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บทคัดยอ 
 
   ในปจจุบนัสภาพสังคม และเศรษฐกจิของประเทศไทยมีความเจริญกาวหนามากกวาใน
อดีตการทําสัญญาจะอางหลักความศักดิสิ์ทธิของการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพในการทําสัญญา
โดยถือวา ทุกคนมีความเสมอภาคกันในการทําสัญญาใดๆ ที่บุคคลสองฝายสมัครใจทําขึ้นระหวาง
กันยอมมีผลเสมือน เปนกฎหมายใชบงัคับระหวางกัน การทําสัญญาสําเร็จรูปฝายเดียว โดยใชหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา ซ่ึงผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู ความเขาใจและความสันทดัจัดเจน ทําใหสัญญาสําเร็จรูปนั้น มีขอตกลง
ที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภคที่ใชบังคับกันไดตามกฎหมาย เนื่องจากขอตกลงนั้นไมขดัตอกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซ่ึงผูบริโภคตองยอมรับ และปฏิบัติ
ตามขอตกลงนั้นจึงเปนเหตใุหผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ
ดังนั้นรัฐซึ่งมหีนาที่ดแูลความสงบเรียบรอยของสังคมจึงตองเขามาแทรกแซงการทําสัญญาดังกลาว 
   ถึงแมวาภาครัฐไดตรากฎหมายออกมาสองฉบับคือ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 กบัพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2541
เพื่อใหความคุมครองสิทธิแกผูบริโภคดานสัญญาจากการซื้อสินคา หรือบริการจากผูประกอบธรุกิจ  
แตการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควรในปจจุบันเนื่องจากยังมีผูประกอบธุรกจิ
บางสวน ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการวาดวย
สัญญา อีกทั้งยังมีสัญญาสําเร็จรูปบางประเภททีไ่มได ถูกประกาศใหมีการควบคมุใหอยูในกรอบ
ของกฎหมายดงักลาว 
   ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อใหไดรับทราบถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภคจากการเขาทําสัญญาสําเร็จรูปโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใชอยู เพื่อนําผลจาก
การศึกษามาวิเคราะห     และหาแนวทางแกไขความไมเปนธรรม     ซ่ึงจากการศึกษาพบวาสาเหตุที ่
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ผูประกอบธุรกิจไดรางสัญญาสําเร็จรูปโดยกอใหเกิดความไมเปนธรรมนั้นเกิดจากปญหา2 ประการ
คือ ปญหาทางกฎหมายและปญหาทางบริหารงานกลไกของรัฐและทางสังคม 
   ผูเขียนไดเสนอแนวทาง ในแตละทางกลาว คือแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมาย
บทบัญญัติของกฎหมาย   ตองมีความชัดเจนมากขึ้นเชน   การดําเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความเกี่ยวกับ คดีคุมครองผูบริโภคตองเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และใหเพิ่มบท
บังคับในกรณทีี่สัญญาสําเร็จรูปนั้น เปนธุรกิจขายสินคาหรือ ใหบริการประเภทที่ยังไมไดมีการ
ควบคุม โดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา กําหนดใหเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 และตอมามีกรณีขอพพิาทเกี่ยวกับสญัญาระหวางคูสัญญาและมีการฟองรองตอ
ศาลใน เร่ืองของขอสัญญาที่ไมเปนธรรม โดยเพิ่มอํานาจแกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือ
สมาคมผูบริโภคที่จะใชสิทธิรองขอตอศาลเพื่อขอใหมีการยับยั้งขอสัญญาที่ไมเปนธรรม หรือฝาฝน
กฎหมายไวช่ัวคราว กอนทีศ่าลจะไดพิจารณาวินจิฉัยตอไปเปนตน สวนแนวทางแกไขปญหาทาง
บริหารงานกลไกของรัฐ และทางสังคมนัน้รัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนสมาคมเพือ่
ผูบริโภค และสนับสนุนใหมีองคการอิสระเพื่อผูบริโภค ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 บัญญัติไวโดยเร็วและมีมาตรการเตือนผูประกอบธุรกิจใหตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบในการประกอบธรุกิจที่มีผลกระทบตอผูบริโภค เปนตน 
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ABSTRACT 
 

   At present, the social and economic environment of Thailand has experienced 
significant progress when compared with the country’s past.  The conclusion of contract is based 
on the Will Theory and Freedom of Contract by assuming that individuals are free and equal in 
entering into any transaction where both parties believe that they will benefit as though there are 
legal obligations between both parties.  Adhesion contracts, which is based on the Freedom of 
Contract principle, issued by the business entrepreneurs who possess a superior bargaining power 
over the consumers in terms of economic status, understanding and clear knowledge. Such 
superior bargaining power has resulted in an enforceable unfair contract for the consumers since 
such contract is not contrary to public order or good morals. The consumers, then, have to accept 
and comply with such contract resulting in consumers being subjected to unfairness in contract 
conclusion with the entrepreneurs. The Thai government, which has a responsibility to maintain 
law and order of the society, therefore, has to interfere with conclusion of such contracts. 
   Although the Thai government has issued two legislations: Unfair Contract Terms 
Act B.E. 2540 (A.D 1997) and Consumer Protection Act B.E. 2522 (A.D 1979) as  amended by 
Consumer Protection Act (No.2) B.E. 2541(A.D.1998) to provide protection to the Thai 
consumers in the area of contracts to purchase goods and services from the business 
entrepreneurs, the application of such laws are still not effective enough as some business 
entrepreneurs continue to violate the laws by failing to comply with the laws and Consumer 
Board on Contracts’ regulations.  In addition, some adhesion contracts are not officially declared 
to be controlled contracts within the framework of the law. 
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   The author’s objective of the study is to examine measures for protecting the 
consumers’ rights in concluding the adhesion contract under current legislations in order to 
analyze the results of study and provide solutions to the problem of unfairness.  As a result of the 
study, it was discovered that the reasons why the adhesion contracts issued by the business 
entrepreneurs were unfair due to two reasons: legal and government’s as well as society’s 
administrative mechanism problems. 
   The author has suggested various measures as solutions to the problems – legal 
solution measures. The legislation clauses have to be made clearer such as the legal proceedings 
related to consumer’s protection  have to be instituted within a short period of time and 
enforcement-related clauses in the event that certain contracts are not officially classified to be 
controlled sale of goods and services under Committee on Contract’s notification issued pursuant 
to Consumer Protection Act B.E. 2522 (A.D 1979) as  amended by Consumer Protection Act 
(No.2) B.E. 2541(A.D.1998) should be also available.   In addition, in the event of contract 
dispute between parties which has led to a legal proceeding related to the issue of unfair contract 
terms, the consumer protection board or consumers association should be given the power to 
submit the motion to the court to temporarily suspend contractual terms which are deemed to be 
unfair or a violation of the law prior to court’s consideration on rulings, etc.  Regarding to 
government’s and society’s administrative mechanisms, the government should promptly 
establish a policy promoting and supporting consumers’ association and independent body for 
protecting the consumers pursuant to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 
(A.D. 1997) as well as issue a measure which will keep the business entrepreneurs to be aware of 
the duties and responsibilities in operating the businesses which have an effect on the consumers.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
            จากอดีตที่ผานมาสัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) ถูกกาํหนดขึ้นมาเพือ่ใช
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูประกอบธุรกิจซึ่งมีประสบการณ และมีสถานะทางเศรษฐกิจเทาเทียม
กัน และตระหนักถึงความเสี่ยงทางการคาที่จะเกิดขึ้นระหวางกัน และกันคูสัญญาซึ่งเปนผูประกอบ
ธุรกิจดังกลาวตางก็มีอํานาจในการตอรองเงื่อนไขและขอตกลงตางๆในสัญญาอาทิเชนราคากําหนด
วันสงสินคา  ประกันภัย  อ่ืนๆ หากคูสัญญาเห็นวาสัญญามาตรฐานฉบับใดมีขอสัญญาที่กําหนดให
คูสัญญายอมมีอํานาจเจรจาตอรองกันใหม เพื่อปรับปรุงแกไขใหขอสัญญาดังกลาวมีความเขมแขง็ 
และมีอํานาจครอบงําตลาดมากขึ้นแตประชาชนสวนใหญที่อยูในฐานะผูบริโภคสินคา หรือบริการ
กลับมีทางเลือกนอยลงส่ิงที่เกิดขึ้นคือ ผูประกอบธุรกจิที่อยูในฐานะที่เหนือกวาผูบริโภค ในดาน
ตางๆ ดังกลาวสามารถใชหลักความศกัดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา ทํานิติกรรมสัญญาเอารัดเอา
เปรียบผูบริโภคที่มีอํานาจตอรองต่ํากวาอยางไรก็ได ผูบริโภคจึงไมเพียงแตจะตั้งเงือ่นไขตอรองใน
เนื้อหาสาระแหงสัญญาไมไดเทานั้น แมจะใชเสรีภาพไมยอมเขาทําสัญญาที่ไมเปนธรรมนั้นก็ไมได
ดวยเพราะไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพยีงพอ บรรดาผูประกอบธุรกิจการคาที่มีอํานาจตอรอง
เหนือกวาผูบริโภคจึงอยูในฐานะที่ไดเปรียบในการทําสัญญาอยางยิ่งและมีจํานวนไมนอยที่ไดใชขอ
ไดเปรียบนี้กาํหนดเงื่อนไขในรางสัญญาใหเปนคณุแกตนฝายเดยีว โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรม
และนําเสนอรางสัญญานั้นตอผูบริโภคที่มีอํานาจตอรองนอยกวาในลักษณะที่ใหผูบริโภคเลือกเพียง 
“รับหรือไมรับขอสัญญา” (Take it or Leave it Contract หรือAdhesion Contract) อันเรียกวาสัญญา
สําเร็จรูปหรือสัญญาจํายอม1   
    สัญญาสําเร็จรูปมักจะมีลักษณะที่เกี่ยวเนื่อง กับสัญญามาตรฐานทุกประการกลาว คือ
สัญญาสําเร็จรูปจะพิมพขอความสวนใหญไวเรียบรอยแลวโดยมีเนื้อความสวนใหญเหมือนกนัหมด

                                                 
 1จรัญ ภักดีธนากุล.  (2541).  สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.
2540.  หนา 2. 
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คูสัญญาเพียงแตเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กนอยในการทําสัญญาแตละครั้ง ก็จะทําใหสัญญาสมบูรณ
บางครั้งจึงมีผูเรียกสัญญาสําเร็จรูปวาเปน Standard Form Contract หรือสัญญามาตรฐานแตสัญญา
สําเร็จรูปตองเปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งกําหนดขอสัญญาไวลวงหนา โดยไมเปดโอกาสใหอีก
ฝายหนึ่งเขารวมกําหนดขอสัญญาดวย (Co-Determination of Contractual Terms) ในขณะที่สัญญา
มาตรฐานผูประกอบการคาไดทําไวเปนมาตรฐาน เพือ่สามารถใชไดทันทีกับลูกคาทุกรายโดยไม
ตองรางสัญญาเปนรายๆไปสญัญาสําเร็จรูปจึงไมจําเปนตองเปนสัญญามาตรฐานหากผูประกอบการ
เพียงกําหนดขอสัญญาไวลวงหนาฝายเดียวแตมิไดมุงหมายใชสัญญาดังกลาวเปน “แบบมาตรฐาน”
ในการคา 
   ในปจจุบนัการติดตอส่ือสารในยุดโลกไรพรมแดนการซื้อขายทางอินเตอรเน็ตมีจํานวน
มากขึ้นสัญญาที่ใชเปนสัญญาสําเร็จรูป ดังนั้นการเอารดัเอาเปรียบของผูประกอบธุรกิจที่ใชสัญญา
สําเร็จรูปมีระดับที่สูงขึ้น และมีขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้นความไมเปนธรรมที่ผูบริโภคไดรับ และ
ปญหาความเดอืดรอนละความเสียหายของผูบริโภคอันเนือ่งมาจากการใชสินคา หรือกระทําสัญญา
นั้นมาจากสาเหตุหลายประการแตที่สําคัญคือความไมรูขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับสินคา หรือสัญญาหลง        
เชื่อหรือเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาหรือสัญญาซึ่งสาเหตุดังกลาวนี้ทําใหผูประกอบธุรกิจอาจ
มีเจตนาจงใจปกปดความจริงบางอยาง เพื่อไมใหผูบริโภคไดรู เพราะถาผูบริโภครูก็จะไมซ้ือสินคา 
หรือเขาทําสัญญาการที่ผูประกอบธุรกิจไมบอกความจริง ที่เปนสาระสําคัญของสินคา หรือสัญญา
เพื่อใหผูบริโภคไดรูกอนตัดสินใจ ยอมเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค และอาจกอใหเกิดผล
เสียหายตอผูบริโภค 
   ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540ไดใหความสําคัญแกสิทธิของผูบริโภค
โดยมีการกําหนดถึงเรื่องการใหความคุมครองแกผูบริโภคอยางชัดเจนในมาตรา 57 วา “สิทธิของ
บุคคลผูเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง” ซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด ของ
ประเทศไดใหความสําคัญแกผูบริโภคเปนอยางมาก หลักการในการใหความคุมครองผูบริโภคดาน
สัญญาไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคไวใหแตกตางจากสิทธิโดยทั่วไปตามกฎหมายแพง และพาณิชย
วาดวยนติิกรรมสัญญาของไทยไดยึดหลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพแหง
สัญญาอยางเครงครัดกลาว คือเมื่อคูสัญญาไดแสดงเจตนาทํานิตกิรรมสัญญากัน โดยชอบดวย
กฎหมายและดวยใจสมัครแลวคูกรณีจกัตองผูกพันใหตองปฏิบัติตามที่ไดตกลงกนัไวอยางเครงครัด  
ถึงแมผลของการทํานิติกรรมสัญญานั้น จะทําใหฝายหนึ่งไดเปรียบอกีฝายหนึ่งอยางมากมายเพยีงไร
ก็ตาม 
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   หลักการดังกลาว มีผลใชมาถึงปจจุบันโดยเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจในรูปแบบสัญญา
สําเร็จรูปที่ทําขึ้นระหวางผูประกอบธุรกิจ กับผูบริโภคจะมีลักษณะที่ฝายผูบริโภคมักจะเสียเปรียบ
ตอฝายผูประกอบธุรกิจอยูเสมอ เนื่องจากผูบริโภคมิไดมีสวนรวมในการพิจารณา หรือกําหนดขอ
สัญญาหากแตเปนฝายผูประกอบธุรกิจที่มคีวามเหนือกวา ทั้งในดานเศรษฐกิจความรูความเขาใจใน
ดานเทคโนโลยีและดานกฎหมายไดรางสัญญานั้นๆขึ้นฝายเดียวผูประกอบธุรกิจเปนฝายที่ไดเปรียบ
เหนือกวาฝายผูบริโภคกอใหเกิดสัญญาทีไ่มเปนธรรมขึ้น 
   ดังนั้นการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาในปจจุบัน ไดมีพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับที่2) พ.ศ.2541ไดมีการบัญญัติเพิ่มเติมเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภคดาน
สัญญาไวในหลายเรื่องดังนี้ มาตรา3 คําจํากัดความ “สัญญา” มาตรา4  (3ทิว) เร่ืองสิทธิของผูบริโภค
ในการไดรับความคุมครองดานสัญญามาตรา 14 (3) เร่ืองการใหมีคณะกรรมการวาดวยสัญญาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดหรือตามแบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการฯกําหนดขึ้นเทานัน้
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา จะมีสภาพบังคบัทั้งทางแพงและ
ทางอาญาแตในทางปฏิบัติจริงแลวการบังคับใชกฎหมายตามประกาศฯ ดังกลาวยังเกิดปญหาอยูใน
หลายประการ ทําใหผูบริโภคยังไมไดรับความคุมครองดานสัญญาใหเกิดความเปนธรรม สมตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 
            
1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
   การทําสัญญาสําเร็จรูประหวางผูบริโภค กับผูประกอบธุรกิจยังมีความเลื่อมลํ้ากันอยูไม
กอใหเกิดความไมเปนธรรมทางดานสัญญา  เพราะการทําสัญญาสําเร็จรูปนั้นผูประกอบธุรกิจรูขอ      
เท็จจริง และขอกฎหมาย รวมทั้งมีอํานาจตอรองมากกวาผูบริโภค ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ผูบริโภค ถึงแมในปจจุบันไดมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในการเขาทําสัญญาสําเร็จรูปในธุรกิจบาง
ประเภทถูกประกาศควบคุมใหอยูในกรอบของกฎหมาย เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค แตก็ยงัมี
สัญญาสําเร็จรูปที่ไมไดถูกประกาศควบคุมใหอยูในกรอบของกฎหมาย เชน สัญญาในแผนพลาสตกิ
ใสหุมอุปกรณซอฟตแวร  สัญญาแฟรนไชส หรือสัญญาใหสิทธิ สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
กอใหเกิดผลกระทบแกผูบริโภคเปนอยางมาก   ดังนัน้จงึจําเปนตองมกีารแกไขกฎระเบียบ  โดยเพิม่ 
เติมมาตรการที่จะเขาไปควบคุม และคุมครองใหเกิดความเปนธรรม ในการทําสัญญาตอผูบริโภค
ยิ่งขึ้น 
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1.3  วัตถุประสงคของการวจัิย 
  1.3.1 เพื่อศึกษา และวิเคราะหถึงการทําสัญญาระหวางผูบริโภค และผูประกอบธุรกิจในดาน     
ของมาตรการทางกฎหมายทีม่ีอยูในปจจุบนัวามีมากหรือนอยและเหมาะสมหรือไมอยางไร 
  1.3.2 เพื่อศึกษาถึงปญหา และผลของกฎหมายที่ใชคุมครองสิทธิผูบริโภค ใหไดรับความเปน
ธรรมในการทําสัญญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
  1.3.3 เพื่อศึกษา และวิเคราะหถึงกฎหมายทีเ่กีย่วของ ในเรื่องการทําสัญญาระหวางผูบริโภค
และ ผูประกอบธุรกิจของตางประเทศวามขีอดี และขอเสียอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและเปนแนวทางในการนําไปปรบัปรุงแกไขกฎหมายในประเทศไทยทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการทําสัญญาแกผูบริโภคยิ่งขึน้ 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
    ขอบเขตของการศึกษาวิจยั ไดแกการศึกษาบทบัญญตัิ ของพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ในสวนทีเ่กี่ยวของกับ ความไมเปนธรรมของสัญญา
สําเร็จรูป เพือ่หามาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการทํา
สัญญาโดยศึกษากฎหมายอืน่ที่เกีย่วของกบัสัญญาสําเร็จรูปไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  
พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543   
 
1.5  วิธีการดําเนินการศึกษาวจัิย 
   การศึกษาวิจยัวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการทําวจิัยแบบวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) และวเิคราะหเปรียบเทียบ โดยจะกลาวถึงกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสัญญาใน            
ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศสิงคโปร และนําขอกฎหมายนั้นมา
วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการที่ตางประเทศใชในการแกปญหาสัญญาสําเร็จรูป เพื่อเปนแนวทาง
ปรับปรุงแกไขปญหา ในการทําสัญญาที่ยังพบอยูประเทศไทยตอไป ขอมูลสวนใหญ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายดานสัญญาซึ่งขอมูลที่ใชศึกษากรณีของตางประเทศนั้นจะเปนขอมูล
ที่ไดจากเอกสารตางๆเชนประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆตําราขอมูลจากเวบ็ไซต(Website) 
ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต (Internet) สวนขอมูลที่ใชศึกษากรณีของไทยมาจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พระราชบัญญัติตางๆ ตํารา และวารสารบทความตางๆ จากหองสมุดของสถาบันตางๆ 
โดยวิธีการเขยีนจะใชวิธีพรรณนา และวเิคราะห (Descriptive and Analytical Method) 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1.6.1 ทําใหไดรับทราบปญหา เกี่ยวกับมาตรการใชบังคับทางกฎหมาย  ที่จะคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคดานสัญญาตลอดถึงขอบเขตของการทําสัญญาใหมีผลกระทบตอคูสัญญาใหนอยที่สุด และ
เกิดความเปนธรรมแกทุกฝายทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับหลัก ในการใหความคุมครองสิทธิผูบริโภค
ใหไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญามากที่สุด 
 1.6.2  ทาํใหทราบถึงประโยชน ของผูบริโภคที่จะไดรับตามกฎหมาย และกอใหเกดิความเปน
ธรรมในการทําสัญญาโดยมีกฎหมายทีใ่หความคุมครองอยางชัดเจน 
 1.6.3  นําผลสรุปที่ไดรับจากการศึกษาวิเคราะหมาใชเปนแนวทางเสนอแนะและแกไขปรับปรุง
กฎหมายทีเ่กีย่วของหรือกําหนดมาตรการทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 2 
 

วิวัฒนาการของการทําสัญญาและแนวคิดทฤษฏีการคุมครองผูบริโภคลักษณะ
สัญญาสําเร็จรูป 
 
   สัญญาเปนปจจยัพืน้ฐาน ของกลุมสังคมทุกกลุมคนที่ทกุคนจะเขามาเกี่ยวของกนั โดย
หลีกเลี่ยงไมได สัญญาเปรยีบเสมือนเครือ่งจกัรที่มีเฟองหมนุไปตามเจตนาของบุคคล ดวยเทคนคิที่
บุคคลสามารถทําใหเกดิความผูกพัน สําหรับอนาคตอันใกลหรือไกลได สัญญาเปนขอตกลงของ
บุคคลที่มีจุดหมายกอใหเกดิหนี้ขึ้น เมื่อบุคคลตกลงทําสัญญากันสัญญาที่เกิดขึ้น จะเปนเสมอืน 
“กฎหมาย” ที่ใชบังคับระหวางคูสัญญาใหปฏิบัติตาม สัญญา คือความตกลงที่ไดรับการรับรองตาม
กฎหมายเปนความตกลงที่เกดิขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลฝายหนึ่งตกลงผูกพนั กับบุคคลอีก
ฝายหนึ่งทีจ่ะกระทําการ หรือไมกระทาํการบางอยางในอนาคต และบคุคลฝายหลังมีสิทธิที่จะเรยีกรอง
ใหมีการกระทาํ     หรือไมกระทําการตามสัญญาใหสําเร็จลงได1     วิวฒันาการของการทําสัญญาทั้ง
ประเทศไทยและตางประเทศมีดังนี ้
 
2.1  วิวัฒนาการของการทําสัญญา และคุมครองผูบริโภค 
    การทําสัญญาไดมีววิัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตกตางกันออกไปโดยจะขอ
กลาวในการทาํวิวัฒนาของการทําสัญญาในตางประเทศ และตามดวยการววิัฒนาการการทําสัญญา
ในประเทศไทยและตามดวยวิวัฒนาการในการคุมครองผูบริโภคดังจะกลาวตอไปนี ้
 2.1.1  วิวัฒนาการของการทําสัญญาในตางประเทศ 
 การทําสัญญาในตางประเทศที่สําคัญไดแก      ประเทศภาคทวีปยุโรป     ซ่ึงมีวิวัฒนาการ
ตามแตละยุคสมัย ดังนี้ 2

 

                                                 
 1 ดาราพร ถิระวัฒน.  (2538).  กฎหมายสัญญาลักษณะใหมของสัญญาและปญหาขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม.  หนา 7. 
 2 แหลงเดิม. 
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2.1.1.1 ชวงคริสตศตวรรษ 
 ในชวงตนศตวรรษการทําสัญญา มีลักษณะเปนหนี้ผูกพัน เปนทรพัยลักษณะ
สัญญายังอยูในรูปแบบที่จํากัดทั้งรูปแบบ  และสถานะของบุคคลที่จะทําสัญญาใหสิทธิเฉพาะบุคคล 
เพียงบางคนเทานั้นที่มคีวามสามารถทําสัญญาไดเชน ผูนําครอบครัว ในการทําสัญญาแตละเรื่องจะ
มีหลักทําสัญญาเฉพาะเรื่องนั้นๆไมมีสัญญาทั่วไป โดยมีความเขาใจถงึเรื่องสภาพบังคับตามสัญญา
หรือหนี้ (Obligatio) ที่เกิดขึ้นวาจะผูกพันตัวบุคคลไดเสมือนเปน ทรัพยสินจนกระทั่งในชวง
ศตวรรษ 2-3 สัญญามีกฎหมายรับรองใหโอนทรัพย หรือบังคับใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งได 
ถือวาเปนยุคทองของโรมัน3 ไดมีการแยกลกัษณะของหนีเ้กิดความผกูพนัตามกฎหมาย ซ่ึงบุคคลถูก
บังคับ   ใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จไปได   ตามที่มีบทวิเคราะหศัพท“หนี้” 4       ไวใน
ประมวลกฎหมายของ พระเจาจัสติเนยีน5  
 ตอมาในศตวรรษที่ 6 กฎหมายไดมกีารจาํแนกประเภทสัญญามากขึ้น กลาวคือ 
กฎหมายโรมนัไดรับรองความสัมพันธในรูปแบบสัญญาโดยแบงสัญญาออกเปน 
 1)  Informal Contracts6  เปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบแนนอน    คือมไิดกําหนดไววา
จะตองใชคําพดู หรืออักษรอยางไรถึงจะใชไดเพยีงแตกาํหนดหลักการกวางๆ  ไวสัญญาซื้อขายกอ็ยูใน
ลักษณะนี้คือมกีฎเกณฑแตไมไดกาํหนดถอยคําไวแนนอนตายตวั 
   (1)  Re สัญญาอันมีความผูกพันเกีย่วกับทรพัย    ถาฝายหนึ่งรับทรพัยไปก็ตอง
นํามาคนื 
   (2)  Consensu สัญญาที่เกดิจากความยนิยอมสองฝาย            ในลกัษณะนี้ความ
ยินยอมเปนสาระสําคัญสัญญาซื้อขายก็มีลักษณะนี้คือไมไดกําหนดแบบกําหนดหลักเกณฑไว 
 2)  Formal Contracts เปนสัญญาที่กฎหมายบัญญัติคําพูด      และตวัอักษรเปนแบบ
แนนอน 
          (1)  Verbis สัญญาทําโดยวาจาเปน Verbal Agreement 

                                                 
 3 ยุดทองในสมัยโรมัน (Classical Period).  ยุดที่โรมันเขาสูจักรวรรดิเปนยุดทองของกฎหมายโรมัน. 
 4 ปรีดี เกษมทรัพย.  (2525).  กฎหมายหลักท่ัวไป.  หนา 108-110. 
 5 ประมวลกฎหมายของพระเจาจัสติเนียนซึ่งถือเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลกซึ่งเรียกกัน
ทั่วไปวาประมวลกฎหมายโรมัน (Corpus Juris Civilis)  แบงออกเปน 4 ภาค คือ Institution (มูลบท
นิติศาสตร),Pandect  หรือ Digesta  (ประมวลหลักกฎหมาย),  Codex (รวมกฎหมายเกา)  และ Novelis (รวม
กฎหมายใหม). 
 6 ประชุม โฉมฉาย.  (2540).  “ สัญญา.”  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาประวัติศาสตรกฎหมายโรมัน.    
หนา 26. 
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                                       (2)  Literis สัญญาทําโดยลายลักษณอักษรในสมยันั้นคูสัญญา    จึงไมสามารถ
ตกลงทาํสัญญานอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดได 
 ในชวงศตวรรษที่ 107 สภาพบังคับของสัญญา    มีศาสนาเขามามีบทบาทมากขึ้น  
และการถือบังคับตามรูปแบบของสัญญาไดผอนคลายความเครงเครยีดตามตวั สัญญาจะอยูในลกัษณะ
ที่เกิดจากความสมัครใจและมพีื้นฐานของความซื่อสัตยของบุคคลแตละคน ซ่ึงในสมัยนีม้ีชนชั้น 2 ชน
ช้ัน คือขุนนาง และพอคาที่มีความมุงหมายในการทําสัญญาที่แตกตางกนักลาวคือ สัญญาที่พอคาตก
ลงกันจะเนนถือการตอรอง และผลประโยชนเงินทองที่จะไดรับ การตกลงทําสัญญาฝายหนึ่งนัน้ 
สัญญาที่เกิดขึ้นจะอยูบนพืน้ฐานของการรักษาความศรัทธาที่มีตอกันการรักษาคํามั่นสญัญาตามซื่อสัตย
เปนจุดเชื่อมโยงระหวางคูสัญญา 
 อยางไรก็ดี อิทธิพลของคําสอนของคริสตศาสนายังคงมีบทบาทในการทําสัญญา 
คํามั่นสัญญา คําสาบาน เปนการยืนยันตามแบบพิธีตอหนาพยานที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาถือเปน
สวนหนึ่งของการทําสัญญาหลักคําสอนของศาสนาไดใหความสําคัญตอการเคารพที่จะตองทําตาม
สัญญาสัญญาจะตองมีวัตถุประสงคที่มีเหตุมีผลถูกตองตามศีลธรรม (Bonos Mores)  มีความยุติธรรม 
 ชวงตั้งแตศตวรรษที่ 12 สัญญามีลักษณะ เปนการยึดถือตามความเชื่อทาง
ศาสนาหรือหลักคําสอนในประเทศตะวันตกหรือยุโรป ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ศาสนจักรมีอิทธิพลมาก 
พระ หรือบาทหลวงจะมีบทบาทมากในความเชื่อของประชาชนแมความเหน็ หรือคําส่ังของบาท  
หลวงจะไมมีลักษณะเปนกฎหมายก็ตาม แตก็จะไดรับการถือปฏิบัติ  เชนเดียวกับกฎหมาย ในสวน
สภาพสังคมขณะนั้น ประชาชนไมนิยมการซื้อขายกัน พอคาในสมัยนั้นจะคํานงึถือความเชื่อกัน 
และมีความคิดวาเปนการยากที่จะมีการเอาเปรียบกันในการซื้อขาย ในการขายสินคาในราคาแพงกวา
ราคาที่ซ้ือมาแมจะทําโดยปกติในปจจุบันกต็าม แตในขณะนัน้ถือวาไมเปนเรื่องไมชอบ การกูยืมเงิน
โดยคิดดอกเบีย้ก็เปนเรื่องไมชอบเชนเดยีวกัน อยางไรก็ดีความคิดลักษณะดังกลาวในสมยัตอมาก็
คอยๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป พอคาเกิดมกีารเอารดัเอาเปรยีบในเรื่องคุณภาพ และปริมาณของสินคาทํา
ใหผูบริโภคตองไดรับความเสยีหาย การคุมครองผูบริโภคในขั้นเริ่มแรกจะมีลักษณะ เปนองคกรรวมกัน
โดยสมัครใจของผูประกอบการเอง เชน การจัดตั้งรานคาเนื้อสัตวไมมีโรคหรือพิษ มีการตั้งกฎเกณฑ
หรือระเบียบขององคกรหรือชมรมทีไ่ดจดัตั้งขึ้น  

                                                 
 7 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 8. 
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 ชวงในศตวรรษที่ 17 8  สัญญาถือความสําคัญของเจตนาหรือความสมัครใจของ
ปจเจกบุคคลความคิดในเรื่องสัญญา และสภาพบังคับตามสัญญาไดเนนถึงเสรีภาพในการตัดสินใจ
ของบุคคลมากขึ้น สัญญาไมถูกจํากัดทั้งรูปแบบและสถานะของบุคคล การพิจารณาความสําคัญของ
สัญญาอยูที่ตัวสัญญาเอง บุคคลทุกคนทําสัญญาผูกพันกนัเอง โดยเนนถึงความเปนปจเจกบุคคลของ
ทุกคนวามีความสําคัญในตัวเอง ความคิดของกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เขามามีบทบาทตอ
การทําสัญญาที่ใหความสําคญัตอเจตนาของแตละบุคคล เปนหลักสําคัญสูงสุดเหนือส่ิงใด อยูบน
พื้นฐานของหลักความศักดิสิ์ทธิ์ของเจตนา (Autonomy of Contract) ที่ใหคําอธิบายตอสัญญาไว 
ประการแรกคอืบุคคลแตละคนสามารถกําหนดความสัมพันธตามกฎหมายเอกชนโดยการกอใหเกดิ
สัญญาขึ้นอยางอิสระตามเจตนาของบุคคล ประการที่สองตอมาคือ เสรีภาพของบุคคลอีกฝายหนึ่ง
ในการที่จะเลือกเขาเปนคูสัญญาหรือไมเสรีภาพในการกําหนดของสัญญาเปนผลผลิตของเจตนา
ที่อิสระของบุคคล 
 ในปลายศตวรรษที่ 19 สัญญาตามแนวคิดเสรีนิยมเปนเรือ่งของเอกชนรัฐไมควร
แทรกแซงตามหลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดงเจตนาในยุคนีเ้กิดระบบประชาธิปไตย และแนวคิด
เสรีนิยมขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปนผลมาถึงปจจุบันที่ทําใหเกิดเปนองคกรการคาโลก (WTO) 
นักปรัชญาเวทใีนสมัยนัน้มีความเชื่อวาเสรีภาพในทางการคาอยางเต็มที่ คือรัฐจะเขาไปแทรกแซง
นอยที่สุด สภาพบังคับตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคาควรจะมีนอยที่สุด และถือวาเปน
เร่ืองที่ลาสมัย และถือวาเปนการแทรกแซงธุรกิจของเอกชนจึงเกดิรูปแบบการคาใหมๆ  เกิดขึ้น เชน 
เร่ิมมีการใหบริการเกิดขึ้น การจําหนายในรูปแบบใหมๆ  มีการลดแลก แจก แถม มีการหลอกลวง
ใหมๆ เกิดขึน้จนกระทั่งในป ค.ศ. 1844  เกิดมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนถึงสามแสนคนใน
การเรียกรองความรับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจที่จําหนายนมไมมคีุณภาพ กอใหเกดิอันตรายแก
ผูบริโภค จึงเปนแรงผลักดันใหรัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มเขามามีบทบาทในการควบคุมผูประกอบธุรกิจ 
 ในศตวรรษที่ 20  ในชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ 2   ส้ินสุดลงสถาน      ของ
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจ และผูบริโภคยังมีลักษณะที่เปนสัญญาที่ทําขึ้น ระหวางกันอยาง
แทจริง คือทั้งผูประกอบธุรกิจ และผูบริโภคไดมกีารตกลงหรือมีเจตนาในการเขาผูกพันในสัญญาที่
ทําขึ้นอยางแทจริง ขอความในสัญญาจะเปนเรื่องที่มีสาระสําคัญตรงกับความประสงคของคูสัญญา 
คูสัญญาจึงไดทําขึ้นโดยสมคัรใจ เจตนาใหมีการบังคับใชตามเนื้อความในสัญญาอยางแทจริง เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงเปนชวงทีเ่กิดการเปลีย่นแปลงในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปนอนั

                                                 
 8 แหลงเดิม. 
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มาก การเปลีย่นแปลงไปในสภาวะดังกลาว ทําใหสภาพของสัญญาเกิดความเปลีย่นแปลงจากเดิม
เปนอยางมากเชนกัน ทั้งทีว่ิธีการทําสัญญาและเนื้อหาที่ถูกกําหนดไวในสัญญา ผูซ่ึงรางกฎหมาย
สัญญาไมอาจคาดคิดหรือคาดเห็นถึงสภาพขอเท็จจริงที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงนี้ สภาพของสัญญาที่
เปลี่ยนไปนี้ มีปญหาเกิดขึน้วา จะยังอยูในขอบเขตของหลักกฎหมายสัญญาที่อยูบนพื้นฐานของ
ความศักดิ์สิทธิของเจตนาอีกตอไปไดหรือไม สัญญาเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาที่ไมเทาเทียมกันมี
ความไดเปรยีบเสียเปรียบกนัอยางมาก อันจะทําใหมีผลกระทบตอประโยชนสวนรวมในสังคมและ
เศรษฐกิจไดทาํใหสัญญาในรูปแบบใหมเกดิขึ้นในแบบของสัญญามาตรฐาน(StandardForm Contract) 
หรือสัญญาสําเร็จรูป (Adhesion Contract)  
 สภาพความสมัพันธทางสัญญาในปจจุบนัมีความแตกตางกันไป จากสมัยที่มีการ
บัญญัติประมวลกฎหมายของประเทศตางๆ เพราะสัญญาไดขยายขอบเขตผลบังคับตอบุคคลที่ตอง
เขามาผูกพันในลักษณะเปนกลุม มิใชคูสัญญาเฉพาะบคุคลเหมือนแตกอน มีการแบงแยกประเภท
ของสัญญาเฉพาะมากขึ้น มกีารรวมกลุมของสัญญาประเภทตางๆ เขาดวยกัน มีความสลับซับซอน
ในการกําหนดสิทธิ หนาที่ของคูสัญญาทีแ่ตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายมาก ดังนัน้ กฎหมาย
สัญญาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย ซ่ึงมีลักษณะของปจเจกชนนยิม (Individualism) ที่มีอิสระ 
มีเสรีภาพในการทําสัญญาและอยูบนพืน้ฐานของหลักความศักดิ์สิทธิข์องเจตนา จึงถูกกระทบจาก
วิกฤตการณของการขยายเตบิโตของสัญญาสมัยใหม เทคนิคของการทําสัญญาถูกวิพากษวิจารณวา
ความสัมพันธทางสัญญาเกิดขึ้นยังคงเปนเทคนิคของความสัมพันธทางสัญญา หรือเปนเทคนิคของ
การเปนหลักเกณฑที่ตองถูกบังคับ 
 สัญญาปจจุบนัที่อยูในรูปแบบของสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเรจ็รูป อาจกลาว
วา ดานหนึ่งเปนความกาวหนาหรือเปนการพัฒนาในการทําสัญญา หากมองวาขอตกลงของสญัญาที่
ทําขึ้นมีจดุมุงหมายที ่ จะกอใหเกดิความเทาเทียมกนัของคูสัญญา และชวยคุมครองคูสัญญาฝายที่
เสียเปรียบทั้งทางเศรษฐกิจ และความรูความสามารถ แตในทางตรงกันขามอีกดานหนึ่งมองวา ถา
ขอตกลงที่เกดิขึ้นในรูปแบบของสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเรจ็รูปมีขึ้นเพือ่จดุมุงหมายโดยตรงตอ
ผลบังคับตามเนื้อหา ของสัญญาที่เกิดขึ้นจากการมีโอกาสไดกําหนดขอสัญญาที่เปนประโยชนแก
ผูทําสัญญาไวลวงหนากอน เพื่อเปนการบงัคับแกบุคคลที่เขามาเปนคูสัญญาในภายหลัง สภาพเชนนี้
ก็จะเปนความเสื่อมของหลักสัมพันธภาพของสัญญาที่ไมมีความเปนอิสระ และเจตนาของคูสัญญา
ไมมีความสําคัญ เพราะเปนสญัญาที่ขาดการเจรจาตอรองกันไดอยางแทจริงในระหวางคูสัญญา 
 ปญหาของกฎหมายสัญญาที่เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที2่0 นี้นกักฎหมายไดตั้ง
คําถามหลายปญหา เชน การเกิดขึ้นของสัญญายังเปนเรื่องของการตกลงยินยอมระหวางบุคคลอีก
หรือไม สัญญามีเนื้อหาที่สมเหตุสมผลที่จะใชบังคับผูกมัดกันหรือไม เพราะคูสัญญาฝายหนึ่งมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา มคีวามรูความสามารถที่สูงกวาเปนผูกําหนดขอสัญญาที่ตองการหลีกเลี่ยง
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ความรับผิดของตน หรือใหตนมีสิทธิที่เหนอืกวาหรือมากกวาที่กฎหมายกําหนดไว ทฤษฎีหรือหลัก
กฎหมายสัญญาที่จะสามารถกําหนดลักษณะทางกฎหมาย แกสัญญาประเภทใหมๆ ที่เกิดขึ้นได
หรือไม ปญหาเกีย่วกับเสรีภาพในการทําสัญญายังคงมีอยูหรือไม เปนตน กฎหมายไดเร่ิมเขามา
แทรกแซงขอตกลงในสัญญา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาฝายที่เสียเปรียบ โดยศาล
ยุติธรรมไดมีการตัดสินในแนวเปนประโยชนแกผูบริโภคมากขึ้น จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 จนถึงป ค.ศ.1950 ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี จอหนเอฟเคเนดี ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ผูบริโภคจะตองมีการรับรองสิทธิของมนษุยทีพ่ึงมีขั้นตอน และมกีารเผยแพรความคดินี้ตอไปยังกลุม
ประเทศยุโรปในเวลาตอไป 
 2.1.2  วิวัฒนาการของการทําสัญญาในประเทศไทย 
 การทําสัญญาในประเทศไทยไดกําเนิดขึ้น โดยปรากฏหลักฐานเกดิขึ้นตั้งแตสมัยสุโขทัย
ตามหลักศิลาจารึกที่พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนกษัตริยเปนตันมา จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยน            
แปลงไปตามกาลเวลา และความเจริญกาวหนาของประเทศไทย ซ่ึงผูเขียนจะขอกลาวตั้งแตสมัย
สุโขทัยมาจนถึงปจจุบันดังนี้ 
 2.1.2.1  สมัยสุโขทัย9

  ประวัติศาสตรของไทยยอนหลังไปนับแตสมัยอาณาจกัรสุโขทัย ซ่ึงพอขุน
รามคําแหงมหาราช เปนกษตัริยปกครองประเทศประมาณป พ.ศ.1835 ไมปรากฏหลักฐาน วา
รายละเอียดรูปแบบการทําสัญญาในสมัยนัน้วาจะมีลักษณะอยางไร จะมีการตกลงทาํเปนลายลักษณ
อักษร หรือมพีฤติการณแสดงถึงการตกลงทําสัญญาหรือไมประการใด แตมหีลักฐานเปนศิลาจารึก
ซ่ึงกษัตริยผูปกครองไดจารึกไวในหลักศิลา เพื่อประกาศใหประชาชนไดรับทราบเรื่องราวตางๆ   
มีทั้งสวนที่ประกาศใหไดรับทราบเปนประวัติศาสตร และสวนที่ถือบังคับไดเปนกฎหมายใชบังคบั 
ไดรับทราบเปนประวัติศาสตร และสวนที่ถือบังคับไดเปนกฎหมายใชบังคับ และรับรองสิทธิแก
ประชาชนในเรื่องตางๆ ในสวนทีเ่กีย่วกบัการทาํสัญญา ไดแก การรับรองสิทธิของประชาชนในเรื่อง
การคาหรือซ้ือขายสนิคากนัโดยเสรแีละเสมอภาคกนัดงัขอความในหลักศลิาจารกึวา “เพือ่นจงูววัไปคา
ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงนิทองคา” สวนการทําสัญญา
ประเภทอื่น นอกจากการซื้อขาย เชน การกูยืม การค้ําประกัน การจางแรงงานจางทําของ หรือเขาหุนกนั 
ทําการคาหากาํไร สัญญาประเภทตางๆ    เหลานี้ไมปรากฏวามีการแสดงไวในศิลาจารึก    หลักที่ 1 
อยางไรก็ตาม แตหากจะพิจารณาจากกฎหมายของพระเจามังรายหรือมังรายศาสตร ซ่ึงเปนกฎหมาย
ยุคเดียวกันกับกฎหมายพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัย และเมืองเชียงใหมก็อยูไมหางไกลกันนัก 
นอกจากนี้ตามพงศวดารยังกลาววาพอขุนรามคําแหงกับพอขุนมังรายทรงเปนพระสหายกัน ถา
                                                 
 9 ร.แลงกาต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  หนา 177. 
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หากจะพิจารณาในมังรายศาสตรจะพบวา กฎหมายของพอขุนมังรายไดอาศัยมูลคดีววิาทในคัมภีรพระ
ธรรมศาสตร  มาเปนหลักเกณฑในการบัญญัติกฎหมายมกีารกลาวถึง       การเขาหุนกนัทําการคาหา 
กําไร  การกูยมื  การจางแรงงาน  จางทํางานของ ฯลฯ      เมืองสุโขทัยในยุคเดยีวกัน ก็นาจะมีสัญญา 
ประเภทตางๆ ดังกลาวมาแลวดวย 10  และใหความคุมครองแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนใน
เร่ืองใดๆ ไมวาจะเปนเรื่องการคาขายหรือเรื่องอื่นใดทีไ่มไดรับความเดอืดรอน กใ็หสามารถรองทุกข
ฎีกาตอพอขุนรามคําแหงได โดยวิธีการสั่นกระดิ่งทีไ่ดมีการนําไปแขวนไวหนาประตูพระราชวัง
เพื่อใหพระองคไดพิจารณาตัดสินเรื่องตางๆ ที่ประชาชนไดรับความเสียหาย หรือความเดือดรอน 
ดังขอความในศิลาจารึกวา “ปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปก กลางบานกลาง
เมืองมีถอยมีความเจบ็ทองของใจ มกัจกักลาวถึงเจาถึงขนุบไรไปลั่นกระดิง่อันทานแขวนไว พอขนุ
รามเจาเมืองไดยินเมื่อถามสวนความแกมนัดวยซ่ือไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม” 11

 ในยุคสมยัพอขุนรามคาํแหงมหาราช ยงัมีอีกอาณาจกัรหนึง่ที่ติดตอกัน กับ
อาณาจกัรสุโขทัย คือ อาณาจักรลานนา ซ่ึงมีพระเจามังรายเปนกษตัริยผูสรางเมืองเชียงใหมเปน
ผูปกครอง พ.ศ. 183512 ไดมีบทบัญญัติกฎหมาย (มังรายศาสตร) รวบรวมจากคดีความที่ตัดสินหรือ
คําพิพากษาของพระเจามังรายไวแลวนํามาบัญญัติเปนกฎหมายอีกชัน้หนึ่ง ไดแกกฎหมายเกี่ยวกับ
เร่ืองการปูนบาํเหนจ็แกทหาร ขา ไพร วิธีพิจารณาความกฎหมายอาญา และกฎหมายแพง เปนตนใน
สวนทีเ่กีย่วกบัการทาํสัญญา อาจพิจารณาไดจากสวนกฎหมายแพงในลกัษณะหนี ้ ซ่ึงเกดิจากการกูยมื 
การค้ําประกนั การซื้อขาย ละเมิด และฝากทรัพย โดยจะใหความคุมครองในหลายเรื่องที่สําคัญ
ไดแก กรณทีี่คางดอกเบี้ยเปนจํานวนมาก หากมีการชําระไปบางสวนแลวแตยังมีคางอยูหามให
เจาหนี้คดิดอกเบี้ยที่คางอยูเกนิกวาจํานวนตนเงนิ กรณีผัวไปกูหนีไ้มบอกใหเมยีรู ปูยาตายายไปกูหนี้
ไมบอกใหลูกหลานรู ถาผูกูตายไป ผัวเมียหรือลูกหลานแลวแตกรณีไมจําเปนตองใชหนี ้ เพราะ
เจาหนีไ้มบอกกลาวใหผูจะตองชําระหนีแ้ทนทราบ แตทั้งนี้ ผัวเมียหรือลูกหลานจะชําระหนี้แทนก็
ได การคิดดอกเบี้ยที่คางชําระจะคดิเกนิตนเงินไมได และจะคดิดอกเบีย้ไปทบกับเงนิตนไมได เวน
แตเจาหนี้จะไดแจงแกลูกหนี้ทราบกอน กรณีกูยืมโดยมีผูค้ําประกัน หากลูกหนี้หลบหนีไปไมชําระ
หนี ้ ใหแกผูค้าํประกันใชตนเงินกอน ถาหากไดตัวลูกหนี้มาใหลูกหนี้ใชตนเงนิคืน แกผูค้ําประกนั
แลวจึงใหลูกหนี้ชําระดอกเบีย้ที่คางแกเจาหนี้ ถาลูกหนีไ้มมีเงินชําระหนี้ใหเอาตวัลูกหนี้ออกขายเอา
เงินใชผูค้ําประกันซึ่งไดชําระตนเงนิใหแกเจาหนีไ้ปกอนแลว เงนิที่เหลือจึงชําระเปนคาดอกเบีย้แก

                                                 
 10 กําธร กําประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ.  (2540).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  หนา 11. 
 11 แหลงเดิม.  
 12 ประเสริฐ ณ นคร.  (2541).  มังรายศาสตร.  หนา 17. 
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เจาหนี้ กรณีเจาหนี้บังคับการชําระหนี้ดวยกําลังลูกหนี้มสิีทธิใชแตตนเงินเทานั้นไมตองชําระดอกเบีย้
ที่คางอยู เพราะเจาหนี้ทํารายลูกหนี้ หากเจาหนี้จะบังคับเอาดวยกําลังกายตองแจงแกเจาขุนกอน กรณี
ลูกหนี้เปนคนขัดสน แมจะมีขอตกลงกนัในเรื่องหนี้ประการใดก็ตาม ใหเจาหนีผ้อนปรนลูกหนี้ 
โดยใหเจาหนีล้ดตนเงินที่เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง หากลูกหนี้ไมคางชําระดอกเบี้ย กรณกีารซื้อขายสินคา
หรือฝากทรัพยไว ผูซ้ือหรือผูรับฝากทรัพยเอาใชไปกินเสีย หามมิใหคิดดอกเบีย้ เวนแตจะมีการตก
ลงกันไวกอน 
 2.1.2.2  สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงชวงการปฏิรูปกฎหมายและระบบศาล 
            ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมาจนถึงรัชกาลที่ 5                แหงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
ประชาชนคนไทยทุกคนมหีนาที่ตองเขารับราชการประมาณ 3 ถึง 6 เดือน ในแตละป เพื่อทํางาน
ชวยเหลือราชการ งานดังกลาวถือวาเปนงานเกณฑซ่ึงเปนหนาที่ของประชาชนเหมือนกับ หนาที่
เสียภาษีของประชาชนในสมยัปจจุบนั ดังนัน้ ผูถูกเกณฑจงึมีเวลาวางไมมากนักโดยผูถูกเกณฑจะตอง
เขาสังกัดอยูในหมูคณะหรอืหนวยราชการมาตั้งแตเกิด และอยูภายใตอํานาจของหวัหนาหมูคณะนั้น 
ประชาชนจะไปทํางานหางไกลแมแตช่ัวระยะเวลาเล็กนอย ก็ตองรับอนุญาตจากหวัหนาหมูคณะ
ประชาชนทุกคน จึงตองอยูกับถ่ินที่เกิดจนตลอดชีวิต ทําใหการพัฒนาสัญญาไมเกิดขึ้น นอกจากนี้
ในชวงเวลาดังกลาว ความเขาใจในเรื่องสญัญายอมผิดแผกไปจากความเขาใจที่มอียูในสมยัปจจุบันนี้ 
กลาวคือ สัญญาทั้งส้ินเกิดขึ้นจากสิ่งอ่ืนมิใชความตกลงของเจตนา และความผูกพันตามสัญญา
เปลี่ยนไปตามประเภทของสัญญา ซ่ึงแยกได 2 ประเภท คือ สัญญายืม ซ้ือ ขาย เชา ฝาก ฯลฯ 
อีกประเภทหนึง่สัญญากูและสัญญาทาส รวมทัง้สัญญาค้าํประกนัเกิดจากการที่ลูกหนีต้กอยูใตอํานาจ
บังคับบัญชีของเจาหนี้ เปนสัญญาประเภทเดยีวที่สรางความสัมพันธในตัวบุคคล จึงถือวาเปน
สัญญาที่แทจริงขอผูกพันที่เกิดจากสัญญากูนี้ เรียกวาหนี้ซ่ึงเปนสถานะที่ใกลชิด กับสถานะของ
ทาส  และโดยปกติมกัจะนํามาซึ่งฐานะทาสเสมอ ตรงกนัขามทรัพยสัญญากอตัง้ขึ้นจากการที่ฝายหนึ่ง
ยึดถือทรัพยส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนของอีกฝายหนึ่ง ความผูกพนัซึ่งเกิดจากสัญญาประเภทนี้ จึงมีลักษณะติด
อยูกับทรัพยและใชช่ัวระยะเวลาสั้น การไมปฏิบัติตามสัญญาของฝายหนึ่งไมใหสิทธิแกอีกฝายหนึ่ง
เหนือทรัพยสมบัติหรือเนื้อตวัของฝายผิดสญัญา แตใหสิทธิเพยีงเรียกคนืทรัพยที่ตนสงมอบมาเมือ่ฝาย
หนึ่งไมสงคืน ก็ตกอยูในฐานะเปนผูละเมดิทันที สัญญาทั้งสองประเภทนี้จึงมีความแตกตางกัน 
    ตอมาความแตกตางนี้คอยๆลดลงสาเหตุหนึง่ไดแกการกูไดคลายเรื่องตัวคนหรือ
ทาสและถือเอาการที่เจาหนีส้งมอบเงินจํานวนหนึ่ง หรือส่ิงบริโภคปริมาณหนึ่งเปนความสําคัญมาก
ขึ้นการกู จึงกลายสภาพมาเปนการกูยืมซ่ึงเปนทรัพยสัญญา ลูกหนี้มหีนาที่แตเพียงชดใชจํานวนเงิน
ที่กูยืมมาเชนเดียวกับผูยืม ผูรับฝาก ฯลฯ มีหนาที่สงคืนสิ่งที่ตนยืม รับฝาก ฯลฯ อยางไรก็ดี ฐานะ
ที่ลูกหนี้ที่ตกอยูภายใตอํานาจของเจาหนี ้ คงปรากฏแตเพียงในถอยคําที่ยังใชเรียกกนัมาถึงปจจุบนันี้
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สถานะของลูกหนี้ดีขึ้น แตมิไดตัดจากการติดตอกับสถานีคลายทาสแตโบราณโดยสิ้นเชิง บรรดา
ขอบังคับซึ่งแตเดิมเปนทรัพยสัญญาโดยเฉพาะเชนการเพิม่หนี้เปนทวีคณูเมื่อมีการผิดสัญญาอาจนํา
ใชไดแกสัญญากูและขอบังคบัในสัญญากูกลับเปลี่ยนแปลงนํามากับทรัพยสัญญาดวย เชน ผูฝาก ผู
ใหยืม ผูขาย ฯลฯ มีสิทธิเหนือตัวและทรัพยสมบัติของอีกฝายหนึ่งอาจบังคับใชชําระหนีแ้ทนทีจ่ะมี
อํานาจเฉพาะในฐานะเปนผูถูกละเมิด ซ่ึงหากผูละเมิดไมสามารถชําระคาสินไหม ก็คงถูกลงโทษ
เฆี่ยนเทานัน้ จึงมแีนวโนมนอมที่ขอบังคับตามสัญญาทั้งสองประเภทที่จะรวมกันและตกอยูภายใต
ขอบังคับเดียวกัน13

     ชวงการปฏิรูปกฎหมายและระบบศาล 
  หลักการทําสัญญาที่ใชมาในสมัยอยุธยา ยังคงมีการใชตอเนื่องมาจนถึงสมัย           
รัตนโกสินทร     แตในชวงตนสมัยรัตนโกสินทรเกิดคดผิีดเพี้ยนคดีหนึ่งในการติดสินคดีความขึ้น14 
จากความสับสนหรอืความชดัเจนในการใชกฎหมายเกาที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา เนื่องจากกฎหมาย
ในสมัยอยุธยาเกิดการสูญหายคงเหลืออยูเพียงจํานวนนอย ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก พระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 1 จึงทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นบังคับใชเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2347 ประกอบดวยกฎหมายลักษณะตางๆ รวม 29 ลักษณะ 1600 บท (มาตรา) เศษ บังคับใช
ตลอดมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2482 จึงยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายตราสามดวงคงเพียงพอที่จะใช
ในการปกครองบานเมืองยุคกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ทั้งนี้ อาจมีการแกไข 
หรือบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นเปนครั้งคราว เมื่อมีกรณีจําเปน โดยเฉพาะเมื่อเร่ิมมีชาวตางประเทศเขามา
ประกอบกิจการตางๆในประเทศไทยมากขึน้ในรัชกาลที่ 4 และตองนําเอาคอมมอนลอวของอังกฤษ
มาใชเพิ่มเติมจากกฎหมายตราสามดวงที่มีอยูเชน ลั

                                                

กษณะสัญญา ละเมดิ เปนตน จากความไมครบถวน
ของบทบัญญัติกฎหมายตราสามดวง โดยเฉพาะระบบศาลและกระบวนวธีิพิจารณาในศาลและกระบวน
วิธีที่จะนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ ที่เรียกวา “ระบบจารีตนครบาล” เปนเหตุใหประเทศตะวันตก
นํามาอางเปนเหตุไมยอมใหคนในบงัคับของตนเองอยูภายใตอํานาจของศาลไทยที่เรียกวา สิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต (Extraterritorial Right) มีการทําความตกลงเปนสนธิสัญญาเบาริ่ง (Bowring Treaty) 
ใหความไมเสมอภาคกับประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 415

 ประเทศไทย มีการนาํเอาหลักกฎหมายโรมันมาใชเชนเดียวกัน แตการนาํเอา
กฎหมายโรมันมาใชนั้นไมเหมือน กับประเทศอื่น ในประเทศไทยกอนมีการปฏิรูปกฎหมายใน

 
 13 ร.แลงกาต.  เลมเดิม.  หนา 161-165. 
 14 คดีนายบุญศรี ชางตีเหล็กหลวง ถูกอําแดงปอมเมียซึ่งมีชูฟองขอหยา  และศาลหลวงใหอําแดงปอมกับ
นายบุญศรีขาดจากผัวเมียกันตามกฎหมาย. 
 15 กําธร กําประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ.  เลมเดิม.  หนา 37,42,43. 
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รัชกาลที่ 5 เรามีกฎหมายเอกชนที่มีววิัฒนาการมาตัง้แตสมัยกรุงสุโขทยัและกรงุศรีอยธุยา จนกระทั่ง
ไดนาํมาชาํระสะสางเปนกฎหมายตราสามดวงในรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 5 ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการตรวจชาํระสะสางกฎหมายหลายฉบับขึ้น ในป พ.ศ. 2451 ไดมี
การยกรางประมวลกฎหมายอาญาเสร็จกอนเรียกวากฎหมายอาญา ร.ศ.127 ตอมาในรัชกาที่ 6 ไดมี
การรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงถือเปนกฎหมายเอกชนที่สําคัญของไทยประกอบ 
ดวยทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศทีต่ั้งมาเปนที่ปรึกษาการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เสร็จส้ินและประกาศใชในป พ.ศ. 2468โดยมีอยูดวยกัน 32 บรรพ คือ บรรพ 1 (บทเบ็ดเสร็จทั่วไป)
และบรรพ 2 (หนี)้ ตอมารางบรรพ 3 (เอกเทศสัญญา)เสร็จในป พ.ศ. 2472 บรรพ 4 (ทรัพยสิน) 
เสร็จในป พ.ศ. 2475  และหลังจากที่จัดทําบรรพ 5 (ครอบครัว) และบรรพ 6 (มรดก) เสร็จสิ้นแลวก็
มีการประกาศใชทั้ง 6 บรรพ ในวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ใชบังคบัมาจนถึงปจจุบัน ทําใหการทํา
สัญญามีรูปแบบ และวิธีการเปลีย่นแปลงไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายดังกลาว และไดมกีาร
ปรับปรุงแกไขบางในบางเรือ่ง เพื่อใหทันสมัย เชน ในป พ.ศ. 2519 มีการปรับปรุงแกไขในบรรพ 5 
วาดวยครอบครัว และป พ.ศ. 2535 มีการแกไขบรรพ 1 วาดวยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยของไทยมกีารนําเอาหลักกฎหมายของประเทศตางๆ ที่ใชระบบประมวลกฎหมาย
หรือระบบซีวลิ ลอว (Civil Law) ซ่ึงมีอิทธิพลจากกฎหมายโรมันมาใช เชน นําเอาหลักกฎหมาย
แพงและพาณชิยของฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด ญี่ปุน จนี และประเทศอื่นๆ อีกหลาย
ประเทศมาผสมผสานเขากับหลักกฎหมายไทยดั้งเดิม โดยมีการปรับปรุงใหทันสมยั ตามกฎหมาย
ของนานาอารยประเทศ นอกจากนีแ้มเราจะไมไดนําเอาระบบกฎหมายของอังกฤษมาใชเปนหลักใน
การจัดทําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยก็ตาม แตก็มกีฎหมายของอังกฤษบางลักษณะที่
เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ทั่วโลกเชน กฎหมายลกัษณะซื้อขาย กฎหมายตัว๋เงิน 
กฎหมายลักษณะหุนสวนบริษัท ฯลฯ ก็ไดนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ของไทยเราดวย16

 2.1.2.3  สมัยปจจุบัน 
           ในสมัยปจจุบนัลักษณะของสัญญา ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ หรือ
สัญญาเอกชนพิจารณาได ดงันี้ 
  1)  สัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) หรือ สัญญาสําเร็จรูป (Adhesion 
Contract) เปนรูปแบบของสัญญาสวนใหญในปจจุบนั ไมวาจะเปนการทําธุรกิจการคาประเภทใด  
                                                 
 16 ณัฐพงศ โปษกะบุตร.  (2544).  เอกสารประกอบคําบรรยายชั้นปริญญาโท วิชาหลักกฎหมายแพง และ
พาณิชย.  หนา 7-9. 

DPU



 16

การประกันภัย  การขนสง การธนาคารพาณิชย  การซื้อขาย  การทําธุรกิจบริการไมวาจะการ
ทองเที่ยว โรงแรม การทําสัญญาจะมีรางขอสัญญาเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนาเปนจํานวนมากที่
จะใชกับบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญาในภายหลัง ผูที่จะเขามาเปนคูสัญญาในภายหลังจะอยูในลักษณะ
จํายอมตองรับเอาขอสัญญานั้นๆ โดยไมสามารถตอรองแกไข 17  และผูบริโภคไมไดมีสวนรวมใน
การพิจารณาหรือยกรางสัญญานั้นซึ่งจะขอกลาวตอไป ในหวัขอเร่ืองสัญญาสําเร็จรูป 
   2)  สัญญาอิเล็กทรอนิกส     เนื่องจากธุรกจิการคาไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
เปนอันมากมกีารสรางระบบ หรือวิธีการที่จะสนองความตองการของผูบริโภคใหไดความพึ่งพอใจ 
และสะดวกสบายมากที่สุดดวยการใชระบบการติดตอระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค โดยทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มาใชในการใหบริการแกผูบริโภคจึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะ
อํานวยความสะดวกแกผูบริโภคไดรวดเร็วท่ีสุด โดยไมจําเปนตองมกีารพบกันระหวางผูซ้ือ กบั
ผูขาย แตจะใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาชวยทั่งในสวนของการเสนอขายสินคา การตอบตกลง
ซ้ือขาย การชําระคาสินคา การสงมอบ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของการซื้อขายจะสามารถกระทําโดยใช
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดทั้งหมด อยางไรก็ดกีารนําระบบดังกลาวมาใชในประเทศไทยยังเกิด
ปญหาบางประการเนื่องจากประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการติดตอธุรกิจการคาหรือการตก
ลงซื้อขายสินคากัน โดยทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรแตอยางใด และยังไมมีการรับรองเอกสาร
หรือการตกลงในสัญญาอิเล็กทรอนิกส เมือ่เกิดปญหาขึน้ระหวางผูซ้ือกับผูขาย จึงเปนเรื่องที่จะตอง
มีการอางอิงหลักฐานในการซื้อขายระหวางกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดยีวกับ
การซื้อขายในกรณีปกต ิ จึงเกิดปญหาเปนอันมากทั้งผูซ้ือและผูขายเนือ่งจากการพิสูจนการตกลงซือ้
ขายตามสัญญาอิเล็กทรอนิกส ยอมเปนเรือ่งที่ยุงยาก หรือไมอาจนํามาอางพิสูจนไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยทาํใหปญหาความไมเปนธรรมขึ้นระหวางกัน 
 2.1.3  วิวัฒนาการของกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 
 ในอดีตประเทศไทยยังไมมกีารบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภคขึ้นมา บังคับใชเปนการ
เฉพาะ การคาํนึงถึงสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทยเปนครั้งแรกเริม่ขึ้นเปนครั้งแรก โดยการใช
มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันความเสยีหายอันเกดิจากการบริโภคหางนม โดยการออกกฎหมาย
ฉบับหนึ่ง คือพระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 ในสมัยรัชกาลที่ 7  และในเวลาตอมาเมื่อสภาพ
สังคม ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมืองมากขึ้น รัฐจึงมีการควบคุมกํากบักิจกรรมตางๆ 
ของเอกชนใหเกิดความปลอดภัยและเปนธรรมตอสวนรวม โดยการตรากฎหมายเฉพาะขึ้น ซ่ึงกฎหมาย
เหลานี ้ ลวนมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนที่มีความมุงหมาย เพือ่ดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยของ

                                                 
 17 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 36-37. 
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สาธารณชน และปองกนัความเสียหายอันเนื่องจากการบริโภคของประชาชนทั่วไปดวย ไดแก 
พระราชบญัญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. 2449 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2517 เปนตน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2522 ในสมัยรัฐบาลที่พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท 18  เปนนายกรัฐมนตร ี ไดมกีารเสนอกฎหมายคุมครองผูบริโภคขึ้นตอรัฐสภา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผานเปนกฎหมายบังคับใชช่ือวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522”  และมกีารบังคบัใชมาจนถึงปจจุบัน อยางไรกด็ีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคดังกลาว 
เมื่อไดออกใชบังคับในครั้งแรกยงัไมมบีทบัญญัติเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา แตอยางใด 
การตกลงทําสัญญาใด ระหวางผูประกอบธุรกิจ กับผูบริโภคยังเปนเรื่องที่อยูภายใตบังคับ ของ
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยเชนเดยีวกับการตกลงทําสัญญาระหวางบุคคลโดยทั่วไป 
 ตอมาในป พ.ศ. 2540 กระทรวงยุติธรรมไดเสนอรางกฎหมาย “พระราชบัญญัติวาดวยขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม”  ตอรัฐบาลเพื่อพิจารณานําเสนอรฐัสภาใหพิจารณาตราเปนกฎหมายใชบังคับ 
ซ่ึงสภาฯ ไดใหความเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาวบังคับใชเปนกฎหมาย ไดช่ือวา “พระราชบัญญัติ
วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540”       เปนกฎหมายที่ไดกําหนดแนวทาง ใหแกศาลในการ
พิจารณาวนิิจฉยัการบังคบัขอสัญญาใดๆ  ในสัญญา 3 ประเภท ไดแก   คือ 1. สัญญาที่ทําขึ้นระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกจิการคา 2. สัญญาสําเร็จรูป    3. สัญญาขายฝาก          ซ่ึงไดมีการกําหนด
ลักษณะของขอสัญญาที่ถือวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และผลของการใชบังคับขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมไว กฎหมายฉบับนี้ถือเปนบทบญัญัติที่ไดกําหนดหลักเกณฑ หรือกรอบใหแกผูพพิากษา
ในการใชดุลพนิิจตัดสินวาลักษณะขอสัญญาใดในสัญญาขายฝาก สัญญาสําเร็จรูป หรือสัญญา
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคหรือสัญญาสําเร็จรูปจะมีลักษณะเปนสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือไม 
ซ่ึงจะนํามาบังคับใชไดเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณ ี
 ตอมาในป พ.ศ. 2541 สมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตร ี ไดมีการเสนอราง
กฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฉบับเดิม   ที่ไดมีการประกาศใชบังคับ ใน
ป พ.ศ. 2522  ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาผานความเหน็ชอบจากรัฐสภา ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบประกาศ
บังคับ  ใชเปนกฎหมายชื่อวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541” ใน
พระราชบญัญัตินี้ไดมกีารเพิม่เติมบทบัญญตัิเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไว โดยใหมีการ
ตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งเรยีกวา “คณะกรรมการวาดวยสัญญา”          ขึ้น มีอํานาจในการ
ประกาศใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใดแกผูบริโภคเปนธุรกิจควบคุมสัญญาไดซ่ึง

                                                 
 18 สุษม ศุภนิตย.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 24. 
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จะมีผลใหผูประกอบธุรกิจตองถูกควบคุมลักษณะของขอสัญญาตางๆ ที่จะนํามาใชกับผูบริโภคใน
ธุรกิจที่ไดมีการควบคุมนั้นๆ และมีการบังคับตลอดมาจนถึงปจจุบันดังนั้น ในการคุมครอง
ผูบริโภคดานสัญญาในปจจุบัน จึงมีกรอบของกฎหมายที่สําคัญสองฉบับบังคับใชอยู คือ 
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
 
2.2  สัญญาสําเร็จรูป 
   ลักษณะของสัญญาในปจจบุันมีหลายประเภท ซ่ึงมีความแตกตางกับสมัยกอนเปนอยาง
มาก ทั้งในดานผลผูกพันกันทางสัญญารูปแบบของสัญญาขอตกลงในสัญญา และฐานะของคูสัญญา 
ซ่ึงทําใหหลักพื้นฐานในการทําสัญญาจากสมัยกอนไดแก หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
และหลักเสรภีาพในการทําสัญญามีความเปลี่ยนแปลงไป ตองอาศัยกลไกทางรัฐเขามาชวยเหลือเพื่อ
คุมครองคูสัญญาในการทําสัญญาใหเกิดความเปนธรรมขึ้น  
 2.2.1  ลักษณะทั่วไปของสัญญา 
 สัญญาโดยทั่วไปจะเกิดจากบุคคล 2 ฝาย ที่มีคําเสนอ และคําสนองที่ถูกตองตรงกันทั้ง
สองฝายแลวจงึตกลงเขาทําสัญญากันตามเจตนานัน้ซึ่งการทําสัญญาบางอยางกฎหมายไดกําหนดให
ตองทําตามแบบที่กฎหมายกาํหนดไว ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและแกไขหากเกิดกรณีที่คูสัญญา
ฝายใดฝายหนึง่ผิดสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญานั้นเอง 
  2.2.1.1  ความหมาย 
              ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2525 19  ไดใหความหมาย
ของคําวาสัญญาไววา คือ ความตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือหลายฝายวาจะกระทํา หรือละเวน
การอยางใดอยางหนึ่งขอตกลงใหคํามั่นทําความตกลงกนั 
    สัญญา คือ ความตกลงที่กอใหเกดิหนี้ วากันตามหลักธรรมศาสตรสาระสําคัญ
ของสัญญามีอยู 2 ประการ คือ 1. ความตกลง (Agreement)  2. หนี้ (Obligatio) สาระสําคัญทั้ง 2 
ประการนี้ ตองอยูประกอบกนั จึงจะเปนสญัญาตามกฎหมาย20

    กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงอธิบายไววา “สัญญานั้นแปลวา ความยินยอม
ทั้ง 2 ฝาย ฤามากกวา 2 ฝาย ในการที่จะทําฤาละเวนทาํการอยางใดอยางหนึ่ง21 ประกอบ หุตะสิงห 
                                                 
 19 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525.  หนา 792. 
 20 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.  (2479).  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองกฎหมายอังกฤษวาดวย
ลักษณะสัญญาและละเมิด.  หนา 15. 
 21 อุกฤษ มงคลนาวิน.  (2513).  คําอธิบายกฎหมายฝรั่งเศส.  หนา 20. 
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ใหความหมายไววา“สัญญาจะเกิดขึน้ไดตองมีการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝายซ่ึงมีเนื้อหาถูกตอง
กัน คือ ฝายหนึ่งแสดงเจตนาเปนคําสนองถูกตองตรงกับคําเสนอนัน้ สัญญาจึงจะเกดิ” ฉะนั้น 
สัญญาจึงเปนนิติกรรมสองฝาย แตนิตกิรรมไมจําเปนตองเปนสัญญาเสมอไป22

    จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ใหความหมายไววา“สัญญานั้น   ก็คือนิติกรรมหลายฝายเกิด 
ขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป ดังนี้สัญญาจึงเปนนิติกรรมประเภทหนึ่ง 
แตเปนประเภทที่สําคัญ เพราะกอหนี้มากกวานิติกรรมประเภทที่เรียกวา นิติกรรมฝายเดียว”23

   เสริม วินจิฉยักลุ ใหความหมายไววา “สัญญา คือความตกลงอนักอใหเกิดขึน้มีหนี้
ระหวางบุคคลสองฝายซึ่งฝายหนึ่งจะตองกระทําการหรือละเวนกระทาํการใหแกอีกฝายหนึ่ง”24

    ร.แลงกาต ชาวฝร่ังเศส ใหความหมายไววา “สัญญา คือ ขอตกลงของเจตนาอัน
เกิดขึ้นโดยอิสระระหวางหลายฝาย โดยฝายหนึ่งรับรองกับอีกฝายหนึ่งวาจะปฏิบัติตามวัตถุแหง
สัญญาใหเปนคุณแกอีกฝายหนึ่ง” 25

    จากการใหความหมายตางๆ ของคําวาสัญญา อาจจะกลาวไดวาสัญญาจะเกิดขึน้
เมื่อมีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอคําสนองถูกตองกันใหกระทําการ หรือละเวนกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไมไดใหคําจํากัดความ
ของสัญญาไวเฉพาะ แตที่สําคัญก็คือตองมีคําเสนอคําสนองที่ถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญานั่นเอง 
 2.2.1.2  หลักความศักดิ์สิทธิข์องเจตนา 
               หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา (Autonomy of Will) คือหลักที่อาศัยความเปน
เหตเุปนผลทางนิติปรัชญา วาดวยนติิสัมพนัธทางหนี้วาอยูบนรากฐานของเจตนาของบุคคลโดยเจตนา
เปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิ26

    การแสดงเจตนา (Declaration of Intention) เปนการกระทําซึ่งบุคคลแตละคน
ประสงคที่จะกอใหเกดิผลทางกฎหมายบางประการ และไดมีการแสดงออกซึ่งความประสงค นั้น27

   ดังนั้น การมีเจตนาอยูภายใตจิตใจของบุคคลใดๆ จึงไมเกิดผลทางกฎหมายแต
อยางใด ตองมีการแสดงออกมาใหปรากฏเปนการกระทาํ ไมวาจะเปนการกระทําทีแ่สดงออกมา

                                                 
 22 ประกอบ หุตะสิงห.  (2514).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา.  หนา 134. 
 23 จิ๊ด เศรษฐบุตร.  (2522).  หลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหนี้.  หนา 32. 
 24 เสริม วินิจฉัยกุล.  (2515).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.  หนา 361. 
 25 ร.แลงกาต.  เลมเดิม.  หนา 163. 
 26 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 9-10. 
 27 ปนโน สุขทรรศนีย.  (2517).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา.  หนา 15. 
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อยางชัดแจงหรือเปนการแสดงออกมาโดยนิ่งเฉย ถาเปนความประสงคของผูแสดงเจตนาที่จะให
เกิดผลขึ้นแลว ก็ถือวาบุคคลนั้นไดแสดงเจตนาแลวนั้นเอง 
    หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา เร่ิมมาจากที่บุคคลทุกคนมีอิสระในทางความคิด
ที่มีอยูในตวัเปนธรรมชาต ิ การที่บุคคลจะกระทําการใด บุคคลนั้นยอมรูตัวเอง แตส่ิงที่สําคัญในการ
แสดงเจตนาทางดานการทําสัญญานั้น ตองมีความสมัครใจของบุคคลนั้นเองดวย ในการที่จะเขาไป
ผูกพันในหนีท้ี่จะเกดิจากสัญญานั้น 
    ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 หลักทั่วไปไดกลาวถึงเรื่องเจตนา
วาในการตีความการแสดงเจตนานั้น ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวา ถอยคําสํานวน หรือ
ตัวอักษร28   ซ่ึงเหน็ไดวาเจตนาของคูสัญญาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง สัญญาจะมีผลเปนไปตามขอตกลง
ของคูสัญญา ซ่ึงคูสัญญาแตละฝายตางแสดงเจตนาที่ตองกัน 
    หลักเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา เปนทฤษฎีที่พบในระบบประมวล
กฎหมายมากกวาในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยในระบบประมวลกฎหมายหลักในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานั้น แสดงใหเห็นถึงนโยบายของรัฐที่จะไมเขาไปแทรกแซงกจิการ
ระหวางเอกชนและหลกัเกณฑพื้นฐานทางกฎหมายในทางทฤษฎีของสัญญา จึงถือไดวาทฤษฎีวา
ดวยความศักดิสิ์ทธิ์ของการแสดงเจตนา เปนเรื่องของกฎหมายที่ไมใชเปนเพยีงนโยบายเหมือนกับ
หลักเกณฑของกฎหมายจารตีประเพณี ซ่ึงจะเห็นไดจากขอความที่วามูลหนี้ตามกฎหมายที่มีบอเกดิ
จากนิตกิรรมนั้นอาจตองคนหาวาบุคคลมีเจตนาที่จะเขาทํานิติกรรมนั้นหรือไม นอกจากนั้นระบบ
ประมวลกฎหมายยังถือวาเจตนารวมกนัอยางแทจริง และเจตนาที่แสดงออกเปนสาระสําคัญกับหลัก
ในเรื่องของการตอรองมากกวา29

    ดังนั้นการทีจ่ะกลาววาเจตนามีความศักดิ์สิทธิ์นั้น บุคคลแตละคนที่แสดงเจตนา
ออกมาตองเคารพตอเจตนาของแตละคน โดยเมื่อเกดิสัญญาที่เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาแลว 
สัญญานั้นตองมีผลผูกพันตามเจตนาที่กอข้ึนไมอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได ถาคูสัญญาทั้งสองฝายไม
สมัครใจที่จะตกลงยินยอมกนั 
    หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานัน้ โดยหลักแลวรัฐจะไมเขาไป
แทรกแซงในการทําสัญญาถึงแมวาคูสัญญาฝายหนึ่งจะไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็ตาม เวนแต
จะเปนเรื่องที่เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

                                                 
 28 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 171. 
 29 ไชยยศ เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา 84-86. 
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    หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ถือวาเปนพืน้ฐานอันสําคญัอยางหนึ่ง
ในการทําสัญญาแตนักกฎหมายสมัยใหม     ซ่ึงส่ิงสําคัญจะตองประกอบดวยขอความคิดอื่น30     ใน
ความคิดของ Saleilles นักกฎหมายคนหนึ่งของฝรั่งเศสใหความเห็นวา เจตนามีความศักดิ์สิทธิไ์ด
จะตองเปนเจตนาตามกฎหมาย เปนเจตนาที่แสดงออกมา ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะกําหนดความผูกพนั
กันของผูแสดงเจตนากับคูผลประโยชนอีกฝายหนึ่งในกรณีที่เปนสัญญาความผูกพนั ที่เกิดขึน้นั้น 
ยอมมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนกฎเกณฑของทั้งสองฝาย เจตนาที่แสดงออกมาของคูสัญญาที่กลายมา
เปนกฎเกณฑบังคับระหวางกันนี้จะมีความเปนอยูอิสระจากผูที่กอใหเกิดขึ้นหรือผูแสดงเจตนานัน้ๆ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนเจตนาตามกฎหมายทีเ่กิดจากเจตนาของบุคคล ที่อยูเหนือเจตนาของ
บุคคลเปนเจตนาที่มีความสอดคลอง กับหลักสุจริต ปกติประเพณี กฎหมาย และความเปนธรรม 
    แนวความคิดเรื่องเจตนาตามกฎหมาย (La Volonte’ Juridiqeu) นี้จะสอดคลอง
กับหลักที่วา เมื่อบุคคลแสดงเจตนาออกมาแลวตองผูกพันตามเจตนานั้นจะเปลี่ยนแปลงเสมือนเปน
เจตนาของตนเองอีกไมไดแลว ซ่ึงก็คือผูใดแสดงเจตนาเพื่อใหมีผลผูกพันตามกฎหมาย แลวจะ
เปลี่ยนแปลงมไิด31

    รากฐานของแนวคิดเรื่องหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเกิดจาก หลักปรัชญา
กฎหมาย เรื่องปจเจกชนนิยม (Individualism) และหลักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมในเรื่องเสรีภาพในการ
ทําสัญญา (Freedom of  Contract)  
    หลักปจเจกชนนิยม (Individualism) โดยมีหลักวา รัฐตองรับรองเสรภีาพสวน
บุคคล ซ่ึงมนุษยทุกคนมีอยูตามธรรมชาติ และรัฐนั้นตองไมทําลายสิทธิพื้นฐานของบุคคล
ดังกลาวนั้นดวย แตเสรีภาพก็อาจมีขอจํากัดไดในบางเรื่องตามที่มีกฎเกณฑวางไวพอสมควร และ
เสรีภาพของบุคคลก็อาจถูกจาํกัดลง โดยความสมัครใจของบุคคลเองเทานั้น เจตนาของบุคคลจึงมี
ความศักดิ์สิทธิ์และเปนอิสระ 
    การยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานัน้ อาศยัเหตุผลที่เปนหลัก 
Dogma คือหลักเกณฑในตัวของมันเองที่จะตองประกอบไปดวยเหตุผลในทางปฏิบัติดวย จึงจะ
ทําใหหลักความศักดิ์สิทธิของเจตนาไดรับการยอมรับ32

                                                 
 30 ดาราพร เตชะกําพุ.  (2529, กันยายน).  “ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญา.”  วารสารนิติศาสตร, 16, 
3.  หนา 137. 
 31 แหลงเดิม. 
 32 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 13-14. 
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   ความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา เปนหลักเกณฑที่ทําใหเอกชนสามารถ
กําหนดนิติสัมพันธระหวางตน โดยอิสระดวยการแสดงเจตนา จึงมีความหมายคลายคลึงกับเรื่อง
เสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of  Contract) จนดูเสมือนวามีความหมายอยางเดยีวกัน 
  2.2.1.3  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา 
               หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of  Contract) เปนหลักที่อธิบายแกหนี้
ที่เกดิจากสัญญาจะเปนหนีท้ี่ยุติธรรมสําหรับคูสัญญา เพราะคูสัญญามีเสรีภาพอิสระ ที่จะตกลงทํา
สัญญาหรือไมก็ไดถาอีกฝายหนึ่งเหน็วามกีารเอารัดเอาเปรียบเกินไป หรือหนี้ที่ตนรับภาระไวมีมากกวา
หนี้ที่อีกฝายหนึ่งตองปฏิบัติตอบแทนจนไมเปนธรรมแลว     ก็ไมจําตองยอมรับตกลงกอใหเกิดหนี้
นั้นโดยการไมตกลงทําสัญญาดวยเมื่อใดทีคู่สัญญาตกลงทําสัญญาก็ตองถือเทากับวาคูสัญญาเห็นวา 
หนี้นั้นยุติธรรมแลว และหลังจากที่สัญญาเกิดขึ้นแลว ลูกหนีจ้ะอางในภายหลังวาตนไมไดรับความ
ยุติธรรมไมได เพราะในขณะทําสัญญาไมมีใครบังคับ เมื่อคูสัญญาเห็นวาไมยตุิธรรมก็ไมจําเปนตอง
ทําสัญญาดวย เมื่อตกลงกันทําสัญญาแลว สัญญาจะยุตธิรรมสําหรับคูสัญญาทั้งสองฝาย ฝายหนึง่
ฝายใดจะอางวาอีกฝายเอาเปรียบจากขอสัญญาที่ตกลงกันแลวไมได 
    สัญญาคือนิติกรรมอยางหนึ่งซ่ึงผูกระทําจะตองกระทําดวยใจสมัครมุงโดยตรง
ตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ33 
หรือเรียกไดวาสัญญาทําใหเกิดหนี้ จะเหน็ไดวาจะเกิดสัญญาไดตองมีความสมัครใจของคูสัญญาที่
ตองการจะผกูพันดวยกัน ซ่ึงก็เปนหลักในเรื่องของความอิสระในการแสดงเจตนานัน่เอง 
    หลักเสรีภาพในการทําสัญญาถือวาเปนเพยีงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของตนตามที่ตองการ และเปนหลักที่
ใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกคูสัญญาในอันที่จะกําหนดชนิดแบบ และเนื้อหาของกิจการที่ประสงค
จะตกลงกนัในการทาํสัญญาโดยอิสระ และดวยความสมัครใจ หากขอตกลงนัน้ไมขัด กับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน (Public Policy) และสัญญานั้นยอมมีผลใชบังคับได ทฤษฎีวาดวย
เสรีภาพในการทําสัญญาจึงถือหลักที่วาตวัที่กอใหเกดิหนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญานั้น คือความสมัคร
ใจหรือเจตนา (La Volonte)นั่นเอง 34

    หลักเสรีภาพในการทําสัญญา ตัวท่ีกอใหเกดิหนีใ้นสัญญาคือ ความสมัครใจหรือ
เจตนา หากกรณีบุคคลใดทําสัญญาขึ้น ซึ่งกอใหเกิดหนี้ผูกพันตนเปนการจํากัดเสรีภาพของตนลง
นั้น หนี้ทีเ่กดิขึ้นนัน้ดวยอํานาจของกฎหมายที่รองรับ และยอมรบับังคบัการใหโดยมไิดเกดิจากความ

                                                 
 33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 149. 
 34 ไชยยศ เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา 87-88. 
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สมัครใจ หรือเจตนาของคูสัญญาแตก็เปนหลักทีว่าบคุคลทุกคนมีเสรีภาพที่จะทาํสัญญาผูกพันตน
หรือไมก็ได จะกอหนี้หรือไมก็ไดแลวแตความสมัครใจของบุคคลนั้น หนี้จึงเกดิขึ้นโดยอํานาจของ
การกระทําโดยสมัครใจของบุคคลนั้นนั่นเอง มิใชเกิดโดยอํานาจภายนอกอืน่ใด สัญญาไมไดมี
สภาพบังคับโดยอํานาจของกฎหมาย แตเปนเพราะโดยอํานาจของความสมัครใจที่คูสัญญายินยอม
ที่จะผูกพันกัน ดังนัน้กฎหมายตองยอมรับผลผูกพันนั้นและตองบังคับการใหกฎหมายจะเปนผูกาํหนด
บทลงโทษ คือ ความรับผิดเมือ่ไมมีการปฏิบัติตามหนี้ในสัญญาเทานั้น 
    ซ่ึงอาจกลาวไดวาหลักเสรีภาพในการทําสัญญาเปนหลักของหนี้ที่เกดิจากการทาํ
สัญญาจะเปนหนี้ทียุ่ติธรรมสําหรับคูสัญญาเพราะเหตุผลทีวาเมือ่ใดที่คูสัญญาตกลงทาํสัญญาก็ตองถือ
เทากบัวาคูสัญญาเหน็วาหนีน้ั้นยุติธรรมดแีลว โดยจะอางภายหลังวาตนไมไดรับความยุติธรรมไมได 
หรืออีกฝายใดฝายหนึ่งจะอางวาอีกฝายเอาเปรียบหรือไดเปรียบจากขอสัญญาที่ตกลงกันแลว ไมได
เชนกัน 
    นอกจากนี้ยังมแีนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมยืนยนัหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญาวาเปนหลักหรือวิธีการที่ดีทีสุ่ดในการที่จะไดผลลัพธที่ยุติธรรม และเปนประโยชนแก
คูสัญญา35

 2.2.2  ความหมายและลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป 
 สัญญาสําเร็จรูปหรือที่เรียกวา Freedom of  Contract คือ สัญญาอยางหนึ่งซ่ึงเปนสัญญา
ที่พิมพขอความสวนใหญไวเรียบรอยแลว โดยมีเนื้อความสวนใหญเหมือนกันหมดคูสัญญาเพียง       
แตเพิ่มเติมรายละเอียดเลก็นอยในการทําสัญญาแตละครั้ง ก็ทําใหสัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณ36

  2.2.2.1  ความหมายของสัญญาสําเร็จรูป 
              อาจกลาวไดวาเปนสัญญาที่มีการรางขอสัญญาไว เปนลายลักษณอักษรลวงหนา 
โดยคูสัญญาที่จะเขาทําสัญญาในภายหลังนั้น จะอยูในสภาพที่จําตองรับเอาขอสัญญานั้นไม
สามารถที่จะตองตอรองหรือแกไขขอสัญญาที่รางไวแลวนั้นได 
      2.2.2.2  ลักษณะที่สําคัญของสัญญาสําเร็จรูป 
   จากบทบัญญัติมาตรา3แหงพระราชบัญญัตินี้สัญญาสําเร็จรูปตองมีองคประกอบ
ครบ 3 ประการ คือ 
  1)  ตองเปนสัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษร (Written Contract) สัญญาที่ทําดวย
วาจา (Verbal Contract) ไมสามารถเปนสัญญาสําเร็จรูปได แมจะมกีารบันทึกเทปหรือวีดีโอเทปไว
                                                 
 35 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 14-16. 
 36 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.  (2526, มีนาคม).  “สัญญาสําเร็จรูปของอังกฤษ.”  วารสารนิติศาสตร, 15, 1.  หนา 
20. 
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เปนหลักฐานก็ตาม แตถาสัญญานั้นไดทํากันเปนลายลักษณอักษรแลว แมจะมไิด มีการลงลายมือ
ช่ือของคูสัญญากํากับไวก็มใิชขอสําคัญ เชน สัญญาที่ทําผานเครื่องโทรสารหรืออีเล็กโทรนิคเมล 
เปนตน 
  2)  ขอสัญญาสวนทีเ่ปนสาระสําคัญของสัญญาที่ทําเปนลายลกัษณอักษร  ตองถูก
กําหนดขึ้นไวลวงหนากอนการทําสัญญา    หรือขอสัญญาสวนที่เปนสาระสําคัญนั้น มิไดเกิดจาก
การเจรจาตอรองของคูสัญญาจนตกลงกันได หากแตเปนขอที่คูสัญญาฝายที่นําขอสัญญาดังกลาวมา
ใชยืนยันวาจะตองมีขอสัญญาเปนเชนนัน้ มิฉะนั้น ก็จะไมมีการทําสัญญาดวย ซ่ึงเทากับเปนการทํา
ใหคูสัญญาฝายตรงขามตกอยูในภาวะที่เลือกได เพียงวาจะเขาทําสัญญาดังกลาวหรือไมเทานัน้ สวน
การเจรจาตอรองในเนื้อหาของสัญญาสวนที่เปนสาระสําคัญนั้นจะไมสามารถกระทําไดเลย 
  3)  ขอสัญญาที่กําหนดไวลวงหนานั้น   จะตองถูกนํามาใชในการประกอบกิจการ
ของคูสัญญาฝายทีย่ืนยนัใหมขีอสัญญาดังกลาวขอนี้มุงจะแบงแยกระหวางสัญญาที่ทําในการประกอบ
ธุรกิจการคากบัสัญญาที่บุคคลทั่วไปทําเปนครั้งคราว โดยจะถือวาเปนสัญญาสําเร็จรูป ก็เฉพาะแต
สัญญาที่ทําในทางธุรกิจการคาหรือประกอบกิจการอื่นเทานั้น จะเปนสัญญาที่ไมเปนธรรมไดนัน้ 
ตองปรากฏวามีขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะ หรือมีผลใหคูสัญญาฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพ หรือผูที่กําหนดขอสัญญาสําเร็จรูปนั้น แลวแตกรณี เปนตน ไดเปรียบคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งและตองเปนการไดเปรียบเทยีบเกินสมควรดวย 
    ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพตามนยิามในมาตรา 3 ในพระราชบญัญัติ
วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ใหความหมายวา “ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขาย ผูใหเชา 
ผูใหเชาซ้ือ ผูใหกู ผูรับประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญาอื่นใดเพื่อจัดใหซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือ
ประโยชนอ่ืนใดนั้นเปนทางคาปกติของตน”  
    ผูที่จําหนายสินคาบริการ หรือประโยชนอ่ืนใดเปนครั้งคราว มิใชเพื่อ
ประโยชนทางการคาปกติของตน ยังไมเปนผูประกอบธรุกิจการคา หรือวิชาชพีตามพระราชบญัญัตินี ้
แมคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะเปนผูบริโภคก็ไมทําใหสัญญาที่ทําในกรณีนี ้ไดรับความคุมครองในฐานะ
ที่เปนสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ 
    ลักษณะของสัญญาสําเร็จรูปจะตองมีลักษณะหลายลักษณะรวมกันอยู คือ37

  (1)  เปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ         (Economic 
Power) หรือมีความรูความสามารถทางเทคนิคเหนือกวา หรือไดเปรียบกวา ซ่ึงอาจจะมีลักษณะ
ของการผูกขาดในทางขอเทจ็จริง หรือในทางกฎหมายกไ็ด 

                                                 
 37 ดาราพร ถิระวัฒน.  หนาเดิม.  หนา 36. 
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  (2)  คูสัญญาฝายที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวานี ้เปนผูกําหนดขอสัญญา
ที่เปลี่ยนแปลงไมได และมีลักษณะเปนเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดเนื้อหาสาระไวลวงหนา ซ่ึงเปน
สัญญาที่ทําไวจํานวนมากเพือ่ใชกับบุคคลไมจํากัดจํานวนและไมจํากัดตัวผูเขาทําสัญญา 
  (3)  การกําหนดขอสัญญาตางๆ    เปนการทําขึ้นโดยฝายเดียว       ซ่ึงเปนขอ       
กําหนดเงื่อนไขที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง มีหนาที่เพยีงพอจะตองยอมรับขอกําหนด ที่ไดวางไวแลว
เทานัน้ หรือปฏิบัติไมตองการทําสัญญาดวยเลย เพราะไมมีสิทธิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดใน
สัญญาได ซ่ึงอาจไดวาเนื้อหาของสัญญานี้ไมไดเกดิจากเจตนาที่แทจริงของคูสัญญา 
     ขอกําหนดทีไ่มเปนธรรมจะมีลักษณะรวมกัน ดังตอไปนี ้
  ก. ขอกาํหนดที่แมจะมีเงื่อนไข   หรือเนื้อหาที่ตางกัน  แตมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือเปนการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของคูสัญญาฝายหนึ่งใหเบาลง หรือเปนการบังคับคูสัญญา
อีกฝายใหถูกผูกมัดมากขึ้นกวาเดิม 
  ข.  จะมีลักษณะของความไมเทาเทยีมระหวางคูสัญญา      ในเรื่องการขาด
อํานาจในการตอรองของอีกฝายหนึ่ง 
   ค.  ลักษณะของขอสัญญาที่เกิดขึ้นจะมีเนื้อหาที่ผิดไปจาก     บทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา และมีการทําลายหลักพื้นฐานของสัญญา 
  2.2.2.3  ขอตกลงในสัญญาสาํเร็จรูป 
              สัญญาสําเร็จรูปมักจะมีขอตกลงลักษณะที่สําคัญ ในเรื่องการไดเปรียบตอ
คูสัญญา ดังตอไปนี้38

    1)  ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
          ตามหลักกฎหมายคูสัญญาฝายที่ทําผิดสัญญา ยอมตองรับผิดตอคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง เชนอาจถูกฟองบังคับใหปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาใหชดใชคาเสียหาย หรือใหชําระ
ดอกเบี้ยในกรณีของหนี้เงินเปนตน แตก็มิใชเปนขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน คูสัญญาจึงสามารถตกลงยกเวน หรือจาํกดัความรับผิดนัน้ได และไมมี
กฎหมายหามไวชัดแจง หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอตกลง 
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดนี้จึงมีผลผูกพันและใชบังคับกันได เวนแตจะถึงขนาดไปตกลงยกเวน

                                                 
 38 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540,  มาตรา 4-14. 
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ความรับผิดที่เกิดจากกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน จงึเปนโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 37339

      ในการที่กฎหมายยอมใหคูกรณีทําสัญญายกเวน หรือจํากัดความรับผิดที่เกิด
จากการผิดสัญญาไดอยางกวางขวางตราบเทาที่ไมขัดตอมาตรา 373 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเชนนี ้ เปนการเปดโอกาสใหคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวามักตั้งเงื่อนไขในการทํา
สัญญาวาจะตองมีขอตกลงยกเวน หรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาใหเปนประโยชนแต
ฝายตน ทําใหเกิดผลที่ไมเปนธรรมขึ้นได  
 2)  ข

                                                

อตกลงใหตองรับผิด      หรือรับภาระมากกวาทีก่ฎหมายกําหนด ขอตกลงนี้
เปนการเอาเปรียบโดยตกลงใหฝายที่อยูในฐานะดอยกวาตองรับผิดหรือรับภาระมากขึ้น เกนิกวาที่
กฎหมายกําหนดขั้นแรกจะตองดูกอนวาความรับผิด หรือภาระที่คูสัญญาฝายที่มีฐานะดอยกวามอียู
ตามกฎหมายนั้นเปนอยางไรจากนั้นจึงนําขอตกลงที่เปนปญหามาพิจารณาวาผลของขอตกลงนั้นทาํ
ใหความรับผิด หรือภาระของคูสัญญาฝายนั้นเพิ่มมากขึน้ไปกวาที่เปนอยูตามกฎหมาย ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่หรือไม เชน ขอตกลงในสัญญาเชาซ้ือรถยนตที่กําหนดวาหากรถยนตที่เชาซื้อสูญ
หายหรือถูกทาํลายโดยเหตุสุดวิสัย ผูเชาซือ้ตองรับผิดชดใชราคารถยนตนั้นใหแกผูเชาซื้อ ขอตกลงนี้
เปนขอตกลงทีท่ําใหผูใหเชาซื้อไดเปรียบผูเชาซื้อ เพราะหากไมมีขอตกลงดงักลาวผูเชาซ้ือยอมไมมี
ความผิดตามกฎหมายที่จะตองชําระราคารถยนตที่สูญหาย ทําลายโดยเหตุสุดวิสัยใหแกผูใหเชาซ้ือ 
เนื่องจากกฎหมายถือวาเปนกรณีที่การชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยโดยผูเชาซ้ือมิไดเปนฝายผิด ผูเชาซื้อ
จึงหลุดพนจากการชาํระหนี้นัน้ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 219 
วรรคหนึ่ง 40  เมื่อขอตกลงในสัญญาเชาซื้อกลับระบุใหผูเชาซื้อตองรับผิดในกรณีนี้ จึงถือไดวา
เปนขอตกลงทีท่ําใหผูเชาซ้ือตองรับผิดมากกวาที่กฎหมายกําหนด อันถือเปนขอตกลงที่ทําใหผูเชา
ซ้ือไดเปรียบผูเชาซ้ือ 
 3)  ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลง  โดยไมมเีหตุผลอันสมควรหรือใหสิทธิบอกเลิก
ได โดยอีกฝายหนึ่งมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ 
          ขอตกลงลักษณะนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 
 39 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 373.  บัญญัติไววา “ความตกลงทําไวลวงหนาเปน
ขอความยกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับผิดเพื่อกลฉอฉลหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนนั้นทานวาเปน
โมฆะ.” 
 40 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 219 วรรคหนึ่ง.  บัญญัติไววา “ถาการชําระหนี้กลายเปน
พันวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังไดกอหนี้และซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบนั้นไซรทานวา
ลูกหนี้เปนอันหลุดพันจากการชําระหนี้นั้น.” 
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          (1)  ขอตกลงใหสัญญาเลิกกัน        หรือส้ินสภาพผูกพันกันตอไป      เมื่อเกดิ
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหภาระตามสัญญาของฝายตนหนักขึน้ ทั้งนี้โดยไมตองมีการบอก
เลิกสัญญาเลย โดยจะตองกาํหนดใหสัญญาเลิกหรือส้ินสดุลงโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จึงจะถือ
วาเปนขอตกลงที่ทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากมีเหตุอันสมควรที่จะใหสัญญาเลิกกันไดก็
ไมถือวาเปนการเอาเปรียบกนั 
           (2)  ขอตกลงใหคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวา    มีสิทธิเลือกวาจะบอก
เลิกสัญญาหรือไมก็ได แมคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะมิไดผิดสัญญาเลยก็ตามโดยจะตองกําหนดให
สิทธิคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวามีอํานาจบอกเลิกสัญญาได โดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
มิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ หากเปนการใหสิทธิบอกเลิกสัญญาในคูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา
ในขอสาระสําคัญ ไมถือวาเปนขอตกลงทีท่ําใหไดเปรยีบกันแตอยางใด เพราะสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามกฎหมายกเ็ปนเชนนัน้อยูแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 387 มาตรา 38841  
 4)  ขอตกลงใหสิทธิที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด       หรือปฏิบัติตาม
สัญญาในระยะเวลาที่ลาชาไดโดยไมมเีหตผุลอันสมควร ขอตกลงนี้เปนขอตกลงที่มุงเอาเปรียบกนั
โดยใหสิทธิพิเศษแกคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวา มีสิทธิที่จะไปปฏิบัติตามพันธกรณีใน
สัญญาขอหนึ่งขอใดไดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรกรณีหนึ่ง กับขอตกลงที่ใหสิทธิที่จะลาชาในการ
ปฏิบัติตามสัญญาได โดยไมมีเหตุผลอันสมควรอีกกรณีหนึ่ง ซ่ึงทั้งสองกรณีนี้จะถือวาเปนการเอา
เปรียบกันก็ตอเมื่อเปนการใหสิทธิไวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรซึ่งมุงจะใหเปนตวักํากับทัง้กรณขีอง
สิทธิที่จะลาชา และสิทธิทีจ่ะไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดไดโดยมีเหตุผลอันสมควร จึงไมถือวาเปน
ขอตกลงที่ทําใหไดเปรยีบกัน 
 5)  ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหนึ่งเรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งตอง
รับภาระเพิ่มขึน้มากกวาภาระที่เปนอยูในเวลาทําสัญญาโดยมีขอตกลงที่มีลักษณะเปนการเอาเปรียบ
กันโดยไมคํานึงวาจะมีเหตผุลสนับสนุนการใหสิทธิที่จะเรียกรอง หรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งตอง

                                                 
 41 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 387.  บัญญัติไววา “ ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้อีก
ฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรแลวบอกกลาวใหฝายนั้น ชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ไดถาและฝายนั้น
ไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซรอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได.” 
 มาตรา 388.  บัญญัติไววา “ ถาวัตถุประสงคแหงสัญญานั้นวาโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาได
แสดงไวจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนดก็ดีจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้  ณ 
เวลามีกําหนดก็ดีหรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกําหนดไวก็ดีและกําหนดเวลา หรือระยะเวลานั้นไดลวง
พันไปโดยฝายใดฝายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซรทานวาอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ไดโดยมิพักตองบอกกลาวดั่ง
วาไวในมาตรากอนนั้นเลย.” 
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รับภาระเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเปนขอตกลงที่ใหสิทธิฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาไปเพิ่มภาระให
หนักขึ้นแกอีกฝายหนึ่งก็ ถือวาเปนขอตกลงที่ทําใหไดเปรียบอีกฝายหนึ่ง ตามที่ไดกลาวมานี้
แลวถึงแมวาจะมีเงื่อนไขของการใหสิทธินั้น เหมาะสมเพียงใดก็ตาม เพียงแตในกรณีที่มีเงือ่นไขที่
เหมาะสม กับการใหสิทธินัน้อาจตองถือวา เปนการไดเปรียบทีไ่มเกนิสมควร จึงยังไมถึงกับเปนขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม ศาลจึงไมอาจปรับลดสภาพบังคับของขอตกลงนั้นได  
 6)  ขอตกลงในสัญญาขายฝากที่ผูซ้ือฝาก   กําหนดราคาสินไถสูงกวาราคาขายบวก
อัตราดอกเบี้ยเกินกวารอยละสิบหาตอป 
   สัญญาขายฝากทุกกรณี เปนสัญญาที่อยูในขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 แตมิไดหมายความวาขอตกลงทุกขอใน
สัญญาขายฝากจะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม อันจะถูกศาลปรับลดสภาพบังคับลงได เฉพาะแต
ขอตกลงบางขอที่มีลักษณะเปนการเอาเปรยีบผูขายฝากมากเกินสมควรเทานั้น ที่จะเปนขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมและถูกศาลปรับลดสภาพบังคับลงได ขอตกลงที่กําหนดราคาสินไถไวสูงกวาราคาขาย
บวกอัตราดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป ซ่ึงเปนตัวอยางที่ชัดเจน ตวัอยางหนึ่งของขอตกลงที่มีลักษณะ
เปนการเอาเปรียบในสัญญาขายฝาก ตอมาไดมีการแกไขมาตรา 499 ใหลดสินไถที่กําหนดกันสูง
เกินไปลงเทากับราคาขายบวกดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป42   ขอตกลงดังกลาวจะตกอยูภาย 
ใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 499 ที่แกไขใหมนี ้
 7)  ขอตกลงในสัญญาเชาซ้ือที่กําหนดราคาคาเชาซ้ือ หรือกําหนดใหผูเชาซ้ือตอง
รับภาระสูงเกนิกวาที่ควร สัญญาเชาซ้ือที่ทํากันเปนสวนใหญมักจะเขาลักษณะเปนสัญญาสําเร็จรูป 
หรือสัญญาที่ผูประกอบธุรกจิการคาหรือวชิาชีพทํากับผูบริโภค ซ่ึงขอตกลงในสัญญาเชาที่จะถือวา
เปนการเอาเปรียบผูเชาซ้ือนี้ อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คอื 
 (1)  ขอตกลงที่กําหนดราคาคาเชาซ้ือไวสูงเกินกวา ที่ควร 
 (2)  ขอตกลงที่กําหนดใหผูเชาซ้ือตองรับภาระสูงเกนิกวาที่ควร 
     ทั้งสองลักษณะจะตองเปนการกําหนดไวสูงเกินกวาที่ควร จึงจะถือวา
ทําใหผูใหเชาซ้ือไดเปรียบผูเชาซ้ือ 

                                                 
 42 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 499.  บัญญัติไววา “ สินไถนั้นถามิไดกําหนดกันไววา
เทาใดไซรทานใหไถตามราคาที่ขายฝาก. 

  ถาปรากฏในเวลาไถวาสินไถ หรือราคาขายฝากที่กําหนดไวสูงกวาราคาขายฝากที่แทจริงเกินอัตรา
รอยละสิบหาตอป ใหไถไดตามราคาขายฝากที่แทจริงรวมประโยชนตอบแทนรอยละสิบหาตอป.” 
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     คําวา “สูงเกินกวาที่ควร” นั้นคือ ขอตกลงในสัญญาเชาซ้ือเปนเพยีง
ขอตกลงที่ทําใหผูใหเชาซ้ือไดเปรียบผูเชาซ้ือเทานั้น ยังมิไดทําใหขอตกลงนั้นกลายเปนขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมที่อาจถูกศาลปรับลดสภาพบังคับลงได 
     ตัวอยางของขอตกลงที่ใหผูเชาซ้ือตองรับภาระสูงเกนิกวา    ที่ควรนั้น 
ไดแกสัญญาเชาซื้อกําหนดราคาคาเชาซื้อรถยนตนั้นไวสูงกวาราคาตลาดมาก เชน ในทองตลาด
ปกติในขณะทาํสัญญารถยนตนั้นมีราคาเพยีง 1,000,000 บาท แตกลับตกลงราคาเชาซ้ือกันสูงถึง 
2,000,000 บาท ยังไมถือวาเปนขอตกลงที่กําหนดราคาดังกลาวเปนการเอาเปรียบ เพราะในเรื่อง
ราคาทรัพยที่เชาซ้ือนี้ไมมีบทกฎหมายใดบังคับวาใหเปนไปตามราคาตลาด แตมหีลักกฎหมายทีถื่อ
วาราคาคาเชาซ้ือใหเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกนั 
  8)  ขอตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดใหผูบริโภค            ตองชําระดอกเบีย้      
เบี้ยปรับ คาใชจาย หรือประโยชนอ่ืนใดสูงเกินกวาที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกบัการผิด
นัดชําระหนี้สัญญาบัตรเครดิตในที่นี ้มุงหมายถึงสัญญาที่ผูบริโภคทํากับผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
โดยผูบริโภคไดซ้ือสินคาใชบริการหรือประโยชนอ่ืนๆ ที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจัดวางระบบ
อํานวยความสะดวกไวใหลวงหนาไปกอน แลวจึงมาชําระราคาใหแก ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ในภายหลังในกําหนดเวลาทีต่กลงกันไว สัญญาดังกลาวนี้แททีจ่ริง ก็คือรูปแบบหนึ่งของการทํา
ธุรกิจใหสินเชื่อแกผูบริโภคนั่นเอง ดังนั้น กฎหมายของตางประเทศ เชน The Consumer Credit 
Act ของอังกฤษ จึงวางหลักเกณฑคุมครองผูบริโภคไวเปนการเฉพาะในทาํนองเดยีวกบัสัญญาเชา
ซ้ือ และสัญญาขายผอนสง แตสําหรับกฎหมายไทยปจจุบนันัน้ยงัมไิดมกีารตรากฎหมายออกมา
ควบคุมธุรกิจชนิดนี้หรือวางมาตรการคุมครองผูบริโภคไวเปนการเฉพาะ และในพระราชบัญญัติ
วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายฉบับแรกที่รางขอกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับความเปนธรรมของสัญญาบัตรเครดิตไวใหในระดับหนึ่ง ขอตกลงนี้มุงไปที่ภาระ หรือ
หนี้ที่ผูบริโภคจะตองชําระในกรณีที่ผิดนัด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดเปนสําคัญ หากภาระ
หรือหนี้ในกรณีที่ผูบริโภคผิดนัดนี้ ถูกกําหนดไวสูงเกินกวาที่ควร ก็ถือวาเปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภค แตถาภาระหรือหนีท้ี่ผูบริโภคจะตองชําระหนีน้ั้นไมเกี่ยวกับการผิดนัดของผูบริโภค แมผู
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกาํหนดไวสูงอยางไรก็ไมเปนการเอาเปรียบ เชนขอตกลงที่กําหนด          
ใหผูบริโภคตองเสียคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาบํารุง หรือคาใชจายอ่ืนใดในตอนสมัครเขาเปน
สมาชิก บัตรเครดิต หรือเปนประจํารายป เปนตน 
 9)  ขอตกลงทีก่ําหนดวิธีคดิดอกเบีย้ทบตนที่ทําใหผูบริโภค     ตองรับภาระสูงเกิน
กวาที่ควร ขอตกลงนี้มุงถึงขอตกลงในสัญญา ระหวางผูประกอบธุรกจิการคา     กับผูบริโภคที่
ผูประกอบการคามีสิทธิเรียกดอกเบีย้ทบตนจากผูบริโภคได เชน สัญญากูเบกิเงนิเกินบัญชีที่ผูบริโภค
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ทํากับธนาคาร หรือสัญญาบัญชีเดินสะพัดในลักษณะอื่นใดสัญญาดังกลาวนี้กฎหมายยอมใหเรียก
ดอกเบี้ยทบตนกันได หากมีการตกลงวธีิคิดดอกเบี้ยทบตนนั้นไวในลักษณะที่ทําใหผูบริโภคตอง
รับภาระสูงเกนิกวาที่ควรก็ถือวาเปนขอตกลงที่เอาเปรียบผูบริโภค สวนในสัญญาที่ไมสามารถเรียก
ดอกเบี้ยทบตนกันไดนั้นหากไปตกลงใหคิดดอกเบี้ยทบตนกันขอตกลงนั้นยอม  ตกเปนโมฆะ เพราะ
ตองหามชัดแจงตามกฎหมาย ไมมีผลผูกพันผูบริโภคอยูแลว 
 ในกรณีที่อาจเรียกดอกเบีย้ทบตนไดนัน้ จะถือวาเปนขอตกลงที่ทําใหผูประกอบ
ธุรกิจการคาไดเปรียบผูบริโภคก็เฉพาะขอตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบีย้ทบตนนัน้ไวในลกัษณะที่ทาํ
ใหผูบริโภคตองรับภาระสูงเกนิกวาทีค่วร  
 2.2.2.4  ตัวอยางสัญญาที่มีลักษณะเปนสัญญาสาํเร็จรูป 
           สัญญาสําเร็จรูปที่ใชกันอยูในปจจบุันมีมากมายหลายรูปแบบ ในที่นี้ผูเขยีนได
นําเสนอสัญญาสําเร็จรูปสองสัญญาไดแกสัญญาในแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวรและสัญญา
กูยืมเงินกับธนาคาร          
     1)  สัญญาในแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร (Shrinkwrap Agreement) อาจ
กลาวไดวาบุคคลใดก็ตามทีม่ีเครื่องคอมพิวเตอร ยอมมีแนวโนมทีจ่ะถูกผูกพนักบัความตกลงใน
ใบอนุญาตใหใชผลิตภัณฑซอฟตแวร (Sofware - Licesing Agreement) เพราะระบบคอมพิวเตอร
ทํางานโดยอาศัยซอฟตแวร และเราไมสามารถใชซอฟตแวร ไดโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ผลิตภัณฑซอฟตแวร43    เนื่องจากบริษัทซอฟตแวรตางๆ   มีความประสงคอยางเดยีวกัน ในการ
ปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของตน โดยเริ่มใชวิธีการออกใบอนุญาตใหใช ผลิตภัณฑของ
ตนไวหนากลองซอฟตแวรที่ขายใหกับลูกคาในตลาดผูบริโภค ซ่ึงการออกใบอนุญาตดังกลาวเรียกวา 
ใบอนุญาตใหใชผลิตภัณฑซอฟตแวรในแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร (Shrinkwrap  
License) โดยใบอนุญาตใหใช ผลิตภัณฑซอฟตแวรในแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร 
(Shrinkwrap  Licens) จะกาํหนดเงื่อนไขขั้นพื้นฐานในการจํากัดวิธีการใชงานซอฟตแวรของผูซ้ือ 
และยังกําหนดขอสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมอยูในนั้นดวย44

    คําวา “Shrinkwrap”  หมายถึงแผนพลาสติกใสสําหรับหอหุมทีใ่ชสําหรับ
กลองใสผลิตภัณฑซอฟตแวร และผูซ้ือสามารถอานเงื่อนไขในความตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต ของเจาของผลิตภัณฑซอฟตแวร ไดจากแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร 
“Shrinkwrap ” แตในบางครั้งความตกลงดงักลาวถูกบรรจุลงในกลองพรอมกับผลิตภัณฑซอฟตแวร 
                                                 
 43 ดวงกมล โสภณวัต.  (2546).  ปญหาการกําหนดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาผูบริโภคสําเร็จรูป.  หนา 52. 
 44 แหลงเดิม. 
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ผูซ้ือซอฟตแวรจึงถูกผูกพัน และมีโอกาสพิจารณาเพื่อยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับใบอนุญาตไดตอเมือ่
มีการแกะกลองผลิตภัณฑซอฟตแวรแลว แตในทางกลับกันถาหากใบอนุญาตไมไดอยูในรูปของ
แผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร (Shrinkwrap) เมื่อลูกคาใชซอฟตแวร และไมยอมรับ
เงื่อนไขในความตกลงเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ลูกคาสามารถคืนกลองซอฟตแวรที่แกะแลว เพือ่
เรียกเงนิคืนจากรานคาไดเตม็จํานวน ดังนั้น จึงสรุปไดวาแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร 
(Shrinkwrap) มีลักษณะเปนสัญญาสําเร็จรูป เพราะผูซ้ือซอฟตแวรจะถูกผูกพนัตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตเมื่อแกะกลองสินคา โดยผูซ้ือมีโอกาสเพียงเลือกที่จะยอมรับ หรือไมยอมรับเงื่อนไข
ดังกลาวเทานัน้ (Take-It-Or-Leave-It Contract) นอกจากนีสั้ญญาแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณ
ซอฟตแวร (Shrinkwrap) ยังไมมีความยนิยอมรวมกนัของคูสัญญาอยางแทจริง และไมมีการตอรอง
กันตามทฤษฎสัีญญาทั่วไปอีกดวย อีกทั้งคูสัญญาฝายผูบริโภคที่ไมมีประสบการณก็ไมไดตระหนัก
ถึงเงื่อนไขตามสัญญาแผนพลาสติกใสหุมอุปกรณซอฟตแวร (Shrinkwrap Agreement) เทาใดนัก 
   2)  สัญญากูยืมเงินกับธนาคาร 
          ในปจจบุนัธนาคารพาณิชยทัว่ไปมักจะทําสัญญากูยืมเงิน ในลักษณะที่เปน
แบบมาตรฐานขึ้นมา เพื่อใชกับลูกคาของธนาคารที่ตองการกูยืมเงินจากธนาคาร โดยสัญญากูยืม
เงินดังกลาวจะถูกกําหนด และรางขึ้นมาโดยธนาคาร ซ่ึงเปนคูสัญญาฝายที่มีอํานาจตอรองทาง
เศรษฐกิจสูงกวา (Superior Bargaining Strength) และธนาคารไดนําสัญญามาตรฐานที่รางขึ้นไว
ลวงหนานีเ้สนอตอลูกคาของธนาคารทั่วไปที่ตองการจะยมืเงินจากธนาคาร ซ่ึงการเสนอใหลูกคา
ของธนาคารที่ตองการก็ยืมเงนิจากธนาคารเขาทําสัญญากูยืมเงินนี ้ จะอยูในลักษณะของการใหเลือก
วาจะรับหรือไมรับขอสัญญา (Take-It-Or-Leave-It Basis) หากลูกคาของธนาคารไมจํายอมรบั
เงื่อนไขสัญญากูยืมเงนิดังกลาว ลูกคาของธนาคารก็ไมอาจไดรับเงนิกูจากธนาคาร จึงเห็นไดวา
ลูกคาของธนาคารที่ตองการกูยืมเงินจากธนาคารไมมีโอกาสเจรจาตอรองในสัญญากูยืมเงินที่ตนเขา
สนองรับอยางแทจริง เพราะลูกคาของธนาคารมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจที่ดอยกวาธนาคาร 
    จากที่กลาวมาขางตน จะเหน็ไดวาสัญญากูยืมเงนิเปนสญัญาสําเร็จรูป เพราะ
ขาดการตอรอง และขาดความยนิยอมรวมกนัของคูสัญญาตามทฤษฎีสัญญาทั่วไป อยางไรก็ดี หาก
ธนาคารยนิยอมใหลูกคาของธนาคาร ที่ตองการกูยืมเงนิจากธนาคาร มีโอกาสเจรจาตอรองเงื่อนไข 
ในสัญญากูยืมเงินที่เปนแบบมาตรฐาน ที่ธนาคารนํามาใช สัญญากูยมืเงนิฉบับดงักลาวยอมไมใช
สัญญาสําเร็จรูป 
 
 
 

DPU



 32

2.3  ทฤษฎีกฎหมายท่ีนํามาใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
   ทฤษฎีกฎหมายที่นํามาใชในการคุมครองผูบริโภคการทําสัญญา ในอดีตจนถึงปจจุบัน
ไดนําหลักความศักดิ์สิทธิของเจตนา และหลักเสรีภาพในการทําสัญญาแตการทําสัญญาสําเร็จรูปใน
ปจจุบันผูทําสัญญา ไดทําสัญญากอใหเกดิความไมเปนธรรมโดยไมใหความสําคัญ กับหลักความ
ศักดิ์สิทธิของเจตนาหรือเสรภีาพในการทําสัญญา หัวขอนี้ผูเขียนไดอธิบายในการใชหลักกฎหมาย
กับสัญญาสําเร็จรูปดังนี ้
 2.3.1  การไมใหความสําคัญกับความศักดิสิ์ทธิของเจตนา (Freedom of Will)     หรือเสรีภาพใน
การทําสัญญาดวยเหตุทีแ่นวคิดทฤษฎีดังกลาว เหมาะสมในสภาพสังคมที่เทาเทียมกันในอํานาจตอ    
รอง และมีระบบการคาที่แขงขันกันคอนขางสมบูรณ ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูกรณีในสัญญา 
(Private of Contract) ที่เปนผลสืบเนื่องจากการมเีสรภีาพในการทาํสัญญานัน้กเ็หมาะสม กับกรณีที่
คูสัญญามีความสามารถในการตอรองเทาๆ กัน แตในการคุมครองผูบริโภคนั้น โดยเหตุที่ผูบริโภคไม
จําเปนตองบรโิภคสินคา หรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธในทางสญัญาเสมอไป เนื่องจากการ
บริโภค เปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษย ซึ่งมิไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขในสถานะทางสังคม 
ความสามารถของบุคคล หรือขอตกลงในทางนิตกิรรมสัญญา เพราะฉะนัน้หลักเกณฑ หรือทฤษฎี
ความรับผิดในความเสียหายที่ตองอาศัยความผูกพันทางสัญญาที่กฎหมายรับรอง จึงเปนอุปสรรค
ใหญหลวงในการคุมครองผูบริโภคที่มิใชคูกรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายที่กอตั้งสิทธิในการไดรับ
การเยียวยาชดใช เมื่อมีความเสียหายเกิดขึน้จากการบริโภค จึงไมคํานึงถึงหลักความสัมพันธทาง
สัญญา แตอยางใด  
 ดังนัน้ การกาํหนดวาผูบริโภคคือใครจึงไมกําหนดโดยอาศัยหลักความสมัพันธทางสัญญา 
แนวคดิเกีย่วกบั การคุมครองผูบริโภคจึงกอใหเกิดการปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา และ
หลักความรับผิดเฉพาะคูกรณโีดยส้ินเชิง การกําหนดกฎหมายคุมครองผูบริโภค จึงออกมาในรูปของ
การขยายความรับผิดของผูขายไปสูบุคคลอื่นๆ ที่มิใชผูซ้ือ เชน ใหรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ของสินคาที่เกิดอันตรายตอบุคคลในครอบครัวของผูซ้ือ เปนตน 
 2.3.2  ความรับผิดในทางละเมิดซึ่งใชบทสันนิษฐานความรับผิด (Presumption of Fault) หลัก
ความรับผิดในทางละเมิดนั้น มีทฤษฎีความรับผิดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู 2 หลักคือมี
ความรับผิดเมือ่มีความผิด กลาวคือ ผูกระทําละเมิดจงใจ หรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความ
เสียหาย และหลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวา มีความผิดแมมิไดมีการจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอ บางกรณีก็เปนการสันนิษฐานเด็ดขาด ไมมีขอยกเวนในการนําสืบหักลาง 
(Abslute Liability) หรือ No Fault Liability บางกรณีก็มีขอยกเวนใหมกีารนําสืบหักลางขอ
สันนิษฐานที่กฎหมายบัญญัติไวได หลักความรับผิดแบบที่สองนี้ เรียกโดยทั่วไปวาความรับผิด
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เด็ดขาด (Strict  Liability) หลักความรับผิดเดด็ขาดไดรับการยอมรับมากขึน้เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
ความเสยีหายเกิดจากการผลิตภัณฑ ซ่ึงมคีวามสลับซับซอนในการผลิต ผูใชไดรับความเสียหายไม
อาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด 
 เหตุผลของการนําเอาทฤษฎีความรับผิดเดด็ขาดในทางละเมิดมาปรับใช กับคดีที่ฟองให
ชดใชความเสยีหายทีเ่กดิจากการบริโภค กเ็พราะวาความเสียหายที่เกิดขึน้จากการบริโภคนัน้เปนเรื่อง
ยากที่จะพิสูจนไดวาเกิดขึ้นจากความผิดของฝายใด ยิ่งกระบวนการในการบริโภคอันประกอบ               
ดวย ผูผลิต ผูขายสง ผูขายปลีก ผูบริโภค เปนกระบวนการทีก่วาง ยิ่งยากแกการเริ่มพิสูจนความ
บกพรองที่จะเกิดขึ้นในชวงใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูบริโภคคนสุดทาย ที่บริโภคผลิต              
ภัณฑนั้นเกิดเนื่องจากเหตุแหงความบกพรองในขณะนั้นในกรณีทีก่ารผลิตที่มีเทคนิคสลับซับซอน การ
พิสูจนไดงายวาผูผลิตสินคากระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตใุหมคีวามชํารุดบกพรองในผลิตภัณฑ 
การกําหนดใหผูผลิตหรือผูขาย (ในบางกรณี) ตองรับผิดโดยปราศจากการกระทําโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอจึงเปนการเหมาะสม ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวาผูผลิต หรือผูที่กฎหมายกําหนดใหตอง
รับผิดนี้ อาจพสูิจนเพื่อพนความรับผิดได เชน 
 2.3.2.1  พิสูจนวา ผูบริโภคใชสินคานัน้   โดยไมถูกวิธีในกรณีที่มีคําอธิบายวิธีใช    หรือคํา
เตือนไวแลว 
 2.3.2.2  พิสูจนวาความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง 
  2.3.2.3  ความชํารุดบกพรองมิไดมีอยูในขณะที่ผูบริโภคซื้อสินคา        หรือผลิตภัณฑนั้น 
หากแตเกิดความชํารุดบกพรองขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลอื่น   ซ่ึงผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม 
 
2.4   แนวคิดความไมเสมอภาคในการทําสญัญา45

   สัญญาเกิดจากการมีเสรีภาพทั้งในดานการแสดงเจตนา และดานการยินยอม ตกลงเขา
ทําสัญญาของคูสัญญา โดยมีความเสมอภาคเทาเทียมกนั แตมีสัญญาบางประเภทอาจมีความเลื่อมลํ้า
ในขอตกลงของสัญญา ทําใหคูสัญญาในสัญญาอาจจะไดเปรียบกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทําใหเกิด
ความไมเสมอภาคในการทําสัญญาระหวางคูสัญญาขึ้น กลาวคือคูสัญญาฝายที่มีอํานาจทางเศรษฐกจิที่
ดีกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เปนเหตใุหคูสัญญาฝายที่ดอยกวาตองยอมรับขอตกลงตามสัญญา นั้น 
ความไมเสมอภาคดังกลาวสามารถแยกไวไดดังนี ้
 2.4.1  ความไมเสมอภาคระหวางผูประกอบอาชีพดวยกนัเอง     ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหวางนายจาง
กับลูกจาง ผูผลิตกับผูจําหนายสินคา      หรือผูใหบริการ เปนตน ความไมเสมอภาคลักษณะนี้เกิดขึน้

                                                 
 45ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 32-33.  
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ตั้งแตปลายครสิตศตวรรษที่ 19 ในยุโรป ที่มีการพฒันาระบบอุตสาหกรรมทีใ่หญขึน้ ระบบนายทุน
และระบบการใชเครื่องจักรเกิดขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหอํานาจการตอรองรวมอยูที่เจาของ
หรือนายทุนลูกจางอยูในสภาพโดดเดีย่วจากกลุมนายจางซึ่งมีการรวมตัวจัดตั้งเปนองคกรอาชีพของ
นายจางเปนผูกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาจางแรงงานเพื่อผูกมัดลูกจางมากขึ้น จนในที่สุดฝาย
ลูกจางจําตองรวมตัวเพื่อตอตานเรียกรองสทิธิกับนายจาง ประกอบกับรัฐไดเขามามบีทบาทชวยไกล
เกล่ียขอพพิาทตางๆ มีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองลูกจางกาํหนดสวสัดิการสําหรับลูกจางขึ้นนอก        
จากนี้ลูกจางไดรวมตัวจัดตั้งสหพันธ หรือองคกรลูกจาง เพื่อตอรองกับนายจางในการกําหนด
เงื่อนไขในสัญญาจางแรงงาน 
 สภาพดังกลาวเกิดขึ้นเชนเดียวกับผูประกอบอาชีพในดานผูผลิตกับผูจัดจําหนายสินคา
พืชผลทางเกษตร สัญญาทีเ่กดิขึ้นระหวางชาวไรชาวนาทีท่ํากับนายทนุ ผูทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายพชื
ผลผลิต ผูจัดจาํหนายซึ่งเปนเจาของทนุจะเปนผูออกทุน ทั้งดานเครือ่งมือเครื่องใชในการเกษตร เมล็ด
พันธุ สัตวเล้ียง ใหชาวไรชาวนาซึ่งเปนผูผลิตพืชผลออกมาเพื่อสงใหผูจัดจําหนายนําออกสูตลาดหรอื
ปอนโรงงานอตุสาหกรรมตอไป สัญญาประเภทนีเ้รียกวา Contrald’ Integration อํานาจในการตอรอง
ทางเศรษฐกิจจะมีสภาพเชนเดียวกับกรณีระหวางนายจางลูกจาง คือชาวไรชาวนาอยูในสภาพ
เสียเปรยีบนายทุนผูจัดจําหนาย ซ่ึงเปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกลุมพอคาที่สามารถกําหนด
เงื่อนไขของสญัญาในสภาพที่เขาไดเปรยีบ ซ่ึงในที่สุดรัฐจะตองเขามามีบทบาท เขามาควบคมุเพื่อ
กําหนดมาตรการที่เปนธรรมคุมครองชาวไรชาวนาผูผลิตที่อยูในฐานเสยีเปรียบ 
  2.4.2  ความไมเสมอภาคระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ 
 ในปจจุบนัผลผลิต และการใหบริการมีหลายชนิดหลายประเภท อันเปนผลของความกาว                          
หนาทางเทคโนโลยีที่สลับซับซอน จึงทาํใหผูผลิตหรือผูประกอบอาชีพเพื่อธุรกิจการคาอยูในฐานะ
ไดเปรียบในการกําหนดนิติสัมพันธทางสัญญา ทั้งดานราคา และคณุภาพของสินคา หรือบริการ 
ผูบริโภคในทีน่ี้ ไดแกบุคคลผูเขามาเปนคูสัญญาในการรับบริการ หรือซ้ือสินคา โดยมิใชเพื่อการคา
สินคาหรือบริการนั้น ดังนั้น ผูบริโภคอาจเปนบุคคลธรรมดาทัว่ไป หรืออาจเปนผูประกอบอาชีพ แต
ไมไดทําสัญญาเพื่อการคาสินคา หรือบริการที่ไดรับ เชน โรงงานอุตสาหกรรมทอผา ทําสัญญา
ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจากบริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอร สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นนี้ ถือวาโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนผูบริโภคที่ทําสัญญา กับผูประกอบอาชีพที่ผูซ้ือมีความรูทางเทคนิคที่อยูในฐานะ
ที่ดอยกวาผูขาย ซ่ึงอาจจะเสียเปรียบในขอสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นได ดงันี้ ความไดเปรียบเสียเปรียบ
ที่เกิดขึ้นนี้ จึงเกิดขึ้นจากการที่ฝายหนึ่งเปนผูประกอบอาชีพในธุรกิจนั้นๆ กับอีกฝายหนึ่งซ่ึงอยูใน
ฐานะผูบริโภคที่มีอํานาจตอรองในการทําสัญญาที่ไมเทาเทียมกันเนื่องจากฝายหนึ่งที่เปน ผูประกอบ
อาชีพมีความรูทางเทคนิค หรือเศรษฐกิจทีเ่หนือกวาอกีฝายหนึ่งซึ่งเปนผูบริโภคเปนอยางมาก 
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 ลักษณะความไมเสมอภาคทีผู่บริโภคอยูในฐานะเสียเปรียบ ที่จะตองยอมจํานนตอการที่
ตองเขาผูกพันตามสัญญาทั้งดานราคา และคุณภาพของสินคา และบริการที่ออกสูทองตลาดใน
ลักษณะเปนMass Product เชนนี้ ทุกประเทศจึงเห็นความจําเปนที่จะตองคุมครองผูบริโภค ที่เปน
ผูดอยกวาทั้งความรูทางเทคนคิ และไมสามารถตอรองทั้งราคาและคุณภาพไดโดยสวนตวั ซ่ึงจะเห็น
ไดจากพระราชบัญญัติตางๆ ที่ออกมาเพื่อคุมครองผูบริโภค เชน มีกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ปรับใชเปนพิเศษนอกจากกฎหมายสัญญาทัว่ไป นอกจากนี้ประเทศทีพ่ัฒนาแลวยังไดมีการ จัดตั้ง
องคกร หรือสหพันธคุมครองผูบริโภคเพื่อเรียกรอง และตอรองกับผูผลิต หรือโรงงาน  
อุตสาหกรรมตางๆ ใหคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและบริการที่จะผลิตแกผูบริโภค องคกรเหลานี้
จะมีสวนชวยใหเกิดความสมดุลแกสัญญาที่ทํา กับผูบริโภคใหอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค 
ความซื่อสัตยสุจริตระหวางกันและกันไดทางหนึ่ง 
 
2.5   ประโยชนของสัญญาสาํเร็จรูป 
   ในสภาพการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันไดเจริญกาวหนาอยางมากรูปแบบของการผูก
นิติสัมพันธในการทาํสัญญาเปลี่ยนแปลงไปมีสัญญาเกิดขึ้นหลายรูปแบบ สัญญาสําเร็จรูปเปนสัญญา
ประเภทหนึ่ง ที่ฝายผูประกอบธุรกิจไดทําขึ้นมาเปนรูปแบบมาตรฐานไว เพื่อใหผูบริโภคเขาทํา
สัญญาไดเลย ความจําเปนในการทําสัญญาสําเร็จรูปจึงเกิดขึ้นโดยเหตุผลที่วา สัญญาสําเร็จรูปได
ชวยใหผูจัดจําหนายสินคา และบริการอยูในวิสัยที่จะประมาณการไดลวงหนาวาตนมีพันธะกรณีที่
จะตองปฏิบัตติามบรรดานิติสัมพันธทั้งหลายที่ไดทําไว กับลูกคาของตนอยูมากนอยเพียงใด สัญญา
สําเร็จรูปจึงกลายมาเปนเครือ่งมือที่ใชในการกําหนดตนทุนในการผลิต และการวางโครงการดาน
การตลาด โดยที่สาระสําคัญของการจัดทําโครงการใดๆ ก็คือการคาดการณตางๆ ในอนาคต และ
การลดหยอนอัตราความเสี่ยงทั้งหลายใหนอยลง การรางสัญญาสําเร็จรูปขึ้นมาจึงมีความจําเปนแกผู
ประกอบธุรกจิสวนหนึ่ง เนือ่งจากประโยชนของสัญญาสําเร็จรูปนั้น46 มีอยู 3 ประการใหญ คือ 
 2.5.1  เพื่อประหยัดเวลาในการรางสัญญา (To Save Time) 
 2.5.2   เพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดภยัพบิัติความรับผิดตามสัญญา     (Adevice For Allocationg 
Risk)  
 2.5.3  เพื่อใหผูประกอบกิจการนั้น ๆ    สามารถกําหนดคาบริการไวลวงหนา   โดยพิจารณาจาก
บริการที่เสนอใหลูกคา และความรับผิดที่ผูกพันตอลูกคาตามที่กําหนดไวในสัญญาสําเร็จรูป47

                                                 
 46 ทวีศิลป รักษศรี, สมชาย รัตนซื่อสกุล และอนุวัฒน ศรีพงษพันธกุล.  (2528, มีนาคม).  “ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมันวาดวยสัญญาสําเร็จรูป.”  วารสารนิติศาสตร, 15, 1.  หนา 44. 
 47 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.  เลมเดิม.  หนา 20-21. 
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 เนื่องจากผูประกอบธุรกิจเปนผูที่รูขอมูลในการผลิตสินคาทั้งหมด และหากมีผูประกอบ
ธุรกิจหลายราย โดยท่ีมกีารประกอบกิจการเปนอยางเดยีวกนักย็อมจะรูถึงตนทุน และเทคนิคตางๆ  ใน
การผลิตสินคาออกมาเสนอแกผูบริโภค ดังนั้นผูประกอบธุรกิจเหลานั้น ก็จะมีการรางสัญญาสําเร็จรูป
มาในลักษณะที่เหมือนกนัเพื่อความเปนมาตรฐาน ปญหาของผูประกอบธุรกิจจากการรางขอสัญญา
ก็อาจเกิดขึน้ จากขอสัญญาที่มีการยกเวนความรับผิด หรืออาจจะเกิดคิดคาบรกิารมากเกนิไป หรือ
อาจจะมีเงื่อนไขตางๆ ที่เปนการขัดตอกฎหมายกไ็ด ซ่ึงจะเหน็ไดวาสัญญาสําเร็จรูปมีความสําคัญ
ตอผูประกอบธุรกิจที่เปนผูรางเปนอยางมาก แตหากขอสัญญาเปนการเอาเปรยีบแกผูทําสัญญาภาย             
หลังซ่ึงก็คือผูบริโภคแลวก็ไมเปนธรรมแกผูบริโภคได ผูประกอบธุรกิจ จึงตองมีสามัญสํานึกใน
การรางขอสัญญาใหมีความสมดุลเปนธรรมแกทุกฝายเพือ่ปองกันมิใหเกิดปญหาในภายหลังไดและ 
เพื่อผูบริโภค จะไดมีความเชื่อถือในตัวผูประกอบธุรกจิเองดวย ทั้งจะทําใหไมเสยีหลักพืน้ฐานใน
การทําสัญญาที่ถูกตองที่สุด 
 ในการตกลงเขาทําสัญญาสําเร็จรูปนั้น สวนใหญแลวผูบริโภคจะเปนฝายเสียเปรียบ
ตามขอสัญญา แตผูบริโภคจํายอมเนื่องจากอยูในฐานะทีต่องการการรับบริการ หรือสินคาเพราะ
สินคา หรือบริการที่ผูบริโภคตองการ หากผูประกอบธุรกิจรายนี้มีสัญญาสําเร็จรูปรางมา ผู
ประกอบธุรกจิรายอื่น ที่มีชนิดเดยีวกันกต็องมีสัญญาสําเร็จรูปที่มีขอสัญญาเหมือน กับผูประกอบ
ธุรกิจรายแรก และจะเปนรูปแบบมาตรฐานเหมือนๆ กนั การจะตัดสนิใจเขาทําสัญญานั้นไมมีทาง  
ที่จะเปลี่ยนแปลงขอสัญญาไดเลย หากไมตกลงตามขอสัญญาสินคาหรือบริการที่ตนตองการ ก็
จะมิไดไป ปญหาของผูบริโภคก็เกดิจากการตองถูกเอาเปรียบตามขอสัญญานั่นเอง ซ่ึงในปจจุบนั
ประเทศไทยไดมีพระราชบญัญัติคุมครองผูบริโภคฯ ในดานการทําสัญญา และพระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ออกมาเพื่อแกไขขอสัญญาทีไ่มแนนอน และควบคมุการทําสัญญาบาง
ประเภทของผูประกอบธุรกจิกับผูบริโภค เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมกวาเดิม แต
มีปญหา เนือ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ ในการเยยีวยาคุมครองผูบริโภค
นั้นเอง 
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บทที่ 3 
 
มาตรการควบคุมและคุมครองผูบริโภคของไทยในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบกับ
ของตางประเทศ 
    
  มาตรการในการคุมครองผูบริโภคในแตละประเทศ มีความแตกตางกัน โดยแตละ
ประเทศจะใชมาตรการตามลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของสังคมสิ่งแวดลอม ในประเทศนัน้ๆ
ผูเขียนจะขอศึกษาในบทนี ้ ถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ของประเทศเยอรมัน 
ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร โดยศึกษาไปถึงในกรณีที่มีการฝาฝน
บทลงโทษทางกฎหมาย และการฟองรองเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับสัญญาสําเร็จรูปรวมทั้งได
ศึกษาถึงหนวยงาน หรือองคกรอิสระในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภค ในแตละประเทศ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทย และไดศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงมี
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 รวมทั้งศึกษาถึงประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือ และใหแบบ  
ลีสซิ่ง  
 
3.1  การควบคมุและคุมครองผูบริโภคในดานสัญญาในตางประเทศ 
   ผูประกอบธุรกิจโดยสวนมากมักจะรางสัญญาที่มีลักษณะเปนสัญญาสําเร็จรูป เพื่อความ
สะดวก และเปนประโยชนแกตน ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่อาจเสียเปรียบ หรือเสียหายจากขอ
สัญญาสําเร็จรูปที่ไดตกลงทาํกับผูประกอบธุรกิจนั้น การคุมครองผูบริโภคในเรื่องการทําสัญญาจึง
ไดมีขึ้นในแตละประเทศโดยมีกฎหมายซึง่รัฐเปนผูออกเพื่อเขามาเปนตัวควบคุมการทําสัญญา เพื่อ     
ใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญา ซ่ึงในบทนี้จะศึกษาถึงกฎหมายที่ใชในการคุมครองผูบริโภคใน
การทาํสัญญาของตางประเทศ เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ และความพยายามของรัฐทีจ่ะเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาเรื่องขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหลดนอยลงไป 
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 3.1.1  การควบคุมและคุมครองการทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศเยอรมัน1

 สัญญาสําเร็จรูปในประเทศเยอรมันไดถูกรางขึ้นมาใชบังคับเมื่อป ค.ศ.1977 โดยการ
เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติดําเนินการตรากฎหมายมาใชบงัคับ กับสัญญาสําเร็จรูปไดเร่ิมตนอยาง
เปนกิจจะลักษณะภายหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันตกต่ําลง เนื่องจากสงครามโลก
ทั้งสองครั้งไดฟนตัวขึน้มา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาสามทศวรรษที่ผานมานี้ สัญญา
สําเร็จรูปไดรับความสนใจเปนพิเศษทั้งจากศาลและบุคคลผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายโดยทั่วไป
ความคิดเหน็ในเชิงวจิารณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ
ของศาลและตอบทบัญญัติของรัฐบัญญัติฉบับใหม 
 โดยกอนทีจ่ะออกรัฐบัญญัติวาดวยสัญญาสําเร็จรูป นั้นศาลในประเทศเยอรมัน มีวธีิการ
ควบคุมสัญญาสําเร็จรูปอยูหลายวิธีดวยกนั และภายในเวลาไมนาน ก็ไดพยายามนาํเอาบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงมาใชวินจิฉัยคดีพิพาทอันเนือ่งมาจากสัญญาสําเร็จรูป โดยในระยะแรกๆ 
ศาลไดวินจิฉัยคดีพิพาทดังกลาว โดยอาศัยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา139 ซ่ึง
บัญญัติวาสัญญายอมเปนโมฆะเมื่อ 
 (A)  สัญญานั้นขัดขวางตอศลีธรรมอันดีของประชาชน  ( Contra Bonos Mores)   หรืออีก
นัยหนึ่งขัดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดีของวญิูชน 
 (B)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาศัยเหตุที่คูสัญญาของตน   มีความจําเปนเรงดวน  ที่จะตอง
ทําสัญญานั้น   หรือขาดประสบการณ   หรือขาดความสํานึกรับผิดชอบแสวงหาประโยชนแกตนเอง
จนเกนิขอบเขตที่วิญูชนทัง้หลายจะพึงกระทํา 
 ศาลไดนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 138 นี้ มาใชบังคับเปนครั้งแรกกับ
สัญญารับขน และเก็บของในคลังสินคาโดยผูรับขน และผูเปนเจาของคลังสินคาไดอาศัยอํานาจ
ครอบงําตลาดของตนวางขอกําหนดจํากดัความรับผิดของตนในสัญญาสําเร็จรูปที่ตนทํากับลูกคาไว
ในประการที่ขัดตอสามัญสํานึกของวิญูชน และตอมาศาลไดนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงมาตราเดยีวกันนี้มาใชบงัคับ กับสัญญาเชาซ้ือที่มีขอกําหนดลงโทษผูเชาซ้ือ ซ่ึงไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาไวอยางรนุแรงเกนิสมควร โดยศาลพพิากษาวาขอกาํหนดของสัญญาเชาซ้ือ ซ่ึงมี
ขอความวา “ในกรณีที่ผูเชาซ้ือผิดนัดไมชําระราคาคาเชาซ้ืองวดหนึ่งนานเกนิกวาสองวันนับแตวนั
ถึงกําหนดชําระราคาคาเชาซ้ืองวดนัน้ใหถือวาราคาคาเชาซ้ืองวดอื่นๆ ที่ยังคางชําระอยูไดถึงกําหนด
ชําระแลวดวยทุกงวด” เปนโมฆะ ทั้งนีด้วยเหตุผลที่วาผูใหเชาซ้ือจะรูอยูแกใจดแีลววาผูเชาซ้ือ (ซ่ึง
เปนคนขับรถแท็กซี่และซ่ึงแทบจะไมมีปญญาวางเงินดาวนไดครบตามจํานวนที่กําหนด) ยอมจะไม
                                                 
 1 ทวีศิลป รักษศรี, สมชาย รัตนซื่อสกุล และอนุวัฒน ศรีพงษพันธกุล.  (2528, มีนาคม).  “ ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมันวาดวยสัญญาสําเร็จรูป.”  วารสารนิติศาสตร, 15, 1.  หนา 44-54. 
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สามารถหาเงินมาชําระราคาคาเชาซ้ือใหพันกําหนดเวลาที่ตนจะตองชําระแตละงวดไดทุกงวด RGZ 
128,251(1930) อยางไรก็ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 138 นี้มขีอบเขตการใช
บังคับอยูอยางจํากัดและดังนัน้ศาลจึงตองหนัมาใชขอความคิดวาดวยความสุจริต (Concept of Treu 
Und  Glanben) และขอความคิดวาดวยปกตปิระเพณี (Concept of Verkchrssitte)2 มาเปนหลักในการ
ควบคุมสัญญาสําเร็จรูป ขอความคิดวาดวยความสุจริต และวาดวยปกติประเพณนีี้มีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงมาตรา 157 ความวาสัญญานั้นใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต
โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 157 นี้ใชขยายความ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา133 ซ่ึงบัญญัติใหศาลตีความขอกําหนดของสัญญาโดย
คํานึงถึงเจตนาอันแทจริงของคูสัญญายิ่งกวาถอยคําสํานวน ตามตัวอักษรของขอกําหนดของสัญญา
ในสวนทีเ่กีย่วกับสัญญาสําเร็จรูปนั้น ขอความคิดวาดวยความสุจริตบังคับใหคูสัญญาฝายที่เรียกรอง
ใหคูสัญญา ขอใดขอหนึ่ง โดยไมมีการเจรจาตอรองกัน ตองคํานึงถึงผลประโยชนของคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งนัน้ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาสําเร็จรูป จะตองไมปลอยใหคูสัญญาที่จําตองยอมรับ
ขอกําหนดของสัญญาตกอยูในภาวะที่ขาดไร ซ่ึงวิธีแกไขเยียวยาความเสียหายในกรณีที่คูสัญญาของ
ตนละเมิดสัญญา ดังนั้นการวางขอกําหนดของสัญญาสําเร็จรูปใหผิดแผกแตกตางไปจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ซ่ึงคูสัญญาสามารถตกลงกันแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่นได จะทําไดก็ตอเมื่อ
สัญญานั้น 
 (A)  กําหนดใหคูสัญญาฝายที่จะเสียประโยชนมีสิทธิอยางอื่นเปนการชดเชยสิทธิซ่ึงตนมี
อยูตามกฎหมาย      และตองสูญเสียไป   เพราะการที่ขอกาํหนดของสัญญาผิดแผกแตกตาง   ไปจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรอื 
 (B)  การวางขอกําหนดของสัญญาใหผิดแผกแตกตางไปจาก    บทบัญญัติแหงกฎหมาย มี
เหตุผลอันเนื่องมาจากลักษณะทั่วไปของนติิสัมพันธที่จะเกิดขึ้นจากสัญญานั้น 
 ตอมาไดมีออกกฎหมายสัญญาสําเร็จรูป หรือสัญญามาตรฐานมาบังคับใชเมื่อป ค.ศ.1977 
ซ่ึงมีลักษณะพเิศษของกฎหมายที่ใชควบคุมสัญญาสําเร็จรูปดังตอไปนี้3

 กฎหมายเกีย่วกับควบคุมสัญญาสําเร็จรูป   หรือสัญญามาตรฐาน  (The Standrd Contracts 
Act) ของประเทศเยอรมันจะมีลักษณะพิเศษตางจากกฎหมายประเทศอืน่อยูบางประการดังนี ้
 3.1.1.1  เปนกฎหมายที่ได   ประมวลลักษณะของขอสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรมที่ศาล
อาจพิพากษาใหเปนโมฆะ (ตามมาตรา 10)  และทีก่ฎหมายใหตกเปนโมฆะ (ตามมาตรา 11)     ขอดี

                                                 
 2 แหลงเดิม. 
 3 ดาราพร ถิระวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 80-81. 
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ในการบัญญัตถึิงลักษณะของสัญญาตางๆเชนนี้คือทําใหศาลสามารถพิจารณาถึงขอสัญญาที่กําหนด
ถึงสิทธิและหนาที่ที่จะมีลักษณะที่ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมในสัญญาไดวาจะมีการกําหนดใน
ลักษณะใดไดบาง   แตอยางไรก็ดีการบัญญัติกฎหมายของนักกฎหมายยังมีขีดจํากัดที่วา ถึงอยางไรก็
ไมสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายใหชัดแจงครอบคลุมได   ทุกปญหาทุกกรณี        เพราะสัญญาแตละ
ประเภทจะมีลักษณะพิเศษ   ที่แตกตางกันในที่สุด     หลังจากที่มีการประกาศใชกฎหมายฉบับพิเศษ
ดังกลาว ศาลเยอรมัน  กย็ังมปีญหาในการตีความกฎหมาย     ในเรื่องลักษณะของขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมที่บัญญัติไวในกรณตีางๆวามีความหมายและขอบเขตแคไหนเชนไร 
 3.1.1.2  เปนกฎหมายที่มกีฎหมาย 3 ประเภท  รวมอยูในฉบับเดียวกัน     คือกฎหมายสาร
บัญญัติที่กําหนดถึงสิทธิ    และหนาที่ของบุคคลกฎหมายวิธีสบัญญัติ   ที่กําหนดถึงวิธีพิจารณาคดทีี่
เกี่ยวกับขอสัญญาสําเร็จรูป (มาตรา 13)  และกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ขัดกันแหงกฎหมาย (มาตรา 12) 
 3.1.1.3  เปนกฎหมายที่เพิ่มมาตรการบางอยางพิเศษสําหรับการฟองคดีเกี่ยวกับขอสัญญา
สําเร็จรูปกลาว คือบุคคลที่จะดําเนินการฟองรองคดีไมจําเปนตองเปนผูเสียหายจากขอสัญญาเทานั้น
กฎหมายยังกําหนดองคกรสมาคมที่เปนนติิบุคคล  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคมีสิทธิ
รองขอใหศาลมีคําส่ังหามการใช    หรือแนะนําการใชขอสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรมได  แตทั้งนี้
สิทธิในการคําเนินคดีขององคกร   หรือสมาคมดังกลาวมีเพียงรองขอใหศาลมีคําส่ังหามเทานั้นไมมี
สิทธิเรียกคาเสียหายที่เกดิจากการใชขอสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรม 
 สาระสําคัญของรัฐบัญญัติวาดวยสัญญาสําเร็จรูป ค.ศ. 19774        มีบทบัญญัติแบงเปน  5
หมวดหมวดทีห่นึ่ง (มาตรา1-11)  เปนกฎหมายสารบัญญัติวาดวยสัญญาสําเร็จรูปหมวดที่2  (มาตรา
12)   บัญญัติถึงหลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบคุคล  (หลักขัดกันแหงกฎหมาย) หมวดที่ 3 
(มาตรา13-22)        บญัญัติถึงกระบวนการพิจารณาคดหีมวดที่ 4    (มาตรา23-24)       และหมวดที่ 5 
(มาตรา25-30)  บทบัญญัติถึงขอบเขตการใชกฎหมายฉบบันี้ และบทเฉพาะกาลหลักการสําคัญๆ   ที่ 
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับนีม้ีดังนี ้
 หมวดทีห่นึ่งบทสารบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะสัญญาสําเร็จรูปหรือสัญญามาตรฐาน 
 หมวดแรกเปนหมวดที่สําคัญที่สุด ของกฎหมายฉบับนี ้ โดยมีคําจํากัดความหมายใน
มาตรา 1 ถึงขอสัญญาที่เปนเงื่อนไข  หรือมาตรฐานทั่วไปในสัญญาคือขอสัญญาที่ทําขึ้นไวลวงหนา
กอน เพื่อใชกบัสัญญาจํานวนมากไมจํากัดจํานวน  โดยคูสัญญาฝายหนึ่งเพื่อใชบังคับกับคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งที่เขาผูกพัน กับขอสัญญานั้นในภายหลัง ขอสัญญาดังกลาว ถือวาเปนขอสัญญาที่เปน

                                                 
 4 ทวีศิลป รักษศรี, สมชาย รัตนซื่อสกุล และอนุวัฒน ศรีพงษพันธกุล.  เลมเดิม.  หนา 53. 
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มาตรฐานทั่วไปหรือขอสัญญาสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานทั่วไป หรือขอสัญญาสําเร็จรูปขอสัญญาไม
จําตองรวมอยูในสัญญาอาจ หรืออยูภายนอกสัญญาไดถาขอสัญญามีลักษณะผิดจากธรรมดาแลวจะ
ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา หรือในกรณีที่มีขอสงสัยในการตีความก็ใหตีความไปทางที่เปน
โทษตอผูประกอบธุรกิจ 
 มาตรา 9-11 เปนบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายของกฎหมายฉบับนี้ที่ตองการ
ปองกันผูจัดทาํหรือผูใชขอสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาสําเร็จรูปที่ไดเปรียบมีสถานการณตอรองที่
เหนือกวา เพราะอํานาจทางเศรษฐกิจความรูความสามารถที่มีมากกวาจึงมีการกําหนดเปนแนวทาง
ใหศาลพิจารณาเห็นถึงลักษณะของขอสัญญาที่ไมควรมีผลบังคับได หรือเปนโมฆะโดยการปรับใช
หลักสุจริต เปนพื้นฐานสําคัญขอสันนิษฐานของกฎหมาย ที่จะถือวาทําใหเกดิความไดเปรียบเสีย   
เปรียบอยางเหมาะสม เมื่อมีขอสัญญาที่มีลักษณะไมสอดคลองกับหลักพื้นฐานที่สําคญัดังกลาวหรือ
จํากัดสิทธิหนาที่อันเนื่องมาจากสัญญาที่มีลักษณะทําใหสาระสําคัญของสัญญานั้น ถูกทําลายไป 
 โดยผูรางกฎหมายไดประมวลลักษณะของสัญญาที่ไมควรมีผลบังคับใชได หรือไมชอบ
ดวยกฎหมายเปนตัวอยาง 40 กรณีในมาตรา10 และมาตรา11 ที่เปนขอสัญญาที่กอใหเกิดความ
ไดเปรียบเสยีเปรียบอยางไมเหมาะสมตวัอยางเหลานี้เปนการรวบรวมมาจากแนวคําวนิิจฉัยของศาล
ที่ไดพิจารณามาแลวเชนขอสัญญาที่ใหสิทธิเลิกสัญญาแกคูสัญญาที่ใช หรือทําขอสัญญาไวกอนฝาย
เดียวขอสัญญาที่ใหสิทธิแกไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาฝายเดียว การเลือกใช 
หรือทําขอสัญญาไวกอนในความผิดที่รายแรง การแกไขเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน ที่กอใหเกดิ
ความเสียหายแกคูสัญญาเปนตน 
 หมวดที่สอง การขัดกันแหงกฎหมาย 
 บทบัญญัติกฎหมายในหมวดนี้ ไดบัญญตัิถึงกรณีการพิจารณาบังคบัใชขอสัญญาซึ่งอาจ
พิจารณาไดจากกฎหมายของตางประเทศ และกฎหมายของเยอรมันแลว หากปรากฏวาเปนกรณทีี่
สัญญาตกลงกันบนรากฐานของคําเสนอทั่วไป คําโฆษณาทั่วไป หรือกิจการทางธุรกิจอื่นทํานอง
เดียวกัน ที่ไดกระทําลงในอาณาเขตที่กฎหมายฉบับนีใ้ชบังคับ และเปนกรณีที่คูสัญญาอีกฝายมี
ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูในอาณาเขตที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับในขณะที่แสดงเจตนาตกลงทําสัญญา
กรณีดังกลาวจะใชกฎหมายของประเทศเยอรมันฉบับนี้บังคับใช 
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 หมวดที่สาม การดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 กฎหมายหมวดนี้ ไดบัญญัติใหบทบาทแกองคกรภาคเอกชนในการเขามาคุมครองการ
บังคับใชขอสัญญาที่ไมชอบ ใหแกฝายที่ถูกเอาเปรียบ โดยใหมีอํานาจรองขอใหศาลมีคําส่ังหยุดใช  
หรือยกเลิกการใชขอสัญญามีลักษณะดังทีบ่ัญญัติไวในหมวดที่1ใหเปนหนาที่ขององคกรดังตอไปนี้
เปนผูดําเนนิการ 1.สมาคมซึ่งเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคของสมาคมในการคุมครองผูบริโภค 
2.สมาคมซึ่งเปนนิติบุคคล และไดจดัตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาประโยชนในทางอุตสาหกรรม     และธุรกิจ  
3.สภาอุตสาหกรรม และหอการคา  หรือสมาคมชางฝมือเปนผูดําเนินการแทน (Class Action) 
นอกเหนือบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวแลว ก็จะเรื่องเกีย่วกับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล เชน 
การับฟงพยานหลักฐานขอบเขตอํานาจศาลผลของคําพิพากษา และคาธรรมเนียมศาลเปนตน 
 หมวดที่ส่ี ขอบเขตการปรับใชกฎหมาย 
 ไดมบีทบัญญัติถึงขอบเขตการใชกฎหมายฉบับนี้ ถูกจํากดัไมใหใชกับกรณีที่เกีย่วกับ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายมรดก กฎหมายครอบครัว และกฎหมายหุนสวนบริษัทตลอดจนสัญญาที่
อยูภายใตบังคบัขององคกร ของฝายปกครองรวมถึงไมใช กับสัญญาบางประเภทที่เกี่ยวกับภาษี
ศุลกากร สัญญาจําหนวยกระแสไฟฟา และกาซธรรมชาติการออกสลากกินแบง การชําระหนี้ตาม
มูลหนี้การกอสรางอาคารสัญญาที่ทํากับพอคาในการทําธุรกิจสัญญาที่ทํากับสถาบัน และบริษัทตาม
กฎหมายมหาชนเปนตน 
 หมวดทีห่า บทเฉพาะกาล 
 ในบทนี้ไดมกีารบัญญัติในบางเรื่องบางกรณีเชนการแกไขประมวลกฎหมายแพง ในเรื่อง
การตกลงใหสิทธิของผูซ้ือ บทยกเวนไมบังคับสัญญาที่ทําขึ้นกฎหมายใชบังคับ หรือสัญญาบาง
ประเภทเปนตน 
 กลาวโดยสรุปจากเนื้อหาสาระของหลักกฎหมายที่เกี่ยว กับขอสัญญาที่เปนมาตรฐาน 
หรือ ขอสัญญาสําเร็จรูปของเยอรมันฉบบันี้ มีจุดมุงหมายที่จะปองกนัการจํากดัเสรีภาพ ในการทํา
สัญญาของคูสัญญาฝายหนึ่ง และเปนการคุมครองผูบริโภคที่เปนคูสัญญาที่ตองเขาทําสัญญาที่มีการ
กําหนดขอสัญญาไวลวงหนากอนซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เปนผลมาจากการถกเถียง และแรงกระตุนของ
นักกฎหมายเยอรมันรวมกับองคกรอุตสาหกรรม การพาณิชย การประกันภยั การธนาคาร ตลอดจน
องคการคุมครองผูบริโภค ที่มองเห็นความจําเปนตองมกีฎหมายพิเศษฉบับนี้ จนทําใหรัฐสภาของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันบัญญัติกฎหมายเกีย่วกับ ขอสัญญาที่เกิดจากสัญญามาตรฐาน หรือ
สัญญาสําเร็จรูปฉบับพิเศษดงักลาวออกมาใชบังคับ  
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 3.1.1.1  หนวยงานหรือองคกรอิสระในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศ
เยอรมัน   
   องคกรคุมครองผูบริโภคในดานสัญญานั้น  เปนสหพนัธขององคกรผูบริโภค
เยอรมัน (VZBV: Verbraucherzentrale Bundesverband E.V.)5 เปนองคกรที่ไมใชของรัฐทําหนาที่
ใหความคุมครองสําหรับสมาคมผูบริโภค 38 แหง สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันทําหนาที่
เปนตัวแทนผลประโยชนของผูบริโภคในสาธารณะ และโดยผานทางฝายนิติบัญญัติของภาคเอกชน 
และสังคมพลเรือน วัตถุประสงคของสหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมัน คือเพือ่ที่จะใหคุมครอง
และใหอํานาจแกผูบริโภค สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันทําใหวัตถุประสงคบรรลุผลไดโดย
การวิ่งเตนใหสมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมาย และการรงณรงค ในระดับชาติ และ
ระดับภูมภิาคยโุรป โดยการดําเนินฟองรวมกันในนามของผูบริโภค และโดยทําใหแนใจวาขาวสาร
ของสหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันไดรับการเผยแพรผานทางสื่ออยางกวางขวาง สหพันธของ
องคกรผูบริโภคเยอรมัน จัดใหมีการฝกใหมีความเชี่ยวชาญสําหรับเจาหนาที่ขององคกรผูบริโภค
ตางๆ  ไดมีการจัดใหมกีารใหคําปรึกษาแกผูบริโภคในระดับภูมภิาคโดยศูนยผูบริโภค 16 แหงใน
ทุกรัฐในประเทศเยอรมัน ในขณะทีก่ารทดสอบสินคาจะถูกดําเนินการโดยสมาชิกผูสนับสนุนของ
สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมัน Stiftung Warentest 
 วัตถุประสงคของสหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันคอืเพื่อที่จะ 
        1)  ปรับปรุงความโปรงใสที่เกี่ยวกับการผลิต คุณลักษณะและคณุภาพของสินคา
และการบริการ 
       2)  ทาํใหเกิดความเทาเทยีมกนัระหวางผูบริโภคและผูจําหนาย 
       3)  สงเสริมใหมีการบริโภคแบบยั่งยืน 
       4)  จัดตั้งการคุมครองผูบริโภคเชิงปองกันเปนวัตถุประสงคทางการเมืองที่สําคัญ 
 สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันถูกกอตั้งในเดือนพฤศจิกายนป ค.ศ. 2000 
ซ่ึงเปนผลของการรวมตัวขององคการผูบริโภคระดับสหพันธสามแหง สหพันธขององคกรผูบริโภค
เยอรมันไดรับเงินทุนจากกระทรวงสหพันธวาดวยงานผูบริโภค การโภชนาการและการเกษตร และ
มีรายไดเสริมจากการขายสิง่ตีพิมพจากคาสมาชิกและจากเงินทุนของโครงการ สหพันธขององคกร
ผูบริโภคเยอรมันเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร และเปนองคกรที่เปนอิสระจากการเมืองในปจจุบนั
นี้ สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมัน มีเจาหนาทีป่ระมาณ 70 คนที่สํานักงานที่กรุงเบอรลิน
สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมัน มอํีานาจที่จะฟองรองคดี เพือ่คุมครองผลประโยชนของ
                                                 
 5 Germany Version.  สืบคนเมื่อ 7 สิงหาคม 2547,  จาก
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/AGBG.htm 
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ผูบริโภค สหพันธขององคกรผูบริโภคเยอรมันสามารถดําเนินคดีเปนรายคดีไดแตจะเปนกรณีพิเศษ 
การบังคับใชสิทธิของผูบริโภค อยางเชนสิทธิของผูบริโภคโดยอาศัยกฎหมายการคาที่ไมเปนธรรม
จะไมถูกดําเนนิโดยเจาหนาที่ของรัฐ แตโดยสมาคมเอกชนอยางเชน สหพันธขององคกรผูบริโภค
เยอรมัน 
 3.1.1.2  บทลงโทษทางกฎหมายและการฟองรองเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาสําเร็จรูปในประเทศเยอรมัน 
               เนื่องจากสัญญาสําเร็จรูปมักจะมสัีญญาที่ไมเปนธรรมสอดแทรกอยู โดยจะมี
กฎหมายบัญญตัิไววาลักษณะอยางไรที่มีลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม เมื่อผูทําสัญญาไดทํา
สัญญาโดยฝาฝน หรือขัดกบักฎหมายแลวก็จะบทลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึงจะมีทั้งโทษทางแพง และ
โทษทางอาญา รวมถึงการดาํเนินการฟองรองเกี่ยวกับขอสัญญาที่ขัดตอกฎหมายนั้นดวย ดังนั้นใน
ประเทศเยอรมนัการคุมครองผูบริโภคดานสัญญานั้นกฎหมายกําหนด ใหศาลเปนผูพิจารณาตัดสิน
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย Standard Contracts Act 1977 ซ่ึงกําหนดขอบเขตของการคุมครองใน
เร่ืองของประเภทของสัญญาขอความในสญัญาที่ถือวาใชบังคับไมไดกฎหมายเยอรมันใชระบบใหมี
การยับยั้งการบังคับตามสัญญาไวช่ัวคราวคือหามชั่วคราว(Injunction) และผูมีสิทธิรองขอใหมีการ
ยับยั้งชัว่คราวอาจเปนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคสมาคมผูประกอบธุรกิจหรอื
สภาอุตสาหกรรม และการคาในกรณีที่มใิชเปนสัญญาซึ่งผูประกอบธุรกิจทําเพื่อประโยชนทางการ       
คาการขอยับยัง้ชั่วคราวตองใชสิทธิภายใน 2 ป นับแตรูถึงการใชขอสัญญา ที่ตองหามตามกฎหมาย
หรือใน 4 ป นับแตขอสัญญาดังกลาว เริ่มมีผลบังคับใช ศาลมีอํานาจในการพิจารณา โดยรับฟง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในบางกรณีช้ีขาดวา ควรยับยั้งการบังคับตามขอสัญญาเหลานั้น และหาก
คูกรณีฝายที่ใชขอความในสัญญาที่ถูกยับยั้งนั้น ไมโตแยงคําส่ังยับยัง้นั้น ถือวาขอสัญญาสวนที่ถูก
ยับยั้งนัน้เปนโมฆะ6

    กฎหมายเยอรมันเปดโอกาสใหมีผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอความคุมครองใน
เร่ืองการทําสัญญาที่ไมเปนธรรมไดหลายคนโดยไมจําตองเปนผูบริโภคผูเสียหายโดยลําพังก็ไดและ
ศาลสามารถใชดุลพินิจในการชี้ขาด วาขอสัญญาเหลานั้นเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมได เพราะ
บทบัญญัติในกฎหมายคอนขางจะละเอยีดครอบคลุมประเด็นหลักๆ ที่เกิดขึ้นในความเปนจริง และ
บัญญัติผลของขอสัญญาดังกลาวเหลานั้นวาเปนโมฆะ เชน ขอความที่กําหนดใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งตกอยูในฐานะเสยีเปรียบ โดยขัดกบัหลักกฎหมายพื้นฐาน การกําหนดระยะเวลาที่นานเกนิ
สมควรเพื่อการตอบรับ หรือปฏิเสธคําเสนอหรือการปฏิบัติการชําระหนี้การกําหนดภาระการพิสูจน 
                                                 
 6 สุษม ศุภนิตย.  (2542, พฤษภาคม).  “การคุมครองผูบริโภคดานการทําสัญญาตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541.”  วารสารกฎหมาย, 19, 2.  หนา 15. 
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ที่หนักเกินไปแกอีกฝายหนึ่ง โดยไมเปนธรรมการกําหนดคาเสียหายทีสู่งเกินสมควรเกินเหตุผลการ
กําหนดใหมีการใชกฎหมายตางประเทศ ในกรณีที่ไมมีคูกรณีฝายใดมปีระโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย
เกี่ยวของในการปรับใชกฎหมายดังกลาวเปนตน เหลานี้ถือวาขอตกลงเปนโมฆะใชบงัคับมิไดศาลมี
แนววินจิฉัยไดไมยากนักและมีผลบังคับที่เปนรูปธรรม 
 3.1.2  การควบคุมและคุมครองการทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมมบีทบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่จะใช ควบคุมสัญญาสําเร็จรูป
ดังนั้นตั้งแตเร่ิมตนมาจนปจจุบันศาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเปนผูคันหาวิธีการตางๆ มาแกไข
ปญหาความไมเปนธรรมที่เกิดจากการใชสัญญาสําเร็จรูป ในตอนแรกศาลไดใชหลักสัญญาที่มีอยู
เดิมแกไขปญหาดังกลาว หลักสัญญาที่มีอยูถูกตีความอยางเสรี เพื่อใหเหมาะสมแกคดีหลักสัญญาที่      
วานี้อางถึงแนวความคิดตางๆเชนไมมีความยินยอมรวมกัน(Lack of Mutual Assent)ไมมกีารตาง
ตอบแทนกนั(Lack of Mutuality) ความลมเหลวของการตางตอบแทน(Lack of Conaideration)  
ขอบกพรองในการใหเกิดสญัญา (Defects in Formation of Contract ) ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน(Public Policy )  และการตีความสัญญา(Construction)7

 แตเนื่องจากหลักสัญญาที่มีอยูเดิม ซ่ึงศาลนํามาแกไขปญหานั้น ขอบเขตการใชทีจ่ํากัด
ดังนั้นศาลอเมริกาจึงคันหาวธีิแกไขปญหาดวยวิธีอ่ืนๆ และเนื่องจากมีการรางกฎหมายUniform 
Commercial Code (UCC.) ขึ้น ซ่ึงในมาตรา2-302 ของประมวลดังกลาวไดบรรจหุลักความไมมี
มโนธรรม (Unconscionability) อันเปนหลักที่ใชแกไขปญหาความไมเปนธรรม ที่เกิดจากการใช
สัญญาสําเร็จรูปเอาไวศาลจึงไดนําเอาหลักความไมมีมโนธรรมที่ปรากฏในมาตรา 2-302 ไปใชเพื่อ
เสริมหลักที่มีอยูเดิม 
 หลักในการพจิารณาสัญญาที่ศาลสหรัฐอเมริกา ใชในการพิจารณาคดีสัญญา ที่ไมเปน
ธรรม8

 3.1.2.1  หลักไมมีความยินยอม (Lack of  Mutual Assent) 
 ในการทําสัญญาจะตองประกอบดวยความยินยอมของคูสัญญา ในการทําสัญญา
ใดซึ่งจะมีผลบงัคับใชเมื่อมีการแสดงออกระหวางคูสัญญา เปนเรื่องของจิตใจทีย่อมรับตรงกันแม
กระนั้นคูสัญญาฝายนั้นก็ตองผูกพันตามสัญญา ถาคูสัญญาไมมีเหตุที่จะรองไดวาคูสัญญาของตน
ไมไดอาน หรือเขาใจสัญญาอยางไรก็ตามที่กลาวมาแลวนั้นเปนกฎเกณฑดั้งเดิมแตในปจจุบนัมีการ
ใชสัญญาสําเร็จรูปกันมาก และโดยภาพของสัญญาสําเร็จรูปนี้เอง คูสัญญามักจะไมมีโอกาสอาน
                                                 
  7 วิชัย จิตตปาลกุล.  (2531).  สัญญาสําเร็จรูป: ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม.  หนา 107. 
 8 แหลงเดิม. 
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สัญญาดังนั้น ในการพจิารณาเงื่อนไขการพบกันของจิตใจ หรือเงื่อนไขของความยนิยอมรวมกันจึง
ตองตีความไปในทางที่เปนปรปกษตอคูสัญญา ที่นาแปลกใจ และไมสมเหตุผลใสไวในสัญญา
สําเร็จรูปจะไมมีผลบังคับเพราะไมมีความยินยอมในขอสัญญาดังกลาวดังตวัอยางคดีที่ตัดสินไวเชน
ในคด ี Joseph V.Sears Roebuch&Co.โจทกส่ังซ้ือสินคาชนิดหนึ่งจากบริษัทจําเลยในหนังสือคูมือ
ขอจํากัดความรับผิดในหนังสือคูมือการใชสินคานั้น ไมมีผลบังคับ เพราะโจทกมิไดรูเห็นกบัขอ            
จํากัดความรับผิดนี้ดวย 
 3.1.2.2  หลักไมมีการตอบแทน(Lack of Mutuality) 
 การตางตอบแทนกันในหนี้โดยทัว่ไป หมายถงึการที่คูสัญญาแตละฝายใน
สัญญาตองอยูภายใตหนาที่ตามกฎหมายตออีกฝายหนึ่ง (เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) การ
กอใหเกิดสัญญาตองมีการตอรองซึ่งการตอรองตองมีการตอบแทนแตละฝายไดใหคาํมั่น และตางก็
เปนลูกหนี้ซ่ึงกัน และกนัอยางไรก็ตามบางครั้งก็มีการใชหลักสัญญาตางตอบแทนกัน ในหนี้ไป
ในทางที่หมายถึง การมีการตางตอบแทนที่เพียงพอแมวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมไดใหคํามั่น แตมี
การใหคาตอบแทนซึ่งเปนการตางตอบแทนกัน(Executed Consideration) ก็ถือไดวาคูสัญญามีการ
ตางตอบแทนที่เพียงพอศาลในหลายคดีไดใชหลักไมมีสัญญาตางตอบแทนกนัในหนี ้ เปนเหตุผลใน
การวินจิฉัยวาในสัญญาไมไดทําขึ้นในเมื่อปรากฏวาโจทกไมไดใหคํามัน่ใดๆแกจําเลย 
 หลักไมมีการตอบแทนกนัในหนี้เปนหลักอีกอันหนึ่ง ที่ใชแกไขปญหาความไม
เปนธรรมในการใชสัญญาสําเร็จรูป และหลักนี้มักใชกับสัญญาสําเร็จรูประหวางผูแทนจําหนายกบั
ผูผลิตตัวอยางคดีที่ตัดสินไวเชนในคดAีmerican Agri.Chem.Co V.Kennedy&Crawfordขอเท็จจริง
ฟงไดวาบริษทัจําเลยทําสัญญาจัดสงปุยเคมีใหแกบริษัทโจทกสัญญานี้เปนสัญญาสําเร็จรูป ความขอ
หนึ่งในสัญญามีวาจําเลยมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเมื่อใดก็ได ศาลวินจิฉัยวาสัญญานี ้ ไมมีผลบังคับ
เพราะผูแทนจาํหนายจําเลยมไิดยอมรับขอกําหนดนี้ และเพราะสัญญานี้เปนสัญญาที่อาจสิ้นสุดตาม
อําเภอใจของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง เนื่องจากตามความเปนจริงแลวผูผลิตไมมีสิทธิที่จะเลิกสัญญา
ตามอําเภอใจในเรื่องนี้ศาลเครงครัดมาก และเหน็วาการเลิกสัญญานั้นจะตองเปนไปโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล 
 3.1.2.3  หลักความลมเหลวของการตางตอบแทน (Lack of Consideration)   
 การที่คูสัญญาฝายหนึ่งใหคํามั่นวาจะปฏิบตัิการอยางใดอยางหนึ่ง ใหแกคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งโดยคูสัญญาฝายหลังใหคํามั่น วาจะปฏิบัตกิารอยางใดอยางหนึ่งตอบแทน แกคูสัญญา
ฝายแรก แตปรากฏวาคูสัญญาฝายหลังนีล้ะเลยที่จะปฏิบัติการตอบแทน ถือวาเปนกรณีการลมเหลว
ของการตางตอบแทนความลมเหลวดังกลาว เปนขอแกตัวที่คูสัญญาอีกฝายจะยกขึ้นเปนขอปฏิเสธที่
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จะปฏิบัติตามคํามั่นของตนเอง และเปนเหตุผลอันหนึ่งสําหรับการบังคับ ใหกลับคนืสูสภาพเดิมถา
คูสัญญาฝายนั้นไดปฏิบัติตามคํามั่น 
 3.1.2.4  หลักขอบกพรองในการกอใหเกิดสัญญา(Defects in Formation of Contract ) 
 วิธีการหนึ่งทีศ่าลพยายามจะบรรเทาความเสียหายของคูสัญญา คือการสราง
หลักเกณฑประการหนึ่งขึ้นมาที่เกี่ยวเนื่องกับ การกอใหเกิดสัญญาหลักเกณฑนี้ เปนกรณีที่คูสัญญา
นั้นผูกพันตามสัญญาที่ทั้งสองไดทําขึ้นแลว ตอมาฝายหนึ่งไดสงเอกสารนั้น อาจอยูในรูปหนังสือ
รับรองที่สงใหแกลูกคาหลังจากสัญญาลงนามแลวนัน้ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 3.1.2.5  หลักความสงบเรียบรอยของประชาชน (Public Policy) 
 บางครั้งศาลใชหลักความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อทําใหขอกําหนดอัน
ไมเปนธรรมในสัญญาสําเร็จรูป ไมมีผลบังคับในคดีที่ศาลใชหลักดังกลาว ในการตดัสินนั้นบางคดี
ศาลก็อางหลักนี้ไวชัดแจง ในบางคดีจําตองพิเคราะหจากรูปคดี และเหตุผลที่ศาลอางประกอบจึงจะ
ช้ีไดวาศาลไดอาศัยหลักดังกลาว ในการตัดสินคดีที่ศาลใชหลักความสงบเรียบรอยของประชาชน
เพื่อตอตานสญัญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรมที่ใชอางอิงในตําราตาง ๆ บอยครั้งคือ Henningsen V. 
Bloomfield Motors Inc. ขอเท็จจริงมีวา Henningsen ซ้ือรถยนตคันหนึง่จากผูแทนจําหนายคนหนึ่ง
และไดลงชื่อในสัญญาโดยไมไดอานขอกําหนดตาง ๆ ที่พิมพไวดานหลังของสัญญาขอกําหนด
ดังกลาวขอหนึ่งระบุวา “ผูผลิตและผูจําหนายไมรับประกันในเรื่องตาง ๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย ยกเวนการเปลี่ยนอะไหลแทนอะไหลที่ชํารุดบกพรองทั้งนี้ภายใน 90 วันนับแตวนัซื้อ หรือ
ภายในระยะทาง 4,000 ไมลที่รถวิ่งไปปรากฏวานาง Henningsen ภริยาของนาย Henningsen เจาของ
รถยนตไดรับบาดเจ็บขณะขบัรถยนตคันดงักลาวซึ่งเปนรถ Plymouth รุนป 1955 อุบตัิเหตุคร้ังนี้เกดิ
จากเกยีรของพวงมาลัยแตกนายและนาง Henningsen จึงฟองผูแทนจําหนายและผูผลิต (Chrysler 
orperation) เรียกคาเสียหายจําเลยใหการตอสูวาขอกําหนดของสัญญาซึ่งเปนสัญญาสําเร็จรูปจํากัด
ความรับผิดในการทําผิด ขอรับประกันไวแตการเปลี่ยนอะไหลแทนอะไหลที่ชํารุดบกพรอง ศาล
กลาววา ขอจํากัดนติิสัมพนัธในการซื้อขายสินคาจะเปลี่ยนแปลงแกไข หลักกฎหมายไดตอเมื่อ
ภาวการณตลาดเปนปกติ กลาวคือเมื่อผูผลิต และผูซ้ือมาพบกันโดยมีอํานาจตอรองที่เทาเทียมกนั
สินคาไมมีความซับซอนและผูผลิตสามารถแนะนําใหผูซ้ือตรวจตราสินคาเพื่อประเมนิคุณภาพ และ
ศาลกลาวอีกตอนหนึ่งวา กฎนี้ของผูผลิตไมควรจะอาศยันิติสัมพันธเพียงอยางเดียว หนี้ของผูผลิต
ควรจะตองเปนไปตามความตองการของความยุติธรรมทางสังคม (The Demands of Social Justice)
ดวยศาลไดปฏิเสธขอกําหนดจํากัดการรับประกันในสัญญา โดยกลาววาความรูสึกโดยสัญชาติญาณ
แหงความยุติธรรมเรียกรองใหตอตานการตอรองดังกลาว” และตัดสินวาขอกําหนดดังกลาวเปน
โมฆะเพราะขดัตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและไหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทก 
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 3.1.2.6  หลักการตีความสัญญา (Construction) 
 การใชหลักตางๆ เพื่อคุมครองคูสัญญาที่ออนแอกวาในสัญญาสําเร็จรูปจํากัดไว
แตพฤติการณแวดลอมเฉพาะเรื่องเชนหลักความลมเหลวของการตางตอบแทนกนัไมสามารถใชกับ
คดีที่สินคาที่ซ้ือขายมีความชาํรุดบกพรองเล็กนอย ศาลจึงใหหลักการตีความสัญญาควบคุมสัญญา
สําเร็จรูปแทนหลักการตีความสัญญาที่ศาลใชในการควบคุมสัญญาสําเร็จรูปมีดังนี ้
 หลักนี้กลาววาถาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรบรรจุคํา หรือวลีซ่ึงอาจมี
ความหมายทีส่มเหตุผลไดสองนัย  นัยหนึ่งเปนคณุแกฝายหนึ่งอีกนัยหนึ่ง เปนคุณแกอีกฝายหนึ่ง
หลักนี้ใหตีความไปในทางทีเ่ปนคุณแกฝายที่รางสัญญาใหนอยที่สุด หลักนี้จะเปนประโยชนแกฝาย
ที่มีอํานาจตอรองนอยกวาซ่ึงทางเลือกขอสัญญานอย หรือไมมีทางเลือกเลยนอกจากจะตองรับขอ
สัญญาที่ฝายซึ่งมีอํานาจตอรองสูงกวารางขึ้นอยางไรก็ตามหลักนี้ไดโดยทัว่ไปในเรือ่งตางๆ ที่ไมได
แสดงถึงความไมเทาเทียมกนัของอํานาจการตอรอง ระหวางคูสัญญาการตีความสัญญาสําเร็จรูปโดย
อาศัยหลัก The Contra Proferentem Rule นั้นศาลไดวินจิฉัยเปนแนวทางไวดังนี ้
 ศาลจะแบงขอรับประกัน(Warranty) ออกเปน 2 สวน คือขอรับประกันทัว่ไป
(General  Warranty) และขอรับประกันเฉพาะ(Specific Warranty ) และถือวาขอยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดใหอางไดเมื่อมีการทําผิดขอรับประกันเฉพาะเทานั้น 
 ศาลจะแยกความแตกตางของขอรับประกันตางๆ ออกเปนรับประกันโดยปริยาย
(Implied Warranties) กับขอรับประกันโดยชัดแจง (Express Warranties) และจํากัดการใชขอยกเวน
หรือจํากัดความรับผิดไวเพยีงอันใดอันหนึง่ดังนั้นในหลายคดีขอยกเวนความรับผิด จึงถูกตีความวา
ยกเวนเพียงขอรับประกันโดยชัดแจงเทานัน้ แตไมยกเวนขอรับประกันโดยปรยิายวาสินคามีความ
เหมาะสมกับวตัถุประสงคเฉพาะของผูซ้ือตัวอยางในคด ี Hardy V.General motors Acceptance 
Coep ศาลวินจิฉัยวาขอกําหนดในสัญญาที่ระบุวาผูขายไมรับประกันนั้นมีความหมายคลุมเครือและ
ศาลตีความวาเปนการยกเวนเฉพาะขอรับประกันโดยชัดแจงเทานั้น 
 การพรรณนาสินคาที่ซ้ือขายลบลาง ขอยกเวน หรือจํากัดความรับผิดวิธีการต ี        
ความสัญญาอีกประการหนึ่ง ที่ใชแกไขขอยกเวนหรือจาํกัดความรับผิดอันไมเปนธรรมที่ปรากฏอยู
ในสัญญาสําเร็จรูปวิธีนี้ถือวาพรรณนาสินคาที่ซ้ือขายลบลางขอยกเวนหรือจาํกัดความรับผิด 
 3.1.2.7  หลักความไมมีมโนธรรม (Unconscionability) 
 หลักสัญญาที่มีอยูเดิมที่ศาลใชในการแกไขปญหาสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรม
นั้นมีขอบเขตการใชที่จํากดั และไมสามารถแกไขปญหาได และเครื่องมือที่ใชขัดขวางสัญญา
สําเร็จรูปที่ไมเปนธรรมไดรางขึ้นในมาตรา 2-302     ของ Uniform Commercial Code  (UCC.) ราง
ทศวรรษที่ 1940 ถึงตนทศวรรษที่1950 และตนฉบับทางการฉบับแรกของประมวลนี้ไดประกาศ

DPU



 49

โฆษณาในปค.ศ.1952 ประมวลนี้หลังจากการยอมรับอยางเปนทางการในการผนวกหลักความไมมี
มโนธรรมไวใน UCC.Contracts9และใน Uniform Consumer Credit Code (UCCC.)10

 Uniform Commercial Code (UCC.) เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาหลักความไมมี
มโนธรรมหลักสําคัญใน UCC.คือ “ถาศาลพบวาสัญญา หรือขอสัญญาใดไมมีมโนธรรมในขณะทาํ
สัญญาศาลอาจปฏิเสธที่บังคับใชสัญญาที่ไมมีมโนธรรม หรืออาจจํากดัการใชขอสัญญาใด ที่ไมมี
มโนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงผลใดๆที่ไมมีมโนธรรม” เชนขอสัญญาที่กําหนดราคาสินคาไวสูงเกินไป
ขอยกเวนการรับประกัน ขอยกเวนการเยียวยา ขอสัญญากําหนดการเรงชําระหนี ้ ขอสัญญาที่
กําหนดการสิน้สุดของสัญญา ขอสัญญากําหนดการสละขอตอสู ขอสัญญากําหนดการละเวนทีจ่ะ
เรียกเอาคาเสียหายในการชําระหนี้ลาชา “เมื่อมีการรองขอหรือปรากฏตอศาลวาสัญญาใดที่วานั้น
อาจไมมีมโนธรรม คูสัญญาตองมีโอกาสตามสมควรที่จะเสนอพยานหลักฐานเกีย่วกับ สภาพ                
แวดลอมวัตถุประสงคของผลทางการคาเพื่อชวยศาลในการวินิจฉยั 
 นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายTheFederal Trade Commission 
Act 1914 เพือ่ขัดขวางการกระทําอันไมเปนธรรมหรือเปนการหลอกลวงในทางการคาเพื่อคุมครอง
การแขงขันในทางการคา และคุมครองผูบริโภคดวย โดยกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่ใชบังคับ
ทั่วไปในระดบัสหพันธรัฐนอกจากกฎหมายระดับสหพันธรัฐแลวประเทศสหรัฐไดบัญญัติกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคในระดับมลรัฐดวย โดยบัญญัติกฎหมายที่แตกตางกนัไป อยางไรก็ตามหลักการ
ทั่วไปคลายคลงึกัน กฎหมายคุมครองผูบริโภคในระดับมลรัฐเชน The Uniform Consumer Sales 
Practices  Act 1971  ใชบังคับใน  Kansas, Delaware, Georgia, Hawaii,  The Tennessee  Consumer                            
Protection Act1977 ใชบงัคับในมลรัฐ Tennessee11เปนตน 
     3.1.2.1  หนวยงานหรือองคกรอิสระในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 
 โดยเหตุผลทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกามกีําเนดิจากการปลดปลอยตนเอง จากการขึน้
ตรงตออังกฤษแนวคดิเกีย่วกบั สิทธิของประชาชน จงึคอนขางจะแตกตาง จากระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในยุโรปหนาทีข่องรัฐ หรือรัฐบาลสหพนัธรัฐ และรัฐบาลมลรฐัตามความคิดความ
คาดหมายของประชาชนคือหนาที่ควบคุมกํากบัใหมกีารปฏิบัติตามกฎหมายแตสิทธิของพลเมืองจะถูก
จํากดัไดเทาที่เปนประโยชนตอสาธารณชนทั่วไปเทานัน้ “รัฐ” มิไดเปนทุกสิ่งทกุอยางในความหมาย
                                                 
 9 ภาคผนวก.   ก.  คําแปล Restatement (Second) of Contracts. 
 10 ภาคผนวก.  ข.  คําแปล Uniform Consumer Credit Code (UCCC.). 
 11 Jeffrey L.Reed.  (1991).   “The Tennessee Consumer Protection Act : An Overview.”  Tennessee 
Law Review, Voiume 58.  p. 457. 

DPU



 50

ของการปกปองคุมครองสิทธิพลเมืองในทางกลับกัน “รัฐ” อาจถูกมองวาเปนผูลิดรอน “สิทธิ” และไม
สามารถปฏิบัติหนาที่คุมครองไดเต็มที ่ดังนัน้การรวมกลุมกันของประชาชนผูเปนผูบริโภคจงึคอนขาง
จะมีพลังดวยเหตุที่คนอเมริกนัมีความเขาใจใน “สิทธิ” ของตนเองและการเรียกรองใหมีการคุมครอง
สิทธิมากกวาประชาชนในประเทศอืน่ 
 องคการอิสระคุมครองผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมรกิา จึงกอตวัขึน้ไดไมยาก     
ทั้งนี้ โดยมีการสนับสนนุ จากรายไดคาสมาชกิเงนิสนับสนุนจากรัฐบาล หรือมูลนิธิเพื่อ
สาธารณประโยชน 
 ที่นาสังเกตยิ่งกวานัน้ก็คือ ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจใหความสําคัญกับผูบริโภค
และความตองการของผูบริโภคเปนอยางมากมกีารจดัตั้งองคการภาคธุรกิจทัว่ประเทศที่ทําหนาที่รับคํา
รองเรียนเกีย่วกับการดาํเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภคเรียกวา Better Business Bureau 
มีสมาชิกเปนผูประกอบธุรกจิทั่วประเทศ เหตุที่สหรัฐอเมรกิามีองคการภาคเอกชนที่เขม็แข็งสวนหนึง่
เพราะพัฒนาการ ในดานการตลาดทีแ่ขงขันอยางสมบรูณ และเปนธรรมซึ่งมมีายาวนานทําใหผู
ประกอบธุรกจิจําเปนตองรักษาทั้งภาพพจนและสวนแบงการตลาดตลอดจนความภกัดีของผูบริโภคไว
ใหได 
 ในสวนที่เปนองคกรภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบงานดานการคุมครองผูบริโภค ทีม่าจากการเลือกตั้งไดแก Attorney General ซ่ึงทําหนาที่
ฟองรองดําเนนิคด ี ซ่ึงผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการซื้อสินคา และบรกิารจากผูประกอบธุรกจิ 
Office of  The Attorney General มีอยูในทุกมลรัฐ และองคกรของรัฐที่เรียกวา Local Consumer 
Protection มีความแตกตางกนัในแตละรัฐ องคกรของรฐัจะดแูลความเดอืดรอนของผูบริโภคใหรัฐได
รวดเรว็กวาองคกรของสหพนัธรัฐเพราะตองการคะแนนเสียงของประชาชนในมลรฐันัน้ๆ นอกจากนี้
ยังมหีนวยงานของสหพนัธรัฐหลายแหงก็ทาํหนาที่คุมครองผูบริโภคดวยเปนตนวา Food and Drug 
Administration, Federal Communications Commission, Erdfral Trade Commission หรือ Office of 
Consumer Affairs U.S.Department of Commerce12

 FTC ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร        และปองกันปญหาที่เกิดจากการกระทําการ
ทางการคาที่ผิดเพื่อคุมครองตลาดและผูบริโภค 
 U.S. Department of Consumer เปนผูรับเรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคสงไปยัง
หนวยงานทีเ่กีย่วของและใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภคเชนเอกสารที่เรียกวา Consumer’s Resource 
Handbook 

                                                 
 12 สุษม ศุภนิตย.  (2544).  องคการเอกชนเพื่อคุมครองผูบริโภค.  หนา 55. 
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 และที่สําคัญกค็ือ Federal Information Center เปนองคกรผูใหบริการขอมูลวา
หนวยงานใดของสหพันธรฐัที่รับผิดชอบเรือ่งที่ผูรอง หรือผูติดตอเดือดรอนอยูเพื่อใหคําแนะนาํวาผู
รองควรติดตอหนวยงานนั้นๆโดยวิธีใด 
 ที่กลาวมาขางตนแสดงใหเหน็วา การคุมครองผูบริโภค ในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นเปนเรื่องทีท่ั้งภาครัฐภาคธุรกิจและผูบริโภคตางมีบทบาทอยางมากทีค่วรสังเกต ก็คือองคการอิสระ
คุมครองผูบริโภคในอเมริกามีความเขม็แขง็ และถาวรมอียูมากมายเหตผุลก็เปนดังไดกลาวมาแลว วา
สภาพเศรษฐกจิแนวคดิ และปรัชญาทางการเมืองการปกครองมีสวนผลักดันใหประชาชนตื่นตวัในการ
ปกปองสิทธิของตนเองมากกวาประเทศอื่น การฟองรองดําเนนิคดใีนศาล เพื่อใหมีการชดใชความ
เสียหายเปนเรือ่งปกติมากในสหรัฐอเมรกิา 
 ตอไปนี้เปนรายชื่อองคการอสิระคุมครองผูบริโภค    ที่คอนขางจะมีบทบาทที่โดด
เดนในประเทศสหรัฐอเมรกิาในที่นีจ้ะขอกลาวเพื่อ 4 องคกร 
 1)  Consumer Federation of American 13       เปนสหพนัธทีป่ระกอบดวยองคการที่
ทํางานดานคุมครองผูบริโภคที่มีอยูทัว่ประเทศไมวาจะในระดบัมลรัฐ  หรือทองถ่ินสหพันธนี้รวบรวม
และเผยแพรขอมูลเกีย่วกบัผูบริโภค     และเปนตวัแทนผูบริโภคทัง้ปวงในสภา Congress      ในองคกร
กําหนดกฎระเบียบของสหพนัธรัฐและของรัฐและในศาล 
 2)  Consumer Union of American รูจักกันดใีนนามของผูพมิพเผยแพร   Consumer 
Reports องคการนี้    มีช่ือเสยีงยาวนานในดานการปกปองพิทักษประโยชนผูบรโิภค       แมวาจะไมได
ดําเนินคดใีหเปนรายบุคคลแตก็ถือวาความเสียหายทุกกรณีที่รองเรียนมาเปนขอมูลที่ตองรวบรวม และ
เปนขอมูลที่ถือวาเปนกรณีตวัอยางทีเ่ผยแพรใหผูบริโภคไดเรียนรู 
 3)  Council of  Better Business Bureaux  เปนองคการเอกชนภาคธุรกจิที่รวมตวักัน
ใหขอมูลแกผูบริโภคในเรื่องสถานที่   และสํานักงานของ BBB ที่สามารถติดตอไดรายงานการโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายทําใหเกิดความเขาใจผดิตอสาธารณะ เปนผูสนับสนนุองคกรที่รับเรื่องราว     เกี่ยวกับซ้ือ
ขายรถยนตที่ผูบริโภคไดรับความเสยีหาย 
 4)  Pubic Citizen กอตั้งโดย Ralph Nader    เนนการทําคดีเพื่อผูบริโภคในเรื่องการ
กระทําของรัฐการคาทีไ่มเปนธรรมในตลาดและสิ่งแวดลอมกับการใชพลังงานทีป่ลอดภัย 
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 3.1.2.2  บทลงโทษทางกฎหมาย และการฟองรองเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับสัญญา
สําเร็จรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การบังคับใชกฎหมาย เพื่อคุมครองผูบริโภคตามที่กฎหมายบัญญัติไวในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทั้ง 43 มลรัฐไดใหอํานาจแกอัยการสูงสุดมลรัฐหรือ State Attorney General แตเพียง
ผูเดียวในการบังคับใชกฎหมายบางมลรัฐให State Attorney General ใชกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภครวมกับหนวยงานอื่น ที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภคบางมลรัฐก็ตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เพื่อ          
ใหมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค ตางหากจาก State Attorney General 
และใหมีอํานาจดําเนนิคดีไดเองโดยไมตองผาน State Attorney General 14

 หนวยงาน State Attorney General และหนวยงานอืน่ที่มีหนาเกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภค ไดพยายามที่จะหามาตรการชวยเหลือผูบริโภค แทนการไปยื่นฟองตอศาล
มาตรการหนึ่งที่ใชคือการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation Mode)เชนในมลรัฐ Illinois ไดตั้งแผนก
ขึ้น  Attorney General Office ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทหากผูประกอบการยินยอมปฏิบัติตามขอ
เรียกรองซึ่งเปนที่พอใจแกผูบริโภคแลวขอเรียกรองก็จะระงับไปในรูปแบบของการตกลงยอมความ
นอกศาลวิธีการนี้ นับวาเปนวิธีที่ยอมรบัแกผูประกอบธุรกิจ เพราะจะทําใหไมเสียภาพพจนถูก    
ฟองรองเปนคดี และผูบริโภคก็ไมเสยีเวลานําคดีฟองรองตอศาล และเพื่อใหการบงัคับใชกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคในมลรัฐตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
คุมครองผูบริโภคของมลรัฐโดยทัว่ไปจึงมบีทบัญญัติอันเปนเครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายดังนี ้
 1)  การขอหมายศาลในการมีคําส่ังหาม (Injunctive  Relief)  
          โดยทั่วไปกฎหมายคุมครองผูบริโภคไมไดใหอํานาจแก State Attorney 
General ไวเปนการเฉพาะวาใหมีอํานาจฟองรอง เพื่อขอหมายใหศาลมีคําส่ังหามกระทําซํ้า หรือ
กระทําตอไปซึ่งการกระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายคุมครองผูบริโภคอยางไรกต็ามมีแนวโนม
ชัดเจนที่ศาลจะตีความกฎหมายวา Attorney General มีอํานาจโดยปริยายตามกฎหมาย Common 
Law ซ่ึงใหบังคับใชกฎหมายแหงมลรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมรักษาสิทธิตาม
กฎหมายและประโยชนอ่ืนๆ อันเปนประโยชนสาธารณะดังปรากฏตวัอยางจากคําพพิากษาของศาล
ในมลรัฐ California ระหวาง People V.Arthur murray.,lnc,238Cal App.2d333,47Cal 
Rptr.700(1965) Attorney General สามารถใชสิทธิฟองรองดําเนนิคดีเพื่อขอหมายส่ังหาม หรือ
กระทําการอันเปนการละเมดิ  ตอกฎหมายคุมครองผูบริโภค และผลคดีจะถือวาผูกพนัผูเสียหายแต
ละรายในการดําเนินคดี กับจําเลยคนเดียวกันดวยโดยใหถือวา เปนประเด็นเดยีวกันทีม่ีการตัดสินคดี
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ไปแลวอันเปนขอสันนิษฐานวาไดมีการกระทําผิด หรือมีขอเท็จจริงในประเดน็นั้น ๆ ชัดแจงโดยไม
จําตองพิสูจนอีกนอกจากนีย้ังไมมีขอนาเปนหวงวาจะเกิดการฟองรองซ้ําซอน โดยผูเสียหายบอยนัก 
เพราะมูลคาของความเสียหายอาจจะไมมากพอที่จะผลักดันใหผูเสียหายตองการฟองรองเสมอไป 
 2)  การทําสัญญาประกันทณัฑบน(Assurances of Compliance)  
          หลักการของการทําสัญญาประกันทณัฑบนอยูทีว่า เมื่อผูประกอบการรายใด
กระทําการอันเปนการละเมดิสิทธิผูบริโภคและผูบริโภคไดรองเรียนมายัง Attorney General  แลว 
Attorney General  อาจเรียกผูกระทําผิดมายุติคดี หรือไมฟองรองตอศาลโดยใหผูประกอบการราย
นั้นทําสัญญาประกันทณัฑบนไวตอ Attorney General วาผูประกอบการไดกระทาํการในลักษณะ
เปนการละเมดิสิทธิของผูบริโภค และจะไมดําเนินการอยางนั้นอีกตอไป หากมีการกระทําผิด
ขอกําหนดในสัญญาประกันทัณฑบนเกิดขึน้ โดยถือเปนพยานหลักฐานอันเปนขอสันนิษฐานไดวา
ผูประกอบการ ไดกระทําผิดตอกฎหมายคุมครองผูบริโภคแลวทําให Attorney General ไมจําตองนาํ
พยานหลักฐานมาพิสูจนในประเด็น วามีการกระทําความผิดตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคอีกการ
ทําผิดสัญญาประกันทณัฑบนจะเปนมูลใหศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดไดเลยที่เดียว 
 3)  การออกขอกําหนดหรือกฎระเบยีบ( Substantive Rulemaking) 
          กฎหมายคุมครองผูบริโภค ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่ในการ
บังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐ ที่มีหนาทีใ่นการบังคับใช
กฎหมายตรากฎหมายขอกําหนดกฎระเบยีบ หรือมาตรฐานเกีย่วกับการประกอบการคา ในลักษณะ
กฎหมายลําดบัรอง (Deldgated Legislation) อํานาจในการออกกฎระเบียบนี้มใิชการแกปญหาการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภค แตเปนการสรางกฎระเบียบใหมีความชัดเจน ในมาตรฐานของ
พฤติกรรมการประกอบการคาของผูประกอบการ รวมทัง้ใหประชาชนไดเขาใจถึงหลักเกณฑตางๆ 
ดังนั้นกฎระเบยีบที่เปนกฎหมายลําดับรองนี้จึงตองประกาศใหเปนการทั่วไป 
 4)   การลงโทษปรับทางแพงและทางอาญา  (Civil and Criminal Penalies)    การ
ลงโทษปรับทางแพง ไดถูกกําหนดไวในกฎหมายของหลายมลรัฐ สําหรับการกระทําที่ฝาฝนคําส่ัง
หามกระทําซํ้าโดยชําระคาปรับทางแพง ใหกับรัฐการลงโทษปรับทางแพงนี้ ใชในกรณีที่การฝาฝน
คําส่ังหรือไมปฏิบัติตามหมาย Injunction อันเปนความผิดตอกฎหมายของรัฐวาดวยการกระทําอัน
เปนการหลอกลวง หรือผิดกฎหมายทัว่ไปวาดวยการละเมิดอํานาจศาลบางมลรัฐ ไดกําหนดใหการ
ชําระคาปรับทางแพง เพราะเหตุละเมดิตอกฎหมายวาดวยการกระทําอันไมเปนธรรม หรือเปนการ
หลอกลวงมีจํานวนคาปรับ นอยกวาจาํนวนคาปรับที่ตองชําระ เพราะไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
Injunction  
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 3.1.3  การควบคุมและคุมครองการทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศสิงคโปร   
 ในประเทศสิงคโปรไมไดมบีทบัญญัติเร่ืองสัญญาสําเร็จรูปไวโดยเฉพาะแตไดมีกฎหมาย
อยูสองฉบับที่มาคุมครองผูบริโภคคือกฎหมาย Consumer  Protection (Fair Trading) Act 2004 กับ
กฎหมาย Hire Purchase Act 200315  โดยกฎหมายที่ไดกลาวถึงสัญญาสําเร็จรูปโดยรวมคือ กฎหมาย 
Consumer  Protection (Fair Trading) Act 2004 ซ่ึงเปนการกลาวภาพโดยรวมในการคุมครอง
ผูบริโภค 
 กฎหมาย Consumer  Protection (Fair Trading) Act 2004 เปนผลของการความพยายาม
วิ่งเตนอยางทรหดอดทนโดย Case ส่ิงที่เห็นในปจจุบันนีเ้ปนสิ่งบงชี้ถึงการอุทิศอยางตอเนื่องในการ
สนับสนุนผูบริโภคและเปนอาสาสมัครเปนเวลาหลายป ปจจัยในการขับเคลื่อน Case คือ ความเชื่อ
ที่มั่นคงวาจําตองมีกฎหมายการคาที่เปนธรรมเพื่อที่จะสงเสริมการคาขายที่เปนธรรม และเทาเทียม
กนัมากขึ้น กฎหมายจะใหความคุมครองแกทั้งผูบริโภค และผูคาโดยทาํใหการทําธุระกรรมทางการ         
คามีความเทาเทียมกัน ในป ค.ศ. 1979 นาย Ivan Baptist ผูลวงลับไปแลว ในฐานะที่เปนประธาน
ของ Case ไดเสนอแนะเปนครั้งแรกใหรัฐบาลสิงคโปร พิจารณาถึงกฎหมายการคาที่เปนธรรมใน
รัฐสภาเมื่อกฎหมาย Consumer  Protection (Fair Trading) Act  มีผลใชบังคับในวันที่ 1 เดือน
มีนาคม ป ค.ศ. 2004 ผูบริโภคผูซ่ึงไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจะมีทางแก หรือสิทธิไลเบี้ย ภาค
ธุรกิจ ผูซ่ึงรายไดของตนไดรับผลกระทบจากการกระทาํที่ไมรับผิดชอบของผูประกอบการบางราย
จะไดรับความพึงพอใจ โดยไดรับรูวาแกะดําดังกลาว จะถูกดําเนินคดีภายในชัว่ขามคืน กฎหมาย 
Consumer  Protection (Fair Trading) Act จะสงเสริมภาคคาปลีก พัฒนาอํานาจของผูบริโภค และ
สงเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร 
            การผลักดันใหมกีารออกกฎหมายฉบับนีไ้ดเร่ิมจากการเพิ่มขึ้น อยางเห็นไดชัดในจาํนวน
ของผูคาที่ประพฤตินอกลูนอกทาง และการปฏิบัติทางธุรกิจที่ไมจรรยาบรรณ เปนเวลาหลายปใน
ฐานะที่เปนองคการของผูบริโภค Case ไดประสบคดรีองเรียนหลายคดี ซ่ึงผูบริโภคไดขอความ
ชวยเหลือจาก Case เมื่อผูบริโภคไดตกเปนเหยื่อของกลยุทธทางธุรกิจที่ไมมีหลักการ ซ่ึงรวมถึงกล
ยุทธการขายทีม่ีแรงกดดนัสูง และพนกังานขายที่เคาะประตูตามบานที่ดุดัน ฯลฯ  กฎหมายฉบบันี้
ไดใหอํานาจ กอใหเกดิสภาพแวดลอมทางการคาที่เปนธรรมมากขึ้นสําหรับทั้งผูบริโภค และภาค
ธุรกิจ กฎหมาย Consumer  Protection (Fair Trading) Act จะใหความคุมครองแกผูบริโภคโดยไม
ไปเพิ่มภาระทีห่นักเกินควรแกภาคธุรกิจและตนทุนทางธรุกิจ กฎหมายไดกําหนดรายการที่เกีย่วกบั
การปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม ซ่ึงผูบริโภคสามารถที่จะเรียกใหมีการเยยีวยาทางแพงโดยการ

                                                 
 15 Consumer Association of Singapore.  สืบคนเมื่อ 7 สิงหาคม  2574, จาก  http://www.Gov.Sg 
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พิสูจนใหเหน็วาผูคาไดกระทําการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ผูคาผูซ่ึงไดกระทําการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
จะไมถูกการลงโทษทางอาญาแตอยางใด เมื่อกฎหมายฉบับนี้ไดมีผลบังคับใชแลวผูบริโภค และผู
จําหนายตองรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนภายใตกฎหมายฉบับนี้ 

 3.1.3.1  หนวยงานหรือองคกรอิสระในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศ
สิงคโปร   
 ในประเทศสิงคโปรรัฐบาลไดสงเสริมใหมกีารคุมครองผูบริโภค โดยจดัตั้งองคกร
คุมครองผูบริโภครวมกับภาคเอกชนเรยีกวา “ สมาคมผูบริโภคของสิงคโปร (Consumer Association 
of  Singapore - Case)”16   การกอตั้งในป ค.ศ. 1969 กลุมที่กระตือรือรนของผูบริโภค ที่มีจิตสํานึกที่
เปนประโยชนแกสวนรวม และสภาสหภาพแรงงานแหงชาติ (National Trade Union Congress – 
NTUC) ไดรวมกลุมเขาดวยกัน เพื่อที่จุดเปลวไฟ ซ่ึงนําไปสูขบวนการผูบริโภคในประเทศสิงคโปร
ขอเรียกรองของขบวนการมคีวามแนนอน และสะดวกรวดเร็วในสวนไดเสียของผูบริโภคตองไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมกาํหนดการสําหรับการเรียกรองไดจังหวะพอดีผูบริโภคไดเปนเหยื่อของ
การปฏิบัติการเชาซ้ือในทางที่ผิดที่กําลังเพิม่ขึ้น ราคาเนื้อหมูที่กําลังเพิม่ขึ้นอยางมาก และไดมกีาร
เสนอใหขึ้นราคาขนมปง สาธารณชนไดถูกทําใหไดรับความเจ็บแคนใจ และเพื่อทีจ่ะสนองตอเสียง
เรียกรองของผูบริโภค Caseไดถูกกอตั้งขึ้น 
 ในปจจุบนันี้พนัธะกรณีของ Case ที่มีตอผูบริโภคยังคงเข็มแข็งตั้งแตมกีารกอตั้ง
ในป ค.ศ.1971 Caseไดมีความกระตือรืนรน และเขาไปมีสวนในการรักษาสิทธิ และหนาที่ของ
ผูบริโภคในฐานะที่เปนสมาคมสําหรับผูบริโภค ในประเทศสิงคโปรดําเนินการ โดยการรับฟงความ
วิตกกังวลของผูบริโภคการแจงใหผูบริโภครับทราบถึง ประเด็นทีเ่กี่ยวของกับผูบริโภคการใหความ      
รูแกผูบริโภควาดวยสิทธิ และหนาที่ และการใหความคุมครองสวนไดเสียของผูบริโภค โดยเปน
องคกร ที่ไมเกี่ยวกับการเมอืงไมแสวงหากําไร และเปนอิสระเพื่อประชาชนของประเทศสิงคโปร
ตัวอยางเชนในป  ค.ศ. 1989     ไดใหขอเสนอแนะ (Recommndation)  เพื่อที่จะทําใหขอบเขตของ
กฎหมาย Hire Purchase Act มีความกวางขึน้ 
 Caseมีความตองการที่จะเปนองคกรแหงชาติที่ปราดเปรียวและที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนจุดประสงคของผูบริโภคในการที่ทําใหมีชุมชนที่มีความเห็นอกเห็นใจ และเปนมิตร
กับผูบริโภค โดยมีหนาที่จะใหความคุมครอง และปรบัปรุงสวนไดเสียของผูบริโภค โดยผานทาง

                                                 
 16แหลงเดิม. 
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ขอสนเทศ และการใหความรู และเพื่อทีจ่ะสงเสริมสภาพแวดลอมที่ประกอบดวย การปฏิบัติทาง
การคาที่เปนธรรมและที่มีจริยธรรม 
 โดยไดนําวิธีสามงาม (Three-Pronged) เพื่อ Case ไดบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคมาใชในการดาํเนินการ ไปสูสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม กับผูบริโภค
เปนหลายปแลวที ่ Caseไดใหผลการวิจยัผลการสํารวจ และขอสนเทศอยางกระตือรืนรน และอยาง
ขยันขันแข็งเพือ่ที่จะใหคนสงิคโปร เปนผูบริโภคที่ฉลาด และยังเขาใจดวยวาผูบริโภค และ
ผูประกอบการมีความสัมพันธที่ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน และกันดังนั้นCase ไดทํางานรวมกันกับภาค
ธุรกิจและผูประกอบการในภาคธุรกิจเพื่อทีจ่ะสงเสริมการปฏิบัติที่มีจริยธรรม และทางธุรกิจที่ดีโดย
ไดพยายามวิ่งเตนอยางทรหดใหทางรัฐบาลสิงคโปร ออกกฎหมายที่เปนธรรมมากขึ้นที่เกีย่วของกบั
ปญหาผูบริโภคเมื่อสวนไดเสียของผูบริโภคไดรับความเสี่ยง 
 เครื่องหมาย Case Trust (ความไววางใจของ Case) 
 Case Trust เปนเครื่องหมายมาตรฐานของภาคธุรกจิในประเทศสิงคโปรซ่ึงมี
ความมุงมั่นในการรักษาการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดใีหอยูในระดับสูง ตั้งแตเดือนเมษายนป ค.ศ. 1999 
เครื่องหมาย Case Trust ไดกลายเปนมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับการปฏิบัติทางธุรกิจที่มีคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมเพื่อการพาณชิยที่หลากหลายตั้งแตบริษัทจัดหางานไปจนถึงผูคาปลีก ในปจจุบันมี
รานคามากกวา 700 แหงและรานออนไลนติดเครื่องหมาย Case Trust ในที่สถานที่ของราน และได
กลายเปน เครื่องหมายของการรับรองมาตรฐาน และเครื่องหมายความไววางใจของผูบริโภค โดย
ไมไดตั้งใจ (Consumer Trust  Mark) เครื่องหมาย Case Trust ไดปรับปรุงแกไขตวัมันเองเพื่อที่ทาํ
ใหแนใจวาเครือ่งหมายยังคงมีความสอดคลองกัน กับสภาพแวดลอมใหม เพื่อเปนการปรับปรุง
แกไขทีว่านี้ การเริ่มใชเครื่องหมาย Case Trust ใหมจะถูกเสริมโดยการแสดงเครื่องหมายใหม ใน
ธุรกิจที่มีเครื่องหมาย Case Trust รับรองโดยแกนแทแลว เครื่องหมายแสดงใหเหน็วา Case Trust 
เปนคนกลางระหวางผูบริโภค และผูคาโดยเขารวมในการทําธุระกรรมทางธุรกิจ ที่มีผลประโยชน
รวมกัน องคประกอบทั้งหมดประกอบเขาดวยกัน เปนรูปของกุญแจที่แข็งแกรงมั่นคง ซ่ึงเปน
สัญลักษณสากลของความไววางใจและความเชื่อมั่น เครื่องหมาย Case Trust      
 3.1.3.2  บทลงโทษทางกฎหมาย และการฟองรองเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับสัญญา
สําเร็จรูปในประเทศสิงคโปร  
                  การยืน่การรองเรียนถาผูบริโภคมีขอพิพาท กับทางผูคาปลีกเกีย่วสินคาอุปโภค
บริโภคและการบริการ และผูบริโภคไมสามารถที่จะแกปญหาขอพิพาทกับทางผูคาปลีก ผูคาปลีกก็
เพียงมาที่สํานกังานของ Case และลงบันทึกขอรองเรียนของผูบริโภค ผูบริโภคตองนําบตัร
ประจําตัวประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวของกับ ขอพิพาทเพื่อที่จะใหเจาหนาทีผู่บริโภคสัมพันธ
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สามารถที่จะประเมินการรองเรียนของผูบริโภค เจาหนาที่ของ Case จะใหคําแนะนําแกผูบริโภค
เกี่ยวกับกลไกการระงับขอพพิาทที่มีอยู และสามารถที่จะใหความชวยเหลือผูบริโภคไดอยากไร ถา
ผูบริโภค มีความตองการทีแ่กปญหาของตนโดยผานทาง Case ผูบริโภคจําตองลงทะเบียนเปน
สมาชิกของ Case (25 ดอลลาหสิงคโปรสําหรับการเปนสมาชิกเฉพาะบคุคลซึ่งมีอายุหนึ่งป และอีก 
10 ดอลลาหสิงคโปรขั้นต่ําสุดสําหรับคาดําเนินการ) เมื่อไดมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดกับ
ทางผูบริโภคแลว ทางเจาหนาที่จะติดตอส่ือสาร กับทางผูคาปลีกแทนผูบริโภค เพื่อที่จะดําเนินการ
หาขอยุติซ่ึงเปนที่ยอมรับได นอกจากนีจ้ะพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมาย และหยิบยกปญหาทาง
กฎหมายใหกบัผูคาปลีกทราบในกรณีที่สถานการณเปดชองใหทําได ถากรณีพิพาทไดมาถึงทางตนั 
ทางเจาหนาที่ อาจแนะนําใหคูกรณีทั้งสองฝายระงับขอพพิาทของตน โดยทางประชุมการไกลเกลีย่  
ถาการติดตอส่ือสาร และการไกลเกลี่ยประสบความลมเหลว ผูบริโภคจะตองพิจารณารูปแบบอื่นๆ
ของวิถีทางในการระงับขอพพิาทของผูบริโภค เชนวิธีทางทางกฎหมายโดยผานทางศาลพิเศษการ
รองเรียนคดีเล็ก เจาหนาทีข่อง Caseจะพยายามทีจ่ะใหคําแนะนําเกีย่วกับ วิถีทางดังกลาว และ
หลังจากนัน้ ก็จะยุติเร่ืองการรองเรียนของผูบริโภค และยอมใหผูบริโภคดําเนนิการทางกฎหมาย
ตอไป ถึงแมวาผูบริโภคมีขอรองเรียนที่หลักฐานมีน้ําหนักนอย ผูบริโภคก็ยังสามารถที่จะเขาหา
เจาหนาที่ของ Caseเพื่อขอความชวยเหลือแตสําหรับผูคาปลีกบางราย ผูคาปลีกกลุมดังกลาวอาจมี
ความตั้งใจทีย่อมตามคํารองของผูบริโภคบนพื้นฐานของปรัชญาทางธุรกิจที่ใหความชัดเจนในกรณี
ที่ทาง Case ไมสามารถที่รับเรื่องขอรองเรียนที่หลักฐานมีน้ําหนกันอย ทาง Case จะใหคําแนะนํา
ผูบริโภควิธีอ่ืนๆในการยุติขอรองเรียนของผูบริโภค ซ่ึงอาจรวมถึงการขอความชวยเหลือจากองคกร
ที่มีความเหมาะสมกวา หรือการไปที่ศาลพิเศษหรือศาลยตุิธรรม ที่หลักฐานมีน้ําหนกันอยผูบริโภค
จะตองเก็บเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เพือ่ใชในการยืนยันการเรยีกรองของผูบริโภค แทนที่จะใช
การเรียกรองโดยปากเปลาเพยีงอยางเดียว อยางไรก็ตาม Caseจะไมจัดการขอพิพาทดังตอไปนี ้
 1)  การเรียกรองของผูใหเชาและผูเชาอสังหาริมทรัพย 
 2)  การเก็งกําไรหุน หลักทรพัย โภคภัณฑ ฯลฯ 
 3)  การเรียกรองเรื่องอุบัติเหตุ 
 4)  การรองเรียนที่ไมเกีย่วของกับสินคาอุปโภคบริโภคและการบริการ 
 5)  การรองเรียนที่เกีย่วกับนกัทองเที่ยว 
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 3.1.4  การควบคุมและคุมครองการทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศญี่ปุน 
 3.1.4.1  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ Consumer Contract of Japan Act 200117ฉบับ
นี้ มีเพื่อที่จะใหความคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค และดังนั้นสงเสริมตอความมีเสถียรภาพ
และ การปรับปรุงสวัสดิภาพโดยทัว่ไปของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกจิของชาติที่สมบูรณ  
เมื่อคํานึงถึงชองวางคุณภาพ และประมาณของขอมูล และอํานาจการเจรจาตอรองระหวางผูบริโภค
และผูประกอบการ การบอกลางการบอกการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญา ซ่ึง
ทําโดยผูบริโภคโดยสําคัญผิด หรือทุกขภยัจากการกระทาํบางอยางของผูประกอบการ และทําใหขอ
สัญญาบางสวน หรือทั้งหมดที่ทําใหผูประกอบธุรกิจ ไดรับการยกเวนจากความรับผิดในความ
เสียหาย หรือที่ทําใหผลประโยชนของผูบริโภคเสื่อมเสียเปนโมฆะหรือเสียเปลา 
 3.1.4.2  ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดคํานิยามไวดังนี ้
 คาํวา “ผูบริโภค”หมายความถึง บุคคล (อยางไรก็ตาม คําวา “ผูบริโภค”   ตองไม
ใชในกรณีที่บคุคลดังกลาวเปนคูสัญญาในฐานะที่เปนผูประกอบการ   หรือเพื่อวัตถุประสงคในทาง
ธุรกิจ) 
 คาํวา “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความถึง  นติิบุคคลสมาคมและกลุมบุคคลซึ่งเปน
คูสัญญาในฐานะผูประกอบธุรกิจหรือที่มีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ 
 คาํวา “สัญญาผูบริโภค” หมายความถึง  สัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภคฝายหนึ่ง
และผูประกอบธุรกิจอีกฝายหนึ่ง 
 3.1.4.3  ความพยายามของผูประกอบการและผูบริโภค 
 ผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูรางขอสัญญาตองมุงมั่นที่จะทําใหสิทธิ และหนาที่ของ
ผูบริโภคและสิ่งอ่ืนๆที่ระบุในสัญญาผูบริโภคมีความชัดเจน และชัดแจงตอผูบริโภคเพื่อที่จะทําให
เพิ่มความเขาใจแกผูบริโภค เมื่อผูบริโภคถูกเชิญชวนที่จะเขาทําสัญญาผูบริโภค ที่จะใหมีขอมลูที่
จําเปนวาดวยสิทธิและหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาผูบริโภค 
 สวนผูบริโภค ซ่ึงเปนผูเขาทําสัญญาผูบริโภค ตองมีความมุงมั่นทีจ่ะใชอยาง
กระตือรืนรนขอมูลที่จัดให โดยผูประกอบธุรกิจ และทีจ่ะเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน และส่ิงอ่ืนๆ
ตามที่ระบุในสัญญาผูบริโภค 
 3.1.4.4  ผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอ      หรือทําคําสนองสัญญา
ผูบริโภค  ถาไดทําเมื่อถูกเชญิชวนใหเขาทาํสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาว  โดยผูประกอบธุรกิจเนื่อง         

                                                 
 17 ภาคผนวก.  ค.  Consumer Contact of  Japan Act  2001. 
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จากผูบริโภคไดสําคัญผิดดวยเหตุตามที่ระบุขางลางอันเกิดจากการกระทําใดๆ  ของผูประกอบธุรกิจ
ดังที่ไดระบตุอไปนี ้
 1)  พรรณนาถงึส่ิงซ่ึงไมเปนความจริงเกีย่วกับสิ่งที่เปนสาระสําคัญ   ความสําคัญ
ผิดวาขอสัญญาของการพรรณนาที่ไดกลาวเปนความจรงิ 
              2)  จัดใหมีการประเมินคาราคาในอนาคตที่เด็ดขาดจํานวนเงนิซึ่งลูกคาควรรับใน
อนาคตและรายการที่ไมแนนอนอื่นๆ     ซ่ึงเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกี่ยวกับสินคา สิทธิ การบริการ
และส่ิงอ่ืนๆซึ่งจะเปนสาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 การสําคัญผิดวาขอสัญญาของการประเมินคาที่เด็ดขาด ที่ไดบัญญัติกลาวไวมี
ความแนนอนผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาทีจ่ะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภค
ถาสัญญาไดถูกทําขึ้นเมื่อไดมีการถูกเชิญชวนใหเขาทําสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาวโดยผูประกอบ
ธุรกิจซึ่งพรรณนาจดุดีจดุเดนเกี่ยววัตถุหรือส่ิงของที่เปนสาระสําคัญใหกับผูบริโภค แตซ่ึงมีเจตนา
ไมไดพรรณนาขอเท็จจริงทีจุ่ดดอยจุดออน (ยกเวนแตบรรดาขอเท็จจริงซ่ึงผูบริโภคจะถือโดยเปน
ปกติวาไมมีอยูแลวโดยการพรรณนาดังกลาว)ที่เกี่ยวกับวตัถุที่สาระสําคัญเนื่องจากผูบริโภคเชื่อโดย 
สําคัญผิดการไมมีอยูของขอเท็จจริงดังกลาวอยางไรก็ตามวรรคนี้จะไมนําไปใชในกรณีที่ผูประกอบ
ธุรกิจพยายามที่จะทําการพรรณนาขอเท็จจริงดังกลาวใหกับผูบริโภคถาผูบริโภคปฏิเสธการพยายาม
การพรรณนาดังกลาวแลว 
 ผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาทีจ่ะทําคําเสนอ หรือทําคําสนองสัญญา
ผูบริโภค ถาไดทําเมื่อถูกเชญิชวนใหเขาทาํสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาวโดยผูประกอบธุรกิจ เนื่อง      
จากผูบริโภคไดรับทุกขภยัอันเปนผลจากรการกระทําโดยผูประกอบธรุกิจดังที่ระบดุงัตอไปนี ้
 3)  ไมไดละทิง้สถานะซึ่งผูบริโภคประจําอยู    หรือประกอบธุรกิจที่เปนปฏิปกษ
ตอการแสดงเจตนาของผูบริโภคเพื่อที่จะใหผูประกอบธรุกิจที่จะละทิ้ง 
 4)  ไมยอมใหผูบริโภคที่จะละทิ้งสถานะในกรณีที่ผูบริโภคถูกเชิญชวนใหเขาทํา
สัญญาผูบริโภค  โดยผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทําใหสัญญาผูบริโภคบรรลุผล  ซ่ึงเปนปฏิปกษตอการ
แสดงเจตนาของผูบริโภคตอผูประกอบธุรกิจที่จะออกจากการทําสัญญา 
 การบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอ    หรือทําคําสนองไมอาจยกขึ้นเปน
ขอตอสูบุคคลภายนอกซึ่งไดกระทําการโดยสุจริต 
 3.1.4.5   กรณตีามมาตรา 4  ใหรวมถึงที่ผูประกอบธุรกจิมอบหมายบคุคลภายนอกทําเปน
ตัวกลางหรือตวัแทนในการทําสัญญาผูบริโภคระหวางผูประกอบธุรกจิและผูบริโภค 
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 3.1.4.6  สิทธิที่จะบอกลางตามมาตรา 4 ตองระงับไปโดยอายุความ ถาไมไดมีการใชสิทธิ
บอกลางภายในเวลาหกเดือนนับ     แตเวลาที่สามารถที่จะใหการสัตยาบันได  อายุความการใชสิทธิ
บอกลาง คือ หาปนับแตเวลาที่มีการเขาทําสัญญาผูบริโภค 
 3.1.4.7  โมฆะกรรมขอสัญญาซึ่งยกเวนความรับผิดของผูประกอบธุรกิจ 
 ขอสัญญาที่ระบุดังตอไปนี้เปนโมฆะ 
 1)  ขอสัญญาซึ่งยกเวน    ผูประกอบธุรกจิจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายที่
เกิดแกผูบริโภคโดยการไมชําระหนี้ของผูประกอบธุรกจิโดยสิ้นเชิง 
 2)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิด   โดยบางสวนที่จะชดใช
คาเสียหายอนัเกิดจากการไมชําระหนี้ของผูประกอบธุรกจิใหแกผูบริโภค    การไมชําระหนีด้ังกลาว
จะถูกจํากัดอยูในกรณีที่เกดิจากการกระทําโดยเจตนา  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผู
ประกอบธุรกจิ ตัวแทนของผูประกอบธุรกิจ หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจ 
 3)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจ  จากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายอัน
เกิดจากการละเมิดที่ไดกระทาํโดยการชําระหนี้สัญญาผูบริโภคของผูประกอบธุรกิจตามที่ไดบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงแกผูบริโภค 
 4)  ขอสัญญาซึ่งยกเวน   ผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดโดยบางสวนที่จะชดใช
คาเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด    (การละเมิดดังกลาวตองถูกจํากัดอยูในกรณีที่มกีารละเมิดเกดิจาก
เจตนา      หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยผูประกอบธุรกจิ ตัวแทนของผูประกอบธุรกิจ
หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจ)    ที่ไดกระทําในการชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจตามที่บัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพง 
 5)  เมื่อสัญญาผูบริโภคเปนสัญญาเพื่อมูลคา  และมีความชํารุดบกพรองที่มองไม
เห็นในสาระสาํคัญของสัญญาผูบริโภค    (ในกรณีซ่ึงสัญญาผูบริโภคเปนสัญญาวาจางทําของ ความ
ชํารุดบกพรองควรมีอยูในสาระของสัญญาวาจางทําของ)     ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจาก
ความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายแกผูบริโภคอันเกดิจากการความเสียหายดังกลาว 
    ขอสัญญาใน 5) จะไมนํามาใชในกรณีตามที่ระบุตอไปนี้ 
 (1)  ในกรณีทีสั่ญญาผูบริโภคกําหนดวาผูประกอบธุรกจิตองรับผิดชอบที่จะ
จัดสงสินคาทดแทน  โดยปราศจากความชํารุดบกพรอง     หรือการซอมแซมตัววตัถุถามีความชํารุด
บกพรองใดๆในวัตถุที่สาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 (2 )  ในกรณีทีสั่ญญาระหวางผูบริโภค   และผูประกอบธุรกิจอื่นๆ  ตามที่ได    
รับมอบหมายโดยผูประกอบธุรกิจรายหนึง่   หรือสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจ      และผูประกอบ
ธุรกิจอีกฝายหนึ่งเพื่อประโยชนของผูบริโภค  ซ่ึงไดถูกทําขึ้นกอนหรือพรอมกัน กบัสัญญาผูบริโภค 
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กําหนดใหผูประกอบธุรกิจอืน่     ใหรับผิดชอบที่จะชดใชคาเสียหาย   ที่เกิดจากความชํารุดบกพรอง
ทั้งหมดหรือบางสวน จัดสงสินคาทดแทนที่ปราศจากความชํารุดบกพรอง     หรือซอมแซมวัตถุของ
สัญญาถาความชํารุดบกพรองใดๆ มีอยูในวัตถุที่เปนสาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 3.1.4.8  โมฆะกรรมของขอสัญญาซึ่งกําหนดจํานวนคาเสียหายที่ชําระโดยผูบริโภค  และ
ขอสัญญาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ขอสัญญาตามที่ระบดุังตอไปนี้เปนโมฆะถา 
 1)  ขอสัญญาซึ่งระบุจํานวนความเสียหายในกรณีที่มกีารเลิกสัญญา หรือกําหนด
เบี้ยปรับ  เมื่อจํานวนคาเสียหายที่คูสัญญาไดกําหนดไวลวงหนาในกรณีที่ฝายหนึ่งผิดสัญญาทั้งหมด
นอกเหนือไปจากเบีย้ปรับ  เกินจํานวนเฉลี่ยความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการเลิกสัญญา      ที่มีลักษณะ
เหมือนกนัซึ่งเปนไปตามเหตุผล เวลาของการเลิกสัญญา และส่ิงอ่ืนๆ และบางสวนของขอสัญญาซึ่ง
เกินจํานวนเฉลี่ยที่ไดกลาวขางตนเปนโมฆะ 
 2)  ขอสัญญาในสัญญาผูบริโภค  ซ่ึงกําหนดจํานวนคาเสยีหาย    หรือกาํหนดเบีย้
ปรับในกรณีทีม่ีการผิดนัดทัง้หมดหรือบางสวน     (ถาจาํนวนของการจายมีมากกวาหนึ่งครั้ง การไม
จายทุกครั้งเปนการผิดนัดตามความหมายของมาตรานี้)     โดยผูบริโภคซึ่งคางชําระเกนิกําหนดเวลา
นอกเหนือไปจากเบีย้ปรับที่เกินจํานวนซึ่งถูกคํานวณ   โดยการหักจํานวนเงนิที่ไดจายตามความเปน
จริงภายในเสนตายที่ไดกาํหนดจากจํานวนเงิน  ซ่ึงควรไดถูกจายและคณูดวยรอยละ 14.6 ตอป    ซ่ึง
เปนไปตาม  จาํนวนวันจากเสนตายที่ไดกําหนดไวจนกระทั่งถึงวันที่  ซ่ึงเงินไดถูกจายตามความเปน
จริง แลวก็บางสวนของขอสัญญาซึ่งเกินจํานวนทีไ่ดคํานวณดังที่กลาวขางตนเปนโมฆะ 
 3.1.4.9  โมฆะกรรมของขอสัญญา  ซ่ึงทําใหผลประโยชนของผูบริโภคเสื่อมเสียไป  โดย
ฝายเดียวขอสัญญาซึ่งจํากัดสิทธิของผูบริโภค หรือเพิ่มหนาที่ของผูบริโภคเกินขอจาํกัด และการเพิ่ม
หนาที่     ซ่ึงจะมิฉะนัน้แลวจะถูกปรับเขากับ  การใชบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง ประมวล
กฎหมายพาณชิย และพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน    และซึ่ง
ในขณะเดยีวกนั ทําใหผลประโยชนของผูบริโภคเสื่อมเสียไปโดยฝายเดียว   ซ่ึงเปนการขัดกับตามที่
กําหนดในยอหนาที่สองของมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายแพงเปนโมฆะ 
 3.1.4.1  หนวยงานหรือองคกรอิสระในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศ
ญี่ปุน 
              กฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุนที่เปนกฎหมายกลาง     คือ กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค ค.ศ. 1969  ซ่ึงกําหนดใหมีสภาการคุมครองผูบริโภคเปนผูกําหนดนโยบายในการ
คุมครองผูบริโภคประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซึ่งเกี่ยวของ
กับการบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนงปญหาที่เกิดจากการมีกลไกภาครัฐเพื่อคุมครองผูบริโภคที่
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ไมคลองตัวประกอบกับความเชื่อ และคานิยมของชาวญี่ปุนเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค ซ่ึงแตกตาง
จากแนวความคิดในสังคมประชาธิปไตยทัว่ไปกลาวคือ ประชาชนญีปุ่นจะไมนิยมใชสิทธิฟองรอง
เรียกคาเสียหายจากผูประกอบธุรกิจ เพราะเชื่อวาเปนความผิดของตนเอง เชนในกรณีที่มีสินคาให
เลือกในตลาดหลายยีห่อ หากเลือกบริโภคสินคาคุณภาพต่ํา เพราะราคาถูกแลวไดรับความเสียหายก็
จะโทษตนเองที่ไมเลือกสินคาราคาแพงกวา ซ่ึงเชื่อวานาจะมีคุณภาพดีกวา หรือกลายเปนเรื่องบาป
เคราะหของตน เหตุที่ผูเสยีหายมีความคิดเชนนี้นาจะมาจากสภาพแวดลอมซึ่งสังคม และหนวยงาน
ของรัฐมิไดใหความสนใจปญหาเหลานี้ อีกทั้งไมมีผูใดดําเนินคดีเพื่อผูเสียหายไมวาจะเปนรัฐ หรือ
เอกชนก็ตามยิง่กวานัน้ยังมีความเชื่ออีกวาใครฟองรองเรียกคาเสียหายจะถูกตราหนาวาเปน“คนเห็น
แกเงินทองอยากร่ํารวยบนความทุกขของผูอ่ืน”18   ดังนั้นผูบริโภคสวนใหญจึงไมนิยมการฟองรอง
ในศาลแตจะตกลงนอกศาล 
 ในป ค.ศ.1994  มีการประกาศใชกฎหมาย วาดวยความรับผิดในผลิตภัณฑ 
(Product  Liability) ในประเทศญี่ปุนเบือ้งหลัง ความเปนมาของกฎหมายฉบับนีเ้ร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 
1990 ซ่ึง Japan National Bar Association ไดรับรองเรียนกรณีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซ่ึง
ชํารุดบกพรองและไดดําเนนิคดีเพื่อผูเสียหายมาโดยตลอดจนในป 1994 มีคดีเครื่องรับโทรทัศนซ่ึง
ผลิตโดยบริษัทMatsushita เกิดไฟไหมทําใหผูซ้ือไดรับบาดเจ็บศาลพพิากษาใหบริษัท Matsushita 
Electric Industrial Company Limited รับผิดเพราะความบกพรองในผลิตภัณฑนับเปนคดีตัวอยาง
คดีแรกในประเทศญี่ปุน ที่เปนบรรทัดฐานที่กอใหเกดิการรวมตัวกนั เพื่อผลักดันใหเกิดกฎหมาย 
Product Liability การรวมตัวนั้นเกดิขึ้นเมื่อนักกฎหมายเริม่กอตั้ง “National Network of Legislation 
Movement For Product Liability Law” เพื่อคุมครองผูบริโภครวมกบัองคการผูบริโภคทั่วประเทศ 
ผูแทนของ Networkดังกลาวเขารวมเปนผูรางกฎหมาย Product Liability Law จนไดรับการพิจารณา
ในสภาผานการลงมติประกาศใชเปนกฎหมาย19  ควรสังเกตวาการรวมมือกันระหวางนักกฎหมายที่
มีเนติบัณฑิตยสภาของประเทศ และสาขาที่มีอยูทั่วประเทศญี่ปุน กับสมาคมผูบริโภคเปนการผนกึ
กําลังที่สําคัญอยางยิ่ง ในการผลักดันกฎหมายฉบับแรกของประเทศ ที่ใหสิทธิผูเสียหายฟองเรียก
คาเสียหายจากการบริโภคไดโดยตรงโดยไมมีอุปสรรคในเรื่องภาระการพิสูจนแตอยางไร 
 
 

                                                 
 18 สุษม ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 45. 
 19 สุษม ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 46. 
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 3.1.4.2  บทลงโทษทางกฎหมายและการฟองรองเมื่อมีการฝาฝน กฎหมายเกีย่วกับสัญญา
สําเร็จรูปในประเทศญี่ปุน 
 เมื่อมีการฝาฝนตามบทบัญญัติ              Consumer Contract of  Japan Act 200120

ผูบริโภคไดรับความไมเปนธรรมตามสัญญาสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานในกระทรวงคุมครอง
ผูบริโภคฯ เมื่อทางหนวยงานไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคแลว จะเรียกใหผูประกอบธุรกิจ และ
ผูบริโภคมาเจรจาไกลเกลี่ยกนั ในกรณีทีก่ารเจรจาไกลเกลี่ยสามารถตกลงกันได กใ็หผูประกอบ
ธุรกิจปฏิบัติตาม แตถาไมสามารถตกลงกันไดผูบริโภคสามารถนําคดีไปฟองรองยังศาลยุติธรรมได
เองโดยการฟองรองนั้น ผูบริโภคจะตองมีภาระในการพิสูจนความไมเปนธรรมของสัญญาผูบริโภค
โดยการพิสูจนนั้นตองพิสูจนโดยการใหนําบทบัญญัติ Consumer Contract of  Japan Act 2001รวม
กับประมวลกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายพาณิชยโดยการพิสูจนความไมเปนธรรมของสัญญา
ที่ผูบริโภค ไดทํากับผูประกอบการในคดทีี่ผูบริโภคฟองรองตอศาลนั้น ถาเปนคดทีี่มีคําขอใหปลด
เปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได หรือคดีทีม่ีทุนทรัพยไมเกินเกาแสนเยน ใหดําเนนิ          
กระบวนพิจารณาไป ตามบทบัญญัติวาดวยคดีมโนสาเรมาใชบังคับ แตถาเปนคดีที่ผูบริโภค กับผู
ประกอบธุรกจิพิพาท ในเรื่องสัญญาที่มีทุนทรัพยพิพาทเกินกวาเกาแสนเยน ใหดาํเนินกระบวน
พิจารณาไปอยางคดีแพงสามญั ในชั้นพิจารณาคดีผูบริโภค และผูประกอบธุรกิจ จะตกลงใช
อนุญาโตตุลาการเขามาเปนผูช้ีขาดคดีก็ได ใหศาลพิพากษาคดี ตามที่อนุญาโตตุลาการ ไดช้ีขาดออก       
มาในประเด็นแหงคดี ถาไมใชอนุญาโตตุลาการ ก็ใหศาลพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดี ไปตามพยาน          
หลักฐานตอไป 
 
3.2  การควบคมุและคุมครองการทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศไทย 
   ในพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดบญัญัติถึงขอสัญญาที่
อยูในขอบเขตที่อาจถูกตรวจสอบไดไวในมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 รวม 8 ประเภท โดยใหศาลเขาไป
ตรวจสอบความไมเปนธรรมในนิตกิรรมสัญญานั้นๆ ซ่ึงไดแก 
 3.2.1  สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพตามมาตรา 4 
 3.2.2  สัญญาสําเร็จรูป ตามมาตรา 4 
 3.2.3  ขอสัญญาขายฝาก ตามมาตรา 4      

                                                 
   20Consumer Contract of  Japan Act 2001.  สืบคนเมื่อ 7 สิงหาคม 2574,  จาก  
 http//www. Consumer.go.jp 
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 3.2.4  ขอตกลงจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน และขอตกลงจํากัดเสรีภาพ ในการทํา
นิติกรรม   ที่เกีย่วกบัการประกอบธุรกิจการคา    หรือวิชาชีพตามาตรา 5     ไมวาจะตกลงกันในสัญญา
ประเภทใดก็ตาม 
 3.2.5  ขอตกลงยกเวน หรือจาํกัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคา   หรือวิชาชีพเพื่อความ
ชํารุดบกพรอง หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบ  ใหแกผูบริโภคตามสัญญาที่ทําระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกจิการคาหรือวชิาชีพ 
    3.2.6  ขอสัญญาที่ใหส่ิงใดไวเปนมดัจํา 
 3.2.7  ขอตกลง ประกาศ    หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวนหรือจํากดัความรับผิด
เพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา ตามาตรา 8 และ 
 3.2.8  ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด  
 ดังนั้น นติิกรรมสัญญา นอกจากขอ 3.2.1-3.2.8 ดังกลาว   ไมมีอํานาจเขาไปเปลี่ยนแปลง
หรือปรับลด เพื่อใหเกิดความเปนโดยอาศยัพระราชบัญญัตินี้ได 
 ในพระราชบญัญัตินี้  มิไดบัญญัติใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตองตกเปนโมฆะ   หรือเสีย
เปลาทั้งหมด ซ่ึงขอความนัน้ก็ยังคงสมบูรณอยูแตจะบังคับใหเต็มตามขอสัญญาที่ไมเปนธรรมทั้งหมด
ไมได คงบังคบัไดเพยีงเทาทีเ่ปนธรรม และพอสมควรแกกรณ ีซ่ึงศาลจะใชดุลพนิิจตามาตรา 10    รวม       
ถึงพิเคราะหถึงเหตุการณตางๆ ดวยนั่นเอง 
 บทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับ ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนี้ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แมคูความมิไดยกขึน้กลาวอางเปน
ประเด็นพิพาทในคดี ศาลกม็ีอํานาจยกขึ้นวินิจฉยัใหได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 225 วรรคสอง และมาตรา 249 วรรคสอง 
 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดบัญญัตไิววา 
“พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกนิตกิรรม หรือสัญญาที่ทําขึ้นกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ ใชบังคับ 
ซ่ึงหมายความวานิติกรรมสญัญาที่ทําขึ้นกอนวันที ่ 15 พฤษภาคม 2541 ซ่ึงเปนวนัเริ่มตนของการ
บังคับใชพระราชบัญญัตินี้ไมอยูในขอบเขตการตรวจสอบของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3.2.1  หนวยงานหรือองคกรอิสระในการดาํเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยจะมีรูปแบบการดําเนนิการเพื่อคุมครองผูบริโภคแตกตางกันออกไปกบัของ
ตางประเทศดังจะไดกลาวตอไปนี ้
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 3.2.1.1  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 มาตรา9 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคประกอบดวย 
 1)  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
 2)  เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
 3)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 4)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 5)  ปลัดกระทรวงพาณิชย 
 6)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 7)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 8)  ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 9)   เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา  และผูทรงคุณวฒุิอีกไมเกนิแปดคน  ซ่ึง
คณะรัฐมนตรแีตงตัง้เปนกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการ           และ
เลขานุการ 
 3.2.1.2  คณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี้  
 1)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน   หรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
 2)   ดําเนนิการเกี่ยวกบัขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
 3)  แจงหรือโฆษณาสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกดิความเสียหายหรอืเส่ือมเสีย
แกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสนิคาหรือบริการหรือช่ือของผูประกอบธุรกจิการคาดวยก็ได 
 4)   ใหคาํปรึกษา  และแนะนาํแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและพิจารณาวนิิจฉัยการ
อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 
 5)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ      เฉพาะเรื่องของ
คณะอนกุรรมการ 
 6)   สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ      หรือหนวยงานอืน่ของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจ  และหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดี
ในความผิดเกีย่วกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
 7)  ดําเนนิคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค   ที่คณะกรรมการเหน็สมควร
หรือมีผูรองขอ 

DPU



 66

 8)  รับรองสมาคม 
 9)  เสนอความเห็นตอคณะรฐัมนตรีเกีย่วกบันโยบาย           และมาตรการในการ
คุมครองผูบริโภค     และพจิารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ     ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 10)  ปฏิบัติอ่ืนใด     ตามที่มกีฎหมายกําหนดไวใหเปนอาํนาจ      และหนาที่ของ
คณะกรรมการ   ในการปฏิบตัิหนาที่ตามมาตรานี้        คณะกรรมการ           อาจมอบหมายใหสํานกังาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการ    หรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ        เพื่อ
พิจารณาดําเนนิการตอไปได 
 3.2.1.3  การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
 ใหจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้น  ในสํานกังานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรฐัมนตรี 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1)  รับเรื่องรางรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน      หรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกจิ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ                                            
                        2)   ติดตาม   และสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ     ซ่ึงกระทําการใดๆ   อัน
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  และจัดใหมกีารทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ 
ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
 3)  สนับสนุน   หรือทําการศึกษา    และวิจยัปญหาเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค
รวมกันกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 
 4)  สงเสริม    และสนับสนนุใหมกีารศึกษา   แกผูบริโภค  ในทกุระดับการศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
 5)  ดําเนนิการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพื่อสราง
นิสัยในการบริโภค     ที่เปนการสงเสริมพลานามัย      ประหยดั     และใชทรัพยากรของชาติใหเปน
ประโยชนมากที่สุด 
 6)  ประสานงานกับสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐทีม่ีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสงเสริมหรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
 7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง
มอบหมาย 
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 3.2.1.4  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนี้       แบงสวนบริหารงานออกเปน 5 
สวน21 ดังนี้ 
 1)  ฝายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานธุรกิจ งานสารบรรณ งาน
คลัง งานพัสดุ  งานการเจาหนาที่  งานประชาสัมพันธ  งานสวัสดิการ  งานติดตอประสานงาน   งาน
เลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่นๆ  ซ่ึงไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ความรับ   ผิดชอบของฝายใด
ฝายหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2)  ฝายรองเรื่องราวรองทุกข ติดตาม       และประเมนิผลรับผิดชอบงานดานการ
รับคํารองเรียนจากผูบริโภคมาเพื่อศึกษาหาขอเท็จจริง  และวิเคราะหสาเหตุของปญหาตลอดจนแนะ
แนวทางแกไขปญหา รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการวางมาตรการปองกันปราบปรามการละเมิดสิทธิ
และการคุมครองของผูบริโภคตอคณะกรรมการและหนวยงานอื่นๆ ดวย และประเมนิผลการดําเนินการ
ตามแผน            
 3)  ฝายนิติการรับผิดชอบเกี่ยวกับ      การศกึษาคนควารวบรวมกฎหมายระเบยีบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค    เพื่อประโยชนในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ และ
ยกรางหรือแกไขกฎหมาย คาํส่ัง ระเบียบขอบังคับ         เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภครวม
ตลอดจนการศึกษาปญหา    และเสนอทางแกปญหาอันเกิดจากการใชกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ดังกลาว ทั้งนีร้วมถึงหนาที่ในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา แกผูกระทําการละเมิดสิทธิฯ   และขอให
วินิจฉยัเกีย่วกบัการอุทธรณ คําส่ังและติดตอประสานงานกับหนวยงานกับการดําเนินคดี 
 4)  ฝายประสานงานการปราบปราม รับผิดชอบหนาที่ดานการสํารวจ   วิเคราะห 
วิจัย และตรวจสอบราคาคุณภาพ  และปริมาณของสินคาอุปโภคบริโภค  ติดตามสอดสองพฤติกรรม
ของผูประกอบการธุรกิจซ่ึงกิจการใดๆ    อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค        และแจงให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้ยังดําเนินการคน ยึด อายัด ตรวจสอบสินคา
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี      และดําเนินการตรวจสอบสถานที่เอกสารอุปกรณของผูประกอบ
ธุรกิจในกรณทีี่มีเหตุอันควรสงสัยวาพฤติกรรม     หรือมีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค 
 5)  ฝายเผยแพร    และประชาสัมพันธ รับผิดชอบหนาทีใ่นการบรหิารงานสงเสริม
ใหมีการศกึษาฝกอบรมแกประชาชนทุกกลุมเพื่อรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภค และขยายขอบเขตการ
คุมครองผูบริโภค  โดยจดัเผยแพรขอเท็จจริง  ขาวสารวิชาการตางๆ  โดยทําภาพยนตรขาว  รายการ 
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สารคดี  อภิปราย  บันเทิง  นิทรรศการ       และสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมคุมครอง
ผูบริโภคขึ้น และงานทุกดานที่เกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิของผูบริโภค 
 3.2.1.5  บทบาทภาครัฐและเอกชน : กรณีการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย22 
 ความจําเปนจะตองมีการคุมครองผูบริโภคเกิดขึ้น เมือ่สภาพเศรษฐกิจสังคม 
และกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป กลไกภาครัฐ และบทบัญญัติของกฎหมาย ตองปรับเปลี่ยน
กลไกภาครัฐ ซ่ึงเดิมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค โดยตรงอยูที่กระทรวง
สาธารณสุข ที่เนนเรื่องความปลอดภัยในอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย แตเมื่อมีการบริโภค
สินคา และบริการมากขึน้ และสินคาหลายชนิดไมอยู ภายใตการควบคุมดแูลของหนวยงานภาครัฐ
จําเปนตองมีการปรับปรุงกลไกภาครัฐ โดยมีการเพิ่มหนวยงาน ที่มีอํานาจครอบคลุมการบริโภค
สินคาและบริการไดครบถวนยิ่งขึ้น ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่ง
กําหนดใหมีสํานักงานคุมครองผูบริโภคเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ใน
แงบทบัญญัติของกฎหมาย หลักการที่เคยยึดถือกัน ไมวาจะเปนเรื่องผูซ้ือตองระวงั (Caveat Emptor) 
หรือคูสัญญาเทานั้นที่มีสิทธเิรียกรองตามสญัญาได ในหลายประเทศเหน็วาขาดความเหมาะสมในการ
ใหความเปนธรรมตอผูบริโภค เร่ิมมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหเหมาะสม กับสภาพการบริโภค และ
ตลาดในโลกปจจุบัน ซ่ึงผูผลิต และผูบริโภคไมจําเปนตองมีความสัมพนัธทางกฎหมายกัน โดยตรง 
และความระมดัระวังในการซื้อขายสินคาและบริการนั้น นาจะเปนหนาที่ของผูขายมากกวาทีเ่รียกวา 
ผูขายตองระวงั (Caveat Venditor) แตในประเทศไทยหลกักฎหมายเรื่องผูซ้ือตองระวัง และคูสัญญา
เทานั้นที่จะมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาได ยังคงไดรับการยอมรับและยึดถืออยางเหนยีวแนน ดังปรากฏ
อยูในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ภายใตคํานิยามคําวา “ผูบริโภค” ในมาตรา 
3 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูบริโภค หมายความวาผูซ้ือหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ และหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใชซ้ือสินคาหรือรับบริการดวย” 
 “ซื้อ” หมายความถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทน หรือผลประโยชนอยางอื่น 
 แสดงใหเห็นวา หลักคูกรณใีนสัญญายังคงมีความสําคัญอยูอยางมาก ผูบริโภคที่
มิใชคูสัญญา จึงไมอยูในความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ การปรับปรุงกลไก และบทบัญญัติของ
กฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในกรณีของไทย จึงเปนเพยีงการเพิ่มองคกรภาครัฐที่มหีนาที่โดยตรง
ในการคุมครองผูบริโภค แตมิไดบัญญัติกฎหมายใหแกปญหาที่หลายประเทศเห็นวา เปนอุปสรรค
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ตอการคุมครองผูบริโภคแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวา การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยโดย
กฎหมายยังไมสมบูรณ 
 ในป พ.ศ. 2541 มีการปรับปรุง      พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค     ฉบับที่ 2 
 (พ.ศ.2541) โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติ ในเรื่องการคุมครองผูบริโภคในแงสัญญา เพื่อใหเกิดความ 
เปนธรรมแกผูบริโภคในการทําสัญญา นอกจากนีไ้ดเพิ่มเตมิบทนยิามคําวา “ผูบริโภค”   ใหครอบคลุม 
ถึงผูบริโภคตามความเปนจรงิ แมมิไดเปนคูสัญญา23 แตในแงของการบงัคับตามสิทธิที่ผูบริโภคมีอยู 
เชน สิทธิในการไดรับการชดใช เยียวยา ซ่ึงเปนสิทธิที่สําคัญนั้น ยังคงเปนไปตามหลกักฎหมายแพง 
ซ่ึงยังมิไดมีการแกไขใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในการบริโภค ไมวาจะเปนเรื่องภาระการ
พิสูจนถึงเหตแุหงความเสียหาย หรือสิทธใินการเรยีกคาเสียหายตามสัญญาแมมิใชคูกรณีในสัญญา 
 เมื่อกลไกดานตัวบทกฎหมาย ยังมีความไมสมบูรณหลายประการก็แนนอน วา
บทบาทของรัฐในการคุมครองผูบริโภค ก็จะยงัคงรกัษาสภาพการทําหนาที่ดแูล ปองกนัความเสยีหาย   
ที่อาจจะเกิดจากการบริโภคตอไป เพราะกฎหมายยังเนนดานอํานาจของรัฐ ในเรื่องดูแลปองกัน
ความเสียหายเปนหลัก  ซ่ึงอาจเปนแนวคดิเดียวกัน กับระบบการคุมครองผูบริโภคในยุโรป ดังกลาว
มาแลวก็ได ดงันั้น หากจะพจิารณาบทบาทของรัฐในเรือ่งการคุมครองผูบริโภค กจ็ะเหน็ไดชัดวารัฐ
ยังคงเนนทั้งกาํลังคนและกําลังงบประมาณไปที่การควบคุม ตรวจสอบ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการบรโิภค ตราบใดที่แนวคดิ และ
กลไกกฎหมายยังคงเดิม บทบาทของรัฐยอมไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงใน
แงแนวคิดอาจไมจําเปนตองเกิดจากอิทธิพล หรือปจจัยภายในรัฐเองกไ็ด ดังเชนกรณีของประเทศ
กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย จะเหน็ไดวาแรงผลักดนัจากกตกิาทางการคาโลก มีผลใหแนวคดิในการ
คุมครองผูบริโภค ของภาครฐัเปลี่ยนแปลงไดหลายเร่ือง ไมวาจะเปนการปรับกลไกกฎหมายใหเอื้อ
ตอการแขงขันที่เปนธรรม หรือการควบคุมระบบการผลิตที่จุดวิกฤต หรือจุดที่อาจเกิดอันตราย
ทุกจุด แทนที่จะควบคุมตนทางและปลายทาง (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ
HACCP) มาตรฐานในการผลิต เพื่อประกันคุณภาพสนิคา และบรกิารที่ออกสูตลาด รวมทั้งการ
ปรับแกระบบ การบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความโปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได หรือที่
เรียกวา Good Governance หรือ Corporate Governanceหรือ ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล อันเปนศัพท

                                                 
 23 ผูบริโภคในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541.  บัญญัติวา “ผูบริโภค หมายความ
วาผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชานจากผูประกอบธุรกิจเพื่อ
ซื่อสินคาหรือรบับริการและหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิได
เปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม.” 
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ใหมในปจจุบนั อันเกดิจากแนวคดิทางสังคม แบบกําหนดความหมายของสิทธิ และหนาที ่ ใหมี
ความหมายผดิไปจากเดิม ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 นั่นเอง 
 ในกรณีของไทยแนวโนมบทบาทของรัฐ เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปกอนหนาทีจ่ะมี
เหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ แตความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีความชัดเจนมากนัก เปนตนวา 
การปรับเปลี่ยนกฎหมายใหมีความคลองตวัมากขึน้ ลดการควบคุมตนทางการผลิต แตเนนการควบคุม
ปลายทางเมื่อสินคาออกสูตลาด บทบาทของรัฐเปลี่ยนแปลงชัดเจนยิง่ขึ้น เมื่อมีรัฐธรรมนูญ ฉบับป 
พ.ศ.2540 ซ่ึงกําหนดรับรองสิทธิของประชาชนไวมากขึ้น กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเมืองมากขึน้ เนนความชดัเจน แจมใส ในการประกอบกิจการภาครัฐมากขึ้น เชน รับรองสิทธิ
การมีสวนรวมของบุคคล ซ่ึงรวมตัวกนัเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษ หรือฟนฟูจารตี
ประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และการมีสวนรวมในการ
จัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกบัรัฐ และชุมชนในการบํารุงรักษา และ
การไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต ิ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง
สงเสริม และรักษาคณุภาพ ส่ิงแวดลอม (มาตรา 56) รับรองสิทธิของบุคคลในการไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองหรือหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน (มาตรา 58) รับรองสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนพิจารณาของเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่มีผล หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตน 
(มาตรา 60) เปนตน รัฐเริ่มมีความจําเปนในการปรับบทบาทของรัฐใหเปนเสมือนผูกาํกับการ โดยมี
ประชาชนเปนสวนหนึง่ของผูแสดงกฎเกณฑทางกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดเริ่มเปลีย่นแปลงไป ความ
จําเปน   ในการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติของกฎหมาย   ใหสอดคลอง     กับสถานการณทางการตลาดที่ 
ไรพรมแดนมมีากขึ้น จนแทบจะปรับเปลี่ยนไมทัน ในหลายๆ กรณียังไมมีกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค เชน     การบริโภค    บริการหลายชนิด     หรือการเสนอขายสินคาผานระบบ Internet         
ที่เรียกวา E-Commerce รัฐเริ่มมีความจําเปนตองปรับบุคลากรภาครัฐ ทั้งในดานจํานวน และ
คุณภาพใหทันกับสถานการณทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการจัดโครงการปรับปรุงขนาดของหนวยงาน 
และจัดกระบวนทัพใหม เพือ่ใหมีประสิทธิภาพ และคณุภาพ บทบาทของภาครัฐตองสนองตอบตอ
ระเบียบสังคมใหมตามรัฐธรรมนูญ ที่ใหสิทธิในการตรวจสอบกิจกรรมของรัฐมากขึ้น รัฐจึงอยูใน
ฐานะเปนผูรับใชและปฏิบัติเพื่อประโยชนของประชาชน 
 ในภาคเอกชน ซ่ึงในที่นี้หมายความถึงภาคธุรกิจ และผูบริโภคที่เปนประชาชน
ทั่วไป บทบาทของภาคธุรกิจในการคุมครองผูบริโภคคอนขางจะไมชัดเจน เพราะการประกอบ
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ธุรกิจจะเปนไปเพื่อการสรางความมัน่คงและมั่งคัง่ใหกับธุรกิจ แนวคดิของภาคธุรกิจโดยทัว่ไปหาได
เนนการรักษาประโยชนของผูบริโภคมากนัก การแสดงใหปรากฏถึงนโยบายคืนกําไรสูสังคมมีอยู
บาง แตไมตอเนื่อง ตัวอยางเชน โครงการใหทุนการศึกษาแกนักเรยีนยากจน โครงการนําบางสวน
ของราคาสินคาที่จําหนาย ไดสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล แตการมีสวนรวมในการคุมครอง
ผูบริโภคโดยการ “ให” ผูบริโภคมีสิทธิเต็มที่ในการคืนสินคาที่ไมพอใจ โดยไมมีเงื่อนไขหรือรับ
ชดใชใหทุกกรณี ไมวาจะเกดิความเสียหายจากเหตใุด ยงัไมปรากฏชัดเจนมากนักในบรรยากาศทาง
ธุรกิจของไทย เวนแตมีธุรกิจบางประเภท เชน เครื่องสําอางที่ใหคืนสินคาไดถาไมพอใจ แตมี
เงื่อนไขบางประการ 
 การรวมตัวของภาคธุรกิจที่ยงัอยูในรูปของสมาคมหรือสภามุงกระทํากจิการเพื่อ
ธุรกิจที่เปนสมาชิก และมบีทบาทเกี่ยวของกับภาครัฐ โดยมีผูแทนเขารวมกําหนดนโยบายในระดับ
ตางๆ ตัวอยางเชน ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรม มีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานอุตสาหกรรม ใน
ฐานะผูทรงคณุวุฒ ิ ในสวนที่เปนเรื่องการผลิตที่เปนอุตสาหกรรม สมาคมโฆษณา มีผูแทนเปน
กรรมการวาดวยโฆษณาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค เพื่อทําหนาทีพ่ิจารณาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
จะเห็นไดวา บทบาทของภาคธุรกิจที่มผีลตอการคุมครองผูบริโภคในระดับนโยบาย และการใช
บังคับกฎหมายนั้น มีมากกวาบทบาทของประชาชนทั่วไปในฐานะผูบริโภค ทั้งนี ้ เพราะเหตุทีก่าร
รวมตัวของผูบริโภคมิไดเกดิขึ้น และมพีลังพอที่จะใหเหน็เปนรูปธรรม เฉกเชนการรวมตัวกันของ
ภาคธุรกิจ ดังนั้นจึงไมมีผูแทนของผูบริโภคเขาไปมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย หรือการมีสวน
รวมในการคุมครองผูบริโภคไมวาจะเปนในระดับใด ตวัอยางเชน ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริโภค
ทุกฉบับ จะกําหนดใหมคีณะกรรมการผูกําหนดนโยบาย หรือการมีสวนรวมในการคุมครอง
ผูบริโภคไมวาจะในระดับใด ตัวอยางเชน ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรโิภคทุกฉบับจะกําหนดใหมี
คณะกรรมการผูกําหนดนโยบาย องคประกอบของคณะกรรมการเหลานี้ จะมากจากขาราชการ
ประจําผูมีตําแหนงสูงระดับกําหนดนโยบาย และผูทรงคุณวุฒใินเรื่องนั้นๆ ทั้งส้ินแตไมมีกฎหมาย
ฉบับใดที่กําหนดใหผูแทนผูบริโภคมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดบันโยบาย 24   ประเด็นนี้ เปน
ประเด็นทีน่าสนใจ และเปนที่มาของความพยายามแกปญหาการรับรองความมีอยู ของกลุมตัวแทน
บริโภค รวมทั้งกําหนดบทบาทในระดับนโยบายใหชัดเจนขึ้น ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 5725ในดานของบทบาทของผูบริโภคในการคุมครองตนเองนั้นสถานการณใน

                                                 
 24  สุษม ศุภนิตย.  (2530).  กฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย (รายงานการวิจัย).  หนา 14. 
 25 แหลงเดิม.  
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ประเทศไทย นอกจากผูบริโภคไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแลว การรวมตัว
กันของผูบริโภคยังไมชัดเจน เพราะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดานกลไก กฎหมาย และ
งบประมาณ แมวากฎหมายพื้นฐานของไทย จะใหสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันของกลุมชนที่มี
วัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย แตในความเปนจริงการรวมตัวดังกลาวเกดิขึ้นไดงาย แตดํารงอยู
และมีกิจกรรมตอเนื่องไดนอย เพราะขาดทุนทรัพยในการจัดการ ทําใหสถานภาพขององคการของ
ผูบริโภคไมเปนปกแผน และไมถาวร จึงอาจกลาวไดวา บทบาทของผูบริโภคในการคุมครองตนเอง
อยางมีระบบและมีพลังที่เขมแข็งยังไมเกิดขึ้นในประเทศไทย ตัวอยางที่มีอยูก็เปนเพยีงกิจกรรมของ
องคการคุมครองผูบริโภคบางองคการเทานัน้ ที่ริเริ่มจัดการเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไมเปน
ธรรมตอผูบริโภค แตยังไมอาจกลาวไดวามีบทบาทโดดเดนขนาดจะเปลี่ยนแปลงนโยบายไดจาก
การบริโภคไดสําเร็จหากแตเปนหนาที่ของสังคมอยางชัดแจงที่จะตองรวมมือกัน ทั้งในดานปองกนั
ความเสียหายอันเกิดจากการบริโภค โดยใชความระมดัระวังใหมากขึ้นในการบริโภค และในดาน
การสรางสํานึกแหงการรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibilities) ใหเกิดขึน้ในการผลิต โดย
วิธีการใหการศึกษาดานการบริโภคแกประชาชน ใหมากขึ้นไมวาจะในโรงเรียน หรือนอก
โรงเรียน และการวางกฎระเบียบในการควบคุมการผลิตใหรัดกมุแตคลองตวัมากขึน้ ในประเทศไทย
นั้นยังมไิดมีการวิจัยถึงอันตรายอันเกดิจากการบริโภคอยางจริงจังดังนัน้จึงไมอาจสรปุไดวาอันตราย
เกิดขึ้นมากเพยีงใด เกิดจากสินคาประเภทใด เกิดจากผูผลิตรายใหญหรือรายยอย เชน อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ลักษณะการผลติเปนอยางไร สาเหตุที่แทจรงิเกิดจากขอบกพรองของกระบวนการผลิต 
เครื่องจักรหรือคนงาน หรือเกดิจากความมกังายหวงักําไรของผูผลิตเอง หรือเกิดจากการปฏิบตัิไมถูก
วิธีในการใชหรือบริโภคสินคานั้นๆ โดยผูบริโภคเองเหลานี้ หากไดมขีอเท็จจริงที่แจงชัดแลวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการแสวงหาทางแกไขไดถูกตอง   
 โดยแทจริงแลว การคุมครองผูบริโภคนั้น ไมใชแตจะมุงหมายใหผูบริโภคแต
เพียงฝายเดียวที่ไดประโยชน หรือเพื่อเปนทางที่จะไดรับคาตอบแทนความเสียหายไดโดยถูกกฎหมายก็
หาไม หากแตยังมีวัตถุประสงคที่มากกวานี้นั่นก็คือ การพยายามทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ
ยิ่งขึ้นในสังคมของผูผลิต และลดภาวะการเสี่ยงภายในการบริโภคลง และยิ่งกวานั่น ยังมุงหมายให
ระบบเศรษฐกจิโดยรวมเปนไปดวยความยตุิธรรมดวย 
  3.2.2  บทลงโทษทางกฎหมายและการฟองรองเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับสัญญา
สําเร็จรูปในประเทศไทย  
 บทลงโทษสําหรับการทําสัญญาเกินขอบเขตจนฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงไดแก 
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 3.2.2.1  ฝาฝนขอจํากัดวาดวยแบบแหงนิตกิรรม26

 3.2.2.2  ฝาฝนบทบัญญัติวาดวยนติิกรรมทีม่ีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย27

 3.2.2.3  ฝาฝนบทบัญญัติวาดวยสัญญาที่มีวตัถุประสงคของการพนวิสัย28

 3.2.2.4  ฝาฝนบทบัญญัติวาดวยนติิกรรมทีม่ีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน29       
 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบญัญัติใหมีผลเปนสัญญาตกเปนโมฆะ คือส้ินผล
บังคับตั้งแตเร่ิมแรกที่ทําสัญญาแตหากเปนกรณีที่เขาขายวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม บทลงโทษ
ตามพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคแรก ไดบัญญัติใหมี
ผลใชบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 
 สวนบทลงโทษ สําหรบัการที่คูสัญญาฝาฝน บทบัญญัติในการทําสัญญาตาม
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 นั้น ยังไมมีความแนนอนชัดเจน ซ่ึงจะ
ขึ้นอยูกับอัตวสัิย (Subjectivity) ของผูพิพากษาเทานัน้ หรืออาจจะกลาวไดวาพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนการใชอํานาจในการใชดุลพนิิจของผูพิพากษาที่จะวนิิจฉัยโดยใชความรูความเขาใจ 
ความชํานาญ และอ่ืน ๆ ของแตละทานทีม่ีอยูเปนรายบคุคลไป 
 
3.3  กฎหมายที่เก่ียวของกับสัญญาสําเร็จรูปในประเทศ 
     เรื่องของสัญญาสําเร็จรูปที่ใชบังคับในประเทศไทย มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคฯ  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมฯ และพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดินฯ ซ่ึงจะขอกลาวดังตอไปนี ้
 3.3.1  หลักของบทบัญญัติดานสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 
 รายละเอียดดานสัญญาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี ้

                                                 
 26 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 152, มาตรา 456, มาตรา 714, มาตรา 572, มาตรา 1655-
1672. 
 27 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 150. 
 28 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 150. 
 29 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 150. 
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 3.3.1.1  การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญานั้น          เปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค
(มาตรา 4 (3 ทวิ))  คือสิทธิทีจ่ะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาโดยไมถูกเอารดัเอาเปรียบจาก
ผูประกอบธุรกิจ 
 3.3.1.2  การประกอบธุรกิจขายสินคา   หรือใหบริการใดถาสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาให        
บริการนั้น          กฎหมายกําหนดใหตองทาํเปนหนังสือ       หรือที่ตามปกติประเพณทีําเปนหนังสือ
คณะกรรมการวาดายสัญญา   มีอํานาจกําหนดใหประกอบธุรกิจขายสินคา     หรือใหบริการนั้นเปน
ธุรกิจที่ควบคมุสัญญาได 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ      และวิธีการทีก่ําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 3.3.1.3  การกาํหนดลักษณะของสัญญา  ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาสัญญาที่ผู
ประกอบธุรกจิทํากับผูบริโภคจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1)  ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น    จะทําใหผูบริโภคเสีย         
เปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 2)   หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
           ทั้งนี้ตามหลักเกณฑเงือ่นไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดายสัญญา
กําหนดและเพือ่ประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 
                     การกําหนดตามวรรคสองใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา  
 3.3.1.4  ผลของสัญญาที่มีขอสัญญาไมถูกตองตามกฎหมาย 
 ในกรณีที่สัญญามีขอสัญญาไมถูกตองตามที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด
ไวอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 กรณ ี
 1)  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญา    ของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใดหรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญานั้นดวย
แลวถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาว   หรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไขใหถือ
วาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้นแลวแตกรณี   
 2)  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญา    ของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดแลวถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  ใหถือวาสัญญานั้นไมมี
ขอสัญญาเชนวานั้น 
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                    กรณีที่ 2 ผลบังคับแกตัวผูประกอบธุรกิจไดแก 
   (1)  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาหรือมีขอสัญญา และแบบถูกตอง
ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติ   สําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ๆ 
หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต
ระยะเวลาใดจะถึงกอน 
    (2)  ถาผูประกอบธุรกิจไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญา  หรือมีขอสัญญา  และ
แบบถูกตองตามขอ3.3.1.3 ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3.3.1.5  คณะกรรมการวาดวยสัญญา    จะกําหนดใหการประกอบธุรกจิขายสินคา     หรือ
ใหบริการอยางใดอยางหนึ่งเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ      และวิธีการทีก่ําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน    หลักฐานการรับ
เงินจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1)  มีรายการและใชขอความที่จําเปนซึ่งหากมิไดมีรายการ   หรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 2)  หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
     ทั้งนี้ตามหลักเกณฑเงื่อนไข         และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนดการกําหนดตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 3.3.1.6  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญา กําหนดใหหลักฐานการรับเงนิของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคมุรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด      หรือตองใชขอความใด     โดยมี
เงื่อนไขในการใชขอความนัน้ดวยหรือตองไมใชขอความใด ใหนําขอ 6.1.4 กรณีที่1  มาใชบังคับแก
หลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม 
 3.3.1.7  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญา   หรือมีขอสัญญา  และแบบ
ถูกตองตามขอ 3.3.1.5 ใหแกผูบริโภค   ภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติ         สําหรับการ
ประกอบธุรกจิประเภทนั้น ๆ      หรือภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด     โดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 
 3.3.1.8  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคา   หรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะทําสัญญา
รับประกันใหไวแกผูบริโภค     สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูประกอบธุรกจิ
หรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการ 
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                       ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากบัไว
ดวย  
 3.3.1.9  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตนจะ
เปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวา
ดวยสัญญาใหความเหน็ในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนัน้กอนได 
 3.3.1.1  กฎหมายคุมครองผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  
              การประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมายทีบ่ัญญัติไว เพื่อควบคุมกํากับใหเกิด
ความเปนธรรมทางการคาและความปลอดภยัในการบริโภค นอกเหนือจากกฎหมายทีผู่ประกอบธุรกิจ 
จะตองปฏิบัตติาม เชน การจัดตั้งองคการธุรกิจ การหาแหลงทุน การบริหารงานบุคคล การรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดลอม ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง
ตั้งแตกระบวนการผลิต สินคาหรือบริการบางชนิด บางประเภท ก็อาจตองขออนญุาตตามกฎหมาย 
การกําหนดราคาอาจมีกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการกําหนดราคา การจัดจําหนาย อาจถูกกํากับ
โดยตองขออนุญาตและในทายที่สุด การโฆษณาสินคาหรือบริการมีกฎหมายควบคุมกํากับการใช
ขอความ วิธีการโฆษณา หรือจํากัดเวลาที่อนุญาตใหโฆษณา รวมตลอดถึงการอนุญาตกอนทําเปน
งานโฆษณาในสินคาบางชนิด 
    ในทายที่สุด เมื่อมีการจําหนายสินคาหรือบริการไปแลวเกดิความเสียหายจาก
การบริโภคหรือบริการนั้น ผูประกอบธุรกจิไมวาจะในฐานะผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก อาจตองรับผิด
ตามหลักเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ เวนแตจะพิสูจนไดวาผูบริโภคใชสินคาหรอืบริการนั้นโดย
ผิดวิธี กฎหมายที่เกีย่วของกับการประกอบธุรกิจในกรณีขางตนลวนเปนกฎหมายทีม่ีวัตถุประสงค
เพื่อการคุมครองผูบริโภคทั้งส้ิน ดังนั้นในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกจิจึงตองคํานึงถึง
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ 
ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งถึงมอืผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินธุรกจิเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
และ ไมมีการกระทําที่ตองถูกยับยั้งหามปราบโดยเจาหนาที่ของรัฐ ในคณะวิชาที่มกีารสอนวิชาการ
ตลาดจําเปนตองมีหลักสูตรกฎหมาย ทีเ่กี่ยวของกับการทําธุรกิจตั้งแตการผลิต กําหนดราคาจัด
จําหนาย และโฆษณา เพื่อใหนักวางแผนการผลิต และการตลาดไดมคีวามรู ความเขาใจในประเดน็
กฎหมายเหลานี้ ในการใชกฎหมายเหลานี้เปนกรอบดําเนินทางธุรกิจที่ชอบธรรม ซ่ึงในปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ในดานการทําสัญญา และพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมฯ ออกมาเพื่อแกไขขอสัญญาที่ไมแนนอน และควบคุมการทํา
สัญญาบางประเภทของผูประกอบธุรกิจกบัผูบริโภคเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมฯ  
กวาเดิม 
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 3.3.1.2  การกาํหนดธุรกิจทีค่วบคุมสัญญา30

              ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.2522 แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที่2)  พ.ศ.
2541ไดกําหนดธุรกิจทีควบคุมสัญญาไวในมาตรา 35 ทิว วรรคหนึ่ง วรรคทายดังนี้  
              “ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใดถาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
ใหบริการนัน้ มีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ 
คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา หรือใหบริการนั้น เปน
ธุรกิจที่ควบคมุสัญญาได 
                        การกาํหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
              จากหลักกฎหมายดังกลาวอาจทําใหผูอานเขาใจไดวา ธุรกิจทีถู่กควบคุมสัญญามี
เฉพาะการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการเทานัน้แตความจริงคําวา “ขาย” นั้นหมายความ
รวมถึงใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงนิ หรือ
ผลประโยชนอยางอื่นตลอดจนการเสนอ หรือชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย ดังนั้นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาจึงรวมถึง การประกอบธุรกิจใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียก
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นดวย 
    นอกจากนี้สัญญาซื้อขาย สัญญาใหบริการ สัญญาใหเชา สัญญาใหเชาซ้ือ หรือ
สัญญาจัดหานัน้ จะตองมีกฎหมายกาํหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปน
หนังสือ จึงจะอยูในขายที่เปนธุรกิจที่จะถูกควบคุมสัญญา เชนสัญญาซื้อขายที่ดินกฎหมายบงัคับวา
จะตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่มิฉะนัน้เปนโมฆะ, สัญญาบัตรเครดิต
ตามปกติประเพณีทําเปนหนงัสือ, สัญญาเชาบานมีกําหนดกวา 3 ปขึน้ไปกฎหมายกําหนดใหตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่ และสัญญาเชาซ้ือรถยนตกฎหมายกําหนดใหตอง
ทําเปนหนังสือมิฉะนั้นเปนโมฆะเปนตน แตถาสัญญาดังกลาวกฎหมาย ไมไดบังคับวาตองทําเปน
หนังสือและตามปกติประเพณีไมไดมีการทําเปนหนังสือก็ไมใชธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
 1)  ผูมีอํานาจกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
   การกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา หรือใหบริการเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญานั้น เปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยสัญญา ซ่ึงเปนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในเรือ่งสัญญาตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้งขึน้
มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกนิสิบสามคน คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยูในตําแหนงคราวละ

                                                 
 30 ไพโรจน อาจรักษา.  (2527).  ครบเครื่องเรื่องสัญญา.  หนา 58-60. 
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สองป และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มอํีานาจสั่งใหบคุคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสาร หรือขอมูลที่
เกี่ยวกับเรื่องบคุคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได นอกจากนี้ยังสามารถแตงตั่งคณะอนกุรรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได 
 2)  หลักเกณฑการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
          คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา หรือ
ใหบริการใดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาการประกอบธุรกิจขายสินคา หรือใหบริการนั้นจะตองเขา
ลักษณะหนึง่ลักษณะใดดังตอไปนี ้
    (1)  เปนธุรกจิที่มีการใชขอตกลงที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
    (2)  เปนธุรกจิที่มีการใชสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลาย 
 (3)  เปนธุรกจิที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค 
               ทั้งนี้โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจความรูความเขาใจ และความ
สันทัดจัดเจน (พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคมุสัญญา
และลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542) 
 3)  วิธีการในการกําหนดธุรกจิที่ควบคุมสัญญา 
          กอนออกประกาศกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ใหคณะกรรมการวาดวย
สัญญารับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบธรุกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบ โดยตรงโดยคํานึงถึง
ขอบเขตและสภาพปญหาเชน การจดัสัมมนา การประชุม หรือใหประชาชนทัว่ไปแสดงความ
คิดเห็นในการนี้ จะรับฟงความเหน็จากหนายงานของรฐัองคกรที่เกี่ยวของ กับการประกอบธุรกิจ
หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดวยก็ได (พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542) 
 3.3.2  หลักของบทบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 
 รายละเอียดดานสัญญาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม    มี
สาระสําคัญดังตอไปนี ้
 3.3.2.1  ขอสัญญาที่จะถูกตรวจสอบใหอยูในกรอบแหงความเปนธรรม    และพอสมควร
แกกรณีตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง นัน้ ตองมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี ้
    1)  เปนขอตกลงในสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท ตอไปนี ้
   (1)  สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ 
   (2)  สัญญาสําเร็จรูป หรือ 
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   (3)  สัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 49131 
 2)  เปนขอตกลงที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา     หรือวิชาชีพหรือผูที่รางสัญญา
สําเร็จรูปหรือผูซ้ือฝากแลวแตกรณี ไดเปรยีบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
          ขอตกลงที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนี ้ มีลักษณะ
หรือมีผลทําใหคูสัญญาเปนผูประกอบธุรกจิการคาหรือวชิาชีพหรือผูกาํหนดสัญญาสําเร็จรูปหรือผูซ้ือ
ฝากแลวแตกรณี ไดเปรยีบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและ 
 3)  ตองเปนการไดเปรียบเกินสมควร   ซ่ึงอาจถูกศาลปรับลดใหมีผลบังคับได
เพียงเทาที่เปนธรรม  และพอสมควรแกกรณีเทานัน้    ทั้งนี้โดยกฎหมายไดบัญญัติหลักเกณฑ   และ
แนวทางในการพิจารณาวาขอสัญญาใดทําใหไดเปรยีบหรือไมไวในมาตรา 4 วรรคสาม   และบัญญัติถึง
แนวทางการพจิารณาขอไดเปรียบนั้นวาเปนการไดเปรยีบกันเกนิสมควรหรือไม        ไวในมาตรา 4 
วรรคทาย ประกอบมาตรา 10 
 3.3.2.2  ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตามมาตรา 5 ซ่ึงจะมีองคประกอบ 3 ประการคือ 
 1)  เปนขอตกลงที่จํากัดสิทธิ   และเสรีภาพของบุคคล ในการประกอบอาชีพการ
งานหรือการหานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพซ่ึงมุงถึงขอตกลงที่จํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใน 2 ดานเทานัน้ คือ 
     (1)  สิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน และ 
     (2)  สิทธิหรือเสรีภาพในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกจิการคา
หรือวิชาชีพ 
 2)  ขอตกลงนัน้ตองไมเปนโมฆะ และ 
    3)  เปนเหตุใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่จะพึง
คาดหมายไดตามปกต ิ
                    ในมาตรา 5 วรรคสอง ไดบัญญัติถาการพิสูจนใหปรากฏแกศาล  โดยจะตอง
นําสืบถึงแนวทาง 3 ดาน คือ  
                    แนวทางที่หนึ่ง ระยะเวลาและเขตพื้นที่ (Time and  Space) ของการถูกจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพหากขอสัญญาที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพมีขอบเขตที่จํากัดทั้งดานเวลาและพื้นที่ และ
เปนขอจํากัดสิทธิที่มีเหตุผลพอสมควร ก็ไมเปนโมฆะ เพราะไมรุนแรง ถึงกับขัดตอนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy)  

                                                 
 31 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 491.  บัญญัติไววา “อันวาขายฝากนั้น คือ สัญญาซื้อขาย
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซื้อโดยมีขอตกลงกันวาผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได.” 
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                   แนวทางที่สอง โอกาสและความสามารถ (Chance and Ability) ที่จะทาํนิติ
กรรมหรือประกอบอาชีพการงานกับบุคคลอื่นหรือในรปูแบบอื่นตวัอยางเชน สัญญาซื้อขายผลิตผล
ทางการเกษตรระหวางเกษตรกรกับโรงงาน อาจมีขอตกลงที่หามเกษตรกรขายผลิตผลใหโรงงาน
อ่ืนอยูดวยโดยมีขอบเขตดานพื้นที่และระยะเวลาพอประมาณ ถึงแมสัญญานี้จะมิใชสัญญาสําเร็จรูป
หรือเปนสัญญาผูบริโภคตามาตรา 4 แตขอตกลงหามเกษตรกรขายผลิตผลใหโรงงานอื่น  ก็เปน
ขอตกลงจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ ซึ่งไมเปนโมฆะ ดังนั้น ถาทําใหเกษตรกรตองรับภาระมากเกิน
กวาที่จะถึงคาดหมายไดตามปกติแลว ก็ถือวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
ที่อาจถูกศาลปรับลดสภาพบังคับใหอยูในระดับที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีได เพราะขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรมตามมาตรา 5 นี้ อาจจะอยูในสัญญาประเภทใดกไ็ด ปญหาคงอยูที่วาขอตกลง
ที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของเกษตรกร ในกรณีนี้ทําใหเกษตรกรตองรับภาระมากกวา ที่จะพึง            
คาดหมายไดตามปกติหรือไม ซ่ึงถึงแมขอตกลงจํากัดสิทธิเสรีภาพนี้ จะมีขอบเขตดานพื้นที่และ
ระยะเวลาพอประมาณกต็าม แตถาปรากฏขอเท็จจริงวา ผลิตผลการเกษตรชนดินีไ้มมโีอกาสที่จะขาย
ใหบุคคลทั่วไปหรือนําไปใชในกจิการอื่นไดเลย คงเหมาะที่จะขายใหโรงงานที่นําไปใชเปนวัตถุดบิ
ผลิตสินคาเทานั้น เชนนีต้องถือวาเกษตรกรผูถูกจํากดัสิทธิเสรีภาพไมมโีอกาสและความสามารถทีจ่ะ
นําผลิตผลไปทําประโยชนในลักษณะอื่น หรือขายใหบคุคลอื่นไดเลย นอกจากขายใหโรงงาน แต
เนื่องจากขอตกลงนี้ไดหามมิใหขายใหโรงงานอื่น ผลจึงเทากับบังคับใหขายใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
เพียงแหงเดียวเทานั้น แมราคาที่ไดจะต่ํากวาที่ควรจะเปนก็ตาม ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาวนีย้อมเพยีง
พอที่จะถือไดวาเกษตรกรตองรับภาระมากวาจะพึงคาดหมายไดตามปกติ ทําใหขอตกลงจํากัดสิทธิ
เสรีภาพดังกลาวเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมีผลบังคับไดเพยีงเทาที่
เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น โดยศาลอาจลดระยะเวลาของการจาํกัดสิทธิเสรีภาพให
ส้ันลงกวาที่ระบุไวในสัญญา หรืออาจกําหนดสัดสวนของผลิตผลที่จะตองขายใหแกโรงงานที่เปน
คูสัญญาตามสมควร และอนญุาตใหเกษตรกรนําสวนที่เหลือไปขายใหโรงงานอื่นที่ใหราคาดีกวาได  
                   แนวทางที่สาม ทางไดเสียที่ชอบดวยกฎหมายทุกอยาง (Lawful Interest) ของ
คูสัญญา ซ่ึงจะชวยใหการพจิารณายืดหยุนไดมากขึ้น 
                   ขอตกลงตามมาตรา 5 นี้ สวนใหญจะมีลักษณะเปน ขอสัญญาที่จํากัดการ
แขงขันในทางธุรกิจการคา (Restraint of Trade) และอีกสวนจะมีลักษณะเปนการปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรม (Unfair Practic) ในทางธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Laws) 
และมักพบขอตกลงประเภทนี้ในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensing Agreement) สัญญาจาง
แรงงาน สัญญาจางกอสราง สัญญาในทางธุรกิจการคาบางประเภท เปนตน 
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 3.3.2.3  ขอตกลงยกเวน  หรือจํากัดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง หรือการรอนสิทธิ
ในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค  ตามสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือ
วิชาชีพ ตามมาตรา 6 ซ่ึงถาผูบริโภคไมรูถึงความชํารุดบกพรอง   หรือเหตุแหงการรอนสิทธิในขณะ
ทําสัญญา ขอตกลงในลักษณะนี้ก็จะไมมสีภาพบังคับเลย 
               หากผูบริโภคไดรูถึงความชํารุดบกพรองหรือเหตแุหงการรอนสทิธิ เชนนัน้แลวอยู
กอน หรือขณะทําสัญญามาตราตอนทาย ไดบัญญัติใหความคุมครองผูบริโภคไววา ใหขอตกลง   
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับไดเพยีงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานัน้ 
 3.3.2.4  สัญญาที่มีการใหส่ิงใดไวเปนมดัจาํ หากมีกรณีทีจ่ะตองริบมัดจาํและมัดจํานั้นสูง
เกินกวาสวนตามมาตรา 7 ศาลจะใหริบไดเพียงเทาความเสียหายทีแ่ทจริงก็ได    ซ่ึงมุงที่จะแกปญหา
ความเลื่อมลํ้ากันระหวางเรือ่งมัดจํากับเบีย้ปรับตามหลกักฎหมายแพงทั่วๆ ไป        และจะทําใหเกิด    
ความเปนธรรมในการริบมัดจําขึ้นดวย 
 3.3.2.5  ขอตกลง   ประกาศ   หรือคําแจงความเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่ไดทาํไว
ลวงหนา ตามมาตรา 8 ซ่ึงเปนการเปดชองทางใหศาลตรวจสอบขอตกลง ยกเวน หรือจํากดัความรบัผิด 
(Exemption Clause) ไดทกุกรณี นอกจากนีแ้ลวมาตรา 8       ยังมีจุดประสงคที่จะยับยั้งมิใหมีการนํา
ประกาศหรือใบแจงความ ยกเวนหรือจํากดัความรับผิดมาใชอยางแพรหลายเกินไปอีกดวย 
 3.3.2.6  ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด ตามมาตรา 9 โดยศาลจะ
ปรับลดผลบังคับแหงความตกลงหรือยินยอมนั้น ใหมีผลเพียงหนาที่เปนธรรม     และพอสมควรแก
กรณนีัน่เอง 
              จะเหน็วาพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมฉบับนี้จะมหีลัก และจุด      
ประสงคคลายกับกฎหมายของประเทศอื่น ก็คือเพื่อเปนการวางกรอบของขอสัญญา ที่ผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูรางขึ้นไมใหมเีงือ่นไข หรือขอจํากัดความรับผิด ที่มีลักษณะเปนการเอาเปรียบคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งจนเกินไป ซ่ึงเปนแนวทางคุมครองผูบริโภค หรือผูที่มีอํานาจตอรองที่ดอยกวาใหได      
รับความเปนธรรมในการเขาไปผูกพันตามสัญญานั้น 
  3.3.3  หลักของบทบัญญัติวาดวยสัญญามาตรฐานตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ.2543 
 ตามพระราชบญัญัติการจัดสรรที่ดิน ไดกําหนดรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายใหเปน
สัญญามาตรฐานตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินไดกําหนดขึ้นมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 3.3.3.1  “การจัดสรรที่ดิน”     หมายความวาการจําหนายทีด่ินที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวม   
กันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดนิแปลงเดียวหรือแบงจากทีด่ินหลายแปลง ที่มี
พื้นที่ติดตอกันโดยไดรับทรพัยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน     และใหหมายความรวมถึง การ
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ดําเนินการดังกลาว    ที่ไดมกีารแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลง      และตอมาไดแบงทีด่นิ 
แปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย 

           “สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธิ์    และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบ   
ครองดวย 

          “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
         “ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทาํการจัดสรรที่ดิน และ ให

หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
         “ผูซ้ือที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมา   ซ่ึง
ที่ดินจัดสรรและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย 

         “บริการสาธารณะ” หมายความวา การใหบริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกใน
โครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม  
                       “คณะกรรมการ” หมายความวา      คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
และ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวดั 
         “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา  เจาพนักงานทีด่ินซึง่เปนผูปฏิบัติการในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 

        “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
      3.3.3.2  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิกลางประกอบดวยปลัดกระทรวง มหาดไทยเปน     

ประธานกรรมการ  อัยการสงูสุดเลขาธิการ      คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมชลประทาน 
อธิบดีกรมโยธาธิการ     และผูทรงคุณวุฒอีิกหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก ผูมีความรู ความสามารถ   
หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  การผังเมือง  การบริหารชุมชน  หรือกฎหมาย 
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ 

                   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง       ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปน 
ผูดําเนินกจิการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

      3.3.3.3  คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่กํากับดแูลการจัดสรร ที่ดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งใหมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
               1)  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดนิ 
               2)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
                              3)  ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกีย่วกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ 
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                               4)  กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิจัดสรร          เพื่อใหผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดนิใชในการประกอบกจิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                               5)  วินจิฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารอง   หรือคําอุทธรณของ 
ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจดัสรรที่ดิน 
                               6)  ปฏิบัติการอื่นตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

              ระเบียบตาม 2)  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
      3.3.3.4  หามมิใหผูใดทาํการจัดสรรที่ดนิ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการการ

ขออนุญาต   และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ       และ เงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
 3.3.3.5  ผูใดขอแบงแยกที่ดนิเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป      และไมอาจ
แสดงใหเปนทีเ่ชื่อไดวามใิชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินใหพนักงาน เจาหนาที่แจงให
ผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดนิไวกอนหาก   
ผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนด สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

                 ใหคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ       ภายในกําหนดสี่สิบหาวัน        นับแตวนัที่ 
คณะกรรมการไดรับอุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคาํวินิจฉยัภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนนิการเรื่องการแบงแยกทีด่ินนัน้ตอไป 

                   เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวนิิจฉัย เปน
หนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉยั คําวินิจฉยั ของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 
     3.3.3.6  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหยืน่คําขอตอเจาพนกังาน ที่ดินจังหวดั  หรือ
เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัสาขาแหงทองทีซ่ึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพรอมหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปนี้                           
   1)  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีช่ือผูขอใบอนุญาตทําการ 
จัดสรรที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดิน โดยทีด่ินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ   เวนแตบริุมสิทธิใน มูล
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
                         2)   ในกรณีทีท่ี่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดิน                     มีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยนิยอมใหทําการจัดสรรที่ดินของผูทรง 
บุริมสิทธิหรือผูรับจํานอง และจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิ    หรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี ้จาก
ที่ดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุดวยวาที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินทีใ่ช เพื่อ บริการ
สาธารณะไมตองรับภาระหนีบุ้ริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว   
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                        3)  แผนผังแสดงจํานวนที่ดนิแปลงยอยทีจ่ะขอจัดสรร    และเนื้อที่โดยประมาณ 
ของแตละแปลง       
 4)  โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภค     และบริการ
สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอ่ืนตามควรแกสภาพของทองถ่ิน โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และ 
รายการกอสรางประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจดัทําใหแลวเสร็จ  ในกรณีที่ไดมกีาร 
ปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมด   หรือ 
บางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดิน ใหแสดงแผนผังรายละเอียด       และรายการกอสรางที่ไดจัดทาํ 
แลวเสร็จนั้นดวย                                                                                                                                                              
                         5)  แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
                         6)  วิธีการจําหนายที่ดนิจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
                        7)  ภาระผูกพนัตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกีย่วกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
                        8)  แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
                          9)  ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
                         10)  ช่ือธนาคาร    หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางกําหนด 
ซ่ึงจะเปนผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณปูโภคหรือบริการสาธารณะ   หรือการปรับปรุงที่ดิน  และ
ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

      3.3.3.7  ในกรณีที่ทีด่ินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  หรือ การจํานอง
ติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดิน     หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดนิที่แบงแยกเปน แปลงยอย
แลว ใหพนกังานเจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดิน    หรือหนังสือ รับรอง
การทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ      พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ทรงบุริมสิทธิ หรือ
ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากทีด่ินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย และ
ใหถือวาที่ดนิแปลงยอยแตละแปลงเปนประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินที ่ระบุ
ไวนัน้ 

        ใหที่ดนิอันเปนสาธารณูปโภค       และทีด่ินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจาก 
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 
 3.3.3.8  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรที่ดินกับผูซ้ือที่ดิน  จัดสรรตอง
ทําตามแบบทีค่ณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

              สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  ตามวรรคหนึ่ง  สวนใดหากมิไดทําตามแบบที่ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดและไมเปนคณุตอผูซ้ือที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนัน้ ไมมีผล
ใชบังคับ  
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 3.3.3.9  ในการจดทะเบยีนสิทธิ  และนิตกิรรมโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแก  ผูซ้ือที่ดิน
จัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรที่ดินตองโอนทีด่ินใหแกผูซ้ือที่ดิน จัดสรรโดย
ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดนินั้น 

               ถาผูจัดสรรที่ดิน ไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้ 
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได โดยให
ถือวาเปนการชําระราคาที่ดินแกผูจดัสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 

 3.3.3.10  เมื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวน    ตามสัญญาจะซื้อ จะขายแลว 
ใหถือวาที่ดนินั้น พนจากการยึดหรืออายดัทั้งปวง ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปน หนังสือที่
แสดงวาไดชําระราคาดังกลาว   พรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบยีน สิทธิและนิติ
กรรมตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที ่  เมื่อไดรับเอกสารและ หลักฐาน
ดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบยีนสิทธิ และนิติกรรมใหแกผูซ้ือ ที่ดินจัดสรร
ตอไป 

           ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง     มีการจดทะเบียนบุริมสิทธิ    ในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย หรือการจาํนองและมหีลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิ หรือจํานองครบถวนแลว ให
ที่ดินนั้น ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงาน
เจาหนาทีจ่ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจดัสรร 

               ในกรณีที่ผูซ้ือที่ดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินมาแสดงตอ 
พนักงานเจาหนาที่ได เพราะบุคคลอื่นยดึถือหรือครอบครองไว เมื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรรองขอให 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไว มา
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรได 
          เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันทีบุ่คคลที่ยึดถือ หรือครอบครองหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินไดรับแจง หรือถือวาไดรับแจงคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมี
การ สงมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกพนกังานเจาหนาที ่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออก 
ใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดิน 
จัดสรรได  

 3.3.3.11  เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซ้ือ ที่ดินจดัสรร
ชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนกังานบงัคับคดี หรือเจาพนกังานพทิักษทรัพยแลว   
แตกรณแีทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญาและในระหวางทีผู่ซ้ือ ที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติ
ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายที่ดนิจัดสรรนั้นไวกอน เวนแตจะเปน
การขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่ 
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                 เมื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวน ตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให
ที่ดินจัดสรรนัน้พนจากการยดึ อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิ และนติิกรรม ใหนํา
ความในมาตรา37มาใชบังคับโดยอนุโลม 

            เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหแกผูซ้ือที่ดินจดัสรรแลว ใหพนักงาน 
เจาหนาทีแ่จงใหเจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนกังานพิทักษทรัพย ทราบถึงการจดทะเบยีนสิทธิ 
และนิตกิรรม และการพนจากการยดึ อายดั หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวัน นบั
แตวนัที่ไดจดทะเบียน 
                 ในการขายทอดตลาดที่ดินจดัสรรทั้งโครงการผูซ้ือจะตองรับโอนใบอนุญาตให  
ทําการจัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
 3.3.4  หลักกฎหมายตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  เร่ืองการอนญุาตใหธนาคารพาณิชย
ประกอบธุรกจิใหเชาซ้ือและใหแบบเชาลีสซ่ิง  
 การที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมกีารอนญุาตใหธนาคารพาณิชย  ประกอบธุรกิจใหเชา
ซ้ือและใหเชาแบบเชาแบบลสีซ่ิงโดยธนาคารแหงประเทศไทยไดวางหลักเกณฑ      และเงื่อนไขใน
การประกอบธรุกิจดังนี ้
 3.3.4.1  ในประกาศฉบับนี้32 
    “ทรัพยสิน” หมายความวาสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 “ใหเชาแบบลีสซ่ิง”   หมายความวาการใหเชาทรัพยสิน  ในลักษณะทีเ่ปนสัญญา
เชาการเงิน  (Financial Lease)      โดยธนาคารพาณิชยจัดหาทรัพยสินตามความประสงคของผูเชามา
จากผูผลิต    ผูจําหนาย      หรือบุคคลอื่น     หรือเปนทรพัยสินที่ยดึไดจากผูเชารายอืน่เพื่อผูเชาไดใช
ประโยชนในทรัพยสินนั้นโดยผูเชามีหนาที่ตองบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่เชาทั้งนี้ผูเชาจะ
บอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดเพียงฝายเดียวไมได        และเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาสิทธิ    ในการซื้อ
ทรัพยสินที่เชาขึ้นอยูกับขอตกลงของธนาคารพาณิชยและผูเชา 
 “เชาซ้ือ” หมายความวาเชาซ้ือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 “ราคาเงินสด” หมายความวา        ราคาที่จะพึงซ้ือขายทรัพยสินที่ใหเชากันไดใน
ทองตลาดดวยเงินสด ณ วันทําสัญญา 
 “เงินลงทุน” หมายความวาผลรวมของราคาเงินสดและคาใชจายตางๆที่ธนาคาร
พาณิชยตองชําระเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินเชน คาขนสง คาภาษีอากร และคาเบี้ยประกันภัยเปนตน
โดยเงินลงทุนจะตองมยีอดลดลงตามจํานวนเงินที่ผูเชาผอนชําระเงินรายงวดตามสัญญาเชา 
                                                 
 32 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย.  เรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและ
ใหแบบเชาลีสซิ่ง.  หนา 2-7. 
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 “เงินรายงวด” หมายความวาจํานวนเงนิที่ผูเชาตองชําระแกธนาคารพาณิชยใน
แตละงวดซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนเงนิตนและดอกเบี้ยหรือดอกผลเชาซ้ือ 
 “เงินลวงหนา” หมายความวาจํานวนเงินทีผู่เชาตองชําระลวงหนาครั้งแรกเมื่อทํา
สัญญาเพื่อเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินทีต่องจายตามสญัญา 
 “สัญญาเชา” หมายความวาสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเชาแบบลีสซ่ิง 
 “ผูใหเชา” หมายความวาผูใหเชาซ้ือหรือผูใหเชาแบบลีสซ่ิง 
 “ผูเชา” หมายความวาผูเชาซ้ือหรือผูเชาแบบลีสซ่ิง 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 3.3.4.2  ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ      ใหเชาซ้ือ
และใหเชาแบบลีสซ่ิงไดโดยธนาคารพาณชิยที่จะประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลีสซ่ิงตอง
มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้ 
 1)  มีฐานะการเงิน  และฐานะการดําเนินงานอยูในเกณฑดีสามารถกันเงินสํารอง
ไดครบถวนสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย     และภาระผูกพันไดไมต่ํากวาเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตลอดจนสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินอื่นใด  ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยสัง่การเปนกรณพีิเศษ 
 2)  ใหความรวมมือ    กับทางการในการปฏบิัติตามแผนพฒันาระบบสภาบันการ    
เงินในการปรับบทบาท และรูปแบบสถาบันการเงินโดยธนาคารพาณิชยที่มีสภาบันการเงินที่รับเงิน
ฝากจากประชาชนอยูภายใตกลุมธุรกิจเดียวกันมากกวา 1 แหง/รูปแบบ         ตองจัดทําแผนการควบ
กิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย  และหนี้สินจากสถาบันการเงินแหง
อ่ืน     เพื่อการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ   (One Presence)      ตามแนวทางที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
 3)  จัดทําแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือ     และใหเชาแบบลีสซ่ิงที่
เปนลายลักษณอักษร   และไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย   เพื่อใชเปนแนว   
ทางในการดําเนินงาน    และเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได     ทั้งนี้แผนงาน
ดังกลาวตองมสีาระสําคัญอยางนอยดังนี ้
 (1)  นโยบายและระเบียบปฏบิัติในการประกอบธุรกิจ 
 (2)  รายละเอียดของระบบการบริหารจัดการระบบบริหารความเสี่ยง  ระบบ
การควบคุมภายในและระบบการจัดทําบญัชี 
 (3)  รายละเอียดของระบบบริหารความเสีย่งตองครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
เปนอยางนอย 
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  ก.  ระบบการวิเคราะหสินเชื่อ    การกําหนดวงเงินสินเชื่อของลูกคาการ
กําหนดจํานวนเงินลวงหนา    ที่ลูกคาตองชําระ    โดยคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา    และประเภทของ
ทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลีสซ่ิง 
  ข.  การกําหนดประเภทของทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือ หรือใหเชาแบบลีสซ่ิง
การกําหนดจํานวนเงินลงทุนสูงสุดสําหรับทรัพยสินแตละประเภทและทรัพยสินทุกประเภทรวมกัน
โดยคํานึงถึงปจจัยเส่ียงตางๆ เชนตลาดรองสําหรับขายทรัพยสินการลาสมัยของทรัพยสินเปนตน 
  ค.  การบริหารทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลีสซ่ิงซ่ึงรวมถึงการ
จัดหาทรัพยสินการดําเนินการกับทรัพยสินที่ยึดมาการตดิตาม     และตรวจสอบสภาพทรัพยสินการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน     การประมวลมูลคาซากของทรัพยสินทั้งนีใ้นการประเมินมลูคาทรัพยสิน
นั้นธนาคารพาณิชยจะใชผูประเมินราคาอสิระ    หรือผูประเมินราคาภายในกไ็ดโดยธนาคารพาณชิย
ตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเปนที่ยอมรบักันโดยทัว่ไป
ในวงการวิชาชีพการประเมนิราคาสินทรัพย 
  ง.  การติดตามทวงถามหนี ้
  จ.  การจัดเก็บขอมูลและการจัดทํารายงาน 
 4)  ธนาคารพาณิชยทีป่ระสงคจะประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือ  และใหเชาแบบลีสซ่ิง
ตองยื่นหนังสือ     แสดงความจํานงที่จะประกอบธุรกิจดังกลาว      ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคารพาณิชย     ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย     โดยธนาคารพาณชิยที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย
สถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Prence)        ที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบรวมทั้งเงื่อนไขตางๆ      ที่
รัฐมนตรีจะกําหนดประกอบการใหความเห็นชอบ 
          ทั้งนี้ใหธนาคารพาณิชย จัดสงหนงัสือแสดงความจํานงไปที ่ สายกํากับ
สถาบันการเงินธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อธนาคารพาณิชย ไดยื่นหนังสือแสดงความจํานง
แลวใหมีผลเปนการอนุญาตเมื่อพันกําหนด 30วันนับแตวนัที่ยื่นหนังสือดังกลาวเวนแตธนาคารแหง
ประเทศไทยจะมีขอทักทวง หรือใหช้ีแจงเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร โดยในกรณีที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยมขีอทักทวง หรือใหช้ีแจงเพิม่เติมใหธนาคารพาณิชยไดรับอนุญาต เมือ่ไดรับแจงการ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
  3.3.4.3  ธนาคารพาณิชยตองจัดทําสัญญาเชาซ้ือ    หรือสัญญาเชาแบบลีสซ่ิงกับผูเชาเปน
หนังสืออยางนอย 2 ฉบับ   และมอบใหผูเชาไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับ        โดยตองระบุรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับสญัญาเชาแตละประเภทดังนี ้
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  1)  ประเภท ลักษณะและอายุการใชงานของทรัพยสิน 
         2)  ราคาเงินสด   เงินลงทุน   จํานวนเงินลวงหนา  จํานวนเงินรายงวด  และอัตรา
ดอกเบี้ยทีใ่ชงานของทรัพยสิน 
         3)  รายละเอยีด  และวิธีการที่ใชในการคํานวณผลตอบแทน   และจํานวนเงนิราย
งวด 
        4)  ระยะเวลาในการเชา 
     5)  วิธีการสงมอบ   การตรวจตรา   การติดตรึง     หรือติดตั้งการเคลื่อนยาย   การ
สูญหาย ความเสียหาย ความชํารุดบกพรอง การบํารุงรักษา และการใชประโยชนของทรัพยสินนั้น 
  6)   การประกนัภัย    การรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย       การค้ํา
ประกัน 
  7)  เงื่อนไข    และสิทธิของผูเชาที่จะชําระคา      ตามสัญญาคงเหลือสุทธิกอนถึง
กําหนด(ถามี) 
  8)  คาใชจายและคาเบี้ยปรับในกรณีตางๆ 
  9)  เงื่อนไขในการบอกเลิกสญัญาการสิ้นสุดของสัญญา    และการยดึทรัพยสินที่
ใหเชาซ้ือหรือใหเชาแบบลีสซ่ิง 
  10)  เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแกผูเชา 
  11)  เงื่อนไขในการใหผูเชาเชาตอหรือซ้ือทรัพยสินทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของทรัพยสินดวยราคาที่ตกลงกัน 
          ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอกาํหนดอัตรา
คาธรรมเนียม คาใชจาย คาปรับ วิธีการคํานวณ รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ของสัญญาใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑการใหบริการแกลูกคาการเปดเผย
และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยรวมทั้งประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของที่จะ
มีการแกไขเพิม่เติมตอไป 
 นอกจากนั้นเนือ่งจากการใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตและการใหเชาซ้ือ
เครื่องใชไฟฟาเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามประกาศกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องธุรกิจใหเชาซ้ือ
รถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญาเรื่องธุรกิจใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟาเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 ดังนัน้ในการใหเชา
ซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนตและการใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟาธนาคารพาณิชยตองจดัทําสัญญาเชา
ซ้ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยสัญญาประกาศกําหนดดวย 
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 3.3.4.4  ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือ  หรือใหเชาแบบ 
ลีสซิ่งโดยธนาคารพาณิชยเปนผูรับประโยชนตลอดอายสัุญญาเชา ทั้งนี้ในการทําประกันภัยธนาคาร
พาณิชยตองคํานึงถึงประเภททรัพยสินยอดเงินลงทุนในทรัพยสิน     โอกาสในการเกดิความเสียหาย
ของทรัพยสินและคาซอมแซมกรณีทรัพยสินไดรับความเสียหายเปนตน 
 3.3.4.5  ในการคํานวณจํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยสามารถลงทุนในทรัพยสินเพื่อ
การใหเชาซ้ือ      หรือใหเชาแบบลีสซ่ิงเปนการใหสินเชือ่รูปแบบหนึ่ง    และใหธนาคารพาณิชยนบั 
ธุรกรรมการใหสินเชื่อ หรือลงทุนในกจิการ  หรือกอภาระผูกพันเพื่อบคุคลใดบุคคลหนึ่งรวมเขากบั 
ธุรกรรมการใหเชาซ้ือ   หรือใหเชาแบบลีสซ่ิงธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน   ธุรกรรมแฟกเตอริง   และ 
ธุรกรรมการยืม  และใหยืมหลักทรัพยของบุคคลนั้นซึ่งเมื่อส้ินสุดวันหนึ่งๆ     ตองไมเกินรอยละ 25 
ของเงินกองทนุชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย 
 3.3.4.6  ในการคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ ตามสัญญาเชา  เพื่อดํารงเงินกองทุน
เปนอัตราสวนกับสินทรัพย     และภาระผูกพันการจดัชั้นลูกหนี้ตามสัญญาเชา     และการกันสํารอง
รวมทั้งการระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายไดจากการใหเชาซ้ือ    และการใหเชาแบบลีสซ่ิงให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติในลักษณะเดยีว    กับเงินใหสินเชื่อทั่วไป    ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกาํหนด 
 3.3.4.7  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยไดรับทรัพยสินกลับคนืมา    เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเชา
หรือเนื่องจากยึดมาจากผูเชา    ธนาคารพาณิชยตองดําเนนิการจําหนาย   หรือใหเชาทรัพยสินนั้นตอ
ภายในหกเดือนนับแตวันสิน้สุดสัญญาเชา    หรือนับแตวันทีย่ึดมาหากพันระยะเวลาดังกลาว    แลว
ธนาคารพาณิชยยังไมสามารถจําหนาย   หรือใหเชาทรัพยสินนั้น   ตอไดธนาคารพาณชิยตองกันเงนิ
สํารองสําหรับทรัพยสินนั้นโดยใหทยอยกนัเงินสํารองทุกงวดหกเดือนในอัตรางวดละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินนั้น ณ วนัสิ้นสุดสัญญาเชาหรือวนัที่ยึดมา 
              หากปรากฏวาทรัพยสินที่ไดรับกลบัคืนมานั้น เขาขายเปนสินทรัพยจดัช้ันสูญ
หรือสินทรัพยจัดชั้น สงสัยจะสูญตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ืองสินทรัพยที่ไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคา หรือเรียกคนืไมไดของธนาคารพาณิชยให
ธนาคารพาณิชยดําเนนิการตดัทรัพยสิน นัน้ออกจากบัญชี หรือกันเงนิสํารองใหครบถวนทันที่ตาม
ประกาศที่กลาวดวย โดยในกรณีทรัพยสินนั้นเขาขายเปนสินทรัพยจดัช้ันสงสัยจะสญู ใหธนาคาร
พาณิชยกันเงนิสํารองเปนจํานวนที่สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางเงินสํารอง ที่ไดทยอยกนัไปแลว
ตามวิธีการที่กลาวในวรรคแรก กับเงินสาํรองที่ตองกันสําหรับสินทรัพย จัดชั้นสงสัยจะสูญตาม
ประกาศที่กลาว 
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              ในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดรับกลับคืนมานั้นมีอายกุารใชงานเหลือนอยกวา 2ป และ
ธนาคารพาณิชยไมสามารถจําหนวยหรือใหเชาตอไดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดสัญญาเชาหรือ
วันทีย่ึดมาใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งจํานวนทนัที เมือ่ครบระยะเวลา
หกเดือนนับแตวันสิ้นสุดสญัญาเชาหรือวนัที่ยึดมา 
 3.3.4.8  เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา  และผูเชาใชสิทธิซ้ือทรัพยสินโดยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินครบถวนตามสัญญาเชาแลวธนาคารพาณิชยตองโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินใหแกผูเชาโดยไมชักชา  
 3.3.4.9  ธนาคารพาณิชยอาจประกอบธุรกจิใหเชา      ในลักษณะที่เปนการขาย    และเชา
กลับคืน (Sale and Lease Back) ไดโดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  1)  ผูขายและเชากลับคืนตองเปนนิติบุคคลเทานั้น 
  2)  ทรัพยสินทีใ่หเชาในลักษณะดังกลาวตองไมเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน
เจ็ดคนรถยนตนั่งเกินเจ็ดคนแตไมเกนิสิบสองคน    หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนกัรถไม
เกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจางตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก 
  3)  ธนาคารพาณิชย       ตองใชผูประเมินอสิระภายนอก      ในการประเมินราคา
ทรัพยสินที่จะรับซื้อ  และใหเชากลับคืนทั้งนี้เพื่อปองกนัมิใหเกิดการเอื้อประโยชนแกผูขาย และเชา
กลับคืนในการตกแตงบัญชีเชนการรับซื้อทรัพยสินในราคาที่สูงเกินจริง 
  3.3.4.10  ธนาคารพาณิชยตองตรวจสอบดูแลใหมกีารปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีกฎหมาย
หรือกฎเกณฑอ่ืนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
  3.3.4.11  ธนาคารพาณิชย    ตองจัดใหมีขอมูล     และเอกสารหลักฐานที่เกีย่วของกบัการ
ประกอบธุรกจิใหเชาซ้ือ    และใหเชาแบบลีสซ่ิง   ไวเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจ      
สอบไดตลอดเวลา 
 3.3.4.12  หามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการดังตอไปนี ้
   1)  จัดหาทรัพยสินโดยทีย่ังไมไดตกลงทําสัญญาเชาทรัพยสินนัน้ กับผูใด   หรือ
จัดหาทรัพยสินในราคาที่สูงกวาราคาตลาดหรือสูงกวาราคาต่ําสุดที่พึงจดัหาได 
       2)   นําทรพัยสินที่ใหเชาไปทํานิติกรรม     กับบุคคลใดอันกอใหเกดิภาระ    แก
ทรัพยสินนั้น     เวนแตในกรณีจําเปนโดยไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการอนุญาต
ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขๆ ก็ได 
       3)  ใหผูเชานําทรัพยสินไปใหเชาชวง ยกเวนในกรณทีี่ผูเชาเปนผูประกอบธุรกิจ
ใหเชาทรัพยสินเปนทางคาปกต ิ
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 3.3.4.13  ธนาคารแหงประเทศไทย       มอํีานาจยับยั้ง       หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให
ประกอบธุรกจิใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลสีซ่ิงไดในกรณีดังตอไปนี ้
       1)  ธนาคารพาณิชยฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามหลักเกณฑและขอกําหนดขางตน 
       2)  ธนาคารพาณิชยไมดําเนินการตามแผนการควบกจิการ     รวมกิจการ     ขาย
กิจการ คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย   และหนี้จากสถาบันการเงินแหงอ่ืนเพื่อการดาํเนินการตาม
นโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ(One Presence) ตามรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
       3)  ธนาคารพาณิชยไมดําเนินการตามเงือ่นไขที่รัฐมนตรีกําหนด     ประกอบให
ความเหน็ชอบแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย  และหนี้
จากสถาบันการเงินแหงอ่ืนเพื่อการดําเนนิการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One 
Presence) 
       4)  กรณีอื่น ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเหน็วากระทบกับความปลอดภัย หรือ
ความผาสุกของประชาชน 
 
3.4  ธนาคารแหงประเทศไทยไดเขามาควบคุมการประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซ่ิง
ของธนาคารพาณิชย 
   ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศฉบับลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2547 อนุญาต
ใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลีสซ่ิงไดโดยถือวาเปนธุรกิจเพิ่มเติมของ
ธนาคารพาณิชยประกาศฉบบันี้ใชบังคับกบัธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
ทุกธนาคารยกเวนแตกิจการวิเทศธนกจิเพราะฉะนัน้ธนาคารพาณิชยไทย และสาขาเต็มรูปแบบของ
ธนาคารตางประเทศสามารถที่จะประกอบธุรกิจดังกลาวไดธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนใหธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการทางการเงินไดเพิ่มขึน้ โดยเปนแหลงเงินทุนสําหรับ
ผูประสงค จะซื้อทรัพยสินแตเงินทนุไมเพียงพอ และเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมนุเวยีน สําหรับผู
ประกอบธุรกจิ 
   อีกเหตุผลหนึ่งเนื่องจากธุรกิจใหเชาซ้ือ และใหเชาแบบลีสซ่ิงเปนธุรกิจหลักของบริษัท
เงินทุนซึ่งตอไปบริษัทเงินทนุตางๆ จะตองทําการควบรวมกิจการและในที่สุดจะตองยกสถานะเปน
ธนาคารพาณิชย ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังไดประกาศไวซ่ึงสุดทายกจ็ะไมมบีริษัทเงินทุน
เหลืออยูเลยดวยเหตนุี้ จึงมคีวามจําเปนทีจ่ะตองใหธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกิจดังกลาว
ไดแทนบริษัทเงินทุนและเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 
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   ทั้งนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดความหมายของการใหเชาซ้ือ   และใหเชาแบบ 
ลีสซิ่ง ไวรวมทั้งทรัพยสินที่สามารถนํามาใหเชาซ้ือ หรือใหเชาแบบลีสซ่ิง ไดโดยตามประกาศ
ดังกลาวระบวุาการเชาซ้ือใหมีความหมายถึง การเชาซ้ือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตาม
มาตรา 572 บัญญัติวา “เชาซ้ือคือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่นวาจะขาย
ทรัพยสินนั้นหรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวน
เทานั้นเทานี้คราว”โดยสินคาที่นิยมนํามาใหสินเชื่อเชาซ้ือไดแกรถยนต มอเตอรไซค เครื่องใชไฟฟา 
เฟอรนิเจอรเปนตน 
   สําหรับการใหเชาแบบลีสซิ่งนั้นไมไดมบีัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
แตตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ระบุวาการใหเชาแบบลีสซ่ิง หมายความวาการใหเชา
ทรัพยสินในลกัษณะที่เปนสัญญาเชาการเงิน (Financial Lease) โดยธนาคารพาณิชยจัดหาทรัพยสิน
ตามความประสงคของผูเชามาจากผูผลิต ผูจําหนายหรือบุคคลอื่นหรือเปนทรัพยสินนั้น ซ่ึงผูเชามี
หนาที่ตองบํารุงทรัพยสินที่เชาเอง และไมสามารถบอกเลิกสัญญากอนเพียงฝายเดียวได โดยสัญญา
การเชาอาจระบุใหมีสิทธิ ในการซื้อทรัพยสินเมื่อส้ินสุดสัญญา หรือไมก็ไดแลวแตจะกําหนดไวใน
สัญญาสินคาที่นิยมนํามาใหสินเชื่อลีสซ่ิงไดแก รถยนต เครื่องจักร เปนตน 
   กรณีนี้จะแตกตางจากการเชาในลักษณะที่เปน Operating LeaseเพราะในกรณOีperating 
Lease นี้ผูใหเชาจะเปนผูที่มีหนาที่บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่เชาดวยเหตุนี้ในทางกฎหมาย
ความแตกตางระหวางเชาซ้ือกับใหเชาแบบลีสซ่ิงก็ คือวาเชาซ้ือนั้นผูใหเชาซ้ือจะตองเปนเจาของใน
ทรัพยสินนั้น แตในกรณกีารใหเชาแบบลีสซ่ิง ผูใหเชาแบบลีสซิ่งไมจําเปน ตองเปนเจาของใน
ทรัพยสินที่ใหเชาอยางไรก็ตามในทางปฏบิัติผูใหเชาแบบลีสซ่ิงมักจะเปนเจาของทรพัยสินนัน้ดวย 
   นอกจากนี้ความแตกตางอกีประการหนึ่งก ็ คือในเรื่องของการเชาซ้ือนั้น เมื่อส้ินสุด
สัญญาเชาจะมขีอตกลงใหทรัพยสินที่เชาโอนไปยังผูเชาตามเงื่อนไขทีก่ําหนดแตในสวนของการให
เชาแบบลีสซ่ิงอาจจะมหีรือไมมีขอตกลงในการโอนทรัพยสินที่เชากไ็ด 
    อนึ่งตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ทรัพยสินที่จะสามารถนํามา ใหเชาซ้ือ
หรือใหเชาแบบลีสซ่ิงจะหมายถึงเฉพาะสังหาริมทรัพยเทานั้นกลาวคือไมรวมที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทย ยังไดกําหนดคุณสมบัติ และขอปฏิบัติบางประการ
สําหรับธนาคารพาณิชยในการที่จะประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือและใหเชาแบบลีสซ่ิง โดยมีสาระสําคญั
ดังตอไปนี ้
 3.4.1  ธนาคารพาณิชยนั้นตองมีฐานะการเงนิ    และฐานการดําเนินงานอยูในเกณฑดรีวมทั้งให
ความรวมมือกบัทางการในการปฏิบัติตามนโยบายสถาบนัการเงินหนึ่งรูปแบบ (One Presence) ของ
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แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยธนาคารพาณิชยทีป่ระสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาว    ตองยืน่
หนังสือแสดงความจํานงทีจ่ะประกอบธุรกิจ   ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย
ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารพาณิชยนั้นตองสามารถกันเงินสํารองไดครบถวน และ
สามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพันไดไมต่ํากวาเกณฑ 
 3.4.2  ใหความรวมมือกับทางการในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งธนาคารพาณิชยที่ทีสถาบันการเงิน   ที่รับฝากเงินจากประชาชนอยูภายใตกลุมธุรกิจเดียวกนั
มากกวาหนึ่งแหง   ตองจัดทาํแผนการควบคุมกิจการรวมกิจการขายกิจการคืน     ใบอนุญาตรับโอน
สินทรัพย   และหนี้สินจากสถาบันการเงินแหงอ่ืน   เพื่อดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงินหนึง่
รูปแบบ 
 3.4.3  ทรัพยสินที่ธนาคารพาณิชย       สามารถใหเชาซ้ือ              และใหเชาแบบลีสซิ่งตองเปน
สังหาริมทรัพยนอกจากนัน้   การใหเชาทรพัยสินแบบลีสซิ่ง    ตองเปนไปในลักษณะของสัญญาเชา
การเงิน (Financial Lease) 
 3.4.4  ตองจัดทําแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือ     และใหเชาแบบลีสซิ่งโดยไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย    และเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทย    สามารถ
ตรวจสอบไดโดยแผนงานดังกลาวตองมีสาระสําคัญอยางนอยเชนมนีโยบาย  และระเบียบปฏิบัติใน
การประกอบธรุกิจ    มีรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการ    ระบบบริหารความเสี่ยงระบบการ
ควบคุมภายในและระบบจดัทําบัญชีเปนตน 
 3.4.5  ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองจัดทําสัญญาเชาซ้ือ   หรือสัญญา
เชาแบบลีสซ่ิงกับผูเชาเปนหนงัสืออยางนอย 2 ฉบับ  โดยมอบใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบบั
ทั้งนี้จะตองระบุรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเชาซ้ือหรือการเชาแบบลีสซ่ิงดังนี้ 
 ประเภท ลักษณะ  และอายุการใชงานของทรัพยสิน ราคาเงินสด   เงินลงทุน   จํานวนเงิน
ลวงหนา จํานวนเงนิรายงวด  และอัตราดอกเบี้ยทีใ่ชงานของทรัพยสิน รายละเอียด   และวิธีการทีใ่ช
ในการคํานวณผลตอบแทนและจํานวนเงินรายงวดระยะเวลาในการเชาวิธีการสงมอบ การตรวจตรา 
การติดตรึงหรอืติดตั้งการเคลื่อนยาย การสูญหาย ความเสียหาย ความชํารุดบกพรอง การบํารุงรักษา 
และ    การใชประโยชนของทรัพยสินนั้น    การประกันภยั      การรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย การค้ําประกัน   เงื่อนไข  และสิทธิของผูเชาที่จะชําระคาตามสัญญา   คงเหลือสุทธิกอน
ถึงกําหนด(ถามี) คาใชจาย   และคาเบี้ยปรับในกรณีตางๆ   เงื่อนไขในการบอกเลิกสญัญาการสิ้นสุด
ของสัญญา     และการยึดทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือ      หรือใหเชาแบบลีสซ่ิง    เงื่อนไขในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแกผูเชาเงื่อนไขในการใหผูเชาเชาตอหรือซ้ือทรัพยสินทั้งหมดหรือสวนหนึง่
สวนใดของทรัพยสินดวยราคาที่ตกลงกัน 
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 ดวยเหตนุี้ธนาคารพาณิชย ที่ประสงคจะประกอบธุรกจิดังกลาว ควรจะตองพิจารณาใน
การกําหนดรางสัญญาที่เกี่ยวของโดยจะตองมีรายละเอียดเปนอยางนอยตามที่ระบุไวดงักลาวขางตน
เพราะเนื่องจาก เปนหลักเกณฑทีก่ําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามในการราง
สัญญาประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของอาจจะมีเงือ่นไขเพิ่มเติมกําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาเพิ่มขึ้น
ได แตทั้งนี้ธนาคารพาณิชยควรจะตองระมัดระวังดวยวาสัญญาบางประเภทอาจจะตกเปนสัญญาที่
ถูกควบคุมโดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เชน สัญญาในเรื่องของธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต
และรถจักรยานยนต สัญญาในเรื่องธุรกิจใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงธนาคารพาณิชยก็จะตอง
ปฏิบัติตามกําหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาในเรื่องดังกลาวดวย 
 3.4.6  ธนาคารพาณิชยตองจดัใหมกีารประกันภยัทรัพยสินที่ใหเชาซ้ือ      หรือใหเชาแบบลีสซ่ิง
โดยธนาคารพาณิชยเปนผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา 
 3.4.7  ธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกิจใหเชาในลักษณะที่เปนการขาย    และเชากลับคืน
(Sale and Lease Back) ไดโดยผูขายและเชากลับคืนตองเปนนิติบุคคล       และทรัพยสินที่ใหเชาใน
ลักษณะดังกลาวตองไมเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล  
 ขอจํากัดในการใหเชาซ้ือหรือลีสซ่ิง เนื่องจากการที่ธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจใหเชา
ซ้ือหรือใหเชาซ้ือแบบลีสซ่ิงนั้น ก็ถือเสมือนหนึ่งวาเงนิลงทุนที่ธนาคารพาณิชย ไปในการได
ทรัพยสินมาเพือ่การใหเชาซ้ือหรือการใหเชาแบบลีสซ่ิง นั้นถือวาเปนการใหสินเชื่อรูปแบบหนึ่งซ่ึง
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยก็กําหนดใหธนาคารพาณิชย กับธุรกรรมการใหสินเชื่อ
หรือลงทุนในกิจการ หรือกอภาระผูกพนัเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมเขา กับธุรกรรมการใหเชาซ้ือ
และการใหเชาแบบลีสซ่ิงธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนธุรกรรมแฟกเตอริง่ และธุรกรรมการยืม และ
ใหยืมหลักทรพัยของบุคคลนั้นเมื่อส้ินวนัหนึ่ง ๆ จะตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นหนึง่
ของธนาคารพาณิชย 
 สวนในเรื่องการกันเงินสํารองนั้น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยไมไดโอนทรัพยสินที่ใหเชา
ซ้ือหรือการใหเชาแบบลีสซ่ิงใหกับผูเชา เพราะเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเชา หรือเนื่องจากมีการยดืคืน
มาจากผูเชาในกรณีที่มีการผดิสัญญา ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดให
ธนาคารพาณิชยตองดําเนินการจําหนาย หรือใหเชาทรัพยสินนั้นตอภายในหกเดือน นับตั้งแตวันสิน้   
สุดสัญญาเชาหรือนับตั้งแตวันทีย่ืดมาซึ่งถาหากพันกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวยังไมสามารถที่จะ
จําหนวย หรือใหเชาทรัพยสินนั้นตอไดธนาคารพาณิชย มีหนาที่ตองกนัเงินสํารองสําหรับทรัพยสิน
นั้น โดยตองทยอยกนัเงินสํารองทุกงวดหกเดือนในอตัรางวดละไมต่ํากวารอยละ25 ของมูลคา
ทรัพยสินนั้น ณ วนัสิ้นสุดสัญญาเชาหรือนับตั้งแตวันทีย่ืดมา 
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 นอกจากนี้หากทรัพยสินดังกลาวเขาขายอยูใน ความหมายของสินทรัพยจัดชัน้สูญ หรือ
สินทรัพยสงสัยจัดชัน้จะสูญ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในเรื่องสินทรัพยไมมีราคา
หรือ เรียกคนืไมไดหรือสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดธนาคารพาณิชยนั้นก็ จะ   
ตองดําเนินการตัดสินทรัพยนั้นออกจากบญัชี หรือกันเงินสํารองใหครบถวนทันที ่ ตามประกาศที่
เกี่ยวของดังกลาวดวย โดยที่หากทรัพยสินนั้นเขาขาย เปนสินทรัพยจดัสงสัยจะสูญธนาคารพาณิชย
จะตองกนัเงินสํารองเปนจํานวนสูงกวาเมือ่เปรียบเทียบระหวางเงินสํารองที่ไดทยอยกันไปแลวตาม
วิธีการที่กลาวถึงขางตน กับเงินสํารองที่ตองกันสําหรบัสินทรัพย จัดชั้นสงสัยจะสูญตามประกาศ
ดังกลาว 
 ในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดรับกลับคืนมานั้น มีอายุการใชงานเหลือนอยกวาสองป และ
ธนาคารพาณิชยยังไมสามารถจําหนาย หรือใหเชาตอไดภายในหกเดือนนับ แตวันสิน้สุดสัญญาเชา
หรือวันทีย่ืดมา ธนาคารพาณิชยจะตองกนัเงินสํารองสําหรับทรัพยสินนั้น ทั้งจํานวนทันทเีมื่อครบ
ระยะเวลา หกเดือนนับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญาเชาหรือวันที่ยึดมา 
 จะเห็นวาการประกอบธุรกจิใหเชาซ้ือ หรือใหเชาแบบลีสซ่ิงของธนาคารพาณิชยนัน้ มี
หลักเกณฑตางๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนด เพื่อควบคุมการทําธุรกรรมในการใหเชาซ้ือ
หรือใหเชาแบบลีสซ่ิงของธนาคารพาณิชยที่ประสงคจะประกอบธุรกจิดังกลาวจะตองปฏิบัติตามซึ่ง
โดยทางปฏิบัติแลวธนาคารพาณิชยนั้น ควรจะตองมีทีมงานที่พรอมในการ ที่จะตรวจสอบดูแลใหมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานบญัชี กฎหมาย และกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกีย่วของและจะตองจัดใหมีขอมูล
เอกสารหลักฐานที่เกีย่วของในการประกอบธุรกิจดังกลาว 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะหการควบคุมและคุมครองผูบริโภคในการทําสัญญาสําเร็จรูป  
    
    การวิเคราะหในบทนี้ผูเขียนไดวิเคราะห ถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิผูบริโภคใน     
การทําสัญญาสําเร็จรูปในประเทศไทย ไดเห็นถึงปญหาในการคุมครองสิทธิผูบริโภคซึ่งปญหาทีก่อ      
ใหเกิดความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูป สามารถแยกความไมเปนธรรมตอผูบริโภค ไดดงันี้
ความไมเปนธรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ความไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และความไมเปนธรรม ตามพระราชบญัญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ความไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ.2543 ซ่ึงรายละเอียดของปญหาความไมเปนธรรมตามกฎหมายแตละฉบับขางตนมีดังจะกลาว
ตอไปนี ้
 
4.1  ปญหากฎหมายคุมครองสิทธิของผูบริโภคในดานสญัญาสําเร็จรูป 
          แนวความคิดเกี่ยวกับการทําสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความไมเทาเทยีมกัน
ในอํานาจตอรอง ทําใหเกดิมีการเอารัดเอาเปรียบกัน หรือทํากันในรูปแบบของสัญญามาตรฐาน 
หรือสัญญาสําเร็จรูป การทาํสัญญาจะมีการรางเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา ผูที่จะเขามาเปน
คูสัญญา ซ่ึงเปนผูบริโภคจะอยูในลักษณะจําตองยอมรับเอาขอสัญญานั้น โดยท่ีไมสามารถตอรอง
แกไขไดมีทางเลือกเพียงจะทาํ หรือไมทําสัญญาเทานั้น เนื่องจากมีความจําเปนตองเรงรีบทําสัญญา 
และผูบริโภคไมตองการเสียเวลาหรือเปนภาระที่จะตองมายกรางสัญญากอนที่จะมีการตกลงซื้อขาย
หรือใชบริการจึงเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนฝายทําสัญญา โดยยกรางขอความ
บางประการ ในลักษณะทีเ่ปนการเอาเปรยีบผูบริโภคการที่ผูบริโภค ไมทันไดพิจารณาขอความใน
สัญญา จึงอาจกอปญหาใหเกิดความเสยีเปรียบไมเปนธรรมของสัญญา ในบทนี้จึงจะวิเคราะห
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับสัญญาสําเร็จรูป เพื่อใหเห็นความไมสมบูรณของพระราชบัญญัติตางๆ ที่
เกี่ยวของ และเสนอแนวทางการแกไขความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูป  เพื่อใหมีกฎหมายที่
สมบรูณสามารถ เปนมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคใหเกดิความเสมอภาค  และเปน
ธรรมใหไดมากที่สุด  
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4.1.1  ปญหาความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  เมื่อกลาวถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคจากการทําสัญญาสําเร็จรูปปญหา
ที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ซ่ึงตวับทบัญญัติกฎหมาย
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยจะยดึหลักการแสดงเจตนาในการทําสัญญาและเสรีภาพ
ในการทําสัญญาเปนพืน้ฐานของหลักกฎหมายสัญญาซึ่งในการทําสัญญาสําเร็จรูป นั้นเปนสัญญาที่ผู
ประกอบธุรกจิเปนผูราง โดยอาศัยความรู ความสามารถ เทคโนโลยี ที่ผูประกอบธุรกิจมีอยูราง
สัญญาสําเร็จรูปเพื่อเอาเปรียบคูสัญญา ซ่ึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมของสัญญาดังนั้น การจะให
เกิดความเปนธรรมในการทําสัญญา ผูประกอบธุรกิจที่รางสัญญาจะตองใหความสําคัญ กับหลัก
สุจริต หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสญัญา หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนไมนอยไปกวาหลักการแสดงเจตนาในการทําสัญญา และเสรภีาพในการทําสัญญา
ซ่ึงหลักดังกลาวเปนหลักสําคญัที่คูสัญญาตองนํามาใชในการทาํสัญญาสําเร็จรูป เพือ่ใหเกดิความเปน
ธรรมของสัญญาหลักสุจริต หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา หลักความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังนี ้

 4.1.1.1  หลักสุจริต 

        บทบัญญัติมาตรา 51แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้ เปนหลักทั่วไปของ
กฎหมายในเรือ่งการทําสัญญาของคูสัญญาทั้งสอง  จะตองยึดถือความซื่อสัตยการไววางใจไมเอารดั
เอาเปรียบหรือไมสรางภาระใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกนิสมควรในการชําระหนี ้

        หลักสุจริตสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณีคือ 

  1)  การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่อง     หมายถึงความไมรูขอเท็จจริง     เกี่ยวกับ
ความสัมพันธของคูกรณีที่เกีย่วของหรือความรูเทาไมถึงการณ 

           การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่องนี้ไดมีบัญญัติ   ไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทยหลายมาตรา เชน    มาตรา155, 412, 905, 1299, 1300, 1311, 1312, 1329, 1330, 

1331,1332 เปนตน                                                                                                                                                           

 

                                                 
       1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 5.  “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดีในการชําระหนี้ก็ดีบุคคลทุก
คนตองกระทําโดยสุจริต.” 
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  2)  การใชสิทธิโดยสุจริตทั่วไปในมาตรา 5     ของประมวลแพงและพาณิชยของ
ไทยมีความหมายกวางกวาในกรณีความสุจริตเฉพาะโดยหมายถึง“ความซื่อสัตยและความไววางใจ”  
ซ่ึงบุคคลจะตองมีตอกันในกรณีตางๆ บทบัญญัติในมาตรานี้เปน “บทครอบจักรวาล”     ที่ทําหนาที่
เปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคลที่มีตอกัน  ในทางกฎหมายเปนการกําหนดใหบุคคล               

ตองประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความซื่อสัตยและความไววางใจการกระทําใดที่เปนปฏิปกษตอความ
ซ่ือสัตย และความไววางใจยอมถือวาเปนการกระทําที่ไมสุจริตซ่ึงศาลจะไมรับรองและไมรับบังคับ
ให 

 4.1.1.2  หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา 

         ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      มีบทบัญญัติหลักเกณฑการพิจารณาต ี       
ความสัญญาเรื่องการแสดงเจตนาไวในมาตรา 171 และมาตรา 3682

  การทําสัญญาแมคูสัญญาจะทําขอตกลงไวเปนลายลักษณอักษร   เพื่อแสดงความ            
สัมพันธกันระหวางคูสัญญาแตในบางกรณีอาจมีขอสงสัย หรือผิดไปจากขอความตามสัญญาไมอาจ
ถือบังคับเอาตามขอความลายลักษณอักษรไดดังนัน้มาตรา 171 และมาตรา 368 จึงไดวางหลักเกณฑ            
เพื่อใหการบังคับสัญญาเปนไปตามความประสงคอันแทจริงของคูสัญญา โดยการวิเคราะหวินจิฉัย     
นั้นนําเอามาตรฐานคุณภาพของบุคคลโดยทั่วไปหากอยูในสภาวะหรือสภาพดังกลาวมาพิจารณาวา
ควรจะเลือกตดัสนิใจอยางไรตามประเพณทีี่ถือปฏิบัติตอกันมา 

  นอกจากทีไ่ดกลาวมาขางตน    การตีความสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 113 ยังไดวางหลักการตีความสัญญาใหเปนคุณแกผูตองเสียเปรียบในมลูหนี้เนื่องจาก
ในสัญญาที่เปนสัญญาสําเร็จรูปขอสัญญาจะมีลักษณะกวางหรือไมชัดเจน แนนอน หรือเคลือบคลุม
เพื่อใหสามารถบังคับใชแก  คูสัญญาไดในทุกกรณีทุกสภาพ    ดังนั้นกฎหมายจงึใหศาลเปนผูใช
ดุลพินิจในการวินิจฉัยขอสัญญานั้นใหยึดประโยชนแกคูสัญญาที่เปนฝายเสียเปรียบ คือผูบริโภคซึ่ง
ไมไดเปนฝายยกรางสัญญานั้นๆ  หลักนี้เรียกวา “Contra Proferentem Rule”     ไดรับอิทธิพลมาจาก

                                                 
 2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 171.  “ในการตีความการแสดงเจตนานั้นใหเพงเล็งถึง
เจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร.”  
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 368.  “สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความประสงค
ในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย.” 
  3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 11.  “ ในกรณีที่มีขอสงสัยใหตีความไปในทางที่เปนคุณแก
คูกรณีฝายซึ่งจะเปนผูตองเสียหายในมูลหนี้นั้น.” 
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มาตรา 1162 ของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส4  ศาลฝรั่งเศสไดใชบทบญัญัติดังกลาวเปนเครื่องมือ
ในการตีความขอกําหนดในสัญญาใหเปนปฏิปกษแกผูทีก่ําหนดขอสัญญานั้นๆ ขึ้นไมวาอยูในฐานะ
ลูกหนี้ หรือเจาหนี้ก็ตามโดยการใชประกอบกับหลักสุจรติในมาตรา 1134   ดวยปจจบุันศาลไทยใช
หลักดังกลาวในการตีความสญัญาประกันดงันี้ ถาขอกําหนดในสัญญาประกันภัยเปนที่สงสัยตองต ี     
ความใหเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย โดยผูรับประกันภัยจะนําเอาเงื่อนไขของกรมธรรมตลอด       
จนขอยกเวนความรับผิดตามกรมธรรมมาปฏิเสธความรับผิดตามประกนัไมได 

 4.1.1.3  หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

               ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา1505 หลักความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนนักกฎหมายไดใหคํานิยามดงันี้ 

  ความสงบเรียบรอยของประชาชน       หมายความวาขอหามซึ่งบังคับเอกชนเพื่อ
สังคมจะดํารงอยูไดเพื่อคุมครองปกปองรักษาเอกชนซึ่งอยูในสังคมนัน้เอง 

         ศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายความถึงหลักบังคับเกี่ยวกบัธรรมเนียม             
ประเพณ ี ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาธรรมเนียมประเพณีธรรมดา เพื่อใหมอียูโดยสม่ําเสมอ ไมกลับไป
กลับมา 

  หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้  สํ

                                                

าหรับศาลไทยยังมี
ปญหาอยูเนื่องจาก  ศาลยังยึดมั่นอยูกับหลักความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนากับหลักเสรีภาพของ
การแสดงเจตนา   ถึงแมขอสัญญาจะกําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งอยูในฐานะที่เสยีเปรียบคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง แตเมือ่ขอตกลงนั้นเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาเองจึงไมเกี่ยวกับสังคมสวนรวมศาล
จึงตัดสินวาขอสัญญาดังกลาวใชบังคับ   ไดมีผลผูกพันคูสัญญาไมขัดตอความสงบเรียบรอย      และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 จากการที่ไดวิเคราะหดังกลาวมาการทําสัญญาสําเร็จรูป    ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย การที่จะใหเกิดความเปนธรรมในการรางสัญญาสําเร็จรูปนั้น จะไมเกิดเปนมาตร              
การในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคไดเลยถาผูประกอบธุรกิจเปนรางสัญญาไมนําหลักสุจริต หลัก

 
 4 ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส, มาตรา 1162.  “ในกรณีมีขอสงสัยใหตีความขอตกลงเปนโทษแกฝาย
เรียกรองในมูลหน้ีและเปนคุณแกผูที่ตองปฏิบัติในมูลหนี้.” 
 5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 150.  “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมายเปนการพันวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเปน
โมฆะ.” 
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ความสงบเรียบรอย และศลีธรรมอันดีของประชาชนมาใชในขณะรางสัญญาสําเร็จรูป กลาวคือผู
ประกอบธุรกจิในขณะรางสญัญาสําเร็จรูป นั้นตองรางสัญญาดวยความสุจริตใจ ไมคิดเอาเปรียบ
คูสัญญาโดยคํานึงถึง ความเปนธรรมในการรางสัญญาระหวางคูสัญญา โดยไมยดึหลักการแสดง          
เจตนาในการทาํสัญญา   และเสรีภาพในการทําสัญญาเพยีงอยางเดยีว  สัญญาสําเร็จรูปที่ถูกรางโดยนาํ
หลักสุจริต และหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมาใชนัน้ไมกอใหเกิดความ
ไดเปรียบเสยีเปรียบระหวางคูสัญญา     ปญหาความไมเปนธรรมก็ไมเกิดขึ้นหลักการแสดงเจตนาใน
การทาํสัญญา   และเสรีภาพในการทําสัญญา   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กส็ามารถใชเปน
หลักพืน้ฐานในสัญญาสําเร็จรูปได  และสามารถนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญามา
เปนมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค     ไดอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากตามพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540           และตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541      
 4.1.2  ปญหาความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูป    ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม พ.ศ. 2540    
 ตามพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  ไดบัญญัติขึ้นเพื่อเปนการ
ยกเวน หรือผอนคลายการใชหลักความศกัดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา โดยมีวัตถุประสงคที่ใหความ
คุมครองคูสัญญาที่จะเปนฝายเสียเปรยีบในสัญญา โดยมุงที่จะใหศาลเปนผูตรวจสอบสัญญาที่อยูใน
ขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ วามีลักษณะเปนการเอาเปรียบกันมากเกนิไป  หรือไมถาหากเปนการ
เอาเปรียบกันมากเกินไปกใ็หศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาใหมีผลบังคับกันไดเพยีงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณ ี
 ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้     ไดบัญญัติสัญญาไวบางประเภทเทานัน้   คอืสัญญาระหวางผู
ประกอบธุรกจิการคากับผูบริโภค   สัญญาสําเร็จรูปและสัญญาขายฝาก  ในสวนสองลักษณะแรกคือ
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจการคากับผูบริโภค     และสัญญาสําเร็จรูปจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ผูบริโภคโดยตรง   โดยเฉพาะสัญญาสําเร็จรูปในปจจุบนัใชกันแพรหลาย  เนื่องจากใหความสะดวก
รวดเร็ว และเปนมาตรฐานแบบเดยีวกันสวนที่ทําใหเกิดปญหาสัญญาสําเร็จรูปเปนเรื่องที่ผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูรางแตฝายเดยีว  โดยที่ผูบริโภคไมไดมีสวนรวมในการรางสัญญาดวย  จึงทําใหผูบริโภค
เปนฝายเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจอยูเสมอ  
 ดังนั้นการแกไขความไมเปนธรรมของสัญญา   ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม พ.ศ.2540 มีดังตอไปนี ้
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 4.1.2.1  การใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรมไมมีผลบังคับ 
              ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540       นอกเหนือจาก      
กรณีที่ใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรมมีผลบังคับใชไดเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีตามมาตรา
4 แลวกฎหมายฉบับนี้ยังไดมีบทบัญญัติใหมีกรณีทีจ่ะถอืวาเสียเปลาไปทั้งหมดเสมอืนเปนโมฆะจะ
นํามาอางบังคับกันไมไดเลยไดแก 
    1)  ขอตกลงยกเวนหรือจํากดัความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ
เพื่อความชํารุดบกพรอง   หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค  โดยผูบริโภค      
มิไดรูถึงความชํารุดบกพรอง   หรือเหตุแหงการรอนสิทธินั้น    ในขณะทําสัญญาตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 66

   2)  ขอตกลง ประกาศ  หรือคําแจงความทีไ่ดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวน หรือจํากัด
ความรับผิดเพือ่ละเมิด  หรือผิดสัญญาในความเสียหายตอชีวิต รางกาย  หรืออนามัยของผูอ่ืนอันเกิด
จากการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอของผูตกลงผูประกาศผูแจงความหรือของบุคคลอื่นซึ่ง
ผูตกลงผูประกาศ   หรือผูแจงความตองรับผิดดวยจะนํามาอางเปนขอยกเวน   หรือจํากดัความรับผิด
ไมไดตามที่บญัญัติไวในมาตรา8วรรคหนึง่ 
    3)  ความตกลงหรือความยนิยอมของผูเสียหายในคดีละเมิดซึ่งมีลักษณะตองหาม
ชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชนจะนํามาอางเปน
เหตุยกเวนหรอืจํากัดความรับผิดเพื่อละเมดิมิได 
   4)  ขอสัญญาที่ระบุวามิไหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ไปใชบังคับไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนขอสัญญานั้นยอมตกเปนโมฆะตามมาตรา 11 อยางไรก็ดีขอความดังกลาวมใิช
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในตวัเองแตผูรางเกรงวาหากยอมใหมีการทําสัญญายกเวน หรือจํากัดสภาพ
บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ไดก็จะทําใหเกิดชองวางเปดทางใหหลีกเลี่ยงอํานาจตรวจสอบ  และให
ความเปนธรรมของศาลไปไดอันจะเปนผลใหการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนหมันไป     จึงไดบัญญัติ
มาตรา11ขึ้นไวเพื่อปองกนัมใิหมีการทําสัญญาหลีกเลี่ยง 
 

                                                 
 6 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 6.  “ สัญญาระหวางผูบริโภคกับผู
ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพที่มีการชําระหนี้ดวยการสงมอบทรัพยสินใหแกผูบริโภคจะมีขอตกลงยกเวน
หรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพเพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิไมได
เวนแตผูบริโภคไดรูถึงความชํารุดบกพรองหรือเหตุแหงการรอนสิทธิอยูแลวในขณะทําสัญญาในกรณีนี้ให
ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น.” 
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 4.1.2.2  การใหขอสัญญาไมเปนธรรมมีผลบังคับไดเพยีงเทาที่เปนธรรม    และสมควรแก
กรณีเทานัน้ 
 ขอสัญญาใดที่ศาลไดพิจารณาตามหลักกฎหมายแลวเหน็วา  ไมเปนโมฆะ   หรือ
เปนกรณีมิอาจใชบังคับได   แตมีลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมแลวพระราชบญัญัติวาดวยขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540   ไดใหอํานาจแกศาลในอันที่จะวินิจฉยัและสั่งใหขอสัญญานั้นไมมี
ผลบังคับหรือบังคับใชไดเทาที่เปนธรรมดังที่บัญญัติไวในมาตรา 4วรรคแรก 
 ตามพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540          เมื่อกลาวถึง
มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคจะเห็นวา  สัญญาสําเร็จรูปที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม
นั้นปญหาที่เกดิขึ้น   คือสัญญาสําเร็จรูป จะปรากฏก็ตอเมื่อไดนําคด ี ขึ้นมาสูกระบวนการทางศาล
ยุติธรรมแลว       และการรางสัญญาสําเร็จรูปนั้นผูประกอบธุรกิจ           ซ่ึงเปนผูรางสัญญาไมไดนาํ
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540     มาพิจารณาเพื่อใหสัญญาสําเร็จรูป นั้น
กอใหเกิดความเปนธรรมผูรางสัญญาสําเร็จรูปเอาความไดเปรียบที่เปนผูรางสัญญา   รางสัญญาที่กอ      
ใหเกิดความไมเปนธรรมมาใช     กับคูสัญญาที่เปนผูบริโภค     เมื่อเกิดปญหาพิพากษขึ้นมาระหวาง
คูสัญญา ก็จะดําเนินการฟองรองตามกระบวนการยุติธรรม    ดังนั้นเมื่อนําพระราชบญัญัติวาดวยขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540   มาพิจารณาจะเหน็วาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม พ.ศ.2540    ไมสามารถคุมครองสิทธิของผูบริโภคได          ตั้งแตเร่ิมแรกในการเขาทําสัญญา          
สําเร็จรูปซ่ึงกฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม       เปนกฎหมายทีแ่กไขปญหาในลักษณะการเยียวยา
ผูบริโภคมากกวา    เปนกฎหมายในลักษณะปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในสัญญาสําเร็จรูป     ศาลได
วินิจฉยัคดีโดยใชหลักวิญูชน โดยศาลจะใชองคประกอบในการพจิารณาดังนี ้
 1)  สัญญาดังกลาวเปนสัญญามาตรฐานหรอืสัญญาสําเร็จรูปหรือไม 
 2)  คูสัญญามีอํานาจตอรองเทาเทียมกนัหรอืไม 
 3)  ลักษณะของการทําผิดสัญญา 
   อยางไรก็ตามการใชศาลยตุิธรรม      มาเปนทางแกไขปญหาในการทําสัญญา
สําเร็จรูปนับวาเปนวิธีการทีด่ีที่สุด  เนื่องจากเปนองคกรที่ประชาชนจะใหความเชื่อถือ และใหความ
เชื่อมั่นวาสามารถใหความเปนธรรมอยางดีที่สุดได            แตก็มีปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของผู
พิพากษาซึ่งเปนเรื่องเฉพาะตวัของแตละบคุคลซึ่งมีความรูความชํานาญเฉพาะดานแตกตางกันไปจึง
สมควรใหมีผูพิพากษาที่มีความรูความชํานาญดานสัญญาสําเร็จรูปเปนพิเศษ      โดยเฉพาะใหเปนผู
วินิจฉยัช้ีขาดตดัสินคดีเปนกรณีไป 
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 4.1.3  ปญหาความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541   
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541     นั้นเปนการกําหนด
หลักเกณฑของกฎหมายที่จะถือบังคับเอาแกขอสัญญาใดๆ   ซ่ึงเปนกรณีเฉพาะผูประกอบธุรกิจไดมี
การฝาฝนใชขอสัญญาในธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญา    ไมเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการวา
ดวยสัญญาใหมีผลใชบังคับไมได       หรือตองใชบังคับขอสัญญาตามประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญาแทน 
  เหตุผลในการประกาศใช    พระราชบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับเดิมใน
สวนที่เกีย่วกับองคประกอบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมเหมาะสม          และผูบริโภคเปน
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรม            ในการทําสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกบั        
ผูบริโภคในลักษณะควบคุมขอสัญญาบังคับใหมี      หรือไมมีโดยผลของกฎหมายดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา 35ทิว, 35ตรี, 35จัตวา 
 4.1.3.1  การกาํหนดใหมีธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
           การควบคุมสัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจซือ้ขายสินคา  หรือการใหบริการ
บางประเภทไดใหอํานาจ   แกคณะกรรมการวาดวยสัญญาเปนผูพิจารณากําหนด         หรือประกาศ 
ประเภทธุรกิจซ้ือขาย    หรือใหบริการที่เหน็สมควรจะมกีารประกาศควบคุม7        ตามหลักเกณฑที ่  
กฎหมายกําหนดรวมทั้งการกําหนดลักษณะของขอสัญญา      ซ่ึงจะใชในธุรกิจที่ถูกประกาศควบคุม
สัญญา 

                                                 
 7 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35 ทวิ.  “ในการประกอบ
ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใดถาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปน
หนังสือหรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจ
ขายสินคาหรือใหบริการนั้น เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 
                 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 
                  (1)  ใชขอสัญญาที่จําเปน ซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจ
เกินสมควร 
                  (2)  หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
                  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด และเพื่อ
ประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได.”          
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 คณะกรรมการวาดวยสัญญา ไดมีประกาศใหมีธุรกิจตางๆ  ที่เปนธุรกิจทีค่วบคุม
สัญญาในปจจบุันมีดวยกนั 7 ประเภทดังนีซ่ึ้งแตละประกาศมีปญหาดังจะกลาวตอไปนี้ 
 1)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา   เร่ืองใหธุรกิจขายกาชหุงตมทีเ่รียกเงนิ
ประกันถังกาชหุงตมเปนธุรกจิที่ควบคุมรายการในหลกัฐานการรับเงิน พ.ศ.2542  ในทางปฏิบัติการ
ซ้ือถังกาชหุงตมทางผูประกอบธุรกิจขายถังกาชหุงตมไมไดทําสัญญา กับผูบริโภคทําใหผูบริโภคจํา
ใจตองซื้อถังกาชหุงตมมา เพือ่ใชในการหุงหาอาหารในชวีิตประจํา และผูประกอบธรุกิจขายกาชหงุ
ตมยังบอกกับผูซ้ือซ่ึงเปนผูบริโภควาไมรับซื้อถังกาชคืนซึ่งทําใหผูบริโภคไมดายรับความเปนธรรม
จากการซื้อถังกาชหุงตมถึงแมจะไดมีประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเขามาควบคุมแลว     แตผู
ประกอบธุรกจิก็ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศ    ถือไดวาประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่อง
ใหธุรกิจขายกาชหุงตม    ที่เรียกเงินประกนัถังกาชหุงตมเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการ
รับเงิน พ.ศ.2542 ไมสามารถใชบังคับไดจรงิ 
 2)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา      เร่ืองใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542      เมื่อประกาศฉบับนี้ออกมาใชบังคับไดมีสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
หรือ Non Bank     ไดเขามาทําธุรกรรมโดยการออกบัตรเครดิตในการเบิกจายเงินโดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูงมากจนทําใหผูบริโภคที่ใชบริการไมสามารถผอนชําระได   สงผลใหตัวเลขหนี้ที่ไมกอให         
เกิดรายไดพุงรวมไปถึงตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้นไป     จนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ    
โดยไมมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่ใชอยู        รวมทั้งประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องให
ธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจทีค่วบคุมสัญญา พ.ศ.2542    ไมสามารถบังคับกับสถาบันการเงินที่ไมใช
ธนาคารหรือ Non Bank  ทําใหกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย     เห็นชอบในหลกั            
เกณฑการกํากบัดูแลสินเชื่อบุคคลที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารหรือ    Non Bank                  
โดยอาศัยอํานาจประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่58  (ปว.58)   กําหนดการใหสินเชื่อของ   Non Bank ไม                  
เกินรอยละ 28 ตอป การใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่58 (ปว.58)    มาใชกับสถาบันการเงินที่ไมใช
ธนาคารหรือ Non Bank   นัน้แสดงใหเหน็วาการคุมครองผูบริโภคโดยอาศัยประกาศคณะกรรมการ
วาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบตัรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคมุสัญญา พ.ศ.2542   ไมสามารถใชบังคับได
จริง ดังนั้นจึงเห็นสมควรปรบัปรุงแกไขเพือ่ใหประกาศดงักลาวมีผลใชบังคับไดจริงและเปนในการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางแทจริงการใชประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่58 (ปว.58)       นัน้กอใหเกดิภาพ         
ลักษณที่ไมสวยงามกับประเทศไทยในสายตาของชาวตางชาติ 
 3)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจเชาซื้อรถยนต  และรถจักร    
ยานยนตเปนธรุกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543    หลังจากออกประกาศฉบับนี้แลวยังมปีญหาที่เกิดอยู
ในการเรยีกดอกเบี้ยนั้นถาเกดิการผิดนัดไมชําระหนี้สามงวดกับอกี 30วนั    ทาง บริษทัที่ใหเชาซ้ือก็
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จะเรียกดอกเบีย้ทบตนเงนิทีค่างชําระ   และทําการยดึทรพัยรถยนต  และรถจักรยานยนตที่ใหเชาซ้ือ
นั้นเมื่อมีการฟองคดีก็จะเรียกคาขาดประโยชนเปนรายเดอืนอีก   จนกวาศาลจะไดมีคาํพิพากษาออก     
มาซึ่งกอใหเกดิความไมเปนธรรมแกผูบริโภคเทาที่ควร 
 4)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา      เร่ืองใหธุรกิจขายหองชุดเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543  หลังจากประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ การซื้อขายหองชุดผูประกอบธุรกจิ
จะทําสัญญาโดยไมไดกําหนดเวลาในการสรางแลวเสร็จ หรือไดกําหนดเวลาในการสรางเสร็จไวใน
สัญญาแตก็จะเขียนใหระยะเวลานานเกิดสมควร เพื่อที่จะไมตองรับผิดตามสัญญา     และผูประกอบ
ธุรกิจจะไมระบุระยะเวลาในการคืนเงินมัดจํา          ในกรณีที่ผูจะซื้อไมไดรับการอนุมตัิวงเงินกูจาก
สถาบันการเงินทําใหผูจะซือ้เสียเปรียบไมไดรับเงินมัดจําคืนในเวลาอันสมควร 
 5)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา     เร่ืองใหธุรกิจการใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนที่เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543        ในปจจุบันการแขงขนัทางธุรกิจการขายโทรศัพท 
เคล่ือนที่มอียูจาํนวนมากผูประกอบการมีความตองการลกูคา     ซ่ึงเปนผูบริโภคใหมาใชบริการของ
ผูประกอบการใหมากขึน้จึงไดจัดบริการที่ดแีกผูบริโภค เพื่อตองการใหผูบริโภคมาใชสินคาของตน
ทําใหเห็นวาการเอาเปรียบผูบริโภค   เหมอืนเมื่อกอนแทบจะไมพบเห็น    เพราะธุรกิจขายโทรศพัท 
เคล่ือนที่ไมผูกขาดอยูกับผูประกอบธุรกิจเพียงรายเดียว  เมื่อมีการแขงขันมากขึ้นผูบริโภคยอมไดรับ
ความเปนธรรมไมถูกเอาเปรยีบ 
 6)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา    เร่ืองใหธุรกิจใหกูยืมเงินเพื่อผูบริโภค
ของสถาบันการเงินเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544    ออกมาใชบังคับก็ไมสามารถไปคุมครอง
ผูบริโภคไดจากการทําสัญญาสําเร็จรูปของสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร    หรือ Non Bank โดยได
ปลอยสินเชื่อเงินกูใหลูกคาโดยผูสมัครเปนลูกคาของธุรกิจประเภทนี้   เปนกลุมเปาหมายไปในกลุม
คนที่มีรายไดประจําที่มีรายไดไมสูงมากนกั   โดยการใหสินเชื่อเงินผอน บริษัทไดผลักภาระการเสีย
คาธรรมเนียม    ใหกับลูกคารับผิดชอบทั้งหมดตั้งแตขั้นต่ํา 10 บาท ถึง 25 บาท      ขึ้นไปแลวแตขอ 
กําหนดของแตละบริษัททั้งที่ในชวงแรกๆ   บริษัทจะรับภาระในเรื่องดงักลาวหมด เมือ่ความพิเศษมี
มากกวา 2 เทาคืนเงินไดนานตั้งแต 6-24 เดอืน จึงเปนเรื่องธรรมดาที่คาธรรมเนียมในการคิดดอกเบีย้
จะพิเศษตามไปดวย   เชนคดิอัตราดอกเบีย้ประมาณ 1-2.5% ตอเดือน   และคิดคาบรกิารครั้งแรก5% 
ของยอดเงินกูสวนคาธรรมเนียมการใชวงเงิน 1-2.5% ตอเดือนของเงินกู   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวงเงนิกูและ    
ยังมีสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารหรือ Non Bank  บางบริษัทมีการคิดดอกเบีย้รวมแลว58.6% โดย
ระบุไวในสัญญาสําเร็จรูปวาเงินไมเกนิ 9,000 บาท      ดอกเบี้ย 0.99% ตอเดือน          แตมีการคิดคา     
ธรรมเนียมการใชวงเงิน 3.98% ผูบริโภคที่เปนคูสัญญาก็นึกวาดอกเบีย้ถูกแลวกน็ึกวา 3.98%     เก็บ    
หนเดยีวแตพอผอนไปเดือนแรก 600 บาทเปนดอกเบีย้เกอืบ 600 บาทผอนตนไมถึง 100 บาท ซ่ึงถือ
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วาเปนการเอาเปรียบผูบริโภคอยางมากประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา    เรื่องใหธุรกิจใหกูยมื
เงินเพื่อผูบริโภคของสถาบันการเงินเปนธุรกิจที่ควบคมุสัญญา พ.ศ.2544      ก็ไมสามารถจัดการกับ          
ผูประกอบธุรกิจประเภทนีไ้ดอยางจริงจังทําใหธนาคารแหงประเทศไทย     ไดออกประกาศควบคมุ
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร  หรือ Non Bank ไมใหคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมไม
เกินรอยละ 28% ตอปโดยอาศัยอํานาจประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 58 (ปว.58) 
 7)  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา    เร่ืองใหธุรกิจใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟา
เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544 ในปจจุบันการแขงขนัการใหสินเชือ่ใหเชาซ้ือเครือ่งใชไฟฟามี
มากผูประกอบธุรกิจตองการผูบริโภคซึ่งเปนลูกคาทําใหการใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟา ไมมีปญหาแก
ผูบริโภคเนื่องจากเครื่องใชไฟฟามีราคาถูกมากสวนมากผูประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือเครื่องใชไฟฟาจะ
เปนผูขายสินคานั้นเองมีความตองการที่จะขายสินคาของตนทําใหการเอาเปรียบผูบริโภคมีนอยมาก
ในปจจุบนันี ้
 สัญญาสําเร็จรูปที่ถูกประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา   ใหเปนธรุกิจควบคุม
สัญญานั้นผูประกอบธุรกิจที่ทําสัญญาสําเร็จรูป      นั้นจะใชของความในตวัสัญญาเล็กมากจนทําให
ผูบริโภคที่เปนคูสัญญานั้นไมอาน  
 4.1.3.2  การบังคับใหใชหรือมีขอสัญญาโดยปริยาย 
 มาตรา 35 ตรี เปนบทบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมรองรับ    หลักกฎหมายตามมาตรา 
35ทิว      เพื่อใหยังมีผลบังคับใชไดหากมผูีประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญาไม
ยอมใชขอสัญญาตามที่คณะกรรมการวาดวยสัญญาประกาศธุรกิจควบคุมสัญญา     กฎหมายกใ็หถือ
บังคับวาสัญญานั้นมีขอสัญญาตามประกาศโดยปริยายไมตองนําสัญญานั้นมาแกไขเพิ่มเติม 
  4.1.3.3  การบังคับใหไมใชหรือไมมีขอสัญญาโดยปริยาย 
 ตามมาตรา 35จัตวา เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับการบังคับใชมาตรา 35ทิว ในกรณี
ที่ผูประกอบธุรกิจมีขอสัญญาที่ขัด   หรือใชขอสัญญาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญาไมใหใชแลวให       
ถือวาขอสัญญาไมมีขอสัญญานั้น8

 บทบัญญัติในมาตรา 35ตรี     และมาตรา 35จัตวา           ถือเปนสภาพบังคับแกผู          
ประกอบธุรกจิที่ถูกควบคุมในการจดัทําสัญญาตองปฏิบัติตามขอกฎหมายดังกลาว      แมผูประกอบ
ธุรกิจจะไมใช  หรือใชขอความตามที่กฎหมายบัญญัติก็ตามก็ใหถือวาสัญญานั้นไดใช หรือไมใชขอ
สัญญาตามที่กฎหมายไปโดยปริยายไมจําตองมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญานั้นอีก          จงึถือไดวาเปน
                                                 
  8 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35จัตวา.  “เมื่อ
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาในตาม
มาตรา 35 ทวิ แลวถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น.” 
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บทบัญญัติพิเศษของกฎหมายฉบับนี้ที่แตกตางไป             จากหลักการกอเกิดนิติกรรมตามประมวล        
กฎหมายแพงและพาณิชยทีจ่ะตองถือหลัก  เร่ืองเจตนา  หรือการสมัครใจที่เขาผูกพนัตนกนัระหวาง
คูสัญญาดวยกนัโดยความสมัครใจ 
 4.1.3.4  การบังคับใหผูประกอบธุรกิจ   ตองสงมอบสัญญาตามประกาศคณะกรรมการวา
ดวยสัญญา 
 การบังคับใหผูประกอบธุรกจิจะตองทําสัญญาใหมี           หรือไมมีขอความตาม
ประกาศของคณะกรรมการวาดวยสัญญา   แลวกฎหมายยงับังคับใหผูประกอบธุรกิจมหีนาที่จะตอง
สงมอบสัญญาฉบับที่มีขอความถูกตอง  หรือสัญญาประกันภัยตามประกาศใหแกผูบริโภคพรอมกัน
ดวยหากผูประกอบการฝาฝนมีความผิดที่ตองรับโทษทางอาญา 

4.1.3.5 การใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541        ไดม ี
บทบัญญัติในมาตรา 99  ใหมคีณะกรรมการผูบริโภคเปนคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาทีท่ี่สําคัญหลาย
ประการดังนี ้
 1)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกข      จากผูบริโภคคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมี
หนาที่ในการรบัเรื่องราวความเดือดรอน   หรือเสียหายของผูบริโภคอันเนื่องมาจากการกระทําของผู
ประกอบธุรกจิตามมาตรา 10(1)10  การรองทุกขผูบริโภคจะตองเขยีนคาํรองพรอมแสดงหลักฐานตอ
เจาหนาที่สวนคุมครองผูบริโภคดานสัญญาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยคณะกรรมการ
เมื่อไดรับการรองทุกขของผูบริโภค   แลวก็จะทําการสอบสวน   และมหีนังสือเรียกผูประกอบธุรกจิ
หรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคาํหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐาน     และเปนตวักลางในการไกลเกลี่ย

                                                 
 9 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541,  มาตรา 9.  “ใหมีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคมเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ.” 
 10 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 10.  “ คณะกรรมการมี
อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
                 (1)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ.” 
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ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคเพื่อสรุปหาขอเท็จจริงและทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคพิจารณาและมีคําส่ังตอไป 
    อํานาจของเจาหนาที่   หรือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในขั้นตอนรับ
เร่ืองราวรองทุกขนี้คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือเจาหนาที่ไมอาจมีคําส่ังหรือกระทําการใดๆ
เปนการบังคับใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามทําใหการดําเนนิการในขั้นตอนขาดความศักดิ์สิทธิ์
ไป และอํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และพนักงานเจาหนาที่เกีย่วกบัการควบคุมผู
ประกอบธุรกจิในธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญายังมีขอจํากดับางประการกลาวคือบทบาทในลักษณะเปน
คนกลางเนื่องจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายมีอํานาจเพียง
ออกหนังสือเชญิบุคคลมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือขอขอมูลตางๆจากบุคคลที่เกี่ยวของได
เทานั้นตามมาตรา5(4) และมาตรา1711    แตไมไดสิทธิในการชี้ขาดหรอืบังคับใหผูประกอบธุรกิจจะ     
ตองปฏิบัติตามสัญญา หรือตามขอกฎหมายไดคงมีเพยีงบทบาทในการสอบสวน และไกลเกลีย่ให
คูพิพาทตกลงกันหรือประนปีระนอมยอมความกันไดเทานั้นคูกรณจีะตกลงกันได หรือไมยอมเปน
เร่ืองของความสมัครใจ หรือความพอใจทีแ่ตละฝายจะพจิารณาโดยมีพนักงานเจาหนาที่เปนพี่เล้ียง
หรือคนกลางชวยเหลือใหความเปนธรรม ไมมีอํานาจที่จะไปบังคับใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม
ความเหน็หรือคําวินิจฉยัของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 2)  การดําเนินคดีผูละเมิดสิทธิของผูบริโภค          ในกรณทีี่ผูบริโภคไดรับความ
เดือดรอน และเสียหายจากการกระทําละเมดิของผูประกอบธุรกิจ โดยทีผู่บริโภคจะตองแสดงความ
จํานงยืน่คํารองขอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการให  เนื่องจากกระบวนการรองทุกข
ของผูบริโภคตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมอาจยุติปญหาของผูบริโภคได      คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เมื่อพิจารณาเห็นสมควร และเหน็วาจะเปนประโยชนตอสวนรวมแลว
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีอํานาจดาํเนินคดี  กับผูประกอบธุรกิจที่ไดกระทําละเมิดตอสิทธิ
ของผูบริโภคไดซ่ึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดทีั้งคดีแพง     และคดีอาญาซึ่ง
การดําเนนิคดนีั้นจะไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมตามกฎหมาย 
   ในทางปฏิบัตินั้นจะตองผานกระบวนการดําเนินงาน  เริ่มจากระดับเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และคณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการเฉพาะดานที่

                                                 
  11 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 5.  “ในการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
                   (4)  มีหนังสือเรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร.”                                    
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ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบ และพจิารณารายละเอียดคํารองเรียนนั้นเสียกอนคณะกรรมการ
จะดําเนินการใหจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสวนรวมโดยมีผูเสียหายเปนจํานวนมากพอสมควร เนื่อง         
จากมีบุคลากร และงบประมาณของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอยูจํานวนจํากดัไมเพยีงพอตอ
จํานวนผูบริโภค ที่ตองการใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนนิการให เมือ่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไดพจิารณาเห็นสมควรกม็ีอํานาจแตงตัง้ “เจาหนาที่คุมครองผูบริโภค” ขึ้นเพื่อทํา
หนาที่ฟองรองดําเนินคดีแพงหรือคดีอาญาโดยจะตองแตงตั้งจากพนักงานอัยการโดยความเหน็ชอบ
ของอัยการสูงสุด หรือแตงตั้งจากขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่มีวุฒิ
การศึกษาไมต่าํกวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรตามที่บัญญัติไวในมาตรา 3912     ก็ไดใหเปนเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคและจะไดรับสิทธิยกเวนคาฤชาธรรมเนียมในการฟองคดี 
 3)  แจงหรือโฆษณาขาวสารคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาที่ทีแ่จง  หรือ
โฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคา  หรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย  หรือเส่ือมเสียแกสิทธิของ
ผูบริโภคโดยจะระบุช่ือสินคา  หรือบริการหรือช่ือของผูประกอบการธรุกิจในสวนของการคุมครอง
ผูบริโภคดานสัญญาที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค     ไดมีการดําเนินการไปแลวในขณะนี้ไดแก
การประกาศแจงขาวหรือจดัทําบัญชีรายช่ือผูประกอบธุรกิจที่ถูกฟองรองเปนคดีตอศาล(Black List) 
 4)  การรับรองสมาคม    พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541   ไดใหสิทธิแกสมาคมใดๆ   ที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค    หรือตอตานการ
แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา  และขอบังคับของสมาคมในสวนเกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก 
และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง สมาคมอาจยื่นคําขอ     
ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค      รับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิ              และอํานาจฟองตาม 

                                                 
  12 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 39.  “ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภค
ที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม 
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครอง
ผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเมื่อ
คณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
ดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได.”           
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มาตรา 4113ไดเมื่อสมาคมไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแลวสมาคมมีสิทธิที่
จะดําเนินการฟองรองคดีแพงและคดีอาญา หรือดําเนินกระบวนพจิารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมไดถามีหนงัสือมอบหมาย
ใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคมในการดาํเนินคดนีั้น สมาคมจะถอนฟองไมไดเวนแต
ศาลจะอนุญาตเมื่อ ศาลเหน็วาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม
สําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟอง หรือการพิพากษา
ในกรณีที่คูความตกลง หรือประนีประนอมยอมความกันจะตองมหีนังสือแสดงความยินยอมของ
สมาชิกผูมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 
 4.1.3.6  การฟองคดีคุมครองผูบริโภค 
              การฟองรองคดีเกี่ยวกับผูบริโภคตามกฎหมายสามารถฟองไดทั้งคดีแพง      และ
คดีอาญา 
    1)  การฟองคดีแพง 
             ในการดาํเนินคดีเกี่ยวกบัผูบริโภค ตองปฏิบัติตามกระบวนพิจารณาคดทีี่
บัญญัติไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช เชนเดยีวกบัคดีแพงสามญัทั่วไปในการ
สืบพยานกย็ังตกอยูภายใตหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 8414และถา
มีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคณุแกคูความฝายใดฝายหนึ่งคูความฝายนั้นตองพสูิจนแตเพยีงวา
ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนษิฐานนัน้ครบถวนแลว 
                    สวนคําพิพากษานั้นมีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทานั้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพงมาตรา 142 ดังนั้นทําใหตองมีการดําเนินคดแีกผูประกอบธุรกิจราย
                                                 
 13 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 41.  “ในการดําเนินคดีที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง
คดีอาญา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคไดและใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหาย
แทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
                ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นวาการถอน
ฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทน
สมาชิกของสมาคม การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน 
จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย.”  
 14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 84.  “คูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยาง
ใดๆเพื่อสนับสุนนคําฟองหรือคําใหการของตนใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอางแตวา 
 (1)  คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไปหรือซึ่งไมอาจโตแยงไดหรือซึ่งศาลเห็นวา
คูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว.” 
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เดียวกันแยกเปนหลายคดีตามระยะเวลาทีผู่บริโภครองเรียนการดําเนนิคดีตองใหพนักงานอยัการใน
ฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค จากสํานักงานคดแีพง สํานักงานคดีแพงเขต สํานักงานคดแีพง
จังหวดั ซ่ึงประจําอยูในเขตศาลที่มีอํานาจพิจารณาพพิากษาคดใีนแตละศาล ทําใหการดําเนินคดี
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคตองแยกดําเนนิการ ซ่ึงจากขอเท็จจริงที่เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไดเปนผูประสานงานในคดีพบวา เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคตางมีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับคดแีตกตางกันไป ทําใหการประสานงานไปดวยความยุงยาก และไมเปนเอกภาพคดีมี
ลักษณะคอนขางลาชาโดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับคดียังไมมีแนวทางทีชั่ดเจน 
    2)  การฟองคดีอาญา 
             ในคดีความผิดเกี่ยวกับผูบริโภค           ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 ใหถือหลักดําเนนิกระบวนพิจารณา   ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเหมือน กับคดีอาญาทั่วไปดังนั้นเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคสวนมากจะแตงตั้ง
จากพนกังานอยัการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุดเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ดังกลาวจึงมไิด
มีฐานะเพียงเปนพนักงานอัยการเทานั้นแตยังเปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดวยกลาวคือในฐานะที่
เปนเจาหนาทีคุ่มครองผูบริโภค            ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2541 เมื่อไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินคดีอาญากับผูละเมิด
สิทธิของผูบริโภคแลวยอมมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาลได ทั้งนีไ้มใชในฐานะเปนพนักงานอยัการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตเปนการฟองในฐานะเปนเจาหนาที่คุมครอง         
ผูบริโภคที่ไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
มาตรา39 สําหรับความผิดตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคนั้นศาลไมตองไตสวนมูลฟอง แตสําหรับ
ความผิด    ตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ตองมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติไว   
 4.1.4  ปญหาความไมเปนธรรมของสัญญาสําเร็จรูปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
 พ.ศ.2543 
 ตามพระราชบญัญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหผูประกอบการธุรกิจจดัสรร
ที่ดินยืน่แบบของสัญญาจะซื้อจะขาย ซ่ึงเปนสัญญาสําเร็จรูปพรอมกับการของอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ไดกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขาย ตองใช
มาตรฐานสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(เฉพาะที่ดนิ) และสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ินจัดสรร(มีส่ิง
ปลูกสราง) ซ่ึงไดใชบังคับในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2545 โดยประกาศฉบับนี้เปนกฎหมายพเิศษเพื่อ
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คุมครองผูบริโภคที่เปนผูซ้ือที่ดินจัดสรร เพิ่มเติมจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่เปน
กฎหมายทัว่ไปอันเปนมาตรการคุมครองผูซ้ือใหไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
 ตามพระราชบญัญัติการจัดสรรที่ดินเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งเปนสัญญาสําเร็จรูป15นั้น 
จึงไมอยูในบังคับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 ที่จะตองมี
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหธุรกิจที่จะตองเปนธุรกิจที่ตองควบคุมเรื่องของสัญญา ดังนั้น 
ถาผูประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินที่ตองการจดัสรรที่ดินจํานวนทีน่อยกวา 10 แปลง16 เพื่อตองการเลี่ยง
กฎหมายตามที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543ไดกําหนดไวก็จะทําใหสัญญาจะซื้อจะขาย
ซ่ึงเปนสัญญาสําเร็จรูปจะไมถูกกําหนด โดยคณะกรรมการการจัดสรรที่ดินกลางจะทําใหสัญญา
สําเร็จรูปที่ผูขายทําขึ้นฝายเดยีวแลวนํามาใชกับผูซ้ือซ่ึงเปนผูบริโภค โดยในสัญญาจะมีขอตกลง
กําหนดหนาทีข่องผูซ้ือฝายเดียวเชน กําหนดใหผูซ้ือจะตองชําระเงินคางวดเปนจํานวนกี่งวด งวดละ
เทาไร และหากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดใหสัญญาเลิกกันและใหริบเงินที่ชําระมาแลวท้ังหมด และใน
สัญญาฉบับเดียวกันกลับไมกําหนดหนาที ่ และความรับผิดชอบของผูขายไวทําใหไมทราบวาผูขาย
จะเริ่มสรางเมือ่ไรและจะสรางเสร็จเมื่อใดสามารถสงมอบใหผูซ้ือเมื่อใดเปนตน 
 เมื่อขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนั้นไมมีกฎหมายใดหามไว และไมขัดตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนสัญญาที่ทําขึ้น จึงมีผลบังคับกันไดตามกฎหมายแตไมเปนธรรม
สําหรับผูบริโภคเมื่อไมสามารถนําพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ซ่ึงเปนบทเฉพาะมา
ใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินนอยกวา10แปลงได ถึงแมสามารถนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ.2522(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 กับพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรมพ.ศ.2540 มาใชกับสัญญา
จะซื้อจะขายซึง่เปนสัญญาสําเร็จรูปทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูบริโภคนั้นได แตก็เกิดปญหา
กับผูบริโภคที่ไมใชสิทธิในการฟองรองดาํเนินคดกีับผูประกอบการจดัสรรที่ดิน และไมมีมาตรการ
ในการคุมครองผูบริโภคไดเติมที่และเกดิความเปนธรรมแกผูบริโภคไดอยางสมบูรณ 

                                                 
 15 พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543, มาตรา 34.   “สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรร
ที่ดินกับผูซื้อที่ดิน จัดสรรตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

      สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดทําตามแบบที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซื้อที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนั้น ไมมีผลใชบังคับ.” 
  16 พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543, มาตรา 22.  “ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวน
ต้ังแตสิบแปลงขึ้นไป และไมอาจแสดงใหเปนที่เช่ือไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ให
พนักงาน เจาหนาที่แจงใหผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดิน
ไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนด สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง.” 
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4.2 ปญหาในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการตรากฎหมายวิธีพิจารณาคดผีูบริโภคใชบงัคับ 
       ปญหาในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค     ตามที่ผูเขียนไดวิเคราะหมาขางตนนั้นผูเขียนเห็นวา
เมื่อเกิดขอพิพาทระหวางผูบริโภค กับผูประกอบธุรกิจกระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายที่เปน       
อยูในปจจุบันตองใชเวลานาน      และสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจรงิ 
ตาง ๆ  ซ่ึงไมอยูในความรูเหน็ของตนเองและตองเสียคาใชจายในการดาํเนินคดีสูงผูบริโภคจึงตกอยู
ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีการที่รุนแรง  และกอใหเกิดการเผชญิหนาระหวาง
ผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมอันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ โดย    
รวมของประเทศ   ผูเขียนเหน็วาจึงสมควรจัดใหมีระบบวิธีพิจารณาคดทีี่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรอง
ของผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยยีวยาดวยความรวดเร็วประหยัด 
และมีประสิทธิภาพอันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค        ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย   ผูเขียนไดวิเคราะหสมควรที่จะไดบญัญัติหลักเกณฑตาง ๆ  ไวในวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภคดังตอไปนี ้
 4.2.1  การทําสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภค   กับผูประกอบธุรกิจกฎหมายไดกําหนดไววาตอง
ทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง ถาไดทําสัญญาไมถูกตองตามแบบแตผูบริโภคไดวางมัดจําไวหรือได
ชําระหนี้บางสวนแลว      ผูบริโภคก็สามารถนําคดีมาฟองผูประกอบการใหทําสัญญาใหถูกตองตาม
แบบที่กฎหมายกําหนดไดทัง้นี้เพื่อใหเกดิความเปนธรรมแกผูบริโภคจากการทําสัญญาดังกลาว 
 4.2.2  กรณีที่ผูประกอบธุรกจิจะฟองผูบริโภค      เปนคดผูีบริโภคตามเขตอํานาจศาลที่กฎหมาย
กําหนดโจทกมีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล   หรือตอศาลอื่นไดดวย
ใหโจทกเสนอคําฟองตอศาล   ที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลเพียงแหงเดียว        ทั้งนี้เพื่อความ         
สะดวกของผูบริโภคในการเดินทางไปศาล 
 4.2.3  ในการเสียคาฤชาธรรมเนียมการพิจารณาคดีผูบริโภคนั้นถาผูบริโภคเปนผูฟอง    หรือผูมี
สิทธิฟองคดีแทนผูบริโภคนั้นใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝาย
หนึ่งจะตองรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมด    หรือบางสวนของทั้งสองฝายใหศาลพิพากษาใหผู
ประกอบธรุกจิชําระคาฤชาธรรมเนียมในสวนของผูบริโภคดวย  ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความเปนธรรมจาก
การทําสัญญาสําเร็จรูป    ซ่ึงผูประกอบธุรกิจไดเปนผูรางขอสัญญาดังกลาวจึงตองรับผิดจากการราง
สัญญาของตนเอง 
 4.2.4  ใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
รับรองตาม  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค   มูลนิธิ      หรือ   สมาคมที่มีวัตถุประสงคในการ
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คุมครองผูบริโภคฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคไดทั้งนี้เพื่อใหผูที่มีความรูความสามารถ
ทางกฎหมายเขามาดําเนินการให       เพราะผูบริโภคไมมีความรูทางดานกฎหมายจะดวยรับการชวย 
เหลือจากบุคคลดังกลาว 
 4.2.5  การพิจารณาคดีผูบริโภคใหเปนโดยรวดเร็ว      เมือ่ถึงกําหนดวนันัดคูความมาศาล    ศาล
สามารถไกลเกลี่ยใหคูความตกลงกัน     หรือประนีประนอมยอมความกันถาตกลงกันไมได  ใหศาล
สืบพยานในวนัเดียวกนั   และนัดฟงคําพพิากษาโดยเร็ว      ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
ผูบริโภคและกอใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภคใหมากที่สุด 
 4.2.6  กรณีที่ผูบริโภคไดฟองดวยตนเองนัน้ใหผูบริโภคสามารถฟองคดีดวยวาจาได  โดยใหเจา
พนักงานคดีจดัใหมกีารบันทึกรายละเอยีดแหงคําฟอง    และใหโจทกลงลายมือช่ือทั้งนี้เพื่อใหความ
สะดวกแกผูบริโภคที่ไมมีความรูทางดานกฎหมายใหสามารถดําเนินคดีไปไดดวยความรวดเร็ว 
 จากการที่ไดวิเคราะหมาดังกลาว   ผูเขียนตองการใหมีการออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
ออกมาบังคับใชโดยเร็ว     เพราะปจจุบนัปญหาของผูบริโภค        ทีต่องการไดรับการเยียวยามีอยู
เปน    จํานวนมาก และไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร อีกทั้งยังกอใหเกดิผลกระทบ ตอระบบ
เศรษฐกิจโดย   รวมของประเทศ 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป    
   ในปจจุบนัไดมีการใชสัญญาสําเร็จรูปกันมากขึ้น เพราะความสะดวกรวดเรว็ของสัญญา
สัญญาสําเร็จรูปที่ไดรางขึ้น โดยผูประกอบธุรกิจแตฝายเดียว โดยผูบริโภคไมมีสวนรวมในการราง
ทําใหสัญญาสําเร็จรูปนั้น มีเนื้อหาในสัญญาที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม ระหวางคูสัญญาซึ่งเปน
ผูบริโภคไดรับความเสียเปรยีบ โดยหลักในการทําตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของ
ตางประเทศไดใหความสําคัญ กับความศกัดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพของการทาํ
สัญญาที่แสดงออกมาโดยความสมัครใจของคูสัญญา เมื่อสัญญาที่ทํานั้นผูประกอบธุรกิจมีเจตนาที่
จะเอาเปรยีบคูสัญญาซึ่งเปนผูบริโภคกอใหความไมเปนธรรม จึงจําเปนที่ตองมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมาโดยอาศยักลไกของรัฐเขามาชวยเหลือในการคุมครองคูสัญญา ซ่ึงเปนผูบริโภคในการเขาทํา
สัญญาใหเกิดความเปนธรรมขึ้น 
   สัญญาสําเร็จรูปหมายถึง สัญญาที่คูสัญญาที่มีอํานาจตอรอง ทางเศรษฐกิจทีสู่งกวา
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดทําการราง หรือพิมพขอความไวลางหนาเรียบรอยแลว โดยมเีนื้อความสวน
ใหญเหมือนกนัหมด โดยที่คูสัญญาจะเขาทําสัญญาในภายหลังจะอยูในสภาพ ที่จําตองรับเอาขอ
สัญญานั้นโดยไมสามารถที่จะตอรองหรือแกไขขอสัญญาที่รางไวแลวนัน้ได 
   แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาสําเร็จรูป ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป เนือ่งจากความไมเทา
เทียมกนัในอํานาจตอรอง ทาํใหเกิดมีการเอารัดเอาเปรียบกัน การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย
คอนขางที่จะไมมีความเข็มแขง รัดกุมเหมอืนกับในประเทศที่เจริญแลวหลายประเทศ เชนประเทศ
เยอรมัน ประเทศญี่ปุน ประเทศเหลานั้นมกีารคําเนินการอยางคอนขางจะเขมงวด รัดกุม เข็มแขง 
   จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย Stadard Contracts Act 1977 ของประเทศ
เยอรมัน มีบทบัญญัติถึงมาตรการบังคับเมื่อมีการฝาฝนเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาไว
ดังนี ้
 5.1.1  มกีารกําหนดใหมีผูแทนในการฟองคดีแทนผูบริโภค        โดยศาลจะเปนผูพิจารณาวาขอ           
ความในสัญญานั้นเปนขอสัญญาที่ตองหามหรือฝาฝนกฎหมายหรือไม 
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 5.1.2  มีการกําหนดวาหากขอความในสัญญาใดมีคําพิพากษาวา ไมเปนธรรมแลวก็ใหขอสัญญา
ที่ยกขึ้นอางนัน้เปนโมฆะไปไมสามารถบังคับใชได  แตสวนอื่นของขอสัญญาที่มิไดกลาวถึงก็ยังคง
บังคับไดตอไป 
 5.1.3  ใน Stadard Contracts Act 1977     ของประเทศเยอรมัน         มีการกําหนดใหสมาคมที่มี 
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคสมาคมผูประกอบธุรกิจ  หรือสภาอุตสาหกรรม  และการคามี
สิทธิรองขอใหศาลมีคําส่ังยับยั้งการบังคับตามสัญญาที่ไมเปนธรรมไวช่ัวคราวได    คือหามชั่วคราว
(Injunction)   โดยการยับยั้งชั่วคราวนี้ตองใชสิทธิภายใน 2 ป      นับแตรูถึงการใชขอสัญญาที่ขัดกับ
บทบัญญัติของกฎหมายหรอืภายใน 4 ปนบัแตขอสัญญานั้นมีผลบังคับใชหากคูกรณฝีายใชขอความ
ที่ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย   และถูกยบัยั้งนั้นไมโตแยงคําส่ังยับยัง้นั้นถือวาขอสัญญาสวนที่ถูก
ยับยั้งนัน้เปนโมฆะ 
 และจากการศกึษาบทบัญญตัิ Consumer Contract of  Japan Act 2001  ของประเทศญี่ปุน
มีบทบัญญัติกรณีที่มีการใชความในสัญญาที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม แกผูบริโภคโดยใหสัญญา
นั้นเปนโมฆะดังนี ้
 1)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหาย       ที่เกิดแก
ผูบริโภคโดยการไมชําระหนีข้องผูประกอบธุรกิจโดยสิน้เชิง 
 2)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดโดยบางสวนทีจ่ะชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากการไมชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจใหแกผูบริโภค 
 3)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหาย   อันเกดิจาก
การละเมิดที่ไดกระทําโดยการชําระหนี้สัญญาผูบริโภคของผูประกอบธุรกิจ   ตามที่ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงแกผูบริโภค 
 4)  ขอสัญญาซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดโดยบางสวนทีจ่ะชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากการละเมิดของ ผูประกอบธุรกจิ  ตัวแทนของผูประกอบธุรกิจ หรือลูกจางของผูประกอบ
ธุรกจิไมวาโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเลอ 
 5)  เมื่อสัญญาผูบริโภคเปนสัญญาเพื่อมูลคา    และมีความชํารุดบกพรองที่มองไมเหน็ใน
สาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 และในประเทศญี่ปุน ไดใหความสําคญัในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยไดมี
บทบัญญัติคุมครองผูบริโภคคือ Consumer Act 1969 ไดกําหนดใหมีสภาการคุมครองผูบริโภคเปน
ผูกําหนดนโยบาย ในการใหความคุมครองผูบริโภค โดยมีบุคคลที่มีหนาที่สําคัญ ในการบริหาร
ประเทศชาติเปนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงประกอบไปดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
และรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซึ่งเกี่ยวของกบัการบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง 
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 จากที่ไดศกึษาผูเขียนเหน็วา  เราสามารถที่จะทําใหสัญญาสําเร็จรูปใหเกิดความเปนธรรม
และคุมครองสิทธิของผูบริโภคใหเกิดประโยชนสมดังเจตนารมณของกฎหมาย และเปาหมายของ
รัฐบาลโดยการปรับโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของความเอาใจใส และความกระตือรือรนของฝายที่ถูก
เอารัดเอาเปรียบ และที่สําคัญบทบัญญัติกฎหมายตองมคีวามชัดเจนมากขึ้นมีผูประกอบธุรกิจในบาง       
สวนที่ไมสุจรติขาดคุณธรรม และจรยิธรรมคิดแตผลประโยชนสวนตัวจนทําใหเกดิความเดือดรอน
กับผูบริโภคดงันั้นผูประกอบธุรกิจตองตระหนกั และมคีุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้นเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการทําสัญญาสําเร็จรูปเพื่อไมใหเกดิความไดเปรยีบเสียเปรียบ 
 ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 เปนเรื่องที่รัฐเขาไปแทรกแซง
การทําสัญญาของคูสัญญาเพื่อปองกันมิใหเกิดการทําขอสัญญาที่ไมเปนธรรมขึ้นตอผูบริโภคโดยใน
พระราชบัญญัตินี้มีคณะกรรมการวาดวยสัญญา ทําหนาที่ประกาศกําหนดรายละเอียด และลักษณะ
ตางๆ ของขอความที่ถือวาไมเปนธรรม และขอความที่จาํเปนตองมีเพือ่ไมใหเกิดความไมเปนธรรม
แกผูบริโภค โดยมีการทาํขอตกลงกันกอนที่จะมกีารประกาศของคณะกรรมการวาดวยสัญญาตาม
พระราชบัญญัตินี้ขอตกลงหรือสัญญานั้นก็จะไมอยูภายใตกฎหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 สวนพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540  ไดบัญญัติถึงประเภทของ
สัญญาที่จะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ และไดใหคําจํากดัความการกําหนดลักษณะของ
การเขาขายเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม โดยจะกําหนดเนื้อหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรม เปน        
กรณีๆไป โดยจะประกาศในพระราชกฤษฎีกาใหประชาชนไดทราบในภายหลัง หลักการที่
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ใชเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะของขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมนั้นมี 2 แนว คือ 
 1)  หลักของบทบัญญัติทั่วไป เชนมาตรา 4วรรคสอง 
 2)  หลักของบทบัญญัติเฉพาะกรณี เชนตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 9 
 สวนการพิจารณาถึง เร่ืองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนั้นจะใหศาลเปนผูพิจารณา โดยปรับ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม มาใชซ่ึงหากกรณีขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมนั้นไมเปนที่ถึงขนาดใชไมไดแลวผลของขอสัญญานี้จะมีผลบังคบัเพียงเทาทีเ่ปนธรรมและพอ    
สมควรแกกรณีโดยอาศยัหลักการที่วาขอสัญญาจะมีผลบังคับไดตอเมือ่ขอสัญญานั้น ตองเปนธรรม
และสมเหตุผลนั้นเอง 
 และในสวนของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  นั้นสัญญาสําเร็จรูปไดถูก
กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ไดกําหนดแบบมาตรฐาน ของสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจัดสรรเพือ่คุมครองผูบริโภคที่เปนผูซ้ือที่ดิน แตตามบทบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหผูประกอบธรุกิจ
จัดสรรที่ดินทีม่ีตั้งแต 10 แปลงขึ้นไปสามารถขออนุญาตจัดสรรที่ดินพรอมกับยืน่แบบของสัญญา
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สําเร็จรูปดังนัน้ถาผูประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินไดจัดสรรที่ดินนอยกวา 10 แปลง ก็ไมตองยืน่ของ
อนุญาตจัดสรรทําใหผูประกอบธุรกิจสามารถอาศัยชองวางของกฎหมาย จดัสรรที่ดินเพื่อเอาเปรียบ
ผูบริโภคได 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาผูเขียนมีความเห็นวา ปญหาของสัญญาสําเร็จรูปที่กอใหเกิดความไมเปน
ธรรมแกผูบริโภคซึ่งเปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจนั้น รัฐไมสามารถที่จะดูแลเพื่อลดความไมเปน
ธรรมของขอสัญญาในสัญญาสําเร็จรูปไดเทาที่ควร เนื่องจากกฎหมายที่เกีย่วของ ซ่ึงไดแก
พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ไมไดบัญญัติถึงผล หรือมาตรการการเยยีวยาแกผูบริโภค
เพื่อใหผูบริโภคพันภาระตามขอผูกพันที่ไมเปนธรรม ซ่ึงการที่จะควบคมุดูแล ใหผูประกอบธุรกิจ     
และผูบริโภคทําสัญญาใหเกิดความเปนธรรม ตองอาศัยหลักเกณฑหลายอยาง นอกเหนือจากบท
กฎหมายทีม่ีอยู ดังนั้นเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคอยาง
แทจริงที่จะใหเกิดความเปนธรรมและความสงบสุขขึ้นในสังคมผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี ้
 5.2.1  สมควรสนับสนุนใหมอีงคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค     ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 มาตรา 57วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติไวใหมีองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยตวัแทนผูบริโภคใน
การใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เพื่อผูบริโภค ในขณะที่รัฐบาลเนนเรื่องการสงเสริมใหประชาชนบริโภคสูงสุดเพื่อกระตุนรับ
เศรษฐกิจก็ยิ่งตองมีการผลักดัน หรือทาํใหเกิดกลไกการสนับสนุนการคุมครองผูบริโภค ตาม
เจตนารมณโดยเร็วและปญหาของผูบริโภคนับวันมแีตจะเพิ่มขึ้นแตกลับไมมีหนวยงานไหนทีจ่ะเขา
มาดูแลจัดการกับปญหาของผูบริโภคโดยตรง ในทางกลบักันรัฐบาลมุงเนนไปทีก่ารคาเสรี หรือทุน
นิยม กฎหมาย มาตรการและนโยบายตางๆ ถูกนํามาแกไขเพื่อรองรับเรื่องการคาเสรีแตกฎหมายเพื่อ
สราง “องคการอิสระเพื่อผูบริโภค” ซ่ึงจะทําหนาทีเ่ปนกระบอกเสยีงใหกับผูบริโภคกลับถูกละเลย
ไป  เหตุที่ตองเรียกกนัวาองคการอิสระ ก็เพราะองคการที่จะถูกจัดตั้งมานั้น จะตองทําหนาที่ให
ความเหน็ไดอยางอิสระไมถูกบังคับดวยเงือ่นไขจากฝายบริหารหรือฝายการเมืององคการอิสระนี้ไม
ใชอยูในรูปของคณะกรรมการ และไมไดทาํหนาที่อยางเดียวกับที่สํานกังานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค(สคบ.) เคยทาํแตตองทําและเปนมากกวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) 
เพราะตองทําหนาที่ใหความเห็น ในระดับปจเจก หรือกลุมปญหาอยางที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) ทาํอยู เมื่อมองภาพรวมในระดบัของกฎหมาย และนโยบายตางๆ การให
ความเหน็หรือการเสนอมาตรการเพื่อคุมครองผูบริโภคจากเดิมที่รัฐเทานั้น เปนผูกํากบัดูแลการออก
กฎหมายซึ่งสงผลกระทบถึงคนสวนใหญของประเทศก็จะกลายเปนวาผูบริโภคไดมีสวนรวมในการ
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กําหนดนโยบายตางๆ โดยตรงซึ่งจะทําใหผูบริโภค มีพลังในการตอรองมากขึ้นมีชองทางเพื่อแสดง
ความคิดเหน็โดยผานตวัแทนผูบริโภคซึ่งองคการอิสระจะตองทําหนาที่เชื่อมโยงและรับฟงความคดิ    
เห็นโดยตรงจากผูบริโภค 
 ในการจดัตั้งองคการอิสระเพื่อผูบริโภค      มีความจําเปนอยางยิ่งที่องคการอิสระ      เพื่อ
ผูบริโภคจะตองไดรับเงินงบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐ  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ทางกฎหมายใหกับผูบริโภค เชนคาใชจายในการฟองรองคดีของผูบริโภค และคาจางใหบุคคลกร
ที่มาทํางานใหกับองคการอิสระเพื่อผูบริโภค เพื่อใหองคการอิสระเพือ่ผูบริโภคสามารถดําเนินงาน
ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคอยางแทจริง ทีจ่ะใหเกดิความ
เปนธรรมและความสงบสุขขึ้นในสังคม 
 5.2.2  สมควรมีการบัญญัติกฎหมายที่เปนบทบังคับ      ในกรณีที่สัญญาสําเร็จรูปนั้นเปนสัญญา
ประเภทที่ไมไดถูกประกาศใหเปนธุรกิจทีต่องถูกควบคมุในการทําสัญญา         ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคที่มีกรณพีพิาทระหวางคูสัญญา  และถูกฟองรองตอศาลในเรื่องของขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมใหอํานาจแกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค     หรือสมาคมผูบริโภครองขอตอศาลขอให
ยับยั้งขอสัญญาที่เห็นวาไมเปนธรรม  หรือฝาฝนกฎหมายไวช่ัวคราว   และเมื่อศาลมคีําส่ังยับยั้งแลว
เปดโอกาส    ใหคูสัญญาฝายที่ใชขอความนั้นโตแยง   หรือคัดคานไดภายในกําหนดเพื่อช้ีแจงแสดง 
เหตุผลใหศาลเห็นก็ได  แตหากคูสัญญาฝายดังกลาวไมแยง หรือคัดคานภายในกําหนดกใ็หถือวาขอ      
สัญญาที่ถูกยับยั้งนั้นเปนโมฆะไป     และใหศาลมีคําพพิากษาใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรม   และเปน
โมฆะใหคณะกรรมการวาดวยสัญญานําไปประกาศเปนธุรกิจที่ตองถูกควบคุมในเรื่องการทําสัญญา
ในพระราชบญัญัติคุมครองผูบริโภคทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดกรณีพิพาทในเรื่องเดียวกนันี้
ขึ้นมาอีก 
 5.2.3  สมควรมีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค     โดยผูบริโภค    เมื่อเกดิขอพิพาท
สามารถนําคดีมาฟองรองผูประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบ    ซ่ึงตองมีกระบวนการในการเรยีกรอง
คาเสียหายทีเ่อือ้ตอการใชสิทธิของผูบริโภค     เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไข
เยียวยาดวยความรวดเร็ว   ประหยดั   และมีประสิทธิภาพอันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 5.2.4  การที่จะใหมีมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค     มีประสิทธิภาพ         และเกดิ
ประโยชนแกผูบริโภคมากที่สุด รัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนดังตอไปนี้ 
 5.2.4.1  สมควรสนับสนุนสมาคมเพื่อผูบริโภคเพื่อใหสมาคมเพื่อผูบริโภคสามารถเขามา
ชวยเหลือ      และเยยีวยาใหกับผูบริโภคมากที่สุด         และใหมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคไดตาม
วัตถุประสงคของมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2541  
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 5.2.4.2  กระตุนเตือนผูประกอบธุรกิจใหตระหนกัในหนาที่   และความรับผิดชอบในการ
ประกอบธุรกจิที่มีผลกระทบตอผูบริโภค 
 5.2.4.3  มีนโยบายในการควบคุมปองกันการเยียวยาแกไขใหความสําคญักับสิทธิ สุขภาพ 
อนามัย  และความปลอดภยัของประชาชนผูบริโภคใหเขมแข็ง  และมปีระสิทธิภาพ และสรางความ
เปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม 
 5.2.4.4  สนับสนุนใหประชาชนผูบริโภคมีการรวมตัวกนัเพื่อใหเกดิอาํนาจการตอรองกับ
ผูประกอบธุรกิจใหมากขึ้น 
 5.2.4.5  สนับสนุนการศึกษาใหประชาชนผูบริโภคมีการศึกษาที่สูงขึ้น   เพราะประชาชน
สวนใหญมีฐานะที่ไมดี    และการศึกษาต่าํทําใหไมสามารถเลือกบริโภคไดมากนักเมื่อมีการศึกษาที่
สูงขึ้นสามารถยกสถานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวของผูบริโภคใหสูงขึ้น 
 5.2.4.6  ใหความรู     และการประชาสัมพันธ    ในเรื่องการบริโภคที่ทันสมัยถูกตอง   แก
ผูบริโภคซึ่งวิธีนี้นับวาเปนสิง่สําคัญและไดผลมากที่สุด 
 5.2.4.7  ดูแลหนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแลผูบริโภค      ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต
และดําเนินงานโดยความรวดเร็ว    และเอือ้อํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค    ที่เขามาติดตออยาง
เต็มที่ 
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  คําแปลกฎหมาย RESTATEMENT ( SECOND) OF CONTRACTS1

มาตรา 208  
   ถาศาลพบวาสัญญา  หรือขอสัญญาใดไมมีมโนธรรมในขณะทําสัญญาศาลอาจปฏิเสธที่
จะบังคับใชสัญญา หรืออาจบังคับใชสวนที่เหลือของสัญญาโดยขอสัญญาที่ไมมีมโนธรรม หรืออาจ
จํากัดการใชขอสัญญาใดที่ไมมีมโนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงผลใด ๆ ที่ไมมีมโนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1 วิชัย จิตตปาลกุล.  ผูแปล. 
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ภาคผนวก ข. 

 
คําแปล UNIFORM CONSUMER CREDIT CODE 
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คําแปล UNIFORM CONSUMER CREDIT CODE 
 
มาตรา 5.108   
 (1)  เกี่ยวกับสญัญาที่เปน,กอใหเกิด, หรือทาํใหลูกหนี้เชื่อวาจะกอใหเกดิสัญญาเครดิตผูบริโภค
ถาศาลพบวา 
 (ก)  สัญญาไมมีมโนธรรมในขณะทําสัญญาหรือถูกชักจูงดวยการปฏบิัติที่ ไมมี                                               
มโนธรรมศาลอาจปฏิเสธที่จะบังคับใชสัญญา 
 (ข)  ขอสัญญาไมมีมโนธรรมในขณะทําสัญญา   ศาลอาจปฏิเสธที่จะใชสัญญาบังคับสวนที่
เหลือของสัญญาโดยไมมีขอสัญญาที่ไมมโนธรรม   หรือจํากัดการใชขอสัญญาที่ไมมีมโนธรรมเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลใดๆที่ไมมีมโนธรรม 
 (2)  เกีย่วกับสญัญาเครดิตเพื่อผูบริโภคถาศาลพบวาบุคคลไดดําเนนิการ, กําลังดําเนินการ,  หรือ
อาจดําเนนิการในการปฏิบัตทิี่ไมมีมโนธรรมในการทวงหนี้ที่เกดิจากสัญญานั้น ศาลอาจมีคําส่ังหาม
และใหลูกคาไดรับชดใชคาเสียหายทีแ่ทจริง 
 (3)  ถามีการรองขอ      หรือปรากฏศาลวาสัญญา     หรือขอสัญญาไมมีมโนธรรมหรือบุคคลไม
ดําเนินการ,       กําลังดําเนินการ,    หรืออาจดําเนนิการในการปฏิบัติที่ไมมีมโนธรรมในการทวงหนี้
คูสัญญาตองมีโอกาสตามสมควรที่จะเสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมวัตถุประสงคและ
ผลของสัญญาหรือขอสัญญาเพื่อชวยศาลในการวนิิจฉัย 
 (4)  ในการใชอนุมาตรา (1) ตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้อันใดอันหนึ่งทีใ่ชได 
 (ก)  ผูขายผูใหเชา      หรือผูใหกูเชื่อในขณะทําสัญญาวาไมมีความเปนไปไดตามสมควรวา
ผูบริโภคหรือลูกหนี้จะชําระเงินเต็มมูลหนี ้
 (ข)  ในกรณีสัญญาซื้อขายดวยเครดิตเพื่อผูบริโภค      หรือสัญญาเชาเพื่อบริโภคความรูของ
ผูขาย     หรือผูใหเชาในเวลาซื้อขาย        หรือเชาถึงความไมมีความสามารถของผูบริโภคที่จะไดรับ
ประโยชนเต็มที่จากทรัพยสินหรือบริการที่ขายหรือเชา 
 (ค)  ในกรณีสัญญาซื้อขายดวยเครดิตเพื่อผูบริโภค  หรือสัญญาเชาเพื่อผูบริโภคความไมเทา
เทียมกนัอยางยิ่งระหวางราคาของทรัพยสิน   หรือบริการที่ขายหรือเชา และมูลคาของทรัพยสินหรือ
บริการที่วัดดวยราคาที่ทรัพยสิน     หรือบริการอยางเดยีวกันอาจไดรับในสัญญาเครดิตโดยผูบริโภค
เชนนั้น 
 (ง)  ขอเท็จจริงที่วาเจาหนี้ทาํสัญญาประกันภัย       หรือไดรับคาธรรมเนียมตางหากเพื่อการ
ประกันภัยสําหรับสัญญาซื้อขายดวยเครดติเพื่อผูบริโภค  หรือสัญญากูเพื่อผูบริโภคเกี่ยวดวยผลของ
สัญญาซื้อขายหรือสัญญากูที่พิจารณาแลววาไมมีมโนธรรมและ 
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 (จ)  ขอเทจ็จรงิที่วาผูขายผูใหเชา   หรือผูกูดวยความฉลาดยกขอไดเปรยีบ  ในเรื่อง ความไม
สามารถของลูกหนี้อยางสมเหตุผล   เพื่อปองกันผลประโยชนของตน    เนื่องจากความบกพรองทาง
รางกายหรือจติใจ,  ความไมรู , การอานหนังสือไมออก  หรือไมมีความสามารถที่จะเขาใจภาษาของ
สัญญาหรือปจจัยตางๆทํานองเดียวกัน 
 (5)  ในการใชอนุมาตรา (2) ตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้อันใดอันหนึ่งทีใ่ชได 
 (ก)  การใชหรือการขูเข็ญโดยใชกําลัง,การประทุษราย,หรือการฟองคดีอาญาผูบริโภค หรือ
สมาชิกในครอบครัว 
 (ข)  การติดตอกับผูบริโภค  หรือสมาชิกในครอบครัวในเวลาหยุดพกับอยครั้ง   หรือหลาย
ช่ัวโมงผิดปกติ   หรือภายใตพฤติการณแวดลอมเพราะวาเปนขอวินิจฉัย ตามสมควรวาวัตถุประสงค
แรกเริ่มของการติดตอคือรังความผูบริโภค 
 (ค)  การแสดงกลฉอฉล,หลอกลวง   หรือทําใหเขาใจผิเชนการติดตอที่แสรงทําขั้นตอนทาง
กฎหมาย (SIMULATE LEGAL PROCESS)   หรือที่ใหปรากฏวาไดรับอํานาจจาก, ออกโดย,   หรือ
อนุมัติโดยรัฐบาล,  หนวยงานของรัฐ หรือทนายความเมื่อไมเปนเชนนั้นจริงหรือการขูเข็ญ หรือการ
พยายามทีจ่ะบงัคับใชสิทธิโดยรูหรือมีเหตผุลที่จะรูวาสิทธิดังกลาวไมมอียู 
 (ง)  การกอใหเกิดหรือการขูเข็ญเพื่อจะกอใหเกิดความเสยีหายแกช่ือเสียง      หรือฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูบริโภค   โดยการเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอช่ือเสียงดวยความมีเกียรติทางเครดิต
ของผูบริโภคหรือรู    หรือมีเหตุผลที่จะรูวาขอมูลดังกลาวเปนเทจ็      หรือการติดตอกับนายจางของ
ผูบริโภคกอนไดรับคําพิพากษาผูบริโภคถึงที่สุด  เวนแตทีไ่ดรับอนุญาตโดยรัฐบัญญัติ    หรือเพื่อจะ
สอบการทํางานของผูบริโภค   หรือการเปดเผยแกบุคคลโดยรู   หรือมีเหตุผลที่จะรูวาบุคคลนั้นไมมี
ความตองการขอมูลในธุรกิจโดยชอบธรรมหรือในทางใดก็ตามที่หามโดยรัฐบัญญัติหรือการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวกบัความมีอยูของหนี้ที่รูอยูวาผูบริโภคโตเถียงโดยไมเปดเผยขอความจรงินั้นและ 
 (จ)  การดําเนนิการปฏิบัติ      โดยรูวาการปฏิบัติอยางเดยีวกับถูกศาลจาํกัด     หรือยังในการ
ฟองรองทางแพงบุคคลโดยเจาหนาที่ฝายบริหารตามบทบัญญัติวาดวย คําส่ังหามใชสัญญา หรือการ
ปฏิบัติเปนกลฉอฉลหรือไมมีมโนธรรม    
 (6)   ถาในการฟองรองซึ่งความไมมีมโนธรรมถูกอางศาลพบความไมมมีโนธรรมตาม
อนุมาตรา (1) หรือ (2)  ศาลตองใหคาธรรมเนียม ตามสมควรแกทนายความฝายผูบริโภคหรือลูกหนี้
ที่อางความไมมีมโนธรรมไดฟองคดี           หรือทําใหคดียืดเยื้อโดยรูอยูวาไมมหีลักฐานศาลตองให
คาธรรมเนียม แกทนายความฝายตรงขาม             กับบุคคลที่อางความไมมีมโนธรรมในการกําหนด
คาธรรมเนียมทนายความจํานวนทีไ่ดรับกลับคืนในนามผูบริโภคไมอยูในการควบคุม     
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 (7)  การเยียวยาของมาตรานี้นอกจากการเยยีวยาในประการอื่นแลว         ใชประโยชนไดในการ
ปฏิบัติอยางเดยีวกันภายใตกฎหมายที่ไมใชรัฐบัญญัตินี้แตไมอาจไดกลับคืนซึ่งคาเสียหายที่แทจริง 
 (8)   เพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้การฟองรองหรือวิธีปฏิบัติที่รัฐบัญญัตินี้อนุญาตในตัวเองไม
ถือวาไมมีมโนธรรม 
มาตรา 6.111 
 (1)  เจาหนาทีฝ่ายบริหารอาจฟองรองทางแพงเพื่อยับยั้งเจาหนี้     หรือการกระทําของบุคคลใน
นามของตนเองจากการดําเนนิการในทาง 
 (ก)  การทําหรอืการบังคับใชคําหรือขอความที่ไมมีมโนธรรมของสัญญาซื้อขายดวยเครดิต
เพื่อผูบริโภคสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อผูบริโภคหรือสัญญากูเพื่อผูบริโภค 
 (ข)  การปฏิบตัิที่เปนกลฉอฉล    หรือไมมีมโนธรรมในการชักจูงลูกหนี้ใหเขาทําสัญญาซื้อ
ขายดวยเครดิตเพื่อผูบริโภคสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อผูบริโภค หรือสัญญากูเพื่อผูบริโภค 
 (ค)  การปฏิบตัิที่เปนกลฉอฉลหรือไมมีมโนธรรมในการทวงหนี้    ที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย
ดวยเครดิตเพื่อผูบริโภคสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อผูบริโภคหรือสัญญากูเพื่อผูบริโภค 
 (2)  ในการฟองรองตามมาตรานี้ศาลอาจมีคาํส่ังปลดเปลื้องเพียงเฉพาะถาศาลพบวา 
 (ก)  จําเลยทําสัญญาที่ไมมีมโนธรรมหรือดําเนินการหรืออาจดําเนนิการในทางการปฏิบัติที่
เปนกลฉอฉลหรือไมมีมโนธรรม 
 (ข)  สัญญาหรือการปฏิบัติของจําเลยกอใหเกิด หรืออาจกอใหเกดิความเสียหายแกผูบริโภค
และ 
 (ค)  จําเลยสามารถกอใหเกดิ หรือจะสามารถกอใหเกดิความเสียหายแตแรกเพราะวาสัญญา
ที่เกี่ยวของเปนสัญญาเครดิต 
 (3)  ในการใชมาตรานี้ตองพจิารณาปจจัยตอไปนี้อันใดอนัหนึ่ง 
 (ก)  ความเชื่อของเจาหนีใ้นเวลาซื้อขายดวยเครดิต      เพือ่ผูบริโภคเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ผูบริโภคหรือกูเพื่อผูบริโภควาไมมีความเปนไปไดตามสมควรที่ลูกหนี้จะชําระเงินโดยเต็มมูลหนี ้
 (ข)  ในกรณีสัญญาซื้อขายดวยเครดิตเพื่อผูบริโภค         หรือสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ผูบริโภคความรูของผูขาย  หรือผูใหเชาในเวลาซื้อขาย   หรือเชาถึงความไมมีความสามารถของผูซ้ือ
หรือผูเชาที่จะไดรับประโยชนเต็มที่จากทรพัยสินหรือบริการที่ซ้ือขายหรือเชา 
 (ค)  ในกรณีสัญญาซื้อขายดวยเครดิตเพื่อผูบริโภค         หรือสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ผูบริโภคความรูของผูขาย   หรือผูใหเชาในเวลาซื้อขาย    หรือเชาถึงความไมมีความสามรถของผูซ้ือ
หรือผูเชาที่จะไดรับประโยชนเต็มที่จากทรพัยสินหรือบริการที่ซ้ือขายหรือเชา 
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 (ง)  ขอเท็จจริงที่วาเจาหนี้ทาํสัญญาประกัน            หรือไดรับคาธรรมเนียมตางหากเพื่อการ
ประกันภัยสําหรับสัญญาซื้อขายดวยเครดติเพื่อผูบริโภค  หรือสัญญากูเพื่อผูบริโภคเกี่ยวดวยผลของ
สัญญาซื้อขายหรือสัญญากูที่พิจารณาแลววาไมมีมโนธรรมและ 
 (จ)  ขอเทจ็จรงิที่วาจําเลยดวยความฉลาดยกขอไดเปรียบ         ในเรื่องความไมสามารถของ
ลูกหนี้อยางสมเหตุสมผลเพื่อปองกันผลประโยชนของตน เนื่องจากความบกพรองทางรางกาย หรือ
จิตใจ,ความไมรู,การอานหนงัสือไมออก หรือไมมีความสามารถที่เขาใจภาษาของสัญญา หรือปจจัย
ตางๆทํานองเดียวกัน 
 (4)  ในการฟองรองตามมาตรานี้คาใชจาย        หรือการปฏิบัติที่อนุญาตอยางชัดแจงโดยรัฐ
บัญญัติฉบับนี้ในตัวเองไมถือวาไมมีมโนธรรม 
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พระราชบัญญัติสัญญาผูบริโภคแหงประเทศญี่ปุน 
 
ดัชนี 
หมวด 1   บททั่วไป (มาตรา 1 – มาตรา 3) 
หมวด 2   การบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภค (มาตรา 4 – 

มาตรา 7) 
หมวด 3   โมฆะกรรมของขอสัญญาของสัญญาผูบริโภค (มาตรา 8 – มาตรา 10) 
หมวด 4   บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด (มาตรา 11 มาตรา 12) 
 
หมวด 1 บทท่ัวไป 
(วตัถุประสงค) 
มาตรา 1 
 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพื่อที่จะใหความคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค 
และดังนั้นสงเสริมตอความมีเสถียรภาพและการปรับปรุงสวัสดิภาพโดยทั่วไปของประชาชน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่สมบูรณโดยยินยอมใหมี เมื่อคํานึงถึงชองวางคุณภาพและประมาณ
ของขอมูลและอํานาจการเจรจาตอรองระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ การบอกลางการบอก
การแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาซึ่งทําโดยผูบริโภคโดยสําคัญผิดหรือทุกขภัย
จากการกระทําบางอยางของผูประกอบการ และทําใหขอสัญญาบางสวนหรือทั้งหมดที่ทําใหผู
ประกอบธุรกิจไดรับการยกเวนจากความรับผิดในความเสียหาย หรือที่ทําใหผลประโยชนของ
ผูบริโภคเสื่อมเสียเปนโมฆะหรือเสียเปลา 
 
(คาํนิยาม) 
มาตรา 2 
 ตามที่ไดใชภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้  คําวา “ผูบริโภค” หมายความถึง บุคคล (อยางไรก็
ตาม คําวา “ผูบริโภค” ตองไมใชในกรณีที่บุคคลดังกลาวเปนคูสัญญาในฐานะที่เปนผูประกอบการ 
หรือเพื่อวัตถุประสงคในทางธุรกิจ) 
 ตามที่ไดใชภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ คําวา “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความถึง นิติบุคล 
สมาคมและกลุมบุคคลซึ่งเปนคูสัญญาในฐานะผูประกอบธุรกิจ หรือที่มีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ 
 ตามที่ไดใชภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ คําวา “สัญญาผูบริโภค” หมายความถึง สัญญาที่ทําขึ้น
ระหวางผูบริโภคฝายหนึ่งและผูประกอบธุรกิจอีกฝายหนึ่ง 
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(ความพยายามของผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค) 
มาตรา 3  
 ผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนผูรางขอสัญญา ตองมุงมั่นที่จะทําใหสิทธิและหนาที่ของผูบริโภคและ
ส่ิงอ่ืนๆที่ระบุในสัญญาผูบริโภคมีความชัดเจนและชัดแจงตอผูบริโภค และเพื่อท่ีจะทําใหเพิ่มความ
เขาใจแกผูบริโภคเมื่อผูบริโภคถูกเชิญชวนที่จะเขาทําสัญญาผูบริโภค ที่จะใหใหมีขอมูลที่จําเปนวา
ดวยสิทธิและหนาที่และส่ิงอ่ืนๆตามที่ระบุไวในสัญญาผูบริโภค 
 ผูบริโภค ซ่ึงเปนผูเขาทําสัญญาผูบริโภค ตองมีความมุงมั่นที่จะใชอยางกระตือรือรนขอมูลท่ีจัด
ใหโดยผูประกอบธุรกิจ และที่จะเขาใจสิทธิและหนาที่ของตนและสิ่งอื่นๆตาทมที่ระบุในสัญญา
ผูบริโภค 
 
หมวด 2 
(การบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภค) 
มาตรา 4 
 ผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภคถาไดทํา
เมื่อถูกเชิญชวนใหเขาทําสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาวโดยผูประกอบธุรกิจ เนื่องจากผูบริโภคได
สําคัญผิดดวยเหตุตามที่ระบุขางลางอันเกิดจากการกระทําใดๆ ของผูประกอบธุรกิจดังที่ไดระบุ
ตอไปนี้ 
 (1)  พรรณนาถึงส่ิงซ่ึงไมเปนความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สาระสําคัญ   
        ความสําคัญผิดวาขอสัญญาของการพรรณนาที่ไดกลาวเปนความจริง 
 (2)  จัดใหมีการประเมินคาราคาในอนาคตที่เด็ดขาด จํานวนเงินซึ่งลูกคาควรรับในอนาคต และ
รายการที่ไมแนนอนอื่นๆ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกี่ยวกับสินคา สิทธิ การบริการ และสิ่งอื่นๆ
ซ่ึงจะเปนสาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
      การสําคัญผิดวาขอสัญญาของการประเมินคาที่เด็ดขาดที่ไดบัญญัติกลาวไวมีความแนนอน 
 ผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภคถาสัญญา
ไดถูกทําขึ้นเมื่อไดมีการถูกเชิญชวนใหเขาทําสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาวโดยผูประกอบธุรกิจซ่ึง
พรรณนาจุดดีจุดเดนเกี่ยววัตถุหรือส่ิงของที่เปนสาระสําคัญใหกับผูบริโภค แตซ่ึงมีเจตนาไมได
พรรณนาขอเท็จจริงที่จุดดอยจุดออน (ยกเวนแตบรรดาขอเท็จจริงซึ่งผูบริโภคจะถือโดยเปนปกติวา
ไมมีอยูแลวโดยการพรรณนาดังกลาว) ที่เกี่ยวกับวัตถุที่สาระสําคัญเนื่องจากผูบริโภคเชื่อโดยการ 
สําคัญผิดการไมมีอยูของขอเท็จจริงดังกลาว อยางไรก็ตาม วรรคนี้จะไมนําไปใชในกรณีที่ผู
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ประกอบธุรกิจพยายามที่จะทําการพรรณนาขอเท็จจริงดังกลาวใหกับผูบริโภคถาผูบริโภคปฏิเสธ
การพยายามการพรรณนาดังกลาวแลว 
 ผูบริโภคอาจบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองสัญญาผูบริโภคถาไดทํา
เมื่อถูกเชิญชวนใหเขาทําสัญญาผูบริโภคฉบับดังกลาวโดยผูประกอบธุรกิจเนื่องจากผูบริโภคไดรับ
ทุกขภัยอันเปนผลจากรการกระทําโดยผูประกอบธุรกิจดังที่ระบุดังตอไปนี้ 
 (1)  ไมไดละทิ้งสถานะซึ่งผูบริโภคประจําอยู หรือประกอบธุรกิจที่เปนปฏิปกษตอการแสดง
เจตนาของผูบริโภคเพื่อที่จะใหผูประกอบธุรกิจที่จะละทิ้ง 
 (2)  ไมยอมใหผูบริโภคที่จะละทิ้งสถานะในกรณีที่ผูบริโภคถูกเชิญชวนใหเขาทําสัญญา
ผูบริโภคโดยผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทําใหสัญญาผูบริโภคบรรลุผลซ่ึงเปนปฏิปกษตอการแสดง
เจตนาของผูบริโภคตอผูประกอบธุรกิจที่จะออกจากการทําสัญญา 
 คําวา “วัตถุที่ เปนสาระสําคัญ” ที่ถูกใชอยูในยอหนาที่ 1 อนุมาตรา (1) และยอหนาที่ 2 
หมายความถึงวัตถุดังตอไปนี้ในสัญญาผูบริโภคซึ่งโดยปกติจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคที่จะเขาทําสัญญาผูบริโภค 
 (1)   คุณภาพ การใช และขอความของสินคา สิทธิ บริการ และสิ่งอื่นๆ ซ่ึงเปนสาระของสัญญา
ผูบริโภค 
 (2)  ราคา และเงื่อนไขอื่นๆของการทําธุรกรรมสินคา สิทธิ บริการ และส่ิงอื่นๆซึ่งเปนสาระ
ของสัญญาผูบริโภค 
 การบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือทําคําสนองโดยยอหนาที่ 1 ถึง 3 ไมอาจยกขึ้น
เปนขอตอสูบุคคลภายนอกซึ่งไดกระทําการโดยสุจริต 
 
(บุคคลภายนอกไดรับมอบหมายเปนตัวกลางและตัวแทน) 
มาตรา 5 
 มาตรากอนจะใชในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมอบหมายบุคคลภายนอกทําเปนตัวกลางสัญญา
ผูบริโภคระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค (ซ่ึงหมายถึง “การมอบหมาย” เพื่อวัตถุประสงคของ
ยอหนานี้) และบุคคลภายนอก (ซ่ึงรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายโดยบุคคลภายนอก (ซ่ึงรวมถึง
บุคคลผูไดรับมอบหมายในระดับรอง หรือท่ีสูงกวา) บุคคลเหลานี้หมายถึง “ไดรับมอบหมาย ฯลฯ” 
เพื่อวัตถุประสงคของยอหนาตอไปนี้) กระทําการตามที่ไดบัญญัติในยอหนาที่ 1 ถึง 3 ของมาตรา
กอนที่เกี่ยวกับผูบริโภค ในกรณีดังกลาว “ผูประกอบธุรกิจ” ในสวนหลังของยอหนาที่สองของ
มาตรากอนตองถูกถือวาเปน “ผูประกอบธุรกิจ หรือไดรับมอบหมาย ฯลฯ” ตามที่ไดบัญญัติไวใน
ยอหนาที่หนึ่งของมาตราตอไป” 
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 ในการใชยอหนาที่ 1 ถึง 3 ของมาตรากอน ตัวแทนของผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ และผูที่ไดรับ
มอบหมาย ฯลฯ ที่จะเขาทําสัญญาตองถูกถือวาเปนผูบริโภค ผูบริโภค และผูไดรับมอบตามลําดับ 
(ซ่ึงรวมถึงกรณีที่บัญญัติไวในยอหนากอน การมอบหมายใหบุคคลที่สามเปนตัวกลางและตัวแทน
ใหใชมาตราถัดไปและมาตรา 7 อยางเดียวกัน) 
 
(บทบัญญัติการตีความ) 
มาตรา 6  
 บทบัญญัติจากยอหนาที่ 1 ถึง 3 ของมาตรา 4 ตองไมถูกตีความที่ยกเวนการใชมาตรา 96 ของ
ประมวลกฎหมายแพง (พระราชบัญญัติหมายเลขที่ 89 ป ค.ศ. 1896) เกี่ยวกับการแสดงเจตนาที่ทํา
คําเสนอหรือคําสนองสัญญาผูบริโภคตามที่บัญญัติในยอหนาเหลานี้ 
 
(อายุความการใชสิทธิบอกลาง) 
มาตรา 7 
 สิทธิที่จะบอกลางตามที่ไดบัญญัติในยอหนาที่ 1 ถึง 3 ของมาตรา 4 ตองระงับไปโดยอายุความ 
ถาไมไดมีการใชสิทธิบอกลางภายในเวลาหกเดือนนับแตเวลาที่สามารถที่จะใหการสัตยาบันได  
อายุความการใชสิทธิบอกลาง คือ หาปนับแตเวลาที่มีการเขาทําสัญญาผูบริโภค 
 มาตรา 191 และมาตรา 280-12 (และกรณีที่มาตราเหลานี้ไดถูกอางในพระราชบัญญัติอ่ืนๆ) 
ของประมวลกฎหมายพาณิชย (พระราชบัญญัติหมายเลขที่ 48 ป ค.ศ. 1899) ตองถูกปรับใชกับการ
บอกลางการรับเอาหุนหรือหุนใหมที่ตกอยูภายใตสัญญาผูบริโภคตามที่ไดบัญญัติอยูในยอหนาที่ 1 
ถึง 3 ของมาตรา 4 ในกรณีดังกลาวบทบัญญัติ “หามบุคคลใดซึ่งไดรับเอาหุนอาจเรียกรองใหการซื้อ
หุนของตนดวยเหตุผลของการสําคัญผิด หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆ วาดวยแบบการ
ฟอรมคําขอสําหรับการซื้อหุน หรือใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนกอนเปนโมฆะ หรือหามบุคคลใดๆที่
ที่บอกลางการซื้อหุนดวยเหตุผลของการฉอฉล หรือการขมขูในมาตรา 280-12 ของประมวล
กฎหมายพาณิชย ใหมีถือวาบัญญัติวา “หามบุคคลใดบอกลางการซื้อหุนโดยการใชยอหนาที่ 1 ถึง 3 
ของพระราชบัญญัติสัญญาผูบริโภค (ซ่ึงรวมถึงกรณีที่มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันที่
บังคับใช)” 
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หมวด 3 โมฆะกรรมของขอความสัญญาผูบริโภค 
(โมฆะกรรมของขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดในความเสียหาย) 
มาตรา 8 
 ขอความที่ระบุดังตอไปนี้เปนโมฆะ 
 (1)  ขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายที่เกิดแกผูบริโภค
โดยการไมชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจโดยสิ้นเชิง 
 (2)  ขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดโดยบางสวนที่จะชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการไมชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจใหแกผูบริโภค (การไมชําระหนี้ดังกลาวจะถูกจํากัดอยูใน
กรณีที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูประกอบธุรกิจ 
ตัวแทนของผูประกอบธุรกิจ หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจ 
 (3)  ขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการ
ละเมิดที่ไดกระทําโดยการชําระหนี้สัญญาผูบริโภคของผูประกอบธุรกิจตามที่ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงแกผูบริโภค 
 (4)  ขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดโดยบางสวนที่จะชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการละเมิด (การละเมิดดังกลาวตองถูกจํากัดอยูในกรณีที่มีการละเมิดเกิดจากเจตนา หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยผูประกอบธุรกิจ ตัวแทนของผูประกอบธุรกิจหรือลูกจางของผู
ประกอบธุรกิจ) ที่ไดกระทําในการชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพง 
 (5)  เมื่อสัญญาผูบริโภคเปนสัญญาเพื่อมูลคา และมีความชํารุดบกพรองที่มองไมเห็นใน
สาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค (ในกรณีซ่ึงสัญญาผูบริโภคเปนสัญญาวาจางทําของ ความชํารุด
บกพรองควรมีอยูในสาระของสัญญาวาจางทําของ  ความชํารุดบกพรองในสัญญาวาจางทําของจะ
ใชในยอหนาตอไป) ขอความซึ่งยกเวนผูประกอบธุรกิจจากความรับผิดที่จะชดใชคาเสียหายแก
ผูบริโภคอันเกิดจากการความเสียดังกลาว 
 ขอความในอนุมาตรา (5) ของยอหนากอนจะไมใชในกรณีตามที่ระบุในอนุมาตราตอไปนี้ 
 (1)  ในกรณีทีสั่ญญาผูบริโภคกําหนดวาผูประกอบธุรกจิตองรับผิดชอบที่จะจดัสงสินคา
ทดแทนโดยปราศจากความชํารุดบกพรอง หรือการซอมแซมตัววัตถุถามีความชํารุดบกพรองใดๆ
ในวัตถุที่สาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 (2)  ในกรณีที่สัญญาระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายโดยผู
ประกอบธุรกจิรายหนึ่ง หรือสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจและผูประกอบธุรกจิอีกฝายหนึ่งเพื่อ
ประโยชนของผูบริโภค ซ่ึงไดถูกทําขึ้นกอนหรือพรอมกนักับสัญญาผูบริโภค กําหนดใหผูประกอบ
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ธุรกิจอื่นใหรับผิดชอบที่จะชดใชคาเสียหายที่เกดิจากความชํารุดบกพรองทั้งหมด หรือบางสวน 
จัดสงสินคาทดแทนที่ปราศจากความชํารุดบกพรอง หรือซอมแซมวัตถุของสัญญาถาความชํารุด
บกพรองใดๆมีอยูในวัตถุที่เปนสาระสําคัญของสัญญาผูบริโภค 
 
(โมฆะกรรมของขอสัญญาซึ่งกําหนดจํานวนคาเสียหายที่จายโดยผูบริโภค และขอสัญญาอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน) 
มาตรา 9 
 ขอสัญญาตามที่ระบุดังตอไปนี้เปนโมฆะถา 
 (1)  ขอสัญญาซึ่งระบุจํานวนความเสียหายในกรณีที่มกีารเลิกสัญญา หรือกําหนดเบี้ยปรับ เมื่อ
จํานวนคาเสียหายที่คูสัญญาไดกําหนดไวลวงหนาในกรณีที่ฝายหนึ่งผิดสัญญาทั้งหมด
นอกเหนือไปจากเบีย้ปรับเกนิจํานวนเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลิกสัญญาที่มีลักษณะ
เหมือนกนัซึ่งเปนไปตามเหตุผล เวลาของการเลิกสัญญา และส่ิงอ่ืนๆ และบางสวนของขอสัญญาซึ่ง
เกินจํานวนเฉลี่ยที่ไดกลาวขางตนเปนโมฆะ 
 (2)  ขอสัญญาในสัญญาผูบริโภคซ่ึงกําหนดจํานวนคาเสียหาย หรือกําหนดเบี้ยปรับในกรณีที่มี
การผิดนัดทั้งหมดหรือบางสวน (ถาจํานวนของการจายมีมากกวาหนึ่งครั้ง การไมจายทุกครั้งเปน
การผิดนัดตามความหมายของมาตรานี้) โดยผูบริโภคซึ่งคางชําระเกินกําหนดเวลานอกเหนือไปจาก
เบี้ยปรับที่เกินจํานวนซึ่งถูกคํานวณโดยการหักจํานวนเงินที่ไดจายตามความเปนจริงภายในเสนตาย
ที่ไดกําหนดจากจํานวนเงินซึ่งควรไดถูกจายและคูณดวยรอยละ 14.6 ตอปซ่ึงเปนไปตามจํานวนวัน
จากเสนตายที่ไดกําหนดไวจนกระทั่งถึงวันที่ซ่ึงเงินไดถูกจายตามความเปนจริง แลวก็บางสวนของ
ขอสัญญาซึ่งเกินจํานวนที่ไดคํานวณดังที่กลาวขางตนเปนโมฆะ 
 
(โมฆะกรรมของขอสัญญาซึ่งทําใหผลประโยชนของผูบริโภคเสื่อมเสียไปโดยฝายเดียว) 
มาตรา 10 
 ขอสัญญาซึ่งจํากัดสิทธิของผูบริโภค หรือเพิ่มหนาที่ของผูบริโภคเกินขอจํากัดและการเพิ่ม
หนาที่ซ่ึงจะมิฉะนั้นแลวจะถูกปรับเขากับการใชบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง ประมวล
กฎหมายพาณิชย และพระราชบัญญัติอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน และซ่ึง
ในขณะเดียวกัน ทําใหผลประโยชนของผูบริโภคเสื่อมเสียไปโดยฝายเดียวซ่ึงเปนการขัดกับตามที่
กําหนดในยอหนาที่สองของมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายแพงเปนโมฆะ 
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หมวด 4  บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด (มาตรา 11 มาตรา 12) 
(การนําพระราชบัญญัติอ่ืนมาใชบังคับ) 
มาตรา 11  
 เพื่อที่จะบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือคําสนองสัญญาผูบริโภคและความ
สมบูรณของขอความในสัญญาผูบริโภคใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและประมวล
กฎหมายพาณิชยมาใชบังคับรวมกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ในกรณีบอกลางการแสดงเจตนาที่จะทําคําเสนอหรือคําสนองสัญญาผูบริโภคและความ
สมบูรณของขอความในสัญญาผูบริโภคถามีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นนอกเหนือจาก
ประมวลกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายพาณิชยก็ใหใชกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับดวย 
 
(บทท่ีไมใชบังคับ) 
มาตรา 12  
 ไมใชกับสัญญาจางแรงงาน 
บทเฉพาะกาล 
 พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2001 และใชกับสัญญาผูบริโภคที่เกิดขึ้น
หลังจากสัญญาฉบับนี้ใชบังคับ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล สรธร สระศรี 
                                       เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ ที่จังหวดันราธิวาส 
ประวัติการศึกษา                                         สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จาก 
                                                                   มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙                                      
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ประกอบอาชพี ทนายความ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถงึ 
 ปจจุบัน สถานที่ทํางาน สํานกังานกฎหมาย สระศรี 
 ทนายความ                   
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