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โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 ๑.	บทนำ
    พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา สำหรับวัตถุประสงค์ในการประกาศ 
ใช้นั้นเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ  
เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญามีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคล  
ตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาซึ่งรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงถึงแม้ว่าจะมีคู่สัญญา 
ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ เว้นแต่กรณีเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ 
ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าได้อาศัยหลักกฎหมายดังกล่าวเอาเปรียบผู้บริโภค 
ส่งผลให้ เกิดความไม่ เป็นธรรมขึ้นในสั งคม จึ งจำเป็นต้องกำหนดกรอบของการใช้หลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล โดยกำหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ 
พิจารณาว่าข้อสัญญาใดไม่เป็นธรรม และให้อำนาจศาลส่ังให้ข้อสัญญาดังกล่าวน้ันมีผลใช้บังคับได้ 
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
  ปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ใช้ 
บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว แต่สภาพปัญหาความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการใช้สัญญา 
ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สัญญาสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ 
สญัญาเชา่ซือ้        สญัญาบตัรเครดติ              สญัญาซือ้ขายบา้นจดัสรร            ปรากฏวา่แทบจะไมม่กีารฟอ้งรอ้งดำเนนิคด ี
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เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

๑๐๘

โดยอาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากกฎหมาย 
ดังกล่าวยังขาดแนวคิดและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของความเป็นธรรม

 ๒.	สภาพปัญหาของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่พบในปัจจุบัน
  รศ.ดร.	พินัย		ณ	นคร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ ดังนี้๑  

  กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้รับความสนใจจากนักกฎหมายและ
ได้รับการตราขึ้นเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อใช้ควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในหลายประเทศ อาทิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี Doctrine of Unconscionability ซึ่งอยู่ใน §-๓๐๒ ของ Uniform 
Commercial Code (U.C.C) ให้อำนาจศาลปฏิเสธที่จะบังคับตามข้อสัญญาที่ศาลเห็นว่าไม่เป็นธรรม  
ประเทศอังกฤษมี Unfair Contract Terms Act ๑๙๗๗ (UCTA) ประเทศเยอรมนีมี Standard 
Terms Act ๑๙๗๖ ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๗๘ - ๒๓ วันที่ ๑๐ มกราคม  ๑๙๗๘ และวันที่  
๕ มกราคม ๑๙๘๘ ประเทศเบลเยียมมีกฎหมายการปฏิบัติทางการค้าและข้อมูลและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ปี ๑๙๙๑ (Loi sur les pratiques de commerce et l’information et protection  
du consommateur ๑๙๙๑) ประเทศอิสราเอลมี Standard Contracts Act ๑๙๖๔ ประเทศออสเตรเลีย 
มี Trade Practices Act และสหภาพยุโรปมี Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts 
ในปี ๑๙๙๓ ใช้บังคับกับสัญญาทั่วไปที่ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทำกับผู้บริโภคซึ่งประเทศสมาชิก 
ได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการตาม ส่งผลให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีกฎหมายควบคุมข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สำหรับประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ได้รับการยกร่างขึ้นโดยมี Unfair Contract Terms Act ๑๙๗๗ ของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบ 
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
  ๒.๑	 ลักษณะทั่วไป
     ข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมี ๘ ประเภท
     (๑) ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ 
วิชาชีพ  (มาตรา ๔)
     (๒) ข้อตกลงในสัญญาสำเร็จรูป (มาตรา ๔)
     (๓) ข้อตกลงในสัญญาขายฝาก (มาตรา ๔)
     ข้อตกลงในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) หากทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า 
หรือวิชาชีพ ผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร  
กฎหมายถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณีเท่านั้น

  ๑ พินัย  ณ นคร, กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	:	แนววิเคราะห์ใหม่เชิงเปรียบเทียบ, วารสารนิติศาสตร์ ๓๐ 
(ธันวาคม ๒๕๔๓) หน้า ๕๔๖-๕๘๘. 
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     (๔)  ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทำ 
นิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะแต่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือ 
เสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ข้อตกลงเช่นนี้กฎหมายให้มีผลบังคับ 
ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (มาตรา ๕)
     (๕) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ 
เพ่ือความชำรุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์ท่ีต้องส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ข้อตกลงเช่นน้ี 
กฎหมายห้ามเป็นการเด็ดขาด แต่ถ้าผู้บริโภคได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิ 
อยู่แล้วในขณะทำสัญญา กฎหมายให้ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณี (มาตรา ๖)
     (๖) ข้อตกลงเก่ียวกับมัดจำ กฎหมายให้อำนาจศาลลดมัดจำท่ีจะริบกันตาม 
สัญญาลงเหลือเพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงหากศาลเห็นว่ามัดจำนั้นสูงเกินส่วน (มาตรา ๗)
     (๗) ข้อตกลง ประกาศ หรือคำแจ้งความที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือ 
จำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญา กฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดหากมีผลยกเว้นหรือจำกัด 
ความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่นซึ่งตนต้องรับผิดด้วยแต่หาก 
มีผลยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในความเสียหายอย่างอื่น กฎหมายให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่ 
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (มาตรา ๘)
     (๘) ห้ามมิให้ผู้กระทำละเมิดอ้างความตกลงหรือความยินยอมของ 
ผู้เสียหายเป็นเหตุยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดของตน หากการกระทำละเมิดน้ันเป็นการ 
กระทำท่ีต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(มาตรา ๙) อันเป็นหลักกฎหมายเสริมหลักกฎหมายละเมิดที่ว่า “ความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็น 
ละเมิด” (Volenti non f it injuria)
     โดยมีหลักทั่วไปอยู่ในมาตรา ๔ วรรคแรก ซึ่งระบุว่า “ข้อตกลงในสัญญา 
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ	 หรือในสัญญาสำเร็จรูป	 หรือในสัญญา 
ขายฝาก	 ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ	 หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป	 หรือผู้ซื้อฝาก 
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร	 เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 และมีผลใช้บังคับได้เพียง 
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น”
  ๒.๒	 ปรัชญาการคุ้มครองผู้บริโภค
     จากหลักทั่วไปในมาตรา ๔ จะเห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา 
ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญ๒ พิจารณาได้จากข้อความที่ระบุว่า  
“ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

 ๒“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใดเพื่อ 
ให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน 
บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระทำเพื่อ 
การค้าด้วย.
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๑๑๐

การค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภคเกินสมควร เป็นข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และมีผลบังคับเพียงเท่าท่ี 
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี” อย่างไรก็ตาม ความในมาตรา ๔ ที่ระบุให้ศาลมีอำนาจตรวจสอบความ 
ไม่เป็นธรรมที่มิได้อยู่ในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพด้วยถ้าเป็น
ข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาสำเร็จรูป อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งใช้สัญญาสำเร็จรูปของ 
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างได้ว่าข้อสัญญานั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งที่ 
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่ควรให้ความคุ้มครอง เว้นแต่เป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้ารายเล็กที่อยู่ในสถานะเช่นเดียวกับผู้บริโภค แต่กรณีผู้ประกอบธุรกิจการค้ารายเล็ก 
ที่อยู่ในสถานะเช่นเดียวกับผู้บริโภคเข้าทำสัญญาเพื่อการค้า กฎหมายกลับไม่ให้ความคุ้มครองเลย 
เพราะมิใช่ผู้บริโภคตามบทนิยาม
     นอกจากน้ียังพบว่ามาตรา ๔ น้ี ยังใช้บังคับกับข้อตกลงในสัญญาขายฝากอีกด้วย 
โดยระบุให้ข้อตกลงที่ทำให้ผู้ซื้อฝากได้เปรียบผู้ขายฝากเกินสมควรเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (แต่มิได้กำหนดให้ใช้บังคับแก่สัญญาขายฝาก 
ที่ทำกับผู้บริโภคเท่านั้น) ทั้งที่ความในมาตรา ๔ นั้น เป็นหลักทั่วไป การนำความที่กล่าวถึงข้อตกลงใน 
สัญญาขายฝาก ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษมาบัญญัติรวมไว้ในมาตรานี้ จึงไม่ถูกต้องนัก 
  ๒.๓	 เกณฑ์ในการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรม
     ๑)		 ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญา	
        การท่ีมาตรา ๔ ได้กล่าวถึง “การได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
เกินสมควร” อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของ 
ข้อสัญญา ทั้ง ๆ  ที่เกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยท่ัวไปของประเทศต่าง	ๆ 	 
น้ัน	 ต้องพิจารณาท้ังในเน้ือหาของข้อสัญญาและกระบวนการในการทำสัญญา กล่าวคือ พิจารณาทั้ง
ความเป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญาและความเป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา อาทิ มีการข่มขู่ 
การใช้กลฉ้อฉล การให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดโดยมิได้มีเจตนาฉ้อฉล การสำคัญผิด หรือการใช้ 
ข้อสัญญาในลักษณะซ่อนเร้น  ไม่อาจมองเห็นชัดเจน หรืออ่านไม่เข้าใจ หรือไม่
        นอกจากนี้ มาตรา ๔ วรรคสาม ยังได้ระบุให้ “ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือ 
มีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ อาจถือ
ได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง” พร้อมให้ตัวอย่างข้อตกลงเช่นนี้ไว้ ดังนี้
        (๑) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
        (๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
        (๓) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิ 
บอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
        (๔) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติ
ตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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        (๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้ 
อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
        (๖) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่า 
ราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี
        (๗) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ 
ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
        (๘) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระ 
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผิดนัดชำระหนี้
        (๙) ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้อง 
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
       แต่ตัวอย่างดังกล่าวมิได้มีมากพอที่จะเป็นแนวทางให้ศาลวินิจฉัย 
ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากตัวอย่างข้อสัญญาหลายข้อ 
มีความซ้ำซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างตามข้อ (๒) (๕) (๗) และ (๙) ล้วนกล่าวถึงข้อสัญญาที่
อีกฝ่ายหนึ่งรับภาระสูงเกินควร มิได้มีผลขยายความคำว่า “ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร” 
หรอืคำวา่ “ปฏบิตัหิรอืรบัภาระเกนิกวา่ทีว่ญิญชูนจะพงึคาดหมายไดต้ามปกต”ิ ตามมาตรา ๔        วรรคแรก 
และวรรคสามในสาระสำคัญ อีกทั้งตัวอย่างในข้อ (๑) ซึ่งกล่าวถึง “ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัด 
ความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา” ก็เป็นสิ่งที่ไร้ความหมายเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๘ 
เพราะมาตรา ๘ กำหนดไว้เป็นพิเศษแล้วเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิด
หรือผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อตัวอย่างข้อสัญญาที่อาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรมในข้อ (๑) (๒) (๕) (๗) และ (๙)  
ไร้ความหมาย จึงเหลือตัวอย่างตามข้อ (๓) (๔) (๖) และ (๘) ซึ่งมีเพียง ๔ ตัวอย่างเท่านั้น และ 
ยังเป็นท่ีสงสัยว่าศาลสามารถสร้างหลักเกณฑ์วัดความไม่เป็นธรรมทางเน้ือหาของข้อสัญญาได้เองหรือไม่  
     ๒)		 ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา
        ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๐ 
ซึ่งบัญญัติว่า“ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทั้งปวง รวมทั้ง
        (๑) ความสุจริต อำนาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ 
ความสันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้ทางเสีย 
ทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง
        (๒) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
        (๓) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
        (๔) การรับภาระท่ีหนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง”
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เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

        พฤติการณ์ที่กล่าวใน (๑) และ (๒) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในกระบวนการ 
ทำสัญญาเป็นเรื่องของความไม่ เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ส่วนที่กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติ 
ในลักษณะที่ชัดเจนว่าข้อสัญญาใดที่จะถือว่าไม่เป็นธรรมนั้นจะต้องไม่เป็นธรรมทั้งในเนื้อหา 
ของข้อสัญญาและในกระบวนการทำสัญญา จึงเป็นไปได้ว่าศาลอาจจะวินิจฉัยให้ข้อสัญญาพิพาท 
เป็นข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมเมื่ อศาลเห็นว่ า เนื้ อหาของข้อสัญญานั้นทำให้คู่ สัญญาฝ่าย 
กำหนดข้อสัญญาได้ เปรียบมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ งมากโดยที่ศาลมิได้พิ เคราะห์อย่างแท้จริง 
ว่ามีพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาหรือไม่ จึงสมควรกำหนด 
อย่างชัดเจนให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องประกอบด้วยความไม่เป็นธรรมทั้งสองประเภท
        นอกจากน้ี ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ีแสดงถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการ 
ทำสัญญาตามมาตรา ๑๐ ซึ่งระบุถึงความสุจริต อำนาจต่อรอง และฐานะทางเศรษฐกิจ นั้น กฎหมาย 
ไม่ควรอธิบายความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาโดยอิงกับคำว่า “สุจริต” เนื่องจากพฤติการณ ์
บางอย่างมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าหรือวิชาชีพไม่สุจริตในความหมายทั่วไป เช่น กรณีการใช้ 
ภาษากฎหมายเขียนสัญญาที่ผู้บริโภคไม่อาจเข้าใจ หรือกรณีที่ผู้บริโภคขาดโอกาสพิเคราะห์ข้อสัญญา 
เพราะสภาวะเร่งรีบ สำหรับ “อำนาจต่อรอง	 และฐานะทางเศรษฐกิจ” นั้น ต้องมิใช่การวินิจฉัยให ้
ข้อสัญญาที่ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบมากเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อคู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ เข้าใจ และมีโอกาสตรวจสอบข้อสัญญา แม้จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือ 
มีสถานะทางการเงินด้อยกว่า
        สำหรับ (๓) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตาม 
สัญญานั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ เวลาในการปฏิบัติตามสัญญาอาจเป็นเกณฑ์พิเคราะห์ 
ความไม่เป็นธรรมในเน้ือหาของข้อสัญญา เช่น กรณีท่ีผู้บริโภคต้องรับภาระหนักเป็นเวลานานก็อาจ 
ทำให้เห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และสถานท่ีในการทำสัญญาก็ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงส่ิงใด ประกอบกับ  
(๔)รับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น 
เป็น เรื่ อง เกี่ ยวกับความไม่ เป็นธรรมในเนื้ อหาของข้อสัญญา การนำมากล่ าวไว้อีก ใน 
มาตรา ๑๐ (๔) อาจจะเป็นส่ิงท่ีไร้ความหมาย เพราะซ้ำกับส่ิงท่ีกล่าวไว้แล้วในมาตรา ๔ วรรคแรก 
และวรรคสาม ที่กล่าวถึง “ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร” หรือ “ปฏิบัติหรือรับภาระ 
เกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการร้อยเรียง 
ความคิดในการตรากฎหมายฉบับน้ีเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบและสร้างความสับสนและความไม่แน่นอน
 ๓.		แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม๓ 
   แนวความคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่  

เป็นธรรมพ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความจำเป็น 

๑๑๒
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สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.
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ในการแก้ไขปรับปรุงจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย  

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับความจำเป็นและประเด็นที่สมควร 

ต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อให้สดคล้องกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

อันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมและเป็นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 

สภาวการณ์ในปัจจุบันโดยมีประเด็นที่สำคัญสรุปถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรมได้ ดังนี้

   (๑)	กำหนดประเด็นเร่ืองข้อสัญญาท่ีถือว่าไม่เป็นธรรมให้มีความชัดเจน  

โดยกฎหมายควรบัญญัติให้ชัดเจนว่าข้อสัญญาใดที่จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องปรากฏ 

ความไม่เป็นธรรมท้ังในกระบวนการของการทำสัญญาและในเน้ือหาของข้อสัญญา เพื่อป้องกันมิให้ 

มีการวินิจฉัยเนื้อหาของข้อสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายกำหนดข้อสัญญาได้เปรียบมากกว่าคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

   (๒)	 	ปรับปรุงขอบเขตของข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	 ตามมาตรา	 ๔ โดยท่ี 

มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  

ได้กำหนดขอบเขตของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้ 

เปิดกว้าง กำหนดให้การทำสัญญาในลักษณะใดก็ตามที่มีกระบวนการในการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

และมีเนื้อหาของข้อสัญญาที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินสมควรให้ถือว่า 

เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะปรากฏในข้อสัญญาใด ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องให้มีการ 

ใช้กฎหมายนี้อย่างครอบคลุมและอย่างทั่วถึงให้มากยิ่งขึ้น

   (๓)	ควรบัญญัติบทลงโทษ	 (Sanct ion)  ไว้ ในกฎหมาย  ทั้ งนี้ เพื่ อ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเกิดความยำเกรง จากเดิมที่ให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น 

บังคับได้เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่าน้ัน โดยให้ศาลมีอำนาจปรับโครงสร้างของ 

ข้อสัญญาหรือให้ยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น ๆ ได้ด้วย

   (๔)	ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างของข้อสัญญาท่ีศาลอาจวินิจฉัยว่าเป็นข้อสัญญาที่ 

ไม่เป็นธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยของศาลให้มากขึ้น โดยอาจใช้แนวทางที่กำหนดไว้ใน 

กฎหมายหรือตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม

   (๕)	ควรเพ่ิมมาตรการในเชิงป้องกัน	 โดยการเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑ ซึ่งมีการกำหนดให้ข้อสัญญา 

บางประเภทเป็นสัญญาควบคุมที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนนำมาใช้ หรือกำหนดให้สัญญา 

๑๑๓
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เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

บางประเภทต้องมีข้อสัญญาที่เป็นธรรมบางประการ๔ ดังเช่นที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคประกาศให้ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน 
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจขายห้องชุด เป็นต้น เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญา
   (๖)		เ ปิด โอกาสใ ห้ ผู้บ ริโภค ซ่ึง ไ ด้ รับความ เ สียหายจาก ข้อ สัญญา ท่ี  
ไม่เป็นธรรมนำเสนอข้อเรียกร้องต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพ่ือปรับเปล่ียนข้อสัญญาน้ันได้ 
โดยตรง	 โดยไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน วิธีการ เวลา และ 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง
 ๔.		สรุป
   พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตราขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริ โภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้าหรือวิชาชีพ และได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว แต่ยังคงประสบสภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคในหลายประการ อาทิเช่น ในเรื่องการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค 
เรื่ องแนวความคิดเกี่ ยวกับความไม่ เป็นธรรมที่ ขาดความชัดเจน เรื่ องบทกำหนดโทษ  
และเรื่องตัวอย่างของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้น พระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าวนี้จึงสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งนี้ โดยควรเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้าหรือวิชาชีพเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้

  ๔พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๓๕ ทวิ “ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมาย 
กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทำเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอำนาจกำหนดให้การประกอบ 
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
   ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
    (๑)  ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
    (๒)  ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”.

๑๑๔




