้
อย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าจะมีความเห็นจากการตีความกฏหมายของนักกฏหมายหลายๆ ท่าน หรือ
คําพิพากษาของศาลฏีกาที่ได้อธิบายถึงความหมาย ลักษณะ และความสัมพันธ์ในระหว่างคู่สัญญาทั้ง
ในเรื่ องของการเช่าช่วงกั บการโอนสิทธิการเช่าว่าควรจะเป็ นเช่นใดไว้แล้วก็ต าม แต่ก็ ยังคงเป็ น
ความเห็นที่ไม่ชัดเจน อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในระหว่างคู่สัญญาได้ การคุ้มครองคู่สัญญา
ในเรื่องการเช่าช่วง หรือการโอนสิทธิการเช่ายังคงมีความไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยได้บัญญัติถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้เพียงเล็กน้อยและไม่ชัดเจน
จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาในบางฝ่ายได้21 โดยจะแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น
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1. ลักษณะของการเช่าช่วง
สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 ได้บัญญัติ
ถึงเรื่องการเช่าช่วงไว้เพียงสั้นๆ และไม่ได้บัญญัติถึงลักษณะของการเช่าช่วงเอาไว้ให้ชัดเจนว่า อย่างไร
จึงจะถือว่าเป็นการเช่าช่วง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนหากเกิดข้อพิพาท เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริง
บางประการที่เกิดขึ้นจะสามารถนําบทบัญญัติในเรื่องของการเช่าช่วงมาใช้บังคับได้หรือไม่ ประเด็น
หนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาบางฝ่ายได้ก็คือ นักกฎหมายหลายๆ ท่านรวมถึง
คําพิพากษาของศาลฎีกาบางฉบับซึ่งได้มีการทําคําพิพากษาเป็นแนวทางเดียวกันมาโดยตลอดว่าการ
เช่าทรัพย์สินในสัญญาฉบับหลังที่จะถือได้ว่า เป็นการเช่าช่วงนั้นทรัพย์สินที่มีการเช่ากันในสัญญาเช่า
ฉบับหลังจะต้องเป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน กับทรัพย์สินในสัญญาเช่าฉบับแรก การเช่าในครั้งหลังจึงจะ
เป็นการเช่าช่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในประเด็นดังกล่าวนี้ จะพิจารณาเฉพาะที่การเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ฉบับแรก เป็นการ
เช่าเพื่อธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ซึ่งผู้ให้เช่าได้แจ้งความประสงค์มาตั้งแต่ก่อนเข้าทําสัญญาแล้วว่า เมื่อทํา
สัญญาเช่าทรัพย์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าจะนําพื้นที่เช่ามาดัดแปลงต่อเติมแล้วนําออกให้บุคคล
อื่นเช่าช่วง หรือมีการโอนสิทธิการเช่าไปให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ต่อ ซึ่งเป็นการทําสัญญาเช่าฉบับที่
2 โดยอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้ ให้เช่า ตลอดจนส่งผลกระทบถึงผู้เช่าได้ เนื่องจากหาก
มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในการทําสัญญาเช่าพื้นที่ในระหว่างผู้ให้เช่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ให้เช่ามีข้อ
สัญ ญาตกลงกั นว่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่า ตกลงเช่า พื้ นที่ จากเจ้ าของกรรมสิท ธิ์ โดยผู้ ใ ห้ เช่ า จะทํา การก่อ สร้ า ง
ดัดแปลง ต่อเติมบนพื้นที่เช่าดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ ให้เช่าตกลงให้กรรมสิทธิในสิ่งปลูก
สร้าง ดัดแปลง ต่อเติม ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ทันที เช่นนั้นจะส่งผลทําให้ใน
ระหว่างสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถนําสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกให้บุคคลภายนอกเช่าต่อได้ อาศัย
อํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 อันอาจทําให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เกิดความ
เสียหายได้ หากบุคคลภายนอกมาเช่าพื้ นที่เช่าจากผู้ให้เช่า แต่ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าไม่ดีจนทําให้
เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เช่า การตีความว่าการเช่าทรัพย์ที่จะถือเป็นการเช่าช่วงได้นั้น จึงต้องเป็น
การเช่าทรัพย์สินชิ้ นเดียวกันกับที่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้ให้เช่าได้มีการเช่ากันมาก่อน จึงเป็นการ
ตีความที่ถูกต้องแล้ว
ในส่วนประเด็นเรื่องความระงับหรือสิ้นสุดลงของสัญญาเช่าทรัพย์จะส่งผลต่อสัญญาเช่า
ช่วงหรือไม่นั้น เมื่อการเช่าทรัพย์นั้นบุคคลผู้นําทรัพย์สินใดออกให้เช่ามิจําต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
สัญญาเช่าก็มีผลสมบูรณ์ ประกอบกับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา 544 ได้บัญญัติ
เอาไว้แต่เพียงว่าหากการเช่าช่วงเกิดขึ้นโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิก์ ่อนแล้วจะ
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ส่งผลเพียงว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิเพียงบอกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์เท่านั้น เช่นนี้แล้วการที่สัญญา
เช่าทรัพย์ฉบับแรก ในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้ให้เช่าจะได้ระงับหรือสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ
ก็ตาม จะไม่ส่งผลทําให้สัญญาเช่าในฉบับที่สองในระหว่างผู้ ให้เช่ากับผู้เช่าช่วงระงับหรือสิ้นสุดลงไป
ด้วยสัญญาเช่าช่วงในระหว่างผู้ ให้เช่ากับผู้เช่าช่วงยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาอยู่เช่นเดิม เพียงแต่เมื่อ
เจ้าของกรรมสิทธิ์มาเรียกทรัพย์คืนจากผู้เช่าช่วง โดยอาศัยอํานาจตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 133622 ผู้เช่าช่วงก็ต้องคืนทรัพย์ดังกล่าวแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หากผู้เช่าช่วงเกิด
ความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้น ผู้เช่าช่วงคงทําได้เพียงเรียกร้องเอากับผู้ ให้เช่าตามสัญญาเช่าช่วงในฐาน
รอนสิทธิ ดังนั้น การตีความในเรื่องดังกล่าวนี้จึงสามารถตีความได้ว่า ความระงับหรือสิ้นสุดลงของ
สัญญาเช่าทรัพย์จะไม่ส่งผลทําให้สัญญาเช่าช่วงระงับหรือสิ้นสุดลง นอกจากนี้หากสัญญาเช่าทรัพย์ได้
ระงับหรือสิ้นสุดลงลงเนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมิได้เกิดจากการกระทํา
ของผู้เช่าช่วงแล้ว เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรที่จะต้องรับไปทั้ง สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าช่วงที่มีต่อ
ผู้เช่าช่วงแทนผู้เช่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติเป็นแนวทางไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เช่าช่วง
ทั้งกรณีทผี่ ู้เช่าช่วงทราบและไม่ทราบถึงการให้เช่าช่วงผู้ให้เช่าก็ตาม
2. หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าช่วง
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 545 ได้กําหนดในเรื่องความรับผิด
ของผู้เช่าช่วงไว้แต่เพียงว่า “...ผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรง...” แต่ก็ไม่ได้
บัญญัติต่อไปว่าผู้เช่าช่วงจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในขอบเขตแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา
ข้ อ ถกเถี ย งขึ้ น ว่ า เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ ความเสี ย หายบางประการ กรณี ดั ง กล่ า วใครจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบผู้เช่าช่วงจะต้องรับผิดโดยตรงต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งการที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 545 ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของผู้เช่าช่วงที่มีต่อผู้ให้เช่าโดยตรงเอาไว้เช่นนี้นั้น เป็น
การบัญญัติเอาไว้เป็นพิเศษแตกต่างไปจากหลักทั่วไปที่สัญญามีผลผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้น ดังนั้น
การตีความข้อยกเว้นจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 545
นั้น ได้บัญญัติต่อมาถึงเรื่องค่าเช่าเท่านั้นการตีความจึงสามารถตีความได้ว่าหน้าที่ของผู้เช่าช่วงที่มีต่อ
เจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงนี้หมายถึง เฉพาะหน้าที่ในเรื่องของค่าเช่าเท่านั้น ผู้เช่าช่วงจะไม่ มีหน้าที่
อื่นใดต่อผู้ให้เช่าอีก
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ค่าเช่าที่ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อ เจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงนี้เป็นค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ทรัพย์ มิใช่ค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วง เนื่องจากการที่ เจ้าของกรรมสิทธิ์เกิดสิทธิในการเรียกเอาค่าเช่า
จากผู้เช่าช่วง ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เรียกเอาค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์จากผู้ ให้เช่าแต่ผู้ให้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือชําระค่าเช่า
ไม่ครบ ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
แม้ผู้เช่าช่วงจะได้ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงให้แก่ผู้ ให้เช่าแล้วก็ตาม ผู้เช่าช่วงก็ไม่สามารถยกขึ้น
เป็นข้อต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ เช่นนี้เราสามารถตีความได้ว่าเมื่อผู้เช่าช่วงชําระหนี้ตามสัญญาเช่าช่วง
แล้วสิทธิเรียกร้องดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไป ดังนั้น สิทธิเรียกร้องที่ยังคงมีอยู่ก็คือสิทธิเรียกร้องในค่าเช่า
ตามสั ญ ญาเช่ าทรั พ ย์ มิ ใ ช่ ว่า แค่ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในค่ า เช่า ตามสั ญ ญาเช่า ช่ ว งจะได้ ระงั บ สิ้ น ไปแล้ ว
ผู้เช่าช่วงยังก็ต้องชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงต่อ เจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยผู้เช่าช่วงต้องรับผิดชําระ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่เกินจํานวนที่ได้กําหนดเอาไว้ในสัญญาเช่าช่วง
เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้เช่าช่วงมากเกินสมควร เช่น ผู้ ใหเช่าเช่าพื้นที่ เพื่อทําร้านค้าจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์มา 1,000 ร้าน ต่อมาผู้เช่าช่วงได้เช่าช่วงร้านค้าจากผู้ให้เช่ามาเพียง 1 ร้าน เช่นนี้
หากผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ทั้งหมดแล้วย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าช่วงเป็น
อย่างยิ่ง โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์จะเกิดสิทธิในการเรียกเอาค่าเช่าจากผู้เช่าช่วงตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 ก็ต่อเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เรียกเอาค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์จาก
ผู้ให้เช่าก่อน แล้วผู้ให้เช่ามิได้ชําระค่าเช่าหรือชําระค่าเช่าไม่ครบ เช่นนี้ เจ้าของกรรมสิทธิ์จึงจะมีสิทธิ
ตามมาตรา 545
นอกจากนี้ แ ล้ ว ในการทํ า สั ญ ญาเช่ า บางประเภทก็ มั ก จะมี ก ารกํ า หนดข้ อ สั ญ ญา
บางประการที่ไม่มีหรือแปลกแตกต่างไปจากที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ในเรื่อง
ของการเช่าทรัพย์ เช่น ในการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าหรือในย่านธุรกิจ เจ้าของกรรมสิทธิ์มักจะ
กําหนดข้อสัญญาข้อหนึ่งเอาไว้ว่า "ผู้เช่าจะต้องทําการเปิดร้านทุกวัน ห้ามปิดร้าน หรืออาจจะกําหนด
ว่าอนุญาตให้ปิดร้านได้ไม่เกินสามวัน หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับต่อวัน " เช่นนี้หากต่อมาผู้ให้เช่าได้
นําพื้นที่ดังกล่าวที่ตนได้เช่ามาออกให้แก่บุคคลอื่นเช่าช่วงต่ออีกทอดหนึ่งแล้ว ผู้เช่าช่วงจะมีหน้าที่ที่
ต้องทําการเปิดร้านทุกวันหรอปิดร้านได้ไม่เกินกว่าที่ได้กําหนดเอาไว้ในสัญญาเช่าในระหว่างเจ้าของ
กรรมสิทธิ์กับผูใ้ ห้เช่าด้วยหรือไม่ เมื่อหน้าที่ของผู้เช่าช่วงที่ต้องรับผิดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 มีเพียงในเรื่องของค่าเช่าเท่านั้น ผู้เช่าช่วงจึงไม่มี
หน้าทีใ่ ดๆ ตามสัญญาเช่าทรัพย์ต่อผู้ให้เช่า หากเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นผู้ให้เช่าก็ต้องไปเรียกเอา
จากผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ดังกล่าว
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3. หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญ้ติถึงเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ให้เช่า
ที่จะมีต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้เช่าช่วงให้ชัดเจนว่าจะเป็นเช่นใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาในทาง
ปฏิบัติแล้วการที่ผู้ ให้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วงทรัพย์สินต่อจากตนอีกทอดหนึ่งแล้วใน ผู้ ให้เช่าย่อมต้องส่ง
มอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่าช่วงไป ดังนั้น ผู้ที่ครอบครองใช้ สอยและเป็นผู้ที่สามารถ
ดูแลรักษาทรัพย์ได้ในความเป็นจริงแล้วก็ควรจะต้องเป็นผู้เช่าช่วง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็น
กรณีที่เป็นการเช่าช่วงกันทั้งหมดอันผู้ ให้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ตนได้เช่ามาให้แก่ผู้เช่าช่วงทั้ง
หมดแล้ว ฉะนั้น หากจะมีการกําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเพื่อความเสียหายที่เกิด จากหน้าที่
ในการใช้หรือดูแลรักษาทรัพย์จึงอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง แต่เมื่อการเช่าช่วงจะต้อง
มีการเรียกเอาค่าเช่าเนื่องจากการเช่าช่วงก็คือการเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้เช่า
ยังคงต้องการผูกพันตนเองสัญญาเช่าช่วงอยู่เช่นเดิม ผู้เช่าประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์เป็น ค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าช่วงจากผู้เช่าช่วงอยู่ นอกจากนี้ยังมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 562 บัญญัติ
เอาไว้ชัดเจนว่า "ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ตนเช่ ามาจากผู้ให้เช่า แม้ว่า
จะเป็นการกระทําของผู้เช่าช่วงก็ตาม"23 จะเห็นได้ว่าแม้มีการเช่าช่วงเกิดขึ้นแต่ก็มิได้เป็นเหตุให้
สัญญาเช่าทรัพย์ระงับไปแต่อย่างใดไม่ผใู้ ห้เช่าจึงมิได้หลุดพ้นไปจากสัญญาเช่าทรัพย์แต่ประการใด
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องการผูกพันตนเองทั้งตามสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญา
เช่าช่วง หากผู้ให้เช่าประสงค์ที่จะหลุดพ้นไปจากสัญญาทั้งสองแล้ว ผู้ ให้เช่าต้องทําสัญญาประเภทอื่น
อันจะส่งผลทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิดไป หรืออาจจะขอเลิกสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว
ปล่อยให้เจ้าของกรรมสิทธิก์ ับผู้เช่าช่วงได้ตกลงเข้าทําสัญญากันเอง แต่ทั้งนี้หากว่าผู้เช่าช่วงได้ชําระค่า
เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ให้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
545 ได้ กําหนดเอาไว้แล้ว ผู้ ให้เช่าจึงเกิดหน้าที่ที่ต้องชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์ดังกล่าวต่อ
ผู้เช่าช่วง ผู้รับช่วงสิทธิในค่าเช่าดังกล่าวจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 226 และ มาตรา 22724 พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้เช่าช่วงได้ชําระค่าเช่าตามมาตรา 545
ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 562.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 226 และ มาตรา 227.
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การคุ้มครองคู่สัญญาในเรื่องการเช่าช่วง หรือการโอนสิทธิการเช่ายังคงมีความไม่ชัดเจน
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ไ ด้ บัญ ญั ติถึ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วเอาไว้ เพี ย ง
เล็กน้อยและไม่ชัดเจน จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าเมื่อต้องเข้าทําสัญญากับผู้ให้เช่าซึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ วิชาชีพตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยฝ่ายผู้ให้เช่าได้จัดทําสัญญาเช่า
พื้นที่ไว้ล่วงหน้าเป็นสัญญามาตราฐานแล้ว ผู้เช่าไม่มีโอกาสต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาให้เป็น
ธรรมกับตนเองได้ ปัญหาข้อสัญญาเรื่องสิทธิการให้เช่าพื้นที่ข้างต้น จึงเป็นข้อสัญญาที่ลักษณะไม่เป็น
ธรรมตามแก่ผู้เช่าทําให้ผู้เช่าเสียเปรียบเกินควร
จากปัญหาข้อสัญญาที่ลักษณะไม่เป็นธรรมดังกล่าว อาศัยความตาม มาตรา 35 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็น
หนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้น
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา25 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
25

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
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(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน26
จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้ เช่าพื้นที่ ภายในศูน ย์การค้า เป็นธุรกิจ ที่มีการใช้ข้อตกลง
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ประกอบการและใช้อย่างแพร่หลาย
และผู้ประกอบการมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า การที่ผู้ให้เช่าระบุข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่ทํานอง
ว่า “ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีสิทธินําพื้นที่ออกให้เช่า” แต่ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิที่แท้จริงตามกฎหมาย ทําให้ผู้เช่า
เข้าใจได้ว่าหลงเชื่อว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ นพื้นที่เช่าตามกฎหมายโดยการซื้อมาและมีสิทธิ
ใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบ และไม่ได้
ระบุในสัญญาเช่าให้ชัดเจนว่า มีสิทธิในพื้นที่เช่าเพียงใด หากผู้ให้เช่าไม่สามารถนําพื้นที่เช่าให้ผู้เช่าใช้
ประโยชน์ตามอายุสัญญาได้ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้เช่าอย่างไรและรับผิดจํานวนเท่าไหร่ ผู้เช่าไม่รู้
ความจริง ไม่มีอํานาจต่อรองเพื่อทราบความจริงและแก้ไขสัญญาสําเร็จรูปที่ฝ่ายผู้ให้เช่าจัดทํามาให้ลง
นาม
ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซึ่งต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูป
จํานวนมาก จึงเข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศส ถ้าเป็นสัญญาที่
ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคแล้ว เป็นสัญญาที่จะอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้น เป็นสัญญาชนิดใด
ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา สําเร็จรูป หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลงก็ตาม
ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับพิจารณาว่ามีเนื้อหาของ
สัญญาที่เกี่ยวกับการ ชําระราคา ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา
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พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3.
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การปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับการเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่เป็นธรรม
หรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจอย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด ความได้เปรียบ
อย่างเกินควรแล้ว กฎหมายถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฝรั่งเศส
ฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat ทําหน้าที่
พิจารณาเนื้อหาของสัญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภค
เมื่อมีคําร้องมาจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมคุ้ มครองผู้บริโภค หรือสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพให้พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็นข้อเสนอให้
ยกเลิก หรือแก้ไขข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมและประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้สาธารณชนทราบ
นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี การใช้ ข้ อ สั ญ ญา
ที่คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การที่กฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรมของฝรั่งเศสเพิ่มองค์กรฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การคุ้มครองทั้งแต่
ต้นที่มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะทําสัญญาว่าข้อสัญญา
ลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่
ต้นเหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล มีจุดมุ่งหมายบังคับ
แก่ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ที่เกิดจากคู่สัญญาที่ใช้อํานาจเศรษฐกิจที่เหนือกว่าได้กําหนดข้อสัญญาที่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาร่วม
ทําสั ญ ญา โดยไม่ มี อํ านาจต่อ รองได้ เป็ นการเข้าควบคุ มเนื้ อหาสาระของข้ อสั ญ ญาให้เ กิดความ
เหมาะสม
4.4 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับการชาระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่และค่าบริการล่วงหน้า
ภายหลังจากการที่ผู้เช่าได้จองพื้นที่เช่าและชําระเงินเงินจองหรือเงินมัดจําพื้นที่เช่าแล้ว
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าต้องมาทําสัญญาเช่าพื้นที่ร่วมกัน โดยจะมีข้อตกลงเรื่องการชําระเงินค่าตอบแทนใน
การเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้ ให้เช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า
ซึ่งการชําระเงินดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 กรณี คือ
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4.4.1 กรณีชาระเป็นเช็ค
การชําระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดย
ผู้เช่าสั่งจ่ายเป็นเช็คลงจํานวนเงินและวันที่ล่วงหน้า มอบไว้ให้กับผู้เช่า ตามกําหนดระยะเวลาการเช่า
เช่น สัญญาเช่า 3 ปี เอาค่าเช่ามาคํานวณรวมกัน แล้วหารด้วย 36 เดือน สั่งจ่ายเช็คตามยอดเงิ นที่ได้
แยกออกเป็น จํานวน 36 ฉบับ ซึ่งเป็นวิธีการชําระหนี้ที่นิยมที่สุด เนื่องจากเป็นการให้เครดิตผู้เช่าไม่
ต้องนําเงินสดมาชําระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทีเดียว
ผู้เช่ายังสามารถหาเงินมาหมุนเวียนทําธุรกิจอย่างอื่น แล้วนําเงิ นมาเข้าไว้ในธนาคารเมื่อครบกําหนด
ชําระเงินตามเช็ค เพื่อให้ผู้ทรงเช็คเรียกเก็บเงินตามเช็คโดยวิธีของธนาคาร จึงเป็นข้อดีในด้านการ
บริหารเงินของผู้เช่า
ปัญหาคือ การชําระหนี้ด้วยเช็คลงวันที่สั่งจ่ายจํานวนเงินไว้ล่วงหน้าดังกล่าว เป็น
การสั่งจ่ายเช็คตามสัญญาเช่าพื้นที่แ ละสัญญาบริการ จึงเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
กรณีหากผู้เช่ามีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่สามารถขายสินค้าได้ ผลมาจากการที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถก่อสร้างสะพานทางเชื่อมเข้าบริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้าและอยู่ในระหว่าง
การฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างสะพานทางเชื่อมให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้เช่าได้ออกจากพื้นเช่าไปใน
ระหว่างฟ้องร้อง โดยผู้ให้เช่าไม่ยินยอม แม้ผู้เช่าจะได้มีหนังสือแจ้งคืนพื้นที่เช่าก่อนย้ายออกจากพื้นที่
เช่า หรือย้ายออกจากพื้นที่เช่าทันทีโดยไม่ได้แจ้งผู้ ให้เช่าทราบก่อนก็ตาม หากตีความตามสัญญาเช่า
พื้นที่ จะถือว่าผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาและถูกริบเงินตามสัญญาทั้งหมด ดังนั้น เมื่อผู้เช่าสั่งจ่ายเงินค่า
เช่าเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ก็หมายความว่าผู้เช่ามีหน้าที่ต้องเอาเงินเข้าธนาคารตามเช็คภายในวันที่ที่
ระบุไว้ในเช็คแต่ละฉบับ ซึ่งหากผู้เช่าไม่ได้ดําเนินการตามข้อตกลงในสัญญา โดยไม่เมื่อถึงกําหนดวันที่
เรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ ให้เช่าได้นําเช็คเรียกเก็บเงินกับธนาคารตามเช็ค แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธ
การจ่ า ยเงิ น หรื อ ไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บเงิ น ตามเช็ ค ได้ (เช็ คเด้ ง ) ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ผู้ ให้ เ ช่ า ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่
ครอบครองเช็คก็จะดําเนินการตามกฎหมายเอากับผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค ผู้เช่าจะมีความผิดทาง
อาญา ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ซึ่ง มี
โทษจําคุก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
มาตรา 4 ผู้ใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมี
ลักษณะหรือมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
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(3) ให้ใช้เงินมีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่
ออกเช็คนั้น
(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจน
จํานวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงิน
ตามเช็คนั้นผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา27
เมื่อเกิดกรณีปัญหาข้างต้น ผู้เช่ามักจะเข้าใจว่า หากได้แจ้งขอยกเลิกการเช่าพื้นที่
ก่อนออกจากพื้นที่ให้กับผู้ให้เช่าได้รับทราบแล้ว สัญญาเช่าและสัญญาบริการจะสิ้นสุดลงทันที สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามสัญญาเช่าก็จะหมดไป รวมถึงเช็คค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ที่ได้สั่ง
จ่ายลงวันที่ล่วงหน้ามอบไว้ให้กับผู้ให้เช่าก็ไม่สามารถนํามาเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เช่นกัน แต่ฝ่ายผู้ ให้
เช่ า ไม่ ไ ด้ ยิน ยอมเช่ นนั้ น โดยพิจ ารณาจากสั ญ ญาเช่ าพื้ น ที่ ที่ จั ด ทํา โดยฝ่ า ยผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะมี ข้ อ ความ
ที่กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น
“ผู้เช่าจะเริ่มให้บริการในสถานที่นับตั้งแต่วันเปิดทําการร้านค้าเป็นต้นไป โดยผู้เช่า
จะต้องเปิดให้บริการทุกวันตามกําหนดวัน และเวลาเปิด -ปิดทําการของพลาซ่าโดยเคร่งครัด ซึ่งในวัน
ทําสัญญานี้ ผู้เช่าทราบดีว่า พลาซ่ามีเวลาเปิด -ปิดทําการของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา
19.00 น. หากผู้เช่าประสงค์จะหยุดให้บริการในวันหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในเวลาเปิดทําการพลาซ่า
ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับ เป็นเงินจํานวน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อวัน และผู้เช่าต้อง
ชําระทันทีที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่เปิดบริการติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 (สาม) วัน
และ/หรือรวมกันไม่เกิน 10 (สิบ) วัน ภายใน 1 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญานี้
และสัญญาอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และมีสิทธิริบบรรดาเงินจํานวนใดๆ ที่ผู้เช่าได้ชําระหรือ
ส่งมอบให้แก่ผู้ให้เช่าไว้ได้จนเต็มจํานวนเป็นค่าเสี ยหาย เว้นแต่การหยุดให้บริการนั้นจะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ให้เช่าแล้ว”
“ค่าตอบแทนดังกล่าว กรณีสัญญาเช่าเลิกกันโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่า
ตกลงยินยอมให้ริบค่าตอบแทนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องคืนให้กับผู้เช่า”
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“หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่านี้และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้
เช่าแก้ไขก่อน เว้นแต่หากในสัญญานั้นๆ ได้กําหนดให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยต้องบอกกล่าว
ผู้เช่าให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ถ้าผู้เช่าไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดตามหนังสือบอก
กล่าวของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
จากข้อความทํานองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า การเปิด
ร้านจําหน่ายสินค้าของผู้เช่าเป็นสิ่งสําคัญต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า ดังนั้น หากร้านค้าใดปิดร้าน
จําหน่ายสินค้าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้เช่าพิจารณาอนุมัติก่อน เพราะหากร้านค้าใดปิดร้านจําหน่าย
สินค้าบ่อยครั้ง หรือร้านค้าหลายร้านปิดพร้อมกันโดยไม่ได้แจ้งผู้ให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเพื่อจัด
ระเบียบจากผู้ให้เช่า เมื่อมีการปิดร้านจากเหตุดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า
ดังนั้น ในสัญญาเช่าพื้นที่จะไม่มีข้อความให้สิทธิผู้เช่าเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยผู้ ให้เช่าไม่ยินยอม
จึงเกิดปัญหาว่า เมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญาและออกจากพื้นที่เช่าแล้ ว สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าตาม
สัญญาเช่าพื้นที่ระงับไปในทันทีด้วยหรือไม่ ผู้เช่ายังต้องชําระค่าเช่าให้กับผู้ ให้เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่
อีกหรือไม่ การยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดเป็นการโต้แย้งสิทธิผู้ให้เช่า จนมีสิทธิดําเนินคดีกับผู้เช่าซึ่งสั่ง
จ่ายเช็คมอบไว้ให้กับผู้ ให้เช่าล่วงหน้าได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นพิพาทในทางแพ่ง
หากไม่มีการฟ้องร้องเพื่อให้ศาลมีคําวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติผู้เช่าและผู้ให้
เช่ า ก็ ต้ อ งยึ ด หลั ก ตามที่ สั ญ ญาพื้ น กํ า หนดไว้ แนวทางการปฏิ บั ติ เมื่ อ เช็ ค มี มู ล หนี้ ต ามกฎหมาย
พนักงานสอบสอนต้องรับแจ้งความและดําเนินคดีอาญาเอาผิดกับผู้เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อผู้ทรง
เช็คไม่ส ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ไม่ว่ากรณีใด (เช็คเด้ง) ผู้เช่าจะมีความผิดทางอาญา ตาม
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ตามอัต ราโทษที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการร้องทุกข์หรือฟ้องร้องดําเนินคดีนั้น ก็ต้องทําภายในกําหนดอายุความ
กล่าวคือ สําหรับในคดีอาญานั้นต้องดําเนินการภายในกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามเช็ค (วันที่เช็คเด้ง)
ทั้งนี้ การจ่ายเช็คเด้งนอกจากมีสิทธิติดคุกแล้ว ยังจะต้องรับผิดในทางแพ่งด้วยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 "บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อม จะต้องรับ
ผิดตามเนื้อความ ในตั๋วเงินนั้น ถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น แกงไดหรือลายพิมพ์
นิ้วมืออ้าง เอาเป็นลายมือชื่อในตั๋วเงิ นนั้นไซร้ แม้ถึงว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ท่านว่าหาให้ผล
เป็น ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไม่"28
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โดยคดีแพ่งต้องฟ้องร้องภายในอายุความ ดังต่อไปนี้
1. ฟ้อ งผู้ รับ รองตั๋ว แลกเงิน ผู้อ อกสัญ ญาใช้เ งิน มี กําหนด 3 ปี นับแต่วั นตั๋ วถึ ง
กําหนด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001)
2. ฟ้ อ งผู้ ส ลั ก หลั ง และผู้ สั่ ง จ่ า ย มี กํ า หนด 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ตั๋ ว เงิ น ถึ ง กํ า หนด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002)
3. ฟ้ อ งไล่ เ บี้ ย กั น เอง และฟ้ อ งไล่ เ บี้ ย ผู้ สั่ ง จ่ า ย มี กํ า หนด 6 เดื อ น (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1003)29
การชําระค่าเช่า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ
บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงใดๆ โดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นเช็คลงจํานวนเงินและวันที่
ล่วงหน้า มอบไว้ให้กับผู้ให้เช่าหากเกิดกรณีพิพาทและผู้ให้เช่าไม่ยินยอมเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าอาจ
ถูกดําเนินคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง เนื่องจากเช็คสั่งจ่ายไว้ล่วงหน้ามีมูลหนี้ตามสัญญาเช่าพื้นที่
สัญญาบริการ บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง โดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือมีคําตัดสินที่แน่
ชัดว่าผู้ เช่ายังคงมี หน้าที่ ต้องชําระเงินตามข้อตกลงในสัญ ญาต่อไปอีกหรือไม่ แต่ผู้เช่ากับต้องถูก
ดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ต้ อ งเสี ย เงิ น ประกั น ตั ว ต่ อ สู้ ค ดี เสี ย ค่ า ทนายความ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมถึงเสียเวลาและชื่อเสียงอีกด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นสําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
จํานวนมาก ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้เช่าต้อ งชําระเงินตามข้อตกลงจนสิ้นสุดสัญญา แม้ผู้เช่าจะแจ้ง
ยกเลิกสัญญาแล้ว จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลงถูกกําหนดจากฝ่ายผู้ให้เช่าเพียงฝ่ายเดียว
ซึ่งผู้เช่าไม่มีอํานาจต่อรองเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาสําเร็จรูปมีลักษณะที่ไม่
เป็นธรรมต่อผู้เช่า ทําให้ผู้เช่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้เช่าเกินควร
4.4.2 กรณีชําระเป็นเงินสด
การชําระค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นเงินสดมอบให้กับผู้ให้เช่าทั้งหมดตามข้อตกลง แม้จะไม่มีความเสี่ยงในการถูกดําเนิคดีอาญาและ
คดีแพ่งเหมือนในกรณี ชําระเป็นเช็คข้างต้นก็ตาม แต่หากเกิดกรณีพิพาทและผู้ ให้เช่าไม่ยินยอมเลิก
สัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าอาจถูกริบเงินสดที่ได้ชําระมาแล้วทั้งหมด เพราะสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่
จะเป็นสัญญาเช่าพื้นที่มีกําหนดระยะการเช่าเป็นระยะยาว เช่น 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี เป็นต้น ดังนั้ น
การชําระค่าเช่าล่วงหน้าค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงต้องชําระล่วงหน้าครั้งเดียวเป็น
จํานวนมาก
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1001-1003.

180
ปัญหาคือ หากผู้เช่าต้องการจะให้ผู้ ให้เช่าคืนเงินทั้งหมดที่ได้ชําระไปแล้ว ผู้เช่า
จะต้องใช้สิทธิทางศาลยื่นฟ้องผู้ให้เช่าเป็นจําเลยให้ศาลมีคําวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว และ
มีคําสั่งในคืนเงินแก่ผู้เช่า หากผู้ ให้เช่าไม่ชําระเงินตามคําพิพากษาให้กับผู้เช่า ผู้เช่าต้องดําเนินการ
บังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ให้เช่าที่ดําเนินการโดยผู้แทนนิติบุคคลเกือบทุกแห่งจะมี
ที่ปรึกษากฎหมายจัดสรรทรัพย์สินของนิติบุคคลเพื่อเกิดกรณีปัญหาต่างไว้หมดแล้ว ทําให้การสืบ
ทรัพย์บังคับคดีเอากับผู้ประกอบการไม่เจอทรัพย์สินอะไรที่บังคับเอากับผู้ ให้เช่าได้ จึงทําให้ผู้เช่าที่
ชําระเช่าสถานที่ ค่าบริการล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเงินสดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
และยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น บางกรณี ผู้ เ ช่ า ได้ กู้ เ งิ น จากธนาคารมาก้ อ นนึ ง แล้ ว ชํ า ระเป็ น เงิ น สดให้ กั บ
ผู้ประกอบการไปแล้ว เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวผู้เช่านอกจากไม่สามารถบังคับคดีเอากับผู้ ให้เช่าได้แล้ว
ยังต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราที่ธนาคารกําหนดไว้ซึ่งเป็นอัตราที่สูงอีกส่วนหนึ่งด้วย
ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาสําเร็จรูปมีลักษณะที่ไม่เเป็นธรรมต่อผู้เช่า ทําให้ผู้เช่าถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้ให้เช่าเกินควร
จากปัญหาสัญญาสําเร็จรูปมีลักษณะที่ไม่เเป็นธรรมดังกล่าว อาศัยความตาม
มาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ
ใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมาย กําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติ
ประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํา นาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
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 ตามหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา
กําหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
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การกํา หนดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา30 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจ
ที่ควบคุม สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " 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 โดย
พิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน31
จึงวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค สัญญาสําเร็จรูปถูกจัดทําขึ้นโดยฝ่ายผู้ประกอบการและใช้อย่างแพร่หลาย
และผู้ ประกอบการมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้เช่า ข้อ สัญ ญาที่ กําหนดให้ผู้เช่าต้องชําระเงินตาม
ข้อตกลงจนสิ้นสุดสัญญาแม้ผู้เช่าจะแจ้งยกเลิกสัญญาและย้ายออกจากพื้นที่เช่าแล้ว ทั้งในกรณีสั่งจ่าย
เป็นเช็คอันเป็นสาเหตุให้ถูกดําเนินคดีอาญาได้ และกรณีชําระเงินสดผู้ให้เช่าจะถูกริบเงินทั้งหมดที่
ชําระเป็นค่าเช่าล่วงหน้า ผู้เช่าจึงต้องฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ให้เช่าเพื่อเรียกเงินคืน โดยไม่มีความ
แน่นอนว่าหากชนะคดีแล้วผู้ให้เช่าจะมีเงินคืนให้หรือไม่ อีกทั้งยังต้องแบกรับดอกเบี้ยเงินกู้หากเงินที่
นํามาชําระค่าเช่าล่วงหน้าให้กับผู้เช่าเป็นเงินที่กู้มาจากธนาคารหรือบุคคลอื่น ข้อสัญญาดังกล่าวจึง
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งต้องเข้าทําสัญญาสําเร็จรูปจํานวนมากโดยไม่มีอํานาจ
ต่อรอง จึงเข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดั งกล่าว
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
31
พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3.
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สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศส ถ้าเป็น
สัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคแล้ว เป็นสัญญาที่จะ
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้น เป็นสัญญา
ชนิดใด ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา สําเร็จรูป หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลง
ก็ตาม ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับพิจารณาว่ามีเนื้อหา
ของสัญญาที่เกี่ยวกับการ ชําระราคา ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา
การปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับการเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่เป็นธรรม
หรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจอย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด ความได้เปรียบ
อย่างเกินควรแล้ว กฎหมายถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ฝรั่งเศสฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat
ทําหน้าที่ พิจารณาเนื้อหาของสั ญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือ
ผู้บริโภค
เมื่ อ มี คํ า ร้ อ งมาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ สมาคมคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค หรื อ สมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพให้พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็น
ข้อเสนอให้ยกเลิก หรือแก้ไขข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมและประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้
สาธารณชนทราบ
นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญา
ที่คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การที่กฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรมของฝรั่งเศสเพิ่มองค์กรฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การคุ้มครอง
ตั้ง แต่ต้ น ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม และเป็ นการให้ ข้ อมู ล ข่ าวสารแก่ ผู้ที่ จ ะทํ า สั ญ ญาว่ า
ข้อสัญญาลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหา
ทั้งแต่ต้นเหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล มีจุดมุ่งหมาย
บั ง คั บ แก่ ข้ อ สั ญ ญาไม่ เ ป็ น ธรรม ที่ เ กิ ด จากคู่ สั ญ ญาที่ ใ ช้ อํ า นาจเศรษฐกิ จ ที่ เ หนื อ กว่ า ได้ กํ า หนด
ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่เข้ามาร่วมทําสัญญา โดยไม่มีอํานาจต่อรองได้ เป็นการเข้าควบคุมเนื้ อหาสาระของข้อสัญญาให้เกิด
ความเหมาะสม
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4.5 ปัญหาข้อสัญญาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยจากการผิดนัด
มีผู้บริโภคเป็นจํานวนมากร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่
ใช้สัญญาสําเร็จรูปที่มีข้อสัญญาไม่ธรรมต่อผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ แต่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่สามารถบังคับผู้ประกอบธุรกิจได้ เพราะเป็นเสรีภาพของบุคคลตามหลักแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา ซึ่งยึดถือหลักแห่งความศักดิ์สิทธิในการ
แสดงเจตนา และหลักแห่งเสรีภาพในการทําสัญญาโดยเคร่งครัด คือ เมื่อคู่กรณีได้แสดงเจตนาทํา
นิติกรรมสัญญากันโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจแล้ว คู่กรณีจะต้องถูกผูกพันและต้อง
ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ถ้าวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่เป็นการต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมายไม่เป็นการพ้นวิสัย หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
นิติกรรมสัญญานั้นก็สามารถใช้บังคับกันได้ แม้ว่าผลของสัญญานั้ นจะทําให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่าย
หนึ่งก็ตาม เช่น สัญญาที่กําหนดการผิดนัดของผู้เช่าว่า หากผู้เช่าผิดประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่ชําระมาแล้วทั้งหมด ทั้งที่ผู้ ให้เช่ายังมิได้ดําเนินการพัฒนา
พื้นที่เช่า หรือก่อสร้างตามแบบที่โฆษณาไว้แต่อย่างใด กรณีกลับกันหากผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดเพียงแต่คืนเงินที่ได้รับไว้จากผู้เช่าแล้วเท่านั้น โดยไม่มีข้อความระบุว่าผู้ ให้เช่า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้เช่าอย่างไรบ้าง ซึ่งเงินที่ผู้ ให้เช่ายอมคืนให้แก่ผู้เช่านั้น เป็นเงินของ
ผู้เช่าที่ได้มอบให้ผู้ให้เช่าไว้ล่วงหน้า ผู้เช่าจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะได้รับคืนอยู่แล้วเมื่อผู้ ให้เช่าผิดสัญญา
เช่าพื้นที่
ในอดีตหลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเป็นธรรม แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักแห่ง
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล ในสภาพความจริงของสังคม ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปแล้วว่าบุคคลไม่มีความเสมอภาคกัน บุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
การศึกษา สติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่อยู่ในฐานะของผู้บริโภคย่อมไม่อยู่ในฐานะที่มีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ไม่มีอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ
กรณีข้อตกลงในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ย
จากการผิดนัดเช่น
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"ข้อ... หากผู้เช่าประสงค์จะหยุดให้บริการในวันหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในเวลาเปิดทําการ
พลาซ่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับ เป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อวัน ผู้เช่าต้องชําระทันทีที่ผู้ให้เช่า
แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่เปิดบริการติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน และ/หรือรวมกันไม่เกิน 10
วัน ภายใน 1 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญานี้และสัญญาอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้ า และมี
สิท ธิ ริ บ บรรดาเงิ น จํ า นวนใดๆ ที่ ผู้ เ ช่า ได้ ชํ า ระหรื อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ าไว้ ไ ด้ จ นเต็ม จํ า นวนเป็ น
ค่าเสียหาย เว้นแต่การหยุดให้บริการนั้นจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าแล้ว
ผู้เช่าต้องเข้าทําการตกแต่งร้านค้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วันก่อนวันเริ่มอายุ
สัญญาเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่า และการตกแต่งดังกล่าวต้องดูสวยงามเรียบร้อย
ก่อนการตกแต่งร้านค้าในวรรคก่อน ผู้เช่าต้องส่งแบบการตกแต่งพร้อมรายละเอียด
ให้กับผู้ให้เช่า พิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการตกแต่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อผู้ให้
เช่าอนุมัติแบบให้ผู้เช่าดําเนินการตกแต่งแล้ว ผู้เช่ามีหน้าที่วางเงินประกันความเสียหายจากการ
ตกแต่งให้กับผู้ให้เช่าเป็นเงินจํานวน 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้เช่าจึงจะสามารถเข้า
ดําเนินการตกแต่งในสถานที่ได้
ข้อ... เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 11 หากผู้เช่าไม่สามารถเปิดร้านค้ าในสภาพสมบูรณ์ได้
ผู้เช่าจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงินจํานวน 50,000 บาท ต่อวัน จนกว่าผู้เช่าจะเปิดร้านค้า
ได้ตามปกติ
ข้อ... กรณีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่น โดยได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า ผู้ เช่าต้องชําระค่าธรรมเนีย มการโอนสิทธิให้กับผู้ให้เช่า เป็นจํานวนเงิน
100,000 บาท
ข้อ... เมื่อสัญญานี้เลิกกันหรือสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าได้นําคดีขึ้น
สู่ศาลหรือไม่ก็ตาม หรือคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่าจะต้องส่งมอบคืน
สถานที่ สิ่งติดตรึงตรา สิ่ งตกแต่ง เครื่องประกอบหรืออุปกรณ์ทั้งปวงในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย
ครบถ้วน และผู้เช่าตกลงปรับปรุงสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้สถานที่มีสภาพเหมือนกับก่อนที่จะ
มีการตกแต่ง ตามสัญญาเช่าทุกประการ ให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 15 วัน โดยปราศจากข้อโต้แย้ง เว้นแต่
ผู้ให้เช่าจะพิจารณาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าไม่ต้องปรับปรุงสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทั้งนี้ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ผู้เช่านําเข้ามาไว้ในสถานที่และบริวารออกไปจาก สถานที่
ภายใน 15 วัน
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หากผู้เช่าไม่ส่งมอบคืนสถานที่ และสิ่งติดตรึงตราดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่า และ/หรือขน
ย้ายทรัพย์สิ นและบริวารออกไปจากสถานที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สัญ ญานี้หรือสัญ ญาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้เช่ายินยอมให้ทรัพย์สินสิ่งของที่ ผู้เช่านําเข้ามาในสถานที่ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้ายึดหรือครอบครองสถานที่โดย
ทําลายกุญแจ สิ่งกีดขวาง เพื่อให้ผู้ให้เช่าเข้าครอบครองและล๊อกกุญแจสถานที่ดังกล่าว และขนย้าย
ทรัพย์สินดังกล่าวออกจากสถานที่ไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่น ที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรและ/หรือปิดกั้นมิให้
ผู้เช่าและบริวารเข้ามาในสถานที่ หรือกระทําการใดๆ เพื่อเป็นการระงับมิให้ผู้เช่าและบริวารใช้หรือยุ่ง
เกี่ยวกับสถานที่ได้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดต่อผู้เช่า
การยึดสถานที่และทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารในสถานที่ ไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่า ในการ
เรียกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและค่าเสียหายจากผู้เช่าตามกฎหมาย”
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในข้ อ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า เสี ย หาย เบี้ ย ปรั บ หรื อ
ดอกเบี้ยจากการผิดนัด จะมีลักษณะคล้ายกัน หรือกําหนดไว้ทํานองเดียวกันคือ
1) ถ้าผู้เช่าผิดนัดชําระเงินงวดใดงวดหนึ่ง ถือว่าผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที
โดยมิต้องบอกกล่าวและริบเงินที่ผู้เช่าได้ชําระไว้แล้ว ทั้งหมด
2) หากให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ให้เช่าเพียงแต่คืนเงินที่ได้รับไว้แล้ว
3) หากผูเ้ ช่าจะเปลี่ยนนิติกรรมสัญญาให้แก่บุคคลที่สาม ผู้เช่าต้องเสียค่าเปลี่ยนสัญญา
10,000.00 บาท ให้แก่ผู้จะขาย
4) หากผู้เช่าผิดนัดชําระเงินงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ เช่าต้องเสียดอกเบี้ยให้ แก่ผู้ให้เช่าของ
จํานวนเงินที่ผิดนัด
จะเห็นได้ว่าข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสัญญาสําเร็จรูป ที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้กําหนค
ข้อความในสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นจะกําหนดเรื่องการผิ ดนัดซึ่งผู้ เช่าต้องเสียค่าเบี้ยปรับ หรือ
จะต้องเสียดอกเบี้ย หรือถูกริบเงินที่ชําระไปแล้วแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนทางด้านผู้ให้เช่ามิได้กําหนดสิ่ง
เหล่านี้ไว้ จะกําหนดไว้บ้างก็แต่การคืนเงินที่ผู้ เช่าได้ชําระไปแล้วเท่านั้น ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นก็เป็นเงิน
ของผู้เช่าที่มีสิทธิจะต้องได้รับคืนอยู่แล้ว ส่วนเรื่องจะชดเชยความเสียหาย หรือ ดอกเบี้ย แทบจะไม่ได้
กําหนดไว้เลย ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดนัดชําระหนี้ เช่น ไม่ดําเนินก่อสร้างพื้นที่เช่าตาม
สัญญา ฝ่ายผู้เช่าจะต้องฟ้องร้องเรียกเงินที่ชําระไปแล้ว คืนพร้อมกับค่าเสียหายหรือ ดอกเบี้ยอีกส่วน
หนึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสําหรับประชาชนผู้ เช่าดังได้กล่าวมาแล้วว่า การดําเนินการของผู้ให้เช่าส่วน
ใหญ่จะให้ผู้เช่าวางเงินจองไว้ก่อน ต่อมาก็ให้ผู้เช่าทําสัญญาเช่าพื้นทีแ่ ล้วชําระค่าเช่าตาสัญญาตาม
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สัญญา ในขณะที่ผู้ให้เช่ามิได้ดําเนินเริ่มก่อสร้างพื้นที่เช่า แต่อย่างใด และการฟ้องร้องดําเนินคดีกับ
ผู้ให้เช่า ผู้เช่าก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดําเนินคดีเพิ่มมากขึ้นไปอีก จะต้องเสียเวลาอีกเป็น
ปี กว่าคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อคดีถึงที่สุดแต้วก็ต้องดําเนินการบังคับคดีกันอีก ถึงเวลานั้นผู้ ให้เช่าอาจ
หลบหนีหรือไม่มีทรัพย์สินจะให้บังคับคดีก็ได้
ข้อสัญญาที่ระบุเรื่องค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยจากการผิดนัด รวมทั้งการริบเงิน
ที่ผู้เช่าได้ชําระไว้แล้วนั้น ผู้ ให้เช่าสามารถกําหนดไต้ ตามนั้นหรือไม่ และเมื่อเกิดการผิดนัดผู้ ให้เช่า
สามารถจะบังคับตามข้อสัญญาเหล่านั้นได้เพียงใด หลักแห่งความศักดิ์สิทธิแห่งกาเจตนาและเสรีภาพ
ในการทํ าสั ญ ญาของคู่สั ญญา เมื่ อได้ทําสัญ ญากันโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้ วยความสมัครใจ
ข้อสัญญานั้นก็จะผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ถ้าวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 150 บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม ชัดแจ้งโดยกฎหมาย
เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็น
โมฆะ”32 เมื่อสัญญาเช่าพื้นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัยและ
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนี้ก็ใช้บังคับกันได้ แม้หลัก
ในกฎหมายแพ่งจะทําได้ แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือข้อสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาสําเร็จรูป นั้น
เป็นธรรมหรือไม่ ผู้ให้เช่าได้เปรียบผู้เช่าเกินสมควรหรือไม่ เช่นข้อสัญญาที่ระบุว่า “หากผู้เช่าผิดนัด
การชําระเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดสัญญาเป็นอันระงับ ผู้ ให้เช่ายกเลิกสัญญาได้โดยมิ
ต้องบอกกล่าวล่วง หน้าพร้อมทั้งมีสิทธริบเงินที่ผู้เช่าที่ชําระไว้แล้วทั้งหมด” ในขณะที่ผู้ให้เช่ายังมิได้
ดําเนินก่อสร้างพื้นที่เช่าแต่อย่างใด และในสัญญาก็มิได้กําหนดเวลาว่าจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไร สิ้นสุด
เมื่อไร
ผู้เขียนเห็นว่าสัญญาเช่าพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าต่าง
เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับชําระราคาที่เช่า และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ เช่า ผู้เช่าก็เช่นเดียวกันเป็นเจ้าหนี้ที่จะ
ได้รับมอบซึ่งทรัพย์สินที่ เช่า และในขณะเดียวกันก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องชําระราคาให้แก่ผู้ ให้เช่าด้วย
ในแง่ของผลแห่งสัญญา ถ้าเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่
ยอมชําระหนี้ จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชําระหนี้ตอบแทน กล่าวคือ หากว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เรียกเองให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติการชําระหนี้ โดยฝ่ายที่เรียกเองมิได้ชําระหนี้ของตนตอบแทน
แล้วละก็ ฝ่ายที่ถูกเรียกเองก็สามารถปฏิเสธไม่ชําระหนี้ได้ การปฏิเสธชําระหนี้เมื่ออีกฝ่ายไม่ชําระหนี้
32

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 150.
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ต่างตอบแทนนี้ มีศัพท์วิชาการเฉพาะในภาษาละตินว่า “exceptio non adimpleti contractus”33
ในขณะที่ผู้จะเช่าได้มกี ารชําระจนครบจํานวนที่ตกลงไว้แล้วก็ตาม แต่ทางด้านผู้ให้เช่ายังมิได้มีการเริ่ม
ปฏิ บั ติ ก ารชํ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า แต่ อ ย่ า งใด หากผู้ เ ช่ า มี ก ารผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ไ ม่ ว่ า งวดใดงวดหนึ่ ง
ในสัญญากําหนดให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาแล้วริบเงินที่ชําระไปแห้วทั้งหมดได้ โดยมิต้องบอกกล่าว
หรือจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับจากการผิดนัด จึงถือได้ว่าไม่เป็นธรรมสําหรับผู้บริโภค
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลง
ใน สัญญาระหว่าง ผู้บริโภค กับผู้ประกอบธุรกิ จการห้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป ที่ทําให้
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูป ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิน
สมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
เท่านั้น”
การได้ เ ปรี ย บคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น การได้ เ ปรี ย บที่ เ กิ น สมควรจึ ง จะทํ า ให้
ข้อสัญญาที่ได้เปรียบนั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้โดยกฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดทําให้ได้เปรียบหรือไม่ ไว้ในมาตรา 4 วรรคสาม และบัญญัติ
ถึงแนวทางการพิจารณาข้อได้เปรียบนั้นว่าเป็นการได้เปรียบกันเกินสมควรหรือไม่ไว้ในมาตรา 4 วรรค
ท้าย ประกอบมาตรา 1034
มาตรา 4 วรรคสาม “ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติ หรือ
รับภาระเกินกว่าที่วิญญชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทํา ให้ได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น (4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตาม
สัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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 ให้พิเคราะห์ถงึ พฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง
(1) ความสุจริต อํานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัด
จัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบั ติ ทางเลืออกอย่า งอื่ น และทางได้เ สียทุก อย่า งของ
คู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง

33

ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายว่าด้วยสัญญา (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 55.
34
จรัญ ภักดีธนากุล, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540,
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร, 2541), หน้า 22.
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(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
(3) เวลา และสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
(4) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึง่
การที่ไม่ระบุไว้ในสัญญาว่าจะเริ่มก่อสร้างศูนย์การค้าเมื่อไร พอจะอนุมานได้ว่าเป็นการ
ให้ สิ ท ธิ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาในระยะเวลาที่ ล่ า ช้ า ได้ โ ดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
ตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 วรรคสาม (4) ซึ่งทางด้านผู้เช่าก็
เชื่อว่าได้ชําระค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ให้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่า ก็จะเริ่มก่อสร้างศูนย์การค้าไปด้วยเพื่อให้เสร็จ
ทันเวลาที่โฆษณาไว้
สําหรับเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติตามสัญญานั้น ระหว่างผู้จะเช่ากับผู้ให้เช่าและ
สถานที่ที่จะทําการก่อสร้าง อยู่ห่างไกลกันโดยระยะทาง ผู้เช่าจะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้จะขายได้เริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างศูนย์การค้าไปบ้างหรือไม่หากผู้เช่ามิได้ไปติดตามดูแล การที่ผู้เช่าอาจผิดนัดชําระ
ชําระเงินดาวน์งวดใดงวดหนึ่ง โดยผู้ ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาและริบเงินที่ผู้ เช่าชําระไปแล้วทั้งหมด
ได้ทันทีโดยมิได้บอกกล่าว หรือคิดดอกเบี้ยในการผิดนัดหรือคิดเบี้ยปรับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม
ในขณะที่ผู้ให้เช่ายังมิได้เริ่มปฏิบัติการชําระหนี้ให้กับ ผู้เช่าบ้างเลย ผู้เขียนเห็นว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมและถึงแม้ว่าฝ่ายผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาชําระเงินค่างวดก็ตาม ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้เช่ามีสิทธิ
ริบมัดจําได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 (2) ก็ตาม แต่ในมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (พ.ศ 2540) กําหนดให้ศาลสามารถปรับลดมัดจําที่สู งเกินส่วน
ลงได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้ริบมัดจํา อ้างสิทธิทจะริบมัดจําแล้วเท่านั้น ผู้วางมัดจําจึงจะขอให้ศาลปรับ
ลดมัดจําที่สูงเกินส่วนลงได้ ส่วนระดับในการปรับลดมัดจําของศาลตามมาตรา 7 นี้ มิได้บัญญัติให้
ลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่ กรณีเหมือนดังในมาตราอื่นๆ แต่ให้ศาลปรับลดมัด
จําที่สูงเกินส่วนนั้นลงมาให้ริบกันได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริง ในเรื่องมัดจําตามมาตรา 7 นี้
จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 10 ที่จะต้องนําปั จจัยต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรานั้นมาประกอบการ
พิจารณา และความเสี ยหายที่แ ท้จริงตาม มาตรา 7 นี้ คือความเสียหายที่แท้จริงของผู้รับมัดจํา
ต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากเหตุที่ทําให้ริ บมัดจําได้เท่านั้น ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจาก
เหตุปจั จัยอื่น35

35

เพิ่งอ้าง, หน้า 62.
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ตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติว่า "ในการประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมาย กําหนดให้ต้องทําเป็น
หนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การ
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิ ได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้ว ยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา36 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาและลัก ษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า " คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะ
กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน37

36

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.
37
พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 มาตรา 3.
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เมื่อพิจารณาบทกฎหมายข้างต้น 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 ข้อตกลงที่
กํ า หนดให้ ผู้ เ ช่ า ต้ อ งชํ า ระค่ า เช่ า จนครบจํ า นวนที่ ต กลงไว้ แต่ ท างด้ า นผู้ ใ ห้ เ ช่ า ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารเริ่ ม
ปฏิบัติการชําระหนี้ให้แก่ผู้เช่าแต่อย่างใด โดยสัญญาเช่าไม่มีการกําหนดค่าเสียหาย เบี้ยปรับ หรือ
ดอกเบี้ยให้ผู้ให้เช่าต้องชําระจากการผิดนัดแต่อย่างใด กลับกันหากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่า
งวดใดงวดหนึ่ง ในสัญญาจะกําหนดให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาแล้วริบเงินที่ชําระไปแล้วทั้งหมดได้ โดยมิ
ต้องบอกกล่าว หรือจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับจากการผิดนัดอย่างสูงฝ่ายเดียว จึงถือได้ว่าข้อ
สัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมสําหรับผู้บริโภคจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่ าพื้นที่ซึ่งต้องเข้าทํา
สัญญาสําเร็จรูปจํานวนมาก จึงเข้าเงื่อนไขที่กําหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้
การประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ และมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา โดยการกําหนดของคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศส ถ้าเป็นสัญญาที่
ทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภคแล้ว เป็นสัญญาที่จะอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (มาตรา 35) โดยไม่จํากัดว่าสัญญานั้น เป็นสัญญาชนิดใด
ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา สําเร็จรูป หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีการเจรจาตกลงก็ตาม
ถ้าเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับพิจารณาว่ามีเนื้อหาของ
สัญญาที่เกี่ยวกับการ ชําระราคา ระยะเวลาในสัญญา การต่ออายุของสัญญา การบอกเลิกสัญญา การ
ปฏิบัติการชําระหนี้ ภาระการรับการเสียงภัย ตลอดจนขอบเขตความรับผิด มีลักษณะไม่ เป็นธรรม
หรือไม่ โดยมีการใช้อํานาจเศรษฐกิจอย่างไม่สุจริตของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันก่อให้เกิด ความได้เปรียบ
อย่างเกินควรแล้ว กฎหมายถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับ
องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฝรั่งเศส
ฉบับนี้ใช้ “คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานใน Conseil d’Etat ทําหน้าที่
พิจารณาเนื้อหาของสัญญาที่ทําระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ไม่ประกอบวิชาชีพหรือผู้บริโภค
เมื่อมีคําร้องมาจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพให้พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจทําเป็นข้อเสนอให้
ยกเลิก หรือแก้ไขข้อสัญญาที่มีลักษณะไม่เป็นธรรมและประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้สาธารณชนทราบ
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นอกจากนี้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง กํ า หนดโทษปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ข้ อ สั ญ ญา
ที่คณะกรรมการข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้ประกาศแจ้งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การที่กฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรมของฝรั่งเศสเพิ่มองค์กรฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอีกองค์กรหนึ่งนอกจากศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขเยียวยาให้การคุ้มครองทั้งแต่
ต้นที่มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะทําสัญญาว่าข้อสัญญา
ลักษณะใดที่จะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช้บังคับไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งแต่
ต้นเหตุ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในชั้นศาล มีจุดมุ่งหมายบังคับ
แก่ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ที่เกิดจากคู่สัญญาที่ใช้อํานาจเศรษฐกิจที่เหนือกว่าได้กําหนดข้อสัญญาที่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างเกินควร เป็นสัญญาที่ไปจํากัดสิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาร่วม
ทําสั ญ ญา โดยไม่ มี อํ านาจต่อ รองได้ เป็ นการเข้าควบคุ มเนื้ อหาสาระของข้ อสั ญ ญาให้เ กิดความ
เหมาะสม

