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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยสําเร็จเรียบรอยดวยดี โดยไดรับความกรุณา
จาก ศาตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล อาจารยที่ปรึกษา  ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสดวยดีตลอดมา จนกระทั่งทําใหการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณครบถวน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายนิโรธ เจริญประกอบ รองเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหแกผูวิจัย ตั้งแต
ในชั้นการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ การคนควาหาขอมูลภายในสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบโครงสรางเนื้อหา ใหคําปรึกษา จนในที่สุดการทําวิจัยใน
ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาตราจารยสมชัย ทรัพยวณิช ประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ กรรมการ ที่สละเวลาอันมีคาของทานในการชี้แนะ 
ใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือในการตรวจตราวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยไปดวยดี 

ผูวิจัยกราบขอบพระคุณ นายปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี ที่ใหความกรุณาใหความรูแก
ผูวิจัยในสวนเนื้อหาภาคภาษาไทย และตางประเทศ ทั้งการคนควาวิจัยเอกสารตางๆ, นางสาว     
วรารัตน  อุดมยิ่งเจริญ ที่ใหความกรุณาจัดทําเนื้อหาสวนบทคัดยอภาคภาษาอังกฤษ และนายพัลลภ 
แพทยไชยวงค ที่ชวยประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยและดานอื่นๆจนทําใหการทําวิจัยในครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบคุณ นายสิรธีร  มหาวินิจฉัยมนตรี  ที่ชวยสละเวลาในการวิเคราะหขอมูล และ
ความชวยเหลือในทุกๆ ดาน   และผูวิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญของ นายธรรมนูญ             
สุขสวัสดิ์ และ นางละออ  สุขสวัสดิ์ บิดามารดาของผูวิจัย และพระคุณของบรรดาครูบาอาจารยทุก
ทานที่ไดอบรมสั่งสอนจนทําใหผูวิจัย สามารถกาวมาสูจุดนี้ไดเชนทุกวันนี้ 
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บทคัดยอ 

 
 เนื่องดวยปจจุบันการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยนอกจากตองปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจและการบริหารงานบุคคลแลว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  อันเปนกฎหมายที่มุง
ควบคุมกอนสัญญาเกิด  และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 อันเปน
กฎหมายที่มุงควบคุมหลังเกิดสัญญาโดยองคกรศาลยุติธรรม  บัญญัติขึ้นเพื่อแกไขขอสัญญาที่ไม
แนนอนของธนาคารพาณิชย  และควบคุมการทําสัญญาบางประเภทของผูประกอบธุรกิจกับ
ผูบริโภค  เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมมากกวาเดิม  

วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปญหาขอสัญญาไมเปนธรรมของธนาคาร
พาณิชย เฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขางตน โดยใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร รวบรวมขอมูลจากตําราภาษาไทยและตําราภาษาตางประเทศ  นําแนวคิดและ
หลักกฎหมายในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศตางๆมาวิเคราะห
เปรียบเทียบ อาทิ ประเทศเยอรมัน, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา สัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย ยังมีปญหาบางขอที่ไม
สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา อันเขาขายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม อาทิเชน  ขอ
สัญญาเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตของธนาคาร,สัญญาเกี่ยวกับการยกขอตอสู
ที่มีอยูตามสัญญาซื้อขายกับรานคาเพื่อปฏิเสธการชําระหนี้ตามขอสัญญาของธนาคาร,การระบุขอ
สัญญาที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดไว  เปนตน 

แนวทางแกไขปญหาโดยรวมแลวมี 2 แนวทางใหญๆ คือ  
1.  เพื่อเปนแนวทางประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล ภาครัฐควรผลักดันให

ดําเนินการ ดังนี้  
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-  ใหผูประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยรวมตัวจัดทําประมวลแบบแผนแนวทางปฏิบัติ
ของธนาคารพาณิชย เพื่อใหศาลและลูกคาของธนาคารพาณิชยทราบวิธีปฏิบัติของธนาคารที่ชัดเจน 

-  ใหธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรของรัฐมีหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย
ตามกฎหมาย ควรมีสวนรวมหรือเปนแกนกลางที่สําคัญในการออกแบบกําหนดขอความในนิติ
กรรมสัญญาของธนาคารพาณิชยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือเปนผู
กําหนดรูปแบบและเนื้อความของสัญญาบัตรเครดิตเอง  ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการวา
ดวยสัญญา  

2.  การใชและการตีความตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540  
ควรเปดกวางและคํานึงความสําคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย  ที่เปนแหลงสถาบันการเงินที่สําคัญ
ของประเทศ 
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หัวขอวทิยานพินธ ปญหาขอสัญญาไมเปนธรรมของธนาคารพาณิชย : ศึกษาเฉพากรณ ี
             สัญญาบัตรเครดิต 
ช่ือผูเขียน     นฤมล สุขสวัสดิ์ 
อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พพิัฒนกุล 
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ 
 
 เนื่องดวยปจจุบันการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยนอกจากตองปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจและการบริหารงานบุคคลแลว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2541 อันเปนกฎหมายที่มุงควบคุมกอนสัญญาเกิด  และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม พ.ศ. 2540 อันเปนกฎหมายที่มุงควบคุมหลังเกิดสัญญาโดยองคกรศาลยุติธรรม  บัญญัติ
ขึ้นเพื่อแกไขขอสัญญาที่ไมแนนอนของธนาคารพาณิชย  และควบคุมการทําสัญญาบางประเภท
ของผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค  เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมมากกวาเดิม  

วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปญหาขอสัญญาไมเปนธรรมของธนาคาร
พาณิชย เฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขางตน โดยใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร รวบรวมขอมูลจากตําราภาษาไทยและตําราภาษาตางประเทศ  นําแนวคิดและ
หลักกฎหมายในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศตางๆมาวิเคราะห
เปรียบเทียบ อาทิ ประเทศเยอรมัน, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา สัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย ยังมีปญหาบางขอที่ไม
สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา อันเขาขายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม อาทิเชน  ขอ
สัญญาเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตของธนาคาร,สัญญาเกี่ยวกับการยกขอตอสู
ที่มีอยูตามสัญญาซื้อขายกับรานคาเพื่อปฏิเสธการชําระหนี้ตามขอสัญญาของธนาคาร,การระบุขอ
สัญญาที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดไว  เปนตน 

แนวทางแกไขปญหาโดยรวมแลวมี 2 แนวทางใหญๆ คือ  
1.  เพื่อเปนแนวทางประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล ภาครัฐควรผลักดันให

ดําเนินการ ดังนี้  
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-  ใหผูประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยรวมตัวจัดทําประมวลแบบแผนแนวทางปฏิบัติ
ของธนาคารพาณิชย เพื่อใหศาลและลูกคาของธนาคารพาณิชยทราบวิธีปฏิบัติของธนาคารที่ชัดเจน 

-  ใหธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรของรัฐมีหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย
ตามกฎหมาย ควรมีสวนรวมหรือเปนแกนกลางที่สําคัญในการออกแบบกําหนดขอความในนิติ
กรรมสัญญาของธนาคารพาณิชยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือเปนผู
กําหนดรูปแบบและเนื้อความของสัญญาบัตรเครดิตเอง  ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการวา
ดวยสัญญา  

2.  การใชและการตีความตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540  
ควรเปดกวางและคํานึงความสําคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย  ที่เปนแหลงสถาบันกรเงินที่สําคัญ
ของประเทศ 
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Thesis Title : The problem of unfair contract terms in commercial banks’: Case Study  
of the contract concerning to credit card  

Author :             Narumon  Suksawat 
Thesis Advisor :  Prof. Dr. Paisit  Pipattanakul 
Department :       Law 
Academic Year :  2006 
 

Abstract 
 
 At present, commercial banks have to comply with the law on establishing business 
organizations and personnel administration. Moreover, there are the laws on consumer protection 
(Consumer Protection Act (Vol.2) B.E. 2541) to be recognized. The purposes of those laws are to 
control the formation of contract under special circumstances. They also have to consider the 
Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 which has purpose to consequence of enforcement of the 
contract by the court of justice and to control and correct uncertainty in contracts between 
commercial banks and their consumers to provide more fairness. 
 The objectives of this thesis are study about the problem of unfair contract terms in 
commercial banks’ contract concerning to “credit card” which is associated with two Acts that are 
mentioned. Methodology of this thesis is documentary researches by using both Thai and foreign 
materials, especial those entailing concepts and principle of laws for controlling the problem and 
improving the situation of unfair contract by comparative analysis in each counties such as 
German, England, The United States of America. 
 The research are found that credit card’s contract of commercial bank has some 
problems to conflict with announcement of Committee of Contract. They aren’t conduct under 
Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 such as suspend and revocation the contract of credit card, 
challenge of commercial banks for refusing to performance debt under such agreement, addition 
or definition clause of agreement of  commercial banks are different from the clause of 
Committee of Contract are provided.  
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 From the study, it is obviously found that the Contract of Credit Facilities for 
Housing is fair for the counterparty of commercial banks. In this connection, this study proposes 
suggestions as follows: 
 1. In order to constitute guideline for the court’s adjudication, the Governmental 
agency should encourage the proceedings as follows: 
 - Commercial banks should be in associated with each others to prepare the draft of 
Guideline for Commercial Banking Practice. Thereafter, they should provide it to court and their 
customers in order to make them comprehend the banking practice clearly. 
 - The Bank of Thailand as the governmental organization supervising commercial 
banks in accordance with the law should participate or lead in drafting and designating the 
contractual terms of commercial banks’ contracts corporate with Office of the Consumer 
Protection Board.  They are provided form and clause of credit card contract under the approval 
of Committee of Contract          

2. The application and interpretation of the Section 10 of the Act should be flexible 
and banking business should be considered as important financial institution of the country. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว เพื่อควบคุมกํากับใหเกิดความ
เปนธรรมทางการคาและความปลอดภัยในการบริโภค  นอกเหนือจากกฎหมายที่ผูประกอบธุรกิจ
จะตองปฏิบัติตามแลว อาทิเชน  การจัดตั้งองคการธุรกิจ  การหาแหลงทุน  การบริหารงานบุคคล    
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจตอง
คํานึงถึงตั้งแตกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ  การกําหนดราคา   การจัดจําหนาย  และใน
ทายที่สุดการโฆษณาสินคาหรือบริการ ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ใน
ดานการทําสัญญา  และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  ออกมาเพื่อแกไข
ขอสัญญาที่ไมแนนอน  และควบคุมการทําสัญญาบางประเภทของผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค  
เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมมากกวาที่เคยไดรับ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 เปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกผูบริโภคในการรองเรียนตอคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  หรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายแก ผูผลิตสินคาหรือใหบริการใน
ลักษณะที่ไมปลอดภัยเปนอันตรายตอผูบริโภค ซ่ึงแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ขึ้นมา  ก็เพื่อใหมีมาตรการในการคุมครองประชาชนซึ่งสวนใหญเปนผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการนั่นเอง  นอกจากนี้ไดมีประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนดใหธุรกิจบางประเภทเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  กลาวคือ  หากสัญญาใดอยูในขายที่เปน
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา จะตองมีสาระสําคัญและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในประกาศในเรื่องนั้น ๆ 
ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาว  หรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข  ใหถือวา
สัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวแทน  หรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้นแทน  หรือในกรณีที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอ
สัญญาใดแลว  ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้นเลย  
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหนาที่ใหผูประกอบธุรกิจตองสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาและ
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แบบที่ถูกตองใหแกผูบริโภค  หากไมสงมอบสัญญาใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่กําหนด        
ผูประกอบธุรกิจอาจตองรับโทษทางอาญาอีกดวย 

สวนพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมขึ้นในสัญญาระหวางคูสัญญาทุกฝาย ลดความเอารัดเอาเปรียบกันในทางสัญญา
พระราชบัญญัติฉบับนี้พยายามที่จะเขาแทรกแซงในเรื่องการกําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 
โดยมุงใหศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบสัญญาที่อยูในขอบเขตแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนการ
ใหดุลพินิจแกผูพิพากษา ที่สามารถเขาไปตรวจสอบความไมเปนธรรมในทางสัญญา หรือนิติกรรม  
อ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงกับสัญญาไวดวย ไดแก ประกาศ หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวน 
หรือจํากัดความรับผิดตามมาตรา 8 และความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิดตาม
มาตรา 9 ดังนี้ ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมนี้ จงึไดนิยามศัพท ของ
คําวา “ ขอสัญญา  ใหหมายความวา ขอตกลง ความตกลงและความยินยอม รวมทั้งประกาศและคํา
แจงความ เพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดดวย ” ในการตรวจสอบความไมเปนธรรมของสัญญานี้
หากสัญญาฉบับใด มีขอสัญญาที่มีลักษณะไมเปนธรรม ทั้งสัญญาและขอสัญญาในสวนนั้น ยังคงมี
ผลสมบูรณตามกฎหมายทุกประการ หาไดทําใหสัญญาหรือขอสัญญานั้นเปนโมฆะหรือเสียเปลา
ไปทั้งหมดแตอยางใด เพียงแตขอสัญญาที่มีลักษณะเปนขอสัญญาไมเปนธรรม ก็ใหมีผลใชบังคับ
ไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ที่บัญญัติผลบังคับไวเพียงสองกรณี คือโมฆะกรรมกับโมฆียะกรรม ที่จะทําใหนิติกรรม
สัญญาที่ระบุไวเฉพาะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมใชหลักตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ตามหลักการใชและการตีความกฎหมายที่วา กฎหมายพิเศษตองนํามาบังคับใช
กอนกฎหมายทั่วไป โดยตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดวางหลักเกณฑในการวินิจฉัย
ช้ีขาดคดีของศาลไววา ขอสัญญาใดจะมีผลบังคับเพียงใด จึงจะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  ซ่ึง
การใหดุลพินิจแกศาลยุติธรรมในการเขาแทรกแซงนิติกรรมสัญญาเชนนี้เอง ยอมกอใหเกิด
ผลกระทบตอนิติกรรมสัญญาโดยเฉพาะในธุรกิจการเงินการธนาคาร ทําใหความเชื่อมั่นที่ธนาคาร
พาณิชยมีตอสภาพบังคับและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่ธนาคารพาณิชย
นําสินคาและบริการมาเสนอในรูปแบบตาง ๆ ลดนอยลง ผูบริหารธนาคารพาณิชย ตองกลับมา   
ทบทวนพิจารณาการทํานิติกรรมสัญญาของธนาคารกันอีกครั้ง ซ่ึงบรรดานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ที่
ธนาคารพาณิชยนํามาเสนอขายแกลูกคา ผูรับบริการลวนแตเปนสินคาและบริการอยางหนึ่งใน
มุมมองของตลาด ในการลงทุนทําสินคาและบริการเหลานี้ ลวนแตตองมีการวางแผนการตลาด เพื่อ
กําหนดคุณลักษณะ และองคประกอบของสินคา โดยพิจารณาถึงตนทุน ความรับผิด และความเสี่ยง
ภัยตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในสัญญา ลักษณะของสัญญาแตละ
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ประเภทที่ธนาคารพาณิชยจัดทําขึ้นนั้น อยูภายใตกรอบของหลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมสัญญา 
และบทกฎหมายที่กํากับดูแลกิจการธนาคารพาณิชย คือ พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
ซ่ึงไดวางหลักไววา ธนาคารพาณิชยสามารถทําการคาอะไรก็ได ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดใดบาง แต
เมื่อมีพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดใหอํานาจศาลยุติธรรมใช
ดุลพินิจเกี่ยวกับขอกําหนดในสัญญาวาขอกําหนดใดมีลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม จึงเกิด
ความไมแนนอนในการที่คูสัญญาจะบังคับการใหเปนไปตามสัญญา ซ่ึงแตเดิมธนาคารพาณิชยอาจ
มิไดมีการวางแผนการตลาดในสวนนี้ไว จึงเกิดความไมเชื่อมั่นในการทําสัญญาเพื่อขายสินคาและ
บริการของธนาคารพาณิชย ทําใหผูประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตองยอมรับเอาภาระและความ
เสี่ยงในสวนนี้เพิ่มขึ้นอีก เพราะถูกความจําเปนทางกฎหมายบีบบังคับ ดังนั้น ผูประกอบการ
ธนาคารพาณิชยจึงตองหาทางออก โดยการใชวิธีกระจายความเสี่ยงในสวนนี้ไปยังผูใชบริการซึ่ง
เปนลูกคาของธนาคาร ในรูปของคาธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รวมทั้งคาบริการอื่น ๆ ในอัตราที่
สูงขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เพื่อลดภาระตนทุนที่ธนาคารพาณิชยตองแบกรับไวเกินความจําเปน 

จากที่กลาวมาแลวขางตนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไม
เปนธรรม พ.ศ.2540 นั้นยังมีขอสัญญาของธนาคารพาณิชยอีกมากที่ตองนํามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมาย ผูเขียนเห็นวาสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยเปนสัญญาหนึ่งที่
นาสนใจจึงมุงศึกษาเปนการเฉพาะ เนื่องจากเปนสัญญาที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจและ
เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมตางๆในวงกวาง ซ่ึงสัญญาบัตรเครดิตในประเทศไทยขณะนี้ยังมีขอ
สัญญาบางขอที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายทั้งสองฉบับขางตน ยังมีขอสัญญาที่นอกเหนือจากที่
ระบุไวในกฎหมายที่ยังเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคที่ไมมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจซ่ึงจําตองปรับ
กฎเกณฑใหทันตอความกาวหนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอนี้ดวย 

แนวทางหนึ่งตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจศาล
ยุติธรรมใชดุลพินิจเกี่ยวกับขอกําหนดในสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยวาขอกําหนดใดมี
ลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือไม และในการนําคดีขึ้นสูศาลยุติธรรมก็มีหลายคดีที่มีการ
กลาวอางกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา แตก็ยังไมมีแนวทางใด ๆ ที่ชัดเจนในการใชอํานาจแทรกแซงนิติ
กรรมสัญญาของธนาคารพาณิชยในแตละประเภทวาประเภทใดบางที่มีขอสัญญาที่มีลักษณะไมเปน
ธรรม และประเภทใดบางที่ขอสัญญามีลักษณะเปนธรรมเพียงพอที่ศาลยุติธรรมจะไมตองเขา
แทรกแซงแลว เพื่อใหการใชดุลพินิจของศาลยุติธรรมนั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมขึ้นอยูกับ
อัตตะวิสัยของผูพิพากษาแตละคน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมแนนอนในผลบังคับของสัญญาขึ้น    
ในสวนนี้ ผูเขียนเห็นวาอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย ซ่ึงเปนสถาบัน
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การเงินที่สําคัญ และอาจทําใหกฎหมายฉบับนี้เปนอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมตอไปได 

  
1.2   วัตถุประสงคในการศึกษา 
        1.2.1  เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย 
        1.2.2  เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม 
        1.2.3  เพื่อศึกษาปญหาสัญญาที่ไมเปนธรรมของธนาคารพาณิชยกรณีสัญญาการใชบัตรเครดิต 
        1.2.4  เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกรณีสัญญาบัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย 
        1.2.5  เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับขอสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยใหเปนธรรมแกผูบริโภค 

 
1.3   สมมุติฐานการศึกษา 

สัญญาบัตรเครดิตนาจะมีความเปนธรรมตอผูใชบริการซึ่งเปนลูกคาของธนาคาร
พาณิชยเปนสวนใหญ  เนื่องจากมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  และ ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
ฯ คุมครองอยูช้ันหนึ่งแลวในขั้นตอนกอนเขาทําสัญญา  ดังนั้นศาลยุติธรรมจึงไมจําตองอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 เขาแทรกแซงการบังคับตามสัญญาอีก 
แตควรกําหนดขอบเขตใหศาลยุติธรรมใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ใหเกิดความชัดเจนในขอ
สัญญาที่เกิดขึ้นใหม เพื่อลดภาระที่เกินความจําเปนของธนาคารพาณิชย และกอใหเกิดความเปน
ธรรมแกคูสัญญาทั้งสองฝาย เพื่อใหการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยดําเนินไปอยางคลองตัว 

 
1.4   ขอบเขตของการศึกษา 

นิติกรรมสัญญาของธนาคารพาณิชยที่ไดรับผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ 
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 นั้นมีอยูหลายประเภท โดยผูเขียนประสงค
จะศึกษานิติกรรมสัญญาของธนาคารพาณิชย เฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิตเทานั้น วาหลักเกณฑ
และขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญาบัตรเครดิต มีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบคูสัญญา หรือมีความ
เปนธรรมเพียงพอหรือไม อยางไร เนื่องจากในปจจุบันการทําบัตรเครดิตกําลังเปนที่ไดรับความ
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นิยมของคนในสังคม ถือเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่สําคัญของธนาคารพาณิชย และมีการแขงขันกันดาน
การตลาดคอนขางสูง รวมทั้งพิจารณาความจําเปนในเชิงธุรกิจ ศึกษาหลักนิติกรรมสัญญาตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและมาตรการในการแกไขปญหาขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  

 
1.5  วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ใชวธีิการศึกษาวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากตําราภาษาไทย ตําราภาษาตางประเทศ วารสารวิชาการ งานวิจยั 
วิทยานพินธ และตวับทกฎหมายตางๆทีเ่กี่ยวของ เพือ่นําขอมูลเหลานี้มาศึกษาถึงหลักเกณฑและ
แนวคดิอยางมรีะบบ 

 
1.6  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
       1.6.1 เพื่อใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาสัญญาบัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย 
       1.6.2 เพื่อใหทราบแนวคิดเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุม แกไข
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
       1.6.3 เพื่อใหทราบสัญญาที่ไมเปนธรรมของธนาคารพาณิชยกรณีสัญญาการใชบัตรเครดิต 
       1.6.4 เพื่อใหทราบผลการวิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกรณีสัญญาบัตรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย 
       1.6.5 เพื่อใหทราบแนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอสัญญาบัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยใหเปนธรรมแกผูบริโภค 
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บทที่  2 
แนวคิดเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการ 

ควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

 
 ในบทที่ 2 นี้จะเปนการศกึษาและนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศตางๆซึ่งในแตละ
ประเทศจะแบงวิธีการควบคมุโดยทางศาลและโดยทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
วิเคราะหขอสัญญาบัตรเครดิตธนาคารพาณชิยในบทตอไป  
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสญัญาที่ไมเปน
ธรรมของตางประเทศ 
 แนวความคิดขอสัญญาไมเปนธรรมในตางประเทศและการแกไข ควบคุมขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมในหัวขอนี้ ผูเขียนจะไดกลาวถึง แนวความคิดและมาตรการควบคุมแกไขของประเทศ
ที่เปนตนแบบของแนวความคิดดังกลาว ประกอบไปดวย  2.2.1  แนวคดิเกี่ยวกบัขอสัญญาไมเปน
ธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศเยอรมนั 2.1.2 แนวคดิ
เกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของ
ประเทศอังกฤษ และ 2.1.3  แนวคดิเกีย่วกบัขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุม
แกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี ้
     2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับขอสัญญาไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาท่ีไม
เปนธรรมของประเทศเยอรมัน 

ตลอดชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปจจุบัน ธนาคารและบริษัทขนาดใหญในประเทศ
เยอรมัน ตางมีแนวโนมที่จะจัดการธุรกิจของตนใหถูกตองตามหลักเหตุผล(rationalize)โดยการ    
ละทิ้งวิธีปฏิบัติที่ตองตอรองในกิจการกับลูกคาแตละราย และนําเอาแบบ(form) ที่บรรจุขอสัญญา
สําเร็จรูปเขามาใช ซ่ึงทําใหกิจการตางๆในเยอรมันดําเนินไปดวยดี แตขณะเดียวกันความมุงหมาย
ในการใชสัญญาสําเร็จรูปก็เพื่อบิดเบือนบทบัญญัติแหงกฎหมาย และผลักภาระความเสี่ยงและ     
ขอเสียเปรียบทั้งปวงไปใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จึงตองมีการแกไขปญหาอันเกิดจากขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมในสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงแนวคิดของกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับขอสัญญาไมเปนธรรม ใน
กฎหมายของประเทศเยอรมัน ศาลทําหนาที่ควบคุมขอสัญญาทั่วไปทางธุรกิจ (General Condition 
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of Business) หรือขอสัญญามาตรฐานเปนสวนใหญ เชน การขนสงทางอากาศ  การประกันภัย และ
การธนาคารพาณิชย เปนตน  ศาลจะถือวาขอสัญญามาตรฐานใชบังคับไมได หากขอสัญญาดังกลาว
ไดใชในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงคที่ไมถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งหากฝายหนึ่งมีสิทธิและหนาที่
มากเกินไป  ขอสัญญามาตรฐานจะตองกอใหเกิดผลประโยชนของคูสัญญาทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 
ขอสัญญาที่แตกตางไปจากรูปแบบที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ และผูบริโภคไมอาจทราบถึง
ลักษณะเชนนั้น ขอสัญญาดังกลาวจะถูกพินิจพิเคราะหเปนพิเศษ ซ่ึงแตเดิมศาลเยอรมันเคยใชหลัก 
“การใชอํานาจผูกขาดในทางที่มิชอบ”  เพื่อตีความเปนปฏิปกษตอคูสัญญาฝายที่กําหนดขอสัญญา
มาตรฐาน แตเมื่อไมนานมานี้ศาลไดใชหลักใหคูสัญญาปฏิบัติตอกันดวยความซื่อสัตยสุจริต (Good 
Faith) ซ่ึงเปนหลักการที่กวางกวา  หากศาลชี้ขาดใหขอสัญญาใดเปนโมฆะ  ศาลก็จะนําบทบัญญัติ
กฎหมายที่เปนคุณแกผูบริโภคมากกวามาใชบังคับแทน ขอสัญญามาตรฐานจะไมเปนสวนหนึ่งของ
สัญญา หากขอสัญญาดังกลาวมีลักษณะผิดปกติมากจนกระทั่งคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมสามารถ
คาดหมายไดในพฤติการณเชนนั้น (Rule of unexpectedness) ศาลเยอรมันมีวิธีควบคุมขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมอีกอยาง เรียกวา “หลักความคลุมเครือ” คือในกรณีที่ขอความมีความหมายไมชัดแจง
จะตองถูกตีความเปนปฎิปกษตอคูสัญญาที่เปนผูกําหนดขอความนั้น (ambiguity rule) ในที่สุดเพื่อ
เปนการลดความไมเทาเทียมกันในทางปฏิบัติระหวางคูสัญญาและคุมครองปองกันคูสัญญาที่ไมมี
ประสบการณตอการเอาเปรียบของคูสัญญาที่มีฐานะเหนือกวาในทางเศรษฐกิจ กลุมทํางาน ภายใต
ความควบคุมของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเริ่มตนขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1972 ไดดําเนินการรางกฎหมาย
เกี่ยวกับขอสัญญาที่มีการกําหนดไวลวงหนาใชเปนมาตรฐานทั่วไปที่มีลักษณะไมเปนธรรมขึ้น
เสร็จ    เปนกฎหมายในวันที่ 9 ธันวาคม 1976 และมีการประกาศใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 1977 เรียกชื่อกฎหมายฉบับนี้วา Gesetz zur Regelung der Allgemeinen 
Geschaftsbedingungen (The German Standard Form Contracts Act) ซ่ึงเนื้อหาสาระของหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาที่เปนเงื่อนไขทั่วไปหรือขอสัญญามาตรฐานของเยอรมันฉบับนี้ เปนการ
คุมครองผูบริโภคที่เปนคูสัญญาที่ตองเขาทําสัญญาที่มีการกําหนดขอสัญญาไวลวงหนากอน 1 
            (1)  การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยศาล 
            เนื่องจากสัญญาสําเร็จรูปในประเทศเยอรมันนั้นไมเปดโอกาสใหคูสัญญาทั้งสองฝาย 
เจรจาตอรองกนัเหมือนอยางการทําสัญญาโดยทั่วๆไป ดวยเหตุนี้เองเปนการแสดงออกซึ่งอํานาจ
ทางเศรษฐกิจของคูสัญญาทั้งสองฝายวา คูสัญญาฝายหนึ่งนั้นมีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวา
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอยางเหน็ไดชัด จากกรณีดังกลาวจึงเกิดภาวะความไมมั่นใจในสังคมที่รับรอง
และใหความคุมครองสิทธเิสรีภาพของเอกชนในอันทีจ่ะประกอบการทางเศรษฐกิจ สงผลใหกลุม
                                                 
 1 ลักคณา พบรมเย็น. (2536). กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม (รายงานวิจัย). หนา 5-6. 
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บุคคลที่กุมอํานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกวาผูอ่ืนจะใชอํานาจเชนวานี้เพื่อแสวงหาประโยชนแก
ตนเองตามอําเภอใจ2 

ศาลเยอรมันไดนําหลักที่บรรจุอยูในบทบญัญัติตางๆของประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน 
มาใชแกไขปญหาอันเกดิจากขอสัญญาที่ไมเปนธรรมดังตอไปนี ้
                 (ก)  หลักศีลธรรมอันดีตามมาตรา 138 (1) 

ในระยะแรก ๆ ศาลไดวินิจฉัยคดีพิพาทอันเนื่องมาจากขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใน
สัญญาสําเร็จรูป โดยอาศัยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง มาตรา 138(1) ซ่ึงบัญญัติวา           
“ สัญญานั้นยอมเปนโมฆะ เมื่อสัญญานั้นขัดตอหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน ” 3 (Contra bonos 
mores) การแสดงเจตนาจะตกเปนโมฆะถาผิดศีลธรรม (immoral) ศาลฎีกาเยอรมันนิยามคําวา 
“immoral” วาเปนการฝาฝนความรูสึกผิดชอบชั่วดีของบุคคลทั่วไปทุกคน ที่มีความเขาใจวาอะไร
ถูกตองและอะไรเปนธรรม4 ศาลไดนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 138 (1) นี้ มาใช
บังคับเปนครั้งแรกกับสัญญารับขนและเก็บของในคลังสินคา ซ่ึงผู รับขนและผู เปนเจาของ
คลังสินคา ไดอาศัยอํานาจครอบงําทางการตลาดของตน วางขอกําหนดจํากัดความรับผิดชอบของ
ตนไวในสัญญาสําเร็จรูปที่ตนทําไวกับลูกคาในประการที่ขัดตอสามัญสํานึกของวิญูชน5 โดยแต
เดิมนั้นศาลฎีกาของเยอรมันไดรับอิทธิพลของแนวความคิดวาดวย ความเปนอิสระในการทําสัญญา 
จึงไมกลาโตแยงขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่ผูรางสัญญาสําเร็จรูปนํามาใสไว แตตอมาแนวคํา
พิพากษาที่เดินตามกันมาก็เร่ิมกลับทาง โดยเริ่มมีแนวคําพิพากษาวา หากขอยกเวน หรือขอจํากัด
ความรับผิดของผูขนสงขัดตอศีลธรรมอันดี (Gute Sitten)ถือวาเปนโมฆะ6 
 อยางไรก็ตาม ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 138(1) มีขอบเขตการใช
บังคับอยูอยางจํากัด ศาลมักจะปรับใชหลักศีลธรรมอันดีแกสัญญาสําเร็จรูปที่เปนสัญญาทางพาณิชย 
ซ่ึงผูรางสัญญามีการผูกขาด ขอสัญญาตาง ๆ ในสัญญาสําเร็จรูปก็ถือวามีผลใชบังคับได7  
 

                                                 
2 ทวีศิลป รักษศรี, สมชาย รัตนซื่อสกุล และอนุวัฒน ศรีพงษพันธกุล. (2538, 1 มีนาคม). “ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมันวาดวยสัญญาสําเร็จรูป.” วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 5, ฉบับที่ 1.หนา 45. 
3 Art. 138 (1)   BGB,   A legal transaction is void if it is contrary to good morals.       
4 E.J. Cohna. (1968). Manual of German Law (Vol. 1). p. 78. 
5 เกริก กรีธาพล. (as cited in Harry Silberberg). (1979). The German Standard Contracts Act.  p. 9. 
6 Ibid. p. 600. 
7 เกริก กรีธาพล. (as cited in Eike Von. Hippel). The Control of Exemption Clause  :  A 

Comparative Study. p. 602. 
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                 (ข)  หลักการตีความสัญญาตามมาตรา 133 และ157 
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพง มาตรา 138(1) มีขอบเขตการใชบังคับอยูอยางจํากัด   

ดังกลาวขางตนศาลเยอรมันจึงหันมาใชแนวความคิดวาดวย ความสุจริต (Concept of  Treu und 
Glauben) และแนวความคิดวาดวย ปกติประเพณี (Concept of Verkehrssitte) เปนหลักในการ    
ควบคุมสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงหลักนี้บัญญัติอยูในประมวลกฎหมายมาตรา 157 มีใจความวา “ สัญญา
นั้นใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึงประเพณีดวย ” 8 ใชประกอบกับ
บทบัญญัติในมาตรา 133 แหงประมวลกฎหมายแพง ซ่ึงกําหนดใหศาลตีความขอสัญญา โดย
คํานึงถึงเจตนาที่แทจริงของคูสัญญา ยิ่งกวาถอยคําสํานวนตามตัวอักษรของสัญญา 9 ตอมาป 
ค.ศ.1912  หลักการตีความสัญญาเปนปญหาขอเท็จจริงนี้ ไมนํามาใชบังคับกับการตีความสัญญา
สําเร็จรูป ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสัญญาทางธุรกิจแตละฉบับมีขอกําหนดวาดวยสิทธิ
หนาที่ของคูสัญญาใหเหมือนหรือคลายกันมากที่สุดเทาที่จะทําได  ดังนั้นเมื่อขอกําหนดของสัญญา
สําเร็จรูป เปนปญหาขอกฎหมาย ศาลสูงก็ยอมเขาแกไขเปลี่ยนแปลงหรือกลับคําวินิจฉัยของศาล
ลางไดเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญามากขึ้น 10 

ศาลฎีกาเยอรมันเห็นวา ขอสัญญาบางขอจะไมมีผลบังคับไดเลย หากปรากฏอยูใน
สัญญาสําเร็จรูป แตขณะเดียวกันขอกําหนดของสัญญาอยางเดียวกันนี้ หากปรากฏอยูในสัญญา
ธรรมดาอาจมีผลใชบังคับได อยางไรก็ตามถึงแมประมวลกฎหมายแพง มาตรา 27 จะเปดชองให
ศาลเยอรมันนําเอาความคิดวาดวยความสุจริตมาเปนหลักในการควบคุมสัญญาสําเร็จรูป แต         
ขอออนดอยของบทบัญญัติมาตรานี้ คือ การวางหลักไวแตเพียงวาสามารถใชบังคับไดกับสัญญาที่
ตองตีความเทานั้น ซ่ึงจะตองตีความไปตามความประสงคในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึงปกติ
ประเพณี บทบัญญัติดังกลาวจึงไมอาจจะนํามาใชบังคับกับขอสัญญาที่มีความหมายแนนอนชัดเจน 
ที่ไมตองตีความ และซึ่งไมอาจจะถือไดวาขัดกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงมาตรา 138 
(1) ถึงแมวาขอกําหนดของสัญญานั้นจะไมเปนธรรมก็ตาม 11 

 
 
 

                                                 
8 Art.  157  BGB  Agreements shall be interpreted according to the requirement of good faith, ordinary 

usage being taken into consideration. 
9 Harry Silberberg.  Op.cit. p. 9. 
10 Ibid. p. 10. 
11 อรนุช อาชาทองสุข . (2536). การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรม. หนา 25-27. 
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                (ค)  หลักสุจริตตามมาตรา 242 
ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 242 ไดวางหลักเกี่ยวกับหลักสุจริตที่ใชควบคุมสัญญา

สําเร็จรูปไววา “ ลูกหนี้ตองชําระหนี้โดยสุจริต ทั้งนี้โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย ” 12 ใน
สัญญาตางตอบแทน (bilateral contract) คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางก็เปนเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและ
กัน จึงนําบทบัญญัติมาตรานี้ มาใชกับคูสัญญาฝายที่เปนผูจัดทําสัญญาสําเร็จรูปดวย นอกจากนี้ยังมี
การใชบทบัญญัติแหงมาตรา 242 นี้อยางกวางขวางกวาบทบัญญัติแหงมาตรา 157 เพราะเปดชองให
ศาลวินิจฉัยวาคูสัญญาแตละฝายไดปฏิบัติตามสัญญาไปโดยสุจริต และสอดคลองกับปกติประเพณี
หรือไม ประกอบกับมาตรา 242 ยังมีความหมายที่กวางและมีความยืดหยุนกวาบทบัญญัติแหง
มาตรา 138 โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องความสุจริตในกฎหมายเยอรมันนั้น มิไดจํากัดเฉพาะ     
“ ความสุจริตตามความเปนจริง ” เทานั้น หากแตยังหมายความรวมถึง การปฏิบัติตอกันตาม
มาตรฐาน ซ่ึงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอกันในการติดตอสัมพันธกันทางการคาอีกดวย จึงมีการให
อํานาจแกศาลในการสอดเขาไปควบคุมขอสัญญาที่มีขอจํากัดความรับผิดของคูสัญญาฝายใดฝาย
หนึ่ง โดยอาศัยอํานาจในการเจรจาตอรองที่เหนือกวาของตนมากําหนดขอสํญญาขึ้นตามชอบใจ 13 
ดังปรากฏจากคําพิพากษาของศาลเยอรมันในคดีตาง ๆ หลายเร่ือง โดยศาลไดกลาวไวเปนหลักวา 
บทบัญญัติของกฎหมายมีหลักเบื้องตนวา นอกจากจะตองอํานวยความสะดวกแลว ยังจะตองมีความ
ยุติธรรม ซ่ึงเปนผลของธรรมชาติที่จะตองนํามาพิจารณาดวย ในการใชขอสัญญาสําเร็จรูปที่
แตกตางจาก        บทบัญญัติของกฎหมาย จะตองสอดคลองกับกฎหมายและหลักความเปนธรรม 14 

หลักสุจริตตามมาตรา 242 จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับศาลในการใชปรับปรุง     
กฎเกณฑทั่วไปที่กําหนดโดยสัญญาหรือการปรับกฎหมายใหเขากับพฤติการณแวดลอมพิเศษที่   
ปรากฏในแตละคดี 15 
                 (ง)  หลักการผนวกขอสัญญาเขาไวในสัญญา 

ในการที่คูสัญญาไดตกลงยนิยอมเขาทําสัญญากันนั้น คูสัญญาสามารถตกลงกันไดวา 
ขอสัญญาของฝายหนึ่งเปนเงือ่นไขในการเจรจาตอรอง ถาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยอมเขาทําสัญญาตาม
แบบที่รางขึ้น ก็ถือวาเปนการตกลงโดยปริยาย ดังนั้นการที่จะพิจารณาวาขอสัญญาใดไดผนวกเขา
ไวในสัญญาหรือไมนั้น ศาลเยอรมันจะพิจารณาจากการยอมรับของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ถาคูสัญญา

                                                 
12 Art. 242  BGB  The debtor is bound to effect performance according to the requirement of good 

faith, common habits duly taken into consideration . 
13 Harry Silberberg.  Op.cit. p.11. 
14 Ibid. 
15 E.J. Cohn a Op.cit. p.98. 
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อีกฝายหนึ่งไดยอมรับขอสัญญาใด ก็ถือวาขอสัญญานั้นไดผนวกเขาไวในสัญญา16 ซ่ึงการยอมรับ
ของคูสัญญานั้นอาจเปนการยอมรับโดยชดัแจงหรือโดยปริยายกไ็ด 
            (2)  การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายเฉพาะ                   
The Standard Form Contracts Act 199717 

 (ก)  ท่ีมาและเหตุผลในการตราพระราชบญัญัติ 
การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติขึ้นมา เพื่อชวยเหลือศาลในการแกไขปญหาทาง

กฎหมายที่เกิดจากสัญญาสําเร็จรูปก็มีสวนสําคัญมาก เนื่องจากอํานาจศาลในการที่จะพัฒนาหลัก
กฎหมายใหมขึ้นมาใชแกสัญญาสําเร็จรูปมีขอจํากัดหลายประการ อีกทั้งศาลจะสอดแทรกเขาไป
ควบคุมการใชสัญญาสําเร็จรูปก็เฉพาะแตกรณีที่บังเอิญมีคดีขึ้นสูศาลเทานั้น โดยปกติคูสัญญาที่
ไดรับความเสียหายมักยอมรับความเสียหายนั้นมากกวาที่จะเสียคาใชจายและเสี่ยงในการตอสูคดี18 
ประกอบกับมีการชี้แจงใหพรรคการเมืองตาง ๆ ไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขมาตรฐาน   
“ Small print ” จึงไดมีการพิจารณาและรางพระราชบัญญัติควบคุมขอสัญญาที่เปนมาตรฐาน 
(Standard Contract Terms) ในกลางป ค.ศ. 1974 19 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรวมคําอธิบาย ขยาย
หรือจํากัดความหลักเกณฑที่ศาลเคยสรางขึ้นมากอนบางสวน นําเอากฎหมายที่มีมาแลวกอนป ค.ศ. 
1977 มาบัญญัติไวรวมกัน และยังไดมีการระบุใหจัดตั้งองคกรทางกฎหมายขึ้นมาดวย กลาวคือ มี
บทบัญญัติทางวิธีสบัญญัติใหสิทธิองคกรของผูบริโภคฟองคดี เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับขอความ
บางอันในสัญญาสําเร็จรูปได ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเปนการนําเอาความคิดใหมและความ
เดิมมาผสมผสานเขาดวยกัน20 
                 (ข)  สาระสําคัญของกฎหมาย 

       1) ขอบเขตและลักษณะพิเศษของกฎหมาย 
 มาตรา 23 วรรคแรก บัญญัติวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมใชบังคับแกสัญญาประเภทที่
เกี่ยวกับแรงงาน มรดกหรือครอบครัว และบริษัทหรือขอตกลงเขาหุนสวน21 การที่กฎหมายกําหนด
ไวเชนนี้เนื่องมาจาก กฎหมายแรงงานมีสหภาพแรงงานเขาคุมครองผูใชแรงงานที่ไมมีอํานาจ
ตอรองอยูแลว สวนในเรื่องครอบครัวและมรดกนั้น เนื่องจากความสัมพันธในครอบครัวมี

                                                 
16 E.J. Cohn b (1971). Manual of German Law (Vol.2). pp. 30-32. 

                17 The Standard Form Contracts Act 1976. 
18 Harry Silberberg. Op.cit. p.13. 
19 Otto Sandrock. The Standard Terms Act  1976  of West Germany.  p. 553.   
20 Ibid. 
21 Otto Sand rock. Ibid.  p.556. 
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ลักษณะเฉพาะแตกตางจากความสัมพันธทางธุรกิจอยางมาก สวนกรณีหางหุนสวนนั้น เมื่อทํา
สัญญาเขาหุนสวนแลวเปนการยากที่จะแยกใหเห็นวา ฝายใดเปนฝายเสียเปรียบอันจะตองไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย  เพราะผู เปนหุนสวนถือวามีอํานาจตอรองเทากัน  นอกจากนี้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดจํากัดวา ใหใชเฉพาะระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคเทานั้น 
ฉะนั้นหากองคกรธุรกิจหนึ่งทําสัญญามาตรฐานกับองคกรธุรกิจอื่น พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีผล
บังคับถึงเชนกัน 22 
 มาตรา 1(1) 23 ไดใหคําจํากัดความของขอสัญญาที่เปนมาตรฐานไว คือ เงื่อนไขตาง ๆ 
ของสัญญาที่รางขึ้นใชกับสัญญาจํานวนมาก ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่ง (ฝายที่รางสัญญา) เสนอให          
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งยอมรับรอง ไมวาเงื่อนไขนั้นจะอยูในเอกสารตางหากจากสัญญา หรือมีอยูใน
สัญญานั้นเอง  และไมวาขอบเขตเงื่อนไขจะเปนอยางไร หรือไมวาจะพิมพขึ้นในลักษณะใด ไมวา
สัญญาจะเปนรูปแบบใด   คําจํากัดความของคําวา “สัญญาที่เปนมาตรฐาน” มีความสําคัญมาก ใน
การกําหนดขอบเขตของกฎหมายในมาตรานี้ ไดใหคําจํากัดความรวมถึงขอตกลงในสัญญาซึ่งทําขึ้น
จํานวนมาก โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะเสนอใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเห็นชอบ ทั้งนี้ไมวาขอตกลงนั้นจะ
ทําขึ้นในตราสารตางหาก หรือกําหนดไวในตัวสัญญานั่นเอง และไมวาขอตกลงนั้นจะระบุวามี
ขอบเขตเพียงใด และไมวาจะทําขึ้นโดยการพิมพ หรือทําขึ้นตามแบบใดก็ตาม คําจํากัดความนี้เปน
คําจํากัดความแบบกวาง ใชเฉพาะขอตกลงหรือเงื่อนไขซึ่งทําขึ้นเฉพาะขอสัญญาหรือธุรกิจ
บางอยาง หรือเฉพาะกาลเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ ไดถูกจํากัดใหแคบ
ลงโดยมาตรา 1 (2) 24 ที่ไดบัญญัติวา “ขอสัญญาที่คูสัญญาเจรจากันตัวตอตัว ไมถือเปนสัญญา
สําเร็จรูปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้” ซ่ึงหมายความวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมใชบังคับแกขอ
สัญญาสําเร็จรูปที่ไดมีการเจรจากันตัวตอตัว แมวาภายหลังการเจรจาจะไมมีการแกไขขอสัญญาเลย
ก็ตาม25 ซ่ึงหลักการสําคัญ ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ หมวดแรกจะเปนหมวดที่สําคัญที่สุด มี
การใหคําจํากัดความถึงขอสัญญาที่เปนเงื่อนไขหรือมาตรฐานทั่วไปในสัญญา ตามมาตรา 1 ที่กลาว
มาแลว ขอสัญญาที่ทําขึ้นไวลวงหนากอนเพื่อใชบังคับกับสัญญาจํานวนมาก ไมจํากัดจํานวนโดย
คูสัญญาฝายหนึ่ง เพื่อใชบังคับกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่เขามาผูกพันกับขอสัญญานั้นในภายหลัง 
ขอสัญญานั้นจะถือวาขอสัญญาที่เปนมาตรฐานทั่วไปหรือขอสัญญาสําเร็จรูป ทั้งนี้เวนแตจะไดมี

                                                 
22 อรนุช อาชาทองสุข. เลมเดิม. หนา 31. 
23 Nina Moore Gals ton. (1978).  Act Condemning The Regulation of The law of Standard 

Contract Terms. pp.556-557.  
24 Ibid. pp.4, 32. 
25 Otto Sand rock. Op.cit. p.557. 
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การเจรจากันตัวตอตัวตามมาตรา 1 (2) ซ่ึงตามมาตรา 4 ถือวาเมื่อมีการเจรจากันตัวตอตัวแลวจะมีคา
บังคับที่เหนือกวาสัญญาสําเร็จรูป 
 ลักษณะพิเศษของกฎหมายนี้ คือ การปองกันผูที่ทําหรือใชขอสัญญาที่เปนมาตรฐาน 
ขอสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรม อาจเปนเพราะคูสัญญาฝายนั้นเปนผูที่มีอํานาจตอรองทาง
เศรษฐกิจเหนือกวา มีความรูความชํานาญมากกวา จึงไดมีการกําหนดแนวทางใหศาลไดพิจารณา
เห็นถึงลักษณะของขอสัญญา ที่ไมสมควรใหมีผลบังคับไดหรือใหเปนโมฆะเสียเปลามาตั้งแตตน 
โดยการนําเอาหลักสุจริตมาเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ นําขอสันนิษฐานของกฎหมายที่ทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบที่ไมเหมาะสมมาพิจารณา และเมื่อมีขอสัญญาที่มีลักษณะไมสอดคลอง
กับหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังกลาว หรือมีการจํากัดสิทธิหนาที่ อันเนื่องมาจากสัญญาที่มีลักษณะ
ทําใหสาระสําคัญของสัญญานั้นถูกทําลายไป  โดยในมาตรา 9, 10, 11 ไดกําหนดลักษณะของขอ
สัญญาที่ไมควรมีผลใชบังคับหรือมิชอบดวยกฎหมายไว เปนขอสัญญาที่กอใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบอยางไมเหมาะสม ซ่ึงลักษณะตาง ๆ นี้รวบรวมมาจากแนวคําวินิจฉัยของศาลที่ไดวินิจฉัย
มากอนแลว 
 สวนอํานาจของศาลในการควบคุมขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนั้น ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดใหอํานาจแกศาลอยางกวางขวางในการพิจารณาวา ขอสัญญาใดขัดตอความเปนธรรมและ
เปนโมฆะ26 โดยบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ไดวางหลักไววา ศาลจะมีบทบาทในการควบคุมความเปน
ธรรมของขอสัญญาไดอยางไร มาตรา 9(1) จึงวางหลักวา ขอสัญญาสําเร็จรูปเปนโมฆะ ถาขอ
สัญญาดังกลาวทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเสียเปรียบเกินควรถึงขนาดที่เปนการขัดกับขอเงื่อนไขวา
ดวยความสุจริต มาตรา 9(2) วางหลักวา ในกรณีที่มีขอสงสัยใหสันนิษฐานไวกอนวาจะมีการ
เสียเปรียบเกินควร ถาขอสัญญามีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 1) ขัดกับหลักพื้นฐานของบรรทัด
ฐานทางกฎหมายที่ขอสัญญาเบี่ยงเบนไป  หรือ 2) จํากัดสิทธิหรือหนาที่ขั้นพื้นฐานตามสภาพของ
สัญญา ถึงขนาดทําลายวัตถุประสงคของสัญญา 

ความสําคัญของมาตรา 9 นี้ คือ การระบุใหศาลมีอํานาจในการควบคุมสัญญาสําเร็จรูป
โดยตรงทั้งในสัญญาเพื่อผูบริโภค (Consumer contracts) และสัญญาทางธุรกิจ (Business contracts) 
ซ่ึงหมายความวาถาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาทางธุรกิจ คือ เปนสัญญาที่คูสัญญาเขาทําสัญญาเปน
พอคาและทําสัญญาเพื่อธุรกิจ ซ่ึงไมอยูในบังคับของมาตรา 10 และมาตรา 11 (ดูพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มาตรา 24) สัญญาดังกลาวก็อาจตกเปนโมฆะตามมาตรา 9 นี้ได27 

                                                 
26 Otto Sand rock. Ibid. p. 562. 
27 วิชัย จิตตปาลกุล. (2531). สัญญาสําเร็จรูป  :  ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม. หนา 38. 
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                 (ค)  ลักษณะของขอกําหนดตามที่กฎหมายบัญญัติ 
                         1)  ขอกําหนดที่ศาลอาจพิพากษาวาเปนโมฆะ 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา 10 ไดวางขอกําหนดในสัญญาสําเร็จรูป
ซ่ึงศาลอาจพิพากษาวาเปนโมฆะไวทั้งส้ิน 8 ประการ โดยขอกําหนดเหลานี้มีลักษณะรวมกัน คือ 
หลักการตาง ๆ ที่วางไวในขอกําหนดเหลานี้ ตองไดรับการวินิจฉัยจากศาลถึงเนื้อหาสาระวาใชได
หรือไม ขอกําหนดในเรื่องดังกลาว ไดแก  เร่ืองเวลาในการตอบรับคําเสนอและการชําระหนี้ที่ไมได
กําหนดไวแนนอน, เร่ืองการขยายเวลาในการชําระหนี้, เร่ืองการสงวนสิทธิในการเลิกสัญญา, เร่ือง
การเปลี่ยนแปลงและการเบี่ยงเบนจากหนี้, เร่ืองขอกําหนดที่เปนการลงความเห็นในเรื่องการแสดง
เจตนา, เร่ืองขอกําหนดที่ถือวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับการแสดงเจตนา, เร่ืองการกําหนด
คาเสียหายที่สูงไวลวงหนาเมื่อเลิกสัญญา และเรื่องการเลือกใชกฎหมาย28  
                      2)  ขอกําหนดที่กฎหมายบัญญัติใหเปนโมฆะ 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา 11 ไดวางขอกําหนดในสัญญาสําเร็จรูป
ที่กฎหมายบัญญัติใหเปนโมฆะไวทั้งส้ิน 16 ประการ ขอกําหนดในเรื่องดังกลาว ไดแก  เร่ืองการขึ้น
ราคาในระยะสั้น, เร่ืองขอยกเวนสิทธิของคูสัญญาที่จะปฏิเสธการชําระหนี้, เร่ืองการยกเวนสิทธิหัก
กลบลบหนี้, เรื่องขอยกเวนเกี่ยวกับหนาที่ทวงถามและระยะเวลาผอนผัน, เร่ืองคาเสียหายที่กําหนด
ไวลวงหนาที่สูงเกินควร, เร่ืองเบี้ยปรับ, เร่ืองขอยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง, เร่ืองการตัดสิทธิการบอกเลิกสัญญาเมื่อผิดนัดหรือการชําระหนี้พนวิสัย,  เร่ืองการตัดสิทธิ
การบอกเลิกสัญญาเมื่อผิดนัดหรือการชําระหนี้พนวิสัยแตเพียงบางสวน,  เร่ืองขอยกเวนความรับผิด
เพื่อความชํารุดบกพรอง ,  เร่ืองขอยกเวนความรับผิดในการทําผิดขอรับประกันที่ชัดแจง, เร่ือง
ระยะเวลาของหนี้ที่ตอเนื่องกันไป, เร่ืองการใหคูสัญญาโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญา, เร่ืองการขยาย
ความรับผิดของตัวแทน, เร่ืองการผลักภาระการพิสูจน และเรื่องแบบของการบอกกลาว29 

เมื่อไดศึกษาแนวคิดของกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับขอสัญญาไมเปนธรรมและมาตรการ
ในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมแลว เห็นไดวา ประเทศเยอรมัน มีการแกไขปญหาขอ
สัญญาไมเปนธรรม โดยศาลไดนําเอาหลักการตาง ๆ ทั้งในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาปรับใช
แกคดี อันไดแก หลักศีลธรรมอันดีตามมาตรา 138 (1) , หลักการตีความสัญญาตามมาตรา 133 และ
157,  หลักสุจริตตามมาตรา 242,  และหลักการผนวกขอสัญญาเขาไวในสัญญา ซ่ึงเปนการพัฒนา
จากหลักการพื้นฐานที่สําคัญทางสังคมโดยคํานึงถึงเจตนาที่แทจริงของคูสัญญา ประกอบกับมีการ
นําเอาเนื้อหาสาระของกฎหมายเฉพาะ The Standard Form Contracts Act 1976 ในสวนที่เกี่ยวกับ
                                                 

28 German Standard Form Contract Act 1976, มาตรา 10 (1) – (8). 
29 แหลงเดิม. มาตรา 11 (1) – (16). 
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สัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญาของคูสัญญาฝายที่เสียเปรียบในการเขา
ทําสัญญาที่มีการกําหนดขอสัญญาไวลวงหนากอน โดยขอกําหนดในสัญญาบางประการอาจให
อํานาจดุลยพินิจแกศาลในการวินิจฉัยวาสามารถบังคับตามขอสัญญานั้นไดหรือไมเพียงใด แตหาก
เปนขอสัญญาที่มีลักษณะขัดตอหลักสุจริต ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ทําใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งตองเสียเปรียบเกินสมควร แลวขอกําหนดนั้นยอมตกเปนโมฆะ  

ดังนั้น  จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา หลักการที่สําคัญในพิจารณาถึงขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมของเยอรมัน ไดแก ขอกําหนดในสัญญาสําเร็จรูปใด ๆ จะตองไมขัดตอหลักการพื้นฐานที่
สําคัญในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน โดยเฉพาะหลักศีลธรรมอันดี และหลักสุจริต ตองไมมี
ลักษณะเอารัดเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจนเกินไป และในการเขาทําสัญญานั้นคูสัญญาทุกฝาย
ควรจะไดมีโอกาสในการเจรจาแบบตัวตอตัว และมีโอกาสไดศึกษาเนื้อหาของสัญญามาบาง
พอสมควร ซ่ึงจากหลักการดังกลาวนี้ ผูเขียนจะไดนําไปใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
ขอกําหนดในสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย ในบทที่ 4 ตอไป 
     2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับขอสัญญาไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาท่ีไม
เปนธรรมของประเทศอังกฤษ 

ในสวนของกฎหมายวาดวยนิติกรรมสัญญาของอังกฤษ  มีพื้นฐานมาจากหลักเสรีภาพ
ในการทําสัญญา คูสัญญาจึงสามารถตกลงกําหนดเงื่อนไขของสัญญาไดตามความประสงคของ
ตนเอง โดยกฎหมายมิไดเขาไปยุงเกี่ยวดวย เมื่ออํานาจในการตอรองของคูสัญญาแตกตางกันมาก 
ศาลอังกฤษก็ไดเขาไปแทรกแซงเพื่อใหเกิดความเปนธรรม โดยไดพัฒนาหลักการตีความสัญญา
ดังนี้ 

1)  หลัก The Contra Proferentem Rule  กลาวคือ ศาลจะตีความขอจาํกัด หรือขอยกเวน
ความรับผิดไปในทางที่เปนปฏิปกษกับคูสัญญาฝายที่จะไดประโยชนจากขอยกเวนมากที่สุด 

2)  หลัก  Fundamental Breach  ซ่ึงมี 2 ความหมาย กลาวคือ 
- กรณีที่มีการทําผิดขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่สําคัญยิ่งของสัญญา(Fundamental Term of 

the Contract) คูสัญญาฝายที่เสียหายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมอาจ
อางขอยกเวนความรับผิดในสัญญาใหเปนประโยชนตอตนเองได 30 

-ผลที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญานั้นรุนแรงผิดความคาดหมายมากจนทําใหไมมี
ประโยชนที่จะปฏิบัติตามสัญญาตอไป ซ่ึงกรณีนีคู้สัญญาผูที่เสียหายมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได 

                                                 
30 Karsales (Harrow) Ltd.  V.Walis (1956). 
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และคูสัญญาที่ผิดสัญญาจะอางขอจํากัดความรับผิดในสัญญามายกเวนความรับผิดของตนจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญาไมได31 

3)  การพิจารณาวามีการรวมเอาขอยกเวน หรือขอจํากัดความรับผิดเขาไวเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาหรือไม โดยหลักแลว หากคูสัญญาลงนามในสัญญาที่มีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเปนการ
จํากัดความรับผิดจะมีขอสันนิษฐานวาคูสัญญาดังกลาวตองผูกพันตามนั้น จะปฏิเสธวาไมรูหรือ
ไมไดอานไมได แตในกรณีที่ขอยกเวนความรับผิดดังกลาวทําในรูปของคําเตือนหรือคําประกาศ 
(Notice) ติดไวใหอานและรับทราบเองอาจมีปญหาวา ผูที่อางประโยชนจากคําเตือนหรือคําประกาศ
นั้นไดกระทําการใด ๆ เพื่อใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากคําเตือนหรือคําประกาศนั้นไดทราบถึงการ
มีอยูของขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิดนั้นหรือไมเพียงใด อยางไรก็ตามหากคูสัญญานั้นไดเคย
ติดตอทําธุรกิจดวยกันมาเปนเวลานาน โดยใชสัญญามาตรฐาน โอกาสที่ศาลจะตีความวาคูสัญญาทั้ง
สองฝายไดทราบถึงการมีอยูของขอกําหนดหรือเงื่อนไขในการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดและได
ยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวแลว จะเปนไปไดคอนขางสูง เชน Hardwick Game Farm V. 
Suffolk Agricultural etc. Association (1969) 2AC 31 

4)  ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งไดใหขอมูลหรือขอเท็จจรงิกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงขัด
ตอสาระสําคัญของสัญญา กอนหรือขณะทําสัญญา และขอมูลดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ทําให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาทําสัญญา (Misrepresentation) สัญญาที่เปนลายลักษณอักษรอาจถูกแกไข
โดยขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ใหนัน้ได 

อยางไรตาม การพัฒนาหลักการตีความของสัญญาของศาลนั้น สามารถใชควบคุมการ
เอารัดเอาเปรียบทางสัญญาไดในขอบเขตทีจ่ํากัด และเงื่อนไขของสัญญาเองก็มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อหลีกเลี่ยงหลักการตีความของศาล รัฐสภาของอังกฤษเองก็เห็นถึงความจําเปนทีจ่ะตองมี
กฎหมายเฉพาะออกมาควบคุมเรื่องนี้ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ Unfair Contract Term Act 
1977 ขึ้นมาใชบังคับ 
     (1)  การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมาย The Unfair Contract 
Term Act 197732  

The Unfair Contract Term Act 1977 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 1978 ถึงแมวา
ช่ือของพระราชบัญญัตินี้จะระบุถึงเงื่อนไขหรือขอกําหนดของสัญญา แตขอบเขตของการบังคับใช
ของพระราชบัญญัตินี้รวมไปถึง คําเตือน(Notice) ซ่ึงมีเจตนาที่จะยกเวนหรือจํากัดความรับผิด

                                                 
31 เกริก กรีธาพล. (as cited in Suisse Atlantique Societe’d’Armament Maritime SA V.NV 

Rotterdamsche Kolen Centrale  1976 , 1 AC 361). 
               32 The Unfair Contract Term Act 1977. 
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ในทางละเมิดดวย จุดประสงคหลักของพระราชบัญญัตินี้คือ ตองการควบคุมขอกําหนดในสัญญา
หรือของคําเตือนที่มีเจตนาจะยกเวนหรือจํากัดความรับผิดซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําอันเปนการ
ละเมิด หรือการกระทําผิดสัญญาขึ้น ลักษณะที่สําคัญของระบบการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
คือ การกําหนดใหขอกําหนดของสัญญาหรือคําเตือน ซ่ึงมีเจตนาจะยกเวนหรือจํากัดความรับผิด
จะตองสมเหตุสมผล (reasonable) จึงจะสามารถใชบังคับได นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยัง
กําหนดใหขอกําหนดในสัญญาหรือคําเตือนบางอยางเปนโมฆะ ไมวาขอกําหนดหรือคําเตือน
ดังกลาวจะสมเหตุสมผลหรือไม พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับกับขอกําหนดของสัญญาที่ทําขึ้นใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 1978 หรือหลังจากนั้น ไมวาความรับผิดนั้น จะเปนความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําละเมิด หรือการผิดสัญญาหรือทั้งสองอยาง สําหรับคําเตือนนั้นพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับกับ
คําเตือนที่มีเจตนาจะยกเวนหรือจํากัดความรับผิดถาหากความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากวันที่1 
กุมภาพันธ 1978 พระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นจากขอเสนอแนะ (recommendation) ของ The Law 
Commission และ The Scottish Law Commission ที่ปรากฏในรายงานฉบับที่สอง (Second Report) 
วาดวย Exemption Clause และพระราชบัญญัตินี้เปนไปตามขอเสนอดังกลาวเกือบทั้งหมด 
แนวความคิดบางอยางในพระราชบัญญัตินี้ไดมีการพิจารณาและเสนอแนะมากอนแลว ตั้งแตกอนที่
จะมี The Law Commission  

พระราชบัญญัติ Unfair Contract Term Act 1977 ครอบคลุมถึงความรับผิดสามประเภท
ใหญ ๆ  ไดแก ความรับผิดในสัญญา (liability in contract) ความรับผิดในทางละเมิดอันเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอ (liability in a tort of negligence) และความรับผิดที่เกิดจากการไมปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ระบุไวใน The Occupiers’ liability  Act 1957 และวิธีการควบคุม Exemption Clause ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีสองวิธีไดแก 1) หาม exemption clause นั้นโดยเด็ดขาดโดยกําหนดให 
exemption clause ดังกลาวเปนโมฆะไมมีผลตามกฎหมาย 2) exemption clause บางประเภทหาก
พิสูจนไดวาสมเหตุสมผล ศาลก็จะบังคับให แตหากไมสามารถพิสูจนไดศาลก็ไมบังคับให33 
 The Unfair Contract Terms Act 1997 เปนกฎหมายที่รัฐสภาประเทศอังกฤษตราขึ้นเพื่อ
ใชแกไขปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ดวยเห็นวากฎหมายที่ใช
บังคับอยูเดิมนั้นยังไมเพียงพอที่จะใหความเปนธรรมได กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญ แบงเปน 2
สวน คือ 1) มุงควบคุมการจํากัดความรับผิดของคูสัญญา (exemption clause)โดยกําหนดวาการ
กําหนดขอจํากัดความรับผิดนั้นไมมีผลบังคับ หรืออาจมีผลบังคับไดถามีเหตุผลเพียงพอ(The 
requirement of reasonableness) 2) มุงคุมครองคูสัญญาที่มีฐานะและอํานาจในการตอรองนอยกวา 
                                                 

33 เกริก กรีธาพล. (as cited in Peter K.J.Thompson). (1978). The Unfair Contract Terms Act 1997. 
pp.1-6. 
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โดยกําหนดวาในกรณีการทําสัญญาระหวางคูสัญญาฝายหนึ่ง ซ่ึงทําสัญญาในการประกอบธุรกิจ
ของตนโดยใชสัญญารูปแบบที่ตนกําหนดขึ้น(standard form contract)กับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง การ
จะบังคับตามสัญญานั้นจะตองพิจารณาวามีเหตุผลที่เพียงพอหรือไม(The requirement of 
reasonableness) โดยมีสาระสําคัญของกฎหมายดังตอไป 
 (ก)  ขอกําหนดที่ไมมีผลบงัคับตามกฎหมาย แบงเปน 
 - คํารับรองสินคาเพื่อผูบริโภค โดยกําหนดหามบุคคลใดยกเวนหรือจํากัดความรับผิด
เพื่อความสูญหายเสียหายเนื่องจากความชํารุดบกพรองในสินคาซึ่งผูผลิตและผูจําหนายสินคาไดทํา
คํารับรองไว จะกลาวอางขอสัญญาหรือประกาศแจงใดๆเพื่อยกเวนความรับผิดไมได เมื่อความ
ชํารุดบกพรองเกิดจากความประมาทเลินเลอของบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือจําหนายสินคา 
แตทั้งนี้ตองอยูในระหวางการใชประโยชนเพื่อผูบริโภคมิใชมีไวเพื่อวัตถุประสงคเชิงธุรกิจ (มาตรา 
5 แหง The Unfair Contract Terms Act 1997 )34 
 - สัญญาซื้อขายและสัญญาเชาซื้อ โดยกําหนดหามบุคคลใดอางถึงขอสัญญาเพื่อยกเวน
หรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา12 แหง The Sale of Good 
Act 1979 วาดวยคํามั่นโดยปริยายของผูขายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ที่ตราขึ้นเพื่อรับรองขอกําหนดโดย
ปริยายเกี่ยวกับสินคา และเงื่อนไขการรับประกันโดยปริยายของผูขาย ทําใหผูขายตองรับผิดตาม
กฎหมายในคํามั่นหรือคํารับรองนั้น และมาตรา 8 แหง The Supply of Goods (Implied Terms) Act 
1973 วาดวยส่ิงของที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับการเชาซ้ือ เปนกฎหมายที่มุงขจัดความไมเปนธรรม
โดยการตัดทอนอํานาจของผูขายในการกําหนดขอสัญญายกเวนหรือจํากัดความรับผิดตามที่
กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ตองเปนการขายเพื่อผูบริโภคเทานั้น35(มาตรา 6(1) แหง The Unfair 
Contract Terms Act 1997 ) 
 นอกจากนี้ยังหามบุคคลยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในการทําผิดคํามั่นโดยปริยายของ
ผูขายหรือผูใหเชาซ้ือเกี่ยวกับความถูกตองตรงกันระหวางสินคาและคําพรรณนา หรือระหวางสินคา
ตัวอยางและคณุภาพที่เหมาะสมตามวิสัยของการใชโดยท่ัวไป 
 (ข)  ขอกําหนดที่อยูภายใตเงื่อนไขความสมเหตุสมผล 
 The Unfair Contract Terms Act 1997 มาตรา 11(5) กําหนดใหบุคคลที่อางวาขอสัญญา 
หรือประกาศแจงผานการทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล สามารถใชบังคับกฎหมายไดอยาง  

                                                 
34 ดาราพร  ถิระวัฒน.(2541).กฎหมายสัญญา:สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่ไม

เปนธรรม. หนา 153-154. 
35 A.G.Guest.(1984).Anson’s Law of Contract (26 th ed.). p.115.  
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ยืดหยุนในสถานการณตางๆไมจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบดวยขอยกเวนจํากัดความรับ
ผิดดังตอไปนี้ 
                      1)  สัญญาเพื่อผูบริโภคและสัญญาสําเร็จรูป  
 The Unfair Contract Terms Act 1997 มาตรา 3 กําหนดสัญญา 2 ประเภทซึ่งขอสัญญา
อยูภายใตหลักความสมเหตุสมผล คือ 1) สัญญาใดๆที่ทําขึ้นระหวางบุคคลในทางธุรกิจกับบุคคลใน
ฐานะผูบริโภค 2) สัญญาซึ่งคูสัญญาเกี่ยวของกับบุคคลที่ทําสัญญาในทางธุรกิจดานขอสัญญา
สําเร็จรูปเปนผูรางขึ้น โดยสัญญาในทางธุรกิจจะตองผานการทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล 
ไมเชนนั้นจะกระทําสิ่งตางๆตอไปนี้ไมได คือ การยกเวนหรือจํากัดความรับผิดใดๆของตนในการ
ทําผิดสัญญาที่ตนกอขึ้น  แตไมอาจใชบังคับไดในกรณีที่คูสัญญาฝายที่กลาวถึงขอยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดมิไดเปนฝายผิดสัญญา ถาศาลเห็นวาขอสัญญาใดสมเหตุสมผลก็สามารถใชบังคับขอ
สัญญานั้นไดไมอยูใตกฏหมายนี้    นอกจากนี้ในกรณีขอสัญญาที่มีลักษณะเปนการจํากัด
ภาระหนาที่ตามสัญญามากกวาที่จะมีวัตถุประสงคเปนการยกเวนจํากัคความรับผิดในการทําสัญญา
ไมอาจบังคับได36 , การเรียกรองสิทธิท่ีจะทําใหการปฏิบัติตามสัญญาแตกตางออกไปอยางมากจากที่
ตนพึงคาดหวังไดอยางสมเหตุสมผล  กลาวคือ เปนการใหสิทธิคนที่รางสัญญาในการเปลี่ยนแปลง
วิธีการชําระหนี้หากแตกตางไปจากที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งคาดหวัง ศาลมีอํานาจพิจารณาเรื่องไดตาม
สมควรโดยดูจากถอยคําในสัญญา รูปแบบของสัญญาประเภทตางๆที่ใชกับธุรกิจแตละประเภทมิให
เกิดความคลุมเครือ37 ,การเรียกรองสิทธิท่ีจะทําใหตนไมตองปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือสวนใด
สวนหนึ่ง กลาวคือ เปนการหามคูสัญญารางสัญญาใหตนมีดุลพินิจอิสระในการเลือกปฏิบัติตาม
สัญญา หรือใหสิทธิตนที่ไมจําตองปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน 
                       2)  ขอกําหนดการชดใชคาเสยีหาย (Indemnity Clauses)  
 The Unfair Contract Terms Act 1997 มาตรา 4 (1) หามมิใหบุคคลใดทําขอสัญญาที่
ระบุใหผูบริโภคตองชดใชคาเสียหายแกบุคคลอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับความรับผิดที่บุคคลนั้นกอข้ึนดวย
ความประมาทเลินเลอ หรือการทําสัญญา เวนแตขอสัญญาดังกลาวผานการทดสอบเงื่อนไขความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงมาตรานี้มีวัตถุประสงคที่จะควบคุมขอกําหนดเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย มิใหมี
การรางขอสัญญา ใหผูบริโภคที่เขาทําสัญญาตองชดใชคาเสียหายแกบุคคลภายนอกหรือคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือประมาทเลินเลอ 
 
 
                                                 

36 เกริก กรีธาพล. (as cited in Edward Jacobs). (1990).Effective Exclusion Clause. pp.115-116. 
37 เกริก กรีธาพล. (as cited in Chin Uyuk-Tin). (1985). Excluding Liability in Contracts. p.167. 
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                      3)  หลักเกณฑเก่ียวกับความสมเหตุสมผล 
The Unfair Contract Terms Act 1997 วางหลักเกณฑวินจิฉัยเกีย่วกับความ

สมเหตุสมผลไว ดังนี ้
- เวลาในการวนิิจฉัยความสมเหตุสมผล ตองแยกพิจารณาเปนการวนิิจฉัยขอยกเวนหรือ

ขอจํากัดความรับผิดในรูปแบบสัญญา ประเภทหนึ่ง กับการวินจิฉัยขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับ
ผิดในรูปแบบการกระทําละเมิด 
 การวินิจฉัยขอยกเวน หรือขอจํากัดความรับผิดในรูปแบบสัญญา ตามมาตรา 11(1) แหง 
The Unfair Contract Terms Act 1997 กําหนดใหพิจารณาสภาพแวดลอมซ่ึงคูสัญญาไดรูหรือนาจะ
รูในขณะทําสัญญา ไมใชพิจารณาสภาพแวดลอมในเวลาผิดสัญญา ดวยเหตุนี้เวลาที่เหมาะสมใน
การวินิจฉัยความสมเหตุสมผลของสัญญาในกรณีที่มีการโอนหนี้กับการแปลงหนี้ใหมจึงมีความ
แตกตางกัน กลาวคือ การโอนหนี้เปนการโอนสิทธิเรียกรองใหแกบุคคลที่สามโดยหนี้ในสัญญาเกา
มิไดถูกกระทบกระเทือนแตเปนการเปลี่ยนตัวเจาหนี้เทานั้น   ดังนั้นเวลาวินิจฉัยความสมเหตุสมผล
ของสัญญาตองเปนในขณะที่ลูกหนี้ผูโอนทําสัญญากัน สวนการแปลงหนี้ใหมนั้นมีผลใหสัญญาเกา
ส้ินผลไปทันทีเกิดเปนสัญญาใหมโดยคูสัญญาเดิมอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของสัญญา หรืออาจ
เปลี่ยนแปลงคูสัญญาใหม ดังนั้นเวลาวินิจฉัยความสมเหตุสมผลของสัญญาตองเปนเวลาที่สัญญา
ใหมไดเกิดมีขึ้นนั้นเอง38 

การวินิจฉัยขอยกเวน หรือขอจํากัดความรับผิดในรูปแบบการกระทําละเมิด หรือการ
แจงที่ไมมีผลทางสัญญา The Unfair Contract Terms Act 1997 กําหนดใหพิจารณาวินิจฉัยความ
สมเหตุสมผลของสัญญาในขณะที่ความรับผิดเกิด หรือควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากความรับผิดเกิดจาก
การกระทําละเมิดนั้นเปนกรณีที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาในพฤติการณแวดลอมที่เปนอยู
ประกอบการวินิจฉัยความสมเหตุสมผลได 

- แนวทางในการวินิจฉยัความสมเหตุสมผล 
The Unfair Contract Terms Act 1997 มาตรา 11(2)วางแนวทางการทดสอบความ

สมเหตุสมผลไว 5 ประการดังนี้  1)ฐานะความเขมแข็งของอํานาจในการตอรองของฝายตางๆใน
สัญญาโดยคํานึงถึงวิธีการที่เปนทางเลือกซึ่งความจําเปนของลูกคาที่จะไดรับการตอบสนองได  2)
ลูกคาไดรับการชักชวนใหตกลงตามขอสัญญา หรือในการยอมรับมีโอกาสเดียวกับบุคคลอื่น แต
โดยปราศจากการตองยอมรับสัญญาที่เหมือนกัน กลาวคือ ในการเขาทําสัญญาที่มีเงื่อนไขแตกตาง
กันนั้นลูกคาสามารถตอรองรักษาผลประโยชนของตนภายใตเงื่อนไขที่ไมเปนธรรมไดมากนอย
เพียงใด เพื่อใหลูกคาไดรับการคุมครองที่แทจริง   3)การไดทราบถึงความสมเหตุสมผลที่มีอยูและ
                                                 

38 Edward Jacobs. (1990). Effective Exclusion Clause. pp.141-142. 
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ขอบเขตของสัญญาของลูกคา  4)ตองพิจารณาขอสัญญาซึ่งยกเวนหรือจํากัดความรับผิดวามีเงื่อนไข
ที่เหมาะสมหรือเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม หากมีเหตุผลหรือเปนไปไดในทางปฏิบัติขอสัญญา
ยกเวนความรับผิดก็มีผลใชบังคับได   5)สวนที่ถูกผลิต หรือแปรรูป ดัดแปลงเปนไปตามคําสั่งพิเศษ
ของลูกคาหรือไม หากลักษณะพิเศษถูกกําหนดโดยลูกคาถือไดวายุติธรรมและสมเหตุสมผลแลว 
โดยผูขายไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคาอันเกิดจากกําหนดลักษณะพิเศษนั้น แต    
ผูขายตองรับผิดในเรื่องความชํานาญในการผลิตสินคาใหเปนไปตามคําส่ังของลูกคา39 

นอกจากนี้มาตรา 11(4) แหง  The Unfair Contract Terms Act 1997 ไดวางแนวทางการ
วินิจฉัยความสมเหตุสมผลไววา เมื่อบุคคลใดพยายามจํากัดความรับผิดไวเปนเงินจํานวนแนนอน
นั้น ตองพิจารณาความสมเหตุสมผลจากองคประกอบ คือ แหลงที่บุคคลนั้นสามารถหาทรัพยสินมา
ชําระหนี้สําหรับความรับผิดเมื่อเกิดขึ้น และการที่บุคคลนั้นจะไดรับการชดใชจากการปองกันภัย 
          (2)  การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมาย The Fair Trading 
Act 1973 

กฎหมายฉบับนี้ไดเพิ่มเติมเทคนิคเพื่อการแกไขปญหาขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิด  
ดวยการใหอํานาจฝายบริหารเขาไปควบคุม  การแทรกแซงของฝายนิติบัญญัติที่จะลบลางขอยกเวน
หรือจํากัดความรับผิดจากความมีผลบังคับตามกฎหมาย  อาจเปนวิธีที่ยังไมเพียงพอที่จะควบคุม   
ขอความดังกลาว  โดยเฉพาะในกรณีระหวางผูบริโภคฝายหนึ่ง  กับผูจัดหาสินคาและบริการทาง  
การคาอีกฝายหนึ่ง  ถาสัญญาระบุขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย        
ผูบริโภคอาจเชื่อวาตนตองผูกพันตามขอความดังกลาว  และผูบริโภคจะไมดําเนินการฟองรองเมื่อ 
ผูจําหนายทําผิดสัญญา  และแมผูบริโภคฟองรองผูจําหนายอาจประนีประนอมเพื่อหลีกเล่ียงไมให
ศาลแสดงวาขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมมีผลบังคับ  และยังคงใชขอยกเวนหรือจํากัดความ
รับผิดตอไปเพื่อแกไขปญหาอันนี้  เจาหนาที่ของรัฐตองเขาแทรกแซงและบัญญัติกฎหมายสําหรับ
การควบคุมอันนี้ปรากฎอยูในกฎหมายฉบับนี้ 

กฎหมายฉบับนี้แตงตั้งอธิบดีการคาที่เปนธรรม  (Director General of Fair Trading) 
(มาตรา  1)  ระบุหนาที่อันหนึ่งของอธิบดีคือดูแลการทํากิจกรรมทางการคา  ซ่ึงเกี่ยวกับสินคาและ
บริการที่จัดหาแกผูบริโภค  มาตรา 2(1)(ก)  นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภค(Consumer Protection Advisory Committee) 
(มาตรา 3 )  อธิบดีหรือรัฐมนตรี  สามารถมอบใหคณะกรรมการพิจารณาปญหาที่วา  “วิธีปฏิบัติ
ทางการคาเพื่อผูบริโภค(consumer trade practice)  กระทบกระเทือนตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
                                                 

39 ดาราพร ถิระวัฒน. (2541).กฎหมายสัญญา:สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาไม
เปนธรรม. หนา 161-162. 
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ของผูบริโภคหรือไม” (มาตรา 14(1))  วิธีปฏิบัติทางการคาเพื่อผูบริโภค  ในคําจํากัดความไดรวมถึง 
“ขอสัญญาและเงื่อนไข  ซ่ึงสินคาหรือบริการจัดหาตามนั้นหรืออยูภายใตบังคับขอสัญญา  และ
เงื่อนไขเหลานั้น”  และ  “วิธีสงขอสัญญาหรือเงื่อนไขแกคูสัญญาอีกฝาย” (มาตรา 13(ก) และ(ข))  
ดังนั้นอธิบดีหรือรัฐมนตรีสามารถมอบใหคณะกรรมการพิจารณาทั้งเนื้อหาของขอยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิด  และวิธีการผนวกขอยกเวน หรือจํากัดความรับผิดเขาไวในสัญญา 
 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดมาตรการในการคุมครองผูบริโภค  และรักษาผลประโยชน
ของผูบริโภคไวดังนี ้
                      (ก)  การหามการใชวิธีปฏิบัตทิางการคา   

ถาวิธีปฏิบัติทางการคานั้นมผีลตอการทําขอสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเพื่อผูบริโภค  
เปนปฏิปกษตอผูบริโภคอยางไมเปนธรรม  (มาตรา 18(1)(ง))    วิธีปฏิบัติดังลาวจะถูกหามใช  และ
ผูจําหนายตองรับโทษทางอาญา (มาตรา 23)  แตอยางไรกต็ามก็ไมทําใหสัญญาทั้งหมดเปนโมฆะ
หรือฟองรองบังคับไมได (มาตรา 26)  ผูจําหนายยังสามารถใชขอกําหนดอื่นในสญัญาฟองรองได 

   (ข)  หลักประกันและการยบัยั้งแนวทางปฏิบัติทางการคา  
 เพื่อแนวทางปฏิบัติ  “กอใหเกิดความเสียหายแกผลประโยชนของผูบริโภค”  และ  “ไม

เปนธรรม”  ตอผูบริโภค  อธิบดีตองพยายามใหหลักประกันวาจะหยุดปฏิบัติเชนนั้น (มาตรา 34(1))  
ถาไมมีคําสั่งดังกลาวอธิบดีอาจขอคําสั่งจาก The Restrictive Practices  Court  เพื่อยับยั้งแนวทาง
ปฏิบัติ  (มาตรา 35 และ 37)  เพื่อวัตถุประสงคอันนี้ไดมีการใหคําจํากัดความคําวา  “ไมเปนธรรม”  
รวมถึงการฝาฝนทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง  (มาตรา 34(2) และ(3)) ดังนั้น  จึงสันนิษฐาน
ไดวารวมถึงการใชวิธีปฏิบัติรวมถึงขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิด  ที่เปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายนี้ 

 (ค)  การสงเสริมการจัดทําประมวลวิธีปฏิบัติ   
  อธิบดีมีหนาที่สนับสนุนสมาคมการคาที่ตระเตรียม “ประมวลวิธีปฏิบัติเพื่อแนะนําใน

การปองกันและสงเสริมประโยชนผูบริโภค” (มาตรา 123(3)) ประมวลเหลานี้ในบางกรณีนําไปสู
การนําสัญญาสําเร็จรูปมาใชเปนประโยชนตอผูบริโภคมากขึ้น40 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ศาลอังกฤษไดพยายามวางหลักเพื่อจํากัดขอบเขตการมีผล
บังคับของขอจํากัดความรับผิดหรือยกเวนความรับผิดที่กําหนดไวในสัญญา  โดยใชหลักการตีความ
ที่เรียกวา  contra  proferentem  ในการตีความขอสัญญาจํากัดหรือยกเวนความรับผิด  ในทางที่เปน
ประโยชนนอยที่สุดกับผูรางสัญญา  และใชหลัก The  fundamental  breach  มาจํากัดขอบเขตของ
ขอสัญญาที่จํากัดหรือยกเวนความรับผิดที่ไมเปนธรรม  โดยวางหลักวาคูสัญญาจะอางขอสัญญา
                                                 

40 G.H.  Treitel,  supra  note  110,  pp.204-208. 
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จํากัดหรือยกเวนความรับผิดไมได  ถาคูสัญญานั้นผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญ  ขอยกเวน 
หรือจํากัดความรับผิดเขาไวในสัญญา  จะถือวาผนวกเปนสวนหนึ่งของสัญญาก็ตอเมื่อไดมีการแจง
ใหอีกฝายหนึ่งทราบตามสมควรของการมีอยูของขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดดังกลาว  โดย
พิจารณาดูจากวิธีปฏิบัติทางการคา  หรือวิธีที่ปฏิบัติทํากันมา  และดูจากบุคคลในภาวะหรือวิสัย
เชนเดียวกับคูสัญญาฝายที่อางขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดวาไดดําเนินการแจงใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบตามสมควรหรือไม  ซ่ึงในอังกฤษถาไดระบุไวในที่เห็นไดชัดหรืออางไวดานหนาของสัญญา  
ก็ถือวาเพียงพอแลว  แตขอสัญญาใดที่เปนรากฐานหรือหัวใจของสัญญากฎหมายจะสันนิษฐานวา         
คูสัญญาไมมีเจตนาใหขอยกเวน หรือจํากัดความรับผิดนั้นใชบังคับ 

การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมาย The Fair Trading 
Act 1973  ก็บัญญัติถึงผลบังคับความรับผิดหรือขอยกเวนความรับผิดที่ไมเปนธรรมไวสองประการ  
คือ  ไมมีผลบังคับไดเลย  และมีผลบังคับไดภายใตเงื่อนไขความสมเหตุสมผล  ซ่ึงศาลจะมี
หลักเกณฑในการพิจารณาใหสัญญามีผลบังคับไดเพียงใดที่จะสมเหตุสมผลในแตละกรณีตามที่
บัญญัติไวในมาตรา  11  ของกฎหมายฉบับนี้  ซ่ึงมีหลักเกณฑเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล  แนวทาง
ในการวินิจฉัยความสมเหตุสมผล  มีขอสังเกตวาการจํากัดความรับผิดหรือการกําหนดขอยกเวน
ความรับผิดนั้น  ถาหากไมสามารถใหเหตุผลในการจํากัดความรับผิดไวตามสัญญาได หรือมีเหตุผล
ที่ไมสมควรแกกรณีแลว  ศาลจะตัดสินใหขอสัญญานั้นไมมีผลบังคับ เรียกวา  การควบคุมการจํากัด
ความรับผิดของคูสัญญา (exemption clauses) โดยกําหนดวาขอจํากัดความรับผิดไมมีผลบังคับ  
หรืออาจมีผลบังคับถามีเหตุผลเพียงพอ,  คุมครองคูสัญญาที่มีฐานะและอํานาจตอรองนอยกวา  โดย
กําหนดวาในกรณีการทําสัญญาระหวางคูสัญญาฝายหนึ่ง  ซ่ึงทําสัญญาในทางธุรกิจของตนโดยใช
สัญญาสําเร็จรูปตามรูปแบบที่ตนกําหนด (standard  form  contract)   กับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่เปน
ลูกคาของตน  การที่จะบังคับตามขอสัญญานั้นจะตองมีเหตุผลเพียงพอหรือไม  นอกจากนี้ประเทศ
อังกฤษยังไดนําเอา Directive  ของสหภาพยุโรปมาใชบังคับ  โดยการออก  The  Unfair  Terms  in  
Consumer  Contracts  Regulation  1994 และ  1999  มาใชบังคับควบคุมในสัญญาสําเร็จรูประหวาง
ผูบริโภคกับผูขายสินคา  โดยขอสัญญาใดที่ขัดตอหลักความสุจริต  ซ่ึงกอใหเกิดความไมสมดุลกัน
ในเรื่องสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา  กอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค  จะเปนขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม  โดยจะตองพิจารณาจากสถานการณตาง ๆ ขณะที่มีการทําสัญญาดวย  และในกฎหมาย The 
Fair Trading Act 1973  ก็มีการแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  โดยใหอํานาจฝายบริหารเขา
ไปดูแลพิจารณาวิธีปฏิบัติทางการคา  เพื่อประโยชนแกผูบริโภคดวย 
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กลาวโดยสรุป  มาตรการปองกันและแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศอังกฤษ  
มีหลักที่เปนพืน้ฐานสําคัญที่ใชในการแกไขปญหาขอสัญญาไมเปนธรรม  ที่กําหนดไวในสัญญาคือ  
หลักการความสมเหตุสมผลหรือมีเหตุผลเพียงพอของขอสัญญา 
       2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับขอสัญญาไมเปนธรรมและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี  (Common  Law) 
ศาลแหงสหรัฐอเมริกาจึงไดพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  โดยใชหลักการ      
ตีความสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมเพื่อใหเหมาะสมแกคดีแตละคดีไป (case  by  case)  ทําให
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตกเปนโมฆะ  โดยใหเหตุผลวาขัดตอนโยบายสาธารณะ (public  policy) ,  
ไมชอบดวยเหตุผล(unreasonableness)  โดยเหตุผลจะแปรเปลี่ยนไปตามพฤติการณในขณะนั้น  
นโยบายสาธารณะถือเปนเครื่องมือของการควบคุมทางกฎหมายที่ยืดหยุนอยางยิ่ง  และเหมาะสมตอ
สภาวการณทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  หลักสัญญาของอเมริกาที่ศาลอางถึงในหลาย
คดี  เชน  นโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน (public  policy),  คํารับประกัน
โดยปริยาย (implied  warranty) ,  ไมมีความยินยอมรวมกัน (lack  of  mutual  assent),  ไมมีการตาง
ตอบแทนกัน(lack  of  mutuality),  ความลมเหลวของการตางตอบแทน(failure  of  consideration),  
ขอบกพรองในการกอใหเกิดสัญญา(defects  in  formation  of  contract),  การตีความสัญญา
(construction),และความซื่อสัตยสุจริต(good  faith)  เปนตน  ตอมาจึงไดมีการรวบรวมกฎหมาย
พาณิชยเขาไวดวยกันเปนประมวลกฎหมายพาณิชย (uniform  Commercial  Code) ซ่ึงในมาตรา  2-
30241  ไดบรรจุหลักความไมมีมโนธรรม (unconscionability)  ซ่ึงใชเฉพาะแกสัญญาซ้ือขาย
สังหาริมทรัพยแตศาลก็นําหลักนี้ไปปรับใชกับสัญญาประเภทอื่นตามกฎหมายคอมมอนลอวดวย  
วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้คือ   

(ก)  เพื่อตั้งใจใหศาลสามารถตัดสินไดวาสัญญาทั้งฉบับหรือขอสัญญาบางขอไมมีผล
บังคับ  ซ่ึงแตเดิมศาลตัดสินคดีแบบนี้โดยใหเหตุผลอ่ืน  เชน  ขัดตอนโยบายสาธารณะ  คํา
รับประกันโดยปริยายไมมีความยินยอมรวมกัน  และความลมเหลวของการตางตอบแทน  เปนตน 

(ข)  เปนการรวมหลักการทาง  equity  มาไวในกฎหมาย 
(ค)  เปนการปองกันการเอาเปรียบและเงื่อนไขที่ไมเปนธรรม   

                 (1)  หลักการควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสหรัฐอเมริกาโดยศาล 
ศาลในอเมริกามีการนําหลักตาง ๆ มาใชเพือ่แกไขปญหาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรม อาทิ 
 

                                                 
41 Uniform  Commercial  Code  2-302  Unconscionable  Contract  of  Clause. 
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 (ก)  หลักไมมีความยินยอมรวมกัน  (lack  of  mutual  assent) 
แมวาจะมีสัญญาฝายเดียวจํานวนมากที่ศาลทําขึ้นโดยไมมีการแสดงความยินยอมของ 

ผูรับคํามั่น (the  promises) แตสัญญาสวนใหญเปนสัญญาสองฝายที่มีการตอรองแลกเปลี่ยนคํามั่น
หรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ (other  performances) เมื่อบรรลุวัตถุประสงคอันนี้  จําตองมีการแสดงออก ซ่ึง
การแสดงออกดังกลาวตองเห็นพองตองกันทั้งสองฝาย  แตไมจําเปนตองใชถอยคําหรือการกระทําที่
เหมือนกัน42นั่นก็คือความยินยอมรวมกัน (mutual  assent) เปนการพบกันของจิตใจที่ตรงกันของ
คูสัญญา  หากแมมีการตอรองและมีการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาที่ตกลงกันแลว  แตถา
คูสัญญาฝายหนึ่งไมไดอานหรือไมสามารถเขาใจขอความตามนั้นได  ก็ไมถือวามีการพบกันของ
จิตใจหรือความยินยอมรวมกัน  ซ่ึงคูสัญญาก็ตองตามสัญญา  ถาคูสัญญาอีกฝายไมมีเหตุที่จะรูไดวา
คูสัญญาของตนไมไดอานหรือเขาใจในสัญญา 

ปจจุบันนี้มีการใชสัญญาสําเร็จรูปกันมากขึ้น  และโดยสภาพของสัญญาสําเร็จรูปนี้      
คูสัญญาไมมีโอกาสไดอานสัญญา   ดังนั้นในการพิจารณาเงื่อนไขการพบกันของจิตใจหรือเงื่อนไข
ของความยินยอมรวมกัน  จึงตองตีความไปในทางที่เปนปฏิปกษตอคูสัญญาที่เปนฝายรางสัญญา
สําเร็จรูป  ศาลในหลายคดีไดตัดสินวาเมื่อขอสัญญาที่ไมแปลกใจหรือสมเหตุผล (surprising  and  
unreasonable  terms) ใสไวในสัญญาสําเร็จรูปจะไมมีผลบังคับ43 

  (ข)  หลักไมมีการตางตอบแทน (lack  of  mutuality) 
โดยหลักแลวการตางตอบแทนกันในหนี้โดยทั่วไปหมายถึง  การที่คูสัญญาแตละฝาย 

ในสัญญาตองอยูภายใตหนาที่ตามกฎหมายตออีกฝายหนึ่ง  การกอใหเกิดสัญญาตองมีการตอรอง  
ซ่ึงการตอรองตองมีการตางตอบแทน  แตละฝายใหคํามั่นและตางเปนลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน  อยางไร
ก็ตามบางครั้งมีการใชหลักตางตอบแทนกันในหนี้ในทางที่หมายถึง  การมีการตางตอบแทนที่
เพียงพอ  แมวาคูสัญญาฝายหนึ่งไมไดใหคํามั่น  แตมีการให  executed  consideration44  ก็ไดถือวา
สัญญามีการตางตอบแทนที่เพียงพอ  ซ่ึงศาลในหลายคดีไดใชหลักไมมีการตางตอบแทนกันในหนี้
เปนเหตุผลในการวินิจฉัยวาสัญญาไมไดทําขึ้น  ในเมื่อปรากฏวาโจทกไมไดใหคํามั่นใด ๆ แก
จําเลย45 

                                                 
42 Arthur  L.  Corbin. (1952). Corbin  on  Contracts. p.157. 
43 Simai  Deutch.  (1977). Unfair  Contracts :  The  Doctrine  of  Unconscionability. p.11. 
44 หมายถึง  คาตอบแทนที่คูสัญญาฝายหนึ่งไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนเสร็จแลว  ยังอยูแตคูสัญญาอีก

ฝายหนึ่งจะตองปฏิบัติสวนของตนตอบแทน  ดู  เสนีย  ปราโมช, ม.ร.ว. ก (2479). กฎหมายอังกฤษวาดวยสัญญา
และละเมิด. หนา 57.   

45 Arthur  L. Corbin. Op.cit. p.222. 
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  (ค)  หลักความลมเหลวของการตางตอบแทน (failure  of  consideration) 
การที่คูสัญญาฝายหนึ่งใหคํามั่นวาจะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง  โดยคูสัญญาฝายหลังใหคํามั่นวาจะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตอบแทน  แตปรากฏวา        
คูสัญญาฝายหลังละเลยไมปฏิบัติการตอบแทน  เราเรียกกรณีดังกลาววาเปนความลมเหลวของการ
ตางตอบแทน  ความลมเหลวดังกลาวเปนขอแกตัวที่คูสัญญาอีกฝายจะยกขึ้นเปนขอปฏิเสธที่จะ
ปฏิบัติตามคํามั่นของตนเอง  และเปนเหตุผลอันหนึ่งสําหรับการบังคับใหกลับคืนสูสภาพเดิม     ถา
คูสัญญาฝายนั้นไดปฏิบัติตามคํามั่นไปแลว46  ซ่ึงศาลไดมีการนําหลักนี้ไปใชวินิจฉัยคดีเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในสัญญาสําเร็จรูป 

  (ง)  ขอบกพรองในการกอใหเกิดสัญญา (defects  in  formation  of  contract) 
เปนหลักการหนึ่งที่ศาลพยายามบรรเทาความเสียหายของคูสัญญา  ที่ไดมีการทําสัญญา

กันแลวตอมาอีกฝายหนึ่งสงเอกสารใหกับอีกฝายหนึ่ง  ซ่ึงเอกสารนี้มีขอจํากัดความรับผิดของฝาย
นั้น  ซ่ึงถาเปนเชนนั้นศาลจะวินิจฉยัขอจํากดัความรับผิดนั้นไมเปนสวนหนึ่งของสัญญา47 

  (จ)  หลักความสงบเรียบรอยของประชาชน (public  policy) 
ศาลไดนําความสงบเรียบรอยของประชาชน มาไวในการพิจารณาขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรมและทําใหสัญญาสําเร็จรูปนั้นไมมีผลบังคับ 
  (ฉ)  หลักการตีความสัญญา (construction) 
การนําหลักตาง ๆ เพื่อคุมครองคูสัญญาที่ออนแอกวาในสัญญาสําเร็จรูปมีขอจํากัดใน

การใช  ศาลจึงไดใชหลักการตีความสัญญามาชวยในการควบคุมสัญญาสําเร็จรูปอีกดวย  หลักที่ใช
คือ  Contra  proferentem  rule  และการจํากัดความรับผิด 

     1)  Contra  proferentem  rule   
เปนหลักที่กลาววา  ถาสัญญาที่ เปนลายลักษณอักษรบรรจุคําหรือวลี  ซ่ึงอาจมี

ความหมายที่สมเหตุสมผลไดสองนัย  โดยนัยหนึ่งเปนคุณแกฝายหนึ่ง  อีกนัยหนึ่งเปนคุณแกอีกฝาย
หนึ่ง  หลักนี้ใหตีความเปนคุณแกฝายที่รางสัญญาใหนอยที่สุด  หลักนี้จึงเปนประโยชนตอฝายที่มี
อํานาจตอรองนอยกวาซึ่งมีทางเลือกนอยหรือไมมีทางเลือกเลย  นอกจากตองรับขอสัญญาซึ่งฝายที่
มีอํานาจตอรองสูงกวารางขึ้น  อยางไรก็ตามหลักนี้ใชอางโดยทั่วไปในเรื่องตาง ๆ ที่ไมไดแสดง
ความไมเทาเทียมกันของอํานาจการตอรองระหวางคูสัญญา48 

                                                 
46Arthur L. Corbin. Ibid. p. 13. 
47 Ibid. 
48 John  H.  Jackson  and  Lee C. Bollinger. (1980). Contract  law  in  Modern  Society (2 nd ed.).  

p.1025. 
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                      2)  การพรรณนาสินคาท่ีซ้ือขายยกเวนหรอืจํากัดความรบัผิด 
เปนวิธีการตีความสัญญาอีกอันหนึ่งทีใ่ชแกไขขอยกเวน  หรือจํากัดความรับผิดโดยไม

เปนธรรมที่ปรากฏอยูในสัญญาสําเร็จรูป  วิธีนี้ถือวาการพรรณนาสินคาที่ซ้ือขายยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดกวาง ๆ  
          (2)  การควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายเฉพาะ Uniform  Commercial 
Code (U.C.C) 
 Uniform Commercial Code  นับวาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาหลักเรื่องความไมเปน
ธรรม  แนวคิดเรื่องนี้กอตัวขึ้นในมาตรา 2-302  ซ่ึงเปนหลักสําคัญใน  Uniform Commercial Code  
บัญญัติไวดังนี้ 
 (1) ถาศาลพบวาสัญญาหรือขอสัญญาใดไมเปนธรรมในขณะทําสัญญา  ศาลอาจปฏิเสธ
ที่จะใชบังคับสัญญา  หรืออาจบังคับใชในสวนที่เหลือของสัญญา  โดยไมมีขอสัญญาที่ไรมโนธรรม  
หรืออาจจํากัดการใชขอสัญญาใดที่ไรมโนธรรม  เพื่อหลีกเลี่ยงผลใด ๆ ที่ไรมโนธรรม 
 (2) เมื่อมีการรองขอหรือปรากฏตอศาลวาสัญญาหรือขอสัญญาใดที่วานั้นอาจไรมโน
ธรรมคู สัญญาตองมีโอกาสตามสมควรที่จะเสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม              
วัตถุประสงคและผลทางการคา  เพื่อชวยศาลในการวินิจฉัย 
 เมื่อมีการใชมาตรา 2-302  กันมากขึ้น  แตไมมีการพัฒนาในการจํากัดความ  คําวา  
“ความไรมโนธรรม”  ทาทีของศาลในการจํากัดความคํานี้เปนดานลบ  ในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องความไม
มีมโนธรรมคดีหนึ่ง  ศาลกลาววาความไมมีมโนธรรมเปนแนวความคิดที่ไมมีรูปรางแนนอนท่ี
กําหนดขึ้นเพื่อสรางจริยธรรมในทางธุรกิจ  ซ่ึงการที่มีการใหนิยามของคําวาไรมโนธรรม  นาจะมี
ผลดีในแงที่วา  ศาลสามารถที่จะปรับความหมายของ “ความไรมโนธรรม”  ใหสอดคลองกับ
สถานการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการตาง ๆ ที่ใชควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  เชน  
หลักการตีความใหเหมาะสมในแตละคดี  โดยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตกเปนโมฆะ  หากขัดตอ
นโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือไมชอบดวยเหตุผล  ทั้งนี้เหตุผลจะ
แปรเปลี่ยนไปตามเหตุการณ  ยืดหยุนไปตามสภาพการณทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ดวย  ซ่ึงตอมาไดรวบรวมหลักการตาง ๆ ไวในประมวลกฎหมายพาณิชย (Uniform  Commercial  
Code) ในมาตรา  2-302  ไดบรรจุหลักความไรมโนธรรม  ใชแกปญหาความไมเปนธรรมที่เกิดจาก
การใชสัญญาสําเร็จรูป  โดยพิจารณาถึงความไมเทาเทียมกันของอํานาจในการตอรองของผูบริโภค
ใชเสริมกับหลักเดิมที่มีอยู 
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 กลาวโดยสรุป จากการศึกษามาตรการปองกันและแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เห็นไดวาขอสัญญาในสัญญาที่จะมีผลบังคับได  จะตองไมขัดกับความไมมี
มโนธรรม  ซ่ึงศาลจะปรับใชกับสัญญาประเภทตาง ๆ โดยคูสัญญาตองมีโอกาสตามสมควรที่จะ
เสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  วัตถุประสงคและผลทางการคา  เพื่อชวยศาลในการ
วินิจฉัยโดยมีหลักที่สําคัญที่ศาลใชในการแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมคือ  หลักความไร
มโนธรรมของสัญญา 

 
2.2  แนวคิดและมาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศไทย 
 แนวความคิดขอสัญญาไมเปนธรรมของประเทศไทยและการแกไข ควบคุมขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมในหัวขอนี้ ผูเขียนจะไดกลาวถึง กรอบแนวความคิดและมาตรการควบคุมแกไขของ
ประเทศไทย ประกอบไปดวย  2.2.1  การควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายทัว่ไป 
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  2.2.2  การควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมาย
เฉพาะ แบงเปน (1)  พ.ร.บ.วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และ (2)  พ.ร.บ.คุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ดังนี ้
       2.2.1  การควบคุมแกไขขอสญัญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายทั่วไป(ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย) 

หลักกฎหมายทั่วไปที่บัญญตัิไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
                 (1) หลักสุจริต (มาตรา 5) 

มาตรา 5  บัญญัติวา  “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี  ในการชําระหนีก้็ดี  บุคคลทุกคนตอง
กระทําโดยสุจริต” 

หลักในมาตรา 5 นี้  ถือเปนหลักสําคัญของกฎหมายแพงในเรื่องหนี้  เพราะไมวาจะเปน
กรณีที่บุคคลตกลงทําสัญญาเพื่อกอหนี้ผูกพันกับอีกบุคคลหนึ่ง  หรือเปนกรณีมูลแหงหนี้อ่ืน ๆ   
เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นนิติสัมพันธของบุคคลที่เปนลูกหนี้และเจาหนี้จะอยูบนพื้นฐานหลักความซื่อสัตย  
และความไววางใจ ที่ถือวาเปนความเชื่อท่ีแตละฝายตางตองมีความซื่อสัตยและไววางใจตอกันและ
กัน  ความสัมพันธทางหนี้จึงอยูบนพื้นฐานของการใหความเชื่อถือของผูเปนเจาหนี้ตอตัวลูกหนี้  วา
ลูกหนี้ตองปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต  ตัวอยางเชน  กฎหมายบัญญัติวา   “การชําระหนี้จะใหสําเร็จผล
เปนอยางใดลูกหนี้จะตองขอปฏิบัติการชําระหนี้ตอเจาหนี้เปนอยางนั้นโดยตรง” (มาตรา 208 )หรือ
ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้ในการสงมอบทรัพย  ลูกหนี้จะตองรักษาทรัพยดวยความระมัดระวังอยางเชน
วิญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพยสินของตนเองจนกวาจะไดสงมอบทรัพยนั้นแกเจาหนี้ (มาตรา 323 
วรรค 2 )  เปนตน ฝายเจาหนี้เองก็เชนเดียวกัน  ตองใชสิทธิของตนโดยสุจริตตามหลักของมาตรา 5 
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เจาหนี้จะตองไมใหลูกหนี้แบกภาระการชําระหนี้มากเกินไปจนผิดปกติ  ตัวอยางที่เห็นไดชัดจาก
การที่กฎหมายกําหนดใหเจาหนี้ตกเปนผูผิดนัด  เมื่อลูกหนี้ไดขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลว
เจาหนี้ไมรับชําระหนี้  (มาตรา 207)  ดังนั้นการมีความสัมพันธทางหนี้จึงอยูบนพื้นฐานของความ
ซ่ือสัตย  และความไววางใจระหวางบุคคลวาจะเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไป  ถามีการเอารัดเอา
เปรียบก็เปนการไมสุจริต  หลักสุจริตจึงเปนหลักที่มาขัดเกลาความสัมพันธระหวางเจาหนี้และ     
ลูกหนี้ใหเกิดความเปนธรรมขึ้นเพื่อใหการชําระหนี้เปนไปโดยชอบ 
                 (2)  หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตคีวามสัญญา 

มาตรา 368 บัญญัติวา  “สัญญานั้นทานใหตีความตามประสงคในทางสุจริต  โดย
พิเคราะหถึงปรกติประเพณีดวย” 

หลักในการตีความสัญญามีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดเนื้อหาของขอสัญญาที่พิพาทกัน
ระหวางคูกรณีจากเจตนาที่แสดงออกมาเทานั้น  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการกระทําของบุคคล
หนึ่ง ๆ วาถาเขามีเจตนาหรือรูสึกเชนนั้น  เขาควรจะแสดงเจตนาออกมาเชนใด  ทั้งนี้เพื่อคนหา
เจตนาที่แทจริง  ประกอบกับหลักสุจริตและปกติประเพณี 
 ดังนี้ เมื่อมีปญหาในการตีความสัญญา  ผูตีความจะพิจารณาขั้นตอนแรกโดยใชหลัก
ของมาตรา  171 เพื่อกําหนดเนื้อหาของเจตนาที่แสดงออกมาของคูกรณีแตละฝาย  เพื่อที่จะรูถึง
ความสัมพันธตาง ๆ ตามขอตกลงอันถือเสมือนเปนกฎหมายที่คูสัญญาตองการใหมีผลผูกมัดกัน  ผู
ตีความจะอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 368 คือหลักสุจริตและหลักปกติประเพณีที่ปฏิบัติกันใน
กิจการนั้น ๆ มาประกอบการวินิจฉัย  ดังนี้จะทําใหการวินิจฉัยของผูตีความไมเปนนามธรรม  แต
เปนการกําหนดเนื้อหาของเรื่องใหเปนรูปธรรม  โดยการปรับหลักสุจริตซึ่งเปนหลักที่คํานึงถึง
ความซื่อสัตย  และความไววางใจตามความสัมพันธทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจพรอมทั้ง
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกันของคูกรณี  ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงปกติประเพณีที่พึงปฏิบัติตอกัน  
ดังนั้นหลักในการตีความสัญญาในมาตราทั้งสองนี้  จึงเปนหลักที่ใหพิเคราะหใครครวญขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวของทั้งหมด  เพื่อใหไดผลในการตีความที่ถูกตองและเปนธรรมแกคูกรณีได 
                 (3)  หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 150  “การใดมวีัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  การนั้นเปนโมฆะ” 

หลักเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนขอบเขตของ
เสรีภาพในการทําสัญญาที่บุคคลจะกําหนดเจตนาหรือขอสัญญาใหมีวัตถุประสงคหรือเนื้อหาที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย  หรือขัดตอหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมได  หลัก
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ดังกลาวเปนหลักที่ใหศาลสามารถปฏิเสธการมีผลบังคับของสัญญาไดเลยทีเดียว  โดยใหสัญญานั้น
มีผลเปนโมฆะ 

นักกฎหมายไดพยายามจํากัดความหมายของความสงบเรียบรอย (public order – public 
policy) เชน  ความสงบเรียบรอยของประชาชน คือ  ขอหามซึ่งสังคมบังคับแกเอกชนเพื่อสังคมจะ
ไดดํารงอยูได เพื่อคุมครองปกปองรักษาเอกชนซึ่งอยูในสังคมนั้นเอง  ศีลธรรมอันดีของประชาชน
คือหลักบังคับเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี  ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาธรรมเนียมประเพณีธรรมดา  
เพื่อใหมีอยูโดยสม่ําเสมอ  ไมกลับไปกลับมา49 

หลักความสงบเรียบรอยนี้เปนหลักที่มีความหมายกวางมาก  และเปนการยากที่จะจํากัด
ความหมายตายตัวลงไปวามีอะไรบางที่ เปนเรื่องความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  ไมมีประมวลกฎหมายใดในโลกที่จะกําหนดหรือจํากัดความหมายของหลักดังกลาวไว
ตายตัว  หรือเปนลายลักษณอักษรเปนเรื่องที่ศาลจะตองใชวิจารณญาณตามพฤติการณและกาล
สมัย50 
 การปรับใชหลักความสงบเรียบรอยตอปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมที่เกิดจากการใช
สัญญามาตรฐานหรือสัญญาสัญญาสําเร็จรูปนี้  กอนที่มีกฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาไมเปนธรรม  
ศาลฎีกายังมีความยึดมั่นอยูกับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนากับหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญาของคูสัญญาอยางมาก  และถือวาสัญญาเปนเรื่องสวนไดเสียของเอกชนผู เปนคูกรณี
โดยเฉพาะ  ไมไดกระทบถึงสวนไดเสียของประชาชนคนอื่น  โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยเปนหลักวา  
บุคคลใด ๆ ยอมมีสิทธิจะทําสัญญาอยางไร  เวนแตสัญญานั้นตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  หรือ
เปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  การทําสัญญานั้นคูสัญญา
จะทําขอตกลงไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไร  แลวแตความสมัครใจของคูสัญญา  ซ่ึงคูสัญญาแตละ
ฝายตองรักษาผลประโยชนของแตละฝายเอาเอง  แมขอสัญญานั้นจะกําหนดใหคูสัญญาฝายลูกหนี้
อยูในฐานะที่เสียเปรียบแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  แตเมื่อขอสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
ของลูกหนี้เอง  กรณีนี้ไมเกี่ยวกับสังคมหรือประชาชน  ขอสัญญานี้จึงไมขัดตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน  ขอสัญญาใชบังคับได  โดยไมมีการหยิบยกประเด็นพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ในสัญญาที่ทําขึ้นเปนสัญญาสําเร็จรูปที่ศาลจะพิจารนาถึงความผูกพันในสัญญา
ที่มีลักษณะที่แตกตางไปจากสัญญาธรรมดา  ศาลยังไมยอมรับวามีการไดเปรียบเสียเปรียบที่
คูสัญญาฝายหนึ่งขาดอํานาจในการตอรอง  เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจและความรูความสามารถ

                                                 
49 จิ๊ด  เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและสัญญา. หัวขอ   17,  20. 
50 เสนีย   ปราโมช, ม.ร.ว. ข (2505). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและหนี้  เลม 1  

ภาค1-2  พ.ศ.2478 (ฉบับปรับปรุงแกไข). หนา  154-156. 
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ในทางเทคโนโลยีที่ดอยกวาอยางมาก  ทําใหคูสัญญาฝายนี้ไมสามารถที่จะรักษาผลประโยชนใน
สัญญาของเขาได  และการที่เขาตกลงเขาทําสัญญาจะถือวาเปนการสมัครใจโดยอิสระก็ไมได  
เพราะเขาอยูในฐานะจํายอมเขาทําสัญญาที่เปนสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูปของคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง  ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหนือกวาจนสามารถ
ผูกขาดทางขอสัญญาได  ซ่ึงสภาพการทําสัญญาเชนนี้  เราอาจถือไดวาเปนวิกฤตการณหนึ่งที่
เกิดขึ้นตอสัญญา  อันจะมีผลกระทบตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชน  และที่จะกระทบตอ
ความมั่นคงของเอกชนได  ซ่ึงจะตองถือเปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนที่ทําให
สัญญาดังกลาวไมควรมีผลบังคับแกคูสัญญาที่เสียเปรียบจากขอสัญญาสําเร็จรูป 

  (4)  หลักการตีความใหเปนคุณแกผูตองเสยีเปรียบในมูลหนี้   
มาตรา  11  “ในกรณีที่มีขอสงสัย  ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกคูกรณีฝายซึ่งจะตอง

เปนผูเสียในมลูหนี้นั้น” 
ศาลมีบทบาทเขามาเกี่ยวของเมื่อเจตนาของคูสัญญาไมชัดเจน  ศาลมีอํานาจในการ       

ตีความเจตนาวาควรจะเปนอยางไรในกรณีสงสัยนั้น  ขอกําหนดของสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
สําเร็จรูปที่เกิดปญหาวาเปนขอสัญญาที่เปนธรรมหรือไมนั้น โดยปกติขอสัญญาที่เปนปญหา        
ดังกลาวมักจะกําหนดไมชัดเจน  ไมแนนอน  เคลือบคลุม  เนื่องจากผูรางสัญญามาตรฐานหรือ
สัญญาสําเร็จรูป  มักจะรางขอสัญญาที่ใชคํากวาง ๆ สามารถคลุมไปทุกกรณี  หรือมีลักษณะคลาย
เปน เงื่อนไขทั่วไปที่จะใชบังคับแกคูกรณีทุกราย  แมวาบุคคลที่จะเขามาทําสัญญาดวยจะมีความ
ตองการที่แตกตางกัน  หรือมีลักษณะเฉพาะก็ตาม  ดังนั้นความไมชัดเจนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อใช
ขอความในสัญญาที่มีลักษณะทั่วไปจนเกินไป  จนบางครั้งขอกําหนดในสัญญาขัดแยงกันเอง       
ดังนั้น  ศาลจึงอาศัยอํานาจในการตีความที่จะขจัดความขัดแยง  ความเคลือบคลุมของสัญญา  ตาม
มาตรา  171  และมาตรา  368  เพื่อหาเจตนาที่แทจริง  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสุจริตและปกติประเพณี  
และมาตรา  11 ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกคูกรณีฝายซึ่งจะเปนผูตองเสียในมูลหนี้นั้น 

หลักเกณฑในการตีความกฎหมายตามมาตรา  11  นี้เปนการตีความในกรณีสงสัยนั้น  
เพื่อหาเจตนารวมกันของคูสัญญาเพื่อการบังคับขอสัญญาตามนั้น  เจตนาที่ศาลคนหาโดยการ         
ตีความนี้จะเปนเจตนาสมมุติ เปนขอสันนิษฐานที่ไดจาการปรับหลักกฎหมาย  เพื่อหาเจตนาอัน   
สมควรของคูสัญญา  ซ่ึงจะเปนเจตนาสอดคลองกับพฤติการณทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ขอเท็จจริงนั้น ๆ เมื่อเปนเชนนี้ก็เทากับวาศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจพิจารณาหลักความเปน
ธรรมแหงสัญญา  ซ่ึงในการที่ศาลใชหลักการตีความตามมาตรา  11  นี้ใหไดผล  แสดงใหเห็นอยูใน
ตัววาศาลไดทําหนาที่ในการกําหนดขอบเขต  และสามารถควบคุมขอกําหนด  หรือเนื้อหาของ
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ขอตกลง  เพื่อขจัดความไมสมดุล  ความไมเปนสัดสวนของสิทธิและหนาที่ตามขอตกลงที่เกิดขึ้น
นั้น ๆ  

หลักการตีความใหเปนคุณแกผูตองเสียเปรียบในมูลหนี้นี้  สามารถนํามาปรับใชกับ
กรณีปญหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมได  โดยศาลจะตองใชดุลพินิจในการตีความทั้งบทกฎหมาย
และท้ังขอสัญญา  โดยจะวินิจฉัยใหสัญญามีผลบังคับตามกฎหมายได  ไมใชเพราะสัญญาเกิดขึ้น
จากการแสดงเจตนาของคูสัญญาที่ตกลงยินยอมกันเทานั้น  แตจะมีผลบังคับไดสัญญานั้นจะตอง
สอดคลองกับหลักความเปนธรรมแหงสัญญาดวย 

  (5)  หลักเก่ียวกับความตกลงยกเวนความรับผิด 
มาตรา  373  “ความตกลงทําไวลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหนีต้องรับผิดเพื่อ

กลฉอฉล  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนนั้น  ทานวาเปนโมฆะ” 
กฎหมายมาตรานี้วางหลักใหผลของสัญญา  ที่คูสัญญาทําการตกลงลวงหนา  ยกเวน

ไมใหลูกหนี้ตองรับผิดในกลฉอฉลหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  เปนโมฆะ  การตกลง
ลวงหนายกเวนความรับผิดของลูกหนี้กฎหมายไมบังคบัให  มี  2  กรณีคือ 

1. การยกเวนความรับผิดเพื่อกลฉอฉลของลูกหนี้  หมายความวา  ยกเวนความรับผิดที่
ลูกหนี้หลอกลวงใหเจาหนี้สําคัญผิดวาจะทําการชําระหนี้โดยสุจริต  จึงเทากับเปนการยกเวนความ
รับผิดในการที่ลูกหนี้จงใจไมชําระหนี้ 

2. การยกเวนความรับผิดเพื่อความประมาทเลินเลออยางรายแรงของลูกหนี้  หมายถึง  
การยกเวนความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้กระทําโดยปราศจากการใชความระมัดระวังใด ๆ เลย 

การกระทําทั้งสองกรณีนี้ถือวาลูกหนี้มีความตั้งใจทุจริตตั้งแตแรกวาจะไมชําระหนี้ให
โดยสุจริต  จึงเปนการขัดหลักสําคัญอันเปนพื้นฐานของกฎหมายนี้  คือ  ในการชําระหนี้บุคคลทุก
คนตองกระทําการโดยสุจริต  กฎหมายจึงไมยอมใหความตกลงลวงหนาที่เจาหนี้ยินยอมยกเวน
ความรับผิดใหลูกหนี้สองกรณีดังกลาวมีผลบังคับได  หลักที่วาลูกหนี้ตองรับผิดในการกระทําที่
ทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองจะยกเวนไมได  นอกจากหลักทั่วไปที่บัญญัติไว
ในมาตรา  373  ขอนี้ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีหลักเดียวกันนี้อีกคือ  ขอสัญญาวาจะ
ไมตองรับผิดของผูขายตามมาตรา  485  ความรับผิดของผูขนสงในการกระทําโดยทุจริตหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงตามมาตรา  623  ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยในความ
วินาศภัยที่เกิดจากความทุจริต  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนตามมาตรา  879 
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  (6)  หลักการลดเบี้ยปรับ 
มาตรา  383  “ถาเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินสวน  ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  

ในการที่จะวนิจิฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพเิคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทกุอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย”  

มาตรานี้ไดวางหลักไววา  ถากําหนดเบี้ยปรับไวเปนจํานวนสูงเกินไป  ศาลอาจลดลงได  
เปนการนําหลักเรื่องเบี้ยปรับมาใชในการตีความใหเปนคุณแกลูกหนี้  เพื่อลดคาสินไหมทดแทนที่
ลูกหนี้จะตองรับผิดตามสัญญา  โดยถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสินไหมทดแทนตาง ๆ อันกําหนดไว
ลวงหนามีลักษณะเปนเบี้ยปรับ  ถาสูงเกินสวนศาลมีอํานาจที่จะลดลงได  ซ่ึงหลักนี้จะจํากัดการใช
เฉพาะเรื่องการลดจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะตองรับผิดตามสัญญาเทานั้น  แตในเรื่อง 
อ่ืน ๆ เชน  สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา    หลักนี้ก็ไมอาจนํามาแกปญหาความไมเปนธรรมได      
ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึงทางไดเสียของเจาหนี้ประกอบกับการใชหลักนี้ดวย 
     2.2.2  การควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายเฉพาะ  
 ปจจุบันสถานะของสัญญาไมไดเกิดจากความยินยอมของคูสัญญาที่มีฐานะเทาเทียมกัน
ในทางเศรษฐกิจ  ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในรายละเอียดที่เทาเทียมกัน  ที่มีเสรีภาพในการ
ตัดสินใจที่ เทาเทียมกัน   แตดวยสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม   เศรษฐกิจและระบบ
อุตสาหกรรม  จึงกอใหเกิดความไมยุติธรรมในการทําสัญญาขึ้น  รัฐและผูมีหนาที่เกี่ยวของในฝาย
รัฐทั้งหลายจึงเห็นความจําเปนที่จะตองออกกฎหมายมาเพื่อคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาไม
ตองตกเปนผูเสียเปรียบจนเกินไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็นความจําเปนที่จะตองจํากัดเสรีภาพของ
การทําสัญญาที่เดิมเคยมีมากใหลดลง  ไมวาจะเปนเสรีภาพกอนการทําสัญญา  หรือเสรีภาพหลังจาก
ที่สัญญาไดเกิดขึ้นแลว  เพื่อประโยชนที่สําคัญกวาของประชาชนทั่วไป  คือเพื่อความยุติธรรมเปน
ประการสําคัญ  ดังนั้นจึงไดมีการประกาศใชกฎหมาย  2  ฉบับ  เพื่อคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอ
กวาในสองลักษณะดังนี้  คือ 

(ก)  การคุมครองกอนทําสัญญา 
สําหรับการคุมครองกอนทําสัญญานั้น  ในปจจุบันคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาทั้งในทาง

เศรษฐกิจความเชี่ยวชาญ   และประสบการณในการทําสัญญาจะไดรับความคุมครองจาก
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ในสวนของการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา  โดยมีกฎหมายกําหนดใหธุรกิจ
บางประเภทจะตองอยูภายใตความควบคุมในเรื่องของสัญญาเพื่อ        คุมครองคูสัญญาฝายที่
ออนแอกวาใหไดรับความเปนธรรมจากสัญญา 
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(ข)  การคุมครองในขณะทําสัญญาหรือเม่ือมีการทําสัญญาแลว  
สําหรับการคุมครองเมื่อมีการทําสัญญาแลวนั้น  ในปจจุบันไดรับการคุมครองจาก  

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 อันมีลักษณะของการคุมครองคูสัญญาฝาย
ที่ออนแอกวาใหไมตองไดรับผลที่ไมเปนธรรมอันเกิดจากสัญญาเมื่อสัญญาไดเกิดขึ้นแลวเปน
สําคัญ  ดวยการใหศาลใชดุลพินิจปรับลดขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหเกิดความเปนธรรมได 

ในสวนของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 นี้เปนกฎหมายใหม
ที่เพิ่งออกมามีผลใชบังคับไมนาน  และเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาเปนกฎหมายที่ไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางกวางขวางทั้งในดานของขอดีขอเสียของพระราชบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงแนนอนวา
กอนที่พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540  จะออกมาเปนกฎหมายได  ผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการรางไมวาจะเปนคณะกรรมการที่กระทรวงยุติธรรมแตงตั้งขึ้น  คณะกรรมการ
รางกฎหมายคณะพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  หรือวุฒิสมาชิก คงไดพยายามไตรตรองชั่งน้ําหนักผลดีผลเสียที่จะไดรับจากการออก
พระราชบัญญัติฉบับนี้  และเมื่อไดใหน้ําหนักกับผลดีที่คาดวาคงจะมีมากกวาผลเสีย  กฎหมายฉบับ
นี้จึงไดผานกระบวนการขั้นตอนออกมาเปนกฎหมาย  เพราะทุกครั้งในการออกกฎหมายไมวาฉบับ
ใดหรือมาตราใดก็จําเปนตองมีการชั่งน้ําหนักดังกลาวเสมอ 

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมนี้  เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใชเฉพาะกับ
สัญญาบางประเภทเทานั้น  จึงจัดเปนกฎหมายลายลักษณอักษรประเภทกฎหมายพิเศษ (Jus 
speciale) ทั้งยังเปนกฎหมายประเภทบทบังคับตายตัว (Jus cogen) เนื่องจากเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยซ่ึงผูเกี่ยวของไมอาจตกลงยกเวนหรือตกลงใหผิดแผกแตกตางไดตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 11 และเปนกฎหมายที่เปนบทยกเวน (Jus singulare) อีกดวยเพราะเปนการหมวด
ขอเท็จจริงไวในวงแคบ 

ส่ิงที่ควรคํานึงถึง คือ หลักการหรือพื้นฐานความคิดที่อยูเบื้องหลังการออก
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมนี้  ซ่ึงมีประกอบกันอยูหลายประการ  อาทิ หลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา  หลักความยุติธรรม  หลักความเทาเทียมกัน  และหลักความแนนอนของ
กฎหมาย  วาความเปนจริงเราควรใหน้ําหนักกับหลักการใด  หลักการพื้นฐานความคิดของแตละ
หลักการ  ไดแก 

     1)หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (freedom of contract) 
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (freedom  of  contract) เปนหลักที่อธิบายแกหนี้ที่เกิดจาก

สัญญา  จะเปนหนี้ทียุ่ติธรรมสําหรับคูสัญญา  เพราะคูสัญญามีอิสระเสรีภาพที่จะตกลงทําสัญญา
หรือไมก็ได  ถาอีกฝายหนึ่งเห็นวามกีารเอารัดเอาเปรียบเกินไป  หรือหนี้ที่ตนรับภาระไวมีมากกวา
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หนี้ที่อีกฝายหนึ่งตองปฏิบัติตอบแทนจนไมเปนธรรมแลว  ก็ไมจําตองยอมรับตกลงกอใหเกิดหนี้
นั้นโดยการไมตกลงทําสัญญาดวย  เมื่อใดที่คูสัญญาตกลงทําสัญญาตองถือเทากับวา  คูสัญญาเห็น
วาหนีน้ั้นยุติธรรมแลว  และหลังจากที่สัญญาเกิดแลว  ลูกหนีจ้ะอางในภายหลังวาตนไมไดรับความ
ยุติธรรมไมได  เพราะในขณะทําสัญญาไมมีใครบังคับ  เมื่อคูสัญญาเห็นวาไมยุติธรรมก็ไมจําตองทาํ
สัญญาดวย  เมือ่ตกลงทําสัญญาแลว  สัญญาจะยุติธรรมกบัคูสัญญาทั้งสองฝาย  ฝายหนึ่งฝายใดจะ
อางวาอีกฝายเอาเปรียบจากขอสัญญาที่ตกลงกันแลวไมได 

หลักเสรีภาพในการทําสัญญา  ถือวาเปนเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal  Policy)  ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของตนตามที่ตองการ  และเปนหลักที่ให
เสรีภาพอยางสมบูรณแกคูสัญญาในอันที่จะกําหนดชนิด  แบบ  และเนื้อหาของกิจการที่ประสงคจะ
ตกลงกันในการทําสัญญาโดยอิสระ  และดวยความสมัครใจ  หากขอตกลงนั้นไมขัดกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน (public  policy)  และสัญญานั้นยอมมีผลใชบังคับได  ทฤษฎีวาดวย        
เสรีภาพในการทําสัญญา จึงถือหลักที่วา  ตัวที่กอใหเกิดหนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญานั้น  คือความ
สมัครใจหรือเจตนานั่นเอง  หากบุคคลใดทําสัญญาขึ้น  ซ่ึงจะกอใหเกิดหนี้ผูกพันตน  เปนการจํากัด
เสรีภาพของตนลงนั้น  หนี้ที่เกิดขึ้นจะเกิดดวยอํานาจของกฎหมายที่รับรอง  และยอมรับบังคับ   
การให  โดยมิไดเกิดจากความสมัครใจหรือเจตนาของคูสัญญา  แตก็มีหลักที่วาบุคคลทุกคนมี
เสรีภาพที่จะทําสัญญาผูกพันตนหรือไมก็ได  จะกอหนี้หรือไมก็ได  แลวแตความสมัครใจของ
บุคคลนั้น  หนี้จึงเกิดขึ้นโดยอํานาจของการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลนั้นนั่นเอง  มิใชเกิดโดย
อํานาจภายนอกอื่นใด  สัญญาไมไดมีอํานาจบังคับตามสภาพของกฎหมายแตเปนเพราะโดยอํานาจ
ของความสมัครใจ  ที่คูสัญญายินยอมที่จะผูกพันกัน  ดังนั้นกฎหมายตองยอมรับผลผูกพันนั้น  และ
ตองบังคับการใหกฎหมายจะเปนผูกําหนดบทลงโทษ  คือ  ความรับผิดเมื่อไมมีการปฏิบัติตามหนี้
ในสัญญาเทานั้น 

อาจกลาวไดวาหลักเสรีภาพในการทําสัญญา  เปนหลักของหนี้ที่เกดิจากสัญญาจะเปน
หนี้ที่ยุติธรรมสําหรับคูสัญญา  เพราะเหตผุลที่วาเมื่อใดที่คูสัญญาตกลงทําสัญญาก็ตองถือเทากับวา
คูสัญญาเห็นวาหนี้นัน้ยุติธรรมดีแลว  โดยจะอางภายหลงัวาตนไมไดรับความยุติธรรมไมได  หรือ
ฝายใดฝายหนึง่จะอางวาอีกฝายเอาเปรียบ  หรือไดเปรียบจากขอสัญญาที่ตกลงกันแลวไมไดเชนกนั 

      2)หลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา 
หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา  (autonomy  of  will)  คือ  หลักที่อาศัยความเปนเหตุ

เปนผลในทางนิติปรัชญา  วาดวยนิติสัมพันธทางหนี้ที่อยูบนรากฐานของเจตนาของบุคคล  โดย
เจตนาเปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิ51 การแสดงเจตนาเปนการกระทําซึ่งบุคคลแตละ
                                                 

51 ดาราพร  ถิระวัฒน. เลมเดิม. หนา  9-10. 

DPU



 36 

คนประสงคที่จะกอใหเกิดผลทางกฎหมายบางประการ  และไดมีการแสดงออกซึ่งความประสงค
นั้น52 

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  1  หลักทั่วไป  ไดกลาวถึงเรื่องเจตนาวา  
ในการตีความการแสดงเจตนานั้น  ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวา  ถอยคําสํานวนหรือ
ตัวอักษร53  ซ่ึงเห็นไดวาเจตนาของคูสัญญาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  สัญญาจะมีผลเปนไปตามขอตกลง
ของคูสัญญา  ซ่ึงคูสัญญาแตละฝายตางแสดงเจตนาที่ตองกัน   

ดังนั้น  การที่จะกลาววาเจตนามีความศักดิ์สิทธิ์นั้น  บุคคลแตละคนที่แสดงเจตนา
ออกมาตองเคารพตอเจตนาของแตละคน  โดยเมื่อเกิดสัญญาที่เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาแลว  
สัญญานั้นตองมีผลผูกพันตามเจตนาที่กอขึ้น  ไมอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได  ถาคูสัญญาทั้งสองฝาย
ไมตกลงที่จะยินยอมกัน  โดยหลักแลวรัฐจะไมเขาไปแทรกแซงในการทําสัญญา  ถึงแมวาคูสัญญา
ฝายหนึ่งจะไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็ตาม  เวนแตเปนเรื่องที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือ
ที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

รากฐานของแนวคิดเรื่องหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา  เกิดจากหลักปรัชญากฎหมาย
เร่ืองปจเจกชนนิยม (individualism) และหลัก เศรษฐศาสตรเสรีนิยมในเรื่องเสรีภาพในการทํา
สัญญา (freedom  of  contract)  หลักปจเจกชนนิยม (individualism)  มีหลักวา  รัฐตองรับรอง      
เสรีภาพสวนบุคคล  ซึ่งมนุษยทุกคนมีอยูตามธรรมชาติ และรัฐนั้นตองไมทําลายสิทธิพื้นฐานของ
บุคคลดังกลาวนั้นดวย  แตเสรีภาพก็อาจมีขอจํากัดไดในบางเรื่องตามที่มีกฎเกณฑวางไวพอสมควร  
และเสรีภาพของบุคคลก็อาจถูกจํากัดลง  โดยความสมัครใจของบุคคลเองเทานั้น  เจตนาของบุคคล
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเปนอิสระ 

ความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา  เปนหลักเกณฑที่ทําใหเอกชนสามารถกําหนดนิติ
สัมพันธระหวางตนโดยอิสระดวยการแสดงเจตนา  จึงมีความหมายใกลเคียงกับเรื่องเสรีภาพในการ
ทําสัญญา (freedom  of  contract) จนดูเสมือนวามีความหมายอยางเดียวกัน54 

       3)หลักความยุติธรรม (equity) 
หลักความยุตธิรรมนี้เปนหลักการที่รูจักกนัทั่วไปซึ่งปกติจะเขามามีบทบาทเสมอใน

เวลาที่ศาลจะตดัสินคดีพิพาทตาง ๆ ศาลจะตองคํานึงถึงหลักดังกลาวนี้  เพราะบางครั้งการคํานึงถึง

                                                 
52 ปนโน  สุขทรรศนีย. (2517). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา (พิมพ

ครั้งที่  2). หนา 15. 
53 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  171. 
54 Von  Mehren. (1957). The  Civil  Law  System. p.3. 
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หลักกฎหมายแตเพยีงประการเดียว  อาจขดัตอความรูสึกของความยุติธรรมก็ได  ดังนัน้ จึงอาจกลาว
ไดวา  หลักความยุติธรรมนี้เปนหลักความยุติธรรมเฉพาะคด ี

อยางไรก็ตาม  การปรับใชหลักความยุติธรรมดังกลาวก็ไมอาจที่จะปรับใชไดเสมอไป  
เพราะพื้นฐานความคิดในระบบ Civil Law นั้น  มักตองคํานึงถึงหรือยอมเสียสละความยุติธรรม
แหงคดีใหกับความจําเปนที่กฎหมายตองมีความแนนอน ( certainty of law) เพราะถือเปนเรื่องที่
อันตรายมาก หากยอมมอบหมายความไววางใจในเรื่องดังกลาวใหกับการประเมินในทางอัตวิสัย
ของผูพิพากษา  ประเทศในระบบ Civil Law จึงใหน้ําหนักกับการที่ปจเจกชนทั้งหลายควรจะไดรู
ลวงหนาวาอะไรคือกฎหมายที่ตองเคารพ  และจะเกิดผลอยางไรหากไมเคารพกฎหมายดังกลาวตาม
หลักความแนนอนของกฎหมาย (principle of certainty) 

ดังนั้น  ในกฎหมายเอกชน  การใชหลักความยตุิธรรมนั้นจึงสามารถใชไดเฉพาะใน
กรณีที่เปนขอยกเวน  และตองเปนกรณทีี่กฎหมายกําหนดใหใชหลักความยตุิธรรมดวย  สวนใน
กรณีอ่ืน ๆ ทกุกรณี  การปรับใชกฎหมายควรจะเปนไปโดยเครงครัด  แมผลที่ไดรับจะเปนผลที่ขัด
กับความรูสึกของความยุติธรรมก็ตาม 

อยางไรก็ตาม  แมเปนกรณีที่มีขอยกเวนที่กฎหมายกาํหนดใหผูพิพากษาสามารถใช
หลักความยุตธิรรมได   กม็ิไดหมายความวาจะใชไดโดยไมมีขอบเขต  เพราะผูพพิากษาไมควรให
น้ําหนกักับความคิดสวนตวัของตนวาเรื่องใดยุติธรรมหรือไม  แตควรที่จะยอมรับความคิดที่มีอยูใน
ระบบกฎหมาย  และนําความคิดและเหตุผลที่นักนิตบิัญญัติไดใชในการรางกฎหมายมาพิจารณา
ประกอบดวย 

      4)หลักความเทาเทียมกัน 
หลักความเทาเทียมกันถือเปนหลักการพื้นฐานประการหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

จึงถือเปนหลักการสําคัญของกฎหมายลักษณะสัญญาดวยที่โดยปกติคูสัญญาตองเขาทําสัญญาดวย
ความเทาเทียมกัน  แมหลักดังกลาวอาจจะไมไดรับการคํานึงถึงมากนักแตเปนหลักการที่ไดรับการ
ยอมรับเสมอวาคูสัญญาจะใชเสรีภาพในการทําสัญญาไดก็ตอเมื่อมีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ  
ทั้งในการทําสัญญาตางตอบแทนหนี้ที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองชําระใหแกกันก็ควรตองมีความ
สมดุลกันดวย  หากคูสัญญาไมมีความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจและสังคมแลว  เฉพาะคูสัญญา
ฝายที่เขมแข็งกวาเทานั้นที่จะมีอิสระในการกําหนดเนื้อหาของสัญญา  แตเนื่องจากความเทาเทียม
กันไมมีอยูในสังคมสมัยใหม  เสรีภาพในการทําสัญญาจึงเกิดขึ้นไดแตในอุดมคติ55   

 
 

                                                 
55 Zweigert K. & Kotz H. An Introduction to Comparative Law. p. 354 ss. 
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      5)หลักความแนนอนของกฎหมาย (principle of certainty) 
พื้นฐานของความคิดเรื่องหลักความแนนอนของกฎหมายนั้นอยูที่วากฎหมายที่จะ

บังคับใชกับประชาชนนั้นตองเปนกฎหมายที่ประชาชนไดรับรูวามีอยู  ทั้งไดรับรูดวยวาผลของการ
ไมทําตามกฎหมายคืออะไร  ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรม  เพื่อจะนําส่ิงที่เขาไมรูไปปรับใชกับเขาก็
เทากับสรางความไมยุติธรรมแกเขานั่นเอง 
 กลาวโดยสรุปแลว  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมนี้เกิดจากการชั่ง      
น้ําหนักระหวางหลักเสรีภาพในการทําสัญญาอันเปนหลักการที่มีการปรับใชมาโดยตลอดแมแตจาก
ศาลเองกับหลักการคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจแลว  จากเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติดังกลาวที่เนนความสัมพนัธของการที่ใหผูพิพากษาเขามาปนผูปรับลดขอความที่ตก
ลงตามสัญญาใหเปนธรรม  จึงปฏิเสธไมไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้คงไดคํานึงถึงหลักความ
ยุติธรรม (equity) ทํานองเดียวกับกฎหมายอังกฤษคือ  The Unfair Contract Term Act 1977  ซ่ึงเปน
ตนแบบของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในสวนหลักการที่วาขอสัญญาจะมีผลใชบังคับไดเมื่อขอสัญญา
นั้นเปนธรรมและมีเหตุผลอันสมควร56 แตส่ิงที่ควรคํานึงถึงก็คือกฎหมายอังกฤษจัดอยูในกรอบของ
ระบบ Common Law  ซ่ึงเปนระบบที่ศาลเปนผูสรางกฎหมาย (Judge made law) อยูแลว  ดังนั้นการ
ที่กฎหมายอังกฤษจะเปดชองหรือวางกรอบใหศาลของเขาเขามาใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางก็
ไมใชเร่ืองแปลกเพราะทํากันเปนประเพณีอยูแลว  ทั้งยังมีกรอบของประเพณีปฏิบัติจํากัดไวดวย  
แตในระบบกฎหมายไทยซึ่งใชระบบ Civil Law ศาลจะใชความยุติธรรมเขาตัดสินคดีไมได  
เพียงแตวาการใชหลักความยุติธรรมดังกลาวควรจะอยูภายใตกรอบที่กฎหมายลายลักษณอักษรเปด
ชองไวใหอยางเหมาะสมดวย 
            (1)  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.  2540 
 พระราชบัญญัตินี้เปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะแกปญหาความไมเปนธรรมของ
ขอสัญญาใหบรรเทาเบาบาง  โดยมุงที่จะใหศาลเปนผูตรวจสอบสัญญาที่อยูในขอบเขตของ
พระราชบัญญัตินี้  วามีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือไม  หากเปนการเอา
เปรียบกันเกินไปก็ใหศาลมีอํานาจที่จะพพิากษาใหมีผลบังคับกันไดเทาที่เปนธรรมและพอสมควร
แกกรณี  กลาวโดยสรุปก็คือ  พระราชบัญญัตินี้ใหศาลมีอํานาจที่จะปรับลดระดับความรุนแรงของ
การเอารัดเอาเปรียบกันทางสัญญาลงไดตามสมควร  โดยไดวางแนวทางในการใชดลุพินิจของศาล
ไว  ดังนั้น  ความสําเร็จของพระราชบัญญัตินี้จึงขึ้นอยูกบับทบาทและสํานึกแหงความยุติธรรมของ
ศาลเปนสําคัญ 

                                                 
56 Guest A. G. (1984). Op.cit. pp.171-172. 
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(ก)  ลักษณะของนิติกรรมสญัญาที่จะถูกตรวจสอบ57 
 ศาลมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ  หรือปรับแกนิติกรรมสัญญาได  8  ประเภท  ดังนี ้

(1) สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ (มาตรา  4) 
(2) สัญญาสําเร็จรูป  (มาตรา  4) 
(3) สัญญาขายฝาก  (มาตรา  4) 
(4) ขอตกลงจํากัดสิทธิประกอบอาชีพการงาน  และขอตกลงจํากัดเสรีภาพในการทํา       

นิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  (มาตรา 5) ไมวาจะตกลงกันในสัญญา
ประเภทใดก็ตาม 

(5) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  เพื่อการ
ชํารุดบกพรอง  หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค  ตามสัญญาที่ทํา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  (มาตรา 6) 

(6) ขอสัญญาที่ใหส่ิงใดไวเปนมดัจํา  (มาตรา 7) 
(7) ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทาํไวลวงหนา  เพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับ

ผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา  (มาตรา 8) 
(8) ความตกลงหรอืความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมดิ  (มาตรา 9) 

นิติกรรมสัญญานอกจากที่กลาวขางตน  ไมอยูในขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้         
ดังนั้น  คูกรณีจึงตองผูกพันตามที่ตกลงกันไว  ศาลไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปเปลี่ยนแปลง  หรือ
ปรับลด  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได 

     (ข)  การมีผลบังคับของนิติกรรมสัญญา 
 นิติกรรมสัญญาที่อยูในขอบเขตที่ศาลสามารถใหความเปนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ไดนั้น  กฎหมายมิไดบัญญัติใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตองตกเปนโมฆะ หรือเสียเปลาไปทั้งหมด  
ขอสัญญาเหลานั้นยังคงสมบูรณตามกฎหมาย  เพียงแตจะบังคับกันใหเปนไปตามขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมทั้งหมดไมได  คงบังคับกันไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น  โดยให
ศาลเปนผูวินิจฉัยวาแคไหนเพียงไรจึงจะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  ซ่ึงในการใชดุลพินิจของ
ศาลนั้น  จะตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรา 10  คือใหศาลพิเคราะหถึงพฤติการณทั้ง
ปวงรวมทั้ง 

1. สภาพของคูสัญญาในดานตาง ๆ ไดแก  ความสุจริต  อํานาจตอรอง  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจ  ความสันทัดจัดเจน  ความคาดหมาย  แนวทางที่เคยปฏิบัติ  ทางเลือก
อยางอื่น  และทางไดเสียทุกอยางตามสภาพที่เปนจริง 
                                                 

57 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา  4 - มาตรา 9. 
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2. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
3. เวลาและสถานที่ในการทําสัญญา  หรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
4. การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง 
อยางไรก็ด ี ขอยกเวนอยู  3  กรณี  ที่กฎหมายบัญญัติใหเสียเปลาไปทั้งหมด  เสมือน

หนึ่งตกเปนโมฆะจะมาอางบังคับกันไมไดเลย  ไดแก 
1. ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ        

เพื่อการชํารุดบกพรอง  หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค  โดยผูบริโภค   
มิไดรูถึงความชํารุดบกพรอง  หรือเหตุแหงการรอนสิทธินั้นในขณะทําสัญญา (มาตรา 6) 

2. ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนา  เพื่อยกเวนหรือจํากัดความ
รับผิดในความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยของผูอ่ืนอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ  หรือ
ประมาทเลินเลอของผูตกลง  ผูประกาศ  ผูแจงความ  หรือของบุคคลอื่น  ซ่ึงผูตกลง  ผูประกาศ       
ผูแจงความ  ตองรับผิดดวย  (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง)   

3. ความตกลงหรือความยนิยอมของผูเสียหายในคดีละเมดิ  ซ่ึงมีลักษณะตองหามชัด
แจงโดยกฎหมาย  หรือขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน(มาตรา 9) 

การปองกันการทําสัญญาหลีกเลี่ยงกฎหมายนั้น ที่มใิหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคบัไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ขอสัญญานั้นเปนโมฆะ อันเปนการใช
อํานาจศาลเขาตรวจสอบขอสัญญาใดๆ58ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมีการทําสัญญาหลีกเลี่ยง 

กฎหมายที่เกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้น  แมคูความจะไมไดยกขึ้นตอสูกันเปนประเด็นขอพิพาทใน
คดี และแมศาลลางจะไมหยิบยกขึ้นวินิจฉัย  ศาลก็มีอํานาจยกกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมขึ้นวินิจฉัยใหไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  142(5), มาตรา  225 
วรรคสอง  และมาตรา  249 วรรคสอง  นอกจากนี้ยังสามารถใชตรวจสอบนิติกรรมสัญญาตาม
กฎหมายมหาชน  เชน  สัญญาสัมปทานตาง ๆไดอีกดวย 
 กฎหมายฉบับนี้ไมใหใชนิติกรรมหรือสัญญาที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใชบังคับ(15  พฤษภาคม  2541) เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ ของกฎหมายเดิม
ซ่ึงคูสัญญาใชเปนฐานแหงการเจรจาตอรอง  และกําหนดสิทธิหนาที่กันไว หากใหมีผลยอนหลังไป
ใชกับนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นกอนการบังคับใชกฎหมายใหมนั้น  อาจทําใหเกิดความไมแนนอนใน

                                                 
58 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา  11. 
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สิทธิ หนาที่ระหวางคูสัญญาและยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของคูสัญญา  ที่เคยมีอยู
ตามกฎหมายเดิม59 
 ในกรณีที่สัญญามีกฎหมายเฉพาะกํากับดแูลอยูแลว  เชน  การคุมครองผูบริโภคในดาน
สัญญา  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ตองอยูในขอบเขตการตรวจสอบดานความเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย เพราะกฎหมายดังกลาวมุงตรวจสอบในเชิงปองกนั  กลาวคือมีการตรวจสอบ
แนะนํา  หรือใหความเห็นชอบกับรางสัญญากอนที่จะนําไปใชในการประกอบธรุกิจการคาหรือ
วิชาชีพ  สวนพระราชบัญญัตินี้เปนการตรวจสอบในเชิงแกไขเยียวยาเพื่อปรับลดความไมเปนธรรม  
ในสัญญาที่ทํากันไวแลว   

      (ค)  แนวทางในการพิจารณาตรวจสอบขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
             1) ขอตกลงในสัญญาท่ีทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกนิสมควร (มาตรา 4) 

 ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกจิการคาหรือวชิาชีพ  หรือใน
สัญญาสําเร็จรูป  หรือในสัญญาขายฝาก  ที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  หรือผูกําหนด
สัญญาสําเร็จรูป  หรือผูซ้ือฝากไดเปรยีบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกนิสมควร  เปนขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมและใหมผีลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง)  
 ขอสัญญาที่จะถูกตรวจสอบใหอยูในกรอบแหงความเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
ได  จะตองมีลักษณะ  3  ประการ  คือ 

(1) เปนขอตกลงในสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งใน  3  ประเภท  ไดแก 
1.สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ   
2.สัญญาสําเร็จรูป   
3.สัญญาขายฝาก   

(2) เปนขอตกลงทีท่ําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป  
หรือสัญญาขายฝาก  แลวแตกรณีไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง   

(3) การไดเปรียบดังกลาวนัน้  เปนการไดเปรยีบที่เกินสมควร 
“สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ”  หมายถึง  สัญญาที่

คูสัญญาฝายหนึ่งเปนผูบริโภค  และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  ซ่ึง
สัญญานี้จะทําเปนลายลักษณอักษร  หรือทําดวยวาจา  จะเปนสัญญาชัดแจง  หรือโดยปริยายก็อยูใน
ขายที่ตรวจสอบได  หากมีขอตกลงใดที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดเปรียบผูบริโภค
เกินสมควร 
                                                 

59 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา  12. 
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“ผูบริโภค”  หมายถึง  ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูซ้ือ  ผูเชา  ผูเชาซื้อ  ผูกู  ผูเอาประกันภัย  
หรือผูเขาทําสัญญาอื่นใด  เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน  บริการ  หรือประโยชนอ่ืนใด  โดยมี
คาตอบแทน  ทั้งนี้  การเขาทําสัญญานั้นตองมิใชเปนการทําเพื่อการคา  ทรัพยสิน  บริการ  หรือ
ประโยชนอ่ืนใดนั้น  และใหหมายรวมถึงผูเขาทําสัญญาในฐานะผูค้ําประกันของบุคคลดังกลาว  ซ่ึง
มิไดกระทําเพื่อการคาดวย (มาตรา 3) 

บุคคลดังตอไปนี้ไมถือวาเปนผูบริโภค 
1)ผูขายสินคาหรือบริการ  แมจะเปนการขายใหแกผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพก็

ตาม  เชน  ชาวนา  ชาวไร  ชาวสวน  ทําสัญญาขายผลิตผลการเกษตรของตนใหแกพอคาคนกลาง   
มิใชผูบริโภคเพราะมิใชผูทําเขาทําสัญญา  เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน  บริการ  หรือประโยชน 

2)ผูซ้ือสินคาหรือบริการหรือประโยชนอื่นใด  เพื่อนํามาขายตอ  หรือนํามาใชเปน    
วัตถุดิบ ในการผลิตสินคาเพื่อขายตอไปโดยตรง  มิใชผูบริโภคเพราะผูบริโภคตองไมเขาทําสัญญา
เพื่อการคา  แตถาผูประกอบธุรกิจซื้อมาอุปโภคบริโภคเองที่บาน  หรือในสํานักงานถือวาเปน         
ผูบริโภค 

3)ผูที่ไดสินคา  บริการหรือประโยชนอ่ืนใดมาโดยไมมีคาตอบแทน  มิใชผูบริโภค    
แมจะเปนผูอุปโภคบริโภคโดยตรงก็ตาม  เพราะจะถือวาเปนผูบริโภคตองมีคาตอบแทน  โดยไม
ตองคํานึงวาใครจะเปนผูจายคาตอบแทนให 

4)ผูที่ทําสัญญาในฐานะผูประกันหนีใ้หแกผูบริโภค  โดยกระทําเปนทางการคาของตน   
มิใชผูบริโภค  เพราะผูค้ําประกันจะถือเปนผูบริโภคก็ตอเมื่อไดกระทําไปโดยมิใชเพื่อการคา 

“ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ”  หมายถึง  ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขาย  ผูใหเชา  
ผูใหเชาซ้ือ  ผูใหกู  ผูรับประกันภยั  หรือผูเขาทําสัญญาอื่นใด  เพื่อจัดใหซ้ือทรัพยสิน  บริการ  หรือ
ประโยชนอ่ืนใด  ทั้งนีก้ารเขาทําสัญญานั้นตองเปนไปเพื่อการคาทรัพยสิน  บริการ  หรือประโยชน
อ่ืนใดนัน้  เปนทางการคาปกติของตน  ดังนั้น ผูที่จําหนายสินคา  บริการ  หรือประโยชนอ่ืนใด  เปน
คร้ังคราว  มิใชเพื่อประโยชนในทางการคาปกติของตน  ไมเปนผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ
ตามที่กฎหมายกําหนด  และแมคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะเปนผูบริโภคก็ไมทําใหสัญญาที่ทําในกรณีนี้
ไดรับความคุมครองในฐานะที่เปนสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ 

“สัญญาสําเร็จรูป”  หมายถึง  สัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดขอ
สัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา  ไมวาจะทําสัญญาในรูปแบบใดซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด
นํามาใชในการประกอบกิจการของตน   
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 สัญญาสําเร็จรูป  ตองมีองคประกอบ  3  ประการ  คือ   
1)ตองเปนสัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษร  สัญญาที่ทําดวยวาจาไมสามารถเปนสัญญา

สําเร็จรูปได  แมจะมีการบันทึกเทปหรือวดีีโอเทปไวเปนหลักฐานก็ตาม  แตถาสัญญานั้นไดทํากนั
เปนลายลักษณอักษรแลว  แมจะมไิดมีการลงลายมือช่ือของคูสัญญากํากับไวก็มิใชขอสําคัญ  เชน  
สัญญาที่ทําผานเครื่องโทรสาร  เปนตน   

2)สัญญาตองถูกกําหนดขึ้นไวลวงหนากอนการทําสัญญา  กลาวคือ  ขอสัญญาสวนที่
เปนสาระสําคัญนั้น  มิไดเกิดจากการเจรจาตอรองของคูสัญญาจนตกลงกันได  แตเปนขอท่ีคูสัญญา
ฝายที่นําขอสัญญาดังกลาวมาใชยืนยันวาจะตองมีขอสัญญาเปนเชนนั้น  มิฉะนั้นก็จะไมมีการทํา
สัญญาดวย  เทากับเปนการทําใหคูสัญญาฝายตรงขามตกอยูในภาวะที่จะเลือกไดแตเพียงวาจะเขาทํา
สัญญาดังกลาวหรือไมเทานั้น  สวนการเจรจาตอรองในเนื้อหาของสัญญาสวนที่เปนสาระสําคัญนั้น
จะไมสามารถกระทําไดเลย   

การพิจารณาวาขอสัญญาใดเปนสาระสําคัญขอใดเปนเรื่องปลีกยอยนั้น  นาจะตอง
พิจารณาจากลักษณะของสัญญานั้นโดยรวม  ประกอบเจตนาของคูสัญญาเปนสําคัญ  หลักที่ศาล
ฎีกาใชวินิจฉัย  คือ  เมื่อมีการผิดสัญญาขอนั้นแลว  คูสัญญาฝายตรงขามจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
หรือไม  หากขอสัญญาที่มีการฝาฝนนั้นเปนขอที่เปนสาระสําคัญของสัญญา  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  387  แตถาขอสัญญาที่มี
การฝาฝนนั้น  มิใชขอสาระสําคัญ  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็จะใชเปนเหตุบอกเลิกสัญญาไมได  คงได
แตฟองเรียกเอาคาเสียหายจากฝายที่ผิดสัญญาขอนั้นเทานั้น   

3)ขอสัญญาที่กําหนดไวลวงหนานั้น  จะตองถูกนํามาใชในการประกอบกิจการของ
คูสัญญาฝายที่ยืนยันใหมีขอสัญญาดังกลาว 

ขอนี้จะถือวาเปนสัญญาสําเร็จรูปก็เฉพาะแตสัญญาที่ทําในธุรกิจการคาหรือการ
ประกอบกิจการอื่นเทานั้น  กฎหมายมิไดบังคับวาจะตองเปนการนํามาใชในการประกอบกิจการ
ตามปกติ  ดังนั้น  แมเปนการนํามาใชเปนครั้งแรกในการประกอบกิจการของตนก็อาจทําใหเขา
องคประกอบเปนสัญญาสําเร็จรูปไดแลว 

สวนขอตกลงที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือไมนั้นจะตองดู
ที่ลักษณะหรือผลของขอตกลงนั้นวาทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตองปฏิบัติการใด  หรือตองรับภาระ
ใดที่หนักเกินไปกวาทีว่ิญชูนจะพงึคาดหมายไดตามปกติไมเกีย่วกับเจตนาของคูสัญญาเลย   
 แมจะบัญญัตแินวทางในการพิจารณาไวแลว ยังไดบัญญัติตัวอยางไว ดังตอไปนี้เปน
แนวทางประกอบการพิจารณาทางหนึ่ง  

(1) ขอตกลงที่เกิดจากการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
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(2) ขอตกลงใหตองรับผิด  หรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด 
(3) ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลงโดย  ไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญา

โดยอีกฝายหนึ่งมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ 
(4) ขอตกลงใหสิทธิที่จะไมตองปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด  หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ลาชาไดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหนึ่งเรียกรอง  หรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งตองรับภาระ

เพิ่มขึ้นมากกวาภาระที่เปนอยูในเวลาทําสัญญา 
(6) ขอตกลงในสัญญาขายฝากที่ผูซ้ือฝากกําหนดราคาสินไถสูงกวาราคาขายบวกอัตรา   

ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 
(7) ขอตกลงในสัญญาเชาซ้ือที่กําหนดราคาคาเชาซ้ือ  หรือกําหนดใหผูเชาซ้ือตองรับภาระ

สูงเกินกวาที่ควร 
(8) ขอตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดใหผูบริโภคตองชําระดอกเบี้ย  เบี้ยปรับ  

คาใชจาย  หรือประโยชนอ่ืนใดสูงเกินกวาที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือเกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชําระ
หนี้ 

(9) ขอตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบตน  ที่ทําใหผูบริโภคตองรับภาระสูงเกินกวาที่ควร 
 ปจจัยที่ใหนํามาใชประกอบดุลพินิจในการหาจุดที่เปนธรรมของสัญญา  ซ่ึงจะตอง
อนุโลมมาใชกับการพิจารณาวา  การไดเปรียบในสัญญาจะเกินสมควรหรือไม ตามมาตรา  4  นี้จะ
เปนการไดเปรียบที่เกินสมควรหรือไมนั้น  มีทั้งหมด  13 ปจจัย  ดวยกัน60  คือ   

(1) พฤติการณทั้งปวงในสัญญาที่พิพาทกันวาเปนธรรมหรือไมนั้นมีอยูอยางไร 
(2) ความสุจริตของคูสัญญาแตละฝายแตกตางกันหรือไมเพียงใด หมายความรวมถึงการ

ปฏิบัติตอกันตามมาตรฐาน  ซ่ึงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอกันในการติดตอสัมพันธกันทางการคา 
(3) อํานาจตอรองของคูสัญญาแตละฝายเหนือกวากันอยางไร หมายถึง  องครวมแหง      

บุคคลิกภาพของคูสัญญาแตละฝายวาอยูในฐานะที่จะเรียกรองใหฝายตรงขามยอมรับพันธกรณี
ตามที่ตนกําหนดไดมากนอยเพียงใด   

(4) ฐานะทางเศรษฐกิจของคูสัญญาแตละฝายเหลื่อมลํ้ากันมากนอยเพียงใด กลาวคือ 
คูสัญญาฝายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงกวายอมมีทางเลือกมากกวา  และจึงมีอํานาจตอรองที่
เหนือกวาคูสัญญาฝายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา  การหยั่งหาจุดที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีจึงตองคํานึงถึงปจจัยขอนี้ดวย   

(5) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและผลแหงสัญญาที่คูสัญญามีอยูแตกตางกันอยางไร 
                                                 

60 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา  10. 
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หมายรวมถึง  ความรูความเขาใจในทกุ ๆ เร่ืองที่เกี่ยวกับสญัญาที่ทํา  ไมวาจะเปนกระบวนวิธีปฏิบัติ
ในการทําสัญญา  ผลทางกฎหมายของสัญญาที่ทํา  และขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ  

(6) ความสันทัดจดัเจนในกจิการที่เปนพื้นฐานแหงสัญญาทีคู่สัญญามีมากนอยกวาอยางไร 
ความสันทัดจดัเจนของผูที่มคีวามความสันทัดจัดเจนในกจิการใดยอมมคีวามรูความเขาใจในกิจการ
นั้นมากกวา  จงึมีชองทางที่จะกําหนดขอสัญญาไปในทางเอารัดเอาเปรียบผูที่ไมสันทดัจัดเจนได
มากกวา   

(7) ความคาดหมายของคูสัญญาแตละฝายเปนอยางไร เพราะ ความคาดหมายของคูสัญญาที่
จะมีน้ําหนักนัน้จะตองเปนความคาดหมายที่เปนไปในทางสุจริตและชอบดวยกฎหมาย  ยิ่งถา
สอดคลองกับมาตรฐานแหงวิญูชนหรือสอดคลองกับหลักกฎหมายดวยแลวยิ่งมีน้าํหนักมากขึ้น 

(8) แนวทางที่คูสัญญาแตละฝายปฏิบัติตอกันเปนมาอยางไร กลาวคือ ถาการตีความไมอาจ
อํานวยความเปนธรรมใหแกคูสัญญาได  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ยอมมีความจําเปนและ
จะตองนําแนวทางที่คูสัญญาเคยปฏิบัติตอกันมาประกอบการพิจารณาในการปรับลดสภาพบังคับ
ของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมดวย 

(9) ทางเลือกอยางอื่นของคูสัญญามีมากนอยแตกตางกันหรือไม กลาวคือ  ผูที่มีทางเลือกที่
จะทําสัญญารูปแบบอื่น  ยอมอยูในฐานะที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาผูที่ไมมีทางเลือกเชนนั้น  การ
ปรับลดสภาพบังคับของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมจึงควรเปนไปในทางที่เปนคุณแกผูที่ไมมีทางเลือก
อ่ืน  โดยอยูในบังคับแหงหลักสุจริต  และความชอบดวยกฎหมายดวย   

(10) ทางไดเสียอ่ืน ๆ ทุกอยางของคูสัญญาเปนอยางไร หมายถึง  ทางไดเสียที่ชอบดวย
กฎหมาย  และหลักสุจริตเทานั้น  ศาลยอมใชดุลพินิจปรับลดสภาพบังคับของขอสัญญานั้นลงได
เทาที่ศาลเห็นสมควรวาอยูในระดับที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี   

(11) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้นๆ มุงหมายที่จะใหรวมไปถึงปกติประเพณีของผล
แหงสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาทั่วไปเขาปฏิบัติกันอยางไร  ก็ควรบังคับใหเปนไปในแนว
เดียวกับทางปฏิบัติดวย  ดังนั้น หากในการทําสัญญามักนิยมกําหนดขอตกลงที่เอาเปรียบกันมาก ๆ 
จนเปนปกติประเพณีของการทําสัญญาชนิดนั้น  แตในทางปฏิบัติกลับไมนิยมใชขอตกลงที่
ไดเปรียบนั้นไปอยางไรเหตุผล  เชนนี้ก็ตองนําปกติประเพณีของการบังคับใชสัญญาชนิดนั้นมา
ประกอบการพิจารณาดวย 

(12) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญา  หรือในการปฏิบัติตามสัญญา  มีนัยสําคัญตอการ
พิจารณาลดเบี้ยปรับ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  383  วรรคหนึ่ง  และสามารถ
นํามาเปนแนวทางในการประกอบการพิจารณาปรับลดสภาพบังคับของสัญญาที่ไมเปนธรรมได
ดวย 
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(13) การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝายหนึ่ง 
ปจจัยที่  (2) ถึง (10)  จะตองพิจารณากันตามสภาพที่เปนจริงของคูสัญญาในทุกปจจัย  สวน

ปจจัยที่ (1) มุงไปที่ปกติประเพณีที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติตอกันในสัญญาชนิดนั้น  ทั้งในดาน
การเจรจาตอรอง  วิธีการทําสัญญา  วิธีการปฏิบัติตามสัญญา  และการบังคับใหเปนไปตามสัญญา
ดังกลาว  สําหรับปจจัยที่ (1) เปนปจจัยรวมยอดเก็บตกสวนที่เหลือทั้งหมด 
 แมกฎหมายจะใชถอยคําในเชิงบังคับวา  “ใหพิเคราะหถึงพฤติการณทัง้ปวงรวมทั้ง(1) 
ถึง (4)”  แตในความหมายที่แทจริงหาไดมุงที่จะวางเปนกฎเครงครัดเชนนั้นไม  มาตรา  10  มีความ
มุงหมายที่จะสรางเครื่องมือ  หรือแนวทางใหไวเพื่อชวยในการใชดุลพนิิจของศาล  มีหลักเกณฑ
และเหตุผลอางอิงไดหลากหลายและละเอยีดมากขึ้นเทานัน้  มิไดมุงที่จะบังคับใหมีปจจัยทั้ง  13  
ประการครบถวนในแตละคดี  จึงจะถือวาเปนการใชดุลพินิจที่ถูกตอง  

       2) ขอตกลงจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทํา       
นิติกรรมท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชพี (มาตรา 5) 
 ขอตกลงจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทํานิติกรรมที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  ซ่ึงไมเปนโมฆะแตเปนขอตกลงที่ทําใหผูถูกจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาจะพึงคาดหมายไดตามปกติ  ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปน
ธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) 
 กรณีนี้ไมคํานึงวาขอตกลงดังกลาวจะอยูในสัญญาอะไร  ในทางปฏิบัติมักจะพบ         
ขอตกลงประเภทนี้ในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางแรงงาน  สัญญาจางกอสราง   
 ขอตกลงที่จะเขาลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนี้  จะตองมีองคประกอบ  3  
ประการ  คือ 

(1) เปนขอตกลงที่จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพการทํางาน
หรือทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ โดยมุงถึงขอตกลงสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลใน  2  ดานไดแก  สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน  และสิทธิเสรีภาพ
ในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ   

ขอตกลงนี้สวนหนึ่งเปนขอสัญญาที่จํากัดการแขงขันในทางธุรกิจการคา  อีกสวนหนึ่ง
มีลักษณะเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมในทางธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการปองกันการผูกขาด  แต
เนื่องจากกฎหมายในเรื่องนี้ยังไมมีหลักในการปองกันหรือเยียวยาการเอารัดเอาเปรียบในลักษณะนี้
อยางเพียงพอ  ดังนั้นจึงนําขอสัญญาประเภทนี้มาอยูในขอบเขตของการตรวจสอบดานความเปน
ธรรมดวย 
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(2) ขอตกลงจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะตองไมเปนโมฆะ เพราะถาขอตกลงนั้นเปน
โมฆะไปแลวก็ยอมไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย  จึงไมจําเปนตองใหศาลเขาไปปรับลดสภาพ
บังคับใหอยูภายในกรอบแหงความเปนธรรมอีก  ดังนั้น การตรวจสอบตามมาตรา  5  จะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อขอตกลงนั้นผานการตรวจสอบตามมาตรา  150  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาแลวเทานั้น 

(3) เปนเหตุใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่พึงจะคาดหมายได
ตามปกติโดยพิเคราะหถึงขอบเขตในดานพื้นที่และระยะเวลาของการจํากัดสิทธิเสรีภาพ  รวมทั้ง
ความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงาน  หรือการทํานิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับ
บุคคลอื่นของผูถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  ประกอบกับทางไดเสียโดยชอบดวยกฎหมายของ
คูสัญญาดวย  ( มาตรา  5 วรรคสอง ) 

     3) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในความชํารุดบกพรองหรือการรอนสิทธิใน
ทรัพยสินท่ีสงมอบใหกับผูบริโภคตามสัญญาระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจการคาหรือ
วิชาชีพ  ( มาตรา 6 ) 
 สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพที่มีการชําระหนี้ดวยการ
สงมอบทรัพยสินใหแกผูบริโภค  จะมีขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพเพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิไมได  เวนแตผูบริโภคไดรูถึง
ความชํารุดบกพรองหรือเหตุแหงการรอนสิทธิอยูแลวในขณะทําสัญญา  ในกรณีนี้ใหขอตกลง
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลใชบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 

เหตุที่มาตรา  6  ตองบัญญัติใหมีการตรวจสอบเปนการเฉพาะไวอีกก็เพราะตองการให
ขอตกลงในลักษณะนี้ไมมีสภาพบังคับกันเลย  ถาผูบริโภคไมรูถึงความชํารุดบกพรอง  หรือเหตแุหง
การรอนสิทธินั้นในขณะทําสัญญา  ซ่ึงแตกตางจากผลของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตามมาตรา  4  ที่
ยังคงสมบูรณแตศาลอาจปรับลดสภาพบังคับใหเบาลงไดเทานั้น 

ในกรณีที่ผูบริโภคไดรูถึงความชํารุดบกพรอง  หรือเหตุแหงการรอนสิทธิอยูแลวกอน
หรือขณะทําสัญญา  ใหขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรม  
และพอสมควรแกกรณีเทานั้น ซ่ึงเปนการใหอํานาจศาลเขาตรวจสอบนอกจากที่มาตรา  4  วรรค
ทายกําหนดเพื่อความเปนธรรมยิ่งขึ้น  

     4)  สัญญาที่มีการใหสิ่งใดไวเปนมัดจํา  หากมีกรณีท่ีจะตองริบมัดจําและมัดจํานั้นสูง
เกินสวน  ศาลจะลดลงใหริบไดเพียงเทาความเสียหายที่แทจริงก็ได  ( มาตรา  7) 
 กรณีนี้มุงที่จะแกปญหาความลักล่ันกันระหวางมัดจํากับเบี้ยปรับ  กลาวคือ  เร่ืองเบี้ย
ปรับนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  383 วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหอํานาจศาลที่จะลด

DPU



 48 

เบี้ยปรับที่กําหนดกันไวสูงเกินสวนใหลงมาอยูที่จํานวนพอสมควรได  แตในสวนของมัดจํานั้น
จะตองริบหรือสงคืนตามมาตรา  378 เทานั้นไมเปดชองใหศาลลดมัดจําที่จะตองถูกริบนั้นไดเลย  
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูรับมัดจํามิไดเสียหายอยางไร  หรือจํานวนมัดจําที่จะริบนั้นสูงเกินกวา
คาเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญามากนอยเพียงใดก็ตาม 

     5)  ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความเพื่อยกเวน  หรือจํากัดความรับผิดท่ีไดทําไว
ลวงหนา  ( มาตรา  8 ) 

ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทาํไวลวงหนาเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสยีหายตอชีวิตรางกาย  หรืออนามัยของผูอ่ืน  อันเกิดจากการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตกลง  ผูประกาศ  ผูแจงความ  หรือของบุคคลอื่น  ซ่ึงผู
ตกลง  ผูประกาศ  ผูแจงความ  ตองรับผิดดวย  จะนํามาอางเปนขอยกเวน หรือจํากัดความรับผิด
ไมได  สวนขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพือ่ยกเวนหรือจาํกัดความรับ
ผิดในกรณีอ่ืน  ใหมีผลบังคับไดเพยีงเทาทีเ่ปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานัน้  นอกจาก
ขอตกลงที่เปนโมฆะ  บางกรณีก็บัญญัติใหขอตกลงนั้นไมมีสภาพบังคับไดเลย  แตบางกรณีกใ็หมี
ผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณ ี

     6)  ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด  ( มาตรา  9 ) 
 ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายสําหรับการกระทําที่ตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย  หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จะนํามาอางเปนเหตุ
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพื่อละเมิดไมได 

หลักกฎหมายทั่วไปมีวา  “ความยินยอมของผูเสียหายทําใหไมเปนละเมิด”  เพราะ
ผูเสียหายสมัครใจเขาเสี่ยงภัยหรือยอมรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแลว  ถือไมไดวาเกิดความเสียหายขึ้นโดย
นิตินัย  และเมื่อไมมีความเสียหายเกิดขึ้น  จึงขาดองคประกบความผิดฐานละเมิด  ซ่ึงหลักกฎหมาย
ดังกลาวเปนเรื่องละเมิดมิใชนิติกรรมสัญญา  ดังนั้นจึงไมคํานึงวาความยินยอมนี้จะตองหามตาม
กฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม  ขอเพียงเปนความ
ยินยอมที่ผูเสียหายใหโดยสมัครใจและมิไดถอนคืนไปเสียกอนการกระทําละเมิด  ก็ถือเปนเหตุที่ทํา
ใหการกระทําของผูที่กอใหเกิดความเสียหายไมเปนละเมิดไดแลว  แมจะมีสภาพที่ตองหามชัดแจง
โดยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม 

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาได ซ่ึงจะมีประโยชนมากถาใชในคดีที่ตองการความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
เชน  คดีแรงงาน  คดีภาษีอากร  คดีทรัพยสินทางปญญา  คดีการคาระหวางประเทศ  และคดีที่
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เกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  เชน  ขอตกลงที่พิพาทเขาลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
ประเภทใดหรือไม   

ผลกระทบของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอการจัดทําสัญญาใน
ธุรกิจตาง ๆ ที่ตามมา คือ  กระทบตอการจัดทํานิติกรรมสัญญาในธุรกิจตาง ๆ ที่อยูในขายบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้วาตอนี้ไปการจัดทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ผูจัดทําจะตองคํานึงถึงหลักความเปน
ธรรมในการกําหนดสิทธิหนาที่ที่เกิดขึ้นวาจะตองไมมีลักษณะเปนการไดเปรียบเกินสมควร  เพราะ
เปนหลักใหมขององคประกอบของนิติกรรมสัญญาที่พระราชบัญญัตินี้ไดวางหลักเพิ่มเติมขึ้น คือ 
1.นิติกรรมสัญญาที่มีลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญาฝายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินสมควรกวาที่
วิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ  เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  กฎหมายไมใหมีผลบังคับ  และ 
2.ผลบังคับของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนี้  กฎหมายกําหนดใหไมมีผลบังคับเลย  คือ  กรณีตาม
มาตรา  6  วรรค  1,  มาตรา  8  วรรค 1 และมาตรา  9 และกรณีที่มีผลบังคับเทาที่ศาลจะพิจารณาให
มีผลบางเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี 

ดังนั้นการจัดทํานิติกรรมสัญญาในปจจุบัน  ผูจัดทําจะตองคํานึงถึงความสมดุลของการ
กําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางคูสัญญาวาไมควรกําหนดโดยเอาเปรียบเนื่องจากความไมรู  ความ
ไมเทาเทียมในทางเศรษฐกิจผูกมัดคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร  แมการทําขอสัญาไวลวงหนาจะ
เปนความสะดวกในการจัดทําสัญญาของธุรกิจที่ตองการความรวดเร็ว  และเปนมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพที่เหมือนกันก็ตาม ผลกระทบของพระราชบัญญัติ  เปนหลักที่ศาล
มีอํานาจวินิจฉัยถึงขอสัญญาใดเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมก็ดี  ของผลบังคับของขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมวามีผลบังคับเพียงใดที่จะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีก็ดี  เปนหลักกฎหมายที่ให
อํานาจศาลอยางกวางขวางในการวินิจฉัย  แมจะมีแนวทางกําหนดไวในกฎหมายนี้ก็ตาม  แตก็เปน
แนวทางที่เปนหลักกวางอีกเชนกัน  อยางเชน  การพิจารณาถึงขอตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให
คูสัญญาปฏิบัติ  หรือรับภาระเกินกวาที่วิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ  หรือแนวทางการ
วินิจฉัยผลบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีที่ใหศาลวินิจฉัยจากพฤติการณตาง ๆ ที่
กําหนดไวในมาตรา  10  เปนตน 

หลักเกณฑในการพิจารณาที่กฎหมายกําหนดจึงเปนหลักกวาง ๆ ที่ศาลจะตองคํานึงถึง
ขอสัญญาเปนกรณี ๆ ไป  การที่กฎหมายกําหนดใหศาลใชดุลพินิจไดนี้  ดานหนึ่งอาจเห็นวาเปนสิ่ง
ที่ดีเพราะ  เปนความยืดหยุนของกฎหมายที่ไมเครงครัดจนเกินไป  เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพในปจจุบันมีกลไกและความเกี่ยวโยงที่ละเอียดและซับซอน  เชน  นิติกรรม
สัญญาในธุรกิจการเงิน  การประกันภัย  การขนสง  เปนตน  ในอีกดานหนึ่งอาจเห็นวาการใหศาลมี
ดุลพินิจในการพิจารณาขอสัญญาไมเปนธรรมตามกฎหมายนี้วาขอสัญญาใดเปนขอสัญญาที่เปน
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ธรรมหรือไมเปนธรรม  และการใชดุลพินิจในการตวจสอบใหผลบังคับของสัญญาที่ไมเปนธรรม
แตใหมีผลบังคับไดเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  อาจกอใหเกิดความเคลือบคลุมสงสัยใน
การใชดุลพินิจของศาลวา  จะเกิดความไมแนนอนของผลบังคับของสัญญาหนึ่ง ๆ ที่กําหนด
เหมือนกันในสัญญาตางฉบับกันก็ดี  ตางคูกรณีกันก็ดี  หรือข้ึนสูการพิจารณาของศาลตางศาลกนักด็ ี 
อาจมีการใชดุลพินิจใหขอสัญญานั้นเปนธรรมหรือไมเปนธรรม  หรือใหมีผลบังคับที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณีที่แตกตางกันได  เพราะกฎหมายไมมีมาตราชั่งตวงวัดที่แนนอน  แตเปนเรื่องของ
เหตุผลของเรื่องแตละกรณีไป  การใชดุลพินิจซึ่งเปนอํานาจของศาลนี้วาจะเที่ยงธรรมหรือเที่ยงตรง  
จึงถือวาเปนศาสตรอยางหนึ่งของวิชาชีพกฎหมายที่ศาลจําตองมีความรู  และมีประสบการณอยาง
แทจริง  ดังนั้น  การจัดทํานิติกรรมสัญญาสําหรับธุรกิจตาง ๆ ผูจัดทําควรจะเริ่มตนจากการแกไขที่
ตนเหตุเอง  โดยการแกไขปรับปรุงขอสัญญาที่มีการเอาเปรียบที่เกิดจากความไมรู  หรือความไมเทา
เทียมในอํานาจตอรองที่เกิดจากการใชอํานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกวากําหนดขอสัญญา  ไมควร
ปลอยใหมีปญหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกิดเปนขอพิพาทเพื่อรอคําวินิจฉัยของศาลวาขอ
สัญญานั้นศาลจะวินิจฉัยวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือไม  หรือรอใหวินิจฉัยวาเปนขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมที่สมควรใหมีผลบังคับเพียงใด  เพราะการใหคดีขึ้นสูศาลเพื่อรอคําวินิจฉัย  มีปญหา
วาตองใชเวลา  ซ่ึงจะทําใหไมเกิดผลดีตอธุรกิจที่ตองมีการวางแผน  และหวังผลสําเร็จที่ดีที่สุดที่เกิด
จากการประกอบการ 

อนึ่ง  ขอดีขอเสียของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.254061พอ
สรุปไดวา พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครอง
คูสัญญาซึ่งมีความรูและอํานาจตอรองนอยกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จนเกินไปโดยการใหอํานาจศาลที่จะบังคับตามขอสัญญาเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีโดย
ไมกําหนดใหขอสัญญามีผลเปนโมฆะหรือโมฆียะ  ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ยืดหยุนในการเยียวยาแกไข
ความไมเปนธรรมที่จะเกิดขึ้นจากขอสัญญา  เพื่อใหอํานาจศาลในกรณีที่ศาลเห็นวาคูสัญญาบางฝาย
ไมไดรับความเปนธรรมอยางมากก็อาจแกไขเพื่อใหไดรับความเปนธรรมได 62  นอกจากนี้ยงัทาํใหผู
ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่อยูในฐานะไดเปรียบกวาทางเศรษฐกิจตองหยุดคิดหรือยับยั้งชั่งใจวาจะ
ใชสัญญาเปนเครื่องมือเอาเปรียบบุคคลอื่นที่มีความออนแอกวาในทางเศรษฐกิจหรือไม เพราะ
อยางไรก็ตามก็ไมอาจทําใหเขาไดเปรียบแตอยางใด  ทั้งยังเปนแนวทางใหกับศาลในการอํานวย

                                                 
61 จําป  โสตถิพันธุ ก (2548).  คําอธิบายนิติกรรมสัญญา. หนา 418-419. 
62 เหตุผลของคณะกรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ  ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ใน

คณะกรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ..........หนา 2. 
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ความยุติธรรมใหกับประชาชนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดตามวัตถุประสงคที่กฎหมาย
บัญญัติ 

แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ยังเปน
กฎหมายขาดความชัดเจนแนนอน  ทําใหผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของไมอาจทราบมาตรฐานวา
เพียงไรที่จะเขาขายที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  ที่จะทําใหเขาสามารถปฏิบัติใหถูกตอง
เพื่อใหสัญญาหรือขอสัญญาที่ไดทําขึ้นสามารถเปนผลไดดังที่เขาประสงค และการใหศาลมีดุลพินิจ
ในการกําหนดวาเพียงไรจึงจะเขาขายที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีนั้น  อาจกอใหเกิดความไม
เปนธรรมขึ้นได เพราะ ในขอเท็จจริงเดียวกันแตละศาลอาจตัดสินแตกตางกันไป  ในลักษณะอัตตะ
วิสัยของผูพิพากษาแตละทาน  ทําใหการอํานวยความยุติธรรมเกิดเฉพาะคดี แตกลายเปนการสราง
ความไมเปนธรรมทางกฎหมายแกสังคมโดยรวม  นอกจากนี้ยังเปนการใหศาลซึ่งเปนหนวยงาน
หนึ่งของรัฐเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของคูสัญญา  ซ่ึงเปนเอกชนภายหลังจากที่
สัญญาไดเกิดแลวมากเกินไป แมวาพระราชบัญญัตินี้จะใหความคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวา
ในทางเศรษฐกิจ แตความคุมครองจะเกิดขึ้นเมื่อฟองรองคดีตอศาลเทานั้น  ศาลจึงจะสามารถใช
ดุลพินิจในการกําหนดใหสัญญาหรือขอสัญญาที่ไมเปนธรรมมีผลเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีได  หากไมมีการฟองรองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจก็จะไมสามารถไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ยกเวนเฉพาะกรณีที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกําหนดให
ศาลใชดุลพินิจดังกลาวไดดังเชน  กรณีของมาตรา  6  มาตรา 8  มาตรา  9  ซ่ึงความเปนโมฆะเกิดขึ้น
โดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว  พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไมมีประโยชนอะไร  ในเมื่อปกติคูสัญญา
ฝายที่ออนแอกวายอมขาดกําลังทรัพย  ขาดความรูความเชี่ยวชาญในการที่จะมาฟองรองดําเนินคดี
อยูแลว 
 กลาวโดยสรุป  แมวาพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540  จะเปน
กฎหมายที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากวามีผลเสียประการสําคัญในเรื่องการขาดความชัดเจน
แนนอนในการบังคับใชกฎหมายกับเปนการที่เปดชองใหศาลซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของการใช
อํานาจรัฐเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของคูสัญญาภายหลังจากที่สัญญาไดเกิดขึ้นแลว
มากเกินไป  จนอาจทําใหเจตนาดีที่มุงหมายจะอํานวยความยุติธรรมและคุมครองคูสัญญาฝายที่
ออนแอกวากลับกลายเปนการทํารายบุคคลเหลานั้นก็ตาม63  ส่ิงที่เราปฏิเสธไมไดคือวาเมื่อเกิดความ
ไมยุติธรรมขึ้นในสังคม  บุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของมีความจําเปนที่ตองหาเครื่องมือหรือหาหนทางที่
จะแกไขความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้น  ทั้งยังตองปรามใหผูที่มีสวนสรางความไมเปนธรรมขึ้นใน
                                                 

63 พรชัย  วิวัฒนภัทรกุล. (2541, มิถุนายน). “พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
กับผลกระทบตอธุรกิจการเงิน.” วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 28,  ฉบับที่ 2. หนา 195-215. 
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สังคมไทยตองหยุดคิดหรือยับยั้งชั่งใจหรือทบทวนใหรอบคอบกอน  มิฉะนั้น  ส่ิงที่ตั้งใจไววาจะ
ไดมาโดยอาศัยเครื่องมือคือสัญญานั้นก็ไมอาจบรรลุผลดังที่หวังได  และแมวาวิธีการหรือเครื่องมือ
ที่กฎหมายฉบับนี้ไดใหจะมีขอบกพรองอยูมาก  ก็ตองรอดูวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถ
บังคับใชใหบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไม  แมจะมีนักกฎหมายบางทานเห็นวาควรปรับปรุงแกไข
เสียใหมก็ตาม  เพราะเห็นวาพระราชบัญญัตินี้ไมมีความจําเปนอีกตอไป  มีแตในประเทศที่เปน
ตนแบบพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมก็ไดเปลี่ยนความคิดในการที่จะใหน้ําหนัก
กับการคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาไปแลว  และไปพิจารณาวาคูสัญญาไดรับความคุมครอง
อยูแลวเนื่องจากการเลือกตัดสินใจเขาทําสัญญาเอง  รัฐไมจําตองออกกฎหมายไปชวยคุมครองอีก
นั้น  เพราะความคิดที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเกิดจากการมีกลไกการตลาดที่สมบูรณ  มีการ
แขงขันและประชาชนมีการศึกษา  มีความรูความเขาใจในการเลือกตัดสินใจของตนเองเปนอยางดี  
ความจําเปนที่ตองไดรับความคุมครองจึงไมมีเทากับสภาพของประชาชนในประเทศไทยประกอบ
กับประเทศอังกฤษก็เคยเกิดเหตุการณเชนเดียวกับในประเทศไทยมากอนแลว  และรัฐเองก็พยายาม
แทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาดวยกฎหมายตาง ๆ มากมาย  ซ่ึงหลังจากไดบังคับใชมาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง  ประชาชนก็เร่ิมเขาใจวาการเขามาแทรกแซงของรัฐดวยกฎหมายนั้นนอกจากจะไม
สามารถใหความคุมครองประชาชนไดอยางแทจริงแลว  กลับเปนการทํารายหรือกอภาระใหกับ
ประชาชนดวย  เชน  กฎหมายคุมครองแรงงานทําใหคนไมมีงานทํา  กฎหมายคุมครองผูบริโภคทํา
ใหราคาสินคาสูงขึ้น  เปนตน  จึงทําใหคนอังกฤษหันกลับไปพิจารณาวา  การมีและการใชเสรีภาพ
ในการทําสัญญาเหมือนดังเชนในอดีตที่ผานมานั้นนาจะมีกลไกที่ดีกวาการที่รัฐเขามาแทรกแซง  
ประเทศอังกฤษจึงเปนประเทศที่พัฒนาการหันกลับสูหลักเสรีภาพหรือสัญญาอีกครั้งหนึ่ง  ในสวน
ของประเทศไทยนั้นแมโดยสภาพปจจุบันดูเหมือนการคุมครองประชาชนหรือคูสัญญาฝายที่
ออนแอกวาไดจริง  โอกาสที่ประเทศไทยจะยอนกลับไปสูหลักเสรีภาพหรือกลับไปสูสัญญา
เชนเดียวกับในประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะเกิดขึ้นไดเชนกัน 
                 (2)  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 64 
 กฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมายทีใ่หสิทธิแกผูบริโภคในการรองเรียนตอ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  หรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายแกผูผลิตสินคาหรือ
ใหบริการในลักษณะที่ไมปลอดภัยเปนอันตรายตอผูบริโภคนั้น  ซ่ึงแนวทางในการบญัญัติกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคขึ้นมาเพื่อใหมีมาตรการในการคุมครองประชาชนซึ่งสวนใหญเปนผูบริโภคมิให
ถูกเอาเปรียบจากผูผลิตสินคา  หรือผูใหบริการนั่นเอง 

  ทฤษฎีกฎหมายที่นํามาใชเพือ่การคุมครองผูบริโภค 
                                                 

64 สุษม  ศุภนิตย. (2540). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. หนา  10-13,  160-165. 
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     (ก)  ความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา  (Freedom  of  Will) หรือเสรีภาพในการทําสัญญา 
การไมใหความสําคัญของความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา  (Freedom  of  Will)  หรือเสรีภาพ

ในการทําสัญญา  ดวยเหตุที่แนวคิดทฤษฎีดังกลาวเหมาะสมในสภาพสังคมที่เทาเทียมกัน  ใน
อํานาจตอรองและมีระบบการคาที่แขงขันกันคอนขางสมบูรณ  ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูกรณีใน
สัญญา (Privity  of  Contract)  ที่มีผลสืบเนื่องจากเสรีภาพในการทําสัญญานั้น  ก็เหมาะสมกับกรณี
ที่คูสัญญามีความสามารถในการตอรองเทา ๆ กัน  แตในการคุมครองผูบริโภคนั้น  โดยเหตุที่
ผูบริโภคไมจําเปนตองบริโภคสินคาหรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธในทางสัญญาเสมอไป  
เนื่องจากการบริโภคเปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษย  ซ่ึงมิไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขในสถานะทาง
สังคม (Status  Quo)  ความสามารถของบุคคล (Capability)  หรือขอตกลงในทางนิติกรรมสัญญา  
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑหรือทฤษฎีความรับผิดในความเสียหายที่ตองอาศัยความผูกพันทางสัญญาที่
กฎหมายรับรอง  จึงเปนอุปสรรคใหญหลวงในการคุมครองผูบริโภคที่ไมใชคูกรณีในสัญญา    
ทฤษฎีกฎหมายที่กอตั้งสิทธิในการไดรับการเยียวยาชดใชเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบริโภค  
จึงไมคํานึงถึงหลักความสัมพันธทางสัญญา(Privity  Rule)แตอยางใด 

 ดังนั้น  การกําหนดวาผูบริโภคคือใคร  จึงไมกําหนดโดยอาศัยหลักความสัมพันธทาง
สัญญา  แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจึงกอใหเกิดการปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพในการทํา
สัญญา  และหลักความรับผิดเฉพาะคูกรณีโดยส้ินเชิง  การกําหนดกฎหมายคุมครองผูบริโภคจึง
ออกมาในรูปของการขยายความรับผิดของผูขายไปสูบุคคลอื่นๆที่มิใชผูซ้ือ  เชน ใหรับผิดในความ
ชํารุดบกพรองของสินคาที่เกิดอันตรายแกบุคคลในครอบครัวของผูซ้ือ  เปนตน 

(ข) ความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงใชบทสันนิษฐานความรับผิด(Presumption  of  Fault)   
หลักความรับผิดในทางละเมิดนั้น  มีทฤษฎีความรับผิดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู 

2 หลัก  คือ  มีความรับผิดเมื่อมีความผิด  กลาวคือ  ผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําให
เกิดความเสียหาย  และหลักความรับผิดเด็ดขาด  (Strict Liability)  โดยกฎหมายสันนิษฐานวามี
ความผิดแมมิไดมีการจงใจหรือประมาทเลินเลอ  บางกรณีก็เปนการสันนิษฐานเด็ดขาด  ไมมี
ขอยกเวนในการนําสืบหักลาง (Absolute  Liability) บางกรณีก็มีขอยกเวนใหมีการนําสืบหักลางบท
สันนิษฐานที่กฎหมายบัญญติไวได  หลักความรับผิดเด็ดขาดไดรับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซ่ึงมีความสลับซับซอนในการผลิต  ผูใชไดรับความ
เสียหายไมอาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด 

เหตุผลของการนําเอาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดในทางละเมิดมาปรับใชกับคดีที่ฟองให
ชดใชความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคก็เพราะวา  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาการบริโภคนั้นเปน
เร่ืองที่ยากจะพิสูจนไดวาเกิดขึ้นจากความผิดของฝายใด  ยิ่งกระบวนการในการบริโภคอัน
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ประกอบดวย  ผูผลิต  ผูขายสง  ผูขายปลีก  ผูบริโภค  เปนกระบวนการที่กวาง  ยากแกการเริ่มพิสูจน
วาความบกพรองจะเกิดขึ้นในชวงใด  และความเสียหายที่เกิดขึ้นผูบริโภคคนสุดทายที่บริโภค
ผลิตภัณฑนั้น  เกิดเนื่องจากเหตุแหงความบกพรองในขณะใด  ในกรณีการผลิตที่มีเทคนิค
สลับซับซอน  การพิสูจนวามีความบกพรองในการผลิตยังไมอยูในวิสัยที่ผูบริโภคจะพิสูจนไดงาย
กวาผูผลิตสินคาที่กระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมีความชํารุดบกพรองในผลิตภัณฑ  การ
กําหนดใหผูผลิตหรือผูขาย(ในบางกรณี) ตองรับผิดโดยปราศจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ  จึงเปนการเหมาะสม  ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวา  ผูผลิตหรือผูที่กฎหมายกําหนดใหตองรับผิดนี้  
อาจพิสูจนเพื่อพนความรับผิดได  เชน  พิสูจนวาผูบริโภคใชสินคานั้นโดยไมถูกวิธีในกรณีที่มี
คําอธิบายวิธีใช  หรือคําเตือนไวแลว   ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง  
ความชํารุด     บกพรองมิไดมีอยูในขณะที่ผูบริโภคซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น  หากแตเกิดความ
ชํารุดบกพรองขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลอื่น  ซ่ึงผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม 

สําหรับการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยเปนงานใหมที่เพิ่งเริ่มมีขึ้นอยางเปน
ทางการเมื่อป  พ.ศ.  2522  อันถือไดวาเปนนิมิตหมายที่ดีในสังคมที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย  
ดังนั้นทุกฝายควรทําความเขาใจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคนี้ใหถูกตอง  โดยตอง
ยอมรับวาการคุมครองผูบริโภคนั้นมิใชแตการใชมาตรการทางกฎหมายอยางเดียว  โดยมีเจาหนาที่
ของรัฐเปนผูดําเนินการตามมาตรการเหลานี้เทานั้น  จึงจะแกปญหาที่เกิดจากการบริโภคไดสําเร็จ  
หากแตเปนหนาที่ของสังคมอยางชัดแจงที่จะตองรวมมือกัน  ทั้งในดานปองกันความเสียหายอันเกดิ
จากการบริโภค  โดยใชความระมัดระวังใหมากขึ้นในการบริโภคและในดานสรางสํานึกแหงการ
รับผิดชอบตอสังคม(Social  Responsibilities) ใหเกิดขึ้นในการผลิตโดยวิธีการใหการศึกษาดานการ
บริโภคแกประชาชนใหมากขึ้น  ไมวาจะในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน  และการวางกฎระเบียบใน
การควบคุมการผลิตใหรัดกุมและคลองตัวมากขึ้น  ในประเทศไทยนั้นยังไมมีการวิจัยถึงอันตรายอนั
เกิดจากการบริโภคอยางจริงจัง  ดังนั้นจึงไมอาจสรุปไดวาอันตรายเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  เกิดจาก
สินคาประเภทใด  เกิดจากผูผลิตรายใหญหรือรายยอย  ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงที่แจงชัดแลวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแกการแสวงหาทางแกไขไดถูกตอง   
 โดยแทจริงแลว  การคุมครองผูบริโภคนั้นไมใชแตจะมุงหมายใหผูบริโภคแตเพียงฝาย
เดียวที่ไดประโยชน  หรือเพื่อเปนทางที่จะไดรับคาตอบแทนความเสียหายไดโดยถูกกฎหมายก็หา
ไม  หากแตยังมีวัตถุประสงคที่มากกวานั้นอีก  คือ  การพยายามทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบยิ่งขึ้น
ในสังคมของผูผลิต  และลดภาวะการเสี่ยงภัยในการบริโภคลง  และยิ่งกวานั้นยังมุงหมายใหระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเปนไปดวยความยุติธรรมดวย 
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     (ค)  หลักกฎหมายคุมครองผูบริโภคเรือ่งสัญญาที่ไมเปนธรรม 
 การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญานั้นเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคตาม    
มาตรา  4  คือสิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจาก          
ผูประกอบธุรกิจ 
 ผูบริโภค  หมายความวา  ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ  หรือผูไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผูใช
สินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม  คําวา 
“ซื้อ”  หมายความรวมถึง  เชา  เชาซ้ือ  หรือไดมาไมวาดวยประการใด ๆ โดยใหคาตอบแทนเปน
เงินหรือผลประโยชนอยางอื่น  คําวา “บริการ”  หมายความวา  การรับจัดทําการงาน  การใหสิทธิ 
ใด ๆ หรือการใหใชหรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงิน
หรือผลประโยชนอ่ืน  แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  สําหรับคําวา “ผูประกอบ
ธุรกิจ” หมายความวา  ผูขาย  ผูผลิตเพื่อขาย  ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  หรือผูซ้ือ
เพื่อขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และใหหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 
 สัญญา  หมายความวา  ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ  เพื่อซ้ือ
หรือขายสินคาหรือใหและรับบริการ  คําวา “ขาย” หมายความรวมถึง  ใหเชา  ใหเชาซื้อ  หรือจัดให
ไมวาดวยประการใด ๆ  โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น  ตลอดจนการ
เสนอหรือชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย 
 จากหลักกฎหมายดังกลาว  เห็นไดวา  สัญญาเกิดขึ้นไดจากความตกลงกันระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนสัญญาระหวางเอกชนตอเอกชนดวยกัน  แตถาเปนสัญญาที่
หนวยงานของรัฐทํากับเอกชนไมอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้  เชน  สัญญาสัมปทาน  เปนตน    
นอกจากนี้สัญญาจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือและขายสินคา  หรือใหและรับบริการ  ซ่ึงจะรวมถึง
การเชาหรือเชาซื้อดวย  ดังนั้นสัญญาที่จะถูกควบคุมไดแก สัญญาซื้อขาย  สัญญาใหบริการ  สัญญา
เชา  สัญญาเชาซ้ือ 

     (ง)  มาตรการคุมครองผูบริโภคในดานสญัญา 
           1)  การกําหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา  ( มาตรา 35 ทวิ วรรคหนึ่ง,  วรรคทาย ) 
การประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด  ถาสัญญาซ้ือขายหรือใหบริการนั้นมี

กฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ  หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ  คณะกรรมการวา
ดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ได  ซ่ึงในที่นี้  คําวา “ขาย” หมายความรวมถึง  ใหเชา  ใหเชาซื้อ  หรือจัดใหไมวาดวยประการใด ๆ  
โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น  ตลอดจนการเสนอหรือชักชวนเพื่อการ
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ดังกลาวดวย  ดังนั้นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจึงรวมถึงการประกอบธุรกิจใหเชา  ใหเชาซื้อ  หรือจัดให
ไมวาดวยประการใด ๆ  โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นดวย 

นอกจากนี้  สัญญาซื้อขาย  สัญญาใหบริการ  สัญญาใหเชา  สัญญาใหเชาซื้อ  หรือ
สัญญาจัดหานั้น  จะตองมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ  หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปน
หนังสือ  จึงจะจัดอยูในขายธุรกิจที่จะถูกควบคุมสัญญา  เชน  สัญญาซื้อขายที่ดิน  กฎหมายบังคับวา
ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  มิฉะนั้นเปนโมฆะ  สัญญาบัตรเครดิต
ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ  สัญญาเชาบานมีกําหนดกวาสามปขึ้นไปกฎหมายกําหนดใหทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  และสัญญาเชาซ้ือรถยนตกฎหมายกําหนดวาตอง
ทําเปนหนังสือมิฉะนั้นเปนโมฆะ  เปนตน  แตถาสัญญาดังกลาวกฎหมายไมไดบังคับวาตองทําเปน
หนังสือและตามปกติประเพณีไมมีการทําเปนหนังสือ  ก็ไมใชธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

สวนการกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการเปนธุรกิจที่ควบคุม
สัญญานั้น  เปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยสัญญา   

คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑใหการประกอบธุรกิจขายสินคา
หรือใหบริการใดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  การประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้น  
จะตองเขาลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ 

1)เปนธุรกิจทีม่ีการใชขอตกลงไมเปนธรรมกับผูบริโภค 
2)เปนธุรกิจทีม่ีการใชขอสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลาย 
3)เปนธุรกิจทีผู่ประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค 
ทั้งนี้  โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจและความสันทัดจัดเจน 

โดยกอนออกประกาศกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาใหคณะกรรมการวาดวยสัญญารับฟงความ
คิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบโดยตรงโดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพ
ปญหา  เชนการจัดสัมมนา  การประชุม  หรือใหประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น  ในการนี้จะรับ
ฟงความเห็นเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ  องคกรที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหรือองคกรที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดวยก็ได 65 

            2)  การกําหนดลักษณะของสัญญา  ( มาตรา 35 ทวิ  วรรคสองและวรรคทาย ) 
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากบัผูบริโภคจะตอง

มีลักษณะดังตอไปนี ้

                                                 
 65 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของ
สัญญา พ.ศ. 2542.  
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1. ใชขอสัญญาที่จําเปนซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผู
ประกอบธุรกิจเกินสมควร  กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจจะตองใชขอสัญญาที่จําเปน  เพื่อปองกันมิให
ผูบริโภคถูกเอาเปรียบเกินสมควร  เชนสัญญาบัตรเครดิตจะตองใชขอสัญญาที่มีสาระสําคัญและ
เงื่อนไข  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ย  อัตราเบี้ยปรับ  อัตรา
คาธรรมเนียม  อัตราคาบริการตาง ๆ  การเลิกสัญญาการใชบัตรเครดิต  การขอระงับการใชบัตร
เครดิต       ช่ัวคราว  การแจงใหผูบริโภคชําระเงิน  ขอตกลงระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูขายสินคา
หรือผูใหบริการ  การขอรับใบแจงรายการใชบัตร  ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนถาหากไมใชขอสัญญาเชนนั้น
จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

2. หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด  และเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม  
คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวย
สัญญากําหนดก็ได  

กรณีนี้เปนขอหามไมใหใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  เชน  สัญญาบัตรเครดิต
จะตองไมใชขอสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทํานองเดียวกัน  ดังนี้ขอสัญญาที่กําหนดให
ผูบริโภคตองผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑของผูประกอบธุรกิจ  โดยผูบริโภคไมไดรับการ
แจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษร,  ขอสัญญาที่เปนการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดซึ่งเกิดจากการ
ผิดสัญญาของผูประกอบธุรกิจ,  ขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกบัตรเครดิตคืนจาก
ผูบริโภคหรือยกเลิกบัตรเครดิตเมื่อไรก็ไดโดยผูประกอบธุรกิจไมตองแจงหรือแสดงเหตุผลให
ผูบริโภคทราบลวงหนา,  ขอสัญญาที่ใหผูบริโภคตองรับผิดชอบในคาใชจายจากการใชบัตเครดิต
โดยที่ไมไดเปนความผิดของผูบริโภค,  ขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจจายเงินใหแกผูขายสินคา
หรือผูใหบริการแกผูบริโภคโดยไมใหผูบริโภคยกเหตุใดมากลาวอางปฏิเสธความรับผิดชอบกับผู
ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงถือวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  

      (จ)  หลักเกณฑการกําหนดลักษณะของสัญญา 
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดลักษณะของสัญญาตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 
1) ใหผูบริโภคทราบสิทธิและหนาที่ของงาน  ตลอดจนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการโดยชัดเจนตามควรแกกรณ ี
2) ไมเปนการจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบธุรกิจในสวนที่เปน

สาระสําคัญ  โดยไมมีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ 
3) ตองคํานึงถึงความสุจริตในการประกอบธุรกิจ 
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4) ใหเยยีวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มกีารฝาฝนสัญญา 
5) จัดใหมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผูประกอบธุรกิจในเรื่องที่เปน

สาระสําคัญแกการคุมครองผูบริโภค 
6) ตองไมเปนการเพิ่มภาระเกินสมควรแกการประกอบธรุกิจ66 
การกําหนดลักษณะของสัญญาใหคณะกรรมการวาดวยสัญญารับฟงความคิดเห็นจากผู

ประกอบธุรกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบโดยตรงโดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพปญหา  เชน
การจัดสัมมนา  การประชุม  หรือใหประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น  ในการนี้จะรับฟง
ความเห็นเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ  องคกรที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหรือองคกรที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภคดวยก็ได  

กอนที่มีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการดังกลาว  คณะกรรมการวาดวยสัญญาไดมีการ
ประชุมพิจารณาแลว  การที่จะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวย
สัญญากําหนด  แมจะเปนประโยชนแกผูบริโภคโดยรวมก็ตาม  แตก็เปนการบังคับผูประกอบธุรกิจ
มากเกินไป  ควรใชวิธีการกําหนดขอสัญญาที่ใหใชและหามใชแทน  ซ่ึงคณะกรรมการวาดวย
สัญญาไดประกาศใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยไดกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  
และรายละเอียดเกี่ยวกับการใหใชขอสัญญาที่จําเปนไวจํานวน  8  รายการ  และที่ไมใหใชขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  จํานวน  5 รายการ  อยูระหวางดําเนินการออกประกาศกําหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาประเภทตาง ๆ  

          (ฉ)  ผลของสัญญาที่มีขอสัญญาไมถูกตองตามกฎหมาย 
ในกรณีที่สัญญามีขอสัญญาที่ไมถูกตองตามที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดไว  

อาจแยกพิจารณาไดเปนสองกรณ ี
กรณีที่ 1  ผลบังคับตามสัญญา  ไดแก 

1) เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาตองใชขอสัญญาใด  หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญานั้นดวยแลว  
ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาว  หรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนตามเงื่อนไข  ใหถือวา
สัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  หรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี  67 หรือ เมื่อ

                                                 
66 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของ

สัญญา พ.ศ. 2542. 
67 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35  ตรี. 
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คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอ
สัญญาใดแลว  ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น68   

กรณีที่ 2   ผลบังคับแกตัวผูประกอบธุรกจิ  ไดแก 
1) ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบถูกตองใหแก

ผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  สุดแต
ระยะเวลาใดจะถึงกอน 69  ถาผูประกอบธุรกิจไมสงมอบสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบถูกตอง
ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ70 

           (ช)  การกําหนดธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 71  
คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ

ใหบริการอยางใดอยางหนึ่งเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได 
1) หลักเกณฑการกําหนดธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงนิ   
คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ

ใดเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน  การประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ
นั้นจะตองเขาลักษณะใดดังตอไปนี้ 

(1) เปนธุรกิจที่เกีย่วกับการดํารงชีวิตประจําวนัของผูบริโภค 
(2) เปนธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค  ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก

ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจ  และความสันทัดจัดเจน 
(3) เปนธุรกิจที่หากมีการกําหนดรายการในหลักฐานการรับเงินแลวจะเปนประโยชนตอ

การคุมครองผูบริโภค72 
การกําหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินนั้น กอนออกประกาศกําหนด

ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินใหคณะกรรมการวาดวยสัญญารับฟงความคิดเห็นจาก
ผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  โดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพปญหา  

                                                 
68 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35 จัตวา. 
69 แหลงเดิม. มาตรา 35 อัฏฐ. 
70 แหลงเดิม. มาตรา 57. 
71 แหลงเดิม. มาตรา 35 เบญจ. 
72 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของ

สัญญา พ.ศ. 2542 . 
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เชน  การจัดสัมมนา  การประชุม  หรือใหประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น  ในการนี้จะรับฟง
ความเห็นจากหนวยงานของรัฐ  องคกรที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  หรือองคกรที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบริโภคดวยก็ได 

            (ซ)  การกําหนดลักษณะของหลักฐานการรับเงนิ  (มาตรา 35 เบญจ) 
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน  หลักฐานการรับเงิน

จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
1) มีรายการและใชขอความที่จําเปน  ซ่ึงหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความเชนนัน้

จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกนิสมควร 
กรณีนี้เปนบทบังคับใหผูประกอบธุรกิจจะตองมีรายการและใชขอความที่จําเปนเพื่อ

ปองกันมิใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบเกินสมควร  เชน  หลักฐานการรับเงินเกี่ยวกับการขายกาซ
หุงตมที่เรียกเงินประกันถังกาซหุงตม  จะตองใชขอความที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข  ไดแก  ช่ือ
และที่อยูของผูประกอบธุรกิจและลายมือช่ือของผูมีอํานาจออกหลักฐานการรับเงิน  วันเดือนปที่รับ
เงินประกัน  จํานวนเงินประกัน  และขอความวาผูบริโภคมีสิทธิไดรับคืนเงินประกันเมื่อผูบริโภคนํา
ถังกาซหุงตมคืนใหแกผูประกอบธุรกิจหรือผูคาน้ํามันที่เปนเจาของถังกาซหุงตม  หรือผูประกอบ
ธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายกาซหุงตมของผูคาน้ํามันดังกลาว 

2) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค   
กรณีเปนขอหามมิใหใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  เชน  หลักฐานการรับเงิน

เกี่ยวกับการขายกาซหุงตมที่เรียกเงินประกนัถังกาซหุงตม  จะตองไมมขีอความวาผูประกอบธุรกิจ
จะหกัเงินประกันเปนคาเสื่อมราคาของถังกาซหุงตมหรือคาอ่ืนใด  เวนแตเปนกรณทีี่ผูประกอบ
ธุรกิจพิสูจนไดวาถังกาซหุงตมที่ผูบริโภคนํามาคืนมีความชํารุดบกพรองอันเกิดจากการใชถังกาซ
หุงตมอยางผิดปกติจากวิสัยของวิญูชน 

การกําหนดลักษณะของหลักฐานการรับเงนิตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) การกําหนดรายการในหลักฐานการรับเงินสามารถทําไดโดยสภาพ 
(2) ไมเปนการสรางภาระเกินควรแกการประกอบธุรกิจ 
(3) สามารถคุมครองประโยชนของผูบริโภคได  เชน  ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

มูลคา  หรือราคาสินคาหรือบริการ  หรือใชเปนหลักฐานในการพิสูจนความรับผิดเกี่ยวกับการขาย
สินคาหรือการใหบริการได 73 

                                                 
73 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของ

สัญญา พ.ศ. 2542 . 
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การกําหนดลักษณะของหลักฐานการรับเงิน ใหคณะกรรมการวาดวยสัญญารับฟงความ
คิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  โดยคํานึงถึงขอบเขตและ
สภาพปญหา  เชน  การจัดสัมมนา  การประชุม  หรือใหประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น  ในการ
นี้จะรับฟงความเห็นจากหนวยงานของรัฐ  องคกรที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  หรือองคกรที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดวยก็ได 

          (ฌ)  ผลของหลักฐานการรับเงินท่ีมีรายการและขอความไมถูกตองตามกฎหมาย 
เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจที่

ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน  ตองใชขอความใดหรือตองใชขอความใดโดยมีเงื่อนไขการ
ใชขอความนั้นดวย  หรือตองไมใชขอความใดแลว  ผลบังคับตามสัญญา  ไดแก 

1) เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาตองใชขอสัญญาใด  หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญานั้นดวยแลว  
ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาว  หรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนตามเงื่อนไข  ใหถือวา
สัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  หรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี  หรือ  เมื่อ
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอ
สัญญาใดแลว  ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว  ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น   
 2) ผูประกอบธุรกิจตองสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตอง
ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ 
หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  สุดแต
ระยะเวลาใดจะถึงกอน  แยกเปน  2  กรณี  ไดแก74 

1.  ถาผูประกอบธุรกิจไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

2.  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงมอบหลักฐานการรับเงินโดยลงจํานวนเงินมากกวาที่
ผูบริโภคจะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลว  ผูประกอบธุรกิจตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว   

           (ญ)  สัญญารับประกัน 75  
 ในกรณีที่ ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะทําสัญญา
รับประกันไวใหแกผูบริโภค  สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูประกอบธุรกิจ
                                                 

74 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 57 วรรคแรก และ วรรคสอง . 
75 แหลงเดิม. มาตรา 35 สัตต . 
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หรือผูแทนและตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภค  พรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการ หาก
สัญญาดังกลาวทําเปนภาษาตางประเทศ  ตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย  แตถาผูประกอบ
ธุรกิจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 76  

           (ฎ)  การขอความเห็นจากคณะกรรมการวาดวยสญัญา 77   
 ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตนจะเปน
การฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวา
ดวยสัญญาใหความเหน็ในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนัน้กอนได   ในการนี้
คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวนัที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญาไดรับคําขอ  ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหถือวา
คณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นชอบแลว โดยในการนี้ผูประกอบธุรกิจตองเสียคาปวยการ
ในการใหความเห็น  ตามระเบียบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด  โดยคาปวยการที่ไดรับให
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยสัญญา  ไมถือวาเปนการ
ตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยสัญญาที่จะพิจารณาวนิิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอัน
สมควร 
สวนการใดที่ผูประกอบธุรกจิไดกระทําไปตามความเหน็ของคณะกรรมการวาดวยสัญญาที่ใหความ
เห็นชอบแลว ไมถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดอาญา 
            (ฏ)  การตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงิน 

การเตรียมการกอนตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการฯจัดสงประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาแตละฉบับใหผูประกอบ

ธุรกิจทราบ และใหถือปฏิบัติตาม 
2) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําแบบสัญญา หรือแบบหลกัฐานการรับเงนิ 
3) มีหนังสือแจงผูประกอบธุรกิจ 
4) จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับ

เงิน  เชน บันทกึการตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงนิ, สําเนาประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา, หนังสือแจงผูประกอบธุรกจิขอตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบ
หลักฐานการรับเงิน ใหมีขอความตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 

                                                 
76 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 57 ทวิ . 
77 แหลงเดิม. มาตรา 35 นว . 
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 5) จัดทําแผนการตรวจตามนโยบายของประธานกรรมการคุมครองผูบริโภค โดย
กําหนดกลุมเปาหมายที่จะทําการตรวจ กําหนดระยะเวลาการตรวจ การดําเนินงานภายหลังการ
ตรวจ เปนตน 
 6) จัดประชุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลักฐาน
การรับเงิน เพื่อใหมีวิธีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปตามนโยบายการตรวจสอบ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 1)  ทําหนังสือแจงผูประกอบธุรกิจที่คณะทํางานจะทําการตรวจสอบแบบสัญญา หรือ
แบบหลักฐานการรับเงิน ใหทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหผูประกอบธุรกิจ
เตรียมแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงิน 
 2)  ดําเนินการตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงิน ใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
  3)  เมื่อตรวจสอบแบบสัญญา หรือแบบหลกัฐานการรับเงนิแลว ใหดําเนนิการดังนี ้
 -  กรณีตรวจสอบแลวขอเท็จจริงปรากฏวา แบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงิน 
ใชขอความไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา  ใหทําบันทึกรายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบ ในสวนภูมิภาคใหเสนอ
ตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อรายงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบตามลําดับ 
 -  กรณีที่ตรวจสอบแลว ปรากฏวาแบบสัญญาหรือหลักฐานการรับเงินใชขอความไม
ถูกตองหรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา ใหทําหนังสือแจงผูประกอบธุรกิจ
ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา  
 -  กรณีตรวจสอบแลว ปรากฏวา ผูประกอบธุรกิจดังกลาวเคยไดรับหนังสือให
ดําเนินการแกไขแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินแลว แตยังคงสงมอบสัญญาหรือหลักฐาน
การรับเงินที่มีขอความไมถูกตองตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหแกผูบริโภค ให
นําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปรียบเทียบความผิด ในสวนภูมิภาคหากผูกระทําความผิด
ยินยอมใหเปรียบเทียบความผิด ใหสงใหคณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัด พิจารณาดําเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเปรียบเทียบความผิด แตถา
ผูกระทําความผิดไมยินยอมใหดําเนินการเปรียบเทียบความผิด พนักงานสอบสวนตองสงเรื่องให
พนักงานอัยการดําเนินการฟองคดีตอศาลตอไป และรายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบตอไป 
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 กรณีดังกลาวมคีวามผิดตองระวางโทษตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  

           (ฐ)  การปฏิบัตงิานเมื่อทําการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบแบบสัญญา  หรือแบบหลักฐานการรับเงิน  ใหเจาหนาที่ที่ทําการ
ตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบไวเปนหลักฐานทุกครั้ง ดังนี้ 
 1) จัดทําบันทึกการตรวจแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน โดยใหผูประกอบ
ธุรกิจหรือเจาของรานคา หรือผูครอบครอง หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนตามกฎหมาย อานและ
ตรวจสอบการทําบันทึกพรอมทั้งลงลายมือช่ือ และใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือช่ือไวเปน
หลักฐานในบันทึกการตรวจสอบดังกลาว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถใหเจาหนาที่ลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐานในบันทึกการตรวจสอบดังกลาว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถขอถายสําเนาบันทึกการ
ตรวจสอบไวเปนหลักฐานได และในการตรวจสอบใหผูที่ลงลายมือช่ือถายสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนารับรองทะเบียนรานคา ใหเจาหนาที่
ผูทําการตรวจสอบดวย 
 2) จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน เสนอให
ผูบังคับบัญชาทราบ สําหรับสวนภูมิภาคใหรายงานผลการตรวจสอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเพื่อรายงานตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบดวย 
      อนึ่ง  ขอดีขอเสียของ การคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ดานสัญญาพอ
สรุปไดวา เปนกฎหมายที่เนนการปองปรามหรือควบคุมลวงหนาไมใหผูประกอบธุรกิจขายสินคา
หรือบริการบางประเภท  โดยใชเนื้อหาของสัญญาเปนการเอารัดเอาเปรียบคูสัญญาได  สวนขอเสีย
นั้นเปนการยากที่ประชาชนจะบังคับใชกฎหมายในการคุมครองสิทธิของตน เพราะกฎหมายมี
รายละเอียดมาก  ยอมคาดหมายใหประชาชนทราบกฎหมายไดยากเชนกันความสามารถในการ
บังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเปนจริงได 78 

กลาวโดยสรุปแลว   การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยเปนงานใหมที่เพิ่งเริ่มมีขึ้น
อยางเปนทางการเมื่อป  พ.ศ.  2522   ดังนั้นทุกฝายตองยอมรับวาการคุมครองผูบริโภคนั้นมิใชแต
การใชมาตรการทางกฎหมายอยางเดียว  โดยใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดําเนินการตามกฎหมายเพียง
อยางเดียวไมอาจแกปญหาสําเร็จไดแตตองเกิดจากประชาชนทุกฝายรวมมือกันจึงจะปองกันการเอา
                                                 

78 จําป  โสตถิพันธุ ข (2545). คําอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา. หนา 423-424. 
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เปรียบผูบริโภคในทุกๆดานได โดยการสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม (Social  
Responsibilities) ใหเกิดขึ้นทั้งในการผลิตโดยวิธีการใหการศึกษาดานการบริโภคแกประชาชนให
มากขึ้น  หรือวางกฎระเบียบในการควบคุมการผลิตใหรัดกุมแตคลองตัว และตองสงเสริมใหมีการ
วิจัยถึงอันตรายอันเกิดจากการบริโภค หรือเกิดจากสินคาประเภทใด หรือเกิดจากผูผลิตรายใหญ
หรือรายยอยอยางจริงเพื่อเปนประโยชนในการแสวงหาแนวทางแกไขที่ถูกตองตอไป วัตถุประสงค
ของการคุมครองผูบริโภคนอกจากที่กลาวมาขางตนแลว การพยายามทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ
ยิ่งขึ้นในสังคมของผูผลิต  และลดภาวะการเสี่ยงภัยในการบริโภคลง  และความมุงหมายใหระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเปนไปดวยความยุติธรรมดวยก็เปนสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ตองการเชนกัน 

ดังที่กลาวมาขางตนทั้งหมด มาตรการในการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของ
ประเทศไทยในสวนการควบคุมแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมโดยกฎหมายเฉพาะระหวาง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคมีความแตกตาง ดังนี้ 79 

1) ในสวนของความหมายของคําวา “ผูบริโภค” ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2541 จะกวางกวาความหมายของผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  
กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  ไมหมายความรวมถึงผูที่เขาทําสัญญา
โดยไมเสียคาตอบแทนซึ่งจะไดรับความคุมครองนอยกวา มาตรา  3  ของพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ที่ให
ความหมายของผูบริโภคครอบคลุมในสวนนี้ดวย 

2) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 จะคุมครองเฉพาะนิติกรรมที่เปนขอสัญญาในสัญญา  และ
ขอความในหลักฐานการรับเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการที่มีกฎหมาย  หรือตามปกติ
ประเพณีทําเปนหนังสือเทานั้น ไมคุมครองไปถึงนิติกรรมฝายเดียวประเภทอื่น ๆ ที่พระราชบัญญัติ
วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกําหนดไว 

3) กฎหมายใหอํานาจแกคณะกรรมการวาดวยสัญญาในการกําหนดใหธุรกิจใดเปน
ธุรกิจที่ควบคมุสัญญาได  และมีอํานาจในการกําหนดสัญญา หรือขอสัญญาใหผูประกอบธุรกิจ   
นั้น ๆ ตองใชหรือไมใช  ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายในการควบคมุการจัดทําสัญญาของเอกชน  
เพื่อแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนั่นเอง สวนที่นอกเหนือจากการคุมครองดังกลาวใหเปน
อํานาจของศาลที่เขาตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

                                                 
79 จําป  โสตถิพันธุ ข  แหลงเดิม . 

DPU



 66 

2.3  ขอเปรียบเทียบระหวางกฎหมายวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมของไทยกับกฎหมายของ
ประเทศเยอรมัน  อังกฤษและ สหรัฐอเมริกา80  
 หลักการและเหตุผลของกฎหมายของไทยและตางประเทศมีความคลายคลึงกันแตมี
รายละเอียดของขอกฎหมายตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน  และการพัฒนาการใชกฎหมายก็มีความแตกตางกัน  โดยเฉพาะแนวคําวินิจฉัย
ของศาลไทยในเรื่องสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสํา เร็จรูปยังไมแนนอน  แตอยางไรก็ดี
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของไทยฉบับนี้เปนการเริ่มตนของการยอมรับของ
นักกฎหมายไทยถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสัญญาและเปนผลถึงการศึกษาถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมที่มีการบังคับใชแลวในยุโรป  เนื่องจากผูรางกฎหมายไดศึกษา
จากกฎหมายที่มีอยูซ่ึงใชบังคับอยูแลวในตางประเทศมาไมนอยกวายี่สิบป  เพื่อเปนแบบอยาง
สําหรับการบัญญัติกฎหมายไทย  และตอปญหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
 เมื่อเปรียบเทียบถึงความคลายคลึงและแตกตางของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไม
เปนธรรมของไทยกับกฎหมายของเยอรมนั กฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษ มีดังนี ้

1. ประเภทของสัญญาของกฎหมายเยอรมัน  คือ  สัญญามาตรฐานมีคําจํากัดความ
คลายคลึงกับความหมายของไทย  คือสัญญาที่ทําไวลวงหนาไมวาจะอยูในรูปแบบใด  ซ่ึงเปนลาย
ลักษณอักษร  โดยกฎหมายเยอรมันเนนวาตองเปนสัญญาที่ไมมีการเจรจาตกลงกันในลักษณะตัวตอ
ตัวดวย แตในกฎหมายสหรัฐอเมริกาไมจํากัดประเภทของสัญญา จึงเปนกฎหมายพิเศษที่ใชบังคับ
กับสัญญาทุกประเภท  แตเนนตัวบุคคลผูเปนคูสัญญาวาฝายหนึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ และอีกฝาย
หนึ่งเปนผูบริโภค  ซ่ึงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมของไทยบัญญัติรับหลักการนี้ไว
เชนกัน  ดังนั้นกฎหมายไทยฉบับนี้จึงรับหลักการประเภทของสัญญาโดยพิจารณาทั้งรูปแบบของ
สัญญา  และลักษณะของคูสัญญามาใชทั้งสองกรณี 

2. ลักษณะของขอสัญญาไมเปนธรรม  กฎหมายเยอรมันกําหนดในลักษณะของขอ
สัญญาทั่วไปแงสิทธิ และหนาที่เร่ืองหนี้วาจะมีขอสัญญาลักษณะที่ไมเปนธรรมที่มีผลบังคับใช
หรือไม  สวนของกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะกําหนดลักษณะเนื้อหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเปน
เรื่องๆ ไป  โดยประกาศเปนกฤษฎีกาใหประชาชนไดทราบเปนระยะ ๆ เมื่อคณะกรรมการขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรมไดพิจารณาและประกาศใหทราบ  ซ่ึงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปน
ธรรมของไทยบัญญัติรับหลักการนี้ไวเชนกัน คือมีทั้งบทบัญญัติลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
กรณี  เชน  ขอสันนิษฐานของขอสัญญาที่ไดเปรียบตามมาตรา  4  วรรคสาม  หรือกรณีเนื้อหาของ
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเฉพาะเรื่องตามมาตรา  5 ถึง 9  เปนตน 
                                                 

80 ดาราพร ถิระวัฒน. เลมเดิม. หนา 102-104. 
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3. ผลบังคับใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรมไมถึงขนาดใชไมได  คือ  ใหมีผลบังคับเพียง
เทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  ซ่ึงบัญญัติหลักการวินิจฉัยโดยพิเคราะหถึงขอมูลตาง ๆ 
ตามที่บัญญัติไวใน  มาตรา  10  ของกฎหมายไทย สวนกฎหมายเยอรมันและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
หากขอสัญญาใดไมเปนธรรม ผลคือเปนโมฆะมีผลใชบังคับไมไดเทานั้น  สวนหลักการที่ใหมีผล
บังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีนี้ไดรับมาจากกฎหมายอังกฤษที่มีหลักการที่วาขอ
สัญญาจะมีผลบังคับไดตอเมื่อขอสัญญานั้นตองเปนธรรมและสมเหตุสมผล81  ซ่ึงไดมีหลักในการ
ใหแนวทางในการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของสัญญาไวเชนเดียวกับมาตรา  10  ของ
กฎหมายไทย 

4. ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมที่เกิดจากมูลหนี้ละเมิด  กฎหมายไทยฉบับนี้ยังรับหลักการ
ของกฎหมายอังกฤษ ซ่ึงบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ดังจะเห็นไดในขอตกลง
จํากัด  หรือยกเวนความรับผิดที่เกิดจากความรับผิดเพื่อละเมิดในมาตรา  8  และการจํากัดหลักความ
ยินยอมไมเปนละเมิดตามมาตรา  10 

ดังนี้เราจะเห็นไดวาสาระสําคัญของหลักการตาง ๆ ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  มีแนวทางในการบัญญัติเชนเดียวกับกฎหมายของ
ตางประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากปญหาของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมนั้นเปนปญหาสากลที่ไมใชกฎหมาย
ที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งที่แตกตางไปจากประเภทอื่น ๆ เพียงแตจะมีปญหา
มากหรือนอยขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสัญญาของแตละประเทศจะมีการใชและพัฒนาบัญญัติหลักให
สอดคลองและทันกับความกาวหนาทางธุรกิจการคาหรือไม  ตลอดจนการปรับใชเขากับหลัก
กฎหมายที่มีอยูไดอยางเหมาะสมหรือไมอีกดวย 

 
 

 
      

                                                 
81 A.G.  GUEST. Op.cit. pp.171-172. 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

หลังจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ออกประกาศกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ
ใหบริการที่กฎหมายกําหนดใหสัญญาซื้อขายหรือใหบริการนั้นตองทําเปนหนังสือ หรือตามปกติ
ประเพณีตองทําเปนหนังสือ เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ทําใหคณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจ
ในการเขาไปตรวจสอบขอสัญญาในธุรกิจหลายประเภทผูประกอบธุรกิจสวนใหญมีแนวโนมวาจะ
แกไขขอสัญญาตาง ๆ ในการทําธุรกรรม  เพื่อใหขอสัญญาของตนมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย    
แตอยางไรก็ตาม  นอกจากขอสัญญาดังกลาว   พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  
พ.ศ.2540 ใหศาลมีอํานาจตรวจสอบสัญญาที่อยูในขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้วามีลักษณะของ
การเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือไม  โดยหากขอสัญญามีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกัน
มากเกินไป  ใหศาลมีอํานาจปรับลดความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบกันทางสัญญาลงไดตาม
สมควร  กลาวคือ  ศาลมีอํานาจพิพากษาใหขอสัญญานั้นมีผลบังคับไดเทาที่ เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้วางแนวทางในการใชดุลพินิจของศาลไวจาก
พฤติการณตาง ๆ ที่กําหนดไวในมาตรา 10  ซ่ึงหลักเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดขึ้นนี้  เปนหลัก
กวาง ๆ ที่ศาลตองคํานึงถึงขอสัญญาเปนกรณี ๆไป การที่กฎหมายกําหนดใหศาลใชดุลพินิจได
เชนนี้  ดานหนึ่งเปนผลดี  เพราะทําใหกฎหมายมีความยืดหยุนไมเครงครัดจนเกินไป  เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจการคาในปจจุบันมีกลไก  และความเกี่ยวโยงที่ละเอียดและสลับซับซอน  แตหาก
มองอีกดานหนึ่งอาจเห็นวาการที่ศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตามกฎหมาย
นี้วาขอสัญญาใดเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือไม  และการใชดุลพินิจในการตรวจสอบใหผล
บังคับของสัญญาที่ไมเปนธรรมมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  อาจ
กอใหเกิดความไมแนนอน  หรือไมชัดเจนของผลบังคับของขอสัญญาหนึ่ง ๆ และเปนเรื่องของ
เหตุผลของเรื่องในแตละกรณีไป  การใชดุลพินิจซ่ึงเปนอํานาจของศาลนี้จึงขึ้นอยูกับความรูความ
เขาใจในเรื่องของกลไกทางธุรกิจในแตละเรื่อง  ประกอบกับความเที่ยงตรง  และประสบการณของ
ผูพิพากษาแตละทานที่มีอยูที่จะทําใหกฎหมายฉบับนี้บรรลุผลตามเจตนารมณที่ไดวางไว 
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สัญญาบัตรเครดิตเปนสัญญาที่จัดทําออกมาเปนสัญญาสําเร็จรูป ถูกกําหนดใหเปน
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา  พ.ศ. 2542  และอยูในขายที่ศาลจะตรวจสอบเมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาลวา  มีลักษณะ
ของการเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือไม  หากเปนขอสัญญาที่มีการเอารัดเอาเปรียบคูสัญญาซึ่งเปน
ลูกหนี้มากจนเกินไป  ก็ใหศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาใหมีผลบังคับกันไดเพียงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี  ทําใหผูบริหารธนาคารพาณิชยเกิดความไมเชื่อมั่นวา  เนื้อความในสัญญาบัตร
เครดิตที่รางสัญญาขึ้นมาภายใตประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปน
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ. 2542  และภายในกรอบของหลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมสัญญา  ซ่ึงได
มีการประมาณการไวลวงหนาวา  ธนาคารจะมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามนิติสัมพันธทั้งหลายที่
กําหนดไวในสัญญามากนอยเพียงใด  และสิทธิของธนาคารตามสัญญานั้นจะสามารถบังคับกับ     
ลูกหนี้ซ่ึงเปนคูสัญญาไดเพียงใด  ทําใหเกิดความไมแนนอนในการบังคับตามสัญญาเอากับลูกหนี้  
สงผลใหผูบริหารตองกลับมาทบทวนการออกแบบขอกําหนดในสัญญาอยางละเอียดอีกครั้ง        
อันอาจเปนผลใหธนาคารพาณิชยที่ถูกความจําเปนทางกฎหมายบีบบังคับใหจํายอมตองรับเอาความ
ไมแนนอนของผลบังคับของสัญญาบัตรเครดิตไว  และกระจายความเสี่ยงกลับไปยังลูกคาผูบริโภค
ในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่สัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไดกําหนดขอสัญญาขึ้น  โดยถูก
ควบคุมจํากัดเนื้อความตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธรุกจิที่
ควบคุมสัญญาพ.ศ.2542 อยูแลว  ดังนี้  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540 
จึงเปนอุปสรรคของธุรกิจธนาคารพาณิชยในการทําสัญญาบัตรเครดิตได 
 ผูเขียนไดนําสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยมาศึกษาวิเคราะหพิจารณาเหตุ
ผลตาง ๆ ในการออกแบบสัญญาในสัญญาบัตรเครดิตแตละขอวามีการเอารัดเอาเปรียบกับลูกหนี้ซ่ึง
เปนคูสัญญาของธนาคารพาณิชยมากเกินไปหรือไม  เพื่อหามาตรฐานที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึง
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ความสําคัญของธนาคารพาณิชย  มาประกอบการวิเคราะห พิจารณา
ถึงการกํากับดูแลของภาครัฐ  แนวโนมของกฎหมายที่กําลังรางเพื่อใชบังคับกับธนาคารพาณิชย  
และเปรียบเทียบกับแนวคิดในการควบคุมขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศดวย  จากการ
วิเคราะหไดผลสรุปออกมาวา  ขอสัญญาในสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยสวนใหญมิไดมี
การเอารัดเอาเปรียบกับผูบริโภคที่เปนคูสัญญาจนเกินไป  จนอาจทําใหเขาขายเปนขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม  ที่ศาลตองเขามาตรวจสอบ  และลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบของ
คูสัญญาลงอีก  แตหากศาลตองการจะปรับลดความเอารัดเอาเปรียบของสัญญาจริง ๆ ก็ยากที่จะ
กําหนดขอบเขตที่แนนอน  ชัดเจนลงไปได  คงตองพิจารณาถึงเหตุผลพื้นฐาน  ความสําคัญของ
ธนาคารพาณิชย  และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย 
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 ในการศึกษาวิเคราะหนี้  ผูเขียนตองการชี้ใหเห็นวา  สัญญาบัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย  ขอสัญญาสวนใหญมิไดเปนการเอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไป  และไมมีลักษณะอันจะเขาขาย
เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  โดยตองการใหเล็งเห็นถึงรากฐานและเหตุผลที่แทจริงของการราง
เนื้อความในขอสัญญาบัตรเครดิต  ความสําคัญและบทบาทของธนาคารพาณิชยที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ  ภาระหนาที่ที่ธนาคารพาณิชยตองรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย  ภาระหนาที่ที่พึงมีตอผูฝากและผูถือหุนที่ตองการใหธนาคารพาณิชยประกอบ
ธุรกิจดวยความกาวหนามั่นคง  สรางสรรครูปแบบธุรกรรมทางการเงินใหม ๆ ออกสูตลาด  เพื่อ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ  ภายใตความมีเหตุผลที่สมควร  และความเปนธรรม  โดยมี
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแลอยางใกลชิด 
 ในสวนของขอสัญญาที่ผูเขียนเห็นวาอาจเขาขายเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ไดแก 
 1.  ขอสัญญาเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตของธนาคาร ซ่ึงได
กําหนดวาเหตุใดบางที่ธนาคารมีสิทธิยกเลิกสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด  หรือพักใชบัตร
เครดิตเปนการชั่วคราว  แตรายละเอียดในสวนของขอกําหนดนี้ประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญามิไดกําหนดไววาตองมีเนื้อหาอยางไร  ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรมแลว ผูเขียนเห็นวา  ในการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตของธนาคารนั้นควรมี
เหตุผลที่สมควร และเปนเหตุที่สําคัญเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอการไดรับชําระหนี้คืนของ
ธนาคาร  แตขอกําหนดของธนาคารที่กําหนดวา “ธนาคารมีสิทธิระงับการใชบัตรเครดิตเมื่อผูถือ
บัตรเครดิตผิดสัญญาการใชบัตรเครดิตฉบับนี้ไมวาขอใดขอหนึ่ง” นั้น ผูเขียนเห็นวากําหนดไวกวาง
มากเกินไป ควรกําหนดไวเฉพาะการผิดสัญญาบัตรเครดิตในขอที่เปนสาระสําคัญเทานั้น มิฉะนั้น
ธนาคารอาจยกขอสัญญาขอใดที่เปนเพียงรายละเอียดเล็กนอยมาบอกเลิกสัญญาโดยผูถือบัตรเครดิต
ไมสมัครใจดวยก็ไดผูเขียนจึงเห็นวา ขอสัญญาเฉพาะในสวนนี้มีลักษณะที่ไมเปนธรรม  ศาลควรใช
ดุลพินิจเขาไปตรวจสอบ เปนกรณี ๆ ไป   
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอสัญญานี้เปนธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมขอกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหชัดเจนวา สัญญาบัตรเครดิตขอใดบางที่เมื่อผูถือบัตรผิด
สัญญาแลวธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  นอกจากนี้ควรมีการแจงใหผูถือบัตรทราบลวงหนา
กอนเปนระยะเวลาพอสมควรกอนที่จะมีการเลิกสัญญา  เพราะเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อใหผูถือบัตร
เครดิตไดทราบถึงเหตุผลที่ถูกธนาคารเลิกสัญญา  หากไมถูกตองหรือไมตรงตอความจริง ผูถือบัตร
จะไดโตแยงทักทวงไดกอนที่จะมีการเลิกสัญญา   
 2. ขอสัญญาเกี่ยวกับการยกขอตอสูที่มีอยูตามสัญญาซื้อขายกับรานคาเพื่อปฏิเสธการ
ชําระหนี้ ตามขอสัญญาของธนาคารมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากในสวนของ
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ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542  
ขอ 7 วา ในกรณีที่ธนาคารไดเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรแลว  โดยผูถือบัตรตองแจงใหรานคา  และ
ธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน  45  วัน  นับแตวันที่ส่ังซื้อสินคาหรือขอรับบริการ  หรือ
ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาสงมอบหรือใหบริการกันไวเปนลายลักษณอักษรในระยะเวลา  30  วัน  
นับแตวันถึงกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการโดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร     
ผูเขียนเห็นวา การกํานดเงื่อนไขเชนนี้เปนการเพิ่มภาระแกผูถือบัตรเครดิตมากจนเกินไป อีกทั้ง
ธนาคารก็ไมไดกําหนดไววาหากผูถือบัตรไมไดปฏิบัติตามแลวจะมีผลอยางไร ผูถือบัตรเครดิตจะ
ไดรับเงินคืนหรือไม เนื่องจากธนาคารเองก็มีนิติสัมพันธกับรานคาอยูแลว ธนาคารสามารถ
ตรวจสอบสัญญาระวางผูถือบัตรกับรานคาไดงาย  การที่ธนาคารกําหนดเงื่อนไขขึ้นโดยไมกลาวถึง
ผลของการไมปฏิบัติตาม   ผูเขียนเกรงวาธนาคารอาจอาศัยชองวางในสวนนี้มาเปนเหตุในการ
ปฏิเสธไมคืนเงินใหแกผูถือบัตรเครดิตได โดยอางเหตุที่วาผูถือบัตรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
สัญญา   ผูเขียนจึงเห็นวา ขอสัญญาเฉพาะในสวนนี้มีลักษณะที่ไมเปนธรรม  ศาลควรใชดุลพินิจเขา
ไปตรวจสอบ เปนกรณี ๆ ไป   
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอสัญญานี้เปนธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น ควรตัดเงื่อนไขในสวนนี้
ออก หรือกําหนดลงในเงื่อนไขใหชัดเจนถงึผลของการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อใหคณะกรรมการ
วาดวยสัญญาพิจารณาขอสัญญาในสวนนีใ้หชัดเจนอีกครั้ง 
 3. ขอสัญญาที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องให
ธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542  กําหนดไว  ซี่งขอสัญญาที่ผูเขียนเห็นวาเปน
ไมเปนธรรม  ไดแก  ขอสัญญาที่เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ และขอสัญญาที่เกี่ยวกับการกระทําตาง ๆ ของธนาคาร 
 ในสวนของขอสัญญาที่เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติซ่ึงกําหนดใหธนาคารสามารถเพิ่ม  หรือยกเลิกเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือจํากัดการ
ใหบริการได ตามที่เห็นสมควร โดยไมมีหนาที่ตองแจงใหผูถือบัตรทราบนั้น  ผูเขียนเห็นวา เปน
การกําหนดขอสัญญาใหธนาคารพาณิชยตัดสินใจดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบตอผูถือบัตร โดย
ไมมีการแจงใหทราบ อาจทําใหผูถือบัตรเครดิตไมไดรับบริการอยางเต็มที่ ผูเขียนจึงเห็นวาขอ
สัญญาในสวนนี้ไมเปนธรรม ศาลควรใชดุลพินิจเขาไปตรวจสอบขอสัญญาในสวนนี้ดวย 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอสัญญานี้เปนธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมขอกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหชัดเจนวา  เมื่อธนาคารมีอํานาจที่จะเพิ่ม  หรือยกเลิกเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือจํากัดการใหบริการได ธนาคารควรแจงใหผูถือบัตรทราบดวย  หรือหาก
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คิดจะติดตั้งเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ อาจใหผูถือบัตรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นวาควร
ติดตั้งบริเวณใดถึงจะอํานวยความสะดวกใหผูถือบัตรมากที่สุด 
 ในสวนของขอสัญญาที่เกี่ยวกับการกระทําตาง ๆ ของธนาคารซึ่งกําหนดใหถือวาผูถือ
บัตรเครดิตไดใหความยินยอมไวลวงหนาแกการกระทําใด ๆ ที่ธนาคารผูออกบัตร หรือบริษัทใน
เครือไดกระทําตอไปในอนาคต โดยไมมีหนาที่ตองแจงใหผูถือบัตรทราบนั้น  ผูเขียนเห็นวา ทําใหผู
ถือบัตรเครดิตตองผูกพันกับการกระทําใด ๆ โดยไมมีสิทธิโตแยงในภายหลัง ซ่ึงขัดตอบทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๗๓ ซึ่งบัญญัติใหขอสัญญาลักษณะนี้เปนโมฆะ  
ผูเขียนจึงเห็นวาขอสัญญาในสวนนี้ไมเปนธรรม ศาลควรใชดุลพินิจเขาไปตรวจสอบขอสัญญาใน
สวนนี้ดวย 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหขอสัญญานี้เปนธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเตมิขอกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหชัดเจนวา ใหธนาคารพาณิชย มีอํานาจตัดสนิใจดําเนินการ
ใดโดยไมตองแจงใหผูถือบัตรเครดิตทราบลวงหนาเฉพาะการดําเนินงานที่จําเปนเรงดวนและสําคญั
ตอการดําเนินกิจการเทานั้น และตองแจงใหผูถือบัตรเครดิตทราบในภายหลังดวย สวนการ
ดําเนินการในเรื่องอื่นกอนดาํเนินการตองมีการแจงใหผูบริโภคทราบดวย เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเปนคูสัญญากับธนาคารพาณิชย 
 
5.2  ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิเคราะห  ผูเขียนพบวา  ในการปรับใชพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540  กับสัญญาของธนาคารพาณิชย  มีปญหาบางประการที่ควรนํามาทบทวน
ใหม  ซ่ึงผูเขียนขอเสนอแนวคิดที่อาจเปนประโยชน  และเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป 
 1.  ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ  มีหนาที่ควบคุมกํากับ
ดูแลธนาคารพาณิชย  โดยมีเจตนารมณที่สําคัญเพื่อประโยชนดานความมั่นคงของธนาคารพาณิชย  
อาทิเชน  การควบคุมในเรื่องฐานะของธนาคารพาณิชย  การประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย  
ตลอดจนกํากับดูแลเพื่อประโยชนทางดานนโยบายทางการเงิน  เชน  การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง  
การดํารงสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก  เปนตน  ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยเปนองคกรของรัฐที่มี
ความเขาใจระบบกลไกรวมทั้งตนทุนในการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชยไดละเอียดลึกซึ้ง
กวาหนวยงานอื่นของรัฐ  ดังนั้น  ในการจัดทําสัญญา  การออกแบบกําหนดเนื้อหาของสัญญา  การ
ใหบริการตราสารทางการเงินและการใหบริการตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย  ควรมีนโยบายให
ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการพิจารณากลั่นกรอง  และกําหนดเนื้อความในขอสัญญา
ตาง ๆ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  หรือเปนผูกําหนดรูปแบบและเนื้อความ
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ของสัญญาบัตรเครดิตเอง   ภายใตความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
นอกจากนี้ควรใหผูประกอบการธนาคารพาณิชยรวมตัวกัน  ซ่ึงปจจุบันอยูในรูปของสมาคม
ธนาคารไทย  เปนผูจัดทํา  กําหนดรางเนื้อความในสัญญา  และเสนอขอสัญญานั้นมายังสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อพิจารณารวมกับธนาคารแหงประเทศไทย  หรือมีผูแทนจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยรวมพิจารณาดวย  และหากมีการฟองรองกันเกี่ยวกับสัญญาบัตรเครดิตใน
ศาล  ศาลควรพิจารณาเฉพาะในสวนของขอเท็จจริงและเงื่อนไขที่แตกตางกันในระหวางธนาคาร
พาณิชยเทานั้น  สวนขอสัญญาหลักอ่ืน ๆ ศาลก็ไมจําเปนตองพิจารณาอีก    ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหาก
เปนดังเชนที่กลาวมา  จะทําใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเปนไปโดยราบรื่น  มีเอกภาพ  
สรางความเชื่อมั่นใหกับ           ผูบริโภคและผูบริหารธนาคารพาณิชยในการสรางสรรคสินคาและ
บริการใหม ๆ ออกสูตลาดตอไป 
 2.  การใชและการตีความตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ.2540  
ควรตีความโดยคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ นอกจากการมองในแงมุมของผูบริโภคเพียงอยางเดียว 
เชน  เรื่องผลกระทบตอธนาคารพาณิชย  ระบบการเงินการธนาคาร  และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ซ่ึงในมาตรา 10  ไดใหโอกาสธนาคารพาณิชย ช้ีแจงถึงเหตุผล  และความจําเปน
อันเปนมูลฐานที่ตองออกแบบ  และขอสัญญาที่นํามาเสนอบริการตราสารทางการเงินและการ
บริการดานตางๆ ตอลูกคา  โดยเฉพาะอยางยิ่งถอยคําที่วา  “แนวทางที่เคยปฏิบัติ”  “ทางเลือกอยาง
อ่ืน”  “ทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญาตามสภาพที่เปนจริง”  เปนตน   
 ผูเขียนเห็นวา  “คูสัญญา” ในพระราชบัญญัตินี้  ตามสัญญาบัตรเครดิต  นาจะตีความ
รวมถึง  ธนาคารพาณิชย  ลูกคาผูถือบัตรเครดิต  สวนไดเสียของมหาชนและความมั่นคงของระบบ
เศรษฐกิจดวย  เพราะหากนํามาใชตามมาตรา 10(4)  ที่วา  “ภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝาย
หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ”  นั้น  ในการพิจารณาพิพากษาผูพิพากษาจะตอง
คํานึงถึงสวนไดเสีย  และภาระที่จะมีขึ้นในภายหนาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย 
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บทที่ 3 
ปญหาขอสัญญาไมเปนธรรมของธนาคารพาณิชยกรณีสัญญาบัตรเครดิต 

 
 3.1  ลักษณะของบัตรเครดติ 
 บัตรเครดิตมีลักษณะเปนบัตรพลาสติกเล็ก ๆ ที่ระบุช่ือผูออก  เลขที่บัตร  ช่ือและ
ลายมือช่ือของผูถือบัตร วันหมดอายุของบัตร หรืออาจมีรูปถายของผูถือบัตรติดอยูบนบัตรดวย  
ทั้งนี้เพื่อเปนหลักฐานวาผูถือบัตรนี้เปนผูมีสิทธิซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ โดยไมตองจายเงินสด  
บัตรเครดิตจึงมีลักษณะพิเศษ  คือ  เปนวิธีใชแทนการชําระเงินซึ่งธนาคารหรือบริษัทเอกชนเปนผู
ออกใหแกผูบริโภคสินเชื่อ (Consumer Credit) 
 (ก) ประเภทของบัตรเครดติ 
 ปจจุบันบัตรเครดิตมีหลายประเภท  ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี ้
      1)  แบงตามขอบเขตของการใชบัตรเครดิต 
 (1)  International Credit Card  บัตรเครดิตประเภทนี้สามารถนําไปใชซ้ือสินคาหรือ
บริการไดทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก เชน บัตรไดเนอรสคลับ (Diners Club),  บัตร
อเมริกันเอ็กซเพรส (American Express),  บัตรวีซา (Visa),  บัตรมาสเตอรการด (Master card)    
เปนตน 
 (2)  Domestic Credit Card  บัตรเครดิตประเภทนี้สามารถนําไปใชไดเฉพาะในประเทศ
เทานั้น  ไมสามารถนําบัตรเครดิตประเภทนี้ออกใชในตางประเทศได เชน บัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยตาง ๆ   บัตรเครดิตของหางสรรพสินคา เปนตน 

     2) แบงตามสถาบันผูออกบัตรเครดิต 
(1)  บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย  หรือกลุมธนาคารพาณิชย  หรือธนาคาร

พาณิชยเปนผูรวมออกกับสถาบันการเงินหรือธนาคารของตางประเทศ  เชน  บัตรเครดิตของ
ธนาคารกรุงไทย,  บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย,  บัตรมาสเตอรการด (Master card)  เปนตน 

(2)  บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง  ซ่ึงสถาบันที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเหลานี้  จะมีการแตงตั้งตัวแทน  หรือสาขาในประเทศไทย เชน บัตร      
ไดเนอรสคลับ (Diners Club),  บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส (American Express) เปนตน 
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(3)  บัตรเครดิตที่ออกโดยธุรกิจอื่น  นอกจากธนาคารพาณิชยและสถาบันที่ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต  ซ่ึงเปนบัตรเครดิตที่สามารถใชไดเฉพาะรานคา  หรือสถานบริการของผูออกบัตร
เทานั้น  เชน  บัตรเครดิตของหางสรรพสินคาตาง ๆ ,  บัตรเครดิตของสถานีบริการน้ํามัน  เปนตน
ซึ่งบัตรเครดิตประเภทนี้ยังไมปรากฏแนชัดวารานคาหรือสถานบริการในประเทศไทยเปนผูริเริ่ม
นํามาใชในกิจการของตนเอง  และบัตรเครดิตประเภทนี้รานคาและสถานบริการมักไมเรียกเก็บคา
สมาชิกจากผูถือบัตร  เพื่อเปนวิธีการในการสงเสริมการขาย  และเปนการประหยัดคาหักสวนลด
จากการขายในกรณีที่ผูซ้ือใชบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ มาซื้อสินคาของตนอีกดวย 

     3) แบงตามวัตถุประสงคของการใชบัตร 
 (1)  บัตรเครดิตเอกประสงค (Limited-purpose Credit Card)  
บัตรเครดิตประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งโดย

จํากัดประเภทของสินคาและบริการที่ใช หรืออาจใชซ้ือสินคาหรือบริการจากบริษัทแหงเดียวหรือ
กลุมเดียวเทานั้น   เชน   บัตรเครดิตที่ออกโดยสถานีบริการน้ํามัน   บัตรเครดิตที่ออกโดย
หางสรรพสินคา  เปนตน 

 (2)  บัตรเครดิตเอนกประสงค (Multi-purpose  or  Universal Credit Card) 
 บัตรเครดิตประเภทนี้ใหสิทธิแกผูถือบัตรในการซื้อสินคาและบริการจํานวนมาก  ไดแก 
  - Company Card  หรือ  Charge Card  เปนบัตรเครดิตที่มุงใหบริการดานการเดินทาง

และความบันเทิง (Travel and Entertainment Card หรือ T&E Card)  บริษัทผูออกบัตรจะออกบัตร
เครดิตใหแกผูที่ยื่นใบสมัครขอเปนสมาชิกโดยการบัตรเครดิต (Credit Card Plan) ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามที่ผูออกบัตรกําหนด  โดยเรียกเก็บคาสมาชิกเปนรายป  ผูถือบัตรเครดิตประเภทนี้มีสิทธิเลือก
ซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ จากรานคาซึ่งเปนสมาชิกโครงการบัตรเครดิต  ซ่ึงจะสังเกตไดจาก
เครื่องหมายหนารานของรานคาแตละแหงวาจะยอมรับบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทใดบาง  โดยมี
ขอตกลงกับผูออกบัตรวาจะจายเงินใหแกผูออกบัตรตามวงเงินที่ผูออกบัตรตกลงจะทดรองจายราคา
สินคาแทนผูถือบัตรหรือตามจํานวนราคาสินคาที่ไดซ้ือไปโดยใชบัตรเครดิต  เวนแตผูออกบัตรจะ
ไดรับแจงจากผูถือบัตรวาบัตรเครดิตนั้นสูญหายหรือถูกขโมย  เมื่อส้ินรอบระยะเวลาการแจงหนี้ 
(billing period) ผูออกบัตรก็จะรวบรวมบัญชีรายการสินคาและจํานวนราคาสินคาที่ผูถือบัตรซ้ือจาก
รานคาที่เปนสมาชิกโครงการบัตรเครดิตและแจงใหผูถือบัตรทราบ  ซ่ึงผูถือบัตรจะตองชําระราคา
คาสินคาคางชําระภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน  ซ่ึงปกติจะเปนระยะเวลา  25-30  วัน  นับแตวันที่
ไดรับใบแจงหนี้โดยไมมีการผอนชําระ  ยกเวนบัตรทอง  ซ่ึงผูถือบัตรสามารถเปดบัญชีสินเชื่อกับ
ธนาคารเมื่อผูออกบัตรเรียกใหผูถือบัตรชําระเงิน  ผูถือบัตรก็เพียงแตลงลายมือช่ือในแบบฟอรมที่ผู
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ออกบัตรโดยใหธนาคารชําระหนี้นั้นใหแกผูออกบัตรแทนตน  บัตรเครดิตที่เปนบัตรทองนี้  ผูถือ
บัตรโอนตัวเองเปนลูกหนี้ของธนาคารแทนที่จะเปนลูกหนี้ของผูออกบัตร 

 - Bank Card  เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย  มีวัตถุประสงคในการใช
เชนเดียวกับ  Charge Card  แต  Bank Card  ของประเทศไทยมีลักษณะแตกตางจาก  Bank Card  
ของตางประเทศอยูบาง  กลาวคือ  Bank Card  ของตางประเทศนั้น  ผูถือบัตรอาจเลือกวิธีการชําระ
เงินใหแกธนาคารผูออกบัตรโดยชําระราคาสินคาที่คางชําระภายในกําหนดระยะเวลาที่ตกลง  หรือ
อาจทําการผอนชําระตามวิธีการที่กําหนด (deferred payment schedule) ซ่ึงปกติแลววิธีการผอน
ชําระจะกระทําโดยการที่ผูถือบัตรชําระหนี้บางสวนประมาณรอยละ  10-20  ของจํานวนเงินที่คาง
ชําระในแตละรอบระยะเวลาการแจงหนี้  ภายในระยะเวลา  25-30  วัน  สวนจํานวนที่เหลือสามารถ
ผอนชําระไดเปนรายเดือนโดยตองเสียคาธรรมเนียม (service charge) หรือดอกเบี้ย  ซ่ึงคํานวณเปน
รอยละของจํานวนราคาสินคาที่ซ้ือและคางชําระในแตละเดือน  ตัวอยางเชน  ผูถือบัตรไดซ้ือสินคา
ในเดือนมกราคมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  $ 225 ถาผูถือบัตรชําระหนี้ใหแกผูออกบัตรเต็มจํานวน
ภายในระยะเวลา  30  วัน  ในกรณีนี้ผูถือบัตรไมตองเสียคาธรรมเนียม (service charge) แตถาผูถือ
บัตรเลือกใชวิธีผอนชําระ  ผูถือบัตรก็จะตองตรวจดูตารางการชําระเงิน (deferred payment 
schedule) ซ่ึงอาจกําหนดวากรณีหนี้คาสินคาที่คางชําระมีจํานวน $ 200-250 ผูถือบัตรจะตองชําระ
หนี้อยางนอย  $ 25 ก็จะเหลือจํานวนหนี้ที่คางชําระอยูอีก  $ 200 สมมุติวาในเดือนกุมภาพันธผูถือ
บัตรไดใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคาเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน $ 100 ใบแจงหนี้ของเดือนกุมภาพันธก็
จะแจงวา  ผูถือบัตรคางชําระหนี้แกผูออกบัตรเปนจํานวนทั้งสิ้น $ 303  หมายถึง  $ 100  เปนคา
สินคาที่ซ้ือเดือนกุมภาพันธ  $ 200  เปนยอดคางชําระที่ยกมาจากเดือนกอน  และ $ 3  เปน
คาธรรมเนียมบริการ  ซ่ึงจะเห็นไดวากรณีนี้ผูออกบัตรคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ  15  จาก
ยอดเงินที่คางชําระในเดือนกอน  ถาในเดือนมีนาคม  ผูถือบัตรชําระเงินใหแกผูออกบัตรเปนจํานวน 
$ 40 และซื้อสินคาโดยใชบัตรเปนจํานวนเงิน $ 10 ก็จะปรากฏในรายการแจงหนี้ของวันที่  31 
มีนาคม  วาหนี้ที่คางชําระทั้งสิ้นมีจํานวน $ 276.95 กลาวคือ $ 10 เปนคาสินคาในเดือนมีนาคม  $ 
263 เปนยอดที่ยกมาจากเดือนกอน (ยอดที่คางชําระเมื่อเดือนกุมภาพันธ $ 303  หักดวยจํานวนเงินที่
ชําระในเดือนมีนาคม $ 40) และคาธรรมเนียม $ 3.95  (รอยละ 1.5 ของ  263)1 
 ดังนั้น  Bank Card  ของตางประเทศจึงมี  2  ลักษณะ  คือ  การใหวงเงิน (cretdit line) 
เพื่อผอนชําระและใหความสะดวก  แต  Bank Card  ของประเทศไทยนั้น  การชําระหนี้จะถูกหัก

                                                        
 1 อนันต  จันทรโอภากร. (2529, มีนาคม). “ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา.” วารสารนิติศาสตร . หนา 7-8. 
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ออกจากบัญชีผูถือบัตรเครดิตทันที  และใหเวลาปลอดหนี้ประมาณ 1  สัปดาห  หลังจากที่บัตรถูก
ใชแลว  ซ่ึงจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับธนาคารผูออกบัตรเปนผูกําหนด  ระยะเวลาปลอดหนี้นี้เองที่
ธนาคารในประเทศไทยถือวา  เปนการใหสินเชื่อ (credit) แกผูถือบัตร  ดังนั้นจึงเรียกบัตรเครดิตที่
ออกโดยธนาคารวา  Credit Card 
 กลาวโดยสรุป  ทั้ง Charge Card  และ Bank Card  นี้  เปนระบบบัตรเครดิตที่มีคูสัญญา  
3  ฝาย  ซ่ึงประกอบดวย  ผูออกบัตร (issuer),  ผูถือบัตร (cardholder)  และรานคาที่ยอมรับและให
ความเชื่อถือแกบัตรเครดิต (seller) ซ่ึงสิทธิหนาที่ของรานคาที่เขารวมเปนสมาชิกในระบบบัตร
เครดิต  โดยยอมรับบัตรเครดิตแทนการชําระราคาสินคานั้นเปนไปตามสัญญาระหวางผูออกบัตร
และรานคา  ปกติแลวผูออกบัตรจะเปนผูรางขอความในสัญญา  ซ่ึงบางครั้งอาจมีขอกําหนดให
รานคาเสียคาสมาชิกซึ่งเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวในตอนสมัครเขาเปนสมาชิก  และอาจกําหนดให
รานคาเชาเครื่องรูดบัตร (Imprinter) เพื่อทําหลักฐานในการซื้อสินคาของผูถือบัตร  โดยผูออกบัตร
คิดคาเชาเครื่องเปนรายเดือน  ผูออกบัตรบางรายซึ่งเปนธนาคารพาณิชยอาจกําหนดใหรานคาเปด
บัญชีกับธนาคารของตน  เพื่อความสะดวกในการหักกลบลบหนี้  นอกจากนี้รานคาที่เขารวมระบบ
บัตรเครดิต    มีหนาที่ตองโอนบรรดาเอกสารตาง ๆ เชน  หลักฐานการซื้อขาย (sales slip),  ใบแจง
รายการซื้อเชื่อ (charge slip)  หรือบัญชี (accounts)  ซ่ึงแสดงรายการซื้อสินคาของผูถือบัตร  ใหแก 
ผูออกบัตร  ผูออกบัตรเองก็มีหนาที่ตรวจสอบและจัดความนาเชื่อถือของลูกคาผูขอใชบริการบัตร
เครดิต  รวมทั้งรับภาระคาใชจายตาง ๆ ในการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร  ผูออกบัตรจะคิดคาบริการ
โดยชักสวนลด (discount) จากราคาคาสินคาที่จะชําระใหกับรานคา  ตามหลักฐานการซื้อขายที่ได
สงมอบหรือโอนใหแกผูออกบัตรตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 

      4)  แบงตามรูปแบบของคูสัญญาบัตรเครดิต 
 (1)  บัตรเครดิตที่มีคูสัญญาสองฝาย  ไดแก  บัตรเครดิตที่ออกโดยธุรกิจอื่น ๆ นอกจาก
ธนาคารพาณิชยและสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  เชน  หางสรรพสินคาเปนผูออกบัตร  ก็จะ
สามารถใชบัตรเครดิตประเภทนี้ไดแตเฉพาะในรานคา  หรือสถานบริการของผูออกบัตรเทานั้น   
 (2)  บัตรเครดิตที่มีคูสัญญาสามฝาย  ไดแก  บัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง  เชน  บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยตาง ๆ บัตรไดเนอรสคลับ 
(Diners Club),  บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส (American Express) เปนตน 
 (3)  บัตรเครดิตที่มีคูสัญญาสี่ฝาย  ไดแก  บัตรเครดิตที่มีธนาคารคูสัญญา  เขามาเปน
คูสัญญาฝายที่ส่ี  ธนาคารคูสัญญา  หมายถึง  ธนาคารอื่นที่ไมใชธนาคารของผูออกบัตรเครดิต  แต
เปนธนาคารที่ตกลงหรือใหสัญญากับผูออกบัตรเครดิตวา  ธนาคารคูสัญญาจะยินยอมรับเปนผูชําระ
เงินใหกับรานคา  หรือสถานบริการที่นําใบแจงหนี้มาเรียกเก็บเงินแทนไปกอน  และธนาคาร
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คูสัญญานี้จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจที่เปนผูออกบัตรเครดิตตอใน
ภายหลัง   
 ปจจุบันบัตรเครดิตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราเปนอยางมาก  และ
สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังกลาวขางตน  นอกจากบัตรเครดิตจะสามารถใชซ้ือสินคา
และบริการตาง ๆ แทนเงินสดไดแลว  บัตรเครดิตยังสามารถใชเบิกเงินสดลวงหนาจากเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ  ในกรณีที่ผูถือบัตรมีความจําเปนหรือตองการใชเงินสดฉุกเฉินหรืออาจติดปญหา
ในเรื่องที่ธนาคารผูออกบัตรปดทําการในวันหยุดเสารอาทิตย  แตการเบิกเงินสดลวงหนาโดยใช
บัตรเครดิตนั้นตองอยูภายในวงเงินที่ธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรงได
กําหนดวงเงินไวแลวตั้งแตตน  โดยสามารถใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดลวงหนาไดจากเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติของทุกธนาคาร  ไมจําเปนตองใชกับเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารผูออก
บัตรเทานั้น  เมื่อมีการใชบริการ  ธนาคารผูออกบัตรเครดิตจะคิดคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสด
ลวงหนาไมเทากัน  และผูถือบัตรเครดิตจะตองชําระคืนภายในกําหนดเวลาที่ผูออกบัตรเครดิตระบุ
ไวในใบแจงหนี้  หากไมชําระภายในกําหนดเวลา  ผูถือบัตรตองเสียดอกเบี้ยใหแกผูออกบัตรดวย   

(ข)  ผูเก่ียวของในสัญญาบัตรเครดิต 
        1) ผูออกบัตร  ไดแก  ธนาคารพาณิชย  สถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  

บริษัทเอกชน  โดยผูออกบัตรเครดิตสัญญากับผูถือบัตรวาในเมื่อผูถือบัตรนําบัตรเครดิตไปแสดงตอ
รานคา  หรือสถานบริการที่ไดมีขอตกลงกับผูออกบัตรแลว  ผูถือบัตรเครดิตก็สามารถซื้อสินคาและ
บริการจากสถานที่ตาง ๆ ดังกลาวได  โดยไมตองชําระเงินสด ประโยชนที่ผูออกบัตรจะไดรับจาก
บัตรเครดิต  คือ  คาธรรมเนียม  คาสมาชิกที่ผูถือบัตรตองชําระแกผูออกบัตร  และสวนลดที่ผูออก
บัตรไดจากรานคาตาง ๆ บางกรณีอาจไดกําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากผูถือบัตร
เพิ่มเติมอีกดวย 

       2) ผูถือบัตรเครดิต  เปนบุคคลที่ไดรับการพิจารณาความนาเชื่อถือและแนวทาง
การเงินจากเอกสารตาง ๆ ที่ผูถือบัตรเครดิตยื่นพรอมกับใบสมัครใหกับผูออกบัตร  เชน  หนังสือ
รับรองเงินเดือน  บัญชีเงินฝาก  เมื่อผูออกบัตรเครดิตพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีฐานะทางการเงินดี  
ก็จะไดรับอนุมัติใหเปนผูถือบัตรเครดิตได  ซ่ึงผูออกบัตรเครดิตจะถูกควบคุม  และมีหลักเกณฑใน
การอนุมัติบัตรเครดิตไปใชซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ จากรานคาหรือสถานบริการตาง ๆ ได  โดย
ไมตองชําระเงินสด  เมื่อธนาคารพาณิชย หรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  ไดชําระคาสินคา
หรือบริการแทนไปแลว  จึงไดเรียกเก็บจากผูถือบัตรเครดิต  และผูถือบัตรเครดิตจะตองชําระราคา
คาสินคาหรือบริการใหแกธนาคาร หรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  ภายในระยะเวลาใน  
ใบแจงหนี้  มิฉะนั้นผูถือบัตรเครดิตตองเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตร
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เครดิต  ซ่ึงผูมีสิทธิขอบัตรเครดิตไดแก  (1) นิติบุคคล  เชน  บริษัท  หางรานตาง ๆ สามารถสมัคร
และขอมีบัตรเครดิตใชได  สวนใหญนิติบุคคลมักมีผูบริหารตองเดินทางทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเปนประจํา  จึงขอใชบัตรเครดิต  เพื่อยืดเวลาจายเงินทดรองเปนคาใชจายในการเดินทาง
และเปนคารับรองของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด  สวนเงื่อนไขในการขอเขาเปนสมาชิกบัตร
เครดิต  จะพิจารณาถึงสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง  ทั้งในปจจุบันและที่ผานมาในอดีต  รวมทั้ง
ความสามารถในการชําระคืน   (2) บุคคลธรรมดา โดยปกติเงื่อนไขในการเขาเปนสมาชิกบัตร
เครดิตนั้น  ผูขอจะตองเปนผูที่มีฐานะทางการเงินคอนขางดี เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ ไมมี
ปญหาในการชําระราคาคาสินคาหรือบริการ  อันเนื่องมาจากการใชบัตรเครดิต  กลาวคือ  เมื่อใชเงิน
เกินจํานวนที่กําหนดจะไมมีปญหาในการหาเงินมาชําระคืน  หรือถาเปนผูถือบัตรของธนาคารก็ตอง
มีเงินมากพอสมควรโดยฝากประจําไวกับธนาคาร  เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารพาณชิย 
หรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแลว  ผูถือบัตรเครดิตยังสามารถขอใหออกบัตรเสริมใหแก
สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปไดอีก  โดยผูถือบัตรหลักตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวไดนําบัตรเสริมไปใชซ้ือสินคาหรือบริการ
ตาง ๆ จากรานคาหรือสถานบริการ  (3) รานคาและสถานบริการ ไดแก  รานคา,  โรงแรม,  
หางสรรพสินคา  หรือรานคาที่เขารวมเปนสมาชิกระบบบัตรเครดิต  โดยยอมรับและเชื่อถือบัตร
เครดิตในการชําระราคาสินคาแทนเงินสด  โดยปกติผูออกบัตรจะเปนผูจัดหา  แตบางครั้งรานคา
อาจติดตอมาเองก็ได  หลังจากนั้นผูออกบัตรก็จะแจงใหผูถือบัตรทราบวาผูถือบัตรจะใชบัตรเครดิต
ในสถานที่ใดไดบาง  ผลประโยชนที่ทางรานและสถานบริการจะไดรับคือ  ในแงของการดําเนิน
ธุรกิจจะคลองตัวขึ้น  มีผูมาซื้อสินคาและบริการมากขึ้น  เพราะหากรานคาไมรับบัตรเครดิต  อาจทํา
ใหตองเสียเปรียบคูแขง  และการที่ผูถือบัตรเครดิตไดรับความสะดวกสบาย  ปลอดภัยในการใช
จายเงินก็จะทําใหผูถือบัตรใชจายเพิ่มมากขึ้น  ขณะเดียวกันรานคาหรือสถานบริการก็ไมตองกังวล
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินคางชําระ  เพราะผูออกบัตรรับประกันวาจะชําระหนี้ใหอยูแลว 
 ดังที่กลาวขางตน  ขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาบัตรเครดิต  จึงเปนสัญญาที่เกี่ยวของกับ
คูกรณีสามฝาย  คือ   ผูออกบัตรเครดิต    ผู ถือบัตรเครดิต  และรานคา ผู รับบัตรเครดิต  มี
สาระสําคัญวา  เมื่อผูถือบัตรเครดิตนําบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย  หรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตโดยตรง  ไปแสดงตอรานคา  หรือสถานบริการตาง ๆ ที่ไดมีขอตกลงกับผูออกบัตรแลว 
ผูถือบัตรเครดิตก็สามารถใชบัตรเครดิตนั้นซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ จากรานคา  หรือสถาน
บริการตาง ๆ นั้นได  โดยผูถือบัตรเครดิตไมตองชําระเปนเงินสดหรือเช็ค  ซ่ึงรานคาหรือสถาน
บริการตาง ๆจะเรียกเก็บเงินจากผูออกบัตรเครดิต  เมื่อผูออกบัตรเครดิตไดชําระเงินใหแกรานคา
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หรือสถานบริการตาง ๆ ไปแลว   ผูออกบัตรเครดิตก็จะเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรเครดิตตอไป  โดย
ผูถือบัตรเครดิตตองชําระเงินคืนใหแกผูออกบัตรเครดิตภายในระยะเวลาที่ไดตกลงกันไว   

(ค)  การเกิดและเลิกสัญญาบัตรเครดิต 
 ในทางปฏิบัติที่กระทําอยูทั่วไป  บริษัทบัตรเครดิตจะมีประกาศพรอมทั้งใบสมัครใหแก
ผูที่ตองการมีบัตรเครดิตตามสถานที่ตาง ๆ ซ่ึงในใบสมัครของบริษัทบัตรเครดิตดังกลาวอาจมี
ขอกําหนดถึงคุณสมบัติของผูถือบัตรเครดิตไวดวย  ปญหาวาการสงใบสมัครตามวิธีดังกลาว  จะถือ
ไดหรือไมวาเปนคําเสนอ (offer) ซ่ึงเปนสาระสําคัญของการกอใหเกิดสัญญา 
 ตามหลักในเรื่องนิติกรรมสัญญา  คําเสนอ  คือ  การแสดงเจตนาแสดงความประสงค
ของตนตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อขอใหทําสัญญาดวย  กลาวคือ  เปนคําขอใหทํา
สัญญา  ดังนั้น  คําเสนอจึงตองมีลักษณะที่มีความชัดเจนแนนอน  รวมทั้งผูเสนอเองไมมีสิทธิ
ปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติได  หากผูแสดงเจตนามีสิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติเพราะไมชอบผูสนอง  
หรือเพราะเหตุใดก็ดี  การแสดงเจตนานั้นยอมไมใชคําเสนอ  แตจะเปนคําเชื้อเชิญใหทําคําเสนอ2  
ดังนั้น  การที่ผูออกบัตรสงใบสมัครพรอมทั้งประกาศเชิญชวนใหบุคคลทั่วไปผูตองการมีบัตร
เครดิตกรอกขอความในบัตรดังกลาว  และผูออกบัตรจะคัดเลือกคุณสมบัติของผูตองการเปน
สมาชิกบัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งนั้น  จึงไมใชคําเสนอ  แตมีลักษณะเปนเพียงคําเชื้อเชิญใหทําคําเสนอ
เทานั้น  โดยผูขอเขาเปนสมาชิกบัตรเครดิตจะเปนผูทําคําเสนอ  และผูออกบัตรเครดิตจะเปนผูเลือก
สนองรับคําเสนอของผูสมัครคนใดก็ได 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แตเดิมธนาคารบางแหงไดสงบัตรเครดิตใหแกผูบริโภค  โดย
ที่ผูบริโภคไมไดขอใชบริการ  และเรียกบัตรเครดิตที่ออกโดยวิธีนี้วา  unsolicited credit card  
ปญหาที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนก็คือวา  หากกรณีดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทยผูบริโภค
จะตองผูกพันตามขอความที่อยูในบัตรเครดิตหรือไม  ซ่ึงคําตอบในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับหลักกฎหมาย
ลักษณะสัญญาในเรื่องคําเสนอและคําสนอง  โดยทั่วไปแลวถือวาการสงบัตรเครดิตทางไปรษณียมี
ลักษณะเปนคําเสนอชนิดหนึ่งตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงผูออกบัตรไมมีสิทธิปฏิเสธหรือเลือก
ปฏิบัติ  หากผูบริโภคสนองรับคําเสนอนั้น  และทางดานผูบริโภคเองก็ไมจําตองตอบรับหรือปฏิเสธ
เพราะโดยปกติแลวการนิ่งไมถือวาเปนการยอมรับเพราะไมไดมีการแสดงกิริยาอยางใดออกมาอัน
จะถือไดวาเปนการแสดงเจตนา  การนิ่งที่จะเปนการแสดงเจตนาไดนั้นตามกฎหมายไทยถือวา
จะตองเปนการนิ่งที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะเจาะจงวาเปนการแสดงเจตนา  เชน  ในกรณีขาย

                                                        
 2 ศักดิ์  สนองชาติ. (2524). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา . 
หนา 317. 
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เผ่ือชอบ  ซ่ึงเปนการขายโดยมีเงื่อนไขวา  ใหผูซ้ือไดมีโอกาสตรวจดูทรัพยสินกอนรับซ้ือ  เมื่อ
ทรัพยสินไดสงมอบแกผูซ้ือเพื่อใหตรวจดูแลว  ถาผูซ้ือนิ่งไมบอกกลาววาไมยอมรับซื้อหรือไมสง
ทรัพยสินคืนภายในเวลาที่กําหนด  สัญญาซื้อขายยอมเปนการสมบูรณโดยถือวาผูซ้ือไดแสดงเจตนา
รับซื้อแลว  นอกจากนี้อาจเปนการนิ่งตามปกติประเพณี  ดังนั้นการนิ่งที่มิใชตามกฎหมายหรือ
ตามปกติประเพณี  จึงถือไมไดวาเปนการสนองรับ  แมผูเสนอจะกําหนดไวในคําเสนอก็ไมมีผล  แต
ถาผูบริโภคลงลายมือช่ือในบัตรเครดิตและใชบัตรเครดิตนั้น  ตองถือวามีเจตนาเขาครอบครองหรือ
ใชอํานาจเหนือบัตรเครดิตดังกลาว  เทากับเปนการแสดงเจตนาทําคําสนองโดยปริยาย  อันทําใหเกดิ
สัญญาบัตรเครดิตขึ้น   
 ปญหาในเรื่องการสงบัตรเครดิตใหแกผูบริโภคทางไปรษณียโดยไมมีการรองขอนี้
(unsolicited credit card) ในกรณีที่บัตรนั้นสูญหายทางไปรษณียกอนที่จะถึงมือผูบริโภค  หรือเมื่อ
ผูบริโภครับแลวนิ่งเฉยไมคืน  และตอมามีผูเอาบัตรนั้นไปใช  กอใหเกิดปญหาวาผูบริโภคตองรับ
ผิดหรือไมหรืออยางนอยก็ตองเขาตอสูคดี  รัฐสภาของสหรัฐจึงออกกฎหมายคุมครองในเรื่องนี้  
โดยมีการหามออกบัตรใหแกผูบริโภคโดยที่ผูบริโภคไมไดขอใชบริการ  แตมีขอยกเวนในกรณีที่
บัตรหมดอายุ  ผูออกบัตรจึงสามารถสงบัตรใหมใหแกผูถือบัตรทางไปรษณียแทนบัตรเกาที่
หมดอายุได 
 เมื่อสัญญาบัตรเครดิตเกิดขึ้น  หากผูถือบัตรตองการเลิกสัญญา  เชน  กรณีรานคาที่เปน
สมาชิกรับบัตรเครดิตปฏิบัติฝาฝนสัญญาซื้อขายหรือสงมอบสินคาที่ชํารุดบกพรอง  จึงมีปญหาทาง
กฎหมายวาเมื่อผูถือบัตรเครดิตเลิกสัญญาซื้อขายกับรานคาแลวจะมีผลกระทบตอผูออกบัตรอยางไร
บาง  ซ่ึงจากลักษณะของสัญญาบัตรเครดิต  จะเห็นไดวาเมื่อมีการซื้อขายระหวางผูถือบัตรและ
รานคาแลว  ผูออกบัตรจึงจะมีหนาที่ตองชําระเงินใหแกรานคาและมีสิทธิที่จะเรียกใหผูถือบัตร
ชําระเงินได  และเมื่อผูถือบัตรเลิกสัญญาซื้อขายกับรานคา  ก็ยอมมีผลใหคูสัญญาดังกลาวตอง
กลับคืนสูฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 วรรคแรก  ซ่ึงบัญญัติวา  
“เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว  คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืน
สูฐานะเดิม  แตทั้งนี้จะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม”  กลาวคือ  ทรัพยสิน
ที่ไดสงมอบแกกันไปตามสัญญาตองกลับสูสภาพเดิมกอนที่จะมีการสงมอบหรือโอนโดยการโอน
ทรัพยสินนั้น  ดังนั้นเมื่อสัญญาซื้อขายระหวางผูถือบัตรและรานคาเปนสัญญาประธานของสัญญา
บัตรเครดิต  สัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตรและสัญญาระหวางผูออกบัตรกับรานคาจึงเปน
เพียงสัญญาอุปกรณของสัญญาบัตรเครดิต  ฉะนั้นเมื่อสัญญาซื้อขายซึ่งเปนสัญญาประธานถูก
ยกเลิกไปก็ยอมมีผลกระทบตอสัญญาอุปกรณอ่ืน ๆ ทําใหตองเลิกไปดวยเชนกัน  กลาวคือ รานคาที่
ไดรับเงินจากผูออกบัตรกอนเลิกสัญญาซื้อขายดังกลาว  เมื่อเลิกสัญญาซื้อขายกันแลวรานคาก็ตอง
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คืนเงินใหแกผูออกบัตร  และในขณะเดียวกันผูออกบัตรก็ตองคืนเงินที่ผูถือบัตรมีการชําระใหแกตน
กอนเลิกสัญญาซื้อขายคืนแกผูถือบัตรภายหลังเมื่อเลิกสัญญาซื้อขายดวย  จึงเทากับวาเลิกสัญญาซื้อ
ขายแลวยอมทําใหทั้งผูออกบัตร  ผูถือบัตร  และรานคาตองกลับคืนสูฐานะเดิมดวย 

(ง)  ขอดีและขอเสียของการใชบัตรเครดติ 
ขอดีดานผูถือบัตร 

 1.  ใหความสะดวกแกผูถือบัตร กลาวคือ   ใหอํานาจแกผูถือบัตรในการซื้อสินคาและ
บริการ  โดยไมตองนําเงินสดติดตัวไปทีละมาก ๆ บัตรเครดิตบางประเภทมีประกันชีวิตใหแกผูถือ
บัตรที่ใชบัตรเครดิตซ้ือตั๋วเครืองบินดวย 
 2.  ถอนเงินสดไดแตมีเงื่อนไขวา   จะตองเปนวันทําการของธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป  
และถาผูถือบัตรตองการถอนเงินสดในตางประเทศก็ตองไมเกินวงเงินที่ขอไปจากธนาคารแหง
ประเทศไทย 
 3.  ชวยใหผูถือบัตรไดดอกเบี้ยเงินฝากในขณะที่บัญชียังไมถูกหัก  (บัตรเครดิตที่ใชอยู
ในประเทศไทย) 
 4.  ใชเปนเครื่องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูถือบัตร (Status symbol) 
เนื่องจากธนาคารและบริษัทผูออกบัตรกําหนดคุณสมบัติของผูถือบัตรไวตางกัน  โดยเฉพาะบัตร
เครดิตระหวางประเทศที่เปนบัตรทอง  ในประเทศไทยมักมองวา  ผูถือบัตรเครดิตที่เปนบัตรทอง
นั้นเปนผูมีฐานะดีและมีความรับผิดชอบพอสมควร 
 5.  ไดประโยชนจากสวนลด  เพราะบัตรเครดิตบางประเภทใหสวนลดในรานคา  เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูถือบัตร 

ขอดีดานรานคา เชน เปนการเพิ่มปริมาณการขาย  เปนตน สวนขอดีดานผูออกบัตร เชน  
คาสมัครเปนสมาชิก  คาบํารุงประจําป  คาสวนลดที่ไดจากรานคา  เปนตน 

สวนขอเสียนัน้ พอจําแนกไดเปน 
 1.  อาจกอใหเกิดการใชจายที่ฟุมเฟอย  ซ่ึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละราย  
จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาบัตรเครดิตอาจกอใหเกิดความฟุมเฟอยไดหากผูถือ
บัตรมีนิสัยชอบซ้ือสินคา 
 2.  บัตรเครดิตทําใหผูถือบัตรและผูที่ไมไดถือบัตรเครดิตซื้อสินคาหรือบริการแพงเกิน
ความจําเปน  ทั้งนี้เนื่องจาก ธนาคารผูออกบัตรยอมใหผูถือบัตรผอนชําระไดโดยคิดอัตราดอกเบี้ย  
ซ่ึงดอกเบี้ยนี้เองทําใหผูถือบัตรตองชําระเงินมากกวาปกติ  นอกจากนี้การที่ผูออกบัตรชักสวนลด
จากรานคา  ทําใหรานคาสวนใหญผลักภาระใหแกผูบริโภคโดยการขึ้นราคาเผื่อไวกอน  เพื่อใหคุม
กับเงินที่ตองเสียใหแกผูออกบัตร  และในขณะเดียวกันบางครั้งก็ไมลดราคาใหกับผูซ้ือเงินสด  
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เพราะเกรงวาประชาชนจะเปลี่ยนความนิยมในการใชบัตรเครดิต  จึงมีผลทําใหผูบริโภคตองซื้อ
สินคาที่แพงกวาปกติไมวาจะซื้อดวยบัตรเครดิต  หรือเงินสดก็ตาม 
 3.  การดําเนินงานตามแผนงานบัตรเครดิตเปนเรื่องใหญจงึตองใชเงินทนุคอนขางสูง 
 4.  มีอัตราเสี่ยงสูง  กลาวคือ  มีความเปนไปไดเกีย่วกับหนี้สูญ ทั้งนี้เพราะมีการปลอม
หรือขโมยบัตรเครดิต 
 
3.2 กฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับบัตรเครดิต  
 กฎหมายเกีย่วกับบัตรเครดิตของตางประเทศสวนใหญมักจะไมมีบทบญัญัติในเรื่องนี้
ไวเปนการเฉพาะเทาที่ศึกษามามักเปนกฎหมายทัว่ไปของแตละประเทศที่จะนํามาปรับใชกับขอ
สัญญาบัตรเครดิต ในการศกึษาในครั้งนี้จะมุงรวบรวมกฎหมายของประเทศอังกฤษ,และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังมีรายละเอยีด ดังนี ้
      3.2.1  กฎหมายประเทศอังกฤษเกี่ยวกับบัตรเครดติ 
 ประเทศอังกฤษไมไดมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับบัตรเครดิต  ดังนั้นกฎหมายที่ใชบังคับ
กับบัตรเครดิตจึงเปนกฎหมายสัญญาทั่วไป  รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา  อันไดแก  
หลักกฎหมาย Common Law,  Sale of Goods Act 1979,  Supply of Goods and Services Act 1982,  
Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973,  Misrepresentation Act 1967 และมีกฎหมายควบคุม
การใหสินเชื่อแกผูบริโภคที่เปนบุคคลธรรมดา (Consumer Credit)  อันไดแก  พระราชบัญญัติ 
Consumer Credit Act 1974  ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของพระราชบัญญัติ  คือ  เพื่อคุมครองผูบริโภค
ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาหนี้  หรือผูใหสินเชื่อ(สวนใหญจะเปนสถาบันการเงิน)มากเกินไป  
ซ่ึงบัตรเครดิตนั้นถือไดวาเปนการใหสินเชื่อแบบหนึ่งและอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ดวย   
 พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  ใหการคุมครองผูบริโภค 2 วิธี  คือ 
 1.  ควบคุมธุรกิจการใหสินเชื่อแกผูบริโภค  (Consumer Credit Business)  โดย
กําหนดใหบุคคลที่ประสงคจะประกอบธุรกิจนี้  จะตองไดรับใบอนุญาตจาก  Director General of 
Fair Trading    

2.  ควบคุมสัญญาที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกผูบริโภคทั้งกอนทําสัญญา  และหลังจากที่
มีการทําสัญญาแลว  โดยกําหนดใหเงื่อนไขของสัญญาใหสินเชื่อกับผูบริโภคที่ไมเปนธรรมกับ
ผูบริโภคที่เปนผูรับสินเชื่อเปนโมฆะ  หรือไมมีผลใชบังคับ3   การควบคุมธุรกิจการใหสินเชื่อแก

                                                        
 3 Jones,  Sally  A. (1989). The Law relating to Credit Card.  p. 20. 
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ผูบริโภคนั้น  โดยทั่วไปเรียกวา   Trading control  ขณะที่การควบคุมสัญญาที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ
แกผูบริโภค  โดยทั่วไปเรียกวา  Agreement control 
 สัญญาที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตที่มีคูสัญญาสามฝายประกอบดวย  สัญญาระหวางผู
ออกบัตรเครดิตกับผูถือบัตรเครดิต (Creditor – Debtor Agreement)  สัญญาระหวางผูออกบัตร
เครดิตกับผูขายสินคา (Creditor – Supplier Agreement)  และสัญญาระหวางผูถือบัตรเครดิตกับ
ผูขายสินคา (Debtor– Supplier Agreement) ในกรณีที่การใหสินเชื่อนั้นเปนการใหสินเชื่อกับบุคคล
ธรรมดา และวงเงินสินเชื่อนั้นไมเกิน 15,000 ปอนด  และไมใชสัญญาที่ใหสินเชื่อเกี่ยวกับการซื้อ
ที่ดินหรือที่อยูอาศัย (ซ่ึงเปนสัญญาที่ไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ 
Consumer Credit Act 1974 )  สัญญาที่ใหสินเชื่อดังกลาวจะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ 
Consumer Credit Act 1974 ซ่ึงการใหความคุมครองกับบุคคลธรรมดา  ซ่ึงเปนผูบริโภคและผูรับ
สินเชื่อ (ผูถือบัตรเครดิต) จะเริ่มตั้งแตกอนมีการทําสัญญาใหสินเชื่อ  หลังจากทําสัญญาใหสินเชื่อ
แลว  จนกระทั่งบอกเลิกสัญญา  ซ่ึงการคุมครองกอนที่จะมีการทําสัญญาใหสินเชื่อ (บัตรเครดิต)  
สรุปไดดังนี้ 
 1.  ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อกับผูบริโภค  จะตองไดรับใบอนุญาตจาก  
Director General of Fair Trading  ในกรณทีี่ผูใหสินเชื่อที่ไมมีใบอนุญาตประสงคจะบังคับตาม
สัญญาที่ไดทําขึ้นกับผูบริโภค (ผูถือบัตรเครดิต) จะตองรองขอให Director General of Fair Trading  
ออกคําส่ังตามมาตรา  40  ของพระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974 เสียกอน  ซ่ึงในการที่จะ
ออกคําส่ังตามมาตรา 40 นี้ Director General of Fair Trading  จะตองพจิารณาวา 
 1.1  ผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูใหสินเชื่อมากนอยเพยีงใด 
 1.2  ถาหากผูใหสินเชื่อมายืน่คําขอรับใบอนุญาต  จะไดรับใบอนุญาตหรือไม 
 1.3  การที่ผูใหสินเชื่อไมมีใบอนุญาตนี้ เปนความผิดผูใด 
 1.4  เร่ืองอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ4 
 2.  สัญญาการใหสินเชื่อระหวางผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกผูบริโภค  
ตองไมมีขอกําหนดและเงื่อนไข  ซ่ึงถูกหามโดยพระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  และผู
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อจะตองใหขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอกับผูบริโภคดวย  เพราะ
การที่ ผูบริโภคเขาทําสัญญาโดยเชื่อขอมูลที่ไมถูกตองที่ ผูใหสินเชื่อหรือผูขายสินคาใหมา 
(Misrepresentation) ไมวาการใหขอมูลที่ไมถูกตองนั้นกระทําโดยเจตนา หรือประมาทเลินเลอ  ก็
ตาม  ผูบริโภคอาจบอกเลิกสัญญาหรือเรียกคาเสียหายจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ

                                                        
 4 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 40. 
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หรือผูขายสินคาได  นอกจากนี้ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ  จะตองรับผิดสําหรับการให
ขอมูลที่ไมถูกตองของตัวแทนของตนที่เปนผูชักชวนใหผูบริโภคมารับสินเชื่อหรือบัตรเครดิต  และ
ในกรณีที่ผูบริโภคไดใชบัตรเครดิตซ้ือสินคาโดยที่ผูขายสินคาใหขอมูลที่ไมถูกตองหรือสินคานั้น
บกพรอง  ผูใหสินเชื่อจะตองรวมรับผิดกับผูขายสินคาสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให
ขอมูลที่ไมถูกตองของผูขายสินคาดวย5 
 มาตรการหนึ่งที่พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  ใชในการใหความ
คุมครองแกผูบริโภค(ผูถือบัตรเครดิต) คือ ใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง  เพื่อใหผูบริโภคมีขอมูล
ที่ถูกตองและเพียงพอ  ที่จะใชประกอบการตัดสินใจไดวาควรจะเขาทําสัญญากับผูใหสินเชื่อ  หรือ
ผูขายสินคาหรือไมเพียงใด  นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  ยังมี
มาตรการในการควบคุมเรื่องการโฆษณา  การชักชวนใหเขาทําสัญญา  และการใหขอมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของการทําธุรกิจ6 
 1.  การโฆษณา (Advertisement) การโฆษณาที่ถูกควบคมุตามพระราชบัญญัตินี้  ตอง
เปนการโฆษณาเพื่อธุรกิจของผูประกอบธุรกิจนั้น  ไมจํากัดอยูเฉพาะธุรกิจของการใหสินเชื่อแก
ผูบริโภค  แตผูโฆษณาตองแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวาตนพรอมจะใหสินเชื่อ  ไมใชเพียงแตอาจให
สินเชื่อไดในบางกรณีหนึ่ง 
 ผูขายสินคาที่รับบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา  ในการโฆษณาจะตองเสนอขายสินคา
โดยระบุราคาที่จะขายในกรณีที่จะชําระเปนเงินสดดวย  จะระบุเฉพาะราคาสินคาที่จะชําระโดยบัตร
เครดิตอยางเดียวไมได7  มิฉะนั้นผูบริโภคจะไมมีทางรูเลยวาตนทุนของสินเชื่อเปนเทาไร  และ
ขอมูลที่ผูโฆษณาระบุในโฆษณานั้นจะตองเปนขอมูลที่ถูกตอง  หากไมถูกตองหรือใหขอมูลท่ีอาจ
ทําใหเขาใจผิด  ในคดีหนึ่ง8 จําเลยสงโฆษณาสินคาของตนไปพรอมกับบัตรพลาสติก  ซ่ึงมีลักษณะ
คลายกับบัตรเครดิต  โดยตองการจูงใจใหคนไปซื้อสินคาที่ราน  ศาลตัดสินวาจําเลยมีความผิดฐาน
สงบัตรเครดิตไปใหบุคคลอื่น  โดยที่เขาไมไดรองขอ  เปนความผิดตามมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974   
 2.  การชักชวนใหเขาทําสัญญา (Canvassing) พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 
1974 หามการกระทําอันเปนการชักชวนใหลูกคาเขาทําสัญญาใหสินเชื่อ ใน 3 กรณีดวยกัน ไดแก 

                                                        
 5 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 56. 
 6 แหลงเดิม. มาตรา 4. 
 7 แหลงเดิม. มาตรา 55. 
 8 Elliott  V. Director - General of Fair Trading . 
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 2.1  หามชักชวนลูกคาใหเขาทําสัญญาใหสินเชื่อนอกสถานประกอบการของผูให
สินเชื่อ9 เพื่อปองกันมิใหมีการใชวิธี Door-to-door selling technique  ซ่ึงเปนการกดดันใหผูถือบัตร
เครดิตยอมตกลงเขาทําสัญญาใหสินเชื่อกับผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ  โดยไมไดสมัคร
ใจอยางแทจริง 
 2.2  หามการสงเอกสารถึงผูเยาว  เพื่อชักชวนใหผูเยาวกูยืมเงิน  หรือซ้ือสินคาหรือ
บริการโดยทางสินเชื่อ  หรือใหขอมูลเกีย่วกับการใหกูยืมเงินหรือการใหไดมาซึ่งสินเชื่อโดยหวังจะ
ไดผลประโยชนตอบแทนทางการเงิน10 
 2.3  หามการใหบัตรเครดิตกับบุคคลที่ไมไดขอ  แตการใหบัตรเครดิตหลังจากที่ไดมี
การทําสัญญาแลว  หรือการใหบัตรเครดิตเพื่อทดแทนบัตรเครดิตเดิม  ที่สูญหายไปหรือที่ส้ิน      
อายุนั้นสามารถทําได 
 โดยปกติ  สัญญาบัตรเครดิตจะมีคูสัญญาสามฝาย  คือ  ผูออกบัตร  ผูถือบัตร  และผูขาย
สินคา  สัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตรเปนสัญญาการใหสินเชื่อ  สัญญาระหวางผูถือบัตร
และผูขายสินคาเปนสัญญาซื้อขายสินคา  และสัญญาระหวางผูออกบัตรและผูขายสินคาเปนสัญญา
ชดใชราคาสินคา  สัญญาการซื้อขายสินคาโดยใชบัตรเครดิตนั้น  เปนสัญญาแยกตางหากจากสัญญา
การใหสินเชื่อ  และสัญญาทั้งสองอาจมีความเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความรับผิดของ
คูสัญญา  ในคดีเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาโดยใชบัตรเครดิต11ศาลอังกฤษตัดสินวา  ในการทํา         
ธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต  เมื่อผูซ้ือสินคาไดปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสัญญาซื้อขายและผูขาย
สินคายอมรับการชําระราคาสินคาดวยบัตรเครดิต  ถือเปนการชําระราคาสินคาโดยเด็ดขาด ไมใช
การชําระราคาสินคาโดยมีเงื่อนไข  นับแตเวลาที่ผูขายยอมรับบัตรเครดิตในการชําระราคาคาสินคา       
ผูขายจะตองเรียกเก็บเงินราคาคาสินคาจากผูออกบัตรเทานั้น  จะเรียกเก็บจากผูถือบัตรเครดิตอีก
ไมได  ดังนั้น  หากผูออกบัตรไมสามารถชําระราคาสินคาได เชน ตกเปนบุคคลลมละลาย  ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นผูขายสินคาตองเปนคนรับไป 
 ในเรื่องนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม  มีอํานาจออกระเบียบ  
ตาง ๆ วาดวยรูปแบบและสาระสําคัญของสัญญาเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ  ที่อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ได12 เพื่อใหผูถือบัตรเครดิตเขาใจและทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตนตามสัญญา  

                                                        
 9 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 49 (1). 
 10 แหลงเดิม. มาตรา 50. 
 11 Re charge Card Services Ltd. (1988). 
 12 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 60. 
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จํานวนและอัตราคาใชจายของสินเชื่อ  ความคุมครองและวิธีการเยียวยาความเสียหาย  และเรื่องอื่น 
ๆ ที่รัฐมนตรีเห็นวาผูถือบัตรเครดิตควรทราบ  และรัฐมนตรีไดออกระเบียบชื่อวา  Consumer 
Credit (Agreement) Regulation 1983 กําหนดรายละเอียดของขอมูลตาง ๆ ที่จะตองระบุไวใน
สัญญาใหสินเชื่อ  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการแจงใหผูถือบัตรเครดิตทราบถึงผลทางดานการเงินใน
สัญญาใหสินเชื่อที่มีตอตัวลูกหนี้13และขอมูลที่เปนการแจงใหลูกหนี้ทราบถึงความคุมครองที่ตนมี
อยูตามกฎหมายและการเยียวยาความเสียหายที่ลูกหนี้มีอยูตามกฎหมาย14สัญญาใหสินเชื่อที่อยู
ภายใตบังคับของ พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  จะมีผลใชบังคับไดเมื่อไดมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข   ดังตอไปนี้ครบถวนแลว 
 1. สัญญาใหสินเชื่อตองทําตามแบบที่กําหนด  ตองระบุขอกําหนดและเงื่อนไขตลอดจน
ขอมูลตาง ๆ ที่กฎหมายระบุใหตองกําหนดไวโดยครบถวน และลงลายมือช่ือลูกหนี้และเจาหนี้15 
 2. ใหสําเนาสัญญาแกลูกหนี้สองชุด  เพื่อใหลูกหนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขของ
สัญญากอนที่จะมีการลงนาม  และเมื่อสัญญามีการลงนามแลวได16 
 3.  สําเนาทุกฉบับตองเปนไปตามระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ Consumer Credit 
Act 1974  หรือ  Consumer Credit (Agreement) Regulation 198317 
 4.  ในกรณีที่สัญญาใหสินเชื่ออาจถูกยกเลิกได  ตองมีการระบุถึงสิทธิในการเลิกสัญญา
ในสําเนาของสัญญาทุกชุดในลักษณะตามที่ระเบียบกําหนด 
 เมื่อมีการจัดทําสัญญาใหสินเชื่อแลว  ความรับผิดของผูถือบัตรเครดิตจะเริ่มขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้หรือผูถือบัตรเครดิตไดแสดงใหเห็นวาตนไดยอมรับบัตรเครดิตนั้นแลว  ซ่ึงอาจแสดงออก
โดยผูถือบัตรเครดิตไดลงช่ือของตนในบัตร  หรือลงช่ือรับบัตรเครดิตไว  หรือมีการนําบัตรเครดิต
ไปใชเปนครั้งแรก  แตอยางไรก็ตามหากยังไมยอมรับบัตรเครดิต  ก็ยังไมตองรับผิดใด ๆ สําหรับ
การใชบัตรเครดิตที่ไมถูกตอง18ในทางกลับกันหากยอมรับบัตรเครดิตแลว  และมีการนําบัตรไปใช
โดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต  ความรับผิดของผูถือบัตรสําหรับการใชบัตรเครดิตดังกลาวจะไมเกิน 
50 ปอนด หรือต่ํากวา  ถาหากจํานวนที่ต่ํากวานั้นเปนจํานวนที่ระบุไวในสัญญาวาเปนความรับผิด

                                                        
 13 Schedule 1 of the Consumer Credit (Agreement) Regulation 1983. 
 14 Schedule 2 of the Consumer Credit (Agreement) Regulation 1983. 
 15 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 61. 
 16 แหลงเดิม. มาตรา 62 และ 63. 
 17 แหลงเดิม. มาตรา 62 และ 63. 
 18 แหลงเดิม. มาตรา 66. 
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สูงสุดของลูกหนี้หากบัตรเครดิตถูกนําไปใชโดยผูไมมีสิทธิ19แตถาเปนการใชบัตรเครดิตโดยผูถือ
บัตรหรือบุคคลที่ผูถือบัตรอนุญาตใหใช  ผูถือบัตรตองรับผิดเทาจํานวนที่ใชไป  แมวาการใชนั้นจะ
ผิดวัตถุประสงคหรือเกินวงเงินที่ระบุไวก็ตาม  เวนแตพิสูจนไดวาผูขายสินคาหรือผูออกบัตรทราบ
อยูแลว วาใชบัตรเครดิตผิดประเภทที่ไดรับอนุญาต  หรือใชเกินวงเงินที่ไดรับอนุญาต 
 กรณีที่ สัญญาให สินเชื่อมีกํ าหนดเวลาแนนอน   หากผูให สินเชื่อประสงคจะ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญา  เชน  ผูออกบัตรตองการใหผูถือบัตรชําระเงินเร็วกวาที่กําหนดไว
ในสัญญา  ผูออกบัตรจะตองกําหนดใหสิทธิดังกลาวไวในสัญญาและตองแจงใหผูถือบัตรทราบเปน
หนังสือถึงความประสงคที่จะแกไขขอสัญญาลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน  หากไมมีการระบุใหสิทธิ   
ผูออกบัตรเครดิตที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาไว  ผูออกบัตรเครดิตก็จะเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของสัญญาไมได20 นอกจากนี้  ในระหวางที่สัญญายังมีผลใชบังคับอยู  และมีการใชบัตร
เครดิตแลว  ผูออกบัตรมีหนาที่ตองแจงใหผูถือบัตรทราบเปนระยะ ๆ ถึงจํานวนหนี้ที่ผูถือบัตรตอง
ชําระคืนแกผูออกบัตร  รวมทั้งวิธีการชําระหนี้ดวย  หากลูกหนี้ไดชําระหนี้ตามที่แจงแลว  ถือวา
ลูกหนี้ไดปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบ  ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหาย  และถูกบุคคลอื่นนําไปใช      
ผูถือบัตรเครดิตจะตองรับผิดสําหรับการใชบัตรดังกลาวเฉพาะในชวงระยะเวลาที่บัตรเครดิตหายไป
จนถึงเวลาที่มีการแจงหายตอผูออกบัตรเครดิต  หรือเวลาที่บัตรเครดิตนั้นกลับมาอยูในความ
ครอบครองของผูมีสิทธิใชบัตรอีกครั้ง  แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวากัน  และความรับผิดของผูถือ
บัตรเครดิตกรณีนี้  ไมเกินจํานวน 50 ปอนด 
 ตามสัญญาบัตรเครดิต  ผูออกบัตรเครดิตตกลงที่จะออกบัตรเครดิตใหกับผูถือบัตร   
โดยหลักผูออกบัตรไมมีพันธกรณีที่ตองออกบัตรใหกับผูขอ  และมีสิทธิปฏิเสธคําขอบัตรเครดิตได  
ในกรณีที่ผูออกบัตรเครดิตปฏิเสธการออกบัตรโดยอางถึงฐานะของผูขอ  ผูขอมีสิทธิขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ Credit reference agency ที่เจาหนี้ขอขอมูลฐานะทางการเงินของลูกหนี้ได21เมื่อ
มีการออกบัตรเครดิตใหแกผูถือบัตรแลว  ยังถือวาตัวบัตรเปนของผูออกบัตรเครดิต  สามารถเรียก
บัตรคืนเมื่อใดก็ได และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได  ขอเสนอที่จะใหสินเชื่อของผูออกบัตร
เครดิตถือวาเปน Continuting offer ซ่ึงอาจยกเลิกเมื่อใดก็ไดกอนที่จะมีการยอมรับ  ในกรณีที่ผูถือ
บัตรเครดิตซ้ือสินคาจากผูขายสินคาภายใตวงเงินที่ไดรับอนุญาต  เมื่อมีการทําธุรกรรมแลว  ผูออก

                                                        
 19 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 84 (1). 
 20 แหลงเดิม. มาตรา 76. 
 21 แหลงเดิม. มาตรา 157. 
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บัตรเครดิตจะยกเลิกขอเสนอการใหสินเชื่อไมได  นอกจากนี้ผูออกบัตรเครดิตจะตองรับผิดสําหรับ
การผิดสัญญาของผูขายสินคาดวย  ดังตอไปนี้22 
 1.  เปนสัญญาการใหสินเชื่อที่มีคูสัญญาสามฝาย  คือ ผูออกบัตร  ผูถือบัตร  และผูขาย
สินคา  ที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974   
 2.  ผูเสียหายทีน่ําคดีมาฟองรองคือผูถือบัตรเครดิตตามสัญญา 
 3.  ผูถือบัตรเครดิตมีสิทธิเรียกรองกับผูขายสินคา  เนื่องจากการใหขอมูลที่ไมถูกตอง
หรือการผิดสัญญาของผูขายสินคา 
 4.  สิทธิเรียกรองนั้นเกี่ยวของกับธุรกรรมการใหสินเชื่อแบบมีคูสัญญาสามฝายคือ  ผู
ออกบัตร  ผูถือบัตร  และผูขายสินคา  ถาหากสัญญาที่เกี่ยวของไมใชสัญญาในเชิงพาณิชย  และสิทธิ
เรียกรองนั้นเกี่ยวกับสินคาที่มีราคาเงินสดต่ํากวา 100 ปอนด หรือสูงกวา 30,000 ปอนด  มาตรา 75 
แหงพระราชบัญญัตินี้จะไมใชบังคับ   
 เนื่องจากความรับผิดของเจาหนี้ตามมาตรา 75 เปนความรับผิดรวมกัน  และ             
แยกตางหากจากกัน  อาจเรียกใหผูถือบัตรเครดิตชดใชคาเสียหายใหแกตนทั้งหมดโดยไมฟองเรียก
คาเสียหายจากผูขายสินคาก็ได  ในกรณีนี้ผูออกบัตรเครดิตอาจขอใหศาลเรียกผูขายสินคาเขามาเปน
จําเลยรวม  หรือฟองผูขายสินคาใหชดใชเงินคาเสียหายที่ตนไดชําระใหผูถือบัตรเครดิตคืนได 
 ขอจํากัดของการบอกเลิกสัญญาใหสินเชื่อของผูออกบัตรเครดิต  ตามพระราชบัญญัติ 
Consumer Credit Act 1974  มีอยูหลายประการ อาทิเชน  กรณี Non-default termination ผูออกบัตร
เครดิตทําไดเฉพาะกรณีที่สัญญาใหสินเชื่อใหสิทธิที่จะทําไดเทานั้น  และตองมีหนังสือบอกกลาว
ใหผูถือบัตรเครดิตทราบอยางนอยเจ็ดวันลวงหนา23หรือกรณีที่ผูถือบัตรเครดิตเสียชีวิต  ผูออกบัตร
เครดิตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  แตตองแจงลวงหนาและใหเวลาพอสมควรที่จะใหกองมรดกของ
ลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา24กรณีของ Default termination ผูออกบัตรเครดิตมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได  แตตองแจงลวงหนาและใหเวลาผูถือบัตรพอสมควรที่จะแกไขการกระทําที่ผิดสัญญา
ดังกลาว 25 
 สวนอายุความในการฟองเรยีกหนี้บัตรเครดติคืนของผูออกบัตรตามกฎหมายอังกฤษมี
อายุความ 2 ป 
 

                                                        
 22 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 75. 
 23 แหลงเดิม. มาตรา 76 และมาตรา 98. 
 24 แหลงเดิม. มาตรา 86. 
 25 แหลงเดิม. มาตรา 87. 
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     3.2.2  กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีกฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาบัตรเครดิตโดยตรง  และในแต
ละมลรัฐก็มีระบบกฎหมายของตนเอง  ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน  เพราะมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย 
Common Law ของอังกฤษเหมือนกัน  ในบางรัฐเชน  หลุยเซียนา หรือ ฟลอลิดา  ที่ระบบกฎหมาย 
Civil Law  ก็ไดรับแนวคิดจากกฎหมาย Common Law ไปมาก  การพิจารณานิติสัมพันธระหวางผู
ออกบัตร  ผูถือบัตร  และผูขายสินคา  จึงตองพิจารณาจากหลักกฎหมาย Common Law และ       
พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ตราขึ้นมาใชบังคับและอาจใชบังคับกับนิติสัมพันธระหวางผูออกบัตร  ผูถือ
บัตร  และผูขายสินคาได 
 ปญหาที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับนิติสัมพันธของผูออกบัตรและผูถือบัตร  คือ  สิทธิของผู
ออกบัตรที่จะไดรับชําระเงินคาสินคาจากผูถือบัตรนั้นเกิดจากผูออกบัตรไดรับโอนสิทธิในการรับ
ชําระเงินมาจากผูรับบัตร  หรือเกิดจากสัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตร    ในคดี  Union oil 
Co. V. hull 349 P2d 243 (Ore 1960)  ดูเหมือนวาศาลของมลรัฐ Oregon จะยอมรับวาสิทธิของผู
ออกบัตรเครดิตที่จะไดรับเงินจากผูถือบัตรนั้น  เปนเพราะไดรับโอนสิทธิเรียกรองจากผูถือบัตร
เครดิต  เมื่อพิจารณาการทําธุรกรรมบัตรเครดิตแลว  จะเห็นไดวาไมมีการโอนสิทธิเรียกรองแตอยาง
ใด  เพราะขณะที่มีการซื้อสินคาโดยใชบัตรเครดิต  ผูถือบัตรเครดิตไมไดตกลงวาจะชําระราคา
สินคาใหแกผูขายสินคาที่รับบัตร  แตสัญญาวาจะชําระราคาคาสินคาใหกับผูออกบัตรเครดิต
โดยตรง  ทั้งนี้เปนไปตามสัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตร  และเปนที่เขาใจกันระหวาง
คูกรณีวาผูถือบัตรเครดิตมีหนาที่ชําระราคาสินคาใหกับธนาคารผูออกบัตรเครดิต  ไมใชชําระใหกับ
รานคาผูรับบัตร  ซ่ึงในคดี United State v. Golden 166 F.Supp 799 (S.D.N.Y 1958) ศาล
สหรัฐอเมริกาจะถือวาพันธกรณีที่ผูถือบัตรเครดิตจะตองชําระราคาสินคาใหกับธนาคารผูออกบัตร
นั้นเปนไปตามหลักสัญญา 
 Attorney – General ของมลรัฐ Oregon ไดใหความเห็นเกี่ยวกับบัตรเครดิตตอ
วุฒิสมาชิก Don.S. Willner26    วาบัตรเครดิตที่ผูถือบัตรเครดิตสามารถเบิกเงินสดมาใชไดนั้น  ถือ
เปนการใหกูยืมเงิน  ดังนั้นจึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการหามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา  
แตถาเปนบัตรเครดิตที่ออกใหกับผูถือบัตร  เพื่อใหผูถือบัตรเครดิตนําไปซื้อสินคาและบริการจาก
รานคาที่ยอมรับบัตรเครดิตไดนั้น  สัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตรจะมีขอความวา  ผูถือบัตร
เครดิตตกลงยินยอมจะชําระหนี้ตามหลักฐานแสดงจํานวนเงินที่ธนาคารไดทดรองจายไปอัน
เนื่องมาจากการใชบัตรเครดิต  ซ่ึงหมายความวาธนาคารผูออกบัตรเครดิตจะทดรองจายคาสินคา

                                                        
 26 Opinion No.6250 Dated March 8, 1967 reproduced in PLT. 
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ใหกับผูขายสินคาแทนผูถือบัตรเครดิตเมื่อมีการใชบัตรเครดิต  และสัญญาซื้อขายสินคาจะมี
ขอความวา  “ ผูถือบัตรตกลงจะชําระเงินภายในเวลา......วัน” ใหแกหรือตามคําส่ังของธนาคารผู
ออกบัตรเครดิต  ซ่ึงหมายความวา  ผูถือบัตรเครดิตตกลงจะชําระราคาสินคาใหกับธนาคารผูออก
บัตรเครดิตโดยตรง  ไมใชชําระใหกับรานคาที่รับบัตร  จึงมีลักษณะเหมือนกับการกูยืมเงิน  โดย
เงินกูนั้นธนาคารไมไดจายใหกับผูถือบัตรเครดิตซ่ึงเปนผูกูโดยตรง แตจายใหกับรานคาที่รับบัตร  
ดังนั้นการใชบัตรเครดิตในลักษณะนี้จึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการหามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตราเชนเดียวกัน 
 ตอมารัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาใหความคุมครองกับผูถือ
บัตรเครดิต  คือ  Fair Credit Billing Act ซ่ึงไดใหความคุมครองกับผูถือบัตรเครดิต  โดยใหผูถือ
บัตรเครดิตสามารถยกขอตอสูที่ตนมีอยูตอรานคาที่รับบัตรขึ้นอางกับธนาคารผูออกบัตรเครดิตได  
เชน ในกรณีที่ผูถือบัตรทราบวาสินคาที่ซ้ือมาโดยการใชบัตรเครดิตมีความชํารุดบกพรอง  อาจยก
ขอตอสูนี้ขึ้นอางกับธนาคารผูออกบัตรเครดิต  เพื่อปฏิเสธการใชเงินราคาสินคาหรือเพื่อลดราคา
สินคาที่ตนตองชําระใหกับธนาคารผูออกบัตรเครดิตได  ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ Truth in 
Lending Act 1980 ขึ้นใชบังคับ  ซ่ึงมีสาระสําคัญ 3 ประการ  ไดแก 

1. หามไมใหมีการสงบัตรเครดิตไปใหผูที่ไมไดขอมา 
2. ในกรณีที่มีผูอ่ืนนําบัตรเครดิตไปใชโดยไมมีอํานาจ  ผูถือบัตรเครดิตจะตองรับผิด

เทากับจํานวนหนี้ที่เกิดขึ้นกอนที่ผูถือบัตรเครดิตจะแจงใหผูออกบัตรทราบถึงโอกาสที่อาจมีการใช
บัตรโดยไมมีอํานาจหรือ US$50 แลวแตวาจํานวนใดจะต่ํากวา27   

3. ภาระการพิสูจนถึงความรับผิดชอบของผูถือบัตรนั้นตกแกผูออกบัตร   
กลาวโดยสรุป  ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  สัญญาบัตรเครดิตมีลักษณะ

เปนการใหสินเชื่ออยางหนึ่งเชนเดียวกับกฎหมายของอังกฤษ  และมีแนวโนมวากฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาไปในทางเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ คือ  มีการเพิ่มความ
คุมครองใหกับผูถือบัตรเครดิตมากขึ้น  เพื่อปองกันไมใหผูออกบัตรเครดิตที่เปนสถาบันการเงินเอา
รัดเอาเปรียบผูถือบัตรเครดิต  โดยอาศัยอํานาจการตอรองของตนที่มีอยูสูงกวาได 

กําหนดอายุความในการฟองเรียกหนี้ที่เกิดจากการมีและใชบัตรเครดิตตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีอายุความ  2 ป  ซ่ึงเปนการพัฒนาในเรื่องอายุความไปในแนวทางเดียวกับ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ  เพราะไดรับหลักการมาจากระบบ Common Law ของประเทศ
อังกฤษนั่นเอง 

                                                        
 27 Truth in Lending Act 1980, มาตรา 1643 (a). 
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3.3  กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตของประเทศไทยนั้นไมมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะในรูป
ของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยตรงกับธุรกรรมบัตรเครดิต แตในขณะนี้อยูระหวางพยายาม
ผลักดันรางพระราชบัญญัติเทานั้น แตอยางไรก็ตามการใหบริการธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่
กําลังแพรหลายอยูในขณะนี้ก็เปนสัญญารูปแบบหนึ่งซ่ึงผูบริโภคมักเสียเปรียบ คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่ควบคุมดูแลผูประกอบธุรกรรมไมใหเอารัดเอา
เปรียบผูบริโภค ไดกําหนดใหสัญญาบัตรเครดิตเปนสัญญาประเภทหนึ่งที่ตองควบคุมสัญญาเพื่อ
ความเปนมาตรฐานและไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีหนวยงานของรัฐอีกจํานวน
หนึ่งที่เขาควบคุมดูแลการทําธุรกรรมบัตรเครดิต ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
       3.3.1  คําอธิบายประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจท่ี
ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542,  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 

การประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการ
นั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ คณะกรรมการ
วาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ คือ ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร และ หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด ที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด และเพื่อประโยชนของ
ผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

พระราชกฤษฎีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและ
ลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542  มีสาระสําคัญดังนี้ 

ก) กําหนดหลกัเกณฑในการกําหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 
คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา หรือใหบริการ

ใดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้น จะตองเขาลักษณะ
หนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ 1) เปนธุรกิจที่มีการใชขอตกลงที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  2)เปนธุรกิจ
ที่มีการใชสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลาย  3)เปนธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือกวา
ผูบริโภค แตทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจ และความสันทัดจัดเจน 
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ข) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดลักษณะของสัญญา 
การกําหนดลักษณะของสัญญาตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) ใหผูบริโภคทราบสิทธิและหนาที่ของงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการโดยชัดเจนตามควรแกกรณี (2) ไมเปนการจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบ
ธุรกิจในสวนที่เปนสาระสําคัญโดยไมมีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ (3) ตองคํานึงถึงความสุจริตในการ
ประกอบธุรกิจ (4) ใหเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มีการฝาฝนสัญญา (5) จัดให
มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผูประกอบธุรกิจ ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญตอการ
คุมครองผูบริโภค (6) ตองไมเปนการเพิ่มภาระเกินสมควรแกการประกอบธุรกิจ 

ค)  วิธีการ 
กอนออกประกาศกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา  ให

คณะกรรมการวาดวยสัญญารับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรง โดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพปญหา เชน การจัดสัมมนา การประชุม หรือใหประชาชน
ทั่วไปแสดงความคิดเห็น ในการนี้จะรับฟงความเห็นจากหนวยงานของรัฐ องคกรที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคก็ได ตัวอยางเชน เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2542 คณะกรรมการวาดวยสัญญาไดประกาศใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
โดยไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการใหใชขอสัญญาที่จําเปน จํานวน 8 
รายการ และการไมใหใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภคจํานวน 5 รายการ28 

เนื่องจากมีผูบริโภคเปนจํานวนมากรองเรียนตอสํานักงานคุมครองผูบริโภควาไดถูกผู
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  เอารัดเอาเปรียบโดยใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  อาทิ        
ขอสัญญาที่กําหนดใหผูบริโภคตองผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑของผูประกอบธุรกิจโดย
ผูบริโภคไมไดรับแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  ขอสัญญาที่เปนการยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผูประกอบธุรกิจ  ขอสัญญาที่ใหผูบริโภคตองรับผิดชอบในคาใชจาย
จากการใชบัตรเครดิตโดยที่ไมไดเปนความผิดของผูบริโภค  ขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิ
เรียกบัตรเครดิตคืนจากผูบริโภคหรือยกเลิกบัตรเครดิตเมื่อใดก็ไดโดยผูประกอบธุรกิจไมตองแจง
หรือแสดงเหตุผลใหผูบริโภคทราบลวงหนา  และขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจจายเงินใหแกผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการกับผูบริโภคโดยไมใหผูบริโภคยกเหตุใดมากลาวอางปฏิเสธความรับผิดชอบ
กับผูประกอบธุรกิจ  เปนตน  ทําใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรประกาศ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา    

                                                        
 28 ไพโรจน อาจรักษา. (2543). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค ฉบับชาวบาน. หนา 62-64.   
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       1)  คํานยิามศัพท 
“บัตรเครดิต”  หมายความวา  บัตรที่ผูประกอบธุรกิจออกใหแกผูบริโภคตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ผูประกอบธุรกจิกําหนด  เพื่อใชชําระคาสินคา  คาบริการ  หรือคาอ่ืนใดแทนการชําระ
ดวยเงินสด  หรือเพื่อใชเบิกถอนเงินสด 

“บัตรเครดิต”  ใหหมายความรวมถึงบัตรเดบิตดวย  เวนแตจะกําหนดเปนอยางอื่นใน
ประกาศนี ้

“บัตรเครดิต”  ไมรวมถึงบัตรที่ไดมีการชําระคาสินคา  คาบริการ  หรือคาอ่ืนใดไว
ลวงหนาแลว 

       2) ขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญและเงื่อนไข 
สัญญาบัตรเครดิตที่อยูภายใตบังคับตามประกาศฉบับนีต้องกําหนดขอสัญญาที่มี

สาระสําคัญและเงื่อนไขดังตอไปนี ้
            2.1)  ขอกําหนดเกี่ยวกับขอความในสัญญาบัตรเครดิต 
สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคตองมีขอความเปนภาษาไทยที่สามารถเห็นและ

อานไดชัดเจน  มีขนาดของตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร 
           2.2) ขอกําหนดเกี่ยวกับการแจงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาบัตรเครดิต

ตอผูรับบริการ  
(1)  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ย  อัตราเบี้ยปรับ  อัตรา

คาธรรมเนียม  อัตราคาบริการตาง ๆ และหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตหรือขอสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับ
บัตรเครดิต  ผูประกอบธุรกิจตองแจงใหผูบริโภคทราบเปนลายลักษณอักษรมีขนาดตัวอักษรไมเล็ก
กวาสองมิลลิเมตร  ดังนี้ 

(1.1) แจงใหผูบริโภคทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมต่ํากวาสามสิบวนั 
   (1.2)ในกรณีเรงดวนแจงทางจดหมายหรือประกาศในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา  7  วัน  และการแจงทางประกาศใน
หนังสือพิมพนั้น  ใหแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนั้น  ไมหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตรา  
MRR (minimum  retail  rate)  ซ่ึงทําใหอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเปลี่ยนแปลงไป  หมายความวา  
หากเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราดอกเบี้ย  MRR  แลว  ผูใหบริการบัตรเครดิตไมตองแจงให
ผูใชบัตรเครดิตทราบก็ได 
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(2)  การผิดสัญญาเรื่องใดของผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาขอใดขอ
หนึ่งหรือทั้งหมด  หรือพักใชบัตรเครดิตเปนการชั่วคราว  ผูประกอบธุรกิจจะตองระบุเหตุในเร่ือง
นั้น ๆ ไวเปนการเฉพาะดวยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป 

           2.3) ขอกําหนดการแจงยกเลิกการใชบัตรเครดิต 
ผูบริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใชบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  และมีสิทธิไดรับคืน

คาธรรมเนียมการใชบริการ  ตามสวนของระยะเวลาที่ยังไมไดใชบริการ 
 ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องนี้ไววา  ขอสัญญาเกี่ยวกับการแจง
ยกเลิกการใชบัตรเครดิตดังกลาว  ไมใชบังคับกับสัญญาบัตรเครดิตที่ทําขึ้นกอนประกาศฉบับนี้ใช
บังคับโดยมีขอตกลงชัดแจงเปนอยางอื่น  จนกวาจะครบรอบระยะเวลาตามสัญญาบัตรเครดิต  หรือ
ครบรอบ 1 ป  นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวากัน  หมายความวา  
หากเปนสัญญาบัตรเครดิตที่ทําขึ้นกอนประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ขอกําหนดเรื่องการแจงยกเลิก
การใชบัตรเครดิต  จะยังไมมีผลใชบังคับจนกวาจะครบรอบระยะเวลาตามสัญญาบัตรเครดิต  หรือ
ครบรอบ 1 ป  นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวากัน 
               2.4)  ขอกําหนดการแจงขอระงับการใชบัตรเครดติ 

(1) ผูบริโภคมีสิทธิขอระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท  หรือโดยเครื่องมือ
ส่ือสารอยางอื่น  หรือโดยวิธีอ่ืน  ซ่ึงสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน ณ ศูนยบัตรเครดิตของ 
ผูประกอบธุรกิจไดทุกกรณี 

(2) กรณีที่ไดรับแจงแลว  ผูประกอบธุรกิจจะระงับการใหบริการบัตรเครดิตของ
ผูบริโภคทันทีที่ไดรับแจงดังกลาว  ในการนี้ผูประกอบธุรกิจจะกําหนดระยะเวลากอนระงับการ
ใหบริการก็ได  แตตองไมเกินหานาทีนับแตผูประกอบธุรกิจไดรับแจง 

(3) กรณีที่ผูบริโภคแจงขอระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวดังกลาว  ผูบริโภคไมตอง
รับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจง  หรือในกรณีที่กําหนดเวลาหานาทีเมื่อครบ
ระยะเวลา  เวนแตผูประกอบธุรกิจจะพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูบริโภคเอง 

            2.5)  ขอกําหนดการแจงใหผูรับบริการชําระเงินจากการใชบัตรเครดิต 
การแจงใหผูรับบริการชําระเงินจากการใชบัตรเครดิต  ใหผูประกอบธุรกิจสงใบแจง

รายการใชบัตรใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนวันถึงกําหนดชําระเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน 
            2.6)  ขอกําหนดการแจงรายการคํานวณดอกเบี้ยคางชําระ 
กรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่คางชําระ(ถามี)  คาธรรมเนียม  และ

คาใชจายอื่น ๆ รวมอยูดวย  ผูประกอบธุรกิจตองคํานวณดอกเบี้ย  คาธรรมเนียม  และคาใชจาย    
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของรวมกันเปนอัตรารอยละตอปใหผูบริโภคทราบดวย 
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            2.7)  ขอกําหนดการระงับการเรียกเก็บเงินจากผูใชบัตรเครดติ 
กรณีที่ผูประกอบธุรกิจมีขอตกลงกับผูขายสินคาหรือผูใหบริการที่ผูบริโภคสั่งซื้อสินคา

หรือใชบริการที่ผูบริโภคเพียงแจงความประสงคขอชําระคาสินคาหรือคาบริการโดยการแจง
หมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร  ใหผูขายสินคาหรือผูใหบริการทําการเรียกเก็บ
เงินจากผูประกอบธุรกิจ  ตองมีขอสัญญาดังตอไปนี้ 

1) ถาผูบริโภคทักทวงวาไมไดเปนผูส่ังซ้ือสินคาหรือไมไดเปนผูขอรับบริการจากผูขาย
หรือผูใหบริการดังกลาว  ผูประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินผูบริโภคทันที  หรือในกรณีที่
เรียกเก็บเงินไปแลวจะคืนเงนิใหกับผูบริโภคทันที  เวนแตผูประกอบธุรกิจจะพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูบริโภคเอง  และใชสิทธิเรียกคืนจากผูบริโภคภายหลัง 

2) ไมเปนการตัดสิทธิของผูบริโภคที่จะขอยกเลิกการขอซื้อสินคา  หรือรับบริการ
ภายในระยะเวลา  45  วัน  นับแตวันที่ส่ังซื้อหรือขอรับบริการ  หรือภายในระยะเวลา  30  วัน  นับ
แตวันถึงกําหนดการสงมอบสินคา  หรือบริการ  ในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร  ถาผูบริโภคพิสูจนไดวาไมไดรับสินคาหรือไมไดรับการบริการ  
หรือไดรับแตไมตรงตามกําหนดเวลา  หรือไดรับแลวแตไมครบถวน  หรือชํารุดบกพรอง  หรือไม
ถูกตองตามวัตถุประสงค  โดยผูประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูบริโภคภายใน
ระยะเวลา  30 วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง  ถาเปนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจากตางประเทศ  จะ
คืนเงินใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลา  60  วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง 

             2.8)  ขอกําหนดการขอรับใบแจงรายการใชบัตรเครดิต 
ในกรณีที่มีการใชบัตรเครดิต  หรือบัตรเดบิต  ที่ผูบริโภคแจงความประสงคขอรับใบ

แจงรายการใชบัตร  ผูประกอบธุรกิจตองสงใบแจงรายการใชบัตรใหผูบริโภคทราบ  และกําหนด
ระยะเวลาใหผูบริโภคทักทวง  ดังนี ้

1) ภายใน  10  วันทําการเปนอยางนอย  นับแตวันที่ผูบริโภคไดรับใบแจงรายการใช
บัตรจากผูประกอบธุรกิจ  ในการพิจารณาวันครบกําหนดดังกลาวใหผูประกอบธุรกิจเปนผูมีหนาที่
นําสืบวัน  เวลา  ที่นําสงใบแจงรายการใชบัตรเครดิตใหแกผูขนสง  และการทํางานของผูขนสง 

2) ไมเปนการตัดสิทธิของผูบริโภคในภายหลัง  ถาผูบริโภคสามารถพิสูจนไดวา  
คาใชจายในใบแจงรายการใชบัตรบางรายการไมถูกตอง  และไมไดเปนความผิดหรือความบกพรอง
ของผูบริโภคเอง  แตผูบริโภคจะตองทักทวงภายในระยะเวลาไมเกิน  60  วันนับแตวันที่ผูบริโภค
ไดรับใบแจงรายการใชบัตรจากผูประกอบธุรกิจ 

สัญญาบัตรเครดิตที่อยูภายใตประกาศฉบับนี้  ตองไมมีลักษณะหรือความหมายทํานอง
เดียวกัน  ดังตอไปนี้ 
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- ขอสัญญาที่กําหนดใหผูบริโภคตองผูกพันตามประกาศ  หรือหลักเกณฑของผู
ประกอบธุรกิจ  โดยผูบริโภคไมไดรับแจงใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

- ขอสัญญาที่เปนการยกเวน  หรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู
ประกอบธุรกิจ 

- ขอสัญญาที่ใหผูบริโภคตองรับผิดชอบในคาใชจายจากการใชบัตรเครดิต  โดยที่ไมได
เปนความผิดของผูบริโภค 

- ขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกบัตรเครดิตคืนจากผูบริโภค  หรือยกเลิก
บัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  โดยผูประกอบธุรกิจไมตองแจงหรือแสดงเหตุผลใหผูบริโภคทราบลวงหนา 

- ขอสัญญาที่ใหผูประกอบธุรกิจจายเงินใหแกผูขายสินคาหรือผูใหบริการแกผูบริโภค  
โดยไมใหผูบริโภคยกเหตุใด ๆ มากลาวอางปฏิเสธความรับผิดชอบกับผูประกอบธุรกิจ 
       3.3.2  การกํากับดูแลการทําสัญญาของธนาคารพาณชิยของประเทศไทย 
 การกํากับดูแลการทําสัญญาโดยองคกรของรัฐในการเขาทําสัญญาของคูสัญญาระหวาง
ฝายผูมีอํานาจเหนือกวาดังเชนธนาคารพาณิชยฝายหนึ่งกับประชาชนทั่วไปอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกไดวา
เปนฝายที่มีอํานาจตอรองไดนอยกวาซึ่งมักจะไมไดรับความเปนธรรมจากสัญญาสําเร็จรูป ดวยเหตุ
นี้เองรัฐจึงจําเปนตองเขาแทรกแซงในอํานาจการตอรองระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย ซ่ึงแมจะขัดกับ
หลักเสรีภาพของการแสดงเจตนาอยูบางก็ตาม แตเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคมและสงผล
ดีถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐจึงไดตรากฎหมายหลายฉบับขึ้นเพื่อกําหนดองคกร     
ผูควบคุมกํากับดูแลการเขาทําสัญญาของคูกรณีทั้งสองฝายเพื่อใหเกิดความเปนธรรมสูงสุด ซ่ึงใน
ที่นี้ผูเขียนจะหยิบยกขึ้นกลาวเฉพาะที่เกี่ยวของกับสัญญาบัตรเครดิตเทานั้น ดังตอไปนี้ 
              (1)  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Board) 

เมื่อ พ.ศ. 2512 ไดมีเจาหนาที่ของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ ซ่ึงเปน 
องคการอิสระ ที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคมผูบริโภค ของประเทศตาง ๆ รวมตัวกันมี
สํานักงานใหญ อยูที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนดไดเขามาชักชวน องคการเอกชนในประเทศไทย
ใหมีการจัดตั้งสมาคมผูบริโภคขึ้น เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจาก 
องคการเอกชน ของประเทศไทยในขณะนั้นยังไมพรอม ที่จะดําเนินงานอยางไรก็ตามสหพันธ
องคการผูบริโภคระหวางประเทศ ก็มิไดยอทอ ไดสงเจาหนาที่เขามาชักชวนอีกหลายครั้ง จนกระทัง่
ในครั้งที่ 3 องคการเอกชน ของประเทศไทยไดรับการชักชวน ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษา
ปญหา ของผูบริโภคมีช่ือวา กรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภคใน พ.ศ. 2514 และไดมี
วิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน รวมทั้งไดประสานงานกับภาครัฐบาล จนกระทั่งใน พ.ศ. 2519
รัฐบาลสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี ไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนประธานกรรมการชุด
ดังกลาว ไดสลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมือง จนสมัยรัฐบาลของ พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีไดเล็งเห็น ความสําคัญและความจําเปนของการคุมครอง
ผูบริโภค จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกครั้งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี นาย
สมภพ โหตะกิตย เปนประธานกรรมการ การปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรี และ
ศึกษาหามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค ทั้งในหลักทางสาระบัญญัติ และการจัดองคกรของ
รัฐเพื่อคุมครองผูบริโภค จึงไดพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการคุมครอง ผูบริโภค และรัฐบาลได
นําเสนอตอรัฐสภา มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเปนกฎหมายได รัฐบาลจึงไดนํารางขึ้นบังคมทูล
ซ่ึงไดมี พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตราเปนพระราชบัญญัติ ไดตั้งแตวัน 
ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเลม
ที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 มีผลการใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เปนตนมา  

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนองคกรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522  แกไขเพิ่มเติมโดย  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซ่ึง
ถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งองคกรของรัฐขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคโดยตรง เพราะกฎหมายอื่นๆ ไดบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนการ
คุมครองผูบริโภคทางออม ผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการฟองรองผูประกอบธุรกิจทางอาญาตอ
ศาลได สวนการดําเนินการทางแพงก็เปนภาระและเสียคาใชจายมาก ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญยังไมอยู
ในฐานะที่จะดําเนินคดีดวยตนเองได โดยไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐ มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
ดูแลผูประกอบธุรกิจมิใหประกอบธุรกิจที่เปนการละเมิดสิทธิผูบริโภค และประสานการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการตางๆ เพื่อใหความคุมครองผูบริโภครวมทั้งเปนหนวยงานที่ใหผูบริโภคไดใชสิทธิ
รองเรียน เพื่อขอใหไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อถูกผูประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ 
 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541ไดบัญญัติใหการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภค ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,
ปลัดกระทรวงพาณิชย,ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวง
คมนาคม,เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา,ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ,เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการและเลขานุการ 
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                  (ก)  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 29 
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
1. พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคทีไ่ดรับความเดอืดรอนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกจิ  
2. ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36  
3. แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือ

เสื่อมเสียแกสิทธิ ของผูบริโภค ในกรณีนีอ้าจระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผูประกอบธุรกิจ
ดวยก็ได  

4. ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวนิิจฉัยการ
อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง  

5. วางระเบยีบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนกุรรมการ  

6. สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐใหปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนกังานเจาหนาที่ใหดําเนนิคดีในความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

7. ดําเนินคดเีกีย่วกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีผู
รองขอตามมาตรา 39 

8. รับรองสมาคมตามมาตรา 40 
9. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง

ผูบริโภค และพิจารณาให ความเหน็ในเรื่องใดๆ ที่เกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีมอบหมาย  

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัตหินาที่นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาํเนินการตอไปได 
              (2)  คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
 คณะกรรมการวาดวยสัญญาจัดตั้งขึ้นตามาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 13 คน โดยไดรับ

                                                        
 29 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 10 . 
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การแตงตั้งจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง 

(ก)  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยสัญญาไวดังนี้ 
 1. ออกประกาศกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการที่กฎหมาย
กําหนดใหสัญญาซื้อขายหรือใหบริการนั้นตองทําเปนหนังสือ หรือตามปกติประเพณีตองทําเปน
หนังสือ เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
   (1) ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ
ผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
   (2) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด
(การกําหนดดังกลาวตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542) และเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปน
สวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ
วาดวยสัญญากําหนดก็ได 
 เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญา ถาสัญญานั้น
ไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว แตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใช
ขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 
 เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาตองไมใชขอสัญญา ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชน
วานั้น 
 2. ออกประกาศกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึง่
เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 
 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซ่ึงหากมิไดมีรายการหรือใชขอความเชนนั้นจะ
ทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
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 (2) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด
(การกําหนดดังกลาวตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2542) 
 เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใชขอความใดโดยมีเงื่อนไขใน
การใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใด ถาหลักฐานการรับเงินนั้นไมใชขอความดังกลาว 
หรือใชขอความดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาหลักฐานการรับเงินนั้นใชขอความ
ดังกลาวหรือใชขอความดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น 
 เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองไมใชขอความใด ถาหลักฐานการรับเงินนั้นใชขอความ
ดังกลาว ใหถือวาหลักฐานการรับเงิน ไมมีขอความเชนวานั้น 
 3. มีอํานาจพิจารณาใหความเห็นแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงินที่ผูประกอบ
ธุรกิจสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน จะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
 4. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือคณะกรรมการวาดวยสัญญามอบหมาย 
 5. มีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกข 
หรือเรื่องอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็
ได 
 คณะกรรมการวาดวยสัญญาตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอัน
เปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแต
กรณีที่จําเปนและเรงดวน 
 การกําหนดหรือออกคําสั่งในเรื่องใด คณะกรรมการวาดวยสัญญาตองคํานึงถึงความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการวาดวย
สัญญาจะกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออก
คําส่ังได 
 6. มีอํานาจเสนอความเห็นใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาใชอํานาจตาม
มาตรา 62 เพื่อเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดในเรื่องสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินตาม
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 
                    (3)   ธนาคารแหงประเทศไทย 
 เปาหมายของการควบคุมกํากับดูแลธนาคารพาณิชยโดยธนาคารแหงประเทศไทย  คือ
การเสริมสรางความมั่นคงใหกับธนาคารพาณิชยทั้งระบบ  เพื่อคุมครองผูฝากเงิน  ชวยใหธนาคาร
พาณิชยทําหนาที่ดวยความราบรื่น  ไดรับความเชื่อถือจากผูฝากเงินและนักลงทุน  ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากระบบธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา
ประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม  ประกอบกับกิจการธนาคารพาณิชยนั้นธนาคารตองนําเงินที่
ประชาชนมาฝากไปหาประโยชนโดยการกูยืม  ซ่ึงมีความเสี่ยงและอาจกอใหเกิดความไมมั่นคงกับ
ธนาคารพาณิชย  ทําใหไมมีเงินจายคืนแกประชาชน  ความเสียหายก็จะตกอยูกับประชาชน  รัฐจึง
ตองเขาแทรกแซงโดยการควบคุมกํากับดูแลธนาคารพาณิชยเพื่อใหเกิดความมั่นคง  ในการเขา
แทรกแซงของรัฐบาลโดยธนาคารแหงประเทศไทยนั้น  กระทําโดยการออกกฎหมายเพื่อใหเกิด
วินัยทางการเงิน  ในบางเรื่องกฎหมายที่รัฐออกมาก็ไปยกเวนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยดวย  เมื่อไดพิจารณาถึงเจตนารมณของการออกกฎหมายวา  เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอ
เศรษฐกิจของประเทศ  การออกกฎหมายเปนการควบคุมเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1)  เปนการควบคุมระบบธนาคารพาณิชยทั้งระบบ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูฝากเงิน
วาธนาคารสามารถจายเงินคืนใหแกผูฝากเงินไดทันทีที่ผูฝากเรียกรอง โดยรัฐบาลไดวางกฎเกณฑ   
ตาง ๆ ขึ้นเพื่อบังคับใหธนาคารพาณิชยตองถือปฏิบัติตาม  เชนวางกฎเกณฑกําหนดสภาพคลองของ
ธนาคาร  กําหนดใหธนาคารตองดํารงเงินสดสํารอง  วางกฎเกณฑเกี่ยวกับเงินกองทุน  กําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหธนาคารถือปฏิบัติเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  และวางกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ  เปนตน 
 (2)  เปนการควบคุมตัวธนาคารโดยการควบคุมตัวกรรมการนั่นเอง  เพราะกรรมการ
เปนผูบริหารธนาคารพาณิชย  หากกรรมการบริหารธนาคารไดมีประสิทธิภาพยอมทําใหผูฝากเงิน
มั่นใจวาเงินที่ฝากจะไมสูญหาย  แตหากกรรมการไมมีประสิทธิภาพ บริหารงานไมดี  ทําใหมีการ
ทุจริต  จนทําใหธนาคารไมสามารถประกอบกิจการตอไปได  ตองปดลง  ผูรับเคราะหคือผูฝากเงิน
นั่นเองที่จะเปนผูสูญเสีย 30 
 เพื่อคุมครองผูฝากเงิน  ผูกูเงิน  และใหหลักประกันแกผูฝากเงินดวยวาเมื่อใดผูฝากเงิน
ประสงคจะถอนเงินก็สามารถทําได  ดังนี้  พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย  พ.ศ.2505 มาตรา  4  

                                                        
 30 อรศรี  จารุจินดา . (2533). การควบคุมกรรมการเพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย. หนา  9. 
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บัญญัติวา “การธนาคารพาณิชย  หมายความวาการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืน
เมื่อทวงถาม  หรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลาย
ทาง”  อีกทั้งในการกูเงินนั้นธนาคารพาณิชย  เรียกหลักประกันจากผูกูเงินจะตองไมเอาเปรียบมาก
เกินไป  มิฉะนั้นจะทําใหไมมีบุคคลใดมากูเงิน  ซ่ึงจะสงผลตอเนื่องกันไป  คือทําใหไมมีการลงทุน  
มีการควบคุมเรื่องผลตอบแทนในเรื่องดอกเบี้ย  เพราะวาธนาคารพาณิชยใหดอกเบี้ยแกผูฝากเงินใน
อัตราสูง  ก็ตองไปเรียกเก็บดอกเบี้ยแกผูกูในอัตราที่สูงเชนกัน  โดยรายไดสวนหนึ่งของธนาคาร
พาณิชยเกิดจากผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู  ดังนั้นภาครัฐจึงได
กําหนดกฎเกณฑเพื่อควบคุมส่ิงเหลานี้  เพื่อใหเกิดความสมดุลเหมาะสมในการประกอบกิจการ
พาณิชยไวดังนี้ 

     ก)  การควบคุมโดยวางกฎเกณฑเก่ียวกับผูบริหารธนาคารพาณิชยและการประกอบ
อาชีพ 

ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย(ฉบับที่  2) พ.ศ.2540  มาตรา  5  เบญจ  
บัญญัติวา  “ธนาคารพาณิชยตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคาร
พาณิชย  รัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผอนผันใหมีจํานวนหุน  
หรือกรรมการเปนอยางอื่นได  ในการผอนผันนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได” กลาวคือ รัฐ
สนใจในการควบคุมโดยวางกฎเกณฑเกี่ยวกับผูบริหารธนาคารพาณิชย โดยผูบริหารธนาคาร
พาณิชยและกรรมการธนาคารพาณิชย  เปนผูมีความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่
ที่มีความสํานึกถึงภาระความรับผิดชอบที่มีอยูตอผูถือหุน  ผูฝากเงินและสังคมโดยสวนรวม  และ
ปฏิบัติงานถูกตองตรงตามเจตนารมณของกติกาที่กําหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคใหธนาคาร
พาณิชยดําเนินการโดยมีความมั่นคงพอควร  การพยายามหลบเลี่ยงกติกาก็เทากับเปนการเพิ่มความ
เสี่ยงใหมากขึ้นนั่นเอง31 

     ข)  การควบคุมโดยวางกฎเกณฑเก่ียวกับเงินกองทุน และเงินสดสํารอง 
 ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย(ฉบับที่  3) พ.ศ.2535  มาตรา  10  บัญญัติวา  
“ใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนเปนสินทรัพยหนี้สินหรือภาระผูกพันตาม

                                                        
31 นภพร  เรืองสกุล. (2529). เสนทางธนาคารพาณิชย. หนา 101. 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
......”  และมาตรา  11 บัญญัติวาธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินสดสํารองเปนอัตราสวนกับเงินฝาก  
และหรือเงินกูยืมตามที่บัญญัติไวในมาตรา  11 ทวิ  ไมต่ํากวาอัตราสวนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี......”   เหตุที่ภาครัฐวางกฎเกณฑเกี่ยวกับเงินกองทุนและ
เงินสดสํารองก็เพื่อรักษาความมั่นคงของธนาคารพาณิชยโดยธนาคารแหงประเทศไทยนั้น เพื่อเปน
หลักประกันวาธนาคารพาณิชยนั้นจะมีความสามารถในการชําระหนี้  เพิ่มความปลอดภัยใหแกผู
ฝากเงินของธนาคารพาณิชยและนอกจากธนาคารพาณิชยจะจัดสรรเงินสดไวตามที่กฎหมายกําหนด
แลว  ยังตองจัดสรรเงินสดสํารองไวอีกสวนหนึ่งตางหาก  เพื่อจะนําเงินสวนนั้นมาแบงเปนเงินปน
ผลใหกับผูถือหุน 

     ค)  การควบคุมโดยวางกฎเกณฑกําหนดสภาพคลองของธนาคารพาณิชย 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนผูกําหนดการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ตลอดจน

อัตราสวนกับยอดเงินฝากและหรือยอดเงนิกูยืมทั้งหมดหรือแตละประเภท  ดังบัญญัติในมาตรา  11  
ตรี  ที่วา “ ธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่ระบุไวในมาตรา  11  จัตวา  เปน
อัตราสวนกับยอดเงินฝากและหรือยอดเงนิกูยืมทั้งหมดหรือแตละประเภท  จึงตองไมต่ํากวาอัตราที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  การกําหนดใหดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจะกาํหนดใหดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพียง
บางประเภทหรือทุกประเภทก็ได  และจะกาํหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตราเทาใดกไ็ด ”  
การกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับยอดเงนิฝากหรือ
ยอดเงินกูยืม  ก็เพื่อใหธนาคารพาณิชยอยูในฐานะทีพ่รอมจะจายเงินทนัทีใหกับผูฝากเมื่อถูกทวง
ถามหรือตามกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน  ซ่ึงในขณะเดยีวกันภาครัฐยงักําหนดใหธนาคารดํารง
เงินสํารอง  เพื่อเปนมาตราจาํกัดการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย  และในขณะเดยีวกันก็
ตองการใหธนาคารพาณิชยมสีภาพคลองพอเพียงในการประกอบธุรกจิหรือสามารถชําระหนี้ได 

     ง)  การควบคุมกํากับดูแลเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

ธนาคารพาณิชย พ.ศ.2528  มาตรา 12  บัญญัติวา  “หามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการดังตอไปนี้
...........(9) การกระทําใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือแก
ประโยชนตอประชาชน  หรือเปนการเอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของอยางไมเปนธรรม  หรือ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาหรือตอการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน  หรือเปนการผูกขาดหรือ
จํากัดตัดตอนทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยควมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา” จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐบาล
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โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑในการดูแลดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศของธนาคารพาณิชยในการดําเนินธุรกิจอันอาจเอาเปรียบประชาชนลูกคาหรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของอยางไมเปนธรรมก็ได  จึงกําหนดกฎหมายเพื่อควบคุมหามมิใหธนาคารพาณิชยดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะดังกลาว  แตในขณะเดียวกันรัฐบาลโดยธนาคารแหงประเทศไทยยังมีอํานาจที่จะ
ใหธนาคารใหสินเชี่อในกิจการประเภทใด ๆ ได  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศหรือการ
แกไขภาวะเศรษฐกิจ ตามมาตรา  13  ตรี  แหงตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505  
นอกจากนี้  ยังมีมาตรการควบคุมดูแลใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ี
ธนาคารอาจจายได  ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ธนาคารพาณิชยอาจเรียกได  คาบริการที่ธนาคารพาณิชย
อาจเรียกได  เงินมัดจําที่ธนาคารพาณิชยตองเรียก  และหลักประกัน  เปนทรัพยสินที่ธนาคารตอง
เรียก  ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย(ฉบับที่  2) พ.ศ.2522   

กลาวโดยสรุป  เห็นไดวา  รัฐบาลโดยธนาคารแหงประเทศพยายามหามาตรการตาง ๆ 
มากํากับดูแลควบคุมการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย  เพื่อใหเปนกลไกที่สําคัญในการ
บริหารการเงิน สรางความโปรงใสในการดําเนินการทําใหลูกคาที่มาติดตอสามารถทราบประโยชน
และสวนไดเสียไดลวงหนา  ไมเอาเปรียบลูกคา  เสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศควบคูไปกับความ
เปนธรรมเพื่อลูกคาซึ่งเปนผูบริโภคใหมากที่สุด  โดยมีการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจทุกขั้นตอน
อยางละเอียด  เพื่อใหธุรกิจธนาคารพาณิชยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป   

(4 )  ศาลยุติธรรม 
ศาลยุติธรรมเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ ซ่ึงมีความสําคัญตอการปกครองประเทศ

แบบนิติรัฐ เพื่อคานและดุลกับอํานาจนิติบัญญัติและบริหาร  โดยหลักนิติธรรมศาลยุติธรรม
จําเปนตองมีความเปนอิสระไมถูกแทรกแซงจากฝายอื่น เพื่อทําหนาที่คุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ
ทรัพยสินของปจเจกชนอยางอิสระ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใตกฎเกณฑแหงกฎหมายอยาง
เดียวกัน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ภายใตภารกิจหลักในดานการ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนและการสงเสริมการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทา
เทียมกัน กฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540
จึงไดกําหนดใหศาลยุติธรรมเปนองคกรในการใหความเปนธรรมในการดําเนินธุรกรรมระหวาง
คูความ ศาลยุติธรรมจึงกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไว อาทิ การสงเสริมการระงับขอพิพาททางดานกฎหมาย
ในศาลยุติธรรมดวยวิธีการไกลเกลี่ยกอนการดําเนินกระบวนพิจารณา การประนีประนอมขอพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการ, การสงเสริมการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมใหเปนไป
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โดยสะดวก  รวดเร็วประหยัด และเปนธรรม รวมถึงการนําวิทยาการสมัยใหมมาใช เพื่อลดข้ันตอน 
เวลา และคาใชจายของประชาชนในการดําเนินกระบวนการพิจารณา เปนตน 

สวนการใชอํานาจของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
พ.ศ. 2540 นั้น ศาลมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ  หรือปรับแกนิติกรรมสัญญาได  8  ประเภท ซ่ึงเปน
การเขาแทรกแซงการเอารัดเอาเปรียบของคูสัญญาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน  อาทิ สัญญา
ระหวางผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ ,สัญญาสําเร็จรูป ,สัญญาขายฝาก,ขอตกลงจํากัดสิทธิ
ประกอบอาชีพการงาน  และขอตกลงจํากัดเสรีภาพในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพไมวาจะตกลงกันในสัญญาประเภทใดก็ตาม หรือขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความ
รับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  เพื่อการชํารุดบกพรอง  หรือเพื่อการรอนสิทธิใน
ทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค  ตามสัญญาที่ทําระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือ
วิชาชีพ ,ขอสัญญาที่ใหส่ิงใดไวเปนมัดจํา, ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนา  
เพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา, ความตกลงหรือความยินยอมของ
ผูเสียหายในคดีละเมิด โดยใหบังคับไดเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ใหศาลเปนผู
วินิจฉัยวาแคไหนเพียงไรจึงจะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี  ซ่ึงในการใชดุลพินิจของศาลตาม
แนวทางในมาตรา 10  โดยพิเคราะหถึงพฤติการณทั้งปวงรวมทั้งสภาพของคูสัญญาในดานตาง ๆ 
ไดแก  ความสุจริต  อํานาจตอรอง  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจ  ความสันทัดจัดเจน  
ความคาดหมาย  แนวทางที่เคยปฏิบัติ  ทางเลือกอยางอื่น  และทางไดเสียทุกอยางตามสภาพที่เปน
จริง, ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น, เวลาและสถานที่ในการทําสัญญา  หรือในการปฏิบัติตาม
สัญญา, การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  

แต พ.ร.บ.นี้ไมใหใชกับขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพเพื่อการชํารุดบกพรอง หรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแก
ผูบริโภคโดย ผูบริโภคมิไดรูถึงความชํารุดบกพรอง  หรือเหตุแหงการรอนสิทธินั้นในขณะทํา
สัญญา หรือ  ขอตกลง  ประกาศ  หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนา  เพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดในความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยของผูอ่ืนอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอของผูตกลง  ผูประกาศ  ผูแจงความ  หรือของบุคคลอื่น  ซ่ึงผูตกลง  ผูประกาศ       
ผูแจงความ  ตองรับผิดดวย หรือ ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด  ซ่ึงมี
ลักษณะตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  หรือขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดไปแลวในบทที่ 2 นั้น 

กลาวโดยสรุป  เห็นไดวา  ศาลยุติธรรมเปนองคกรหนึ่งซ่ึงมีความเปนกลางและ
นาเชื่อถือที่กฎหมายบัญญัติใหใชอํานาจดุลยพินิจเขากํากับดูแลควบคุมการประกอบธุรกิจของ
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ธนาคารพาณิชยในการทําสัญญาบัตรเครดิตระหวางประชาชนกับธนาคารพาณิชยได อันเปน
มาตรการเยียวยาแกไขปญหาหากเกิดความไมเปนธรรมขึ้นในการบังคับใชขอความในสัญญา หรือ
เมื่อเกิดปญหาการตีความในสัญญาซึ่งโดยสวนใหญแลวธนาคารพาณิชยในฐานะผูรางสัญญาบัตร
เครดิต(สําเร็จรูป)ซ่ึงในมาตรฐานแลวจะไมรางสัญญาที่ทําใหตนเปนฝายเสียเปรียบอยูแลว จึงนาจะ
มีขอสัญญาบางขอที่อาจเกิดการเอารัดเอาเปรียบลูกคาอยู แมจะมีการตรวจสอบสัญญาแลวโดย
คณะกรรมการเฉพาะดานก็ตาม ซ่ึงในสวนนี้กฎหมายจึงกําหนดใหศาลยุติธรรมเปนกลไกหลัก
สําคัญเขาตรวจสอบสัญญาเขาชดเชยหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของคูสัญญา ศาล
ยุติธรรมจึงเปนหนวยงานของรัฐรูปแบบหนึ่งในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชยในการทําธุรกรรม
ดานสัญญาตามที่พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 กําหนด ซ่ึงจะนํา
วิเคราะหในสวนตอไป 
 
3.4  ขอเปรียบเทียบระหวางกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตของประเทศไทยกับกฎหมายของ
ตางประเทศ 
 ประเทศไทย  ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกาตางเปนประเทศที่ไมมี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับบัตรเครดิต  ดังนั้น กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาบัตรเครดิตจึงเปนกฎหมาย
สัญญาทั่วไป  รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา เชน ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2541  และ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  ประเทศอังกฤษมี
พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  ประเทศสหรัฐอเมริกามีพระราชบัญญัติ Truth in 
Lending Act 1980  เปนตน ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา สาระสําคัญของการคุมครองผูบริโภค
ในแตละประเทศมีความคลายคลึงกัน แตกตางกันเพียงในรายละเอียดเทานั้น 
 1. กฎมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา มองวา ธุรกรรมบัตรเครดิตมีลักษณะเปนการกูยืม มิใชเปนลักษณะของการโอนสิทธิ
ในการโอนหนี้ใหตัวแทนคาตางไปเรียกเก็บแทน เพราะไมมีการโอนสิทธิเรียกรองแตอยางใด 
เนื่องจากขณะที่มีการซื้อสินคาโดยใชบัตรเครดิต  ผูถือบัตรเครดิตไมไดตกลงวาจะชําระราคาสินคา
ใหแกผูขายสินคาที่รับบัตร แตสัญญาวาจะชําระราคาคาสินคาใหกับผูออกบัตรเครดิตโดยตรง ทั้งนี้
เปนไปตามสัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตร  และเปนที่เขาใจกันระหวางคูกรณีวาผูถือบัตร
เครดิตมีหนาที่ชําระราคาสินคาใหกับธนาคารผูออกบัตรเครดิต  ไมใชชําระใหกับรานคาผูรับบัตร   
 2. ตามพระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974 ของประเทศอังกฤษ มีการควบคุม
สัญญาที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกผูบริโภคทั้งกอนทําสัญญา  และหลังจากที่มีการทําสัญญาแลว  
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โดยกําหนดใหเงื่อนไขของสัญญาใหสินเชื่อกับผูบริโภคที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภคที่เปนผูรับ
สินเชื่อเปนโมฆะ  หรือไมมีผลใชบังคับ32   สวนประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 คุมครองใน
ขั้นตอนกอนเขาทําสัญญา  และ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 คุมครอง
ในภายหลังทําสัญญา  ซ่ึงในการตรวจสอบความไมเปนธรรมของสัญญานี้หากสัญญาฉบับใด มีขอ
สัญญาที่มีลักษณะไมเปนธรรม ทั้งสัญญาและขอสัญญาในสวนนั้น ยังคงมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
ทุกประการ หาไดทําใหสัญญาหรือขอสัญญานั้นเปนโมฆะหรือเสียเปลาไปทั้งหมดแตอยางใด 
เพียงแตขอสัญญาที่มีลักษณะเปนขอสัญญาไมเปนธรรม ก็ใหมีผลใชบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรม
และพอสมควรแกกรณีเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งบัญญัติใหสัญญานั้น
เปนโมฆะหรือไมมีผลใชบังคับเลย   
 3. อายุความในการฟองเรียกหนี้ที่เกิดจากการมีและใชบัตรเครดิตในกฎมายเกี่ยวกับ
บัตรเครดิตของประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา มีอายุความสองปเชนเดียวกันเพราะตางมี
หลักการและการพัฒนาเปนไปในทางเดียวกันกับระบบ Common Law ของประเทศอังกฤษ 
 
 
 

                                                        
32 Jones,  Sally  A. (1989). Op.cit. p.20. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาขอสัญญาไมเปนธรรมกรณีสัญญาการใชบัตรเครดิตของ

ธนาคารพาณิชย 
 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  เปน
กฎหมายสําคัญที่ใชในการแกไขเยียวยาการเอารัดเอาเปรียบแกผูบริโภคในดานสัญญา  เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมระหวางคูสัญญา  โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา
ใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542 เปนการคุมครอง ในขั้นตอนกอนทําสัญญา 
มีคณะกรรมการวาดวยสัญญาเปนผูออกประกาศกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ
ใหบริการที่กฎหมายกําหนดใหสัญญาซื้อขายหรือใหบริการนั้นตองทําเปนหนังสือ หรือตามปกติ
ประเพณีตองทําเปนหนังสือ เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะหรือตองไมมีขอสัญญาตามที่กําหนดไวในลักษณะใดบาง เพื่อปองกันการราง
สัญญาในลักษณะของสัญญาสําเร็จรูปที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาให
ความเห็นแบบสัญญา หรือแบบหลักฐานการรับเงินที่สงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับ
เงินจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา  และเสนอความเห็น
ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา 62 เพื่อเปรียบเทียบปรับผูกระทํา
ความผิดในเรื่องสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  ดวย  สวน
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  เปนการคุมครองในขั้นตอนหลังทํา
สัญญา โดยมุงใหศาลเปนผูตรวจสอบสัญญา  หากเปนการเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปก็ใหศาลมี
อํานาจที่จะพิพากษาใหมีผลบังคับกันไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา 4  วา “ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือใน
สัญญาสําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนด
สัญญาสําเร็จรูป หรือผูซ้ือฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควรเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น..  ”  และสัญญาบัตรเครดิต  
ซ่ึงผูเขียนไดกลาวมาในบทที่ 3  ก็อยูในขายเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการวา
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ดวยสัญญา ฯ  และตองถูกตรวจสอบโดยศาลเชนกัน  ผูเขียนเห็นวาธนาคารพาณิชยเปนแหลงระดม
เงินออมที่สําคัญของประเทศ  มีการดําเนินธุรกิจที่มีกลไกทางการเงินดวยความสลับซับซอน  มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจใน
ขณะนั้น  ประกอบกับตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งตองรับผิดชอบตอผูฝากเงิน    
ผูถือหุน  และตองสรางความมั่นคงและเชื่อมั่นใหกับธนาคารของตนเองอยูตลอดเวลา  ในการ
กําหนดขอตกลงในสัญญาแตละประเภทที่ธนาคารพาณิชยทําตอลูกคา  จึงตองคํานึงถึงเหตุผล  สิทธิ
หนาที่ตาง ๆ อยางรอบคอบเพื่อใหสอดคลองตามนโยบายของธนาคารและรัฐบาล (พระราชบัญญัติ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 มาตรา 12(9))  ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
พ.ศ. 2540  ใหอํานาจศาลในการเขามาตรวจสอบสัญญาอีก  ผูเขียนจึงไดนําสัญญาบัตรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชยมาวิเคราะหพิสูจนความเปนธรรมในเนื้อความแตละขอสัญญา  โดยพิจารณาถึง
หลักกฎหมายความจําเปนและเหตุผลของการกําหนดขอสัญญานั้น ๆ และพิจารณาในแงของ
ผูบริโภคซ่ึงเปนลูกคาในแงของสัญญาวาไดรับความเปนธรรมจากขอสัญญาเหลานั้นเพียงพอ
หรือไม  สมควรที่ศาลจะเขาไปใชอํานาจตรวจสอบเพื่อใหมีผลบังคับเทาที่เปนธรรมและสมควรแก
กรณีหรือไม  ซ่ึงหากยังไมมีความชัดเจนแนนอนในเรื่องนี้  อาจทําใหกฎหมายเหลานี้เปนอุปสรรค
สวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ  ขัดขวางความกาวหนาในทางธุรกรรมของผูประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชย  โดยผูเขียนจะนําหลักและมาตรการการปองกันแกไขขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของ
ตางประเทศ  รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตของตางประเทศ มาวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบ
ดวย  ทั้งนี้เพราะกฎหมายวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมทั้งของประเทศไทยมีหลักการและเหตุผล
คลายคลึงกับกฎหมายของตางประเทศที่มีกฎหมายพิเศษเฉพาะเพื่อแกไขปญหาขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม  โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งมีหลักการวาขอสัญญาจะมีผลบังคับไดก็ตอเมื่อ
ตองเปนธรรมและสมเหตุสมผล  ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540   
 
4.1  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
 การวิเคราะหเร่ืองการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสัญญาบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย
นี้จําตองพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของประกอบกันดังนี้ 
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ. 2542 

 ขอ 3(1)  กําหนดวา “การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ย  อัตรา
เบี้ยปรับ  อัตราคาธรรมเนียม  อัตราคาบริการตาง ๆ และหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตหรือขอสัญญา
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ใด ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิต  ผูประกอบธุรกิจตองแจงใหผูบริโภคทราบเปนลายลักษณอักษรมีขนาด
ตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร  ดังนี้ 

 ก ) แจงใหผูบริโภคทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมต่ํากวาสามสิบวัน 
   ข ) ในกรณีเรงดวนแจงทางจดหมายหรือประกาศในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา  7  วัน  และการแจงทางประกาศใน
หนังสือพิมพนั้น  ใหแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนั้น  ไมหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตรา  
MRR (minimum  retail  rate)  ซ่ึงทําใหอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเปลี่ยนแปลงไป  หมายความวา  
หากเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราดอกเบี้ย  MRR  แลว  ผูใหบริการบัตรเครดิตไมตองแจงให
ผูใชบัตรเครดิตทราบก็ได”  1 

 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาแลวเห็นวาการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยอัตราปกติเปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไมอยูในความหมายของประกาศขอ 3(1)   ธนาคาร
พาณิชยจึงไมตองแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการปรับอัตราดอกเบี้ย 2 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปกติได
กําหนดอัตราไวชัดเจนในสัญญาแลว แตหากเปนกรณีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยผิดนัด หรือการ
เปล่ียนอัตราดอกเบี้ยใด ๆ เพิ่มขึ้น ธนาคารจะตองแจงใหลูกหนี้ทราบเปนหนังสือลวงหนาตาม
ประกาศขอ 3(1)    
  เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2523  
มาตรา 4 บัญญัติวา “ เพื่อประโยชนในการแกไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยคําแนะนาํ
ของธนาคารแหงประเทศไทย มีอํานาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดจากผูกูยืมหรือ
คิดจากผูใหกูยมืใหสูงกวารอยละสิบหาตอปได 

 ในการกําหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับการเงินบาง
ประเภทหรือทุกประเภทโดยกําหนดเปนอัตราสูงสุด หรืออัตราที่อางอิงไดในลักษณะอื่นก็ได และ
จะกําหนดเงื่อนไขใหสถาบันการเงินตองปฏิบัติดวยก็ได.....” 

 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 4 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืม พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2535 โดยมีสาระสําคัญในขอ 3 ความวา “ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร อาจคิดจากผูกูยืมไดไมเกินอัตราที่สถาบัน

                                                 
 1 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542 
(ฉบับที่ 2). ( 2542, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา.  เลม116, ตอนพิเศษ  112 ง. 
 2 หนังสือที่ นร.2104/7916. (2544, 27 กรกฎาคม). 
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การเงินดังกลาวประกาศกําหนด ” หมายความวา ประกาศของรัฐมนตรีฉบับดังกลาวใหอํานาจแก
สถาบันการเงินกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกจากผูกูเองได 3 

 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 14 บัญญัติใหอํานาจ 
“ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 1) ดอกเบี้ยท่ี
ธนาคารพาณิชยอาจจายได  2) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ธนาคารพาณิชยอาจเรียกได  3) คาบริการที่
ธนาคารพาณิชยอาจเรียกได  4) เงินมัดจําที่ธนาคารพาณิชยตองเรียก  5) หลักประกันเปนทรัพยสิน
ที่ธนาคารพาณิชยตองเรียก” 

 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 นี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2526 ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย ไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นหนึ่งฉบับ โดยออกขอกําหนดเรื่อง “การ
กําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติเร่ืองดอกเบี้ยและสวนลด” ในประกาศฉบับดังกลาวนี้ กําหนด
สาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยไวสรุปไดวา ธนาคารพาณิชยมีอํานาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียก
เก็บจากผูยืมไดเองทุกประเภท 
 สวนขอสัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยกําหนด
วา   “ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติม  อัตราคาธรรมเนียมและ/หรือ
อัตราคาปรับ  และ/หรืออัตราดอกเบี้ย  และ/หรืออัตราคาบริการ  และ/หรือสิทธิตาง ๆ ที่ธนาคาร
ใหแกผูถือบัตร  ตลอดจนสูตรในการคํานวณอัตราดังกลาวและระเบียบเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  
โดยธนาคารจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  30  วัน  เวนแตในกรณี
เรงดวน  ธนาคารจะแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผูถือบัตรทราบ
ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน  หรือประกาศการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวทาง
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน  และ
ธนาคารจะแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหผูถือบัตรทราบอีกครั้งหนึ่ง  ในกรณีที่
ธนาคารไดแจงใหผูถือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขตามวิธีการที่กําหนดไวขางตน  ใหถือวา
ผูถือบัตรไดรับทราบและยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตนั้นๆ 
แลว”   

 เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523  และ
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 จะเห็นไดวา  ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว ให
สถาบันการเงินทุกประเภทรวมทั้งธนาคารพาณิชย มีอํานาจในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเรียก
เก็บจากผูกูยืมได4 และสามารถที่จะประกาศการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยไดอยางอิสระตามที่
                                                 
 3 จรัส กาญจนขจิต. (2543). ขอคิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและขอตอสูในคดี. หนา 57. 
 4 แหลงเดิม. 
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เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินธุรกิจธนาคารสามารถดําเนินตอไปได และสอดคลองตามนโยบาย
การเงินของภาครัฐ ที่รัฐบาลอาจดําเนินมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมปริมาณเงิน และเครดิตใน
ระบบเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ระบบการเงินการธนาคารของประเทศ
ไทยเราไดพัฒนาสูสากลมากขึ้น ธนาคารพาณิชยมีการพัฒนาและมีความรูความสามารถในการ
บริหารเงินไดดีขึ้นพอที่จะกําหนดคาและราคาเงินไดดีขึ้น ทางรัฐบาลไดผอนคลายใหธนาคาร
พาณิชยแตละธนาคารเปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูยืมไดเองทั้งหมด ตามฐานะ
ทางการเงิน และสภาพคลองของธนาคารแตละแหง เพียงแตวาเมื่อกําหนดอยางไรแลวตองแจงให
สาธารณชนและธนาคารแหงประเทศไทยทราบดวยเทานั้น5 ดังนั้นในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิด
นัดของธนาคารพาณิชย จึงเปนการคํานึงถึงความเสียหายและคาเสียโอกาสที่จะนําเงินที่สูญหนีชํ้าระ
หนี้ (ถาชําระตรงตามเวลาที่กําหนดชําระในสัญญา) ไปลงทุนตอไป6 

 พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544 จะเห็นไดวา  ขอสัญญาของธนาคารพาณิชยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยนี้เปนไปตาม  ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544  ขอ 3(1)  แลว 
 พิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540  เนื่องจากการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ย  เปนเครื่องมือทางการเงินอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย  
เพื่อใหสามารถปรับตัวไดตามภาวะตลาดเงิน  และมีการแขงขันกันอยางเสรีระหวางธนาคารพาณชิย  
ซ่ึงหากพิจารณาในดานของผูบริโภคนาจะมีผลดี  เพราะมีโอกาสเลือกที่จะทําสัญญาบัตรเครดิตกับ
ธนาคารใดก็ได  แตหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  ธนาคารพาณิชยจะตองแจงใหผูบริโภค
ทราบ  เพราะหากดอกเบี้ยสูงขึ้นมาก  ก็จะไมเปนธรรมกับลูกหนี้  จึงสมควรที่จะใหลูกหนี้ไดรับ
ทราบอยางชัดเจน  ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลไดผอนคลายมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ย  โดยใหธนาคารพาณิชยเปนผูกําหนดตามฐานะสภาพคลองของธนาคารพาณิชยแตละแหง  
เพียงแตเมื่อกําหนดแลวตองแจงใหสาธารณชนและธนาคารแหงประเทศไทยทราบเทานั้น7ดังนี้
ธนาคารพาณิชยจึงไดกําหนดขอสัญญาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหมีลักษณะที่
ยืดหยุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน  โดยอยู

                                                 
 5 จรินทร เทศวานิช. เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน. หนา 640. 
 6 พรชัย วิวัฒนภัทรกุล. (2541, 2 มิถุนายน). “พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
กับผลกระทบตอธุรกิจการเงิน.” วารสารนิติศาสตร, 28. 
 7 จรินทร  เทศวานิช. เลมเดิม. หนา  640. 
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ภายใตการควบคุมดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505   
 เมื่อธนาคารพาณิชยไดกําหนดขอสัญญาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายดังกลาวมาขางตนแลว  ขอสัญญาในเรื่องนี้ก็นาจะมีความเปนธรรม
เพียงพอสําหรับผูบริโภคแลว 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศ  ใน
กฎหมายของประเทศอังกฤษ (Regulation 1994) “ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  หมายความวา  ขอ
สัญญาใดที่ขัดตอหลักความสุจริต  ซ่ึงกอใหเกิดความไมสมดุลกัน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและ
พันธกรณีของคูสัญญาที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภค  ซ่ึงในการตัดสินวาขอสัญญาใดเปน
ธรรมหรือไมเปนธรรมนั้น  จะตองพิจารณาถึงสถานการณทั้งหมด  โดยขอสัญญาที่เปนธรรมตองมี
ความสมเหตุสมผลจึงจะมีผลบังคับใชได  ” ซ่ึงการกําหนดขอความในสัญญาบัตรเครดิตนี้ก็เปนราง
ขึ้นมาภายใตขอกําหนดของกฎหมาย  ผูเขียนเห็นวา  ภาครัฐไดพิจารณาความไดเปรียบเสียเปรียบ  
ความสมดุล  ประกอบกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมแลว  จึงไดบัญญัติไวในกฎหมาย  ทั้งสิทธิบางอยาง
ของธนาคารผูออกบัตรจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามของผูถือบัตรซ่ึงเปนผูบริโภคดวย  เชน  
หากผูถือบัตรชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลา  ธนาคารผูออกบัตรก็ไมอาจคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงิน
นั้นได  เปนตน  ซ่ึงถือไดวามีความสมเหตุสมผลเพียงพอตามกฎหมายอังกฤษ  นอกจากนี้ ในการทํา
สัญญาบัตรเครดิตกับธนาคารพาณิชยผูถือบัตรนาจะพอเขาใจเกี่ยวกับ  การคิดดอกเบี้ย  และ        
การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย ซ่ึงนาจะสอดคลองกับหลักสุจริตตามกฎหมายเยอรมันที่
เปนการปฏิบัติตอกันตามมาตรฐานที่วิญูชนจะพึงปฏิบัติตอกันในการทําธุรกรรมตาง ๆ และเมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายอเมริกาแลว  เห็นไดวา  ขอสัญญาบัตรเครดิต  ไมเขาขายเปนขอสัญญาที่ไร
มโนธรรม  เพราะเปนขอสัญญาที่รางขึ้นภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้นเมื่อพิจารณาตาม
กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว  เห็นวา  ขอสัญญานี้มีความเปนธรรม
เพียงพอสําหรับผูบริโภคแลว   
 
4.2  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการผิดนัดชาํระหนี้ 
   ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ.2544  ขอ 3 (1/1) กําหนดวา 
 “ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่คางชําระ(ถามี)  คาธรรมเนียม  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ รวมอยูดวย  ผูประกอบธุรกิจตองคํานวณดอกเบี้ย  คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของรวมกันเปนอัตรารอยละตอปใหผูบริโภคทราบดวย” 
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 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้กําหนดวา    
 “ในกรณีที่ธนาคารไดดําเนินการหักทอนบัญชีในวันครบกําหนดชําระ/หักบัญชีแลว  
ปรากฏวาในบัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรยังมียอดเงินคางชําระเปนลูกหนี้ธนาคาร  ผูถือบัตรตกลง
ยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคาร  โดยคํานวณจากยอดหนี้ที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต
ของผูถือบัตรนับแตวันที่ธนาคารจายเงินใหรานคา  และ/หรือวันที่ถอนเงินสด  ซ่ึงเปนวันที่ธนาคาร
จะบันทึกรายการ (Posting Date) ตามอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศกําหนด  ซ่ึงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของธนาคาร  โดยใหคิดดอกเบี้ยเปนรายวันจนกวา
บัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรไมแสดงรายการยอดเงินเปนลูกหนี้ธนาคาร  และหากการนําเงินเขา
บัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรมีจํานวนต่ํากวาเงื่อนไขการชําระเงินที่ผูถือบัตรมีอยูกับธนาคาร  หรือ
ชําระลาชาผูถือบัตรยินยอมเสียคาปรับผิดนัดตามอัตราที่ธนาคารกําหนด”  และ 
 “หากมีการติดตอทวงถามใหผูถือบัตรชําระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต  ผูถือบัตร
ตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหกับธนาคารเต็มจํานวน  ซ่ึงรวมทั้งคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  คาทนายความ  ตามอัตราที่ธนาคารตกลงวาจางทนายความและคาใชจายอ่ืน 
ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารไดจายไปจริง” 

 ขอสัญญาของธนาคารพาณิชยในเรื่องการผิดนัดชําระหนี้นี้มีเงื่อนไขในการคิดดอกเบี้ย  
กลาวคือ  ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยไดก็ตอเมื่อดําเนินการหักทอนบัญชีในวันครบกําหนดชําระ/หัก
บัญชีแลว  ปรากฏวาในบัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรยังมียอดเงินคางชําระเปนลูกหนี้ธนาคาร      
ดังนั้นหากผูถือบัตรชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลา  ธนาคารก็จะไมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในสวนนี้ได
เลย  ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากการไมชําระหนี้ของลูกหนี้  เปนการรางสัญญาให
สอดคลองกับธุรกิจธนาคารพาณิชยโดยอยูในหลักเกณฑของกฎหมายลักษณะหนี้  เนื่องจากการที่
ธนาคารพาณิชยไดใชเงินใหกับรานคาแทนผูถือบัตรไปกอนนั้น  ธนาคารพาณิชยจะไดรับชําระคืน
หรือไมยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูถือบัตร  โดยธนาคารพาณิชยแทบจะไมมีอํานาจควบคุมได  
ขึ้นอยูกับความซื่อสัตย  และความสามารถของผูถือบัตร  รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย8 ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้ถือเปนความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยที่ตองรับผิดชอบตอลูกคาผูฝากเงินอีกสวนหนึ่งดวย   

 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเรื่องการผิดนัดชําระหนี้แลว  จะเห็นไดวาเปนการรางสัญญาตาม
บทบัญญัติเร่ืองหนี้  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 204  กลาวคือ  กรณีจะถือวา
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ก็ตอเมื่อ หนี้ถึงกําหนดชําระและเจาหนี้ไดเตือนใหชําระหนี้แลว  แตลูกหนี้ไม
ชําระหนี้  หรือกรณีเปนหนี้อันมีกําหนดเวลาชําระหนี้แนนอนตามสัญญาและลูกหนี้ไมชําระตาม
                                                 
 8 สุรศักดิ์  นานานุกูล,  สุนันท  ปุณณะหิตานนท และพรรณี  อิศรพงศไพศาล. (2527). สถาบันการเงิน.  
หนา  194. 
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กําหนด  เหลานี้เจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญาได  ฝายลูกหนี้ตองรับผิดชําระ
หนี้ตามสัญญา  ตามหลักสุจริต  และธนาคารพาณิชยสามารถคิดดอกเบี้ย  และคาปรับผิดนัดในกรณี
ที่ลูกหนี้ชําระหนี้ไมตรงตามเงื่อนไขได  เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการชําระหนี้ไมตรงตาม
กําหนดเวลาของลูกหนี้  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเนื้อหาของสัญญาขอนี้  ตามพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2535  
มาตรา 10  ในเรื่องการดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันตาม
หลักเกณฑมาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2522  
ในเรื่องการดํารงเงินสดสํารองเปนสัดสวนเทากับเงินฝาก  และมาตรา  11 ตรี  ที่กําหนดใหธนาคาร
พาณิชยตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนด  อีกทั้งความรับผิดชอบตอลูกคา  ผูฝากเงิน     
ผูถือหุน  และสวนไดเสียของมหาชนโดยรวมตามที่พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม 
พ.ศ.2540 มาตรา 4  กําหนดใหศาลพิเคราะหถึง  “การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหนึ่ง  
เมื่อเทียบกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง”  ขอสัญญานี้นาจะมีความเปนธรรมสําหรับลูกหนี้ซ่ึงเปนผูถือบัตร 

 นอกจากนี้  ในการคิดดอกเบี้ยและคาปรับผิดนัดตามที่กําหนดไวในสัญญา เมื่อพิจารณา
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น หากศาลเห็นวาสูงเกินสมควร ศาลสามารถปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยและคาปรับผิดนัดลงได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 383 ประกอบกับ
ในการใชสิทธิฟองรองตอศาลเพื่อบังคับชําระหนี้นั้น  ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน
พอสมควร  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาจากขอความในสัญญาบัตรเครดิตเกี่ยวกับเรื่องการผิดนัดชําระหนี้
แลว  ธนาคารพาณิชยก็มิไดเอารัดเอาเปรียบแกผูถือบัตรจนเกินสมควร  เพราะยังมีประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 383 ในเรื่องเบี้ยปรับ  ใหอํานาจศาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยและ
คาปรับผิดนัดลงได  อีกทั้งการบังคับชําระหนี้จากผูถือบัตรเครดิตก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่
ตองใชระยะเวลาอีกพอสมควร  หรือบางกรณีลูกหนี้อาจไมมีทรัพยสินใหบังคับคดี  กอใหเกิดภาวะ
หนี้สูญตามมาได 

 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศ  
เห็นวา  ขอสัญญาในเรื่องนี้สอดคลองกับหลักสุจริต  ตามมาตรา  242  แหงประมวลกฎหมายแพง
ของประเทศเยอรมัน  ซ่ึงบัญญัติวา  “ลูกหนี้ตองชําระหนี้โดยสุจริต  ทั้งนี้โดยพิเคราะหถึงปกติ
ประเพณีดวย”  กลาวคือ  เจาหนี้ยอมมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้  หากลูกหนี้ผิดนัดไมชําระ
หนี้  เจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้โดยปฏิบัติตามสัญญาโดยตรง  ซ่ึงถือเปนหลักสากลที่
ยอมรับกันทั่วไป  การคิดดอกเบี้ยและคาปรับผิดนัดเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
ไมขัดตอหลักการพื้นฐานที่สําคัญทางกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 9  แหง  The  Standard  
Form  Contract  Act  1986  และขอสัญญานี้นาจะถือไดวามีความสมเหตุสมผลตามหลักความ
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สมเหตุสมผลของกฎหมายอังกฤษ  เพราะเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้ก็ยอมมีสิทธิที่จะเรียกหนี้คืน  
และนาจะสอดคลองกับหลักความลมเหลวของการตางตอบแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา            
ที่คูสัญญาฝายหนึ่งใหคํามั่นวาจะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (การชําระหนี้
คืน) แตเมื่อไมสามารถกระทําได  ก็ถือวาเปนความลมเหลวของการตางตอบแทน  ซ่ึงถือวาเปน
เหตุผลหนึ่งในการกลับคืนสูสภาพเดิม (การเรียกหนี้คืน) ดังนั้นผูเขียนเห็นวาขอสัญญานี้มีความ
สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศ  จึงนาจะเปนขอสัญญาที่เปนธรรมตอลูกหนี้ 

 
4.3  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับคาธรรมเนียมและคาปรับ 
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกจิที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542  ขอ  3(1) และ (3)  กําหนดวา 
 “การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ย  อัตราเบี้ยปรับ  อัตรา
คาธรรมเนียม  อัตราคาบริการตาง ๆ และหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตหรือขอสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับ
บัตรเครดิต  ผูประกอบธุรกิจตองแจงใหผูบริโภคทราบเปนลายลักษณอักษรมีขนาดตัวอักษรไมเล็ก
กวาสองมิลลิเมตร  ดังนี้ 

(ก) แจงใหผูบริโภคทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมต่ํากวาสามสิบวัน 
                (ข) ในกรณีเรงดวนแจงทางจดหมายหรือประกาศในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่
แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน  และการแจงทางประกาศใน
หนังสือพิมพนั้น  ใหแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหทราบอีกครั้งหนึ่ง”  และ  
 “ผูบริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใชบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  และมีสิทธิไดรับคืน
คาธรรมเนียมการใชบริการ  ตามสวนของระยะเวลาที่ยังไมไดใชบริการ”   
 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาปรับกําหนดวา    
 “ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติม  อัตราคาธรรมเนียมและ/
หรืออัตราคาปรับ  และ/หรืออัตราดอกเบี้ย  และ/หรืออัตราคาบริการ  และ/หรือสิทธิตาง ๆ ที่
ธนาคารใหแกผูถือบัตร  ตลอดจนสูตรในการคํานวณอัตราดังกลาวและระเบียบเงื่อนไขการใชบัตร
เครดิต  โดยธนาคารจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  30  วัน  เวนแตใน
กรณีเรงดวน  ธนาคารจะแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผูถือบัตรทราบ
ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน  หรือประกาศการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวทาง
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน  และ
ธนาคารจะแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหผูถือบัตรทราบอีกครั้งหนึ่ง  ในกรณีที่
ธนาคารไดแจงใหผูถือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขตามวิธีการที่กําหนดไวขางตน  ใหถือวา
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ผูถือบัตรไดรับทราบและยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตนั้น ๆ 
แลว”    และ 
 “ผูถือบัตรเครดิตมีสิทธิบอกเลิกการใชบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  โดยตองแจงใหธนาคาร
ทราบเปนลายลักษณอักษร  และตัดบัตรออกเปนสองสวนสงคืนตอธนาคารพรอมทั้งตองชําระภาระ
และ/หนี้สินอันเกิดจากการใชบัตรเครดิตคืนใหแกธนาคารจนเสร็จส้ินทันที  จึงจะมีสิทธิไดรับคืน
คาธรรมเนียมรายปที่ผูถือบัตรไดชําระแกธนาคารแลว  โดยคํานวณคืนตามสวนของเดือนที่ยังไมได
ใชบริการ  เศษของเดือนไมนับเปนเดือน” 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาปรับของธนาคารแลว  จะเห็นไดวา  
ธนาคารสามารถยกเลิก  เปล่ียนแปลง  แกไข  เพิ่มเติม  อัตราคาธรรมเนียม อัตราคาปรับ  อัตรา
ดอกเบี้ย  อัตราคาบริการ  และสิทธิตาง ๆ ได  โดยมีหนาที่แจงใหผูถือบัตรทราบ และใหถือวาผูถือ
บัตรยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  ในสวนของเงื่อนไขของ     
การแจงใหผูถือบัตรทราบนั้น  ธนาคารไดรางขอสัญญาใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญา  กลาวคือ  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ย  อัตราเบี้ยปรับ  อัตรา
คาธรรมเนียม  อัตราคาบริการตาง ๆ และหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตหรือขอสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับ
บัตรเครดิต  ธนาคารตองแจงใหผูถือบัตรทราบเปนลายลักษณอักษร โดยแจงใหทราบลวงหนาเปน
ระยะเวลาไมต่ํากวาสามสิบวัน  ในกรณีเรงดวนแจงทางจดหมายหรือประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน  และการแจงทาง
ประกาศในหนังสือพิมพนั้น  ใหแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
นอกจากนี้เมื่อผูถือบัตรเครดิตบอกเลิกสัญญา มีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ผูถือบัตรได
ชําระแกธนาคารแลว  โดยคํานวณคืนตามสวนของเดือนที่ยังไมไดใชบริการ  ดังนี้  แมธนาคารจะมี
สิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมและคาปรับได  แตธนาคารยังมีหนาที่ที่สําคัญ
ที่ตองพยายามแจงใหผูถือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหไดเร็วที่สุดเทาที่สามารถทําได และหาก
ผูถือบัตรเครดิตบอกเลิกสัญญา ธนาคารมีหนาที่ตองคืนเงินคาธรรมเนียมตามสวนที่ผูถือบัตรเครดิต
ยังไมไดใชบริการดวย  ผูเขียนจึงเห็นวาขอสัญญานี้นาจะมีความเปนธรรมสําหรับลูกหนี้ซ่ึงเปนผูถือ
บัตรเครดิตแลว 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว  
เห็นไดวา  ขอสัญญาในเรื่องนี้สอดคลองกับหลักผนวกขอสัญญาเขาไวในสัญญาของกฎหมาย
เยอรมัน เพราะมีการกําหนดใวในขอสัญญาใหผูถือบัตรเครดิตทราบอยางชัดเจนในขณะทําสัญญา  
และผูถือบัตรเครดิตไดตกลงยอมรับขอสัญญาดังกลาว  และสอดคลองกับหลัก The Fundamental 
Breach ของประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนหลักที่ใชจํากัดขอบเขตของขอสัญญาที่จํากัดหรือยกเวนความ

DPU



 113 

รับผิดที่ไมเปนธรรม  โดยวางหลักวาคูสัญญาจะอางขอสัญญายกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมได  
ถาคูสัญญานั้นผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญ  ขอสัญญายกเวนหรือจํากัดความรับผิดจะถือวา
ผนวกเปนสวนหนึ่งของสัญญาก็ตอเมื่อไดมีการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบตามสมควรของการมีอยู
ของขอสัญญายกเวนหรือจํากัดความรับผิดนั้น  และในสวนของพระราชบัญญัติ Consumer Credit 
Act 1974  ไดบัญญัติในเรื่องนี้ไวในทํานองเดียวกันวา หากผูใหสินเชื่อประสงคจะเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของสัญญา  เชน  ผูออกบัตรตองการใหผูถือบัตรชําระเงินเร็วกวาที่กําหนดไวในสัญญา  ผู
ออกบัตรจะตองกําหนดใหสิทธิดังกลาวไวในสัญญาและตองแจงใหผูถือบัตรทราบเปนหนังสือถึง
ความประสงคที่จะแกไขขอสัญญาลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน  หากไมมีการระบุใหสิทธิผูออกบัตร
เครดิตที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาไว  ผูออกบัตรเครดิตก็จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญาไมได9 นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาหลักนี้ยังไมขัดตอหลักความไมมีมโนธรรมของสัญญาใน
กฎหมายอเมริกาอีกดวย  ดังนี้ ขอสัญญาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาปรับของธนาคารจึงนาจะมี
ความเปนธรรมเพียงพอแลว 
 
4.4  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบตัรเครดิต 
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542  ขอ 3(2)  กําหนดวา 
 “การผิดสัญญาเรื่องใดของผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาขอใดขอหนึ่ง
หรือทั้งหมด  หรือพักใชบัตรเครดิตปนการชั่วคราว  ผูประกอบธุรกิจจะตองระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ 
ไวเปนการเฉพาะดวยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป” 
 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตที่มี
ขอความที่กําหนดตองทําเปนตัวอักษรที่เห็นไดชัดในขอสัญญาซึ่งผูเขียนจะไดทําเปนตัวอยางใหดู
ดังนี้    
  “ธนาคารมีสทิธิระงับการใชบัตรเครดติ  เพิกถอนการใชบัตรเครดติ  หรือปฏิเสธการใช
หรือเรียกบัตรเครดิตคืน  ไมวาบัตรหลักและ/บัตรเสริมไดในกรณีดงัตอไปน้ี 
 - เม่ือผูถือบัตรผิดนดัชาํระหนี้อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูกับธนาคาร 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตประสบปญหาทางดานการเงินและไมสามารถชําระหนี้ใหเจาหนี้
รายอื่น  หรือผูถือบัตรถกูฟองรองในคดีแพง  หรือคดีลมละลาย  หรือตกเปนผูตองหาในคดีอาญา  
หรือเปนบุคคลท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐมีคาํสั่งใหยึด/อายดัทรัพยสิน 

                                                 
 9 Consumer Credit Act 1974, มาตรา 76. 
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 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตเสียชีวติ  หรือประสบปญหาการเจ็บปวยเรื้อรัง  หรือทุพพลภาพ  
ซ่ึงมีผลกระทบตอความสามารถในการชาํระหนี้ 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตประสบปญหาอื่นใดทีเ่ปนสาระสําคญัตอความสามารถในการ
ชําระเงินคนื 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตทําหรือใชเอกสารปลอมเพื่อใชประกอบการยื่นคําขอใชบัตรเครดติ  
หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อวาเปนการฉอโกงธนาคาร 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตผดิสัญญาการใชบัตรเครดิตฉบับนี้ไมวาขอใดขอหนึ่ง 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตแลวจะเห็นได
วา ธนาคารไดกําหนดในเรื่องการผิดสัญญาของผูถือบัตรเครดิตไววามีเหตุใดบางที่ธนาคารมีสิทธิ
ยกเลิกสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด  หรือพักใชบัตรเครดิตปนการชั่วคราว  ซ่ึงประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดวา ธนาคารจะตองระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไวเปนการเฉพาะดวย
ตัวอักษรที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป โดยอาจทําตัวอักษรเปนสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอน สวน
รายละเอียดในสวนของขอกําหนดนี้ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญามิไดกําหนดไววาตองมี
เนื้อหาอยางไร  ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมแลว ผูเขียนเห็น
วา  ในการระงับหรือเพิกถอนการใชบัตรเครดิตของธนาคารนั้นควรมีเหตุผลที่สมควร และเปนเหตุ
ที่สําคัญเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอการไดรับชําระหนี้คืนของธนาคาร  แตขอกําหนดของธนาคาร
ที่กําหนดวา ธนาคารมีสิทธิระงับการใชบัตรเครดิตเมื่อผูถือบัตรเครดิตผิดสัญญาการใชบัตรเครดิต
ฉบับนี้ไมวาขอใดขอหนึ่งนั้น ผูเขียนเห็นวากําหนดไวกวางมากเกินไป ควรกําหนดไวเฉพาะการผิด
สัญญาบัตรเครดิตในขอที่เปนสาระสําคัญเทานั้น มิฉะนั้นธนาคารอาจยกขอสัญญาขอใดที่เปนเพียง
รายละเอียดเล็กนอยมาบอกเลิกสัญญาโดยผูถือบัตรเครดิตไมสมัครใจดวยก็ได ผูเขียนจึงเห็นวาขอ
สัญญาในสวนนี้ยังไมเปนธรรม 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว
จะเห็นไดวาในประเทศอังกฤษก็มีขอจํากัดการบอกเลิกสัญญาใหสินเชื่อของผูออกบัตรเครดิต ตาม
พระราชบัญญัติ Consumer Credit Act 1974  อยูหลายประการ เชน  กรณี Non-default termination 
ผูออกบัตรเครดิตทําไดเฉพาะกรณีที่สัญญาใหสินเชื่อใหสิทธิที่จะทําไดเทานั้น  และตองมีหนังสือ
บอกกลาวใหผูถือบัตรเครดิตทราบอยางนอยเจ็ดวันลวงหนา10หรือกรณีที่ผูถือบัตรเครดิตเสียชีวิต    
ผูออกบัตรเครดิตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  แตตองแจงลวงหนาและใหเวลาพอสมควรที่จะใหกอง
มรดกของลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา11กรณีของ Default termination ผูออกบัตรเครดิตมี
                                                 
 10 Consumer Credit Act 1974, มาตรา  76 และมาตรา  98. 
 11 แหลงเดิม. มาตรา  86. 
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สิทธิบอกเลิกสัญญาได  แตตองแจงลวงหนาและใหเวลาผูถือบัตรพอสมควรที่จะแกไขการกระทําที่
ผิดสัญญาดังกลาว 12ซ่ึงผูเขียนเห็นวากฎหมายของประเทศอังกฤษมีลักษณะสําคัญ คือ ตองแจงใหผู
ถือบัตรทราบลวงหนากอนเปนระยะเวลาพอสมควรกอนที่จะมีการเลิกสัญญา  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหผูถือบัตรเครดิตไดทราบถึงเหตุผลที่ถูกธนาคารเลิกสัญญา  หากไมถูกตองหรือไม
ตรงตอความจริง ผูถือบัตรจะไดโตแยงทักทวงไดกอนที่จะมีการเลิกสัญญา  แตในประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2544  
ไมไดกําหนดขอสัญญาในลักษณะนี้ไว  เมื่อพิจารณาตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรมแลว ผูเขียนเห็นวา ขอสัญญาในสวนนี้มีลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
สมควรที่ศาลตองเขามาตรวจสอบ 
 
4.5  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับความรับผิดกรณีบตัรหายหรือถูกขโมย 
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกจิที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542  ขอ 3(4) และ ขอ (5) กําหนดวา 
 “ผูบริโภคมีสิทธิขอระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท  หรือโดยเครื่องมือ
ส่ือสารอยางอื่น  หรือโดยวิธีอ่ืน  ซ่ึงสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน ณ ศูนยบัตรเครดิตของผู
ประกอบธุรกิจไดทุกกรณี และผูประกอบธุรกิจจะระงับการใหบริการบัตรเครดิตของผูบริโภคทันที
ที่ไดรับแจงดังกลาว  ในการนี้ผูประกอบธุรกิจจะกําหนดระยะเวลากอนระงับการใหบริการก็ได  แต
ตองไมเกินหานาทีนับแตผูประกอบธุรกิจไดรับแจง”   และ 
 “กรณีที่ผูบริโภคแจงขอระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราวดังกลาว  ผูบริโภคไมตอง
รับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจง  หรือในกรณีที่กําหนดเวลาหานาทีเมื่อครบ
ระยะเวลา  เวนแตผูประกอบธุรกิจจะพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูบริโภคเอง” 
 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับความรับผิดกรณีบัตรหายหรือถูกขโมยกําหนด
วา “ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหายหรือตกไปอยูในมือของบุคคลอื่น  ผูถือบัตรเครดิตตองรีบแจงไป
ยังศูนยบัตรเครดิตของธนาคารทันที  โดยทางโทรศัพทหรือเครื่องมือส่ือสารอยางอื่นซึ่งสามารถ
โตตอบดวยวาจากับเจาหนาที่ศูนยบัตรเครดิตของธนาคารได  หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารกําหนด  
เพื่อที่ธนาคารจะไดแจงยกเลิกการใหบริการบัตรเครดิตนั้น ๆ ใหสถานที่รับบัตรเครดิตทุกรายทราบ
โดยทั่วกันพรอมทั้งยกเลิกรหัสประจําบัตร 
 ในกรณีผูถือบัตรเครดิตแจงยกเลิกบัตรเครดิตใหธนาคารตามที่กลาวในวรรคแรกแลว  
ผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจง  ทั้งนี้เวนแตรายการที่เกิดขึ้น
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หลังจากการแจงใหธนาคารทราบแลวไมเกินหานาที  หรือหากธนาคารตรวจสอบ/พิสูจนไดวาภาระ
หนี้สินดังกลาวเกิดจากการกระทําของผูถือบัตร  หรือผูถือบัตรไดมีสวนรูเห็นดวย  หรือผูถือบัตร
ประมาทเลินเลอ  ผูถือบัตรยินยอมรับผิดชอบทั้งจํานวน” 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดกรณีบัตรหายหรือถูกขโมยแลว จะเห็นไดวา 
ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหาย ผูถือบัตรมีหนาที่ตองแจงใหธนาคารทราบโดยวิธีใดก็ได ที่ทําให
ธนาคารทราบไดเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อผูถือบัตรจะไดไมตองรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่บัตร
สูญหาย ซ่ึงประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหธนาคารมีสิทธิกําหนดระยะเวลากอนระงับการ
ใหบริการไดไมเกินหานาทีนับแตไดรับแจง สวนภาระในการพิสูจนวาหนี้สินดังกลาวเกิดจากการ
กระทําของผูถือบัตร  หรือผูถือบัตรไดมีสวนรูเห็นดวย  หรือผูถือบัตรประมาทเลินเลอ  ธนาคารมี
หนาที่นําสืบ แมวาผูถือบัตรเครดิตตองรับผิดในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นกอนและภายหลังจากการแจงแลว
ไมเกินหานาทีก็ตาม แตหากมองในมุมของธนาคารแลว ถาธนาคารตองรับผิดในภาระหนี้ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่บัตรสูญหาย ยอมไมเปนธรรมกับธนาคาร เพราะธนาคารไมใชผูครอบครอง
บัตรเครดิต การที่บัตรเครดิตสูญหายไมใชความผิดของธนาคาร และระยะเวลาในการที่ธนาคารตอง
แจงระงับการใชบัตรเครดิตไปยังรานคาตาง ๆ ที่กําหนดไวไมเกินหานาทีนั้นก็เปนระยะเวลาที่
รวดเร็วและเหมาะสมแลว นอกจากนี้ภาระในการพิสูจนวาหนี้สินดังกลาวเกิดจากการกระทําของผู
ถือบัตร  หรือผูถือบัตรไดมีสวนรูเห็นดวย  หรือผูถือบัตรประมาทเลินเลอ  ธนาคารยังตองมีหนาที่
นําสืบอีกดวย ดังนั้น การกําหนดใหผูถือบัตรตองรับผิดในภาระหนี้สวนนี้จึงสมเหตุสมผล  ผูเขียน
เห็นวาขอสัญญาในสวนนี้เปนธรรมตอผูถือบัตรเครดิตแลว 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว
จะเห็นไดวา ขอสัญญานี้สอดคลองกับหลักพื้นฐานที่สําคัญทางกฎหมายและหลักสุจริตในกฎหมาย
เยอรมัน เพราะขอสัญญาดังกลาวมิไดทําใหผูถือบัตรเครดิตซ่ึงเปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเสียเปรียบ
เกินสมควร และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ Truth in Lending Act 1980 ของประเทศอเมริกา ที่
วางหลักวา ในกรณีที่มีผูอ่ืนนําบัตรเครดิตไปใชโดยไมมีอํานาจ  ผูถือบัตรเครดิตจะตองรับผิดเทากับ
จํานวนหนี้ที่เกิดขึ้นกอนที่ผูถือบัตรเครดิตจะแจงใหผูออกบัตรทราบถึงโอกาสที่อาจมีการใชบัตร
โดยไมมีอํานาจหรือ US$50 แลวแตวาจํานวนใดจะต่ํากวา13 และภาระการพิสูจนถึงความรับผิดชอบ
ของผูถือบัตรนั้นตกแกผูออกบัตรเครดิต    นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาขอสัญญานี้ยังไมขัดตอหลัก
ความไมมีมโนธรรมของสัญญาในกฎหมายอเมริกาดวย  ดังนี้ ขอสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดกรณี
บัตรหายหรือถูกขโมยของธนาคารจึงนาจะมีความเปนธรรมเพียงพอแลว 
 
                                                 
 13 มาตรา 1643(a). 
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4.6  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการยกขอตอสูท่ีมีอยูตามสัญญาซื้อขายกับรานคา
เพื่อปฏิเสธการชําระหนี ้
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกจิที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542  ขอ 7 กําหนดวา 
 “ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมขีอตกลงกับผูขายสินคาหรือผูใหบริการที่ผูบริโภคสั่งซ้ือ
สินคาหรือใชบริการที่ผูบริโภคเพียงแจงความประสงคขอชําระคาสินคาหรือคาบริการโดยการแจง
หมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร  ใหผูขายสินคาหรือผูใหบริการทําการเรียกเก็บ
เงินจากผูประกอบธุรกิจ  ตองมีขอสัญญาดังตอไปนี ้
 (ก) ถาผูบริโภคทักทวงวาไมไดเปนผูส่ังซื้อสินคาหรือไมไดเปนผูขอรับบริการจาก
ผูขายหรือผูใหบริการดังกลาว  ผูประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินผูบริโภคทันที  หรือใน
กรณีที่เรียกเก็บเงินไปแลวจะคืนเงินใหกับผูบริโภคทันที  เวนแตผูประกอบธุรกิจจะพิสูจนไดวา
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูบริโภคเอง  และใชสิทธิเรียกคืนจากผูบริโภคภายหลัง 
 (ข)ไมเปนการตัดสิทธิของผูบริโภคที่จะขอยกเลิกการขอซื้อสินคา  หรือรับบริการ
ภายในระยะเวลา  45  วัน  นับแตวันที่ส่ังซื้อหรือขอรับบริการ  หรือภายในระยะเวลา  30  วัน  นับ
แตวันถึงกําหนดการสงมอบสินคา  หรือบริการ  ในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร  ถาผูบริโภคพิสูจนไดวาไมไดรับสินคาหรือไมไดรับการบริการ  
หรือไดรับแตไมตรงตามกําหนดเวลา  หรือไดรับแลวแตไมครบถวน  หรือชํารุดบกพรอง  หรือไม
ถูกตองตามวัตถุประสงค  โดยผูประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูบริโภคภายใน
ระยะเวลา  30 วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง  ถาเปนการสั่งซ้ือสินคาหรือบริการจากตางประเทศ    
จะคืนเงินใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลา  60  วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง” 
 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับความรับผิดกรณีการยกขอตอสูที่มีอยูตาม
สัญญาซื้อขายกับรานคาเพื่อปฏิเสธการชําระหนี้กําหนดวา    
 “ในกรณีที่ผูถือบัตรซื้อสินคา/บริการ  โดยการแจงหมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอักษรกับรานคา/สถานที่รับบัตรเครดิต  หากผูถือบัตรพิสูจนไดวาสินคานั้นชํารุด
บกพรอง  หรือไมไดรับสินคาหรือบริการ  หรือไดรับไมตรงตามกําหนดเวลา  หรือไดรับแลวแตไม
ครบถวน  หรือไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคนั้น  ผูถือบัตรอาจยกเลิกการซื้อสินคาหรือบริการ  
และแจงระงับการเรียกเก็บเงินได  หรือขอเงินคืน  ในกรณีที่ธนาคารไดเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร
แลว  โดยผูถือบัตรตองแจงใหรานคา  และธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน  45  วัน  นับ
แตวันที่ส่ังซ้ือสินคาหรือขอรับบริการ  หรือในกรณีที่มีการกําหนดเวลาสงมอบหรือใหบริการกันไว
เปนลายลักษณอักษรในระยะเวลา  30  วัน  นับแตวันถึงกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการโดย
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ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร  หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแลว  ถาเปนการสั่งซื้อ
สินคาหรือบริการภายในประเทศจะคืนเงินใหกับผูถือบัตรภายในระยะเวลา  30  วันนับแตวันที่ผูถือ
บัตรแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร  ถาเปนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจากตางประเทศ
จะคืนเงินใหกับผูถือบัตรภายในระยะเวลา  60  วันนับแตวันที่ผูถือบัตรแจงใหธนาคารทราบเปน
ลายลักษณอักษร   
 นอกจากนั้น  หากผูถือบัตรทักทวงวาไมไดเปนผูส่ังซ้ือสินคา  หรือไมไดเปนผูขอรับ
บริการจากผูขายหรือผูใหบริการดังกลาว  ธนาคารจะระงับการเรียกเกบ็เงินจากผูถือบัตรทันที  หรือ
ในกรณทีี่เรียกเก็บเงินไปแลวจะคนืเงินเขาบัญชีบัตรเครดิตใหกับผูถือบัตรทันที  อยางไรก็ตาม
ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนเงินจาํนวนดังกลาวจากผูถือบัตรได  หากธนาคารพิสูจนไดวาผูถือบัตรเปนผู
ส่ังซ้ือสินคาหรือขอรับบริการจากผูใหบริการนั้นเอง” 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับการยกขอตอสูที่มีอยูตามสัญญาซื้อขายกับรานคาเพื่อ
ปฏิเสธการชําระหนี้แลว จะเห็นไดวา ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา การยกขอตอสูแบง
ออกเปนสองลักษณะ ไดแก (1) ยกขอตอสูวาไมไดเปนผูส่ังซื้อสินคา หรือไมไดเปนผูขอรับบริการ
จากผูขาย ซ่ึงในกรณีนี้ธนาคารจะตองระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรเครดิตทันที  หรือในกรณี
ที่เรียกเก็บเงินไปแลวจะตองคืนเงินใหกับผูถือบัตรเครดิตทันที  เวนแตธนาคารจะพิสูจนไดวาภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของผูถือบัตรเครดิตเอง  และในกรณีนี้สามารถใชสิทธิเรียกคืนจากผูถือ
บัตรเครดิตภายหลังได หรือ (2) ยกขอตอสูวาไมไดรับสินคาหรือไมไดรับการบริการ  หรือไดรับแต
ไมตรงตามกําหนดเวลา  หรือไดรับแลวแตไมครบถวน  หรือชํารุดบกพรอง  หรือไมถูกตองตาม
วัตถุประสงค  ซ่ึงในกรณีนี้ผูถือบัตรเครดิตมีสิทธิขอยกเลิกการขอซื้อสินคา  หรือรับบริการภายใน
ระยะเวลา  45  วัน  นับแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ  หรือภายในระยะเวลา  30  วัน  นับแตวันถึง
กําหนดการสงมอบสินคา  หรือบริการ  ในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาสงมอบสินคาหรือบริการ
เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงผูถือบัตรเครดิตตองเปนผูพิสูจน โดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจาก
ผูบริโภคภายในระยะเวลา  30 วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง  ถาเปนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจาก
ตางประเทศ  จะคืนเงินใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลา  60  วัน  นับแตวันที่ผูบริโภคแจง  ซ่ึงตาม
ขอสัญญาบัตรเครดิตของธนาคารไดเพิ่มเงื่อนไขในสวนของการยกขอตอสูในขอ (1) วาในกรณีที่
ธนาคารไดเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรแลว  ผูถือบัตรตองแจงใหรานคา  และธนาคารทราบเปนลาย
ลักษณอักษรภายใน  45  วัน  นับแตวันที่ส่ังซื้อสินคาหรือขอรับบริการ  หรือในกรณีที่มีการ
กําหนดเวลาสงมอบหรือใหบริการกันไวเปนลายลักษณอักษรในระยะเวลา  30  วัน  นับแตวันถึง
กําหนดสงมอบสินคาหรือบริการดวย ผูเขียนเห็นวา การกํานดเงื่อนไขเชนนี้เปนการเพิ่มภาระแก    
ผูถือบัตรเครดิตมากจนเกินไป อีกทั้งธนาคารก็ไมไดกําหนดไววาหากผูถือบัตรไมไดปฏิบัติตามแลว
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จะมีผล  อยางไร ผูถือบัตรเครดิตจะไดรับเงินคืนหรือไม เนื่องจากธนาคารเองก็มีนิติสัมพันธกับ
รานคาอยูแลว ธนาคารสามารถตรวจสอบสัญญาระวางผูถือบัตรกับรานคาไดโดยงาย  การที่
ธนาคารกําหนดเงื่อนไขขึ้นโดยไมกลาวถึงผลของการไมปฏิบัติตาม   ผูเขียนเกรงวาธนาคารอาจ
อาศัยชองวางในสวนนี้มาเปนเหตุในการปฏิเสธไมคืนเงินใหแกผูถือบัตรเครดิตได โดยอางเหตุที่วา
ผูถือบัตรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา  ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาขอสัญญาในสวนนี้ไมเปนธรรม   
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว
จะเห็นไดวา การที่ธนาคารตองระงับการเรียกเก็บหรือตองคืนเงินใหแกผูถือบัตรเครดิตนั้น
คลายคลึงกับความรับผิดของธนาคารตามกฎหมายอังกฤษ ที่วา ผูออกบัตรเครดิตจะตองรับผิด
สําหรับการผิดสัญญาของผูขายสินคาดวยหากเขาหลักเกณฑตามที่ พระราชบัญญัติ Consumer 
Credit Act 1974  14กําหนด ซ่ึงในกฎหมายอังกฤษก็ไมมีบัญญัติเงื่อนไขใหผูถือบัตรมีหนาที่ตองแจง
ใหธนาคารทราบเชนกัน ผูเขียนเห็นวา ขอสัญญาของธนาคารในสวนที่มีการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมา
เชนนี้ไมเปนธรรม 
 
4.7  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการเลิกสัญญา 
 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกจิที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542  ขอ 3(2)(3)  กําหนดวา 
 “การผิดสัญญาเรื่องใดของผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาขอใดขอหนึ่ง
หรือทั้งหมด  หรือพักใชบัตรเครดิตปนการชั่วคราว  ผูประกอบธุรกิจจะตองระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ 
ไวเปนการเฉพาะดวยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป”  และ   
 “ผูบริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใชบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  และมีสิทธิไดรับคืน
คาธรรมเนียมการใชบริการ  ตามสวนของระยะเวลาที่ยังไมไดใชบริการ”   
 สัญญาบัตรเครดิตมีขอสัญญาที่เกี่ยวกับการเลิกสัญญากําหนดวา    
 “ธนาคารมีสิทธิระงับการใชบัตรเครดิต  เพิกถอนการใชบัตรเครดิต  หรือปฏิเสธการใช
หรือเรียกบัตรเครดิตคืน  ไมวาบัตรหลักและ/บัตรเสริมไดในกรณีดงัตอไปน้ี 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตผดินดัชําระหนี้ท่ีเกิดจากการใชบัตรเครดิตท่ีระบุไวในใบแจงยอด
บัญชีบัตรเครดิตเกินกวา  3  เดือนนับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ 
 - เม่ือผูถือบัตรผิดนดัชาํระหนี้อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูกับธนาคาร 

                                                 
 14 Consumer Credit Act 1974, มาตรา  75. 

DPU



 120 

 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตประสบปญหาทางดานการเงินและไมสามารถชําระหนี้ใหเจาหนี้
รายอื่น  หรือผูถือบัตรถูกฟองรองในคดีแพง  หรือคดีลมละลาย  หรือตกเปนผูตองหาในคดีอาญา  
หรือเปนบุคคลท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐมีคาํสั่งใหยึด/อายดัทรัพยสิน 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตเสียชีวิต  หรือประสบปญหาการเจ็บปวยเรื้อรัง  หรือทุพพลภาพ  
ซ่ึงมีผลกระทบตอความสามารถในการชาํระหนี้ 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตประสบปญหาอื่นใดทีเ่ปนสาระสําคญัตอความสามารถในการ
ชําระเงินคนื 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตทําหรือใชเอกสารปลอมเพื่อใชประกอบการยื่นคําขอใชบัตรเครดติ  
หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อวาเปนการฉอโกงธนาคาร 
 - เม่ือผูถือบัตรเครดิตผดิสัญญาการใชบัตรเครดิตฉบับนี้ไมวาขอใดขอหนึ่ง” และ 
   “ผูถือบัตรเครดิตมีสิทธิบอกเลิกการใชบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได  โดยตองแจงใหธนาคาร
ทราบเปนลายลักษณอักษร  และตัดบัตรออกเปนสองสวนสงคืนตอธนาคารพรอมทั้งตองชําระภาระ
และ/หนี้สินอันเกิดจากการใชบัตรเครดิตคืนใหแกธนาคารจนเสร็จส้ินทันที  จึงจะมีสิทธิไดรับคืน
คาธรรมเนียมรายปที่ผูถือบัตรไดชําระแกธนาคารแลว  โดยคํานวณคืนตามสวนของเดือนที่ยังไมได
ใชบริการ  เศษของเดือนไมนับเปนเดือน” 
 จากขอสัญญาดังกลาวเห็นไดวา  ธนาคารพาณิชยไมสามารถบอกเลิกสัญญากับผูถือ
บัตรเครดิตไดหากผูถือบัตรเครดิตมิไดผิดนัดชําระหนี้  หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญของ
สัญญา  เพราะฉะนั้นเหตุในการเลิกสัญญาของธนาคารพาณิชย  จึงอาจแยกพิจารณาถึงความเปน
ธรรมตอลูกหนี้ไดเปน  2  ประการ 
 1.  การเลิกสัญญา  เพราะเหตุลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้  กลาวคือ  ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตาม
กําหนดเวลาตามวันแหงปฏิทินที่กําหนดไวในสัญญา  ลูกหนี้จึงตกเปนผูผิดนัด  โดยเจาหนี้ไมตอง
เตือนเลย  (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 204  วรรค 2) เวนแตโดยพฤติการณการไม
ชําระหนี้นั้นไมใชความผิดของลูกหนี้(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 205) หรือเมือ่มี
กําหนดเวลาชําระหนี้กันแลว  ถาไมไดกําหนดเวลาใหแนนอนตามวันแหงปฏิทิน  และเจาหนี้ได
เตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนแลว  เมื่อลูกหนี้ไมชําระลูกหนี้จึงผิดนัดชําระหนี้(ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 204  วรรคแรก) แมทั้งสองกรณีถือเปนการผิดสัญญาแลวก็ตาม  
แตสัญญายังไมระงับ  ธนาคารยังมีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญานั้นไดอีกตอไป
จนกวาหนี้ตามสัญญานั้นจะไดระงับส้ินไป  ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามวัตถุแหงหนี้  และ
ธนาคารพาณิชยในฐานะเจาหนี้  ประสงคจะใหหนี้ตามสัญญานั้นระงับลงจึงตองเลิกสัญญาอันเปน
มูลแหงหนี้นั้น  ซ่ึงการไมชําระหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิตถือเปนสาระสําคัญ  โดยธนาคารพาณิชยมี
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สิทธิบอกเลิกสัญญาได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 387  ที่บัญญัติวา  “ถา
คูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร  แลวบอกกลาวใหฝายนั้น
ชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได  ถาฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร  อีกฝาย
หนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  ซ่ึงเหตุในการเลิกสัญญาเพราะลูกหนี้ไมชําระหนี้เกิดจากตัวของ
ลูกหนี้เอง  ถือเปนหนาที่ที่ลูกหนี้ตองกระทํา  ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ใหถูกตองตาม
สัญญา และธนาคารเลิกสัญญาตามกฎหมายจึงถือวาเหตุในการเลิกสัญญานี้เปนธรรมกับลูกหนี้แลว 
 2.  การเลิกสัญญาเพราะเหตุลูกหนี้ผิดสัญญา  หรือผิดขอตกลงอันเปนสาระสําคัญของ
สัญญา  ซ่ึงการเลิกสัญญาเพราะเหตุนี้อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอลูกหนี้ได  เพราะการผิด
สัญญาหรือเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งของลูกหนี้นั้น  ธนาคารพาณิชยอาจเห็นวาไมมีความสําคัญ
พอที่จะสงผลกระทบตอการชําระหนี้ของลูกหนี้  หรือไกลเกินกวาที่จะทําใหธนาคารพาณิชยเกิด
ความเสียหายได   ดังนั้นในการพิจารณาเหตุของการเลิกสัญญาในเรื่องนี้จะตองมีผลตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้  หรืออาจคาดการณไดวาจะสงผลกระทบตอการชําระหนี้
ของลูกหนี้หรือลูกหนี้ทําผิดขอตกลงที่สําคัญทําใหเกิดความเสียหาย  หรือความเสี่ยงตอความ
เสียหายมากขึ้น  ซ่ึงธนาคารพาณิชยสามารถชี้แจงเหตุผลนั้น ๆ ไดเทานั้น ขอกําหนดการเลิกสัญญา
ในลักษณะนี้ จึงมีความเปนธรรมตอลูกหนี้แลว 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศ  
หลักการไมเอาเปรียบคูสัญญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน และหลักความไมมีมโนธรรมของ
กฎหมายสหรัฐอเมริกา  เพราะสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของธนาคารพาณิชยเกิดขึ้นไดตอเมื่อ
ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือไมชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเทานั้น  ลูกหนี้จึง
สามารถคาดหมายในผลของสัญญาไดตลอดเพราะขึ้นอยูกับตัวของลูกหนี้เอง  ประกอบกับขอ
สัญญาก็มีเหตุผลที่สมควรตามหลักการความสมเหตุสมผล  หรือมีเหตุผลเพียงพอของสัญญาของ
ประเทศอังกฤษ  ที่เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามเงื่อนไข  ผูเปนเจาหนี้จะบอกเลิกสัญญาได  ซ่ึงถือวา
เปนมาตรฐานสากลที่ยอมรับได  ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว  ขอสัญญาขอ
นี้จึงนาจะมีความเปนธรรมกับลูกหนี้แลว 
 
4.8  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับการใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ 
 นอกจากขอสัญญาที่ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปน
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542  กําหนดลักษณะของขอสัญญาไวแลว ธนาคารพาณิชยยังได
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กําหนดขอสัญญาอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีก คือ ขอสัญญาบัตรเครดิตที่เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตเบิกเงิน
สดจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติซ่ึงกําหนดไววา    
 “ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม  หรือยกเลิกเครื่องเอทีเอ็ม  หรือจํากัดการใหบริการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามขอตกลงนี้ได  ตามที่ธนาคารเห็นสมควร” 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ จะเห็นไดวา  ธนาคารสามารถเพิ่ม  หรือยกเลิกเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือจํากัดการ
ใหบริการได ตามที่เห็นสมควร โดยไมมีหนาที่ตองแจงใหผูถือบัตรทราบ เทากับใหถือวาผูถือบัตร
ยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใหบริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และ
ขอตกลงอื่นของธนาคาร โดยที่ผูถือบัตรเครดิตไมทราบลวงหนา เปนการกําหนดขอตกลงเพิ่มเติม
ขึ้นจากที่ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ.2542 กําหนด ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ขอสัญญาในสวนนี้ใหสิทธิธนาคารพาณิชยในการตัดสินใจ
ดําเนินการที่มีผลกระทบตอผูถือบัตรมากเกินไป เพราะในสัญญาก็ใหสิทธิผูถือบัตรเครดิตซ่ึงเปน
ลูกคาของธนาคารมีสิทธิใชบริการเบิกถอนเงินสด หรือบริการอื่น ๆ ของธนาคารได แตหากผูถือ
บัตรเครดิตไมทราบวามีเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติตั้งใหบริการอยูที่ใดบาง หรือมีแตไมเพียง
พอที่จะใหบริการ หรือธนาคารไดยกเลิก จํากัดการใหบริการอะไรบาง ผูถือบัตรเครดิตก็อาจไมได
รับบริการในสวนนี้อยางเต็มที่ ผูเขียนจึงเห็นวาขอสัญญาในสวนนี้ไมเปนธรรม  
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศ  ใน
กฎหมายของประเทศอังกฤษ ขอสัญญาตองมีความสมเหตุสมผลจึงจะมีผลบังคับใชได และเมื่อ
พิจารณาตามหลักสุจริตของประเทศกฎหมายเยอรมันแลว จะเห็นไดวาขอสัญญาที่ใหอํานาจ
ธนาคารตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอการใหบริการแกผูถือบัตรเครดิตเชนนี้ โดยหลักแลวควร
มีการแจงให ผูถือบัตรทราบดวย เพราะผูถือบัตรเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง แตตามขอสัญญานี้
ธนาคารไมมีหนาที่ตองแจงใหผูบริโภคทราบ  ทําใหขอสัญญานี้ เขาขายเปนขอสัญญาที่ไร         
มโนธรรมตามกฎหมายของประเทศอเมริกา  เพราะผูถือบัตรเครดิตอยูในฐานะที่เสียเปรียบ           
ดังนั้น  เมื่อพิจารณาตามกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศแลว  เห็นวา      
ขอสัญญานี้ก็ไมเปนธรรมสําหรับผูถือบัตรเครดิตเชนกัน  
 
4.9  วิเคราะหปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับขอสัญญาที่กําหนดความยินยอมของผูถือบัตรไว
ลวงหนา 
 ขอสัญญาที่ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่องใหธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2542  ไดกําหนดลักษณะของขอสัญญาไวแลว แตธนาคารพาณิชยยังกําหนดขอ
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สัญญาอื่นเพิ่มเติมขึ้นไดอีก ซ่ึงในการนี้ธนาคารพาณิชยไดกําหนดขอสัญญาที่เกี่ยวกับการกําหนด
ความยินยอมของผูถือบัตรไวลวงหนาตั้งแตในขณะทําสัญญา ดังนี้ 
 “ผูถือบัตรตกลงวาการกระทําใด ๆ ที่ธนาคาร  บริษัทในกลุม  และ/หรือในเครือของ
ธนาคาร  สถาบันการเงิน  นิติบุคคล  องคกรรัฐบาล  และ/หรือเอกชน  เชน บริษัทขอมูลบัตรเครดิต  
ผูใชบริการ หรือสมาชิกของบริษัทขอมูลบัตรเครดิต ไดกระทําเพื่อการให  รับ ใช  รวบรวม 
ตรวจสอบรายการขอมูลสวนบุคคล  และ/หรือสินเชื่อ  และหรือบริการที่เกี่ยวของกับผูถือบัตรตอ  
และ/หรือระหวางหนวยงานใด ๆ ที่กลาวมาขางตน ทั้งที่ไดทําไปแลวในขณะนี้และจะมีตอไปใน
ภายหนา  ภายใตระเบียบ  ขอบังคับ  ขอตกลง  หรือสัญญาระหวางองคกรใด ๆ ขางตนที่เกี่ยวของ
กับขอมูลดังกลาว  หรือตามกฎหมาย  ทั้งที่มีอยูในขณะนี้  อาทิเชน  พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจ  
ขอมูลเครดิต  และ/หรือที่จะบัญญัติตอไปในภายหนา  ใหถือวากระทําไปเพื่อประโยชนแหงการ
พิจารณา  และ/หรืออํานวยสินเชื่อ  และ/หรือใหบริการใด ๆ ใหแกผูถือบัตรซ่ึงรวมถึงการแจง/เรียก
เก็บหนี้ ทวงถาม  การทําสถิติ  วางแผน  การตลาด  การโอนหนาที่  การเสนอสินคา  และ/ หรือ
บริการใหแกผูถือบัตรเครดิต  ไมวาโดยบุคคลใดก็ตาม  ผูถือบัตรเครดิตถือวาไดใหความยินยอมใน
การดําเนินการดังกลาววา  เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  โดยจะไมยกเลิกเพิกถอนความ
ยินยอมนี้  แมผูถือบัตรจะไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ/บริการ หรือไดชําระหนี้ และ/หรือไมใชบริการ   
ใด ๆ ตอไปก็ตาม  และจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทุกประการ” 
 เมื่อพิจารณาขอสัญญาเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการกระทําตาง ๆ ของธนาคาร  จะเห็นไดวา  
เปนการกําหนดใหผูถือบัตรเครดิตใหความยินยอมไวลวงหนาแกการกระทําใด ๆ ที่ธนาคารผูออก
บัตร หรือบริษัทในเครือไดกระทําตอไปในอนาคต โดยไมมีการแจงใหทราบ  ผูถือบัตรเครดิตใน
ฐานะคูสัญญาจึงไมมีโอกาสทราบไดเลยวา การกระทําของธนาคารผูออกบัตร หรือบริษัทในเครือ 
จะสงผลกระทบตอผูถือบัตรเครดิตอยางไรบาง  แตในทางกลับกันผูถือบัตรเครดิตตองผูกพันตาม
ขอสัญญาไมวาธนาคารผูออกบัตรจะกระทําการใดๆขึ้นในภายหนา โดยไมมีสิทธิโตแยงใด ๆ 

ผูเขียนเห็นวา ขอสัญญาในสวนนี้มีลักษณะเปนขอสัญญาที่ยกเวนความรับผิดไว
ลวงหนา ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 373 บัญญัติวา “ความตกลงทําไว
ลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับผิดเพื่อกลฉอฉล  หรือความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของตนนั้น  ทานวาเปนโมฆะ”แมขอสัญญาดังกลาวไมไดกําหนดไวโดยตรงวา ผูถือบัตร
เครดิตจะตองรับผิดในกลฉอฉล  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคารผูออกบัตร 
หรือบริษัทในเครือก็ตาม  แตการที่มีขอสัญญากําหนดวา “....ไมวาโดยบุคคลใดก็ตาม  ผูถือบัตร
เครดิตถือวาไดใหความยินยอมในการดําเนินการดังกลาววา  เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  
โดยจะไมยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้....” ยอมหมายรวมถึงความรับผิดในกรณีดังกลาวขางตน
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ดวย  เพราะแมจะมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 373 บัญญัติใหเปนโมฆะก็ตาม แตก็
ตองมีการฟองรองตอสูคดีกันในศาลกอน  หากยังไมมีการฟองรองดําเนินคดีไมวาจะเปนเพราะผูถือ
บัตรไมรูขอกฎหมาย  หรือไมอยากเสียเวลา และคาใชจายในการดําเนินคดี  ธนาคารผูออกบัตรก็มัก
อางประโยชนจากขอสัญญาในลักษณะนี้ไดเสมอ ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การกําหนดขอสัญญาในลักษณะ
เชนนี้ไมเปนธรรม 
 พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของตางประเทศ  
กรณีกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  หมายถึง  ขอสัญญาใดที่ขัดตอหลัก
ความสุจริต  ซ่ึงกอใหเกิดความไมสมดุลกัน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณีของคูสัญญาที่
กอใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภค  โดยขอสัญญาที่เปนธรรมตองมีความสมเหตุสมผลจึงจะมีผล
บังคับใชได เมื่อนําขอสัญญานี้เปรียบเทียบแลวจะเห็นวาเปนขอสัญญาที่ใหสิทธิคูสัญญาฝาย
ธนาคารผูออกบัตรแตฝายเดียวที่เปนผูกําหนดหลักเกณฑขึ้นในอนาตคในดานตางๆ ไมวาจะเปน 
“การให  รับ  ใช  รวบรวม ตรวจสอบรายการขอมูลสวนบุคคล  และ/หรือสินเชื่อ  และหรือบริการที่
เกี่ยวของกับผูถือบัตรตอหนวยงานตางๆ” หรือ “การแจง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม  การทําสถิติ  
วางแผน  การตลาด  การโอนหนาที่  การเสนอสินคา  และ/ หรือบริการใหแกผูถือบัตรเครดิต  ไมวา
โดยบุคคลใดก็ตาม” ถือวาผูถือบัตรเครดิตไดใหความยินยอมในการดําเนินการดังกลาววา และเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมซึ่งนาจะจําตองถูกควบคุมในขั้นตอน
กอนทําสัญญาเพื่อไมใหผูบริโภคตองเสียเปรียบจึงจะเปนไปตามหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
และเมื่อพิจารณาตอไปตามหลักสุจริตของกฎหมายประเทศเยอรมัน  ซ่ึงเปนการปฏิบัติตอกันตาม
มาตรฐานที่วิญูชนจะพึงปฏิบัติตอกันในการทําธุรกรรมตาง ๆแลว เห็นไดวาขอสัญญาดังกลาว
ขางตนเปนขอสัญญาที่มีลักษณะยกเวนความรับผิดโดยอาศัยความยินยอมของคูกรณี(ผูถือบัตร
เครดิต)ซ่ึงผูกมัดใหจําตองแสดงไวเปนการลวงหนาโดยผูถือบัตรเครดิตไมอาจแสดงความจํานงค
เปนอยางอื่นได เนื่องจากตนไมมีอํานาจในการตอรองทางธุรกรรมกับธนาคารผูออกบัตร                 
ผูเหนือกวาทางเศรฐกิจ ดังนั้นการทําสัญญาในขอนี้จึงขัดตอหลักสุจริต และจําเปนอยางยิ่งที่รัฐ
จําตองเขามาควบคุมการดําเนินธุรกรรมเพื่อคุมครองผูบริโภค และเมื่อนําขอสัญญาดังกลาว
พิจารณาเปรียบเทียบตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว  ขอสัญญานี้เขาขายเปนขอสัญญา
ที่ไรมโนธรรม  เพราะผูถือบัตรเครดิตอยูในฐานะที่เสียเปรียบ และไมเปนธรรมแกผูถือบัตรเครดิต 
เพราะ ผูถือบัตรเครดิตไมมีอํานาจในการตัดสินใจในอนาคตเลย ไมวาธนาคารผูออกบัตรเครดิตจะ
ดําเนินธุรกรรมใดๆที่ เกี่ยวของก็เขาเกณฑตามขอสัญญาภายใตความยินยอมทั้งสิ้น และใน
ขณะเดียวกันบางขณะผูถือบัตรเครดิตอาจถอนความยินยอมไดตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา 
ขอสัญญานี้จึงไมเปนธรรมซึ่งจําตองใหรัฐเขาตรวจสอบควบคุมตอไป  
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จากที่วิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมของประเทศ
ตางๆแลว เห็นวา  ขอสัญญานี้ไมเปนธรรมสําหรับผูถือบัตรเครดิต  
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