แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เพื่อการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ศุภศักดิ์ พรหมโมเมศ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2561

แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เพื่อการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
ศุภศักดิ์ พรหมโมเมศ
คณะนิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ นาหลวง)
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม)
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล)
คณบดี
(รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร)
______/______/______

ก
บทคั ดย่อ

บทคัดย่อ
ชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปีการศึกษา

แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
(อ.ช.22) เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค
นายศุภศักดิ์ พรหมโมเมศ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2561

ปัจจุบันภาครัฐจะเข้ามากากับดูแลการซื้อขายห้องชุด โดยกาหนดให้ธุรกิจซื้อขายห้องชุด
ต้องทาสัญญาตามแบบที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้เกิดเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและป้องกันการถูกเอารัดเอา
เปรี ย บของผู้ บ ริ โ ภคจากการเข้ า ท าสั ญ ญากั บ ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง มั ก มี อ านาจต่ อ รองมากกว่ า
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาจึ ง ได้ มี ป ระกาศให้ ธุ ร กิ จ ขายห้ อ งชุ ด เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญา และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแบบสัญญามาตรฐาน สาหรับการทาสัญญาจะซื้อจะขาย
ห้องชุด (อ.ช.22) มาใช้บังคับ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแบบสัญญามาตรฐาน
หรื อ อ.ช.22 ดั ง กล่ า ว แต่ ผู้ บ ริ โ ภคยั ง คงไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมและพบว่ า มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น ถึ ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญามากมาย
เช่น ปัญหาผู้ขายไม่สามารถส่งมอบห้องชุดหรือส่งมอบล่าช้าแก่ผู้ซื้อตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
แบบสัญญาจะซื้อจะขาย ปัญหาเรื่องกระบวนการและมาตรฐานในการตรวจรับมอบห้องชุด และปัญหา
กาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง เป็นต้น
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการซื้อขาย
ห้องชุด โดยเฉพาะเรื่อง การส่งมอบ การตรวจรับและการคืนเงินตามสัญญามาตรฐาน อ.ช.22
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดของต่างประเทศ
และ
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข แบบสัญญามาตรฐาน อ.ช.22 เพื่อให้เกิด
การบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
บทความนี้ได้เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแบบ อ.ช.22 กล่าวคือ การให้สิทธิผู้ซื้อในการ
หักกลบลบหนี้เงินค่าเบี้ยปรับกับเงินตามสัญญาซื้อขายก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด การเพิ่มเติมข้อกาหนด
ในเรื่องขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุดก่อนนัดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ และการกาหนดระยะเวลา

ข
ที่ผู้ขายมีหน้าที่คืนเงินที่ผู้ซื้อชาระมาแล้วทั้งหมดในกรณีเลิกสัญญา โดยกาหนดบทลงโทษให้ผู้ขายต้อง
เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคมิ ใ ห้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากผู้ ข ายหรื อ
ผู้ประกอบการ

ค
ABSTRACT

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

Improving the Contract to Sell and Purchase
Condominium Units (Form Or.Chor. 22) for Effective
Enforcement and Consumer Fairness.
Suppasak Prommomase
Master of Laws
2018

At present, condominium business is under government control.
Condominium sale and purchase are regulated by law. The purpose is to ensure a fair
deal and prevent exploitation of consumers by real estate developers and landlords,
who clearly have more bargaining power. The Contract Committee has announced that
the condominium business is a contract-controlled business. And the Minister of Interior
has worked out a standard condominium sale contract for the sale and purchase of
condominium units (Or.Cho.22), which has been in force since 2008 (2551 B.E.). However,
despite the requirement for the standard contract or Or.Cho.22, consumers still have not
achieved a fair deal in this business. Moreover, it is found that a large number of
consumers have lodged complaints with the Consumer Protection Board about the fact
that the operational rules of landlords are not in compliance with the terms and
conditions as specified in the contract. For example, the seller cannot deliver the
apartment/condominium or the delivery to the buyer is delayed. There are also

ง
problems involving the procedures and standards for pre-delivery inspection of the
condominium and the period of refund to the buyer after the expiry of the contract.

This study has three main objectives:
1. To study the legal issues facing consumers as a result of condominium
sale and purchase, with a focus on issues involving the delivery, pre-delivery inspection,
and refund, as stipulated in a standard contract.
2. To engage in a comparative study of local and foreign standard contracts.
3. To explore possibilities for amending the standard contract Or.Cho.22
with a view to improving its enforcement and ensuring a fair deal.
The study has proposed modifications consisting of amendments or
additions to the standard agreement as specified in Or.Cho.22. These include those
involving the right of buyer to a settlement of debts arising from fines using the money
specified in the sale/purchase contract prior to the transfer of the condominium
ownership right; designation of clear procedures for the pre-delivery inspection prior to
the registration of the ownership right; and determination of the timeline for the return
of the deposit to the buyer, with a penalty for failure to do so within the time limit in
the form of payment of interests at a 15 percent per annum rate to the buyer. These
recommendations aim to protect the consumers from being taken advantage of by the
sellers or landlords and to ensure more effective consumer protection in the future.

จ
Keywords:

Standard contract for the sale and purchase of condominium units

(Or.Cho.22), Pre-delivery inspection, Fines and refund from breach of contract, Consumer
protection
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมของประชาชนที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้
น้อยต่างกับในสมัยก่อนมาก เนื่องจากที่ดินในเมืองมีจานวนน้อยกว่าพลเมืองที่ เดินทางเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานและประกอบอาชีพ เพราะจานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณที่ดินมีเท่าเดิม
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดิน จากปัญหาดังกล่าว รัฐและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงความ
เดือดร้อนจึงได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ เพื่อจาหน่ายให้แก่ประชาชน ภายใต้การ
ดาเนินการของการเคหะแห่งชาติ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงทาให้เกิดธุรกิจ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งดาเนินการโดยเอกชน โดยผู้ประกอบธุรกิจหันมาประกอบธุรกิจ “อาคารชุด”
หรือ “คอนโดมิเนียม” โดยได้แยกเป็นหลายประเภท เช่น อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดเพื่อ
ตากอากาศ อาคารชุดสานักงาน อาคารชุดเพื่อการลงทุนโดยเสนออัตราผลตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ผู้
ซื้อ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน
แต่อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจอาคารชุดดังกล่าว เมื่อมี การแข่งขันมากขึ้นจึง
เกิดมีปัญหาที่มีผลต่อผู้ซื้อตามมาหลายประการ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุดส่วนใหญ่จะจัดเสนอ
ขายห้องชุดโดยที่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารมีแต่เพียงแบบจาลองโครงการและเอกสารประกอบการ
ขายเท่านั้น ในขณะเดียวกันในการทานิติกรรมสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ระบุข้อสัญญาจะซื้อจะขายที่ได้เปรียบผู้ซื้อไว้หลายประการ โดยมีการทาบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ
แนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายไว้หลายแบบ หรือทาสัญญาแยกออกมาอีกฉบับโดยคู่สัญญาแยกออก
จากสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ทาให้การบังคับตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดนั้นมีข้อยุ่งยาก และมี
ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริตในการดาเนินการโครงการบางโครงการ ตั้งใจเปิดโครงการเพื่อเสนอขาย
ก่อนก่อสร้างโครงการ เพื่อเรียกเก็บเก็บเงินจองเงินดาวน์ของผู้ซื้อหรือระดมทุน เพื่อนาเงินที่ได้มาไป
บริหารจัดการในอีกโครงการหนึ่ง เพื่อลดต้นทุ นในการกู้ยืมเงินและสุดท้ายก็ปิดโครงการที่เสนอขาย
ใหม่นั้นไป และปล่อยให้ผู้ซื้อใช้สิทธิเรียกร้องของเงินคืนต่อไป ทาให้เกิดผลเสียหายแก่ประชาชนเป็น
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จานวนมาก โดยผู้ซื้อจะถูกเอาเปรียบตั้งแต่เอกสารตัวสัญญาหลักจนกระทั้งเอกสารต่าง ๆ หลังการ
ขายที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่ผู้ซื้ออยู่หลายประการ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีประกาศให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สั ญญา กล่ าวคือ การกาหนดให้ สั ญ ญาจะซื้ อจะขายหรื อสั ญญาซื้ อขายห้ อ งชุด ระหว่างเจ้ า ของ
โครงการกับ ผู้ ซื้อห้องชุดต้องทาตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หากมิได้ทาตามแบบ
สัญญาที่กฎหมายกาหนดและไม่ เป็นคุณต่อผู้ซื้อ สัญญาส่วนนั้นถือว่าไม่มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีการ
ฝ่ า ฝื น ไม่ ใ ช้ แ บบสั ญ ญาที่ ก าหนด ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 100,000 บาท ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 2
กรกฎาคม 2551 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญา
ซื้อขายห้องชุด ตามพระราชบัญ ญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
(อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) ซึ่งถือเป็นแบบสัญญามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดย
อ.ช.22 นั้น มีเนื้อหาอ้างอิงจากข้อตกลงตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ที่ได้กาหนดข้อ
สัญญามาตรฐานไว้ทั้งหมดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการประกาศใช้แบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22)
ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกาหนด ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคยังคงไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากสัญญาฉบับนี้ เนื่องจากยังคงมีเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับ
การผิดสัญญาในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคบางรายก็นาคดียื่นฟ้องศาลด้วยตนเอง
สาเหตุสาคัญจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีสามประการ ซึ่งมีประเด็นทางกฎหมายที่ผู้เขียนต้องการศึกษาใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ
1. ปัญหาผู้ขายไม่สามารถส่งมอบห้ องชุดหรือส่งมอบล่าช้าแก่ผู้ซื้อตามกาหนด
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (อช.22)
การประกอบธุรกิจซื้อขายห้องชุดในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเสนอขาย
ห้องชุดก่อนที่โครงการจะเริ่มสร้าง โดยผู้ประกอบการจะทาโฆษณา การตลาด แสดงรายละเอียด และ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในโครงการของตนให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ ทราบ ซึ่ ง หนึ่ ง ในข้ อ เสนอที่
ผู้ประกอบการเสนอขายจะมีเรื่อง “กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ” ของโครงการหรือห้องชุดรวมอยู่ด้วย
ซึ่งโดยปกติกาหนดแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้บริโภค จะอยู่ในช่วงระยะเวลา 12 - 18
เดือน และหากคาเสนอทั้งหลายนั้นตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ ผู้บริโภคก็จะทาการสนองข้อเสนอนั้น
โดยจะเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขาย (อ.ช.22) กับผู้ประกอบการ ในทางปฏิบัติ ผู้บริโภคมักไม่มีอานาจใน
การต่อรองเรื่องข้อสัญญา แต่อาจสามารถต่อรองเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายแทน เช่น
ของแถมหรือส่วนลด เป็นต้น
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โดยแบบสัญญามาตรฐาน อ.ช 22 นั้น ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ในทันที ข้อสัญญากาหนดให้ผู้จะขายต้องชาระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อในกรณีที่ตนไม่
สามารถส่งมอบห้องชุดให้ผู้จะซื้อได้ทันภายในกาหนดระยะเวลา โดยผู้จะขายจะต้องชาระเบี้ยปรับ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขาย แต่รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ อ.ช.22 จะกาหนดบทลงโทษเป็นเบี้ยปรับในกรณีผู้จะขายไม่
สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้จะ
ขายหลายรายที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้ผู้จะซื้อได้ โดยไม่กลัวว่าตนจะต้องถูกปรับตามข้อตกลงที่
ระบุไว้แต่อย่างใด จึงเกิดเป็นคาถามว่า เพราะเหตุใดการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวถึงไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นเพราะเบี้ยปรับถูกเกินไปหรือไม่
ในทางปฏิ บั ติ เ มื่ อ ผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถก่ อ สร้ า งห้ อ งชุ ด ให้ เ สร็ จ ทั น ภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้บริโภคจะพยายามติดต่อบริษัท โดยผ่านพนักงานขายตามลาดับชั้น
เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในการดาเนินการและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของห้องชุด ซึ่งมักจะ
ได้รับคาตอบที่หลีกเลี่ยงความรับผิดต่าง ๆ นานา จนในที่สุดผู้จะซื้อบางรายก็เลือกใช้สิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เป็นคนกลางในการสอบถามและติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ บางรายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัท หรือ
ยินยอมให้บริษัทริบเงินไปโดยไม่ได้เรียกร้องอะไร เพราะไม่ต้องการที่จะเสียเวลา หรือผู้จะซื้อบางราย
นาเรื่องมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการคืนเงินที่ตนได้
ชาระไปแล้วคืน หรือบางรายไม่ทราบว่า มีหน่วยงานของรัฐที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ก็ใช้สิทธิ
ดาเนิ น คดีในศาลโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่ งการใช้สิ ทธิเรียกร้องทั้งหลายข้างต้น มีขั้นตอนและ
กระบวนการที่ใช้ระยะเวลายาวนาน บางรายต้องใช้ระยะเวลาถึง 2-3 ปี กว่าจะได้เงินคืน ซึ่งในความ
เป็นจริงผู้จะขายก็จ ะเจรจาขั้นสุดท้ายในชั้นพิจารณาของศาลยุติธรรม และผู้จะซื้อต้องจายอมรับ
ข้อเสนอ คือ ได้รับเฉพาะเงินต้นที่ตนได้ชาระให้แก่ผู้จะซื้อไปเท่านั้น ไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงใน
สัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ต้องการที่จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมากกว่านี้อีกต่อไป
2. ปัญหาเรื่องกระบวนการและมาตรฐานในการตรวจรับมอบห้องชุด
ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดขั้นตอนในการ
ตรวจรับมอบห้องชุดไว้ในสัญญา ตามปกติในการซื้อขายห้องชุด ผู้ขายควรจะแจ้งให้ผู้ซื้อเข้ามาตรวจ
ความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของห้องชุด ก่อนที่จะนัดโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน ซี่งในการตรวจ
รับมอบห้องชุด ผู้ซื้อก็จะกาหนดวันเข้าตรวจสอบก่อนและหากพบความเสียหายหรือชารุดบกพร่อง
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ภายในห้องชุด ก็จะแจ้งให้ผู้ขายดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อแก้ไขตามรายการที่ได้แจ้ง
แล้ว จึงจะกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์อีกครั้งในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจรับมอบห้องชุด คือ ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดขั้นตอน
ในการตรวจรับมอบห้องชุดไว้ในสัญญา ทาให้มีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องว่างนี้ แจ้งให้ผู้ซื้อจา
ยอมรั บ โอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุ ดก่ อนที่จะได้ มี การตรวจสอบความสมบูร ณ์ ของห้ องชุด ก่อ นที่ จ ะจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
และถึ ง แม้ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ ข ายบางราย ให้ โ อกาสผู้ ซื้อ เข้ า ตรวจสอบความ
สมบูรณ์หรือความสวยงามของห้องชุดก่อนที่จะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดก็ตาม ผู้ซื้อส่ วน
ใหญ่จะมาตรวจรับมอบห้องชุดด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองในการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องที่มีอยู่ในห้องชุด ซึ่งในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องด้วยตนเองนั้น ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะได้
ตรวจสอบเพียงความสวยงามด้วยสายตาตามประสบการณ์การแต่ละรายเท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องหรือคุณภาพของห้องชุดด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ ซี่งการตรวจสอบหรือการตรวจ
รับมอบห้องชุดโดยผู้ซื้อนั้น ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้ น เพื่อคุ้มครองผู้ ซื้ อ และควบคุม คุ ณภาพของวัส ดุและระบบภายในอาคารหรื อห้ อ งชุด การ
ตรวจสอบคุณภาพของห้องชุดควรทาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพและวัสดุที่ใช้ภายในห้องชุดว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
หรือไม่
จากสภาพปัญหาในเรื่องการตรวจรับมอบห้องชุดที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเห็นว่า แบบ
อ.ช.22 ไม่ได้กาหนดข้อตกลงในเรื่องการตรวจรับมอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้เลย ซึ่งทาให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ซื้อก็ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ธรรม จึงเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการกาหนดการตรวจรับมอบห้อง
ชุดไว้ตามกฎหมาย
3. การกาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง
แบบสัญญามาตรฐาน อ.ช.22 กาหนดให้ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หาก
ผู้ขายผิดสัญญา แต่เมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว กฎหมายกลับไม่มีข้อสัญญาใดที่กาหนดหน้าที่
ของผู้ขายที่จะต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อชาระไปแล้วคืนภายในระยะเวลาใด ทาให้มีผู้ซื้อจานวนมากที่เสียหาย
จากการที่ผู้ขายไม่ยอมคืนเงินให้ เนื่องจากไม่ได้กาหนดระยะเวลาคืนเงินในสัญญา ซึ่งหากเทียบกับ
ธุรกิจควบคุมสัญญาประเภทอื่น ๆ เช่น ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่า
อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เช่น
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ข้อ 3 (4) กาหนดว่า “เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่า
ทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้
ทาความเสียหายให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดจะ
มีกาหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน” เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายห้องชุด โดยเฉพาะการกาหนดแบบ
สัญญามาตรฐานและบทบาทของสัญญามาตรฐานที่ใช้บังคับ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในเรื่องการซื้อขายห้องชุด
โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาการไม่ส่งมอบห้องชุดตามสัญญา เบี้ยปรับ การตรวจรับ และการคืนเงิน
กรณีเลิกสัญญา
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของสัญญามาตรฐานในการจะซื้อจะขาย
ห้องชุด (อ.ช.22) โดยนาบททฤษฎีและกฎหมายไทยและต่างประเทศมาพิจารณาประกอบกันเพื่อ
สามารถเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป
4. เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา ในการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาจะซื้อ
จะขายห้องชุด (อ.ช.22) ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

1.3 สมมติฐานในการวิจัย
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถบังคับใช้ให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ซื้ อ อาคารชุ ด จากการเอาเปรี ย บของ
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่การจองอาคารชุดจนไปถึงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิและ
จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. 2522 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551 ก็ ไ ม่
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง จึงจาเป็นต้องหามาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ได้กาหนดขอบเขตในการศึกษาเพื่อตอบคาถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้
1. ศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อช.22) ที่มี
ผลกระทบกับสิทธิของผู้บริโภค และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง วิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงที่
ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ให้มีผลบังคับทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
ได้อย่ างแท้จ ริ งและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองผู้ บริโภค กฎหมายที่จะนามาศึกษา
วิเคราะห์ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ ก ษาแบบสั ญ ญามาตรฐานจะซื้ อ จะขายห้ อ งชุ ด (อ.ช.22) ของประเทศไทยเชิ ง
เปรียบเทียบกับแบบสัญญามาตรฐานที่บังคับใช้ในต่างประเทศ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร

1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
สาหรับการกาหนดรูปแบบและวิธีศึกษาที่เหมาะสมกับการนามาใช้ ซึ่งมีหน่วยวิเคราะห์เป็น
ตัวบทกฎหมาย หลักกฎหมาย มาตรการ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไข พ.ศ.2551 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง ข้ อ มู ล หลั ก มาจาก การวิ จั ย เอกสาร (Documentary
Research) นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ซึ่งได้มาจาก การ
สั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-Depth Interview) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีประสบการณ์และเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของแบบสัญญาจะซื้อจะขายและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจ้าของโครงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551
เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะเก็บรวบรวมนาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงประจักษ์ดังกล่าวมา
บูรณการวิเคราะห์ร่วมกันกับปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ แต่เป็น
การวิเคราะห์ ในเชิง พรรณนา (Descriptive) โดยนาข้อมูล เอกสารมาวิเ คราะห์ เ นื้ อหา (Content
analysis) เพื่อศึกษาปัญหาของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและนาไปสู่การปรับปรุงข้อตกลงที่ระบุใน
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ (อ.ช 22) ต่อไป
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและที่มา ความหมายของ
สัญญามาตรฐาน
2. เป็นแนวทางนาไปพิจารณาในการแก้ไขข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด อ.ช.
22 เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเจตนารมณ์ ของการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างชัดเจน
3. ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่
ปรากฏตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไข
พ.ศ. 2551
4. ทาให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและบังคับตามสิทธิของตนได้ตามเจตนารมณ์ของแบบ
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด อช.22 อย่างแท้จริง

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับสัญญามาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ในการศึกษาปั ญหาของการทาธุรกิจอาคารชุด จะเริ่มต้นจากการศึกษาถึงรากฐานความ
เป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทาสัญญา ลักษณะของข้อสัญญามาตรฐาน ความเป็นมาของ
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค

2.1

ลักษณะของข้อสัญญาสมัยใหม่ : สัญญามาตรฐาน (Standard Contract)

สั ญญา หมายถึง นิ ติกรรมสองฝ่ ายหรือหลายฝ่ ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนอง
ถูกต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่ส องฝ่ายขึ้นไป ที่จะมุ่งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับ ซึ่งนิติ
สัมพันธ์1 หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลผูกพันทางกฎหมาย
จากนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการเข้าทาสัญญาระหว่างคู่สัญญานั้น คู่สัญญาทุกฝ่ายจะต้อง
มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างกันตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ที่ตนและคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งหรือคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ ได้กาหนดไว้ การยินยอมเข้าผูกพันในเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา
ดังกล่าวนามาซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
คู่สัญญาทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคามั่นสัญญาที่ตนได้ให้ไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
คู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ ในการเข้าทาสัญญาระหว่างกันนั้น
โดยปกติคู่สัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมกันในการกาหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดแห่งสัญญาอันจะนามาซึ่ง สิทธิและหน้าที่ของตนและคู่สัญญาทุกฝ่าย เหตุเพราะการเข้าทา
สัญญาระหว่างกันนั้น โดยส่วนมากมักก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกั นประการใดประการหนึ่งแก่คู่สัญญา
ทุกฝ่าย กรณีหากคู่สัญญาฝ่ายใดพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขหรือข้อกาหนดแห่งสัญญาข้อใดไม่ได้มี
ความหมายถู ก ต้ อ งตรงตามเจตนารมณ์ ใ นการเข้ า ผู ก พั น ตามสั ญ ญา หรื อ อาจส่ ง ผลให้ ต นต้ อ ง
1

ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์ , คาอธิบาย นิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2547, น.253-254..
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รับผิดชอบเกินสมควร คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ ย่อมสามารถเจรจาต่อรองกั บคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ เพื่อขอ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดต่าง ๆ เหล่านั้น จนเป็นที่พอใจแก่ตนได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขหรือข้อกาหนด
ที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะต้องได้รับการยอมรับจากคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ ด้วย เมื่อใดที่การเจรจา
ต่อรองสิ้นสุดลงและคู่สัญญาทุกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกาหนดกันเป็นที่ยุติแล้ว เมื่อนั้น สัญญา
ย่อมจะเกิดขึ้นตามเจตนาที่เสนอสนองถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาทุกฝ่ายนั่นเอง
โดยทั่วไปการทาสัญญาจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการสาคัญสองประการด้วยกัน คือ
“หลักเสรีภาพในการทาสัญญา” (Freedom of contract) ซึ่งมุง่ เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันเท่า
เทียมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย และ “หลักความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนา” (Autonomy of will)
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การนามาซึ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือผลผูกพันประการอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
ไว้ในขณะทาสัญญานอกเหนือจากหลักการพื้นฐานสองประการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อไปคือ ขอบเขตของการแสดงเจตนาที่ควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
เหตุ ที่ ก ฎหมายต้ อ งเข้ า มาควบคุ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการทาสั ญ ญานั้ น ก็ เ พื่ อ เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ผลประโยชน์อันเป็นส่วนรวม และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแก่ปัจเจกชน โดยสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตนาดังกล่าวจะถูกจากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไม่อาจตกลงกันเป็น
อย่างอื่นได้ การกาหนดขอบเขตแห่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงเจตนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตนาของคู่สัญญานั้นไม่ได้กว้างขวางจนถึงขนาดที่จะทาให้คู่สัญญาสามารถ
กาหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาเป็นประการใด ๆ ได้ตามใจชอบ เพราะการตกลงกันดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมก็ได้
โดยหากเงื่อนไข ข้อกาหนด เจตนา หรือเนื้อหาแห่งสัญญาใดมีกษณะขัดแย้ง หรือต้องห้าม
โดยชัดแจ้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว เงื่อนไขหรือข้อกาหนดดังกล่าวย่อมไม่สามารถบังคับใช้
ระหว่างคู่สัญญาได้ หรืออาจเป็นกรณีที่เงื่อนไขหรือข้อกาหนดดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้ แต่เพียง
บางส่วน เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขหรือข้อกาหนดอัน
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาจส่งผลให้สัญญาทั้ง
ฉบับไม่สามารถนามาบังคับใช้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเลยก็เป็นได้
ในปัจจุบัน โลกแห่งธุรกิจได้มีพัฒนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปหรือวิธีการในการทาสัญญาอย่างหลากหลาย โดยมีการนาเอาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองกันเพื่อเข้าทาสัญญาแต่ละครั้ง วิวัฒนาการดังกล่าวก่อให้เกิด
เงื่อนไขบางประการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาของคู่ สัญญา
กล่าวคือ คู่สัญญาที่จะเข้าทาสัญญาทางการค้าระหว่างกันเริ่มมีความแตกต่างกันของอานาจต่อรองใน
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การทาสัญญามากขึ้น ดังเช่นในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการทางการค้ารายใหญ่
ในขณะที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงผู้ บริโภครายย่อย ในกรณีดังกล่าว ผู้บริโภคย่อมถือว่าเป็น
คู่สัญญาที่มีอานาจในการต่อรองทางการค้าน้อยกว่า ผู้ประกอบกิจการจนอาจเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ผู้บริโภคต้องยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกาหนดซึ่งกาหนดขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียวก็
เป็นได้ อานาจในการเจรจาที่แตกต่างกันดังกล่าวนามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า ความไม่
เป็ น ธรรมและความไม่ เ สมอภาคในการท าสั ญ ญา รวมทั้ ง ความไม่ ส งบสุ ข ของสั ง คมส่ ว นรวม
นอกจากนี้ อานาจต่อรองทางการค้าที่แตกต่างกันอย่างมากดังกล่าวยังนามาซึ่งรูปแบบของสั ญญา
สมัยใหม่ที่เรียกกันว่า “สัญญามาตรฐาน” (standard contract)
ในประเทศไทย รัฐได้ดาเนินการออกมาตรการในการกาหนดขอบเขตของสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงเจตนา เพื่อแก้ไขปัญญาความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงได้มีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบาทในการควบคุมเจตนาของคู่สัญญาอันมีชื่อ
เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยการแก้ไขปัญหาของการใช้ข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมวิธีการหนึ่ง คือการให้อานาจศาลสามารถปฏิเสธการบังคับตามสัญญาที่มีข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรมได้ โดยอาจจะไม่บังคับให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด หรืออาจจะบังคับให้
บางส่วนเพียงเท่าที่เป็นธรรมก็ได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายหลัง
จากการเกิดกรณีพิพาทขึ้นแล้ว
2.1.1 ความหมายของสัญญามาตรฐาน
นักกฎหมายหลายท่านได้ให้คาจากัดความของคาว่า “สัญญามาตรฐาน” ไว้แตกต่าง
กัน คาจากัดความเหล่านั้น สามารถนามาสรุปออกได้เป็นสองแนวทางใหญ่ กล่าวคือ
แนวทางแรกเห็นว่า คาว่า สัญญามาตรฐาน ไม่อาจให้คาจากัดความที่แน่นอนตายตัว
ได้2
แนวทางที่สองมีความเห็นว่า คาว่า สัญญามาตรฐาน อาจให้คาจากัดความแน่นอน
ตายตัวได้ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า สัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น จากความไม่เสมอภาคหรือความไม่
เท่าเทียมกันในการใช้อานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือไม่
Sinai Deutch ได้อธิบายลักษณะของสัญญามาตรฐาน ไว้ว่าเป็นแบบพิมพ์ (printed
form) ที่ทาขึ้นไว้ล่วงหน้า (draw up in advance) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อสัญญาที่มีการใช้กันโดยทั่ว
ๆ ไป ข้อสัญญาใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมชนิดนั้น ๆ และข้อสัญญาส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้อสัญญาที่
2

CARBONNIER, Droit Civil: L’obligation, (1985), p.51.
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เปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรองกัน มีเพียงแต่ข้อสัญญาบางข้อที่เปิดโอกาสให้มีการเจรจากัน เช่น
จานวน คุณภาพ ราคาสินค้าหรือบริการ3
Guenter Treitel อธิบายว่า สัญญามาตรฐาน จะมีลั กษณะเป็นสัญญาที่ถูกพิมพ์ไว้
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานสาหรับใช้ในการทาธุรกรรมที่มีลักษณะเหมือนกัน4
ส่วน David Yates ให้คาอธิบายว่า สัญญามาตรฐาน เป็นสัญญาที่มีเนื้อหาในสัญญา
ที่ถูกกาหนดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อใช้กับทุกสัญญาที่มีสินค้าหรือบริการเหมือนกันกับลูกค้าหรือผู้บริโภค
ทุกคนโดยไม่ต้องพิจารณาคู่สัญญาเป็นราย ๆ ไป5
สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ อธิบาย สัญญามาตรฐานว่าเป็นสัญญาที่ข้อความส่วนใหญ่ ถูก
พิมพ์เนื้อ ความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อความส่วนใหญ่เหมือนกัน คู่สัญญาเพียงแต่เพิ่มเติม
รายละเอียดเล็กน้อยในการทาสัญญาในแต่ละครั้ง ก็ทาให้สัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์6
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการทาสัญญานี้ ไม่ใช่เรื่องที่
สามารถชี้ขาดกันได้โดยง่าย แต่จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์อันมีลักษณะบ่งชี้ว่าการแสดงเจตนาในการทา
สั ญญาดังกล่ าวควรได้รั บ การพิ จ ารณาไปในแนวทางใด ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้ น การกาหนด
ลั กษณะของสั ญญาส าเร็ จ รู ป จึ งควรได้รับการกาหนดไว้อย่ างชัดเจน เพื่อให้ ส ามารถพิจารณาได้
โดยง่ายว่าการแสดงเจตนาเช่ นไรเป็นลักษณะของการเข้าทาสัญญาตามหลักสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคในการทาสัญญา หรือการแสดงเจตนาเช่นไรเป็นลักษณะของการเข้าทาสัญญาตามรูปแบบ
ของสัญญาสาเร็จรูป
2.1.2 องค์ประกอบของสัญญามาตรฐาน

3

Sinai Deutch, Unfair Conracts: The Doctrine of Unconscionability, (Massachussetts:
Toronto, 1977), p.1.
4
Guenter Treitel, The Law of Contract, 10th edition, (London: Sweet & Maxwell, ( 1999),
p.196.
5
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เพื่อให้สามารถจาแนกลักษณะของการทาสัญญาตามรูปแบบของสัญญามาตรฐานได้
โดยง่าย ดาราพร ถิระวัฒน์ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาที่สาคัญออกได้เป็น 3 ประการด้วยกันคือ
1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอานาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งจนก่อให้เกิดอานาจผูกขาดในการทาสัญญาขึ้น
2) คู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าเป็นผู้ กาหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงในสัญญาไว้เป็นการล่วงหน้า
3) การกาหนดข้อสัญญาดังกล่าวเป็นการกระทาฝ่ายเดียว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้า
มาทาสัญญาต้องยอมรับข้อสัญญาที่ได้กาหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว มิเช่นนั้น ก็จะต้องปฏิเสธการเข้าทา
สัญญาดังกล่าว โดยคู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ ไม่ได้มีอานาจในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือข้อกาหนดในการทาสัญญาดังกล่าวโดยสิ้นเชิง7
ทั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า หากสั ญ ญาที่ ท าขึ้ น ระหว่ า งคู่ สั ญ ญาขาดสาระส าคั ญ
ประการใดประการหนึ่งตามข้อสังเกตข้างต้นแล้ว จะทาให้สัญญาดังกล่าวกลายเป็นสัญญาที่ไม่ใช่
สัญญาสาเร็จรูปแต่อย่างใด โดยการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาสาเร็จรูปนั้น จะต้องอาศัยการ
พิจารณาองค์ประกอบทางข้อเท็จจริงในหลายประการ รวมทั้ง ปัจจัยแวดล้อมโดยรอบ เพื่อนามา
สังเคราะห์จนได้เป็นข้อสรุปดังกล่าว
2.1.3 สถานะทางกฎหมายของสัญญามาตรฐาน
สถานะทางกฎหมายของข้อสัญญามาตรฐาน ได้มีแนวความคิดแบ่งแยกออกเป็น 2
แนวทางด้วยกัน8 คือ
แนวทางแรก มี ค วามเห็ น ว่ า เมื่ อ มี ก ารท าสั ญ ญาขึ้ น ในรู ป แบบของข้ อ สั ญ ญา
มาตรฐานไม่อาจถือว่าได้มีการทาสัญญาดังกล่าวขึ้น จริง หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการ “ปฎิเสธการเป็น
สัญญา” โดยนักคิดในแนวความคิดดังกล่าวได้ให้เหตุผลไว้ว่า ข้อสัญญามาตรฐานไม่ได้เกิดขึ้นจากการ
เจรจาต่อกันระหว่างคู่สัญญาและไม่ได้นามาซึ่งความผูกพันกันตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา อีกทั้ง
ยังมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแก่คู่สัญญามากกว่าเป็นข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการตกลงยินยอม
ระหว่างคู่สัญญาด้วย

7

ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม,
พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), น.38.
8
สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (เริ่องเดียวกัน). หน้า 30
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แนวทางที่สอง มีความเห็นว่า เมื่อได้มีการตกลงกันขึ้น เป็นสัญญาแล้ว ย่อมมีผลเป็น
การผู กพัน คู่สั ญญาทุกฝ่ าย หรื อเป็นการ “ยืนยันการเป็นสั ญญา” นั่นเอง ที่มาของแนวความคิ ด
ประการที่สองนี้มีเหตุผลสนับสนุนคือ แม้จะเป็นสัญญาที่ทาขึ้นในรูปแบบของข้อสัญญามาตรฐาน แต่
คู่สัญญาก็ได้มีโอกาสพิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อกาหนดต่างๆ เหล่านั้น ก่อนการทาสัญญา อีกทั้ง การ
เข้าทาสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเอง จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่า
เงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้น จากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา
โดยนักกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เมื่อเกิดสัญญาขึ้นแล้ว สัญญาดังกล่าวควรมี
ผลบังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาได้ เหตุเพราะการกล่าวอ้างว่าการทาสัญญามาตรฐานเป็นการทานิติกรรม
ขึ้นฝ่ายเดียวคงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะในความเป็นจริง คู่สัญญาทุกฝ่ายได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับ
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว แม้ว่าเงื่อนไขหรือข้อกาหนดดังกล่าวจะได้ถูกตระเตรียม
เอาไว้เป็นการล่วงหน้าก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ต้องถือได้ว่าสัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าจะได้เกิดขึ้นจาก
การจากัดสิทธิหรือการแสดงเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตาม
ปัญหาที่ถกเถียงกันต่อมาคือคาถามที่ว่า หากมีการเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อสัญญา
หรือการที่ศาลจะไม่บังคับใช้ข้อสัญญาที่ทาขึ้น ในลักษณะสัญญามาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการเข้าไป
บังคับใช้แต่เพียงบางส่วนนั้น เป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการทาสัญญา (freedom
of contract) หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวมีนักกฎหมายหลายท่านอธิบายเหตุผลนานาประการเพื่ออธิบาย
ว่า การเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือการที่ศาลไม่บังคับให้ตามข้อสัญญานั้น ไม่ขัดต่อหลักเสรีภาพใน
การทาสัญญา อาทิเช่น
O.Prausnitz อธิบายว่า สัญญามาตรฐานไม่มีการให้ความยินยอมที่แท้ จริงเพราะ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ไม่มีทางเลือกอื่น ดังนั้น จึงเป็นเพียงแต่ข้อตกลงไม่ใช่สัญญา เมื่อไม่ใช่สัญญาหลัก
เสรีภาพในการทาสัญญาจึงไม่นามาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว การอธิบายเช่นนี้ทาให้สัญญามีสภาพเป็น
เพียงกึ่งข้อบังคับเพราะคู่สัญญาที่มีอานาจเหนือกว่าสามารถเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้จายอม
เข้าทาสัญญาได้9

9

O.Prausnitz, “The Standardization of Commercial Contracts in English and Continental
Law”, (1937), cited in Sinai Deutch, Unfair Contracts: Doctrine of Unconcionability, Massachussetts:
Toronto, 1977), p.21.
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การสรุปดังกล่าวทาให้เป็นที่ยอมรับได้ยากสาหรับนักกฎหมายท่านอื่น ที่มีความเห็น
ว่าสัญญามาตรฐานยังคงความเป็นสั ญญา เพราะมีความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ ถึง แม้
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะมีอานาจต่อรองน้อยกว่า จึงไม่ควรสรุปว่าสัญญามาตรฐานไม่ใช่สัญญา10
Meyer ได้อธิบายโดยแยกหลักเสรีภาพในการทาสัญญาออกเป็น 2 ส่วนคือ เสรีภาพ
ในการเข้าทาสัญญา (freedom to enter into a contract) และเสรีภาพในการบังคับตามสั ญญา
(freedom of enforcement of a contract) กฎหมายให้สิทธิในการป้องกันการเข้าแทรกแซงใน
สั ญญา แต่ไม่ได้เกี่ย วกับ การที่จ ะไม่ยอมให้บังคับตามสั ญญา ดังนั้น การไม่ยอมบังคับตามสัญญา
มาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมย่อมไม่ขัดกับหลักเสรีภาพในการทาสัญญา เพราะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการ
เข้าทาสัญญาของคู่สัญญา11
แต่ Sinai Deutch โต้แย้งว่าการสรุปเช่นนี้ เป็นการสรุปที่ละเลยหรือไม่ยอมรับว่า
ความแน่นอนในการบังคับตามสัญญานั้น เป็นส่วนหนึ่ง ของหลักเสรีภาพในการทาสัญญา นอกจากนี้
ยังไม่ได้สร้างแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาแทนที่หลักเสรีภาพในการทาสัญญา ในกรณีสัญญามาตรฐาน
อีกด้วย12
Llwellyn อธิบายโดยมุ่งเน้นไปที่หลักเกี่ยวกับความยินยอมมากกว่าหลักเสรีภาพใน
การทาสัญญา ซึ่งได้อธิบายว่า หลักที่ว่าบุคคลจะต้องผูกพันตามสัญญาที่เขาลงลายมือชื่อในสัญญานั้น
ใช้ไม่ได้กับกรณีของสัญญามาตรฐาน เพราะแบบพิมพ์ที่เป็นฟอร์มนั้น แยกจากข้อตกลงทั่ว ๆ ไปใน
สัญญาทั้งหมด จึงจะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงลายมือชื่อแล้วเป็นการยอมรับไม่ได้ 13

10

Sinai Deutch, Unfair Conracts: The Doctrine of Unconscionability, (Massachussetts:
Toronto, 1977), p.22
11
Meyer, Contract of Adhesoion and the doctrine of Fundamental Breach, Val.Rev.50,
1964, cited in Sinai Deutch, Unfair Contracts: Doctrine of Unconcionability, (Massachussetts:
Toronto, 1977), p.22.
12
Sinai Deutch, อ้างในวัฒนา เพทวุฒิสถาพร, “แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรม
ตามพระราชบั ญญั ติว่ า ด้ว ยข้ อ สัญญาที่ ไม่เ ป็ น ธรรม พ.ศ.2540”, (วิ ท ยานิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ชานิ ติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), p.22.
13
Llewellyn, Common Law Reform of Consideration: Are There Measures?, Col.Rev. 41,
(1941), pp.863, 869-871, cited in Sinai Deutch, Unfair Contracts: Doctrine of Unconcionability,
(Massachussetts: Toronto, 1977), p.22
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แต่ Sinai Deutch ก็มีความเห็นแย้งว่า การอธิบายดังกล่าวเป็นการอธิบายที่ไม่ได้
สร้างกรอบแนวความคิดเห็นใหม่ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาตามมาว่า เช่นนั้น เราจะอาศัยหลักอะไรเป็น
พื้นฐานในการบังคับตามสัญญาทั้งหมด โดยเฉพาะหากสัญญานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม หากเป็นกรณีที่เป็นสัญญามาตรฐานที่เป็นธรรมอยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องบังคับตามสัญญาเช่นนั้น
หรืออย่างไร
ในเรื่องดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในกรณีที่สัญญาทาขึ้นโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ทราบถึงข้อความหรือความหมายของข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วก่อนหรือขณะที่จะตกลงเข้าทา
สัญญา และไม่บังคับตามข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการไม่บังคับให้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนนั้น ขัดต่อหลักเสรีภาพในการทาสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาควรมีเสรีภาพในการทาสัญญา จะ
ตกลงหรือกาหนดเงื่อนไขระหว่างกันใดก็ได้ เมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงดังกล่าวก็ควรที่จะใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาได้
เสรีภาพดังกล่าวไม่ควรถูกจากัดโดยกรอบของความเป็นธรรม โดยมีหลักการสนับสนุน เพราะความ
เป็นธรรมเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นเป็นผู้กาหนดขึ้น ไม่ใช่เจตนาโดย
แท้จริงของคู่สัญญา เมื่อคู่สัญญาหรือผู้ตกลงเข้าทาสัญญายินยอมและเห็นพ้องด้วยโดยมิได้อยู่ภายใต้
อานาจหรือความครอบงาหรือการผูกขาดทางการค้าใด ๆ ข้อตกลงดังกล่าวแม้บุคคลภายนอกจะเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมก็ไม่ทาให้การแสดงเจตนาของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ผลการบังคับใช้
ข้อสัญญามาตรฐานได้เพียงใด จุดประสงค์หลักที่เพื่อการควบคุมไม่ให้คู่สัญญาที่มีอานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจเหนือกว่าใช้อานาจของตนจนก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอันเกินสมควรแก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง

2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทาสัญญา
หลักเสรีภาพในการทาสัญญาเกิดจากความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมศตวรรษที่ 18 เน้น
เสรีภาพของมนุษย์โดย Adam Smith ได้เขียนไว้ในผลงานที่มีชื่อของเขาคือ The Weath of Nations
ว่า “บุคคลทุกคนควรที่จะมีอิสระในการจัดการผลประโยชน์ของตนเองด้วยวิธีทางของตนเอง (Every
man should be free to pursue his own in the own interest in his own way) เ ป็ น ห น้ าที่
ของกฎหมายที่จะต้องให้ความเป็นผลต่อเจตนาของคู่สัญญา และมีการจากัดเสรีภาพในการทาสัญญา
ที่น้อยที่สุดแค่เท่าที่จะเป็นไปได้” ประกอบกับปรัชญาทางสังคมที่เน้นปัจเจกชนเน้นสิทธิส่วนบุคคลที่
รัฐต้องยอมรับรองให้บุคคลแต่ละคน ถือว่าบุคคลทุกคนมีเสรีภาพที่จะทาสัญญาขึ้นผูกมัดตนเองได้โดย
การเน้นหลักเสรีภาพดังกล่าว Sir Henry Maine จึงได้ยืนยันพัฒนาการของสังคมในตอนนั้นว่าพัฒนา
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มาจากสถานะมาสู่สัญญา เพราะตั้งแต่สมัยโรมันมานั้น เราเน้นที่สถานะของบุคคลว่าต้องเป็นบิดาของ
ครอบครัวเท่านั้นที่มีความสามารถในการทาสัญญา 14 แต่ในศตวรรษที่ 18 เราไม่เน้นที่สถานะของ
บุคคลแต่เน้นที่ปัจเจกชนแต่ละคนว่ามีเสรีภาพและเสรีภาพนี้ส่วนใหญ่ได้แสดงออกมาโดยการทา
สัญญา ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทาสัญญาคือ
2.2.1 แนวความคิดและทฤษฎีของสัญญาทางเศรษฐศาสตร์
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงวิธีการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้
เกิดความมั่งคั่งสูงสุด ดังนั้น การจะบรรลุถึงเป้าหมายของวิชาเศษรฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การใช้ทรัพยากรก็คือ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกาหนดให้เป็นไปตามแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่ ง กฎหมายนั้ น ก็ ย่ อ มมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะระบบเศรษฐกิ จ ในทาง
เศรษฐศาสตร์
2.2.1.1 ระบบเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ15
(ก) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิย ม (capitalism) ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มีชื่อ เรี ย ก
ต่ า งกั น เช่ น ระบบการประกอบการเสรี (free-enterprise system) หรื อ ระบบตลาด (market
system) ลักษณะที่สาคัญของระบบนี้ คือ การให้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ การให้กาไรเป็นเครื่อง
จูงใจ การใช้ราคาเป็นเกณฑ์สาคัญของการตัดสินปัญหาพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มองว่ากลไก
แห่งราคามีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในตัวเอง ดังนั้น ภาคเอกชนควรมีอิสระใน
การประกอบธุร กิจ แล้วราคาสินค้าจะเป็นกลไกในการตัดสิ นให้ ได้ส มดุลเอง ซึ่งจะส่งผลให้ สั ง คม
ส่วนรวมดีไปด้วยกฎหมายในระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมีลักษณะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการแข่งขันกัน
อย่างเต็มที่ รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจกรรมของเอกชน
(ข) ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง (centrally planned economy)
ลักษณะสาคัญของระบบนี้ คือ รัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ในการผลิต ไม่มีใครมีสิทธิในทรัพยากร
ต่างๆ แม้แต่แรงงานของตนนอกจากรัฐ กลไกราคาไม่มีความสาคัญในการตัดสินปัญหาพื้นฐาน ระบบ
เศรษฐกิจดาเนินไปตามแผนการที่รัฐวางไว้ ไม่ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ เรียกอีกชื่อ
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Maine H.J. (1972). Ancient Law. p.100.
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วั น รั ก ษ์ มิ่ ง มณี น าคิ น , เศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4, กรุ ง เทพมหานคร : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), น.10-12.
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หนึ่งว่า ระบบแบบสังคมนิยม (socialism) โดยมีแนวคิดว่า การให้ระบบราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้น จะทาให้เอกชนแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด โดยไม่คานึงถึง
ผู้ อื่น ทาให้ ผู้ ที่อ่อนแอกว่าในสั งคมถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐ จึงเป็ นผู้ ว างแผนจากส่ วนกลางโดยใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น กฎหมายที่ออกใช้บังคับจึงเป็นไป
ตามความต้องการของรัฐ ซึ่งจะไม่คานึงถึงว่าจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของเอกชนอย่างไร
เพราะการดาเนินธุรกิจของเอกชนจะต้องอยู่ภายใต้อานาจรัฐที่มีสิทธิเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการถือ
สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพยากร
(ค) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed economy) มีลักษณะสาคัญเป็นการผสมกัน
ระหว่างระบบทุนนิยมและระบบวางแผนจากส่วนกลาง รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและเอกชน กลไกราคามีบทบาทใน
การจั ด สรรทรั พ ยากร แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ ระบบทุ น นิ ย มแล้ ว จะมี บ ทบาทน้ อ ยกว่ า บทบาทของรั ฐ
โดยทั่วไป คือการไกล่เกลี่ยหรือควบคุมให้ภาคเอกชนดาเนินการไปตามแผนที่รัฐได้วางไว้ รัฐสามารถ
ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการดาเนินธุรกิจของเอกชนได้ แต่ก็เพื่อให้ เป็นไปตามแนวเศรษฐกิ จ ที่
วางแผนไว้เท่านั้น
ระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมาทั้ง สามระบบข้างต้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบที่แพร่หลายเพราะเป็นระบบที่สร้างมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัด สร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคเอกชนที่ จะแข่งขันกันสร้างผลผลิตเสนอขายในตลาดและการสร้าง
แรงจูงใจให้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งทาให้เกิดการสะสมความมั่งคั่ง จึงเป็นส่วนที่ทาให้เกิดการร่าง
สัญญาไว้ล่วงหน้า ในลักษณะแบบฟอร์มเพื่อใช้กับผู้เข้าทาสัญญาทุกคน ที่เรียกว่า สัญญาสาเร็จรูป
(standard form contract) และมีการกาหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันมีลักษณะ
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (unfair contract term) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะของระบบเศรษฐกิจ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ การท าธุ รกิ จ ในแนวทางที่ แ ตกต่ า งกั น ไป การปล่ อ ยให้ เ อกชน
ประกอบการค้าอย่างเสรีในลักษณะระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ย่อมทาให้เอกชนพยายามลดต้นทุนของ
ตนเพื่อให้ได้รับผลกาไรมากขึ้น การเจรจาต่อรองในการทาสัญญากับลูกค้าแต่ละรายย่อมทาให้เกิด
ต้นทุนจากการทาสัญญาหลายๆ ครั้ง การร่างสัญญาเป็นฟอร์มสาเร็จรูปจึงเป็นการประหยัดเวลา
สะดวกรวดเร็ว และการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการไปในตัวด้วย
2.2.1.2 โครงสร้างของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
นอกจากการศึกษาระบบเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว การทาความเข้ าใจ
โครงสร้างของตลาดในระบบเศรษฐศาสตร์จะสามารถทาให้เราเข้าใจถึงข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่เกิด
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จากกระบวนการในการทาสัญญา (Procedural unfairness) ซึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น พบว่า การ
ผลิตในตลาดแบบต่างๆ จะมีระดับราคาและปริมาณผลผลิตที่ไม่เท่ากัน รวมทั้ง ผลประโยชน์สูงสุด
จากการใช้ทรั พยากรที่ ไม่ เท่ ากั น ด้ว ย โดยในทางเศรษฐศาสตร์จุล ภาค (micro economic) แบ่ง
ลักษณะของตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ16 คือ
(ก) ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (perfectly competitive market) มีลักษณะคือ ผู้ขาย
และผู้ซื้อมีจานวนมาก การซื้อขายของแต่ละรายเป็นปริมาณเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจานวนการซื้อขาย
ของทั้งตลาด จึงทาให้ผู้ซื้อ มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น ไม่อยู่ในฐานะต้องจายอมซื้อสินค้าหรือบริการ
จากผู้ผลิตเพียงรายเดียว อีกทั้ง สินค้าในตลาดยังมีราคาและคุณภาพไม่แตกต่างกัน และผู้ผลิตราย
ใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ผู้ผลิตสินค้าจึงไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าได้ตามอาเภอใจและไม่ทา
ให้อานาจการเจรจาต่อรอง (bargaining power) ตกอยู่แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
(ข) ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (imperfectly competitive market) ตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ
1. ตลาดผูกขาดแท้จริง (pure monopoly) ซึ่งมีลักษณะคือ มีผู้ผลิตราย
เดียวเรียกว่า ผู้ผูกขาด (monopolist) สินค้ามีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้
อย่างใกล้เคียงและผู้ผลิตรายเก่าสามารถกีดกันผู้ผลิตรายใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาดได้
2. ตลาดกึ่ ง แข่ ง ขั น กึ่ ง ผู ก ขาด (monopolistic competition) มี ลั ก ษณะ
เหมือนตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือมีผู้ผลิตจานวนมากและผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย แต่ต่างกันคือ
สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะต่างกันด้วยตัวสินค้าหรือเพราะความรู้สึกของผู้บริโภค
อันเกิดจากอิทธิพลของโฆษณา
โครงสร้างของตลาดข้างต้นมีส่วนสัมพันธ์กับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากหาก
ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งย่อมไม่อาจกาหนดข้อสัญญาให้ตนได้เปรียบ
ผู้ซื้อได้ เพราะผู้ซื้อ ยังมีทางเลือกโดยการไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่มีข้อสัญญาเอาเปรียบ
หรือไม่เป็นธรรมกับตน ในทางกลับกัน หากโครงสร้างมีลักษณะแข่งขันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ ตลาดกึ่ง
ผูกขาดจนถึงขั้นตลาดผูกขาดแท้จริง หรือมีลักษณะผูกขาดอย่างสมบูรณ์ ย่อมทาให้ผู้ผลิตมีอานาจ
ต่อรองมากกว่าผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อไม่สามารถซื้อสินค้าชนิดนั้นได้จากที่อื่น ก็จาต้องยอมรับเงื่อนไขหรือข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น การเกิดตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่การใช้
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เริ่องเดียวกัน , น.74-77.
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ทรัพยากร รัฐจึงควรขจัดไม่ให้มีการผูกขาดในตลาด หรือทาให้มีการผูกขาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการทาสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2.2.2 แนวความคิดและทฤษฎีของสัญญาทางนิติศาสตร์
2.2.2.1 หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา (autonomy of will)
หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาเกิดขึ้น ชัดเจนในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18
เช่น เดีย วกับ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากในสมัยนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทั้ง ของนักนิติศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์
และนักรัฐศาสตร์ คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นยุคเริ่มต้นของการยกย่องความสามารถของมนุษย์ ซึ่ง
ความสามารถของมนุษย์ไม่เป็นที่ยอมรับและถูกครอบงาจากแนวความคิดและความเชื่อของศาสนา
คริสต์สมัยกลางตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 15 ซึ่ง เรียกว่าเป็นยุคมืด (dark ages) ที่ศาสนา
คริสต์มีอิทธิพลสูงสุดและมีผลต่อความคิดของคนสมัยนั้น ในยุคมืดนั้น ศาสนาคริสต์สอนให้คนไม่เชื่อ
ในธรรมชาติแห่งความมีสติปัญญาของมนุษย์ เนื่องจากต้องการให้มนุษย์ยอมรับในพระเจ้าซึ่งมีอานาจ
และปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ การสั่งสอนเช่นนี้เพื่อให้มนุษย์ยอมรับการสอนตามความเชื่อทางศาสนา
คริสต์และไม่ต้องการให้มนุษย์หักล้างความเชื่อดังกล่าว17
จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 14
ยุคมืดค่อย ๆ เสื่อมคลายลง เกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (renaissance) ขึ้น ในยุคนี้มีความคิดยกย่อง
และเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลและความคิดนี้พัฒนาจนเข้าสู่กฎหมายสมัยใหม่ ในราวศตวรรษที่ 17-19
เริ่มมีแนวความคิดของลัทธิเสรีนิยม (liberalism) ซึ่งเห็นว่ามนุษย์มีเหตุผล ดังนั้น จึงควรปล่อยให้
เอกชนมีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับในราวศตวรรษที่ 17 ยังเกิดความคิด
ของลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism) รัฐจึงต้องรับรู้สิทธิส่วนบุคคลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
รัฐจะต้องไม่ทาลายสิทธิพื้นฐานของบุคคล เสรีภาพจะถูกจากัดก็ด้วยความสมัครใจของบุคคลเอง
เท่านั้น ดังนั้น เจตนาของบุคคลจึงมีอิสระและมีความศักดิ์สิทธิ์ แนวคิดของลัทธิปัจเจกชนนิยมเห็นว่า
เอกชนต้องมีอิสระในทางแพ่ง (private autonomy) ซึ่ง หมายถึง อานาจของเอกชนในการตัดสิน
เกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วยตนเอง ทั้งในส่วนตัวและทรัพย์สิน หลักความศักดิ์สิทธิ
ของการแสดงเจตนาก็เป็นหลักหนึ่งที่อยู่ภายในหลักอิสระทางแพ่ง ดังนั้น เมื่อต้องเคารพหลักอิสระ
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สมยศ เชื้อไทย, ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน,
2536), น.87-92.
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ทางแพ่งแล้ว ก็ต้องเคารพเจตนาของบุคคลเพราะเจตนาเป็นแหล่งกาเนิดและเป็นมาตรการของสิทธิ
บุคคลมีอิสระที่จะผูกมัดตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนเองต้องการ
เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสัญญา เป็นตัวกาหนดเนื้อหาของสัญญา และเป็นกฎเกณฑ์ที่
จะทาให้สัญญามีผลบังคับ ตลอดจนปัญหาการตีความสัญญา ซึ่งเจตนานี้มีความสาคัญต่อสัญญา 3
ประการคือ
(ก) เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสัญญา
เจตนาเป็นกลไกสาคัญในขั้นตอนของการเจรจาตกลงทาสัญญา ไม่ว่าคาเสนอหรือคา
สนอง ล้วนแต่ต้องแสดงออกทางเจตนาของคู่สัญญาทั้งสิ้น เจตนาต้องเกิดโดยความยินยอมสมัครใจ
ของบุคคลที่แสดงให้ปรากฏออกมา ซึ่งต้องไม่มีความบกพร่องของเจตนาจึงจะถือว่าการแสดงเจตนา
นั้นสมบูรณ์
(ข) เจตนาเป็นตัวกาหนดเนื้อหาของสัญญา
เมื่อคู่สัญญาแสดงเจตนาออกมาแล้ว ย่อมสามารถกาหนดเนื้อหาของข้อตกลงต่างๆ
ไว้ในสั ญญาตามที่ เห็ น ว่ าเหมาะสม โดยคู่สั ญญาสามารถก าหนดเนื้ อหาของสั ญญาในส่ ว นที่ เ ป็ น
รายละเอียดอื่นๆ ที่กฎหมายไม่ได้กาหนดเป็นข้อสันนิษฐานไว้ หรือจะกาหนดเนื้อหาของสัญญาไว้ต่าง
ไปจากที่กฎหมายกาหนดไว้ก็ได้ หากเนื้อหาของสัญญาในเรื่องนั้นไม่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน18
(ค) เจตนาเป็นตัวกาหนดผลของสัญญา
เมื่อสัญญาเกิดขึ้น ย่อมต้องมีผลผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องทาตามสัญญานั้น ตามข้อที่
ตกลงกัน ซึ่ง ต้องมีการชาระหนี้ตามข้อตกลงดังกล่าว หากมีข้อสงสัยว่าสัญญานั้น มีผลผูกพันกัน
อย่างไร ยังต้องค้นหาถึงเจตนาที่แท้จริง (True intention) ของคู่สัญญาเพราะสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น
จากเจตนาของคู่สัญญา19
หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานี้ ตั้งอยู่บนรากฐานของ เจตนาของบุคคล
โดยการแสดงเจตนาของบุคคลนี้เองเป็นแหล่งกาเนิดและมาตรการของสิทธิบุคคลทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะผูกมัดตนเองกบผู้อื่นตามความต้องการของตนอันมีเจตนาเป็นเครื่องมือที่จะทาให้ก่อเกิด
18

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 บัญญัติไว้ว่า “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้น ไม่เป็นโมฆะ”
19
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 บัญญัติไว้ว่า “ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้
เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคาสานวนหรือตัวอักษร”
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สัญญา รากฐานของข้อความคิดของหลักศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานั้น ถือว่าอานาจ บังคับทั้งหมด
ของสั ญ ญาอยู่ ที่ เ จตนาของคู่ สั ญ ญา โดยที่ อ านาจบั ง คั บ ที่ ม าผู ก พั น คู่ สั ญ ญานี้ เปรี ย บเสมื อ น
“กฎหมาย” ที่คู่สัญญาพึงต้องปฏิบัติตามโดยแนวความคิดดังกล่าวมาจากหลักปรัชญากฎหมายเรื่อง
ของปัจเจกชนนิยม (Individualism) และหลักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเรื่องเสรีภาพในการทาสัญญา
(Freedom of contract) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทาสัญญาที่สาคัญอีกหลายทฤษฎี
ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ เพราะทุกคนตั้งอยู่บนความมีอิสระและเสรีภาพของบุคคลใน
การทาสัญญาก็เท่าเทียมกัน ทุกคนจึงมีอานาจต่อรองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย , หลักสัญญาต้อง
เป็นไปตามสัญญา (Pacta Sunt Servanda) , หลักความยุติธรรม (Equity) , หลักความแน่นอนของ
กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายจะต้ องไม่แทรกแซงเสรีภาพในการทาสัญญา 20 ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
2.2.2.2 หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (freedom of contract)
หลักเสรีภาพในการทาสัญญานี้มีประวัติความเป็นมาจากความคิดทางเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมในศตวรรษที่ 18 ตามที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องพื้นฐานความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเมื่อเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ย่อมมีผลต่อกฎหมายที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ
ลัทธิเสรีนิยมมีอิทธิพลทางความคิดในสมัยนั้นต้องการให้เอกชนมีอิสระในการทากิจกรรมทั้ง ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงเกิดแนวความคิดทางนิติศาสตร์ที่ว่า รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการ
ทาสัญญาระหว่างเอกชน เอกชนควรมีอิสระในการทาสัญญา
หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Principle of Freedom of Contract) เสรีภาพใน
การทาสัญญามีอยู่ 2 ความหมาย แรกคือ เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงทาสัญญา สวนความหมายที่สอง
หมายถึง เสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว สาหรับเสรีภาพที่จะเขามาตกลงทาสัญญา
นั้น หมายถึง เสรีภาพในการเริ่มตนดาเนินตอไป หรือระงับ กระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา ซึ่งใน
ความหมายนี้อาจพิจารณาได 2 ดาน คือ ดานการกระทา (Positive sense) อันหมายถึง การเริ่มตน
ดาเนินตอไปและการตกลงเขาทาสัญญาและดานไมกระทา (Negative sense) อันหมายถึง การไม่เข
าทาสัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา ดวยการถอนคาเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เป
นตน สาหรับการไมเขาทาสัญญาของผู รับคาเสนอก็ดี หรือ การยกเลิกหรือระงับการเจรจาของคู
สัญญาก็ดี มักไมมีปญหาเพราะเห็นไดชัดเจนวาเปนการใช เสรีภาพดังกลาว แตในสวนที่ผูเสนอเปลี่ยน
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ใจไมเขาทาสัญญาดวยการถอนคาเสนอนั้นอาจมีปญหาใน ระบบกฎหมายของบางประเทศก็ไดวาผูทา
คาเสนออาจไม่มีเสรีภาพที่จะทาเช่นนั้นได้21
ส่วนเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดนั้น นาจะหมายความถึง
เสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฏีป จเจกชนนิยมทั้งนี้อาจเปนเพราะรัฐไดรับรองเสรีภาพ
ที่ปจเจกชนมีตั้งแตขั้นตอนกอนเกิดสัญญาแลวดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดแลวรัฐจะเขาไปแทรกแซงเพื่อให
สิ่งที่คสู ัญญาไดกาหนดไวในหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเปนประการอื่นไมได เสรีภาพของปจเจกชนก็
ถูกทาลายไป เสรีภาพในการทาสัญญา ถือเปนเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) ซึ่งแสดงให
เห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปนหลักที่ใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกคู สัญญาในอันที่จะกาหนดชนิด
แบบและเนื้อหาของกิจการซึ่งเขาประสงคจะตกลงกันและจากัดขอบเขตของรัฐในการเขาแรกแซงการ
เขาทาสัญญาของคูกรณีใหอยูในวงจากัดที่สุด
หลักเรื่องเสรีภาพในการทาสัญญา เปนหลักเกณฑซึ่งนานาประเทศยอมรับ และ
บัญญัติไวในกฎมายที่เกี่ยวกับสัญญา กลาวคือ สาหรับบุคคลที่ มีอายุและความเขาใจตามควรจะมี
เสรีภาพเต็มที่ในการทาสัญญา และเมื่อไดกระทาลงโดยอิสระและดวยความสมัครใจ หากขอตกลงนั้น
ไมขัดกับหลักเรื่องความสงบเรียบรอยของประชาชน (Public Policy) สัญญานั้นยอมมีผลใชบังคับได
ทฤษฎีที่วาดวย เสรีภาพในการทาสัญญา จึงถือวาตัวที่กอใหเกิดหนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาก็คือ ความ
สมัครใจหรือ “เจตนา” (la volonte) หนี้ในเรื่องสัญญาจึงเกิดขึ้นโดยอานาจของการกระทาโดยสมัคร
ใจของบุคคล นั้นมิใชเกิดโดยอานาจภายนอกอื่นใด (อานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับโดย
อานาจแหงกฎหมาย แตเกิดขึ้นโดยอานาจแหงความสมัครใจที่คู สัญญายินยอมผูกพันกัน กฎหมาย
เปนแต่เพียงผู้กาหนดบทลงโทษในเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามหนี้นั้นเท่านั้น22
หลั กเสรี ภ าพในการทาสั ญญายึดถือหลั กการหนี้ที่ยุติธ รรม เพราะว าคู สั ญญามี
เสรีภาพอิสระที่จะทาสัญญาหรือไมก็ได หากเห็นวาไมไดถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหนึ่งแตหาก
พิจาณาแลวเห็นวาถูกวาถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหนึ่งก็ไมจาตองยอมรับหนี้นั้นโดยไมเขาทา
สัญญาดวย และเมื่อใดคู สัญญาไดตกลงทาสัญญากันแลว จะมาอางภายหลังวาตนเองไมไดความ
ยุติธรรมไมได เนื่องจากไมมีใครบังคับในขณะที่ทาสัญญา สัญญา คือ นิติกรรมอยางหนึ่งซึ่งผู กระทา
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จาปี โสตถิพันธุ์, เรื่องหลักความรับผิดก่อนสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2544), หน้า 15-16
22
ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญาสถานะใหมของสัญญาในปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธร
รม. พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: สานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, หนา 1516.
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จะตองกระทาดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ หรือเรียกไดวาสัญญาทาใหเกิดหนี้จะเห็นวาจะเกิดสัญญาไดตองมีความ
สมัครใจของคู สัญญาที่ต องการจะผูกพันดวยกัน ซึ่งก็เปนหลักในเรื่องของความอิสระในการแสดง
เจตนานั่นเอง
ศาสตราจารย์ ค ะนึ ง ฦาไชย ได้ให้ คาอธิ บายหลั กเสรีภ าพในการทาสั ญ ญาไว้ ว่ า
สัญญามีพื้นฐานจากความตกลงร่วมกัน (mutual agreement) คือคู่สัญญาต้องมีเจตนาตรงกัน โดย
ตกลงในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา และสัญญาย่อมต้องเกิดจากการใช้สิทธิในการเลือกโดยเสรี
โดยบุคคลไม่ถูกบังคับให้เข้าทาสัญญาหากเขาไม่มีความประสงค์เช่นนั้น บุคคลย่อมต้องมีอิสระที่จะ
เลือกเข้าทาสัญญากับใครก็ได้ อีกทั้ง มีอิสระที่จะเข้าทาสัญญาในเงื่อนไขอย่างไรก็ได้23
การมีเสรีภาพในการทาสัญญาอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ24 คือ
1) การมี เ สรี ภ าพในการท าขึ้ น ซึ่ ง สั ญ ญา (freedom to make a contract) เป็ น
เสรีภาพในการทาคาเสนอและทาคาสนองเพื่อให้เกิดสัญญาขึ้นไม่ว่าจะทาสัญญาอย่างไร ตราบเท่าที่
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2) เสรี ภ าพในการเลื อ กคู่ สั ญ ญา (freedom to select the other party) เป็ น
เสรีภาพของคู่สัญญาที่จะเลือกเข้าทาสัญญากับใครก็ได้ และไม่ถูกบังคับให้เข้าทาสัญญากับบุคคลที่
เขาไม่ประสงค์จะเข้าทาสัญญาด้วย
3) เสรีภาพในการกาหนดเงื่อนไขของสั ญญา (freedom to decide to contract
terms) บุคคลที่ประสงค์จะทาสัญญาย่อมมีอิสระในการกาหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เป็นไปอย่างไรก็
ได้
4) เสรีภาพที่จะไม่ต้องทาตามแบบ (freedom from form) เป็นเสรีภาพของบุคคล
ที่จะเข้าทาสัญญาโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขความไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ทาตามแบบ อย่างไรก็ดี
การที่กฎหมายต้องบังคับให้ต้องมีแบบของสัญญาในบางสัญญาและหากไม่ทาสัญญาตามแบบสัญญา
ดังกล่ าวจะตกเป็ น โมฆะนั้ น เป็ น เรื่องทางภาษี หรือเป็นการคุ้ ม ครองบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
23

คนึง ฦาไชย, “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ:, น.23,
อ้างในวัฒนา เพทวุฒิสถาพร, “แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545)
24
ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายว่าด้วยสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535, น.83-86.
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คู่สัญญา การไม่ทาตามแบบดังกล่ าวไม่ถือเป็นผลให้สั ญญาไม่เกิดขึ้ น หากแต่ไม่อาจบังคับได้ต าม
กฎหมายดังกล่าวนั่นเอง เช่น ห้ามฟ้องร้องบังคับคดีหรือให้ตกเป็นโมฆะ
อย่ า งไรก็ ต าม นั ก เศรษฐศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ม องว่ า หลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญญา
(Freedom of contract) อาจถูกจากัดได้ด้วยปัจจัยสามประการคือ ปัญหาของการตลาดที่มีลักษณะ
ผู ก ขาด (monopoly) กรณี ค วามล้ ม เหลวของตลาด (market failure) และปั ญ หาความไม่ รู้ ข อง
ผู้บริโภค (consumer ignorance)25 เพราะปัจจัยทั้งสามนี้เองที่ทาให้แนวความคิดดั้งเดิมของลัทธิเสรี
นิยมที่เห็นว่ารัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการทากิจกรรมต่างๆ ของเอกชนเสื่อมคลายลง

2.3 แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2.3.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น ถือว่าเป็นกฎหมายที่นักกฎหมายเพิ่งจะ
หันมาสนใจในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมา
นานแล้ว 26 สัญญาในปัจจุบันมีลักษณะบางประการแตกต่างไปจากสัญญาในอดีต เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อลักษณะของหลักกฎหมายสัญญาที่นาไปปรับใช้กับ
สั ญญาในปั จ จุ บั น ที่มีลักษณะเป็ น สัญญาสมัยใหม่ (modern contract) เฉพาะสั ญญาที่จัดทาเป็น
สัญญามาตรฐาน (standard form contract) ที่ฝ่ายผู้จัดทาสัญญามีอานาจต่อรองเหนือกว่ามาก ทา
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่เข้าทาสัญญาไม่สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขตามที่ตนต้องการ ยิ่งไปกว่า
นั้ น การที่ผู้ จั ดทาสั ญญาส าเร็ จ รู ป มีอานาจเหนือตลาด คือมีอานาจผู กขาดในกิจการนั้น ไม่ว่าจะ
ผูกขาดกิจการเพียงผู้เดียวในตลาดหรือผูกขาดกิจการโดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ที่เข้าทาสัญญา
ย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากยอมเข้าทาสัญญาและยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนั้น
2.3.2 ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
25

P.S.Atiyah, “The Rise and Fall of Freedom of Contract”, (Oxford: ClarendonPress, 1979),
P.616, อ้างในวัฒนา เพทวุฒิสถาพร, “แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2545)
26
ประเทศอังกฤษมี Unfair Contract Term Act 1977, ประเทศสหรัฐอเมริกามี Uniform Commercial
Code 2-302, ประเทศเยอรมั น มี Standard Terms Act 1976, ประเทศฝรั่ ง เศสมี La Loi no.78-23 du 10
Janvier 1978, ประเทศอิ ส ราเอลมี The Standard Contract Law 1964 เป็ น ต้ น โปรดดู ดาราพร ถิ ร ะวั ฒ น์ ,
กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้ง ที่ 2 กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, หน้า 43.
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สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่า ยหนึ่งได้อาศัยความได้เปรียบกว่า
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ท าให้ ข าดความสมดุ ล ในการปฏิ บั ติ ก ารช าระหนี้ ต ามสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างคู่สัญญาที่ฝ่ายหนึ่งมีอานาจทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมาก สัญญาจึงเกิดขึ้นโดยขาดอานาจ
การต่อรองและการเจรจาตกลงกันอย่างแท้จริง สั ญญาที่ไม่เป็นธรรมคู่สั ญญาฝ่ายที่ได้เปรียบจะ
กาหนดข้อสัญญาที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเกินสมควรโดยเฉพาะในสัญญาธุรกิจซึ่งได้มีการจัดทา
เป็นสัญญาสาเร็จรูปปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่ หลายทั้งที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน
หรือระหว่างรัฐกับภาคเอกชน สัญญาธุรกิจเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทางธุรกิจ
การค้าโดยบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลเป็นคณะไม่ว่าจะเป็นด้านพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรม ซึง่
เริ่มแต่กระบวนการก่อตั้งองค์กรทางธุรกิจการดาเนินกิจการทางธุรกิจและสิ้นสุดองค์กรทางธุรกิจ โดย
มีที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนจารีตประเพณีทางการค้า ซึ่งมีมากมายจนยากที่จะกาหนดขอบเขตได้และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในทางธุรกิจ สัญญาธุรกิจประเภทที่ได้มี
การนามาใช้ในทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง และมีผลกระทบต่อประชาชน เป็นอย่างมากจะได้แก่สัญญา
สาเร็จรูป จึงมีความจาเป็นที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเข้าไปให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน
ผู้บริโภคไม่ให้เกิดความเสียเปรียบต่ อผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นฝ่ายยกร่างสัญญานั้นแต่ฝ่ายเดียว ดังนั้น
การศึกษาลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจึงต้องทาควบคู่ไปกับการศึกษาสัญญามาตรฐานด้วย
เนื่องจากการตกลงทาสัญญาธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสัญญา
มาตรฐาน (Standard Form Contract) หรือ สัญญาสาเร็จรูป (Adhesion Contract) ไม่ว่าจะเป็น
การทาธุรกิจการค้าประเภทใด การประกันภัย การขนส่ง การธนาคารพาณิชย์ การซื้อขาย การทา
ธุรกิจบริการไม่ว่าการท่องเที่ยว โรงแรม การทาสัญญา จะมีร่างข้อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ล่วงหน้าเป็นจานวนมาก ที่จะใช้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในภายหลัง ลักษณะนี้ผู้ที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญาในภายหลังจะอยู่ในลักษณะจายอมต้องรับเอาสภาพบังคับตามนั้น ๆ โดยไม่สามารถ
ต่อรองแก้ไขได้ ดังนั้น นักกฎหมายทุกประเทศต่างสนใจต่อปัญหาของรูปแบบการทาสัญญาประเภทนี้
ว่าจะหาวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดสภาพบังคับขึ้นแก่คู่สัญญาที่จาต้องเสียเปรียบกับการต้องเข้า
มารับเอารูปแบบของสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาสาเร็จรูปกันอย่างไร
สัญญามาตรฐานอาจอยู่ในรูปของสัญญาปกครองหรือสั ญญาธุรกิจก็ได้ขึ้น อยู่ กับ
คู่สั ญญาว่าเป็ น บุ คคลประเภทใดและวั ตถุ ประสงค์เ กี่ยวกับ เรื่ อ งใด สั ญญามาตรฐานถู กน ามาใช้
แพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะมีความสะดวกในการที่จะนาออกมาใช้ สภาพบังคับของสัญญา
มาตรฐานเมื่อโดยเปรียบเทียบกับสัญญาทั่วไปแล้ว อาจมีความแตกต่างกันในแง่ที่มองเห็นได้ว่าเป็น
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การควบคุมหรือบังคับเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้บริโภคมากกว่า ซึ่งจะทาขึ้นเป็นหนังสือเป็นแบบที่
ร่างและพิมพ์ขึ้นล่วงหน้าเนื้อหาของแบบดังกล่าวจะครอบคลุมข้อสัญญาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของ
ข้อตกลงโดยฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้ยกร่างสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวและมีลักษณะข้อสัญญา
เป็นไปแนวที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝ่ ายเดียวทาให้ผู้ บริโภคต้องถูกเอาเปรียบในข้อ
สัญญาที่ได้ทาขึ้นนั้น ๆ อยู่เสมอ
2.3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ลักษณะสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันมี
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มีรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฉบับนี้ อาจพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน
ดังนี้
(1) คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกาหนด
กฎหมายกาหนดบุคคลที่เป็นคู่สัญญาไว้สามประการ ได้แก่ สัญญาระหว่างผู้บริโภค
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ไม่จากัดว่าต้องเป็นสัญญาสาเร็จรูป) สัญญาสาเร็จรูป สัญญาขาย
ฝาก และคู่สัญญา ได้แก่ ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ , คู่สัญญาฝ่ายที่กาหนด
สัญญาสาเร็จรูปกับฝ่ายที่มิได้เป็นผู้กาหนด , ผู้ขายฝากกับผู้รับซื้อฝาก
(2) ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ในส่วนของลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา
ไม่ เ ป็ น ธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคแรก ก าหนดให้ มี ผ ลบั ง คั บ ได้ เ พี ย งเท่ า ที่ เ ป็ น ธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น บทบัญญัติมาตรานี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใด ๆ ที่
จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จะต้องพิจารณาจากลักษณะข้อสัญญานั้น ๆ ว่าเป็นการ
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรหรือไม่ โดยข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทา
ให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดจะมีลักษณะเป็นการได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เกินสมควรจนถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้นั้น อาจจัดแบ่งได้เป็น 5 ประการที่สาคัญ ดังนี้
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1) สัญญาที่มีข้อยกเว้นหรือข้อจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้า จะถือว่า
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หากเข้าลักษณะ 3 กรณี ดังนี้27
กรณี ที่ ห นึ่ ง เป็ น ข้ อ ยกเว้ น หรื อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญา
(Exemption Clause)
กรณีที่สอง เป็นกรณีข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
หรือการรอน สิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
กรณีที่สาม เป็นข้อยกเว้นหรือจากัดความรับผิดเพื่อการละเมิดหรือผิ ดสัญญาใน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่นฯ จะนามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจากัดความรับ
ผิดไม่ได้
2) สัญญาที่มีข้อกาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
3) สัญญาที่ให้สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าปรับเกินสมควรการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย หรือค่าปรับเกินสมควร
4) สัญญาที่จากัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพ
5) สัญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาประเภทหนึ่งในสามประเภทที่พระราชบัญญัติว่าด้วย
ข้อสัญญาฯ ในมาตรา 4 ได้บัญญัติให้อานาจศาลจะใช้อานาจตรวจสอบข้อสัญญา ลักษณะข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม ในสัญญาประเภทดังกล่าวได้และในการพิจารณาว่ าสัญญาใดจะมีลักษณะเป็นสัญญา
สาเร็จรูปหรือไม่จะต้องพิจารณาจากคานิยามของสัญญาสาเร็จรูปดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า
หมายความถึง “สัญญาที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกาหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคั ญ ไว้
ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนามาใช้ในการประกอบกิจการของตน”
หรือแยกเป็นองค์ประกอบได้ 3 ประการ ดังนี้
ก. ต้องเป็นสัญญาที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Contract) ดังนั้นสัญญาที่ทา
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 54.
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ด้วยวาจา (Verbal Contract) จึงไม่สามารถเป็นสัญญาสาเร็จรูปได้ แต่ถ้าสัญญานั้นได้ทากันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว แม้จะมิได้มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญากากับไว้ก็มิใช่ข้อสาคัญ เช่น สัญญาที่ทา
ผ่านเครื่องโทรสารหรืออีเล็คโทรนิคเมล์ เป็นต้น ดังจะเห็นความข้อนี้ได้จากถ้อยคาในนิยามศัพท์ ที่ว่า
“ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด” ขยายความอยู่ด้วย
ข. ข้อสัญญาส่วนที่เป็นสาระสาคัญของสัญญาที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องถูก
กาหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนการทาสัญญา ความเป็นสาระสาคัญของสัญญาน่าจะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของสัญญานั้นโดยรวม ประกอบกับเจตนาของคู่สัญญาเป็นสาคัญ โดยอาจเทียบเคียงกับแนว
การแบ่งข้อสัญญาออกเป็น Condition กับ Warranty ตามกฎหมายคอมมอนลอร์ ซึ่งศาลฎีกาของ
ไทยนามาใช้เป็นหลักที่จะวินิจฉัยว่าเมื่อมีการผิดสัญญาข้อนั้นแล้ว คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิบอก
เลิกสัญญา ได้หรือไม่ หากข้อสัญญาที่มีการฝ่าฝืนนั้นเป็นข้อที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา(Condition)
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แต่
ข้อที่มีการฝ่าฝืนนั้นมิใช่ข้อที่เป็นสาระสาคัญ (Warranty) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะใช้เป็นเหตุบอกเลิก
สัญญาไม่ได้ คงได้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาข้อนั้นเท่านั้น
ค. ข้อสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้านั้นจะต้องถูกนามาใช้ในการประกอบกิจการ ของคู่
สัญญาฝ่ายที่ยืนยันให้มีข้อสัญญาดังกล่าว องค์ประกอบข้อนี้มุ่งจะแบ่งแยกระหว่างสัญญาที่ทาในการ
ประกอบธุร กิจ การค้ากับสั ญญาที่บุคคลทั่ว ไปทาเป็นครั้งคราวโดยจะถือว่าเป็นสั ญญาส าเร็จรู ปก็
เฉพาะแต่สัญญาที่ทาในทางธุรกิจการค้าหรือการประกอบกิจการอื่นเท่านั้น คาว่า “ประกอบกิจการ”
ในองค์ประกอบเรื่องนี้แม้จะกว้างกว่าคาว่าการประกอบธุรกิจการค้า แต่ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติของ
การนาสัญญาสาเร็จรูปไปใช้ก็มักจะเป็นการใช้ในทางธุรกิจการค้านั่นเองการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
นาข้อสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้ามาระบุไว้เป็นข้อสาระสาคัญแห่งสัญญาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ของตน อันจะทาให้สัญญานั้นเป็นสัญญาสาเร็จรูปนั้นกฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องเป็นการนามาใช้ใน
การประกอบกิจการตามปกติเหมือนดังที่มีอยู่ในนิยามศัพท์ของ คาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิช าชีพ ” ดังนั้ น แม้เป็ น การน ามาใช้เ ป็น ครั้ ง แรกในการประกอบกิจ การของตน ก็อาจทาให้ เ ข้ า
องค์ประกอบเป็นสัญญาสาเร็จรูปได้แล้ว

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีแนวคิด วิวัฒนาการมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่
ในการให้คุ้มครองแก่ผู้บริโภคออกเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักกฎหมายเอกชนและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนต่างก็มุ่งหวังให้ประชาชน
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ภายใต้การปกครองของตนได้รับความปลอดภัย ความสะดวก และมีบริการสาธารณะหรือบริการขั้น
พื้นฐานที่ดี ในหัวข้อนี้จึงทาการศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน
2.4.1 วิวัฒนาการในการคุ้มครองผู้บริโภค
หลักการผู้บริโภคโดยทั่วไปจะแบ่งการคุ้มครองออกเป็น การคุ้มครองโดยภาครัฐหรือ
การคุ้มครองโดยภาคเอกชนด้วยกันเอง ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสองทางนั้นต่างก็มุ่งหวัง อย่าง
เดียวกันคือ ประโยชน์อันสูงสุดของประชาชน ทั้งผู้บริโภคตามหลักกฎหมายเอกชนและตามหลั ก
กฎหมายมหาชน เพื่อนามาประยุกต์กับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน
2.4.1.1 วิวัฒนาการตามหลักกฎหมายเอกชน
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคตามหลั ก กฎหมายเอกชน มี ผู้ ใ ห้ ค านิ ย ามของ “กฎหมาย
เอกชน” ดังนี้
กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนใน
ฐานะที่เท่าเทียมกัน แยกออกได้เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น28
กฎหมายเอกชนได้แก่ กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกัน ในฐานะที่เท่าเทียมกัน แต่ในบางกรณีรัฐก็อาจเข้ามาก่อนิติสัมพันธ์กับเอกชนได้เหมือนกันการ
ที่รัฐเข้ามาทาการค้าขายกับเอกชน รัฐก็ต้องลดฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองลงมาเท่ากับราษฎร หรือ
เหมือนกับเอกชนธรรมดาคนหนึ่ง29
กฎหมายเอกชน จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันได้แก่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไว้หลาย
มาตราด้วยกัน ดังปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะซื้อขาย ในเรื่องความรับผิด
ของผู้ขายกรณีสินค้าชารุดบกพร่อง เรื่องการรอนสิทธิ ฯลฯ ซึ่งในการทาสัญญาต่างๆระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายถือเป็นเรื่องของปัจเจกภาคเอกชนทาสัญญากัน ภาครัฐไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการทาสัญญา
ระหว่างเอกชนได้ อันเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี ดังนั้นหากภายหลังเกิดมีข้อผิดพลาด
ขึ้น เอกชนก็ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลเอง ซึ่งในการตีความสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น
28

หยุด แสงอุทัย. 2559. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29
โพยม จันทรัคคะ. 2527. อ้างถึงใน กรุณา ทาแก้ว. 2552. คาบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 175.
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ต้องตีความโดยถือตามเจตนารมณ์ในขณะทาสัญญายิ่งไปกว่าข้อความที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีอานาจในการต่อรองน้อยกว่าอาจตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอันเนื่องมาจาก
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ในอดีตก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศไทยในแถบยุโรป การ
ติดต่อสื่อสารยังเป็นไปด้วยความยากลาบาก การค้าขายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ในรูปแบบของ
การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า Barter Trade วิทยาการทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ
ยังไม่พัฒนามากนัก กระบวนการผลิตเป็นแบบง่ายๆ อาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การผลิตสินค้า
ที่ ใ ช้ ใ นการบริ โ ภคจึ ง ยั ง ไม่ มี ค วามยุ่ ง ยากต่ อ มาภายหลั ง เกิ ด การปฏิ วัติ อุ ต สาหกรรม (Industrial
Revolution) ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มพัฒนาสินค้าของตนเองจึงเกิดการแข่งขันสินค้าระหว่างกัน
อันนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในกระบวนการผลิต
มากขึ้น โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของประชาชน
ทาให้กระบวนการผลิตของสินค้านั้นเริ่มมีความสลับซับซ้อน และยากแก่ความเข้าใจของผู้บริโภคที่จะ
เข้าใจถึงที่มาที่ไป ในกระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นว่า มีขั้นตอนกระบวนการในการผลิตสิ นค้า
อย่างไร และการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิตแทนการใช้แรงงานคนแบบเดิมนั้น ทาให้การผลิต
สินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่า สามารถขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้จานวนมาก (Mass Product) ซึ่งการ
ผลิตสินค้าปริมาณมาก ทาให้บางครั้งสินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานเพียงพอแก่การใช้งานของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคซึ่งอยู่ในฐานะด้อยกว่าไม่อาจเรียกร้องเอาแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้รับการชดใช้
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เท่าที่ควร อีกทั้งการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในระยะแรกยังไม่
มีการให้ความสาคัญแก่ผู้บริโภคมากนัก สังเกตได้จาก แต่เดิมยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าที่ออกมาดังเช่นในปัจจุบัน เนื่องจากการปฏิวัติในอุตสาหกรรมยุค
แรกๆ นั้น แต่ละรัฐมักจะให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่า ทาอย่างไรถึงจะ
ทาให้สินค้าที่รัฐตนผลิตได้นั้นสามารถจาหน่าย หรือกระจายสินค้าออกไปได้มาก รวมไปถึงการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การสงคราม เป็นต้น จนทาให้บางครั้งรัฐเองก็ลื มนึก ถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอนามัย ชีวิต ร่างกาย เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมาตรฐานการดารงชีวิตของประชาชนในอันที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยเช่นกัน
การค้าในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น ได้ยอมรับให้บุคคลมีเสรีภาพในการทาสัญญา
(Freedom of Contract) อันเป็นไปตามหลักปัจเจกชนนิยมที่เห็นว่า ทุกคนมีอิสระที่จะกระทาการใด
เพื่อตนเอง และทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะและความรู้ ดังนั้น เมื่อบุคคลมีเสรีภาพในการทา
สั ญ ญา หากท าสั ญ ญากั น เช่ น ใดก็ จ ะต้ อ งบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาที่ ท ากั น เสมอ (Sanctity of
Contract) ซึ่งทุกคนมีหน้าที่จะต้องปกป้องประโยชน์ของตนเอง ในการซื้อขายจึงมีหลักว่า “ผู้ซื้อต้อง
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ระวัง” (Caveat Emptor หรือ Let the buyer beware) กล่าวคือ ถ้าผู้ซื้อระมัดระวังตรวจดูสิ นค้า
ตามควรขณะรับมอบสินค้า หากปรากฏภายหลังว่ามีข้อบกพร่องใด ผู้ซื้อก็ต้องได้รับความเสียหายไป
โดยเรียกร้องเอาจากผู้ขายไม่ได้ 30
อันแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีฐานะและมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวิทยาการทางเทคโนโลยียัง
ไม่ถูกนาเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากนักต่อมาภายหลังเมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีความ
เจริญมากขึ้น กฎหมายเดิม ที่ตราขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า “ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทียมกับผู้ประกอบธุรกิจ ”
จึงไม่มีความเป็นธรรมอีกต่อไป เนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทาให้สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิ ม ที่ ก ารขายสิ น ค้ า และท าการเจรจาต่ อ รองได้ เ ต็ม ที่ แต่ ก ารผลิ ต สิ น ค้า จ านวนมาก (Mass
Product) แบบอุตสาหกรรม ทาให้บางครั้งไม่มีการเจรจาในรายละเอียดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ
ผู้บริโภคอีกต่อไป อันจะทาให้เกิดมีปัญหาว่าไม่เท่าเทียมกันในอานาจทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคถูกกดดัน
ให้ยอมรับข้อสั ญญาบางข้อที่ตนไม่เต็มใจ สัญญาดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อสั ญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่
ผู้บริโภคได้ ทาให้หลักกฎหมายเรื่องสัญญาผู้บริโภค (Consumer Contract) ต้องพัฒนาตามมาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป และความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็น
สิ่งที่พึงกระทาและหลีกเลี่ยงมิได้
2.4.1.2 วิวัฒนาการตามหลักกฎหมายมหาชน
การคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคตามหลั ก กฎหมายมหาชน มีผู้ ให้ คานิยามของ “กฎหมาย
มหาชน” ดังนี้
กฎหมายมหาชนได้แก่ กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองราษฎร กล่าวคือในฐานะที่รัฐมีฐานะเหนือ
ราษฎร31
กฎหมายมหาชนได้แก่ กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครอง กล่าวคือ ในฐานะที่รัฐอยู่เหนือราษฎร มีอานาจในการ
ปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสาธารณชนเป็นส่วนรวมและจัดให้ราษฎร
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 473
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หยุด แสงอุทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า 200
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ได้รับ สวัสดิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนให้ราษฎรมีเสรีภ าพในร่างกายทรัพย์สินและเคหะ
สถาน32
กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้อานาจของบ้านเมืองบังคับเหนือ
ประชาชน33
จึงอาจสรุปได้ว่า กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐอยู่เหนือราษฎร ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครอง
ดูแลประชาชนของตนในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถึง
ต้น ศตวรรษที่ 20 นั บ เป็ น ยุ คปั จ เจกชนนิยมและเสรีนิยมทางการเมืองโดยแท้ อานาจของรัฐ และ
องค์กรทั้งหลาย ถูกจากัดและควบคุมโดยกลไกหลายประการ ระบอบการเมืองการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชน จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายมหาชนใน
ปลายศตวรรษที่ 18 และในศตวรรษที่ 19 มีบทบาทหลักในการกาหนดอานาจทั้งหลาย ไม่ให้เข้าไป
ก้าวล่วงบุคคล กฎหมายมหาชนในยุคนี้ จึงเน้นที่รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุด เป็นสัญญา
ประชาคมที่จัดโครงสร้างและแบ่งสรรอานาจการเมืองการปกครอง และในฐานะที่รับรองและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
ดั ง นั้ น บทบาทของรั ฐ ไม่ ว่ า
ในทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง จึงมีน้อย ดังจะเห็นได้จากกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ปัจเจกชน จะ
ใช้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครอง ให้ก่อตั้งนิติสัมพันธ์กันเองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีเครื่องมือทางกฎหมายสาคัญ 2 ประการ ที่สอดคล้องกับลัทธิปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ นั่นก็คือ กรรมสิทธิ์และสัญญา ต่อมาภายหลังกฎหมายมหาชนลดความเด็ดขาดหรือแนว
แบ่ งแยกที่เห็ น ได้ชัดลงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดทากฎหมายมหาชนที่ มีลั กษณะใกล้ เคี ย งกั บ
กฎหมายเอกชนมากขึ้นแต่เนื่องจากกฎหมายประเภทนี้มักมีโทษทางอาญากากับเรื่องทางแพ่ง หรือ
นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ซึ่งบางคนก็เรียกว่า กฎหมายอาญาส่วนแพ่ง หรือกฎหมายแพ่ง
ในทางอาญา (Criminal Private Law) และในที่สุด โดยเหตุที่กฎหมายประเภทนี้มักมีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองสังคม คือ พัฒนาจากนิติสัมพันธ์และอานาจต่อรอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
นั ก กฎหมายส่ ว นใหญ่ จึ ง มั ก เรี ย กกฎหมายดั ง กล่ า วนี้ ว่ า “กฎหมายสั ง คม” (Social Legislation)
ตัวอย่างเช่นกฎหมายแรงงาน ซึ่งพัฒนามาจากกฎหมายจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ง
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พัฒนามาจากกฎหมายซื้อขาย กฎหมายละเมิด และอื่นๆ เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็น
หนึ่งในสาขากฎหมายมหาชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ของประชาชนที่เป็น
ผู้บริโภค ซึ่งรัฐจาเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ
2.4.2 บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค อาจมีองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ามาทาหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการ
ให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา หรือเข้ามาดาเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ โดยองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
นั้น อาจเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งภาครัฐคอยให้การสนับสนุนในส่วนของกาลัง คนผู้ มี
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณ และความช่วยเหลื ออื่นๆ
หรืออาจเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเองของผู้บริโภคภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เข้า
มาเป็นสมาชิกในกลุ่มก็ได้
ในปัจจุบันเป็นการรวมตัวของผู้บริโภค เพื่อกระจายข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคเอง โดยการรวมตัวดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของชมรม มูลนิธิ หรือกลุ่มศึกษาปัญหาต่างๆ การ
รวมตัวกันนั้น สามารถแบ่งออกเป็นองค์กรหรือหน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้การควบคุม กากับ ดูแลของรัฐ
หรือเอกชนก็ได้ ซึ่งบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการคอยให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคนี้ ย่อมมี
ความสาคัญไม่แพ้กัน แต่การเล็งเห็นถึงความสาคัญของผู้บริโภคเป็นส่วนรวมนั้นตกอยู่แก่รัฐบาล ซึ่ง
จะต้องเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆ ด้าน ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภค
ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน จึงย่อมมีบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งบทบาทและความสาคัญของ
องค์การคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ในโลก มีความเป็นมาและพัฒนาการที่แตกต่างกัน
2.4.2.1 บทบาทของภาครัฐ
ในยุโรป มีแนวความคิดเกี่ยวกับ “รัฐสวัสดิการ” (Social Welfare) หรือแนวคิดที่
ถือว่ารัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทาให้เกิดการ
แข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม รัฐจึงเป็นผู้เข้ามาควบคุมการประกอบธุรกิจต่างๆ มีการออกกฎหมาย
ควบคุมกิจการต่างๆ เช่น การควบคุมกิจการธนาคาร กิจการประกันภัย รวมถึงกิจการอื่นๆที่กระทบ
ถึงความปลอดภัย และความผาสุกแห่งประชาชน รัฐมีอานาจเข้ามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจของ
เอกชนได้ตามสมควร เพื่อพิทักษ์ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น
รั ฐ จึ งมีห น้ าที่ห ลั กในการให้ความคุ้มครองประชาชนผู้ บริโภค โดยการใช้กลไกทางกฎหมาย และ
อานาจในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
จึงให้ความสาคัญแก่รัฐและเชื่อมั่นในบทบาทของรัฐ ซึ่งรัฐยังคงมีบทบาทเป็นผู้นาในเรื่องการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคมากกว่าองค์กรเอกชน และผู้ควบคุมภาครัฐยังคงได้รับการยอมรับว่า สามารถป้องกันความ
เสียหาย ที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ความนิยมในตัวสินค้าหรือบริการในตลาดสินค้ายุโรป มักมีทุนเดิมมา
จากชื่อเสียงและความซื่อตรงในธุรกิจของผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความภักดีและเชื่อมั่นในผู้ผลิตมากพอที่จะ
ไว้วางใจในคุณภาพ และไม่เห็นว่าผู้ผลิตเป็นฝ่ายเอาเปรียบ
บทบาทภาครัฐในประเทศไทย มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค โดยอยู่ในรูปของการ
ทาหน้าที่ดูแลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการบริโภค เพราะกฎหมายแต่ละฉบับมีแนวคิด
ว่ารัฐเป็นผู้มีหน้าที่คุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในรัฐ รัฐจึงมี
หน้าที่หลักในการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคโดยการใช้กลไกทางกฎหมายและอานาจในการบริการ
จั ด การ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น บทบาทภาครั ฐ ได้ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 โดยกาหนดให้สิทธิของผู้บริโภคต้องได้รับ
ความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งวางหลักทั่วไปในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในฐานะ
ผู้บริโภคไว้ในมาตรา 5734
บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือไว้ ถือเป็นการรับรองสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างชัด
แจ้งเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รัฐเริ่มมีความจาเป็นในการปรับบทบาทของรัฐให้เป็น
เสมือนผู้กากับการ โดยมีประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของผู้แสดงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายตลอดจนแนวคิด
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของภาครัฐต้องตอบสนองต่อระเบียบสังคมใหม่ ตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ
ในการตรวจสอบกิจกรรมของรัฐมากขึ้น รัฐจึงจัดอยู่ในฐานะเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
2.4.2.2 บทบาทของภาคเอกชน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 57 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการ
กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายตามวรรคหนึ่ งต้ อ งบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี อ งค์ ก ารอิ ส ระซึ่ งประกอบด้ ว ยตั ว แทนผู้ บ ริ โ ภคท าหน้ า ที่ ใ ห้
ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค.”
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แต่เดิมกระบวนการผลิตยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก ถือว่าผู้บริโภคมีฐานะและ
ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคจึงต้องดูแลตัวเองในการซื้อสินค้าหรือบริการ ดัง
เห็นได้จากแนวคิดในเรื่อง “ผู้ซื้อต้องระวัง” แต่ภายหลังเมื่อกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ทาให้
ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่เท่าเทีย มกับผู้ประกอบการเช่นเดิมแล้ว จึงจาเป็นที่จะต้องมีส มาคมหรือ
องค์กร เพื่อทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละประเทศบทบาทของภาคเอกชนที่อยู่ในรูปของ
สมาคมหรือองค์กรย่อมแตกต่างกัน ดังนี้
ในยุโรป การรวมตัวกันขององค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองตนเองไม่มีบทบาทโดดเด่น
มากนั ก เพราะแนวคิ ด และเหตุ ผ ลที่ รั ฐ ควรเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด การเพื่ อ ประชาชนยั ง คงมี อ ยู่ อ ย่ า ง
กว้างขวางแม้ในประเทศยุโรปบางประเทศ เช่น เยอรมัน อังกฤษ หรือกลุ่มประเทศนอร์ดิก จะมีกลุ่ม
ของเอกชนดาเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก็มีการสนับสนุนจากรัฐอยู่ไม่ขาดเป็นเสมือน
องค์กรของรัฐกลายๆ นั่นเอง
ความเข้มแข็งของพลังเอกชนในยุโรป อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนา เพราะชาวยุโรป
ส่วนใหญ่ ยังคุ้นเคยกับระบบรัฐสวัสดิการมากกว่าการพึ่งพากระบวนการของภาคเอกชน และหลาย
ประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ องค์กรภาครัฐยังยึดมั่นในแนวคิดที่ไม่เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนใช้สิทธิ
จัดการกับฝ่ายธุรกิจได้มากนัก การฟ้องคดีเพื่อผู้บริโภคโดยสมาคมผู้บริโภคยังมีน้อย
ในสหรัฐอเมริกา องค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคมีการพัฒนาที่โดดเด่นและเป็น
เอกเทศจากรัฐ การรวมกลุ่มของผู้บริโภคเกิดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อทา
หน้ าที่ตรวจสอบพฤติกรรมในตลาด ทาให้ การดาเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสี ยหายโดยเอกชนมี ค วาม
เข้มแข็งมาก มีบ ทบาทที่เด่น ชัดและการฟ้องคดีโ ดยเอกชน จนอาจกล่ าวได้ว่าสหรัฐ อเมริกาเป็น
ประเทศที่มีส ถิติการฟ้องคดีของเอกชนในเรื่องการบริโ ภคสู งมาก เพราะคนอเมริกันไม่มีแนวคิด
เกี่ย วกับ รั ฐ ดุจ ดังผู้ รั บ ใช้และไม่ห วั งว่ารัฐจะดูแลได้สมบูรณ์ องค์กรเอกชนจึงเป็นผู้ นาในด้านการ
เรี ย กร้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องเอกชน เมื่ อ มี ค วามเสี ย หายจากการบริ โ ภค ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้
ความสาคัญกับพลังผู้บริโภคที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างมาก เนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดของตนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืน เสียงของผู้บริโภคและความต้องการของผู้บริโภค
จึงเป็นประเด็นสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
สาหรับบทบาทของภาคเอกชนในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยมีบทบาทที่เด่นชัดเหมือน
อย่างบทบาทภาครัฐ เพราะการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กั บ
ธุรกิจของตัวเอง โดยไม่คานึงถึงการรักษาประโยชน์หรือให้ความสาคัญแก่ผู้บริโภคมากนัก แต่ก็มีกรณี
ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือสังคมอยู่บ้างในรูปการของการคืนกาไรสู่สังคม เช่น ช่วยเหลือเด็ก
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นักเรียนยากจนโดยให้ทุนเรียนฟรี หรือนโยบายของบริษัทที่นารายได้บางส่วนจากการขายสินค้ามา
สมทบทุนเข้ากองทุนหรือมูลนิธิต่างๆ เพื่อสาธารณกุศล แต่การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
การให้ผู้บริโภคมีสิทธิเต็มที่ในการคืนสินค้าที่ไม่พอใจโดยไม่มีเงื่อนไขหรือรับชดใช้ให้ทุกกรณีไม่ว่าจะ
เกิดความเสียหายจากเหตุใดยังไม่ปรากฏชัดมากในธุรกิจต่างๆ เว้นแต่มีธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจ
ขายสินค้าผ่านทางทีวีโดยที่ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าได้ก่อนทาการตัดสินใจ
ซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจก็อาจให้ผู้บริโภคคืนสินค้าได้หากซื้อสินค้าไปแล้วไม่พอใจ แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาบางประการด้วย เช่นคืนได้ภายใน 7 วัน นับแต่ซื้อสินค้า
หากพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคของไทย การรวมตัว
ของภาคธุรกิจที่อยู่ในรูปของสมาคม หรือสภา มุ่งกระทากิจกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นสมาชิกบทบาทของ
ภาคธุรกิจเอกชนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐอยู่น้อยในระดับนโยบายและการใช้บังคับกฎหมายโดย
การเข้ า ไปร่ ว มก าหนดนโยบายในระดั บ ต่ า งๆ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 61 วรรค 2 ที่กาหนดให้มีองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
ผู้บริโภคทาหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกาหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่บทบาทขององค์กรเอกชนยังไม่เด่นชัดในการผลักดันให้เกิด
ความเปลี่ ย นแปลงในการแก้ไขกฎหมายให้ มีความเหมาะสมกั บสภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุที่การรวมตัวขององค์กรเอกชนหรือผู้บริโภคมิได้เกิดขึ้นและมี
พลังพอที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมเฉกเช่นการรวมตัวกันของภาคธุรกิจ
ดังนั้น ในการร่างกฎหมายหรือกาหนดนโยบาย หรือแนวทางการดาเนินงานต่างๆ
จึงไม่มีผู้แทนของผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าระดับใด เพราะอาจขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านกลไกทางกฎหมายและงบประมาณ แม้ว่ากฎหมายพื้นฐานของไทยจะ
ให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันมีเพียง
ไม่กี่ส มาคมที่มีการขึ้น ทะเบี ย นไว้กับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภค ดังนั้น การเรียกร้องความ
เสียหายให้แก่ผู้บริโภคโดยการฟ้องคดีต่อศาล ส่วนใหญ่จึงกระทาโดยพนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย
เป็นผู้ฟ้องคดีเสียเองจะมีไม่กี่คดีที่สมาคมหรือองค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นฝ่ายนาคดีขึ้นสู่
ศาล
โดยสรุปแล้ว บทที่ 2 นี้ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบและลักษณะของสัญญามาตรฐาน
รวมถึงวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทาให้ทราบถึงที่มาและบ่อเกิด
ของสัญญารวมถึง สาเหตุที่รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการกาหนดหรือวางกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อกันระหว่างเอกชนด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อคานอานาจในการต่อรองระหว่างเอกชนด้วยกัน เพื่อให้
ฝ่ายที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่ามีโอกาสที่จะได้เลือกหรือมีอานาจในการเจรจาต่อรองมากขึ้น

บทที่ 3
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสัญญาการซื้อขายห้องชุดในประเทศไทย
และต่างประเทศ
อาคารชุ ด หรื อ คอนโดมิ เ นี ย ม (Condominium) เป็ น รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั น หลาย
ครัวเรือนมีอาณาเขตและอาคารเดียวกัน โดยในอาคารหรือบริเวณที่อยู่อาศัยมีการแยกกรรมสิทธิ์การ
ถือครองออกเป็นส่วนๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุด สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่
อาจจัดไว้ให้เป็นของห้องชุ ดแต่ละราย กรรมสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของ
ห้ องชุดแต่ล ะรายที่อยู่ ร่ ว มกัน ได้แก่ ทรัพย์ส่ ว นกลางของอาคารชุดที่ไม่ใช่ห้ องชุด และที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมรูปแบบการอยู่อาศัยในอาคารชุดนั้น เกิด
ขึ้นมานานแล้ว กล่าวคือ เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน รูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกันในอาณาเขตและ
อาคารสถานที่เดียวกัน ถือเป็นประเพณีนิยมกันมากในอาณาจักรบาบิโลน และอาณาจักรโรมัน แต่ยัง
ไม่มีกฎหมายรองรับจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1928 ประเทศบราซิลได้ตรากฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่อยู่
อาศัยภายในขอบเขต และอาคารเดียวกันขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก รูปแบบการอยู่อาศัยแบบอาคารชุด จึง
ได้รับความนิยมแพร่หลายไปในประเทศต่างๆ เช่น เวเนซุเอลา เปอร์โตริโก และสหรัฐอเมริกา ส่วน
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ประเทศฟิลิปปินส์ได้นากฎหมายของสหรัฐอเมริกามาใช้
จึงมีการนารูปแบบของอาคารชุดเข้ามาใช้ด้วย หลังจากนั้นไม่นานสิงคโปร์ ก็มีการนามาใช้ สาหรับ
ฮ่องกงเนื่องจากมีสัญญาเช่าเกาะฮ่องกงของอังกฤษที่ทาไว้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอายุการเช่า
99 ปี จึงมีการใช้ในลั กษณะเช่ากรรมสิ ทธิ์ตามข้อตกลง ซึ่งเป็นรูปแบบการอยู่อาศั ยคล้ายคลึ ง กับ
อาคารชุด35
ปัจจุบันอาคารชุด ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยมากขึ้น ซึง่ แต่เดิม
คนไทยเคยชิ น กั บ การเข้ า อยู่ อ าศั ย ในบ้ า น ทาวน์ เ ฮาส์ และแฟลต และนั บ วั น อาคารชุ ด จะยิ่ ง มี
ความสาคัญมากขึ้น ดังจะเห็นจากการมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นนับร้อยโครงการ และมีบุคคลเข้าจับ
จองอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น ในบทที่ 3 นี้ เราจะทาการศึกษากฎหมายกฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจ
35
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การซื้อขายห้องชุดในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งทั้งตัวของผู้ประกอบการและผู้
อยู่อาศัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนอันก่อให้เกิดความสงบสุข
ในการอยู่อาศัยในอาคารชุดต่อไป

3.1 ก ฎ ห ม าย ไ ท ย : พระราชบั ญ ญั ติ อา คา ร ชุ ด พ. ศ. 2522 แล ะป ระก า ศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห
องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (แบบสัญญาจะซื้อจะขายหอง
ชุด (อ.ช.22))
3.1.1 ความเป็นมาของแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22)
แม้ว่าประเทศไทยจะยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีกมากมายก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่
อยู่ อาศัย ภายในเขตเมืองได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มของจานวนประชากรอย่าง
รวดเร็วและมีการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อเข้ามาหางานทาเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัด
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ตามชานเมือง แต่ต้องเดิน
ทางเข้ามาทางานในเมืองอย่างมาก รวมทั้งปัญหาที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงโดยเฉพาะในย่านธุรกิจ
ทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างตึกให้สูงขึ้นเพื่อให้การใช้ที่ดินในเขตเมืองได้รับประโยชน์คุ้มค่า ทั้ง
รั ฐ บาลเองก็ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ประโยชน์ ใ นระบบอาคารชุ ด ซึ่ ง ได้ ใ ช้ แ ละประสบความส าเร็ จ มาแล้ ว ใน
ต่างประเทศ จึงได้คิดริเริ่มที่จะนาระบบกรรมสิทธิ์อาคารชุดมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อยกร่ าง
กฎหมายขึ้นใช้บังคับ ในการยกร่างกฎหมายนี้ได้อาศัยกฎหมายของฝรั่งเศส กฎหมายของมลรัฐฮาวาย
สหรั ฐ อเมริ กา และกฎหมายของประเทศในยุโ รปเป็ น หลั ก ในการร่ าง เมื่อร่างเสร็ จแล้ ว ได้ เ สนอ
คณะรั ฐ มนตรี และส่ ง ให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาเมื่ อ ปลายปี พ.ศ. 2516 ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ประสบปัญหาหลายประการ ทั้งในข้อกฎหมายและในทาง
ปฏิบั ติ โดยเฉพาะปั ญหาในความเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็ นว่า ไม่มี
ลักษณะเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้อง ก็ไม่เป็นการ
สมควร ที่จะตราให้มีนิติบุคคลในลักษณะที่ไม่มีตัวตน และไม่มีทรัพย์สินใดๆ เลย ทั้งยังอาจก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลภายนอกด้ ว ย ในที่ สุ ด คณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ เ สนอความเห็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรี ให้ระงับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้จะหาวิธีการ
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บริหารอาคารชุดได้ใหม่โดยเหมาะสม ซึ่งมีผลทาให้การประกาศใช้กฎหมายอาคารชุดต้องล่าช้าไปเป็น
เวลาหลายปี
อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยได้พยายามพิ จารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรื่อยมา
ในที่สุดได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่อง และคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณายกร่างขึ้นใหม่ จนออกมาเป็นพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยได้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 67 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป36
เนื่องจากโดยสภาพที่กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดของไทยนั้นยังประกาศใช้ไม่นาน
การปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายก็ดี การบังคับใช้กฎหมายก็ดี ยังมีความบกพร่องอยู่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้เน้นเฉพาะหลักการวางระบบห้องชุด เพื่อให้ผู้ที่อาศัยในอาคาร
เดีย วกัน สามารถถื อ กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารส่ ว นที่ เป็ นของคนแยกจากกั นเป็นสั ดส่ ว น และสามารถ
จัดระบบค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอาคารร่วมกันได้ ซึ่งเป็นเพียงหลักพื้นฐานในการอยู่อาศัยร่วมกัน
ในอาคารชุด แต่มิได้เน้นหนักถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง หรือหัวใจของการก่อตั้งระบบการอยู่อาศัยใน
อาคารชุดเพื่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่อาศัยร่วมกัน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผลเหล่านี้
กระทบกระเทือน ต่อการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุด
จากการศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องนิติกรรมสัญญาในบทที่ 2 แสดงให้เห็นว่า
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพแห่งสัญญานั้นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาทานิติกรรมสัญญากันโดยชอบด้วยกฎหมายและโดย
สมัครใจแล้ว คู่กรณีจะต้องผูกพันให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าผลของการ
ทาสัญญาดังกล่าวจะทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมากเพีย งไรก็ตาม แต่โดย
สภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน คู่สัญญามิได้มีความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้
ความสามารถฐานข้อมูล และโอกาสที่จะเลือก ซึ่งด้ว ยความได้เปรียบดังกล่าวนี้ทาให้ ผู้ที่มีความ
เข้มแข็งกว่าย่อมมีอานาจต่อรองที่เหนือกว่าเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่า
การประกอบธุรกิจขายห้องชุดก็เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจในโครงการอาคารชุด
มักจะมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าผู้ ซื้อ ผู้ซื้อส่วนมากเป็นเพียงลูกค้ารายย่อยจึ งไม่มี
อานาจในการต่อรองสัญญาซื้อขายห้องชุดกับผู้ขายได้ และผู้ขายมักเป็นผู้ที่กาหนดรายละเอียดและ
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เงื่อนไขในสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยผู้ซื้อไม่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมสัญญาแต่
อย่ า งใด ผู้ ซื้ อ จ ายอมต้ อ งเข้ า ท าสั ญ ญาแม้ พ บว่ า ข้ อ สั ญ ญาที่ อ ยู่ ใ นสั ญ ญานั้ น ผู้ ซื้ อ จะเป็ น ฝ่ า ยที่
เสี ย เปรี ย บเพีย งใดก็ตาม ซึ่งเรี ย กสั ญญาที่จัดทาในลั กษณะนี้ว่า “สั ญญามาตรฐานที่กาหนดโดย
เอกชน” แสดงให้เห็นว่าผู้ขายสามารถใช้ประโยชน์จากหลักเสรีภาพในการทาสัญญาได้อย่างเต็มที่
โดยกาหนดข้อความในสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้ขายอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ผู้ขายมักใส่ข้อสัญญาที่ทา
ให้ตนได้เปรียบผู้ซื้อ เช่น ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของตนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตนเอง
ต้องรับผิดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกด้วย
ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้ซื้อห้องชุดอยู่เสมอคือ เมื่อทา
สัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ขายและได้ชาระเงินค่างวดถูกต้องตามสัญญาทุกประการแล้ว แต่ผู้ขายกลับ
ไม่เริ่มต้นก่อสร้างห้องชุดเพราะสัญญาไม่ได้ระบุกาหนดเวลาที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กาหนดว่าจะ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แต่กลับระบุเพียงวันที่ผู้ซื้อต้องชาระเงินค่างวดไว้อย่างชัดเจน ผู้ซื้อบางรายที่เห็น
ว่าผู้ขายไม่ลงมือก่อสร้างหรือล่าช้าในการก่อสร้างหรือหยุดก่อสร้างในระหว่างสัญญาจึงหยุดชาระเงิน
ค่างวดไปโดยหารู้ไม่ว่าผู้ซื้อกลายเป็นผู้ผิดสัญญาหรือกรณีผู้ซื้อ ได้วางเงินจองและเข้าทาสัญญาจะซื้อ
จะขายโดยได้ผ่อนชาระเงินค่างวดจนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ขายกลับไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์
ในห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้หรือผู้ซื้อได้รับการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมา แต่ห้องชุดนั้นไม่
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ได้อย่างเต็มที่ ขาดทรัพย์ส่วนกลาง สิ่งอานวยความสะดวก
หรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือสร้างแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตาม
คาโฆษณาที่ผู้ ขายได้โ ฆษณาไว้ ก่อ นทาสั ญ ญา ซึ่งผู้ ซื้อบางรายก็จาต้องยอมรับสภาพและรั บ โอน
กรรมสิทธิ์เพราะไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีกว่า แต่ผู้ซื้อบางรายก็ได้ร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว แต่เนื่องจากเกิดการร้องเรียนจานวน
มากทาให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและป้ องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการ
ทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ ได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 254337 เนื่องจากพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคฉบับ พ.ศ. 2522 ใน
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะ
ของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้
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ส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่เหมาะสมและผู้บริโภคเป็นจานวน
มากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น กฎหมายฉบับนี้
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 จึงมีขึ้นเพื่อยกเว้นหรือผ่อนคลายหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา
และหลักเสรีภาพในการทาสัญญา โดยได้กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาขึ้น ซึ่งมี
สาระสาคัญ ดังนี้
ก. การกาหนดให้มีธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับ
ความเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายในขั้นตอนการทาสัญญา
ข. การบังคับให้ใช้หรือมีข้อสัญญาโดยปริยาย กล่าวคือ หากมีผู้ประกอบธุรกิจใน
ประเภทธุรกิจที่ได้มีการควบคุมสัญญาไม่ยอมใช้ข้อสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาประกาศ
กฎหมายก็ให้ถือบังคับว่าสัญญานั้นมีข้อสัญญาตามประกาศโดยปริยายไม่ต้องนามาแก้ไขเพิ่มเติม
ค. การบังคับให้ไม่ใช้หรือไม่มีข้อสัญญาโดยปริยาย ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ร่าง
สัญญาโดยมีข้อสัญญาที่ขัดหรือใช้ข้อสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาไม่ให้ใช้แล้ว ให้ถือว่าสัญญา
ไม่มีข้อสัญญานั้น 38
ประกาศดังกล่าวถือเป็นสภาพบังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกควบคุมในการจัดทา
สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย แม้ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ใช้หรือใช้ข้อความตามที่กฎหมายบัญญัติก็
ตาม ก็ให้ถือว่าสัญญานั้นได้ใช้หรือไม่ใช้ข้อสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไปโดยปริยาย ไม่จาต้องมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมสั ญญานั้น อีก จึงถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติพิเศษของกฎหมายฉบับนี้ที่แตกต่างไปจาก
หลักการก่อเกิดนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะต้องถือหลักเรื่องเจตนา
หรือการสมัครใจที่เข้าผูกพันตนกันระหว่างคู่สัญญาด้วยกันโดยความสมัครใจ
นอกเหนือจากการควบคุมหรือจากัดเสรีภาพในการแสดงเจตนาหรือทาข้อตกลงใน
สัญญาแก่คู่สัญญาดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังได้มีบทลงโทษทางอาญาอันเป็นสภาพบังคับเอาโทษแก่ผู้
ประกอบธุรกิจอีกส่วนหนึ่งด้วยในการกระทาความผิดในบางกรณีของผู้ประกอบธุรกิจ โดยสรุปแล้ว
สัญญามาตรฐานสาหรับการซื้อขายห้องชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจขาย
ห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาดังกล่าว ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้อในฐานะ
ผู้บริโภคที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการทาสัญญาซื้อขายห้องชุดซึ่งถือเป็นการ
ป้องกันปัญหาในตอนต้นของสาเหตุ ซึ่งลักษณะของข้อตกลงตามประกาศของคณะกรรมการฯ นั้น มี
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2543
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ลั กษณะเป็ น เพีย งคาแนะน าว่า ในสั ญญาจะต้องมีข้อตกลงอย่างไรบ้าง ไม่ใช้ลั กษณะของสั ญญา
สาเร็จรูป
ในเวลาต่อมา จึงได้มีการประกาศใช้สัญญาสาเร็จรูป 39 หรือ สัญญามาตรฐานในการ
จะซื้อจะขายห้องชุดเกิดขึ้น ทีเ่ รียกว่า อ.ช.2240 ซึ่งลักษณะข้อสัญญามาตรฐานนี้ ออกมาเป็นสัญญาที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ และไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ฟ้องร้องคดีต่อศาล เนื่องจากศาลจะเข้ามาก็ต่อเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ซึ่งเราจะศึกษา
รายละเอียดของ แบบอ.ช. 22 ต่อไป
ดังนั้ น สถานะของสั ญญาในปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบของสั ญญามาตรฐาน ซึ่งได้
ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน คือ ปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ที่
รั ฐ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทดู แ ลคุ้ ม ครองผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ญญา โดยเฉพาะสั ญ ญาซื้ อ ขายห้ อ งชุดที่รัฐ
กาหนดให้มีกลไกทางกฎหมาย เพื่อช่วยคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและมีอานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่าเพื่อให้เสรีภาพในการทาสัญญากลับคืนมา
3.1.2 ความหมายของอาคารชุดและเจ้าของร่วมอาคารชุด
ค าว่ า “อาคารชุ ด ” ตามพจนานุ ก รม Black’s Law Dictionary หมายถึ ง ระบบ
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ แ ยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ นส่ ว นบุ ค คลออกจากกรรมสิ ท ธิ์ ใ นส่ ว นอาคารทั้ ง หลั ง (System of
Separate Ownership of Individuals Units in Multiple-unit Building) แต่ในขณะเดียวกันเป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในส่วนกลาง41
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ให้นิยามความหมายของ “อาคารชุด” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “อาคารชุด”
หมายความว่ า “อาคารที่ บุ ค คลสามารถแยกการถื อ กรรมสิ ท ธิ์ อ อกได้ เ ป็ น ส่ ว นๆ โดยแต่ ล ะ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๑. “สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
กับผู้จะซื้อหองชุดใหเป็นไปตามแบบ อ.ช. ๒๒ ท้ายประกาศนี้”
40
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 มีผลบังคบใช้ใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยมาตรา 6/2 กาหนดใหสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้ อขายหองชุดระหว่า งผู้ มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารกับผู้จะซื้อและผู้ซื้อต้องทาตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
41

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน. 2532. วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. กองบรรณาธิการวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 40
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ส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง” อาคารชุด
มิได้หมายถึงรูปแบบของอาคารที่แบ่งห้องออกเป็นส่วนๆ แต่แท้จริงแล้วอาคารชุดเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์
ในอาคาร สามารถถือกรรมสิทธิ์แยกจากกันเป็นสัดส่วนในทรัพย์ส่วนบุคคลและในขณะเดียวกันก็ถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์ส่วนรวม
ด้วยเหตุดังกล่าว ความหมายของ “อาคารชุด” จึงหมายถึง การจัดระบบกรรมสิทธิ์
ที่ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่แยกออกจากกัน ในส่วนของอาคารทั้ง
หลังและในขณะเดียวกันผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคนก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์ส่วนกลาง
อนึ่ง จากการพิจารณาว่าอาคารใดเป็นอาคารชุด สามารถพิจารณาได้จากระบบ
กรรมสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันก็ปรากฏว่ามีอาคารในแนวราบ อาทิ บ้านชั้นเดียวเป็นหลังๆ
หรือบ้านแฝดที่อยู่ติดกัน ได้ขอจดทะเบียนเป็นอาคารชุดและแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผู้กล่าวกันว่าการกระทาเช่นนี้เป็นการหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติจัดสรร
ที่ดิน ซึ่งมีข้อกาหนดต่างๆ ให้ต้องปฏิบัติมากโดยเลี่ยงมาขอจดทะเบียนอาคารชุดแทน ในประเด็นนี้จึง
เป็ น ประเด็ น ที่ ส มควรจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมายอาคารชุ ด ให้ มี ม าตรฐานสู ง ขึ้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ มี บุ ค คล
หลีกเลี่ยงมาใช้กฎหมายอาคารชุดแทนโดยกาหนดให้มีการจัดระบบพื้นฐานที่สาคัญไว้ในกฎหมาย
อาคารชุด เช่น ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบระบายน้า ระบบบริการสาธารณะที่จาเป็น อาทิ ระบบไฟฟ้า
น้าประปา โทรศัพท์ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
ส่วนความหมายของ “เจ้าของร่วมอาคารชุด ” ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.
2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ให้คานิยามไว้ใน
มาตรา 4 ดังนี้ “เจ้าของร่วม” หมายความว่า “เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดแต่ละห้องชุด” ซึ่งการที่มี
บทบัญญัติมาตรานี้ก็เพื่อกาหนดความหมายให้เป็นที่ เข้าใจว่า มาตราใดกล่าวถึงคาว่า “เจ้าของร่วม”
ก็ให้พึงเข้าใจว่าหมายถึงเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดนั้นเอง และด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติอาคารชุด
ได้แบ่งระบบกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วม จึงเรียก ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดใน
อาคารชุดว่า “เจ้าของร่วม” ซึ่งเป็นถ้อยคาที่สอดคล้องกับคาว่า “กรรมสิทธิ์ร่วม” นั่นเอง อนึ่ง ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีคาว่า “กรรมสิทธิ์รวม”42 ซึ่งหมายถึง การเป็นเจ้าของ
รวมกัน แต่ในพระราชบัญญัติอาคารชุดใช้ถ้อยคาซึ่งแตกต่างกันออกไปโดยใช้คาว่า “กรรมสิทธิ์ร่วม”
ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า เป็นระบบกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายอาคารชุดแตกต่างไปจากระบบกรรมสิทธิ์รวม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดจึงถูกเรียกว่า
“เจ้าของร่วม” ไปในทานองเดียวกันนั้นเอง
42

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1357

44
เจ้าของร่วมในห้องชุดจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล อันได้แก่ ห้องชุดของตน
แยกต่างหากออกจากกันเป็นเอกเทศ ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและมีกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ทรัพย์ส่วนกลางด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจาเป็นต้องเข้าใจความหมายของทรัพย์ส่วนบุคคลว่าคืออะไร
และทรั พ ย์ ส่ ว นกลางว่ า คื อ อะไร อนึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มของเจ้ า ของร่ ว มจะมี อั ต ราส่ ว นเท่ า ใดนั้ น
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 กาหนดให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างราคาของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับราคาของห้องชุด
ทัง้ หมด ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด
หากเปรี ย บเที ย บกั บ ความหมายตาม The Uniform Condominium Act 1980
(จะกล่าวถึงให้รายละเอียดต่อไป) ของสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 1-103 (26) ได้ให้คานิยามความหมาย
ของ “เจ้าของร่วม” (Unit Owner) ไว้ซึ่งมีข้อน่าสังเกตและน่าสนใจดังนี้
“เจ้าของร่วม” หมายถึง “ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งตราสาร” (declarant) หรือบุคคล
ใดก็ ต ามซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของห้ อ งชุ ด หรื อ เป็ น ผู้ เ ช่ า ห้ อ งชุ ด ในอาคารชุ ด ประเภท “อาคารชุ ด เช่ า ”
(Leasehold Condominium) ซึ่งการเช่าห้องชุดดังกล่าวเป็นการเช่าที่มีอยู่จนถึงวันหมดอายุ หรือวัน
บอกเลิกของอาคารชุดประเภทอาคารชุดเช่า ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เช่าต้องออกจากห้องชุดของอาคารชุด
เช่า แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับห้องชุด เพียงฐานะที่ได้ห้องชุดไว้เพื่อเป็นประกัน
สาหรับสัญญา หรือข้อผูกพันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น43
ประเภท คือ

The Uniform Condominium Act 1980 สามารถแบ่ ง เจ้ า ของร่ ว มได้ เ ป็ น 3
1) ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งตราสาร

สาเหตุ ที่ The Uniform Condominium Act 1980 ก าหนดให้ ผู้ ข อจดทะเบี ย น
จัดตั้งตราสารเป็น “เจ้าของร่วม” ด้วย ก็เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งตราสารก็คือ กลุ่มบุคคลหรือ
บุ คคลที่ดาเนิ น การจั ดตั้ ง อาคารชุ ดและเสนอขายห้ องชุ ดซึ่ ง ไม่เ คยเสนอขายมาก่ อ นเป็ นผู้ ข อจด
ทะเบี ย นจั ดตั้งตราสาร เมื่อมีส ภาพเป็น “เจ้าของร่ว ม” แล้ ว ก็จะมีผ ลทาให้ ต้องเป็นสมาชิกแห่ ง
สมาคมเจ้ าของห้ องชุด (The Unit Owner’s Association) และเมื่อมีส มาคมเจ้าของห้ อ งชุด แล้ ว
สมาคมเจ้าของห้องชุดก็จะทาหน้าที่ดูแลแทนเจ้าของร่วมทั้งหมด หรือดูแลผู้ซื้อนั่นเอง เช่น การจ่าย
ช าระค่ า บ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ ส่ ว นกลาง เป็ น ต้ น ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วหากไม่ มี บ ทนิย ามก าหนดให้ ผู้ จด
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ทะเบียนจัดตั้งตราสารเป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุดแล้วก็จะทาให้เขาเหล่านั้ นพ้นจากข้อผูกพันต่างๆ
ในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมไปด้วย
ในส่วนที่เป็น Commissioner’s Comment หรือบทคาอธิบายของ The Uniform
Condominium Act 1980 ได้กล่าวไว้ว่า บทนิยามแห่ง The Uniform Condominium Act 1980
ได้ทาให้ปรากฏชัดเจนว่า ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งอาคารชุดมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมด้วย ดังนั้น บุคคล
นั้นจะต้องผูกพันต่อข้อกาหนดต่างๆแห่งกฎหมายในเรื่องเจ้าของร่วม ซึ่งรวมถึงข้อผูกพันในการจ่ายค่า
บ ารุ งรั กษาทรั พย์ ส่ ว นกลางในส่ว นที่ตนเป็นเจ้าของห้ องชุด ซึ่งบทนิยามนี้ได้กาหนดไว้เพื่อความ
คลุ มเครื อแห่ งกฎหมายในจุ ดที่บุ ค คลนั้นมีห ลายฐานะ กล่ าวคือ กรณีของบุคคลที่เป็นทั้งผู้ ขอจด
ทะเบียนจัดตั้งตราสารและมีฐานะเป็นเจ้าของอาคารชุดด้วย ย่อมจะตกเป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุด
2) ผู้เป็นเจ้าของห้องชุด
ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดย่อมจะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุด ซึ่งในกรณีนี้เป็นหลักโดย
พื้นฐานของอาคารชุด
3) ผู้เช่าห้องชุดในอาคารชุดประเภทอาคารชุดเช่า (Leasehold Condominium)
หมายถึง อาคารชุดซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์แห่งอาคารตกติดอยู่กับการเช่าซึ่งการ
เช่านั้นจะมีการหมดอายุการเช่า เมื่อมีการบอกเลิกการเช่าซึ่งจะเป็นผลให้สภาพอาคารชุดจบสิ้นหรือ
ขนาดแห่งอาคารชุดถูกตัดทอนลง เมื่อสภาพอาคารชุดมีลักษณะดังกล่าวผู้จะมาอยู่ในห้องชุดก็ไม่
สามารถจะเป็นเจ้าของห้องชุดโดยการถือกรรมสิทธิ์ได้ แต่จะเป็นผู้เช่า (หรือเป็นผู้เช่าช่วง) ห้องชุด
และ The Uniform Condominium Act 1980 ได้ยอมให้อาคารซึ่งมีลักษณะเช่นนี้เป็นอาคารชุดได้
เพราะมีประชากรเข้ามาอยู่ในสภาพเดียวกัน มีลักษณะไม่ต่างจากอาคารชุดแบบปกติเพียงแต่มีความ
ผูกพันต่างกันในเรื่องการเป็นผู้เช่า เพราะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เนื่องจากสภาพอาคารเกิดขึ้นจาก
การเช่าที่ดิน ด้ว ยเหตุนี้ ในบทนิ ย ามจึงต้องนิยามความหมายของ “เจ้าของร่ว ม” รวมถึงผู้ เช่าใน
อาคารชุดประเภทอาคารเช่าด้วย
มีข้อน่าสังเกตว่า บทนิยามของกฎหมายดังกล่าวได้ขจัดความคลุมเครือในเรื่องการ
ตีความ คือ ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งตราสารเป็นเจ้าของร่วมด้วย เพราะในสภาพตามความเป็นจริง ผู้
ขอจดทะเบียนจัดตั้งตราสารเหล่านั้นเป็นเจ้าของห้องชุดอยู่แล้ว และเขาเหล่านั้นจะต้องผูกพันต่างๆ
ในฐานะเจ้าของร่วมด้วย ในแง่นี้แม้ว่า พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จะไม่ระบุชัดแจ้งแต่ก็มีผลเช่นเดียวกัน คือ “เจ้าของ
ห้องชุดในอาคารชุดแต่ละอาคารชุด ” ก็คือ เจ้าของร่วม ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดหากมีฐานะ
เป็นเจ้าของห้องชุดก็จะมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของร่วมอื่น ๆ
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ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ บทนิยามที่ระบุให้ผู้เช่าห้องชุดในอาคารชุด ประเภทอาคาร
ชุดเช่าเป็นเจ้าของร่วมด้วย ในจุดนี้แสดงให้เห็นความละเอียดในการบัญญัติกฎหมาย กล่าวคือ อาคาร
ซึ่งมีสภาพผูกพันกับการเช่าที่ดิน และมีผู้อยู่อาศัยในอาคารเป็นจานวนมากก็สามารถอยู่ใต้บทบัญญัติ
กฎหมายในเรื่องอาคารชุดได้เช่นกัน และผู้เช่าในอาคารดังกล่าวก็ย่อมมีสภาพไม่ต่างกับเจ้าของร่วม
เช่นเดียวกัน44
3.1.3 องค์ประกอบสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22)
ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาซื้อขายห้องชุดที่เกิดขึ้นในอดีต หน่วยงาน
ภาครัฐ คือ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาของ
ผู้ซื้อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทาสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งประเด็น
ปัญหาที่ระบุไว้ในบทที่ 1 เรื่องการไม่สามารถส่งมอบห้องชุดหรือส่งมอบล่าช้า การตรวจห้องรับ และ
การคืนเงินในกรณีผิดนัด ล้วนเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาเป็นสาคัญ
ดังนั้น เราจะมาพิจารณาข้อสัญญาที่กาหนดในแบบอ.ช.22 ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
3.1.3.1 หน้าที่ของผู้ขายที่กาหนดในแบบ อ.ช.2245
การที่ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกันนั้น ผู้ซื้อย่อมมีความมุ่งมั่น
หมายอันเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อในการเข้าทาสัญญาที่ต้องการจะได้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อและได้
เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในห้องชุดที่ตนเองซื้อให้เกิดประโยชน์แก่ตนมากที่สุด ดั งนั้นผู้ขายจึงมี
หน้าที่ทาให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของผู้ซื้อนั้นสามารถบรรลุตามที่ผู้ซื้อมุ่งหวังได้ ซึ่งหน้าที่
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของสัญญา เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา
เมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นมาแล้ว โดยในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดนั้น ผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่ข้อสัญญามาตรฐานในแต่ละข้อระบุไว้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายมากกว่าที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติกาหนดหน้าที่ของผู้ขายเอาไว้ โดยอาจจะแยกพิจารณาหน้าที่
ต่างๆ ของผู้ ขายในแต่ล ะเรื่ องที่ กาหนดไว้ในข้อสั ญญามาตรฐานตามประกาศฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ออกเป็น 2 กรณี คือ หน้าที่หลัก และหน้าที่อื่นๆ
ก. หน้าที่หลัก
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(1) ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด46
หน้าที่ของผู้ขายห้องชุดในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมาย
ของสัญญา เป็นหน้าที่ที่ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว การที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกันนั้น ผู้ซื้อย่อมมีความมุ่งหมายอันเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อในการ
เข้าทาสัญญาที่ต้องการจะได้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อและได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในห้องชุดที่
ตนเองซื้อให้เกิดประโยชน์แก่ตนมากที่สุด ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ การส่งมอบ ซึ่งก็คือการที่
ผู้ขายมอบหรือโอนการครอบครองไปยังผู้ซื้อ อันเป็นผลให้ ผู้ซื้อสามารถมีสิทธิใช้สอย จาหน่ายและได้
ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินที่ตนซื้อมา และยังทาให้ผู้ซื้อในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถใช้อานาจ
ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ ดังนี้ผู้ขายจึงมีหน้าที่ทาให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของผู้ซื้อนั้น
สามารถบรรลุตามที่ผู้ซื้อมุ่งหวังได้
แต่ จ ากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ซื้ อ ห้ อ งชุ ด ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ก่ อ นการประกาศใช้
พระราชบั ญญั ติ คุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ผู้ ขายห้ องชุดส่ ว นใหญ่ ได้ จัด ท าสั ญ ญา
สาเร็จรูปสาหรับใช้ในการซื้อขายห้องชุดขึ้นเอง โดยมีการกาหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อทาให้
ผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้ซื้อมักจะต้องทาสัญญาจะซื้อจะขายตามที่ผู้ขายได้ร่างขึ้น โดยไม่สามารถ
ต่ อ รองเพื่ อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หาสาระของสั ญ ญาที่ เ ห็ น ว่ า ตนต้ อ งเสี ย เปรี ย บผู้ ข ายได้ อั น
เนื่องมาจากว่าตนมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าและขาดประสบการณ์ ในการทาสั ญญา
ผู้ขายยังมักจัดทาสัญญาสาเร็จรูปโดยไม่มีการระบุถึงกาหนดเวลาที่ผู้ขายจะดาเนินโครงการอาคารชุด
ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ กล่าวคือผู้ขายจะไม่ระบุถึงวัน
เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กาหนดว่าจะก่อสร้างอาคารชุ ดแล้วเสร็จ และวันเดือนปีที่แสดงว่าจะ
นาไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่จะระบุ
เพียงว่าผู้ซื้อจะต้องวางเงินจองเท่าไหร่ และกาหนดระยะเวลาให้ผู้ซื้อเข้ามาทาสัญญาจะซื้อจะขาย
และกาหนดจานวนเงินในแต่ละงวดที่ผู้ซื้อจาต้องผ่ อนดาวน์ว่ามีจานวนเท่าไหร่ โดยจะเขียนข้อสัญญา
กาหนดไว้เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อเพียงฝ่ายเดียว ส่วนหน้าที่ของฝ่ายผู้ขายแทบจะไม่มีปรากฏในสั ญญา
นอกจากนี้ยังไม่กาหนดถึงวันที่ผู้ขายต้องส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ทั้งไม่มีการกาหนดว่า
ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าเพื่อรับมอบและรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดด้วย แต่ในสภาพความ
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...ข้อ 4. การชาระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
... 4.4 ผู้จะขายรับรองว่าจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ให้แก่ผู้จะซื้อภายใน
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........โดยผู้จะขายจะแจ้งกาหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้ผู้จะ
ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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เป็นจริงปรากฏว่าเมื่อทาสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้ว ฝ่ายผู้ซื้อก็ปฏิบัติตามสัญญาโดยผ่อนดาวน์เป็น
งวดๆ ตามที่ผู้ขายกาหนดไว้ แต่ฝ่ายผู้ขายกลับไม่เริ่มดาเนินการก่อสร้างห้องชุดตามสัญญา เมื่อผู้ซื้อ
ทราบว่าผู้ขายไม่เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารและห้องชุดหรือหยุดการก่อสร้าง ผู้ซื้อก็หยุดชาระเงิน
ค่าผ่อนดาวน์การหยุดชาระเงินของผู้ซื้อดังกล่าว อาจทาให้เข้าข่ายว่าผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้
ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผลให้ผู้ซื้อกลายเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาผู้ขายจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากในอดีตที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ตามประกาศฯ ที่ได้กาหนดข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการทาสัญญา
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายห้องชุด ก็ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยกาหนดว่า การประกอบ
ธุรกิจขายห้องชุดสาหรับผู้ขายที่จะดาเนินการก่อสร้างหรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง ในสัญญาจะต้องมี
ข้อสัญญากาหนดเวลาที่ผู้ขายจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้อง
ชุดตามสัญญาให้ แก่ผู้ ซื้อไว้ แต่อย่างไรก็ตามข้อสัญญามาตรฐานนี้ยังไม่ได้มีกาหนดเวลาว่าผู้ ขาย
จะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อให้แล้วเสร็จภายในเวลาใด ซึ่งผู้ขายต้องกาหนด
ไว้ให้ แน่ น อนว่าจะต้ องกระท าภายในวัน ที่เ ท่าใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้ม ครองผู้ ซื้ อห้ องชุด ในฐานะ
ผู้บริโภคให้มีความมั่นใจว่าจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเป็นของตนภายในระยะเวลาตามที่ตก
ลงกันไว้ในสัญญา แต่ที่กาหนดในแบบอ.ช.22 ข้อ 1.3 จะเห็นได้ว่า การทาสัญญาซื้อขายห้องชุดกันนั้น
มิใช่แค่เพีย งมีการส่ งมอบห้ องชุดให้ แก่ผู้ ซื้อ แล้ ว ผู้ ขายจะหมดหน้า ที่ตามสั ญญา แต่ผู้ ขายยังต้ อ ง
ดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อด้วย เนื่องจากห้ องชุดที่ทาการซื้อขายกันนั้น
เป็นทรัพย์ที่มีแบบที่กฎหมายบังคับในการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิช ย์ มาตรา 456 ว่า “การซื้อขายอสั งหาริม ทรั พย์ถ้า มิ ได้ท าเป็นหนั งสื อ และจดทะเบี ย นต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไซร้ ท่านว่าเป็นโมฆะ...” ซึ่งเมื่อได้ทาตามแบบที่กฎหมายกาหนดแล้ว กรรมสิทธิ์ใน
ห้องชุดย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ขายจึงมีหน้าที่ไปทาการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดแก่ผู้ซื้อเพราะหากผู้ขายไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ทางด้านผู้ซื้อ ผู้
ซื้อก็จะไม่สามารถใช้ห้องชุดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการทาสัญญาซื้อขาย เช่น ไม่
สามารถนาห้องชุดนั้นไปจาหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้อีก เป็นต้น
ฉะนั้น การที่ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุดให้ผู้ ซื้อนั้นจัดว่า เป็น
หน้าที่ประการสาคัญของผู้ขาย ซึ่งมีการกาหนดหน้าที่ของผู้ขายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เอาไว้
โดยตีความได้จาก มาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการวางหลักเป็นการทั่วไป
ผู้ขายมีหน้าที่ไปทาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคา
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย ด้วยเหตุที่ในบางครั้งผู้ขายทาการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อล่าช้า จน
ทาให้ผู้ซื้อเสียประโยชน์และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายผู้ซื้อ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้
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ซื้ อ หรื อ ในบางครั้ ง เมื่ อ จะโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นห้ อ งชุ ด ผู้ ข ายได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ซื้ อ ไปรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใน
ทันทีทันใด โดยมิได้บอกกล่าวให้ผู้ซื้อได้ทราบล่วงหน้าหรือบอกกล่าวในระยะเวลากระชั้นชิด ทาให้ ผู้
ซื้อไม่มีเวลาเตรียมตัวและเตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด เมื่อผู้ซื้อไม่พร้อมในการมารับ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในวันที่ผู้ขายแจ้งผู้ขายก็มักจะบอกเลิกสัญญากับผู้ซื้อด้วยเหตุผลผิดนัดในการรับ
โอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จนก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ ซื้อกับผู้ ขายไปที่สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อวินิจฉัยดาเนินการหรือมีการนาคดีข้อพิพาทดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาล
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อสัญญามาตรฐานในหัว ข้อ 4 ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดย
กาหนดหน้าที่ของผู้ขายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อว่า เมื่อผู้ขายจะดาเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องทาการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่าผู้ซื้อไม่ได้มีที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ขายก็ต้องดาเนินการแจ้งให้ผู้ซื้อ
รับทราบ โดยอาจจะแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ก่อน แล้วอาจแจ้งให้
ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ผู้ซื้อจะต้องรอให้ถึงกาหนดเวลาตามที่ผู้ขายแจ้ง
เป็นหนังสือมาเท่านั้น โดยข้อสัญญามาตรฐานยังได้กาหนดให้ผู้ซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือไปยังผู้ขายว่าประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดก่อนกาหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย
ได้ ซึ่งเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งเช่นนั้นแล้ว ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น
ในการทาสัญญาซื้อขายกันนั้น สิ่งที่จะต้องโอนไปยังผู้ซื้อคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่
ซื้อขาย ซึ่งย่อมโอนไปโดยผลของกฎหมาย ส่วนการส่งมอบอันเป็นหนี้หรือหน้าที่ของผู้ขายนั้น ก็เป็น
เรื่องที่จะต้องกระทาควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วก็ต้องมีการส่ง
มอบกันต่อไป แต่ในทรัพย์บางประเภท เช่น ห้องชุด อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียน
ด้วยนอกเหนือไปจากการส่งมอบหรือการโอนกรรมสิทธิ์กันตามปกติ ดังนั้น ผู้ขายจึงมีหน้าที่รวมไปถึง
การจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของห้องชุดให้แก่ฝ่ายผู้ซื้ อด้วย จึงจะถือว่าผู้ขายได้ทา
หน้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสั ญ ญาซื้ อ ขายห้ อ งชุ ด โดยผู้ ข ายจะปฏิ เ สธไม่ ย อมจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ซื้อโดยถือว่าตนหมดหน้าที่หรือกล่าวอ้างว่าตนไม่มีหน้าที่กระทาการดังกล่าวไม่ได้
สั ญ ญาซื้ อ ขายห้ อ งชุ ด ซึ่ ง เป็ น การซื้ อ ขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่การที่ผู้ขายจะต้องไปจดทะเบียนให้กับผู้
ซื้อนี้ ถือได้ว่า เกิดจากข้อตกลงของคู่สัญญาที่ระบุว่าตกลงจะไปจดทะเบียนกันเมื่อใด และเกิดขึ้นจาก
กฎหมายโดยปริยายว่าผู้ขายต้องไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ซื้อด้วย
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แต่อย่างไรก็ตามข้อสัญญามาตรฐานในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดก็ยังไม่ได้มีการ
กาหนดวันส่งมอบห้องชุดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากผู้ขายมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อ
ผู้ ขายยั งมีห น้าที่หลั ก คือ ส่ งมอบห้ องชุดที่ซื้อขายให้ถู กต้องตามชนิด เวลา สถานที่ วิธีการ และ
ปริมาณตามที่ได้ตกลงกันไว้ หน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบทรัพย์นั้น มีการระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้งใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย หมวด 2 ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
หน้าที่ส่งมอบทรัพย์นี้เป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการตกลงกันไว้ใน
สัญญาเกี่ยวกับหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์ก็ตาม แต่กฎหมายก็กาหนดหน้าที่และความรับผิดบังคับไว้
เสร็จ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กาหนดหลักการทั่วไปเอาไว้ว่าผู้ขายมีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ให้
ผู้ซื้อ แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดในความสมบูรณ์ของการทาการส่งมอบทรัพย์ที่ต้อง
พิจารณามากมายหลายประการ เช่น ส่งมอบกันเมื่อไหร่ ที่ไหน และวิธีการส่งมอบเป็นอย่างไร เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ข้อสัญญามาตรฐานตามประกาศฯ กาหนดเพียงเวลาที่ผู้ขาย
จะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อและ
กาหนดให้ผู้ขายที่จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ผู้ซื้อ ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าเพื่อไปรับโอนกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 30 วัน ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นหลักประกัน
หรือรับรองได้ว่า สภาพห้องชุดจะอยู่ในสภาพที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในสภาพที่ไม่มีความชารุด
บกพร่อง ฉะนั้น การที่ผู้ซื้อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแต่เพียงอย่างเดียวโดยยังไม่ได้มีคนกลางหรือ
หน่วยงายภายนอกเข้าตรวจสอบสภาพภายในห้องชุดหรือระบบต่าง ๆ ภายในห้องชุดว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ มีผลให้หลังจากรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว เกิดความเสียหายหรือความชารุด
บกพร่องขึ้นในภายหลัง ทาให้ผู้ซื้อต้องเรียกร้องผู้ขายให้เข้ามาดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ภายในห้องชุดอีกครั้ง ซึ่งก็มีทั้งที่เข้ามาแก้ไขให้ทัน ทีและทั้งทีไม่เข้ามาแก้ไขปล่อยให้ผู้ซื้อดาเนินการ
แก้ไขเองและใช้สิทธิเรียกร้องในภายหลัง ดังนั้น การที่ให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็น
กลางเข้ า มาตรวจสอบสภาพภายใน , ภายนอกและระบบต่ า ง ๆ ภายในห้ อ งชุ ด ก่ อ นที่ จ ะโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังผู้ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญา
(2) ก่อสร้างอาคารชุด47

47

...ข้อ 5. การก่อสร้างอาคาร
5.1 ลักษณะของห้องชุด วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและประกอบเป็นห้องชุดผู้จะขาย
จะต้องสร้างตามแบบแปลนและใช้วัสดุอุปกรณ์ตามชนิด ขนาด ประเภท และคุณภาพ ตามแผนผังแบบแปลนและ
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การประกอบธุ ร กิ จ ขายห้ อ งชุ ด ส าหรั บ ผู้ ข ายที่ จ ะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งหรื อ ก าลั ง
ดาเนินการก่อสร้างนั้น ข้อสัญญามาตรฐานใน ข้อ 5 กาหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดาเนินการก่อสร้าง
อาคารชุด ดังนี้
(ก) ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ไปตามรู ป แบบและรายการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
(ข) การก่อสร้างดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
หน้าที่ของผู้ขายในส่วนนี้จ ะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารชุดและการรับรองว่าได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าผู้ขายมีหน้าที่ต้องยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบและรายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามเกณฑ์ ที่
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 กาหนดไว้ซึ่ง การยื่น ขออนุญ าตก่ อ สร้ างอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 กาหนดว่า ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
กล่าวคือ ต้องจัดให้มีเ อกสารหลักฐานที่กฎหมายกาหนด เช่น แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ

รายการประกอบแบบแปลนของห้องชุดที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
5.2 ลักษณะ ยี่ห้อ ชนิด รุ่น คุณภาพ ขนาด สี ของวัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน หลังคา
สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากผู้จะขายไม่
สามารถหาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ ผู้จะขายจะจัดหาวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ามาใช้ทาการ
ก่อสร้างแทน
5.3 ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผูจ้ ะขาย ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะ
ขายขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้แต่ไม่เกินระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก โดยผู้จะขายต้อง
แจ้งเหตุดังกล่าว พร้อมพยานหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้จะ
ขายไม่ได้ทาการแจ้งดังกล่าว ให้ถอื ว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ์การขยายเวลาทาการก่อสร้างออกไป
ระยะเวลาทีผ่ ู้จะขายขอขยายนั้น จะขอขยายเกินหนึ่งปีไม่ได้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การซื้อห้องชุดโดยมีกาหนดใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
5.4 ผู้จะขายเป็นผู้ดาเนินการติดตัง้ มาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใช้สาธารณูปโภคทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุดสาหรับมาตรวัดในส่วนทีแ่ ยกต่อภายในห้องชุด ผู้จะขายจะเป็น
ผู้ดาเนินการขอติดตั้งโดยผู้จะขายจะชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไปก่อน และเมื่อผู้จะขายได้โอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อ พร้อมทั้งได้โอนมาตรวัดให้เป็นชื่อของผู้จะซื้อแล้ว ผู้จะขายจึงจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้จะซื้อ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินจานวนเงินที่ผจู้ ะขายได้จ่ายไปก่อน
นั้น
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ประกอบแบบแปลน และรายการคานวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
ซึ่งมีคารับรองของบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยก
รรมและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ว่า
ตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคานวณอาคารนั้น
อย่างไรก็ตามในส่วนหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตใดๆ ต่อ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น นั้ น หากผู้ ขายหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ขายได้ยื่น คาขอดั งกล่ าวต่ อ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ เมื่อมี
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคารตามรูปแบบและรายการได้แล้วผู้ขายมีหน้าที่
ต้องดาเนินการก่อสร้างดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยที่รายละเอียดของหลักเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ขาย
จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ตลอดจนควบคุม
การใช้อาคารบางประเภทเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้มีอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย และภัยอื่นๆ สาหรับอยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อความ
ปลอดภั ย ของชุ ม ชน ซึ่ ง มี พ ระบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 เป็ น กฎหมายแม่ บ ทที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ หากฝ่าฝืนผู้ขายนั้นอาจถูกมาตรการบังคับทั้งทางปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญา
นอกจากนี้ การที่ข้อสั ญญามาตรฐานในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ ผู้ ซื้อทากับ
ผู้ขายกาหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดาเนินการก่อสร้างอาคารชุดให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และการก่อสร้างต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เท่ากับเป็นการกาหนดให้ผู้ขายจะต้องก่อสร้างอาคารชุดและ
ห้องชุดตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อผู้ซื้อได้เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายห้อง
ชุดกับผู้ขาย ซึ่งปรากฏข้อสัญญามาตรฐานเรื่องนี้อยู่ในสัญญาดังกล่าว ก็เท่ากับว่าผู้ซื้อได้รับเอาข้อ
สัญญามาตรฐานดังกล่าวที่ว่ารูปแบบ รายการ และมาตรฐานในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามนั้น อัน
ถือเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในตอนเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเป็นหน้าที่ของ
ผู้ขายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ก่อสร้างโดยผิดแบบ รายการ และมาตรฐาน
เนื่องจากในขณะตอนทาสัญญาผู้ซื้อประสงค์ที่จะให้ผู้ขายก่อสร้างอาคารและห้องชุด ตามรูปแบบและ
รายการที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตาม
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กฎหมายโดยผู้ซื้อปรารถนาที่จะอยู่อาศัยในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตามมาตรฐาน
ของกฎหมาย หากผู้ขายก่อสร้างไม่ถู กต้องตามแบบ รายการ และมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ ก็จะ
เป็นเหตุให้ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 48
ส่วนข้อสัญญามาตรฐานใน ข้อ 5.3 เป็นการกาหนดให้ผู้ขายระบุรายละเอียดของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างห้องชุดไว้ให้ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขายที่ทากับผู้ซื้อ ได้ แก่ ลักษณะ
ยี่ห้อ ชนิด รุ่น คุณภาพ ขนาด สีของวัสดุ ผิวพื้น ผิวหนัง ผิวเพดาน หลังคา สุขภัณฑ์ต่างๆ ประตู
หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบประตู หน้าต่าง ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าหากไม่สามารถ
หาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ ผู้ขายต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดี กว่าหรือเทียบเท่ามาใช้
ก่อสร้างแทน
จะเห็นได้ว่า ข้อสัญญามาตรฐานนี้ได้กาหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดาเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งห้องชุดโดยมีลักษณะ ยี่ห้อ ชนิด รุ่น คุณภาพ ขนาด สีของ
วัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน หลังคา สุขภัณฑ์ต่างๆ ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบประตู
หน้าต่าง ตามที่ผู้ขายได้ระบุรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ไว้ในสัญญา ซึ่งในทางปฏิบัติ หากผู้ขาย
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ก็คงไม่เกิดปัญหา แต่โดยทั่วไป
มักจะไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากว่าวัสดุอุ ปกรณ์ตามที่ผู้ขายกาหนดไว้ในสัญญานั้นเลิกผลิตหรือขาด
ตลาดไปแล้ว ทาให้ผู้ขายไม่สามารถหาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ ด้วยเหตุนี้ตามข้อสัญญา
มาตรฐานจึงกาหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าเทียบเท่ามาใช้ก่อสร้างแทน
เหตุผลที่ข้อสัญญามาตรฐานกาหนดให้ผู้ขายระบุรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้างหรือตกแต่งห้องชุดให้ชัดเจน ก็เพื่อให้ผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคที่จะเข้ามาทาสัญญาจะซื้อจะ
ขายห้องชุดได้ทราบว่าผู้ขายใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะ ยี่ห้อ ชนิดใด มีรายละเอียดอย่างไร และมี
คุณภาพมาตรฐานมากน้องเพียงใดในการก่อสร้างห้องชุด เพราะในขณะตอนที่จะเข้าทาสัญญาฝ่ายผู้
ซื้อสามารถพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้
หากเห็นว่าเป็นวัสดุชนิดไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานโดยไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจ
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คาพิพากษาฎีกาที่ 4495/2540 จาเลยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ก่อสร้างได้ตามกฎหมายแล้ว
จาเลยจึงมีสิทธิที่จะก่อสร้างอาคารได้ตามทีไ่ ด้รับอนุญาตนั้น หากจาเลยก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
อย่างใดก็เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจะว่ากล่าวกับจาเลยเป็นอีกกรณีหนึ่ง
เมื่อโจทก์เห็นว่าจาเลยก่อสร้างอาคารสูงกว่าที่ตกลงระบุกันไว้ในสัญญาอันเป็นการผิดสัญญาซื้อขายห้อง
ชุดที่ระบุว่าจาเลยจะสร้างอาคารชุดสูงเพียง 27 ชั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิเพียงแต่บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
จากจาเลยเท่านั้น แต่หามีสิทธิที่จะบังคับจาเลยให้รื้อถอนอาคารชั้นที่ 28 ถึงชั้นที่ 30 ไม่
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ขอให้ผู้ขายเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นวัสดุที่ต้องการได้ หรือไม่เข้าผูกพันทาสัญญากับผู้ขายได้ ดังนั้น การ
เปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างห้องชุด จึงถือว่าเป็นสาระสาคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้
ซื้ อ อย่ า งมากในการเข้ า ท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายกั บ ผู้ ข าย ในอั น ที่ จ ะท าให้ ผู้ ซื้ อ ได้ ทราบข้ อ มู ล
รายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ วัส ดุ ก่อ สร้ างอย่ า งครบถ้ว นถู ก ต้ อง ในทางกลั บ กัน หากผู้ ขายไม่ มี ก ารระบุ
รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้ชัดเจนหรือระบุรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์โดยไม่
ครบถ้ว น หรื อระบุ ร ายละเอีย ดของวัส ดุอุ ป กรณ์ช นิด ที่ไ ม่ดีห รื อมี คุณภาพต่า อาจทาให้ ผู้ ซื้ อ ไม่ รู้
รายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง หรือสาคัญผิดเข้าทาสัญญากับผู้ขายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายใน
ภายหลังได้ ฉะนั้นเมื่อได้มีการกาหนดวัสดุก่อสร้างห้องชุดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ถ้าหากต่อมา
ปรากฏว่าผู้ขายไม่ใช้วัสดุก่อสร้างตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้กาหนดกันไว้โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ถือ
ว่าผู้ขายกระทาผิดสัญญา ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญากับผู้ขายได้ แก่หากผู้ขายมีเหตุอันจะอ้างได้ตามข้อ
สัญญาว่าไม่สามารถจัดหาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ผู้ขายก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพดีกว่าวัสดุก่อสร้าง ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมหรือเทียบเท่ามาใช้ก่อสร้างแทน 49
นอกจากนี้ข้อสัญญามาตรฐานในหัวข้อ 5 ยังกาหนดให้ผู้ขายที่จะดาเนินการก่อสร้าง
หรือกาลังดาเนินการก่อสร้างอาคารชุด กาหนดเวลาที่ผู้ขายจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จ
พร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุ ดตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อจากข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว เป็นการ
กาหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ผู้ขายระบุ
ไว้ในสัญญา ข้อความที่ว่า “ดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จ” ในที่นี้หมายถึง
1. ผู้ขายมีหน้าที่ทาการก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จ และ
2. ผู้ขายมีหน้าที่นาไปจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
การที่ผู้ขายทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับผู้ซื้อโดยมีข้อกาหนดว่าโครงการจะต้อง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในสัญญา กรณีจะเกิดปัญหาว่าผู้ขายก่อสร้างห้องชุดไม่
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาก่อสร้าง แต่ผู้ขายปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าแม้ตนก่อสร้างอาคารชุด
เสร็จตามกาหนดเวลา ผู้ซื้อก็ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าครอบครองห้องชุดได้เนื่องจากต้อง
รอการจดทะเบียนอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ก่อนนั้น เพราะเป็นขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกัน หากเป็น
เช่นนี้จะถือว่าผู้ขายผิดสัญญาหรือไม่ และผู้ซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาได้หรือไม่ เคยมีคาพิพากษาศาลฎีกา
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55
วินิจฉัยในเรื่องนี้ว่า ผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายและก่อให้ เกิดสิ ทธิแกผู้ ซื้อที่จะบอกเลิ ก
สัญญาได้ 50
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ สั ญ ญามาตรฐานในหั ว ข้ อ 5 ยั ง ได้ ก าหนดในเรื่ อ งการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักโดยมิใช่ความผิดของ
ผู้ ขายสั ญญาอาจมีข้อกาหนดให้ ผู้ ขายขยายระยะเวลาก่ อสร้างตามสั ญญาออกไปก็ได้ แต่ไม่เกิ น
ระยะเวลาที่การก่อสร้ างต้องหยุ ดงะงัก โดยผู้ ขายต้องแจ้ งเหตุดังกล่าวพร้อมพยานหลั กฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้ขายไม่ได้ทาการแจ้งดังกล่าวให้ถือ
ว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์ในการขยายเวลาทาการก่อสร้างออกไป โดยระยะเวลาที่ขยาย จะขยายเกินหนึ่งปี
ไม่ได้ และไม่ให้ใช้บังคับกับการซื้อห้องชุดโดยมีกาหนดใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
จากข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หากการก่อสร้างอาคารและห้องชุด
ต้องหยุดชะงักลง โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย ผู้ขายก็อาจจะกาหนดในสัญญาให้ตนสามารถขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่จะต้องหยุดชะงักและไม่
ว่าระยะเวลาที่จะต้องหยุดชะงักจริงจะยาวนานเท่าใด ผู้ขายก็มีสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ออกไปได้ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ขายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานของเหตุที่จะ
ขยายระยะเวลานั้นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงด้วย อย่างไรก็ตามการแจ้งให้
ผู้ซื้อทราบถึงเหตุที่ทาให้การก่อสร้างอาคารและห้องชุดจะต้องหยุดชะงักนั้นเป็นข้อบังคับให้ผู้ ขาย
จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบด้วย หากผู้ขายไม่ดาเนินการแจ้งตามที่ข้อสัญญากาหนดไว้ผู้ขายก็ไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาการก่อสร้ างออกไปได้ ซึ่งกรณีที่ว่ามานี้เป็นกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงในเรื่องกาหนด
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คาพิพากษาฎีกาที่ 132/2544 โจทก็ทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทโดยมุ่งหมายจะรับประโยชน์
จากการใช้สอยและยังมั่นใจว่าโครงการจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
และตามคาโฆษณาของจาเลย ฉะนั้น กาหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเป็นเงื่ อนไขสาคัญประการหนึ่งของ
สัญญา การที่จาเลยก่อสร้างห้องชุดพิพาทไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดตามสัญญาเนื่องมาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
ดาเนินการล่าช้าจนต้องจัดหาผู้รับเหมารายใหม่มาดาเนินการแทนนั้นจาเลยในฐานะเจ้าของโครงการขนาดใหญ่และ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างย่อมจะต้องจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถและควบคุมกวดขันให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามกาหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ต่อโจทก์ การที่จาเลยทราบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างล่าช้า
แต่ละเลยกลับไม่รีบดาเนินการแก้ไขเพื่อให้อาคารชุดที่ก่อสร้างเสร็จทันภายในกาหนดและสามารถส่งมอบห้องชุด
พิพาทให้แก่โจทก์ผู้จะซื้อได้ความล่าช้าในการก่อสร้างจึงถือว่าเป็นความบกพร่องของจาเลยเองหาใช่กรณีมีเหตุ
จาเป็นที่จะเป็นเหตุให้จาเลยขยายกาหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปได้

56
ระยะเวลาการใช้ ณ เวลาหนึ่งเวลาใดเอาไว้ เพราะหากมีการกาหนดระยะเวลาการใช้ห้องชุดไว้โดย
เฉพาะเจาะจงแล้ว การก่อสร้างก็ต้องแล้วเสร็จตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ในกรณีที่การก่อสร้างอาคารและห้องชุด ต้องหยุดชะงักลง ต้องพิเคราะห์เกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทาให้ การก่อสร้างหยุ ดชะงักว่าเป็นความผิ ดของผู้ขายหรือไม่ หากปรากฏว่าคู่สัญญาให้
ความสาคัญเท่าๆ กันระหว่างตัวสัมภาระและฝีมือ วิธีการที่ดูจะเป็นรูปธรรมมากกว่าคือ พิจารณาจาก
หน้าที่ของคู่สัญญาว่าตกลงกันเช่นไร เข้าหลั กเกณฑ์สัญญาอะไรมากที่สุด และวินิจฉัยว่าเป็นสัญญา
ชนิดนั้น 51
ข. หน้าที่อื่นๆ
(1) คารับรองของผู้ขาย
กาหนดไว้ในข้อ 1 โดยสัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้อจะต้องมีข้อสัญญาที่รับรองว่าผู้ขายมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยจะต้องระบุตาแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน จานวนเนื้อที่ที่ดินของโครงการ
แผนผังแสดงเขตที่ดิน และที่ตั้งอาคารชุดและไม่ว่าที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดมีภาระผู กพัน อยู่ กับ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น ใด ก็จะต้องมีการระบุไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องมีการแนบเอกสาร
หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุดไว้ท้ายสัญญาด้วย
(2) ราคาจะซื้อจะขาย
กาหนดไว้อยู่ในข้อ 3 ของสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้ องชุด ซึ่งกาหนดให้
สัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้อต้องมีข้อความในสัญญาระบุถึงราคาขายต่อตารางเมตร และจานวนพื้นที่ห้อง
ชุดที่จะซื้อขายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในข้อสัญญามาตรฐานก็ไม่ได้กาหนดถึงว่า หากจานวนพื้นที่
ห้องชุดที่จะซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมากจนเกินกว่าที่ผู้ซื้อจะรับไว้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธถึงการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นได้
ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นห้องชุด ที่ดิน โดยมีจานวน
พื้นที่หรือเนื้อที่ไม่เป็นไปตามจานวนที่กาหนดในสัญญาย่อมก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ซื้อ ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 466 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
1. กรณีที่ผู้ขายส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนเกินกว่าร้อย
ละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อมีสิทธิ 2 ประการ คือ
(ก) ผู้ซื้อปฏิเสธไม่รับมอบอสังหาริมทรัพย์นั้นเลย
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(ข) ผู้ซื้อรับมอบตามที่ผู้ขายส่งมอบให้และใช้ราคาตามส่วน
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ตกลงขายห้องชุดในแก่นาย ข. โดยในสัญญาระบุจานวนพื้นที่
ห้องชุดที่จะซื้อขาย จานวน 50 ตารางเมตร ในราคา 5 ล้านบาท ถ้าผู้ขายส่งมอบให้จานวนพื้นที่ 60
ตารางเมตรก็ดีหรือ 40 ตารางเมตรก็ดี ถือว่าผู้ขายส่งมอบจานวนพื้นที่ห้องชุดที่จะซื้อขายให้เกินไป
หรือขาดไปเกินกว่าร้ อยละห้ าแล้ว จึงบังคับตามวรรคหนึ่งของมาตรา 466 ดังนั้น นาย ข. มีสิทธิ
ปฏิเสธไม่รับมอบเลย หรือรับมอบทั้ง 60 ตารางเมตร หรือ 40 ตารางเมตร แล้วแต่กรณี และชาระ
ราคาตามส่วนที่ตนรับมอบเพิ่มขึ้นมาหรือน้อยลงไปตามแต่กรณี
2. กรณีที่ผู้ขายส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนไม่เกินร้อยละ
ห้าแห่งเนื้อที่ทงั้ หมดอันได้ระบุไว้ในสัญญา มี 2 กรณี คือ
(ก) ถ้าส่วนที่ขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนไม่เกินกว่าร้อยละห้านั้นไม่ถึง
ขนาด ผู้ซื้อไม่มีสิทธิปฏิเสธ ต้องรับและใช้ราคาตามส่วน
(ข) ถ้าส่ ว นที่ขาดตกบกพร่องหรือล้ าจานวนไม่เกิดกว่าร้อยละห้ านั้ น ถึ ง
ขนาดที่หากผู้ซื้อได้รู้ก่อนแล้วก็จะไม่เข้าทาสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก ตกลงขายห้องชุดให้แก่ นาย ข. ระบุจานวนพื้นที่ห้องชุดที่จะ
ซื้อขายจานวน 50 ตารางเมตร ในราคา 5 ล้านบาท ถ้าผู้ขายส่งมอบให้จานวน 52 ตารางเมตรก็ดี
หรือ 48 ตารางเมตรก็ดี ถือว่าผู้ขายส่งมอบห้องชุด ซึ่งมีพื้นที่เกินไป หรือขาดไปไม่เกินร้อยละห้า นาย
ข. ไม่มีสิทธิปฏิเสธไม่รับมอบห้องชุดที่มีพื้นที่ขาดหรือเกินดังกล่าวได้ โดยต้องชาระราคาตามส่วนที่ตน
รับมอบเพิ่มขึ้นมาหรือหักราคาตามสัดส่วนที่น้อยลงไปตามแต่กรณี
เว้นแต่ พื้นที่ส่วนที่เกินหรือขาดถึงขนาดเป็นสาระสาคัญกับผู้ซื้อจนถึงขั้นที่ว่าถ้าผู้
ซื้อได้รู้มาก่อนว่าผู้ขายจะส่งมอบห้องชุดให้เกินหรือให้ขาด ผู้ซื้อก็คงไม่เข้าทาสัญญาซื้อขาย เช่นนี้
กฎหมายให้สิทธิผู้ซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้
ซึ่งตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อช.22) ข้อ 3 ทีร่ ัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้ต่อมา
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จปรากฏว่า มีเนื้อที่ห้องชุดเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจานวนที่ระบุไว้ในสั ญญา
คู่สัญญาตกลงคิดราคาห้องชุดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาต่อหน่วยตามที่กาหนดในข้อ 3.1 และให้
นาราคาห้องชุดในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเพิ่มหรือลดลงจากราคาห้องชุดตามข้อ 3.1 และจานวน
เงินที่ต้องชาระตามข้อ 4.2
(3) ทรัพย์ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวก
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กาหนดไว้ในข้อสัญญามาตรฐานข้อที่ 10 ว่าสัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้ อข้อความใน
สัญญาต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ทุกส่วนของอาคารชุดรายการ และขนาดของทรัพย์
ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวก ทรัพย์ส่วนกลางแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้
1. ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ได้แก่ ส่วนต่างๆ ของอาคารชุด เช่น ฐานราก
เสาเข็ม เสา หลังคา ดาดฟ้า บันได บันไดหนีไฟ ระเบียง กันสาด เป็นต้น
2. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด ได้แก่ ขอบเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวอาคารชุด
3. ที่ดินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน สาหรับเจ้าของร่วม ได้แก่ ที่ดินที่
อาจมีบริเวณที่ต่อเนื่องกับที่ดินที่ตั้งอาคารชุดหรือไม่ก็ได้
4. ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วม คาว่า
“ทรัพย์สินอื่น” เป็นคาที่กว้าง ซึ่งครอบคลุมทรัพย์ที่อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่จอดรถ ท่า
จอดเรือ สระว่ายน้า สะพาน รั้ว เป็นต้น หรืออาจเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ได้ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
เครื่องทาความสะอาด เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่นที่จะจัดให้เป็นทรัพย์ส่วนกลางด้วยก็จะต้องระบุ
ทรัพย์นั้นไว้ในข้อบังคับให้ชัดแจ้ง จะเห็นได้ว่าทรัพย์ส่วนกลางเป็นทรัพย์สินที่มี ไว้เพื่อใช้หรือเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วม
(4) การออกค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ก าหนดอยู่ ใ นข้ อ 6 ในการซื้ อ ขายห้ อ งชุ ด เมื่ อ ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายจะไปท าการโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กัน จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีทั้งค่าภาษีเงินได้ ค่ าภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุดซึ่ง
ข้อสัญญามาตรฐานได้แบ่งหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายไว้โดยชัดเจน ดังนี้
1. ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุด เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งค่าภาษีอากร ดังกล่าว คือ
ก. ค่าภาษีเงินได้ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้โ อนคานวณจากราคาประเมิ นทุน
ทรัพย์หรือจานวนทุนทรัพย์แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าเสียในอัตราภาษีร้อยละ 1
ข. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากการขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการซึ่ง
เป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทาง
ค้าหรือหากาไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการ
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือราคาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ค. ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งก็คือราคา
ประเมินห้องชุด
2. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุด ผู้ขายและผู้ซื้อจะตก
ลงจ่ายเท่ากันก็ได้ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุดเสียร้อยละ 2 ของ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ราคาประเมินห้องชุด) หรือราคาซื้อขายแล้วแต่ว่าราคาไหนสูงกว่า เป็นอัตรา
ที่ถูกกาหนดให้ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรการของรัฐที่ปรับลดให้
แบบอ.ช.22 ได้กาหนดความรับผิดให้ผู้ขายห้องชุดเป็นรับผิดชอบในค่าภาษีเงินได้
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่ง ผู้ขายไม่สามารถปัด
ความรับผิดนี้ให้กับผู้ซื้อได้ ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุดนั้น
แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน การเสียค่าใช้จ่ายส่วนขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้ซื้อและ
ผู้ขายก็อาจตกลงกันให้รับผิดชอบฝ่ายละเท่า ๆ กัน หรือผู้ขายอาจจะปัดภาระนี้ไปยังผู้ซื้อ หรือยินยอม
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ย่อมได้ ซึ่งหากพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในห้องชุดเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายลักษณะอื่นจะกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนให้ผู้ซื้อกับผู้ขายออกค่าธรรมเนียมเท่ากันทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนื่องจากการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขายห้อง
ชุด ซึ่งมีอยู่สูงทาให้ผู้ประกอบธุรกิจขายห้องชุดในหลายโครงการได้ออกข้อเสนอพิเศษเพื่อจูงใจผู้ซื้อให้
เข้ามาทาสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการของตน ด้วยการโฆษณาว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าจดจานอง ค่าประกันและขออนุญาตมิเตอร์
น้าไฟ ค่ากองทุนนิติบุคคล ค่าส่วนกลาง 6 เดือน หรือฟรีเงินดาวน์หรือเฟอร์นิเจอร์หรือแอร์ หรือวอล
เปเปอร์ เป็นต้น แต่การโฆษณาเกี่ยวกับการที่ผู้ขายจะรับภาระแทนผู้ซื้อในเรื่องต่างๆ นั้น ประกาศฯ
ไม่ได้ระบุให้สัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้อต้องมีข้อความที่ผู้ขายยอมผูกพันและปฏิบัติตามคาโฆษณาของ
ตนทุกประการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผู้ซื้อได้เพราะผู้ซื้อบางรายได้เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายกับ
ผู้ขายโดยเชื่อในข้อความโฆษณาว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบางประการในการ
ซื้อขายห้องชุด แต่ต่อมาไม่มีการปฏิบัติตาม ข้อความโฆษณาเพราะการโฆษณาดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็น
หลักประกันหรือเป็นเรื่องที่บังคับให้ผู้ขายต้องทาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ในประกาศฯ ไม่ได้
ระบุไว้ในกรณีที่มีการโฆษณาว่าผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ แทนผู้ซื้อว่าจะนามา
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เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาได้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
ควรกาหนดเพิ่มเติมในประกาศฯ ว่าในสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจขายห้องชุดทากั บผู้ซื้อต้องมีข้อความ
ให้โฆษณาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารชุดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยและเป็นหน้าที่
ของผู้ซื้อภายหลังที่ได้มีการทาสัญญาจะซื้อจะขายเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ขาย ต้องเก็บเอกสาร
สัญญาต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย เมื่ อมีการละเมิดสิทธิของผู้ซื้อ ผู้ซื้อมี
หน้าที่ในการดาเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตนต่อไป
(5) การติดตั้ง
กาหนดอยู่ในข้อ 5.4 ให้ผู้ขายเป็นผู้ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณ
การใช้สาธารณูปโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุดเป็นหน้าที่กระทาการของผู้ขายที่
จะต้ อ งกระท าให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ จึ ง ท าให้ เ กิ ด เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ข ายเพิ่ ม ขึ้ น มาจากหน้ า ที่ ห ลั ก ตามปกติ
นอกเหนือจากที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดไว้ ดังนั้นเมื่อมีการระบุไว้ในข้อสัญญาถึง
หน้าที่ในเรื่องการให้ผู้ขายมีหน้าที่ติดตั้งมาตรวัดนี้ ก็ต้องบังคั บกันให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
ไว้ในสัญญา
เมื่อผู้ขายดาเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใช้สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟ้า ประปา ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง และส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด ซึ่งหากผู้ขายได้ชาระ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการติดตั้งนี้ไปแล้ว ผู้ขายก็มีสิทธิที่จะแยกเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจากผู้ซื้อได้ตาม
จานวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่สิทธิที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์
ในห้องชุด และโอนมาตรวัดให้เป็นชื่อของผู้ซื้อแล้วเท่านั้น
(6) การส่งคาบอกกล่าว
กาหนดอยู่ในข้อสัญญามาตรฐานข้อที่ 9 เป็นเรื่องของการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยสาเร็จลุล่วง สาหรับการติดต่อไปยังผู้ซื้อนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้ขายที่จะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือไปตามที่
อยู่ของผู้ซื้อที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโดยส่วนใหญ่จะระบุไว้ตั้งแต่
ตอนต้นของสัญญา โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น หรือหากผู้ซื้อได้มี
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และได้แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือแล้วก็ให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุดนั้น
เคยมีปัญหาเรื่องการส่งคาบอกกล่าวไปยังภูมิลาเนาของผู้ซื้อ ซึ่งศาลวางหลักไว้ว่า
การที่ ผู้ซื้อมอบให้ผู้อื่นดาเนินการแทน และให้ถือเอาภูมิลาเนาของผู้นั้นเป็นที่อยู่ในการติดต่อเกี่ยวกับ
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การซื้อขาย เมื่อผู้ขายรับทราบจึงต้องติดต่อไปยังภูมิลาเนาของผู้แทนมิฉะนั้นจะถือไม่ได้ว่าผู้ซื้อได้รับ
ทราบคาบอกกล่าว 52
ในเรื่องการส่งคาบอกกล่าวนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเคยแจ้งที่อยู่ไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้ว แต่ปรากฏว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ย้ายที่อยู่ไป ในขณะเดียวกั นมีหนังสือบอกกล่าวจากอีกฝ่ายหนึ่ง
มาถึงที่อยู่เดิม ทาให้ฝ่ายนั้นไม่ทราบการบอกเลิกสัญญาตามคาบอกกล่าว ถือว่าสัญญาที่ทากันยังคง
ผูกพันกันต่อไป 53
ค าบอกกล่ า วซึ่ ง ตามสั ญ ญาก าหนดให้ ต้อ งท าเป็น หนั ง สื อ ที่ ป รากฏในข้ อ สั ญญา
มาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด เช่น คาบอกกล่าวเรียกให้ผู้ซื้อชาระเงินค่างวดที่ค้างชาระ คือในกรณี
ที่ผู้ซื้อผิดนัดชาระเงินค่างวดที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ส่งผลให้ผู้ขายมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ แต่ทั้งนี้ก่อนบอกเลิกสัญญาผู้ขายต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อให้ใช้เงินดังกล่าวที่ค้าง
ชาระภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับหนังสือ จะเห็นได้ว่าการมีหนังสือบอกกล่าว
ตามข้ อ สั ญ ญาก าหนดให้ ผู้ ข ายจะต้ อ งส่ ง ค าบอกกล่ า วที่ ท าเป็ น หนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว โดยการส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ ยนแปลง
เป็นหนังสือครั้งหลั งสุด ซึ่งหนังสือบอกกล่ าวให้ ใช้เงินที่ค้างชาระนี้ถือเป็นการเตือนผู้ซื้อซึ่งผู้ ขาย
อาจจะเป็นผู้ที่ทวงถามหรือเตือนให้ชาระหนี้เองหรือแต่งตั้งตัวแทนผู้ขายในการบอกกล่าวทวงถามก็ได้
โดยเนื้อหาใจความที่ผู้ขายมีไปยังผู้ซื้อ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ซื้อเข้าใจได้ว่าผู้ขายต้องการให้ชาระ
หนี้อะไร จานวนเท่าไร ที่ไหน อย่างไรโดยครบถ้วน เพื่อผู้ซื้อจะได้ปฏิบัติการชาระหนี้ได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม กรณีจะเกิดปัญหาเมื่อผู้ซื้อได้ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความ
ชารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิในขณะทาสัญญา ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนั้น
จะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีทีให้ต้องตีความกันว่า อย่างไรถึงเป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี โดยข้อสัญญามาตรฐานตามประกาศฯ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่จะนามาใช้
พิเคราะห์ถึงความเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
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คาพิพากษาฎีกาที่ 2295/2541
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คาพิพากษาฎีกาที่ 333/2537 การที่จาเลยมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปถึงโจทก์ แต่โจทก์ย้ายทีอ่ ยู่ไปอยู่ที่อื่นจึงไม่ได้รับ เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับทราบคาบอกกล่าวของจาเลย การ
แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของจาเลยจึงยังไม่บรรลุผลสัญญาที่โจทก์จาเลยทากันไว้จึงยังคงมีผลผูกพันกันต่อไป
คาพิพากษาฎีกาที่ 1060/2541 การบอกเลิกสัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับส่งถึงคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง และมีผลู้ งชื่อรับไว้แล้วถือเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบมีผลเป็นการบอกเลิกนับแต่เมื่อหนังสือบอกเลิก
ไปถึงภูมิลาเนาดังกล่าว
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3.1.3.2 ความรับผิดของผู้ขายตามที่กาหนดในแบบ อ.ช.22 54
การที่ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าทาสัญญาซื้อขายกันนั้น ผู้ซื้อย่อมมีความมุ่งหมายที่จะได้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ และได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ตนซื้อให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ดังนั้น เมื่อสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นมาแล้ว ผู้ขายจึงมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ
หน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบทรัพย์นั้นเป็นหน้าที่โดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ซึ่งแม้จะไม่มีการกาหนด
ไว้ในสัญญาในเรื่องหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์เอาไว้ แต่กฎหมายก็กาหนดหน้าที่และความรับผิดบังคับ
ไว้เสร็จ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินไปตามที่ได้มี การตกลงซื้อขายกันเอาไว้ทุกประการแล้ว เท่ากับ
เป็นการชาระหนี้ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ หากผู้ขายทาการฝ่าฝืนหน้าที่ในการส่งมอบผู้ขายก็มีความ
รับผิดเกิดขึ้น
ก. การผิดนัดไม่ชาระหนี้
(1) กรณีไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้ขายที่จะต้องมีหน้าที่ชาระหนี้
ให้แก่ผู้ซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งหากคู่สัญญาได้ทาการตกลงในสัญญาว่าทาการซื้อขายทรัพย์สิน
ชิ้นใด มีชนิดคุณภาพ หรือลักษณะของทรัพย์สินเป็นอย่างไรแล้ว การส่งมอบทรัพย์ของผู้ขายก็ต้องทา
การส่งมอบไปตามที่ได้มีการตกลงซื้อขายกัน ไว้ ทุกประการ การที่ผู้ขายไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้น ถือได้
ว่าเป็นการละเลยไม่ชาระหนี้ตามสัญญาของลูกหนี้ผู้ขายก็จะมีความรับผิด กรณีนี้เป็นการซื้อขายห้อง
ชุด จึงเป็นหนี้กระทาการซึ่งได้มีการกาหนดไว้เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชาระหนี้ให้ตรง
ตามความประสงค์แห่งมูลหนี้แก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วนถูกต้อง คือ การที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบห้องชุดที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วและได้จดทะเบียนอาคารชุดพร้อมที่เข้าอยู่อาศัยแล้ว นอกจากนี้ห้องชุดต้องมีความ
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ที่ผู้ซื้อต้องการ ซึ่งเหตุที่ผู้ขายไม่ส่งมอบห้องชุดนั้นอาจ
มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ผู้ขายยังไม่ก่อสร้างห้องชุดเลย หรือผู้ขายก่อสร้างอาคารและ
ห้องชุดเสร็จแล้วแต่ยังไม่น าไปจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ว ยอาคารชุด หรือผู้ขายไม่
สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดต่อไปได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เป็นต้น
ข้อสัญญามาตรฐานในข้อ 5.3 ได้กาหนดไว้ว่าหากการไม่แล้วเสร็จของการดาเนิน
โครงการอาคารชุดเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งทาให้ผู้ขายไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดต่อไปตาม
สัญญาได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขายจะยกเอาเหตุสุดวิสัยอาอ้างเพื่อปัดความรับผิ ดได้ แต่ผู้ขาย
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จะต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อได้ชาระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะต้องคืนพร้อมกับดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจาของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น นับแต่วันที่
ได้รับเงินจากผู้ซื้อ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ซื้อที่จะเรียกค่าเสียหายได้อีก ซึ่งปัญ หาที่อาจพบได้บ่อยครั้ง คือ
กรณีที่ผู้ขายนาเงินที่ผู้ซื้อชาระมาแล้วไปใช้จ่ายเพื่อการดาเนินโครงการอาคารชุด หากเป็นเช่นนั้น
ผู้ขายก็อาจขอหักเงินส่วนที่ได้ใช้จ่ายไปนั้นจากดอกเบี้ยที่จะต้องคืนให้แก่ผู้ซื้อได้ ทั้งนี้ตามที่กาหนดไว้
ในข้อสัญญามาตรฐาน
นอกจากการที่ ผู้ ข ายจะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ใ ห้ ผู้ ซื้ อ ซึ่ ง จัด ว่า เป็ น หน้ าที่ ข องผู้ ขาย
ประการหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ขายก็ยังมีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้ออีกด้วย
ผู้ขายจะอ้างเอาเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดเพื่อที่จะให้ ตนหลุ ดพ้นจากหน้าที่หรือความรับผิดในการส่ งมอบ
ทรัพย์สินตามที่ตกลงซื้อขายกันไม่ได้ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้แกผู้ซื้อได้ จึงถือว่า
ผู้ขายผิดสัญญา ผู้ขายก็มีความรับผิด ฉะนั้น เมื่อเกิดหน้าที่ให้ทางผู้ขายต้องปฏิบัติหากผู้ขายฝ่าฝืนไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี ย่อมส่งผลให้เกิดสิทธิ แกผู้ซื้อในเรื่องต่างๆ คือ สิทธิในการ
เลิกสัญญา สิทธิในการบังคับชาระหนี้ให้เป็นไปตามสั ญญา สิทธิในการเรียกเบี้ยปรับ สิทธิในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับชาระหนี้ นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังมีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นๆ จากทางผู้ขายได้ด้วย
และการไม่ส่งมอบทรัพย์สินในกรณีนี้น่าจะเป็นการไม่ชาระหนี้เลย คือ ผู้ขายยังไม่ก่อสร้างห้องชุดเลย
มิใช่เป็นกรณีส่งมอบทรัพย์สินล่าช้าที่มีการสร้างห้องชุดแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลต่าง
กันในเรื่องของการเรียกให้ชาระหนี้และเรียกเบี้ยปรับของผู้ซื้อ
(2) กรณีส่งมอบทรัพย์สินล่าช้า
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีบทมาตรากาหนดเรื่องการเรียกค่าสินไหม
ทดแทนกรณีชาระหนี้ล่าช้าไว้โดยเฉพาะ แต่ได้กาหนดโดยรวมอยู่ในมาตรา 215 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อ
ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้ ” ซึ่งเป็นบทหลักที่ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ เพื่อความเสียหายอันเนื่องแต่การที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการ
ชาระหนี้ตามมูลหนี้ ทั้งในกรณีที่ไม่ชาระหนี้ทั้งสิ้นและกรณีชาระหนี้แต่ไม่ถูกต้ อง เช่น การชาระหนี้
ล่าช้าผิดเวลา การส่งมอบวัตถุแห่งหนี้โดยชารุดบกพร่อง การชาระหนี้ผิดสถานที่ตามที่ตกลงไว้ เหล่านี้
ได้ชื่อว่าลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเอาค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามความในมาตรานี้
ฉะนั้น หากผู้ขายมีการส่งมอบทรัพย์สินล่าช้าเป็นการไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด จะก่อให้เกิดเป็ นความรั บผิดแก่ผู้ ขาย ตามหลักเรื่องหนี้มาตรา 215 ซึ่งการส่งมอบล่ าช้า
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ดังกล่าวถือเป็นการผิดนัดชาระหนี้ก่อให้เกิดผลในการเรียกค่าสินไหมทดแทนและอาจเป็นเหตุให้
เจ้าหนี้ซึ่งตามสัญญาซื้อขาย คือ ผู้ซื้อ บอกเลิกสัญญาได้
เมื่อพิเคราะห์จากข้อสัญญามาตรฐานในข้อ 7 เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิด
นั ดนั้ น ได้ให้ สิ ทธิแก่ผู้ ซื้อในกรณีที่ผู้ ขายไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้ วเสร็จภายใน
กาหนดสัญญา หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดให้ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมี
สิทธิเรียกเงินที่ผู้ซื้อได้ชาระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้ขายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับเบี้ยปรับที่ถูก
ผู้ขายเรียกให้ชาระกรณีผิดนัดชาระหนี้ รวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามผู้ซื้ออาจจะไม่ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ แต่อาจเรียกเบี้ยปรับจากผู้ขายเป็นรายวันในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.01 ของ
ราคาห้องชุดที่ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งรวมแล้วจะเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาห้องชุดนั้น แต่ผล
สุดท้ายเมื่อผู้ซื้อเรียกเบี้ยปรับจากผู้ขายแล้ว เห็นว่าผู้ขายก็อาจไม่มีความสามารถที่จะดาเนินโครงการ
อาคารชุดให้แล้วเสร็จได้ เมื่อผู้ซื้อเรียกเบี้ยปรับจากผู้ขายจนครบร้อยละ 10 ของราคาห้องชุดแล้ว ผู้
ซื้อก็อาจบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ จะเห็นได้ว่า เมื่อฝ่ายผู้ขายได้กระทาการฝ่าฝืนหน้าที่ของตนที่จะต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ตนเข้าผูกพัน ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดาเนินโครงการอาคาร
ชุดให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสัญญาหรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ถือได้ว่าเป็น
การผิดหน้าที่ตามสัญญาในส่วนสาระสาคัญก่อให้เกิดสิทธิทางด้านผู้ซื้อที่จะเลิกสัญญาซื้อขายนั้นๆ ได้
แต่แม้ผู้ซื้อนั้นมีสิทธิที่จะเลิกสัญญา แล้วเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ขายกระทาผิดสัญญาได้ก็ตาม แต่
ทางผู้ซื้ออาจไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นก็ได้โดยผู้ซื้อสามารถเรียกให้ผู้ขายทาการชาระหนี้ให้ถูกต้องตามที่
ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา หากว่าข้อตกลงในสัญญานั้นยังสามารถจะบังคับกันได้ อีกทั้งสามารถที่จะ
เรียกเบี้ยปรับจากผู้ขายได้อีกด้วย ซึ่งจะขอกล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อการกาหนดเบี้ยปรับ
จะเห็ น ได้ว่า แม้จากข้อสั ญญามาตรฐานที่ให้ สิ ทธิในการที่ผู้ ซื้อสามารถบอกเลิก
สัญญาผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมดอกเบี้ยก็ตาม แต่มีเรื่องที่น่าสนใจในส่วนของกาหนดระยะเวลาที่
ผู้ขายจะต้องส่งมอบเงินที่ตนได้รับชาระมาแล้วจากผู้ซื้อและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้น
เงิน ภายในระยะเวลาใดนับจากวันที่บอกเลิกสัญญา ซึ่งกาหนดระยะเวลาคืนเงินนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบกับสัญญาที่สานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศเป็น
ธุ ร กิ จ ควบคุ ม สั ญ ญาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า มี เ พี ย งสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายห้ อ งชุ ด เท่ า นั้ น ที่ มิ ไ ด้ ก าหนด
ระยะเวลาในการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ข้อสัญญามาตรฐานในข้อ 7 เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดนั้น
มีมาตรการลงโทษผู้ขายไว้ ในเชิงบังคับให้ผู้ขายจะต้องเร่งดาเนินการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ห้อง
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ชุดให้แก่ผู้ซื้อทันตามกาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยกาหนดเบี้ยปรับไว้เพื่อให้ผู้ขายเกรงกลัว
แต่หากพิจารณาถึงสถานะการณ์ในการกาหนดเบี้ยปรับในปัจจุบันแล้ว เมื่อเทียบกั บอัตราที่ดินที่และ
ส่วนต่างของราคาห้องชุดที่เพิ่มขึ้นในทุกปี มาตรการณ์ในการกาหนดเบี้ยปรับตามสัญญามาตรฐานนั้น
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งผลให้ผู้ขายต้องเกรงกลัวที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยการเร่งดาเนินการ
ก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้ทันตามกาหนดหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ ต้องพิจารณาต่อไป โดยผู้วิจัยจะกล่าวไว้
ในบทวิเคราะห์ต่อไป
ข. ความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะได้มีบทบัญญัติรองรับเกี่ยวกับเรื่องความรับ
ผิ ดเพื่อความช ารุ ดบกพร่ องไว้แล้ ว แต่บทบัญญัติดังกล่ าวมีความบกพร่องตรงที่ไม่ได้แบ่งแยกถึง
ประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขายว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ประเภทใด คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ และความชารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นผู้ขายจะต้องรับผิดเช่นไร ในกรณีนี้เมื่อทรัพย์สินที่
ขายเป็นห้องชุด ซึ่งมีลักษณะเป็ นทรัพย์ส่วนบุคคล และยังมีทรัพย์ส่วนกลางคือตัว อาคารชุด และ
ส่วนประกอบสาคัญของอาคารในแต่ละส่วน ในแต่ละชั้นที่ต้องมีการก่อสร้างในแนวสูง ซึ่งทาให้มี
รายละเอียด ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ซับซ้อนและมากกว่าทรัพย์สินชนิดอื่น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายจะได้มีการกาหนดถึงความรับผิดของผู้ขายเอาไว้โ ดยเฉพาะซึ่งจะเป็นความรับผิดที่ผู้ขาย
ได้รับรองความชารุดบกพร่องไว้โดยสัญญานอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนดไว้ ด้วยเหตุผลทางด้าน
การก่อสร้างอาคารและห้องชุดที่มีรายละเอียดและขั้นตอนมากมาย บางครั้งทาให้มีความชารุด หรือมี
ความเสียหายเกิดแก่ห้องชุดภายหลังจากที่ผู้ขายได้ โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
ซึ่งความชารุดบกพร่องดังกล่าวมักไม่ปรากฏให้เห็นขณะที่ทาการรับมอบห้องชุดโดยส่วนมากมักเป็น
ความชารุดบกพร่องที่อยู่ในตัวโครงสร้างของอาคารและห้องชุด เช่น รอยร้าวที่ปรากฏที่อาคารชุดและ
ห้องชุด ซึ่งในการตรวจรับมอบห้องชุด โดยปกติผู้ซื้อจะเป็นผู้เข้าตรวจสอบความชารุดบกพร่องเอง ซึ่ง
ในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุดนั้น ผู้ซื้อได้ตรวจสอบเพียงเบื้องต้นด้วยสายตาเท่านั้น
และความละเอียดในการตรวจสอบก็ทาได้แค่เพียงวิญญูชนในการตรวจสอบทรัพย์สินเท่านั้น ผู้ซื้อไม่มี
ความเชี่ย วชาญในการตรวจสอบสภาพห้องชุด โครงสร้างรวมถึงระบบภายในห้ องชุดของตน ซึ่ ง
ในขณะที่ตรวจสอบยังไม่ปรากฏความบกพร่องดังกล่าว แต่จะมาพบภายหลังจากที่ได้อยู่อาศัยไปสัก
ระยะหนึ่งแล้ว
ตามข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด ในข้อ 8 ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อ
ไว้ โดยกาหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชารุดบกพร่องของ
อาคารชุดหรือห้องชุด ดังนี้
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1. กรณี ที่ เ ป็ น โครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบอาคารที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่ ฐานราก เสาเข็ม เสา คาน พื้น โครงหลังคา เป็นต้น โดยผู้ขายจะต้องรับผิด
ในความชารุดบกพร่องในโครงสร้างและอุปกรณ์ดังกล่าว ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันจด
ทะเบียน อาคารชุด
2. กรณีส่วนควบอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 ผู้ขายจะต้องรับผิดในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด
ดังนั้น เมื่อผู้ขายจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว
ความรับผิดของผู้ขายต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความชารุดบกพร่องของอาคารชุด
หรือห้องชุดก็ย่อมเกิดขึ้นทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียนอาคารชุด และเมื่อมีความชารุดบกพร่องเกิดขึ้น
แล้ว ผู้ขายก็มีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนั ง สื อ จากผู้ ซื้ อ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด แต่ ห ากเป็ น การเร่ ง ด่ ว น ผู้ ข ายก็ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งรี บ
ดาเนินการแก้ไขทันที หากผู้ขายละเลยเพิกเฉย ผู้ซื้อหรือนิติบุคคลอาคารชุดอาจจัดการแก้ไขความ
ช ารุ ดบกพร่ องนั้ น ได้เอง หรื ออาจมอบหมายให้ บุคคลภายนอกดาเนินการให้ ก็ได้ โดยผลั กภาระ
ค่าเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
จากข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กาหนดระยะเวลาที่ผู้ขายต้องรับผิด
เพื่ อ ความช ารุ ด บกพร่ อ ง ทั้ ง ในโครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบอาคารที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องรับผิดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วสา
หรับการประกันความชารุดบกพร่อง เพราะความชารุดบกพร่องของโครงสร้างนี้ อาจไม่เห็นประจักษ์
ขณะที่มีการรับมอบ แต่จะไปปรากฏในภายหลังจากที่ ผู้ซื้อได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว หรือส่วนควบอื่นๆ ซึ่ง
ไม่ใช่โครงสร้างหลัก ผู้ขายก็ยังต้องรับผิดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีนี้เห็นว่าแม้เป็นอุปกรณ์ที่
มีความสาคัญไม่เท่ากับโครงสร้ างหลั ก แต่ก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ห้ องชุดและอาคารชุดมี ความ
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยได้ตามความประสงค์ที่ผู้ซื้อต้องการ ซึ่งระยะเวลารับผิดเพื่อ
ความชารุดบกพร่องดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด
นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญามาตรฐานนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหา
ที่ปลายเหตุกล่าวคือ หากเราจะคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของผู้ซื้อ
ควรที่จะกาหนดให้ผู้ขายหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้อง
ชุดก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ควรผลักภาระในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องห้องชุดให้ผู้ซื้ อ
เป็นคนตรวจสอบ เนื่องจากผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความชารุด
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บกพร่องของห้องชุดหรือระบบภายในห้องชุดว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ในการแก้ไขปัญหานี้นอกจาก
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ขายด้วย เพื่อลดปัญหาของผู้ซื้อที่จะมาเรียกร้อง
จากผู้ขายภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้วอีกทางหนึ่ง ผู้ขายสามารถนาผลการตรวจสอบ
ห้องชุดและระบบภายในห้องชุดมาอ้างยันกับผู้ซื้อได้ว่าได้ผ่านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานกลางที่ทาการตรวจสอบความชารุดบกพร่องแล้ว
3.1.3.3 หน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อตาม แบบ อ.ช.22 55
หน้าที่ของผู้ซื้อ
ก. หน้าที่หลัก
(1) หน้าที่ในการชาระราคา56
สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีลักษณะก่อให้เกิดหนี้ต่อคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติการชาระหนี้ตอบแทนกัน ซึ่งการชาระหนี้ของฝ่ายหนึ่งเป็นเงื่อนไขของการชาระ
หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ผลของสัญญาต่างตอบแทนมีอยู่ว่า เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติการชาระหนี้
ตอบแทนกันและกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ชาระหนี้หรือไม่ขอปฏิบัติการชาระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะไม่
ชาระหนี้เช่นเดียวกัน เว้นแต่หนี้ของฝ่ายแรกยังไม่ถึงกาหนด
สัญญาซื้อขายนอกเหนือจากผู้ขายมีหน้าที่ในการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุด
ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ ซื้อก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย นอกจากผู้ซื้อจะต้อง
มีหน้าที่ในการรับโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบห้องชุดที่ซื้อขายแล้ว ผู้ซื้อยังมีหน้าที่ในการชาระราคาห้อง
ชุดที่ซื้อขายอีกด้วย ซึ่งข้อสัญญามาตรฐานตามประกาศไม่มีข้อใดระบุชัดว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ในการชา ระ
ราคา แต่ปรากฏจากข้อสัญญามาตรฐานในข้อที่ 4 กาหนดไว้ว่า สัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้อต้องมีการ
ระบุถึงราคาขาย ซึ่งจะต้องระบุราคาต่อตารางเมตรและจานวนพื้นที่ห้องชุดที่จะทาการซื้อขายกันตาม
สัญญา นอกจากนี้ข้อสัญญามาตรฐานข้อที่ 7.2 ยังกาหนดไว้ด้วยว่าหากผู้ซื้อผิดนัด ชาระราคาที่ตกลง
ให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ขายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ แต่ผู้ขายประสงค์จะบอก
55

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขาย ห้องชุด ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 (อ้างแล้ว)
56
...ข้อ 4. การชาระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
4.1 คู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเงินที่ผจู้ ะซื้อได้ชา ระในวันที่จอง เมื่อวันที่ .....เดือน...............พ.ศ.
....... จานวน .......................บาท (..............................) และเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระในวันทาสัญญานี้จานวน
......................... บาท (........................................) รวมเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระให้แก่ผจู้ ะขายไปแล้วทั้งสิ้นจานวน
.....................บาท(................................)เป็นการชาระราคาค่าห้องชุดตามข้อ ๓.๑ ส่วนหนึ่ง
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เลิกสัญญาก็ไม่สามารถบอกเลิกได้ทันที แต่จะบอกเลิกได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อผิดนัดชาระเงินค่างวดจนเข้า
เงื่อนไขในการผิดนัดชาระราคาตามที่ข้อสัญญามาตรฐานกาหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนงวดที่ตกลงกัน
ไว้ แต่ทั้งนี้ ก่อนบอกเลิกสัญญาผู้ขายต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้ซื้อให้ใช้เงินดังกล่าวที่ค้างชาระภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับหนังสือและผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าคู่สัญญาได้ตกลงให้มีการชาระราคากันเป็นจานวนกี่งวด และผู้ขายได้มีหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามเงินที่ค้างชาระนั้นไปยังผู้ซื้อแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้ขายจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้
เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 กรณีแล้ว
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ในปัจจุบัน มีผู้ขาย
บางรายจัดทาสัญญาโดยมีการระบุเกี่ยวกับการชาระเงินในงวดสุดท้ายนี้ โดยมีข้อความในสัญญาว่า
“ในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ซื้อจะต้องทาการชาระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขาย โดยทาการชาระเป็น
เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามของผู้ขาย หรือหากผู้ซื้อประสงค์จะทาการกู้เงินตามจานวนที่
ค้างช าระนี้ ต่อสถาบัน การเงิน หรือธนาคารเพื่อช าระให้แก่ผู้ขาย ซึ่งผู้ ขายตกลงที่จะอานวยความ
สะดวกโดยการจัดหาสถาบันการเงินหรือธนาคารให้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของทางสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นๆ หากสถาบันการเงินหรือธนาคารทาการพิจารณาแล้ว เห็น
ว่าผู้ ซื้อไม่มีคุณสมบั ติเพีย งพอตามที่กาหนดไว้ ผู้ ซื้อจะต้องดาเนินการจัดหาสถาบันการเงินหรื อ
ธนาคารอื่น เพื่อขอสินเชื่อนาเงินจานวนดังกล่าวมาชาระให้แก่ผู้ขายภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้นับ
แต่วันที่ผู้ขายได้แจ้งผลการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือธนาคารให้แก่ผู้ซื้อทราบ”
จากข้อสัญญาดังกล่าว ทาให้เห็นได้ว่า หากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผู้ขายจัดมา
ให้ผู้ซื้อติดต่อขอสินเชื่อไม่อนุมัติให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อยังคงมีหน้าที่ชาระราคาห้องชุดภายในกาหนด
เดิมทุกประการ โดยเป็นหน้า ที่ของผู้ซื้อในการจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่ งใหม่เ พื่ อ ขอ
สินเชื่อเอง ปัญหาก็อาจจะเกิดตามมาว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งใหม่นั้นไม่อนุมัติสินเชื่ออีก ก็
จะส่งผลให้ผู้ซื้อไม่มีเงินมาชาระราคาในระยะสุดท้ายเป็นเหตุให้ผู้ซื้อตกเป็นฝ่ายผิดนัดชาระหนี้ ซึ่ง
ผู้ขายอาจบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่ผู้ซื้อได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด และนาห้องชุดที่ซื้อขายกันตาม
สัญญานี้ไปขายให้กับบุคลอื่น
ข. หน้าที่อื่น
(1) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์57

57

...ข้อ 4. การชาระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
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การทาสัญญาซื้อขายกันนั้น มิใช่แค่เพียงมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ
แล้วผู้ขายจะหมดหน้าที่ตามสัญญา แต่ผู้ขายมีหน้าที่ในการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนทางทะเบียนด้วย
เนื่ อ งจากทรั พ ย์ บ างชนิ ด ที่ ท าการซื้ อ ขายกั น นั้ น เป็ น ทรั พ ย์ ที่ มี แ บบที่ ก ฎหมายบั ง คั บ ในการโอน
กรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ คือ ห้องชุด ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องมีการทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดหน้าที่ของผู้ซื้อในการรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งผู้
ซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ก่อสร้างอาคารและห้องชุดแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว และนาไปจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดแล้ว
โดยข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด ในข้อที่ 4 กาหนดไว้เกี่ยวกับการรับ
โอนกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้ คือ เมื่อผู้ขายจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ขาย
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า เพื่อไปรับโอนกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ผู้ซื้อสามารถ
แจ้ ง ความประสงค์ เ ป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ข ายว่ า ประสงค์ จ ะรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด ก่ อ นก าหนด
ระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ขายได้ ซึ่งเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งเช่นนั้นแล้ว ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปดาเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น อย่างไรก็ตามผู้ซื้อที่จะไปรับ
การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากผู้ขาย ก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ไว้ด้วย
(2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์58
โดยที่ข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด กาหนดไว้ให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ในค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งผู้ขาย
ไม่อาจปัดความรับผิดในค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ให้กับผู้ซื้อได้ ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ

... 4.4 ผู้จะขายรับรองว่าจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ให้แก่ผู้จะซื้อภายในวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........โดยผูจ้ ะขายจะแจ้งกาหนดวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ผู้จะซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อเมื่อผู้จะขายได้ก่อสร้างอาคารและห้องชุดถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว ในกรณีที่ผู้จะซื้อแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือว่าจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเวลาทีผ่ ู้จะขายกาหนดตาม
วรรคแรก ผู้จะขายจะไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้จะซื้อภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ
58
...ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีธรุ กิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้จะขาย
เป็นผู้จ่าย ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุด ผู้จะซื้อและผู้จะขายออกค่าใช้จ่ายคนละ
ครึ่งหนึ่ง
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และนิติกรรมในห้องชุด แล้วแต่คู่สัญ ญาจะตกลงกัน ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ปกติจะเก็บในอัตราร้อยละ 2
ของราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดินซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรการของรัฐที่ปรับลดให้
จากการศึกษาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ขายในปัจจุบัน จะพบว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่ มักจะระบุในสัญญาให้ตนเป็นผู้มีหน้าที่ชาระค่าภาษี
เงินได้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ สาหรับค่าฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดให้ผู้ซื้อและผู้ขายรับภาระฝ่ายละเท่าๆ กัน โดยในเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมนี้ เห็นได้ว่าสัญญามาตรฐานกาหนดให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ออกหรือออกใช้ฝ่ายละเท่าๆ กัน ซึ่งในทางธุรกิจแล้ว อาจมีผู้ขายซึ่งได้จัดข้อเสนอพิเศษ
ต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทาให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์มาก เช่น อาจลดราคาห้องชุดให้ผู้ซื้อเป็นจานวนมาก แต่
ให้ผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถกระทาได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าว
มานี้ สัญญามาตรฐานตามประกาศฯ จึงได้กาหนดข้อสัญญาที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันใน
เรื่องการออกค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการชาระแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับ
การซื้อขายห้องชุดที่ผู้ซื้อต้องชาระอีก ดังนี้
1. ค่ า จดจ านอง โดยทั่ ว ไปผู้ ซื้ อ ห้ อ งชุ ด จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจด
ทะเบียนจานองร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ เพื่อชาระให้กับกรมที่ดิน
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการกู้ เ งิ น โดยผู้ ซื้ อ ห้ อ งชุ ด จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประเมินค่าห้องชุดที่จะจานองเป็นหลักประกัน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการเงิน และอาจต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการยื่นกู้ด้วย
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ห้องชุดที่ซื้อขายกันนั้นจะสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการย่อมต้อง
ประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น มาตรวัดปริมาตรและปริมาณการใช้สาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า
ประปา สิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วจะต้องมีการติดตั้งให้สมบูรณ์ก่อนจึง จะสามารถใช้งานได้ ซึ่งการทา
การติดตั้งอุปกรณ์จาพวกนี้ ไม่ใช่ว่าผู้ซื้อจะสามารถทาได้เอง เนื่องจาก ผู้ซื้อไม่มีความรู้ ความสามารถ
และเครื่องมือในการติดตั้ง ข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตามประกาศของคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดาเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตรและปริมาณการใช้สาธารณูปโภค
ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง และส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด ซึ่งหากผู้ขายได้ชาระค่าใช้จ่าย
สาหรับการดาเนินการติดตั้งได้แล้ว ผู้ขายก็มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจากผู้ซื้อได้ตามจานวนที่
ได้จ่ายไปจริง หลังจากที่ผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อโดยโอนมาตรวัดให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ
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แล้ ว ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด หน้ า ที่ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ในการรั บ มอบมาตรวั ด ปริ ม าตรและปริ ม าณการใช้
สาธารณู ป โภคภายในห้ อ งชุ ด ที่ ผู้ ข ายมาติ ด ตั้ ง ให้ และผู้ ซื้ อ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซึ่งผู้ขายได้ออกใช้ไปให้ก่อนแล้วคืนแก่ผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อต้องชาระก็ต่อเมื่อผู้ขายได้
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อโดยโอนมาตรวัดให้เป็นชื่อของผู้ซื้อแล้ว
ความรับผิดของผู้ซื้อ
สัญญาซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทน หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่า ยหนึ่งประพฤติผิด
สัญญา ก็จะมีความรับผิดเกิดขึ้นแก่ฝ่ายนั้น จะเห็นได้ว่า ในกรณีผู้ขายไม่สามารถดาเนินโครงการ
อาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสัญญา หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดสัญญา
หากผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้ขายก็จะต้องรับผิดในการชาระเบี้ยปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงกัน
ไว้ในสั ญญา เช่น เดีย วกัน หากผู้ ซื้อผิ ดนัดช าระเงินค่ างวดตามที่ ได้ก าหนดไว้ ผู้ ซื้อก็ต้องรับผิ ด ใน
ดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในสัญญาด้วย
3.1.3.4 การเลิกสัญญาตามสัญญาแบบ (อ.ช.22) 59
สิทธิเลิกสัญญาของผู้ขาย
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...ข้อ 7 เบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด และการบอกเลิกสัญญา
7.1 หากผู้จะซื้อผิดนัดการชาระเงินตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายเรียกดอกเบีย้ ผิดนัด
ในอัตราร้อยละ ......... ต่อปี (ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี) ของจานวนเงินที่ค้างชาระแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขาย
7.2 ในกรณีผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ผูจ้ ะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ ดังนี้
7.2.1 ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวในกรณีตกลงชาระกันงวดเดียว
7.2.2 ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวสามงวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงชาระกันตั้งแต่ยี่สิบสี่งวดขึ้นไป
7.2.3 ผิดนัดชาระราคาในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของจานวนราคาดังกล่าวในกรณีตกลงชาระ
กันน้อยกว่ายี่สิบสี่งวด
ก่อนบอกเลิกสัญญา ผูจ้ ะขายต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งผูจ้ ะซื้อให้นาเงินที่ค้างมาชาระภายในเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้รับหนังสือ และผูจ้ ะซื้อละเลยเสีย ไม่ปฏิบตั ิตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
7.3 หากผู้จะขายไม่โอนกรรมสิทธิใ์ นห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๔ ผู้จะขายยินยอมให้
ผู้จะซื้อดาเนินการ ดังนี้
7.3.1 ให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้จะขายยินยอมคืนเงินทีผ่ ู้จะซื้อได้ชาระ
ไปแล้วทัง้ หมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ...........ต่อปี(อัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผจู้ ะขายกาหนดปรับกรณีที่ผู้
จะซื้อผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ ๗.๑) และไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จะซื้อที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น
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ข้อสัญญามาตรฐานตามประกาศฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาไว้ในข้อ 7
โดยผู้ขายอาจบอกเลิกสัญญากับผู้ซื้อได้ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุด หากผู้ขายประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ก็ไม่สามารถบอกเลิกได้ทันที แต่จะบอกเลิก
ได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาห้องชุดจานวน 1 งวด สาหรับการตกลงชาระกันเพียงงวด
เดียว หรือ
2. ผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาห้องชุดจานวน 3 งวด ติดต่อกันสาหรับการตกลงชาระกัน
24 งวดขึ้นไป หรือ
3. เมื่อผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาห้องชุดในอัตราร้ อยละ 12.5 ของจานวนราคาที่ตกลง
ชาระกันไว้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด สาหรับการตกลงชาระกันน้อยกว่า 24 งวด
4. เมื่อผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาตามข้อ 1, 2, หรือ 3 แล้ว และผู้ขายได้มีจดหมายหรือ
หนังสือทวงถามให้ผู้ซื้อชาระราคาตามที่ผู้ซื้อผิดนัดแล้ว แต่ผู้ซื้อกลับเพิกเฉยโดยไม่ได้ชาระราคาที่ค้าง
ชาระตามที่ทวงถามให้แก่ผู้ขายภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับการทวงถามนั้น
ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาในเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับว่า คู่สัญญาได้ตกลงให้มีการช าระ
ราคากันเป็นจานวนกี่งวด และผู้ขายได้มีหนังสือบอกกล่า วทวงถามเงินที่ค้างชาระนั้นไปยังผู้ซื้อแล้ว
หรือไม่ ซึ่งข้อสัญญามาตรฐาน กาหนดให้ผู้ขายจะต้องส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญา
กาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ระบุใน
สัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งล่าสุดหากผู้ขายแจ้งให้ผู้ซื้อชาระค่างวด
โดยส่งคาบอกกล่าวโดยวิธีการอื่นที่มิใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว ก็ถือว่าผู้ขายไม่
ปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานนี้ ซึ่งทาให้การบอกกล่าวทวงถามดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่อาจใช้บังคับได้
ดังนั้น ผู้ขายจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติให้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว
การเลิกสัญญาตามข้อสัญญามาตรฐานนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
ตามข้อสัญญามาตรฐานข้อนี้เป็นไปตามหลักการเลิกสัญญาตามมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสิทธิเลิกสัญญาเกิดจากการไม่ชาระหนี้ภายในเวลาที่บอกกล่าวให้ชาระ ซึ่งสิทธิ
เลิกสัญญาในกรณีนี้ใช้ได้กับทั้งหนี้ที่มีกาหนดเวลาและไม่มีกาหนดเวลา โดยสิทธิเลิกสัญญาในกรณีนี้
มิได้เกิดขึ้นทันทีที่มีการผิดสัญญาหรือมีการไม่ชาระหนี้อ ย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ฉะนั้นในกรณีที่การ
ชาระหนี้มีกาหนดเวลาและล่วงเลยเวลาดังกล่าวไปแล้ว คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องชาระหนี้ก็ยังไม่
ชาระหนี้เช่นนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งชาระหนี้เสียก่อนภายใน
เวลาที่ได้กาหนดให้ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมชาระหนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาจึงจะมีสิทธิที่
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จะบอกเลิกสัญญาได้ สิทธิเลิกสัญญาจึงมิได้เกิดขึ้นทันทีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือไม่
ชาระหนี้
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ข้อสัญญามาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาและตามข้อสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ได้กาหนดให้ผู้ขายต้องบอกกล่าวทวงถามเป็น
หนังสือ แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ซื้อก่อนผู้ขายจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยให้
เวลาแก่ผู้ซื้อไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้นเห็นได้ว่า เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นไปเพื่อเตือนให้
ชาระเงินค่างวด เพราะผู้ซื้อบางรายอาจหลงลืมชาระเงินค่างวดโดยไม่ตั้งใจหรือมีเหตุผลที่จาเป็น
ประการอื่น ประกอบกับข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนจึงมีผลบังคับใช้ได้
อย่ างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ซื้อกับผู้ ขายได้ ต กลงถึง การช าระค่ างวดไว้ หากต่อ มา
ปรากฏว่า ผู้ซื้อไม่ได้ชาระเงินค่างวดตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ แต่ผู้ขายก็ยอมรับเงินที่ได้ล่วงเลย
ก าหนดเวลามาแล้ ว แสดงว่ า คู่ สั ญ ญามิ ไ ด้ มี เ จตนาถื อ เอาก าหนดเวลาการช าระเงิ น ค่ า งวดเป็ น
สาระสาคัญแม้ผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ 60
จากการศึกษาพบว่า สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดในปัจจุบัน ผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลง
เกี่ยวกับการชาระราคาห้องชุดกันไว้ 4 ระยะคือ เงินที่ต้องชาระในวันจอง เงินที่ต้องชาระในวันทา
สัญญา เงินที่ต้องชาระในการผ่อนดาวน์เป็นรายงวด และเงินที่ผู้ซื้อจะต้องชาระงวดสุดท้ายในวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้ องชุด เนื่องจากฝ่ายผู้ขายยังก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความ
สะดวกในโครงการอาคารชุดไม่แล้วเสร็จ การที่ผู้ซื้อปฏิเสธไม่ชาระเงินงวดสุดท้าย ไม่ถื อว่าผู้ซื้อผิด
สัญญา ในอันที่จะทาให้ผู้ขายสามารถบอกเลิกสัญญาได้61
เมื่อได้พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ขายตามข้อสัญญามาตรฐานที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ประกาศกาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ข้อสัญญามาตรฐานมีเฉพาะข้อสัญญา
ที่กาหนดให้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิ กสัญญาในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอน
กรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ขายนอกเหนือจากนี้ไม่มีปรากฏให้เห็นแต่
อย่างใด ซึ่งแท้จริงแล้วผู้ซื้อยังมีหน้าที่ที่สาคัญอีกสองประการ คือ หน้าที่ในการรับมอบห้องชุด และ
หน้าที่ในการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามวันเวลาที่ผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ซึ่งหน้าที่เหล่านี้
ล้วนมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการชาระราคาแต่อย่างใด แต่ปรากฏว่าไม่มีการกาหนดไว้ในข้อสัญญา
60
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มาตรฐานให้สิทธิแก่ผู้ขายในการบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้ซื้อไม่รับมอบและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่
อย่างใด ซึ่งประเด็นปัญหาในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ยอมรับมอบห้องชุดและรับโอนกรรมสิทธิ์ ก็มีปัญหาอยู่
ไม่น้อยในมุมมองของผู้ประกอบการ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ไปรับมอบและรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
นั้น ผู้ขายจึงควรมีสิทธิเลิกสัญญากับผู้ซื้อได้ใ นกรณีดังกล่าว และเมื่อผู้ขายได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยชอบแล้ว ผู้ขายก็มีสิทธิที่จะนาห้องชุดที่ซื้อขายกันตามสัญญาไปขายให้กับบุคคลใดแทนก็ได้ โดยที่
ผู้ขายไม่ตกเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาและผู้ซื้อไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ขายได้
สิทธิเลิกสัญญาของผู้ซื้อ
ปัญหาที่ผู้ซื้อห้องชุดมักจะประสบมากในอดีต คือ การที่ผู้ขายไม่สามารถด าเนิน
โครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อได้ การดาเนิน
โครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จในที่นี้ หมายถึง การก่อสร้างอาคารชุด และนาอาคารชุดไปจดทะเบียน
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในแต่ละห้องให้กับผู้ซื้อ
ได้ โดยสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ผู้ขายได้ร่างขึ้นมาใช้กับผู้ซื้อไม่มีกาหนดเวลาที่ผู้ขายจะต้องดาเนิน
โครงการอาคารชุดแล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อยังคงมีหน้าที่ต้องชาระเงิน ค่า
งวดในแต่ละงวดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ขายจะก่อสร้างอาคารชุดและห้องชุดเสร็จ
เมื่อไร โดยที่สัญญามาตรฐานที่ผู้ขายได้จัดทาขึ้นเองนั้น มักจะไม่กาหนดหน้าที่และความรับผิดของตน
เอาไว้ แต่จะกาหนดไว้เฉพาะหน้าที่และความรั บผิดของผู้ซื้อ และที่สาคัญข้อสัญญาที่ผู้ขายได้ร่างขึ้น
นั้นจะไม่มีการระบุถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ซื้อกรณีที่ผู้ขายทาผิดสัญญา ฉะนั้นเมื่อปรากฏ
ว่าผู้ขายยังไม่เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารและห้องชุด หรือก่อสร้างล่าช้าจนคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้ว
เสร็จตามกาหนดเวลา ผู้ซื้อบางรายที่ประสงค์จะเลิกสัญญากับผู้ขายก็ไม่กล้าบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก
มิได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนต้น ผู้ซื้อบางรายก็ไม่ทราบว่าหากเกิดกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ซื้อ
ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร หรือผู้ซื้อบางรายที่เห็นปัญหาดังกล่าวก็หยุดชาระเงินค่ างวดทันที ซึ่งการ
กระทาของผู้ซื้อดังกล่าว อาจกลายเป็นว่าผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาและถูกบอกเลิกสัญญาจากผู้ขาย
เสียเอง
ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้รับการแก้ไข โดยสัญญามาตรฐาน สาหรับการซื้อ
ขายห้องชุด โดยกาหนดไว้ในข้อ 3 ให้ผู้ขายที่จะดาเนินการก่อสร้างหรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดต้องกาหนดเวลาที่ผู้ขายจะดาเนินโครงการอาคารชุด
ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก
กับทุกโครงการแล้ว อาจจะมีปัญหาของความล่าช้าของการดาเนินโครงการอาคารชุดในส่วนอื่นๆ อีก
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ข้อสั ญญามาตรฐานในข้อ 7.3 ก็ได้ให้ สิ ทธิในการบอกเลิ กสั ญ ญาแก่ผู้ ซื้ อ ส าหรับกรณีที่ผู้ ขายไม่
สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสัญญา หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้ ว
เสร็จภายในกาหนด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. ให้ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้ซื้อได้ชาระไปแล้วทั้งหมดคืน
จากผู้ขาย และนอกจากจะเรียกคืนได้แล้ว ผู้ซื้อยังมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราเดียวกับเบี้ยปรับที่ถูก
ผู้ขายเรียกให้ชาระกรณีผิดนัดชาระหนี้ รวมทั้งสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้ด้วย
2. หากผู้ ซื้อไม่ใช้สิ ทธิบอกเลิ กสั ญญา ผู้ ซื้อสามารถเรียกเบี้ยปรับจากผู้ ขายเป็ น
รายวันในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดที่ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งรวมแล้วจะเรียกได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของราคาห้องชุดนั้นแต่ผลสุดท้ายเมื่อผู้ซื้อเรียกเบี้ยปรับจากผู้ขายครบร้อยละ 10 ของ
ราคาห้องชุดแล้ว ผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
จากข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ซื้อนั้น
มีอยู่เพียงกรณีเดียว คือ ผู้ขายไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสัญญา
หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด อาจทาให้ผู้ซื้อเข้าใจได้ว่าหากผู้ขายทาผิดสัญญาใน
เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้ซื้อไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ขาย ดังนั้น การกาหนด
รายละเอียดในการเลิกสัญญา จึงควรมีรายละเอียดมากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น เมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้แก้ผู้ซื้อ ภายในระยะเวลาเท่าไร หรือ กรณีผู้ซื้อใช้สิทธิในการ
เรียกเบี้ยปรับกรณีส่งโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือก่อสร้างล่า ช้า ขั้นตอนในการชาระเบี้ยปรับ กาหนด
ระยะเวลาในการช าระเบี้ ย ปรั บ กรณี ผิ ด สั ญ ญาดั ง กล่ า ว หรื อ วิ ธี ก ารช าระเบี้ ย ปรั บ ในข้ อ สั ญ ญา
มาตรฐานมิได้ระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า รายละเอียดดังกล่าว จาเป็นต้องระบุไว้ให้ชัดแจ้ง
และจากช่องว่างของข้อตกลงมาตรฐานดังกล่า ว ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับตามข้อตกลงที่ระบุใน
สัญญาในปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนต่อส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและในชั้น
พิจารณาของศาลอยู่มากมายในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวในลายระเอียดในบทต่อไป
ดังนั้น ควรจะได้มีการกาหนดรายละเอียดในการเลิ กสัญญาในกรณีอื่นๆ รวมทั้ง
ขั้ น ตอนและกระบวนการในการคื น เงิ น ที่ ผู้ จ ะซื้ อ ได้ ช าระมาแล้ ว บางส่ ว นหรื อ เงิ น ดาวน์ และ
รายละเอียดขั้นตอนในการชาระเงินเบี้ยปรับในกรณีผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ที่มีระดับความรุนแรงของปัญหามาก จนผู้
ซื้อต้องการหรือเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่อาจดาเนินต่อไปหรือไม่อาจรักษาไว้ได้ต่อไป ก็ควร
ที่จะได้นาเหตุดังกล่าวมากาหนดให้เป็นกระบวนการและขั้นตอนในข้อตกลงมาตรฐาน
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อย่างไรตาม ข้อสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้ผู้ขายใช้ใน
การทาสัญญากับผู้ซื้อ ไม่ปรากฏว่ามีข้อใดที่กาหนดให้ระยะเวลาและวิธีการที่ผู้ขายต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อ
ชาระมาแล้วบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิ กสัญญา และไม่มีข้อใดที่ก าหนด
วิธีการและกาหนดระยะเวลาในการชาระเบี้ยปรับที่ผู้ขายต้องชาระให้ผู้ซื้อ กรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอก
เลิกสัญญาแต่มีความประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ผลของการเลิกสัญญา
เมื่อผู้ขายทาผิดสัญญาและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขายยินยอมที่จะให้ผู้ซื้อเรียก
เงินที่ ผู้ซื้อได้ชาระไปแล้วทั้งหมดกลับคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผู้ขายกาหนด
สาหรับกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดชาระหนี้ รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้ด้วย
ในส่วนของผู้ขายนั้น เมื่อผู้ขายได้บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากผู้ซื้อผิดนัดชาระ
ราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้น ผู้ขายมีสิทธิได้รับเบี้ยปรับตามที่ได้กาหนดไว้ใน
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ซึ่งเบี้ยปรับนี้เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งคู่สัญญาตกลงกาหนดไว้ล่วงหน้าใน
สัญญา ว่าให้ผู้ขายเรียกได้ต่อเมื่อผู้ซื้อผิดนัดชาระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญา
อย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ประกาศให้ธุรกิจซื้อขายห้อง
ชุดเป็นธุรกิจประเภทควบคุมสั ญญาและได้ประกาศใช้ สัญญาจะซื้อจะขาย อ.ช.22 มาใช้บังคับผู้
ประกอบธุร กิจ หรื อผู้ ขายตั้งแต่ ปี 2551 ซึ่งจากการประกาศใช้ข้ อสั ญญามาตรฐานดัง กล่ า วของ
คณะกรรมการควบคุม สัญญานั้นสามารถแก้ไขปัญหาและลดอานาจต่อรองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่
เกิดขึ้นจากการเอาเปรียบของผู้จะขายกับผู้จะซื้อได้อย่างมาก หากเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีประกาศ
บังคับใช้ข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว แต่หลังจากประกาศใช้ข้อตกลงมาตรฐานมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็
ยังปัญหาที่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ ประกอบกับนับจากวันที่ประกาศใช้ข้อตกลง
มาตรฐานดังกล่ าวจนถึงปั จ จุ บัน ก็เป็นระยะเวลานานแล้ ว สถานการณ์ในสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
พฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ข้อสัญญามาตรฐานที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันอาจจะล่าหลังไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า ข้อสัญญาดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์บางประการและยังไม่มีประสิทธิภาพสาหรับแก้ไขปัญหาได้
เพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทั้งหมดจากการศึกษาข้อตกลงที่ร ะบุใน
สัญญาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ผู้ซื้อได้รับผลกระทบจาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้ขายก่อสร้าง
ห้องชุดล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดแก่ผู้จะซื้อได้ตามกาหนดที่ระบุในสัญญา ข้อสัญญาเรื่องเบี้ย
ปรับ ไม่มีมาตรการในการบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวนเงินค่าเสียหายที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่
สามารถทาให้ผู้จะขายเกรงกลัวที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือส่งมอบห้องชุดตามกาหนด และในการ
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ตรวจรับมอบห้องชุดและระบบภายในห้องชุด ไม่มีหน่วยงานกลางหรือบุคคลภายนอกมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์หรือความชารุดบกพร่องแทนผู้จะซื้อ เนืองจากผู้จะซื้อไม่ มีความรู้ความชานาญในการ
ตรวจสอบความชารุดของห้องชุด นอกจากนี้ ยังมีผู้จะซื้อหลายรายไม่ทราบถึงหน่วยงานของรัฐที่จะมา
ดูแลหรือให้ความเป็นธรรมแก่ตนในกรณีถูกผู้จะขายเอาเปรียบไม่ปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น ด้วย
สภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่า จึง มี ค วามจาเป็ น ที่ จะต้ อ งน าข้ อ สั ญ ญามาตรฐานดั ง กล่ าวมา
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดข้อสัญญามาตรฐานกันใหม่ โดยให้สามารถแก้ไขสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถนาข้อตกลงมาตรฐานที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาประกาศใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มครองผู้บริโภคได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของสภาพปัญหา
และรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้สัญญามาตรฐานมีประสิทธิภาพ ขอนาเสนอในรายละเอียด
ในบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อไป
3.1.4 ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบังคับใช้สัญญาจะซื้อจะขาย
ห้องชุด ตามแบบ อ.ช.22
ในการทาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ
ของบริษัท ฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาในตลาด 62 เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข
ปัญหา เพื่อลดการผิดข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ดังนี้
1) ปัญหาการก่อสร้างห้องชุดล่าช้าและการบังคับเบี้ยปรับกรณี ผู้ขายส่งมอบห้องชุด
ล่าช้า
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ได้ข้อมูลมาในลักษณ์เดียวกันถึงสาเหตุในการ
ก่อสร้างล่าช้าของผู้ขายห้องชุด มีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้
1.1) สาเหตุจากคนงาน
หากจัดเตรียมแผนกาลังคนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องดาเนินการนั้นก็จะ
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการ และนอกจากนั้น ปัจจัยที่นาไปสู่สาเหตุของความ
ล่าช้าที่มาจากสาเหตุจากคนงานอีกประการหนึ่งคือวันหยุด อื่น ๆ อีกหลายประเภท ซึ่งผู้วางแผนงาน
ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ที่สามารถประเมินถึงจานวนคนงานที่อาจไม่เพียงพอ เพราะวันหยุดเหล่า นั้น
ทาให้จานวนคนงานน้อยกว่าความเป็นจริงที่ระบุไว้ในแผนงานก่อสร้าง โดยทั่วไปแบ่งประเภทของ
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ผลสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนผู้ประกอบการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนา จานวน 3
บริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารชุดรวมกันไม่น้อยกว่า 100 โครงการ มีการซื้อขายห้องชุดไม่น้อยกว่า
40,000 ยูนิต
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วันหยุดได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วันหยุดปกติ และวันหยุดตามประเพณี ปัจจัยที่นาไปสู่สาเหตุของ
ความล่าช้าที่มาจากสาเหตุจากคนงานประการที่สองคือ มาจากการที่มอบหมายงานให้กับคนงาน ที่ไม่
เหมาะสมกับลักษณะงาน และความถนัดของคนงาน โดยส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างต้องการคนงานที่
มีฝีมือหรือความชานาญในการทางานจานวนมาก แต่คนงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแรงงานที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม และแรงงานต่างชาติซึงอาจจะมี ความรู้ ความเชี่ยวเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างไม่มากนัก
การใช้คนงานที่ไม่เหมาะสมกับการทางาน ส่งผลให้ผลงานไม่ได้คุณภาพตามข้อกาหนดต้องแก้ไขทา
ใหม่ หรือต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้งานจนกว่าจะชานาญ
1.2) สาเหตุจากวัสดุ เนื่องจาก วัสดุส่งถึงหน่วยงานไม่ทันเวลาต่อการใช้งาน
แรงงานทีเ่ ตรียมไว้ต้องเสียเวลารอคอยงานอื่นที่คอยทาต่อเนื่องก็ทาต่อไม่ได้ ผลกระทบก็คือ แผนงาน
ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามกาหนดได้ การจัดส่งวัสดุไม่ทันตามกาหนดเวลาเกิดขึ้น ได้หลายสาเหตุ
ดังนี้
a) ไม่จัดทาแผนปฏิบัติการจัดหาวัสดุไว้ล่วงหน้า หรือมีการตกหล่ นบาง
รายการไป
b) กระบวนการจัดหาภายในองค์กรเองขาดความคล่องตัว
c) ผลกระทบจากภายนอก เช่น การขนส่งไม่สะดวก สภาพดินฟ้าอากาศ
ฯลฯ
d) เกิดจากการติดขัดของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเอง
e) ปัญหาด้านการลาเลียงวัสดุ และการสารองวัสดุบริเวณงาน
f) การขาดวัสดุทจี่ ะนามาทาชิ้นส่วนเฉพาะของงานบางประเภท
1.3) สาเหตุจากการสั่งการการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าของโครงการเอง เมื่อเริ่ม
งานออกแบบ อาจยังไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ในโครงการอาคารชุดในบางส่วนซึ่งอาจ
มีน้อยก็ถือว่าปกติ แต่ถ้ามีมากจะก่อให้เกิดปัญหาในงานก่อสร้างทันที เนื่องจากอาจต้องมีการทุบรื้ อ
ทาใหม่หรือหยุดรอการตัดสินใจ และส่งผลให้ต้ นทุนงานก่อสร้างบานปลายออกไปมากจนเป็นปัญหา
ข้อโต้แย้ง การเปลี่ยนแปลงรายการประกอบแบบบ่อยครั้ ง การแก้ไขงานซึ่งนาไปสู่การรื้อทาใหม่ เป็น
ต้น
ปัจจัยที่นาไปสู่สาเหตุของความล่าช้าที่มาจากสาเหตุจากการสั่ง
เปลี่ ย นแปลงงานประการที่ ส อง คือ การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแบบ เนื่องจาก ผู้ ออกแบบจะทาการ
ออกแบบคร่าว ๆ เพื่อยื่นขออนุญาตจากทางราชการก่อน เมื่อถึงเวลาก่อสร้างจริง ก็จะทา การแก้ไข
และเพิ่มเติม รายละเอียดซึง่ หากการแก้ไขนั้น ทาไม่สมบูรณ์และครบถ้วน จะทาให้แบบต่าง ๆ ขัดแย้ง
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กันอย่างมาก หรืออาจเกิดปัญหาจากการแก้ไขแบบจากผู้ออกแบบเจ้าใหม่ซึ่งไม่ใช่เจ้าเดิมที่ได้เคย
ออกแบบไว้
ปัจจัยที่นาไปสู่สาเหตุของความล่าช้า ที่มาจากสาเหตุจากการสั่งเปลี่ยนแปลง
งานประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์จากเจ้าของโครงการ
1.4) สาเหตุจากการจัดการและการวางแผนงาน เนื่องจาก ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่
ปฏิบัติตามแผนทีก่ าหนดไว้
1.5) สาเหตุจากการประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร มีสาเหตุมาจากการขาด
ประสบการณ์ทางาน วิธีปฏิบัติหรือการดาเนินการไม่เหมาะสม ขาดแคลนบุคลากร และขาดเครื่องมือ
ทีช่ ่วยในการสื่อสาร
1.6) สาเหตุจากความประสานงานกับหน่วยงานราชการ เป็นสาเหตุที่ เกิดจาก
การขออนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการละเลยในการติดตามตรวจสอบ
รวมถึง การออกแบบที่ผิดกับกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติอาคารชุด
1.7) สาเหตุจากอุปกรณ์และเครื่องจักรกล ขาดการดูแลบารุงรักษาจนเกิดความ
เสียหาย การขาดแคลนและการจัดส่งล่าช้า และผู้ควบคุมไม่มี ความชานาญในการใช้อุปกรณ์และ
เครือ่ งจักรกล
1.8) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม ปัญหาสภาพอากาศหรือปัญหาการจราจร เป็น
ต้น
1.9) โฉนดที่ดินที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ยังติดภาระจานองผู้ประกอบการไม่ไปไถ่
ถอนจ านองทาให้ โ ฉนดที่ดิน หลุ ดจ านอง ผู้ ประกอบการจึงไม่มีโ ฉนดที่ดินไปดาเนินการขอยื่นจด
ทะเบียนอาคารชุดต่อสานักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้
1.10) การก่อสร้างอาคารชุดเสร็จ แต่ไม่ได้รับแบบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ชุดหรือที่เรียกว่า “แบบ อ.6” จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวได้ เหตุ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ดาเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง (อ.1)
เพราะอาคารชุดเป็น อาคารเข้าข่ายอาคารประเภทควบคุมการก่อสร้าง ตามมาตรา 32 หรือตาม
กฎกระทรวงกาหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
เจ้าของอาคารจะต้องดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ให้เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ ภายหลังจากที่ได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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1.11) ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มีมาตรการลงโทษ
กรณีผู้ขายส่งมอบห้องชุดล่าช้า ไม่รุนแรงพอที่จะทาให้ผู้ขายต้องเกรงกลัวหรือจะต้องระมัดระวังไม่ให้
ตนต้องผิดสัญญา และ ไม่มีมาตรการในการบังคับเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อ กล่าวคือ จากการสัมภาษณ์
ตัวแทนผู้ประกอบจานวน 3- 4 บริษัท ผู้วิจัยได้รับข้อมูลมาในลักษณะเดีย วกันว่า เนื่องจากข้อตกลง
เบี้ยปรับที่ระบุในสัญญา (อ.ช.22) ไม่รุนแรงพอที่จะบังคับให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาได้ เนื่องจากใน
ปั จ จุ บั น อัตราเบี้ ย ปรั บกาหนดไว้ขั้นต่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.01 ของมูล ค่าห้ องชุดที่ระบุไว้ตาม
สัญญา และเมื่อรวมเบี้ยปรับแล้วสูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุดที่ระบุในสัญญา
ดังนั้น เมื่อเทียบอัตราราคาห้องชุดที่เสนอขาย ณ วันทึ่เสนอขาย (ก่อนการก่อสร้าง) กับราคา ณ วันที่
เสนอขาย (วันที่ห้องชุดก่อสร้างเสร็จ) มีส่ว นต่างที่ผู้ขายสามารถนาไปเพิ่มราคาเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ
รายอื่นได้ ดังนั้น ผู้ขายจึงไม่เกรงกลัวอัตราเบี้ยปรับที่ระบุในสัญญา เช่น ณ วันที่เสนอขายครั้งแรก
(ก่อนเริ่มการก่อสร้างห้องชุด) ผู้ขายเสนอราคาขาย ในราคาห้องละ 1,500,000 บาท ในกรณีนี้ หาก
ผู้ ขายส่ งมอบห้ องชุ ดล่ าช้า หากจะเสี ยค่าปรับก็เสี ยไม่เกินร้อยละ 10 ของมูล ค่าห้ องชุด (ไม่เกิ น
150,000 บาท) ซึ่งเมื่อผู้ขายได้สร้างห้องชุดเสร็จพร้อมโอนให้แก่ผู้ซื้อ ราคาห้องชุด ณ วันที่สร้างเสร็จ
จะดีดตัวขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ของราคาห้องชุด ณ วันที่ซื้อขายครั้ งแรก หรือ มี
ราคาไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อัตราเบี้ยปรับขั้นต่าที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะ
ขายนั้น ไม่จูงใจหรือไม่รุนแรงพอที่จะบังคับให้ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได้
ข้อมูลว่า หาก อัตราเบี้ยปรับตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ปรับขึ้น เป็นอัตราค่าปรับ
รายวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าห้องชุดและเบี้ยปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าห้อง
ชุด มีผลกระทบกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ขายที่จะต้องปฏิบัติหรือต้องก่อสร้างห้องชุดให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ อีกทั้ ง ถ้าหากข้อตกลงที่ระบุในสัญญา มีขั้นตอนหรือให้สิทธิผู้ซื้อ
ที่จะบังคับเบี้ยปรับโดยการหักกลบลบหนี้ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยนาเบี้ยปรับมาหักกลบลบ
หนี้กับเงินที่ต้องชาระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ยิ่งมีผลกระทบกระทบต่อผู้ขาย ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา
และดาเนินการก่อสร้างให้สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อตามกาหนดระยะเวลายิ่งขึ้น
2) ปัญหาผู้ประกอบการส่งมอบห้องชุดที่มีการชารุดบกพร่องหรือความชารุด
บกพร่องเกิดขึ้นภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้ขายห้องชุด พบว่า ในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ขายมีปัญหาในการส่งมอบห้องชุดให้แก่ลูกค้าจริง เนื่องจาก ในการดาเนินโครงการบางโครงการ
บริษัท มีนโยบายในการเร่งยอดการขายหรือเร่งยอดโอน ดังนั้น การส่งมอบห้องชุดเพื่อลดขั้นตอนใน
การตรวจสอบความชารุดบกพร่องหรือลดระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขความชารุดบกพร่อง
บริษัท ฯ จะปล่อยให้ผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็นผู้ตรวจสอบห้องชุดเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปล่อยให้
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เป็น DEFECT ของลูกค้า คือ ให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อ มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของห้องชุดและวัสดุ
อุปกรณ์เอง ซึ่งการกระทาดังกล่าวดัง มีทั้งผลดีและผลเสียแก่ผู้ขายและผู้ซื้อหลาย ๆ กรณี เช่น กรณี
ห้องชุดมีความชารุดบกพร่องที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ในการตรวจสอบ ผู้ซื้อหรือลูกค้าจะ
ไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของห้องชุดในส่วนนี้ได้เลย เช่น การตรวจสอบความแข็งแรงของ
ผนัง , ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในห้องชุด รวมถึงระบบประปาหรือระบบน้าดีและระบบน้าทิ้ง เป็นต้น
ซึ่งปัญหาจากพวกระบบดังกล่าวมีเหตุการณ์ความเสี ยหายจากการไม่ตรวจสอบระบบดังกล่าว ที่
เกิดขึ้นหลังจากโอนห้องชุด ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในห้องชุดของผู้ซื้อได้รับความเสียหาย ผู้ซื้อหลาย
รายได้นาคดีมาฟ้องร้องผู้ขายหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการ หลายราย ดั งนั้น จากการสัมภาษณ์
ตัว แทนผู้ ขาย ได้ความว่า หากในข้อตกลงที่ระบุในสั ญญาจะซื้อจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มี
ขั้นตอนในการตรวจรับมอบห้องชุดโดยให้บุคคลภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบก่อนจะถึง
ขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยคู่สัญญาอาจจะตกลงให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบดังกล่าว ย่อมสามารถลดปัญหาและข้อขัดแย้งถึงคุณภาพของสินค้าจากทาง
ฝั่งผู้ขายได้ในระดับหนึ่ง
3) ปัญหาในการคืนเงินที่ผู้ซื้อได้ชาระมาแล้วบางส่วนภายหลังสัญญาเลิกกัน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ประกอบการ ได้ข้อมู ลว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้
สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญญามีส าเหตุห ลายประการ เช่น กรณีผู้ ซื้อไม่ส ามารถผ่ อนช าระเงินดาวน์ได้ตาม
กาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ , ผู้ซื้อได้ทาการซื้อขายห้องชุดโครงการอื่น , ไม่ประสงค์ที่จะซื้อห้อง
ชุดอีกต่อไป และสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์ ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ว่า ในกรณีที่สัญญาเลิ กกัน ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายผู้ ซื้อเป็นฝ่ ายบอกเลิ กสัญญาและทางบริษัท ฯ มี
นโยบายในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีเดียว คือ ในกรณีที่ผู้ซื้อชาระหนี้หรือผ่อนเงินดาวน์ตรงตาม
กาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา และฝ่ายผู้ขายไม่สามารถส่งมอบห้องชุดหรือโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เท่านั้น สาหรับระยะเวลาในคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
แต่ละรายนั้น ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขั้นตอนในการ
เสนอผู้ มีอานาจอนุ มัติ , จ านวนเงินที่ต้องคืนเงิ นให้ แก่ผู้ ซื้อ , จานวนห้ องชุดที่เหลื ออยู่ ในแต่ ล ะ
โครงการ กล่าวคือ ในกรณีที่โครงการยังมีห้องชุดเหลือจานวนมากและห้องชุดที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา
นั้น ยังไม่มีผู้ซื้อรายอื่นมาติดต่อทาสัญญาจอง ดังนั้น ผู้ขายอาจจะดึงเวลาไว้ เผื่อผู้ซื้ อจะเปลี่ยนใจ
ยอมรั บ โอนห้ องชุดต่อไป จากข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์ดังกล่ าว ผู้วิจัยเห็ นว่า ข้อมูล ที่ได้จาก
ผู้ประกอบการหรือผู้ขายนั้น ขัดแย้งกับกรณีข้อร้องเรียนที่ได้ข้อมูลจากการเก็บสถิติข้อร้องเรียนของ
สานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นว่า หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม กาหนดระยะเวลาการคืน
เงิน ให้ แก่ผู้ ซื้อ ในกรณีที่ผู้ ซื้อใช้สิ ทธิบอกเลิกสั ญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และกาหนดมาตรการ
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ลงโทษกรณีผู้ขายเพิกเฉยไม่คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายในกาหนดระยะเวลาจะต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยใน
อัตราสูงสุด ซึ่งจากข้อเสนอดังกล่าวได้สอบถามตัวแทนผู้ ประกอบการทั้ง 3 บริษัท ได้ข้อเสนอว่าหาก
มีข้อตกลงกาหนดระยะเวลาคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.
22) ไม่ได้ระบุกาหนดระยะเวลาในดารคืนเงินไว้ และหากมีกาหนดระยะเวลาระบุในสัญญาดังกล่าว
ผู้ประกอบการก็จะปฏิบัติตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และจากการสอบถามระยะเวลาในการคืน
เงินที่ เป็นระยะเวลาพอสมควรในการขอคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบได้แจ้งกาหนดระยะเวลามา
ในช่วง 30 – 45 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการ
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้ อ มูล มี ขั้นตอนในการเสนอขออนุมั ติ คืน เงิ น จึงเสนอกาหนดช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว

3.2 กฎหมายต่างประเทศและบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
3.2.1 สัญญาซื้อขายของประเทศอังกฤษ63
ประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติเรื่องซื้อขายอยู่ใน The Sale of Goods Act 1979 ได้กล่าวถึง
ความหมายของสัญญาซื้อขายไว้ใน Section 2 (1) ดังนี้ คือ
“ A contract of sale of goods is a contract by which the seller transfers
or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a money consideration,
called the price.”
สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาซื้อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ หรือตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อได้รับการตอบแทนเป็นเงิน ซึ่งเรียกว่า ราคา
การทาสัญญาซื้อขายสิ่งของในประเทศอังกฤษ ระบบสัญญาที่ใช้คือ ระบบสัญญา
เดียว โดยระบบนี้ กรรมสิทธิ์ในสิ่งของย่อมโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อด้วยอานาจแห่งสัญญา กล่าวคือ
กรรมสิ ทธิ์จ ะโอนทัน ทีในขณะทาสั ญญากัน แต่ตัว ทรัพย์ดังกล่ าวจะต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ งและ
ปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ในการโอนทรัพย์หรือตามที่ผู้ซื้อกับผู้ขาย ได้แสดงเจตนาตกลงกันให้โอนใน
เวลาหนึ่งเวลาใด
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ในการซื้อขายสิ่งของตามกฎหมายอังกฤษนั้น นอกเหนือจากผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์
หรือตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นความสาคัญของการทา
สัญญาซื้อขายอีกอย่างหนึ่ง คือ การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อตอบแทนการได้รับเงิน
จากผู้ซื้อ ทาให้เห็นว่า คาว่า ซื้อขาย นั้น มีความหมายรวมถึงการส่งมอบด้วย64 ทั้งนี้ เพราะสัญญาซื้อ
ขายนั้น นอกจากก่อตั้งบุคคลสิทธิแล้วยังทาให้ทรัพย์สินโอนไปด้วย ซึ่งตามมาตรา 61 (1) ของ The
Sale of Goods Act 1979 ได้กล่าวถึงความหมายของการส่งมอบเอาไว้ว่า การส่งมอบ หมายความ
ว่า การโอนไปซึ่งความครอบครองโดยสมัครใจ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง65
ตามบทบัญญัติใน Sale of Goods Act 1979 Section 2 (6) 66 มีข้อความว่า
“สัญญาจะซื้อจะขายจะกลายเป็นสัญญาซื้อขายต่อเมื่อกาหนดเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว
หรือเงื่อนไขสาเร็จแล้ว และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์โอนไป”
จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติกฎหมายของอังกฤษ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขายจะโอนไป
ยังผู้ซื้อต่อเมื่อเงื่อนไขบางอย่างได้สาเร็จลง เรียกว่า สัญญาจะซื้อจะขาย (Agreement to sell) ได้มี
การกาหนดนิยามของ (Agreement to sell) ว่าหมายถึง การทาสัญญาซื้อขายซึ่งมิได้มุ่ งโดยตรงต่อ
การโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อทันที หรือกฎหมายไทย เรียกว่า สัญญาจะซื้อจะขาย
การทาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารชุดนั้น นอกจากซื้อขายห้องชุด
แล้วยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องชุดแต่ละห้องที่จาเป็นสาหรับการอยู่อาศัยของผู้ซื้อ หากอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่ติดตั้งไว้ภายในห้องชุดเกิดความเสียหายหรือชารุดบกพร่องขึ้น ผู้ซื้อก็ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อพิจารณาตาม The Sale of Goods Act 1979 นั้น มีบทบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองผู้ ซื้อทั้ งใน
เรื่องของความชารุดบกพร่องและการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขาย โดยบทบัญญัติ ถึงความรับผิดของ
ผู้ขายในความชารุดบกพร่องและการรอนสิทธิไว้ด้วย
The Sale of Goods Act 1979 ได้กล่าวถึงความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องใน
สัญญาซื้อขาย ไว้ในบทบัญญัติมาตรา 14 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
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Sir M.D.Chalmer, The Sale of Goods Act 1893., (London : Butterworths, 1924), p.2.
Sale of Goods Act 1979 Section 61 …(1) Voluntary transfer of possession from one
person to another
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Sale of Goods Act 1979 Section 2 …(6) An agreement to sell becomes a sale when the
time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be
transferred.
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กฎหมายอื่น ถือว่า มีคารับรองหรื อเงื่อนไข โดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมสาหรับ
เจตนาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งขายนั้น เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้ซื้อทาให้ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงเจตนาในการทา
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินหรือผู้ซื้ออาศัยความชานาญหรือความไว้วางใจของผู้ขายหรือการซื้อขายที่
กระทาในเชิงธุรกิจของผู้ขาย (ไม่ว่าผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตด้วยหรือไม่ก็ตาม) ถือว่ามีเงื่อนไขโดยปริยายว่า
ทรัพย์สินนั้นจะมีความเหมาะสมแก่ผลประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกติ เว้นแต่การซื้อขายที่อยู่ภายใต้
บังคับของสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า ถือว่าไม่มีเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ในกรณีการซื้อขายทรัพย์สินโดยคาพรรณนา (ไม่ว่าผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตด้วย
หรือไม่) ถือว่ามีเงื่อนไขโดยปริยายว่า ทรัพย์สินนั้นมีคุณภาพสามารถใช้สอยประโยชน์ได้ตามวิสัยของ
บุคคลทั่วไป เว้นแต่ผู้ซื้อได้ตรวจสอบทรัพย์สินนั้นแล้วพบความชารุดบกพร่องนั้น”
(3) คารับรองหรือเงื่อนไขโดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมตาม
เจตนาโดยเฉพาะเจาะจงตามประเพณีการค้า
(4) คารับรองหรือเงื่อนไขโดยแจ้งชัด ไม่ปฏิเสธคารับรองหรือเงื่อนไขโดยปริยาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ไม่ได้รับความยินยอม...”
The Sale of Goods Act 1979 ของประเทศอังกฤษบัญญัติให้ผู้ขายต้องรับผิดเพื่อ
ความชารุดบกพร่องแต่ก็ไม่ได้บัญญัติให้ความหมายไว้โดยตรง แต่จากหลักที่บัญญัติในเรื่องความรับ
ผิดเพื่อความชารุดบกพร่องในมาตราดังกล่าวเน้นถึงกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายเสื่อมคุณค่า เสื่อมความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ประโยชน์มุ่งหมายโดยสัญญา โดยไม่ได้พิจารณาว่าการ
เสื่อมคุณค่าหรือความเหมาะสมนั้น จะต้องเกิดจากทรัพย์มีความเสื่อมเสียในเนื้อหาแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการรอนสิ ทธิในสัญญาซื้อขาย ซึ่งผู้ซื้อถูกรบกวนการ
ครองครองโดยปกติสุ ขจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิดี กว่า โดยมูล เหตุอาจมาจากการที่ผุ้ ขายไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย หรือทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ใน The
Sale of Goods Act 1979 ได้กาหนดเงื่อนไขและการรับประกันให้ผู้ ขายต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย โดยบัญญัติไว้ใน Section 12 ดังนี้67
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จราวุฒิ อานักมณี , เรื่องเดียวกัน.
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“(1) ในสัญญาซื้อขาย กรณีอื่น ๆ นอกจาก (3) ที่จะกล่าวต่อไป มีเงื่อนไขโดยปริยาย
ในส่วนของผู้ขาย คือ ในกรณีของสัญญาซื้อขาย ผู้ขายมีสิทธิที่จะขายทรัพย์และในกรณีของสัญญาจะ
ซื้อจะขาย ผู้ขายจะมีสิทธิเช่นนั้นเมื่อกรรมสิทธิ์ต้องโอน
(2) ในสัญญาซื้อขาย กรณีอื่น ๆ นอกจาก (3) ที่จะกล่าวต่อไป มีประกันโดยปริยาย
ว่า
(a) ทรัพย์สินนั้นเป็นอิสระ และยังคงเป็นอิสระอยู่จนกระทั่งเวลาที่ทรัพย์สิน
ต้องโอน โดยเป็นอิสระจากภาระติดพันใด ๆ ซึ่งไม่ถูกเปิดเผยหรือรู้โดยผู้ซื้อก่อนทาสัญญา
(b) ผู้ซื้อจะได้ครองครองทรัพย์โดยสงบ เว้นแต่ว่าการถูกรบกวนโดยเจ้าของ
ที่แท้จริงหรือบุคคลอื่น ๆ ผู้มีสิทธิในภาระติดพันใด ๆ นั้น ได้เปิดเผยหรือรู้อยู่ก่อนแล้ว
(3) อนุมาตรานี้ใช้ในสัญญาซื้อขาย กรณีที่ปรากฏจากสัญญาหรือสรุปจากเจตนา
ตามพฤติการณ์ของสัญญาว่า ผู้ขายจะโอนไปซึง่ กรรมสิทธิ์เช่นที่ผู้ขายหรือบุคคลภายนอกจะมีเท่านั้น
(4) ในสัญญาตามอนุมาตรา (3) ข้างต้น มีการประกันโดยปริยายด้วยว่าภาระติดพัน
ทั้งหมดที่ผู้ขายรู้และผู้ซื้อไม่รู้จะได้รับการเปิดเผยก่อนการทาสัญญา
(5) ในสัญญาตามอนุมาตรา (3) ข้างต้น มีการประกันโดยปริยายด้วยว่าต่อไปจะไม่
มีการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของผู้ซื้อจาก
(a) ผู้ขาย
(b) ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาตามสั ญ ญามี เ จตนาว่ า ผู้ ข ายโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่
บุคคลภายนอกมี ซึ่งก็คือ บุคคลภายนอกนั้น
(c) ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งเรียกร้องผ่านผู้ขายหรือบุคคลภายนอก ถึงการมีภาระติด
พันใดๆที่ได้เปิดเผยหรือที่ผู้ซื้อรู้อยู่ก่อนแล้วก่อนทาสัญญา...68”
บทบั ญญัติ Section 12 (1) ถือเป็นเงื่อนไขโดยปริยายของผู้ขายว่าในขณะที่ทา
สัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นเวลาที่กรรมสิทธิ์ต้องโอนไปยังผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
และในขณะทาสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะขายต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเวลาที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่ผู้จะซื้อ กล่าวคือ ในขณะที่มีการตกลงขายทรัพย์สินกันนั้น ผู้ขายอาจจะยังไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
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พาณิภัค ธนกิจไพบูลย์, “ความรับผิดในการรอนสิทธิตามสัญญาซือ้ ขาย”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2549), น.116-117
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ทรัพย์สินที่ขายในเวลาทาสัญญาจะซื้อจะขายก็ได้ แต่ในเวลาที่กรรมสิทธิ์ต้องโอนไปยังผู้ ซื้อ ผู้ขาย
จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งความรับผิดในการรอนสิทธิตามกฎหมายอังกฤษนี้
ถือว่าเป็นความรับผิดเด็ดขาด จึงไม่ขึ้นอยู่กับความผิดหรือความรู้ของผู้ขายเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ทาสัญญาซื้อขายกัน และเมื่อมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที
ในส่ ว นความรับ ผิดของผู้ ขาย Section 12 (2) ได้กาหนดให้ ผู้ ขายรับประกันโดย
ปริยายว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นอิสระจากภาระติดพันใด ๆ เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิยึดหน่วง
ซึ่งความรับผิดของผู้ ขายใน Section 12 (2) นี้ เป็นความรับผิดเด็ดขาดเช่นเดียวกับ Section (1)
อย่างไรก็ตาม Section 12 (2) นี้ เป็นการฝ่าฝืนการรับประกันซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเท่านั้น
สาหรับ Section 12 (3) – (5) เป็นกรณีที่ระบุในสัญญาโดยชัดแจ้งหรือสรุปเจตนา
ตามสัญญาได้ว่าคู่สัญญารู้กันอยู่ว่า ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์อย่างจากัดและจะโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์เช่นที่ผู้ขาย
หรือบุคคลภายนอกมีเท่านั้น ซึง่ Section 12 (3) – (5) ก็ได้บัญญัติให้ผู้ขายรับประกันโดยปริยายว่า
1) ภาระผูกพันทั้งหมดผู้ขายรู้จะถูกเปิดเผยไปยังผู้ซื้อก่อนทาสัญญา
2) ผู้ขายจะไม่รบกวนการครอบครองโดยสงบของผู้ซื้อ
3) ไม่มีการรบกวนการครอบครองโดยสงบของผู้ซื้อจากบุคคลภายนอก
4) ไม่มีการรบกวนการครองครองโดยสงบจากผู้มีสิทธิในภาระติดพันใดๆ
ตามกฎหมายอังกฤษ สัญญาสาหรับการขายหรือจาหน่ายซึ่งผลประโยชน์อื่นใดใน
ที่ดินต้องทาเป็นหนังสือ โดยมีการบัญญัติไว้ใน มาตรา 40 ของ The Law of Property Act 1952 ว่า
(1) ไม่มีการกระทาที่อาจขึ้นกับสัญญาสาหรับการขายหรือจาหน่ายซึ่งประโยชน์ใดๆ
ในที่ดิน เว้นแต่มีข้อตกลงว่าการกระทาดังกล่าวได้ถูกนา หรือบันทึกความจา หรือเป็นหนังสือ และลง
นามโดยคู่สัญญาที่ถูกต้องหรือโดยบุคคลอื่นผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(2) มาตรานี้ น ามาใช้ กั บ สั ญ ญาไม่ ว่ า จะได้ ท าก่ อ นหรื อ หลั ง วั น เริ่ ม ต้ น ของ
พระราชบัญญัตินี้และไม่มีผลกระทบต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาหรือการ
ขายโดยศาล
ผลของข้ อ ก าหนดนี้ คื อ สั ญ ญาต้ อ งท าเป็ น หลั ก ฐานโดยบั น ทึ ก ความจ าต้ อ งมี
ข้อกาหนดของคู่สัญญารวมทั้งสิ่ง ที่เป็นสาระสาคัญของสัญญาอย่างเพียงพอด้วย ยิ่งไปกว่านั้นต้อง
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กล่าวถึง ค่าตอบแทน และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นสาระสาคัญของคู่สัญญา บันทึกนี้ต้องลงนามโดย
คู่สัญญาฝ่ายที่รับผิดชอบ นั้นคือ คู่สัญญาผู้ต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา
ซึ่งเป็นไปได้สาหรับบันทึกที่ถูกทาขึ้นจากเอกสารเพียง 2 หรือมากกว่า 2 แผ่น ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขว่า เอกสารที่ได้ลงนามโดยโจทก์ ซึ่งมีการอ้างอิงในเอกสารที่สองอย่างเพียงพอและใน
เอกสารที่สองเมื่ออ่านประกอบกันจะเป็นบันทึกที่สมบูรณ์
ตามมารา 40 ดังกล่าว ไม่ได้กล่าวว่าสัญญาสาหรับขายหรือจาหน่ายซึ่งประโยชน์อื่น
ใดในที่ดินไม่สามารถทาด้วยวาจาได้ แต่เพียงสัญญาดังกล่าวไม่สามารถบังคับให้กระทาได้ เว้นแต่มี
บันทึกที่มีข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 40 (1) วิธีเดียวที่จะป้องกันสัญญาไม่ให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ
เป็นสัญญาภายในหลักการปฏิบัติตามสัญญาบางส่วนที่ระบุในมาตรา 40 (2) และสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่
จะทาได้
แต่ในปัจจุบันพระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับการซื้อขายที่ดินของประเทศอังกฤษคือ
The Law of Property Act 1982 ซึ่งเป็นไปตามาตรา 2 (1) ที่บัญญัติว่า
“ (1) A contract for the sale or other disposition of an interest in land
can only be made in writing and only by incorporating all the terms which the parties
have expressly agreed in one document or, where contracts are exchanged, in each”
“สั ญ ญาส าหรั บ การขายหรื อ จ าหน่ า ยซึ่ ง ผลประโยชน์ อื่ น ใดในที่ ดิ นต้ อ งท าเป็น
หนังสือและประกอบไปด้วยข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาได้ตกลงอย่างชัดแจ้งในเอกสารหนึ่งฉบับหรือกรณีที่
สัญญาถูกแลกเปลี่ยนให้แต่ละฝ่าย”
ดังนั้น สัญญาสาหรับการขายหรือจาหน่ายซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ดินต้องทาเป็น
หนังสือ โดยสัญญานั้นต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นตกเป็นโมฆะ 69 การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ด้วยวาจาจะไม่สมบูรณ์และไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาประเด็นโครงสร้างของ The Law of Property Act 1952 มาตรา 40
เปรียบเทียบกับ The Law of Property Act 1982 มาตรา 2 (1) ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจะเห็น
ได้ว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียดที่สาคัญอย่างชัดเจนคือ The Law of Property Act 1952
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มาตรา 40 เพีย งต้องการให้ สั ญญาถูกลงนามโดยคู่สั ญญาฝ่ ายที่ ต้องรั บผิ ด แต่ตาม The Law of
Property Act 1982 มาตรา 2 (1) ต้องการให้สัญญาถูกลงนามโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย
การซื้ อ ที่ ดิ น ตาม The Law of Property Act 1982 นี้ มี ค วามหมายรวมถึ ง
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่ดินด้วย ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น บ้าน อาคารชุดที่ได้
ก่อสร้างบนที่ดินด้วย
การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินกฎหมายอังกฤษนั้น ที่ดินจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการทา
สัญญาเสร็จสิ้นแล้ว แม้ยังไม่ส่งมอบแต่ถ้าสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์จะโอน
เมื่อส่งมอบการครอบครองแล้ว กรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบแล้ว การส่งมอบในที่นี้
รวมถึง การส่งมอบโดยปริยายด้วย ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จะ
โอนเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ดังนั้น ในกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น กรรมสิทธิ์จึงโอนเมื่อทา
สัญญาเสร็จ แต่ถ้ากฎหมายกาหนดให้มีแบบหรือคู่กรณีตกลงกันเป็นพิ เศษอย่างอื่น กรรมสิทธิ์ยังไม่
โอนไปจนกว่าจะทาตามแบบหรือเมื่อคู่กรณีปฏิบัติครบถ้วนตามที่ตกลงแล้ว70
ลักษณะที่สาคัญของการซื้อและการขายที่ดิน รวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในที่ดินตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ เมื่อมีการทาสัญญาซื้อขายที่ดินและผลประโยชน์ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในที่ดินนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์กับกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการบังคับใช้สัญญาและกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน กล่าวคือ กฎและข้อบังคับดังกล่าวมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการซื้อขายที่ดิน
เพราะว่า ถ้าการทาสัญญาไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ซื้อที่ดินรวมถึง
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่ดิน จะไม่สามารถบังคับใช้สัญญาที่ตนได้ทาไว้ได้ รวมทั้งผู้ซื้อก็ไม่
สามารถได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งคาว่า ผู้ซื้อ ในที่นี้ ตาม The Law of Property
Act 1982 ได้ให้คานิยามไว้ว่า
“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่านั้น คือ ที่ดิน อีกทั้งยังหมาย
รวมถึง ผู้เช่า ผู้จานอง และบุคคลอื่นซึ่งได้พิจารณาถึงคุณค่าของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ครอบครองที่ดิน 71 ดังนั้น เมื่อพิจารณาผู้ซื้อที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ต้องเป็นผู้ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินและรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่ดินด้วย เช่น สิ่งปลูกสร้างบน
ที่ ดิ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ซื้ อ อั น เป็ น ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการครอบครองที่ ดิ น และ
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นอกจากนี้ เมื่อคาว่า ผู้ซื้อ หมายความรวมถึง ผู้เช่าและผู้จานองด้วยแล้ว ดังนั้น กฎและระเบียบที่
กล่าวถึง ข้างต้นนั้น จะควบคุมเกี่ยวกับการเช่าและการจานองด้วย
ตามกฎหมายอังกฤษนั้น เมื่อคู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายผิดสัญญาซื้อขาย คู่สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่ งมีสิ ทธิส าคัญ 2 ประการ คือ สิ ทธิในการเลิ กสั ญญาและสิ ทธิเรียกร้องค่าเสี ยหาย ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การเกิดสิทธิเลิกสัญญา
ตามกฎหมายอังกฤษนั้น การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งได้ทาผิดสัญญาซึ่งมีสาเหตุ 2 ประการด้วยกัน คือ
ประการที่หนึ่ง คือ การชาระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญา
ตามกฎหมายอังกฤษ ถือว่าหน้าที่ตามสัญญาเป็นสิ่งที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยคู่สัญญาจะต้องประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ให้คามั่นไว้ในขณะที่ทาสัญญากัน ซึ่งหากคู่สัญญา
ฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถชาระหนี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่ได้ให้คามั่นไว้ โดยไม่มีเหตุจะ
อ้างได้แล้วนั้น กฎหมายถือว่า คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา ทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายได้
การชาระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท72 ได้แก่ การไม่ชาระหนี้
เลย (non-performance) การชาระหนี้ล่าช้า (late performance) และการชาระหนี้ชารุดบกพร่อง
(defective performance) ดังนั้น เมื่อมีการชาระหนี้ไม่ถูกต้อง คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิ ทธิ
เรี ย กค่ า เสี ย หายได้ แต่ ห ากการช าระหนี้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งดั ง กล่ า ว เป็ น การไม่ ช าระหนี้ ใ นเรื่ อ งที่ เ ป็ น
สาระสาคัญแล้ว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ตนไม่ต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้
ประการที่สอง คือ การแสดงเจตนาที่จะไม่ชาระหนี้ก่อนหนี้ถึงกาหนด
ระบบกฎหมายของอังกฤษมีหลักการว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องร้องคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งได้ เฉพาะกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชาระหนี้ตามคามั่นที่ให้ไว้ในสัญญา แต่หากก่อนถึง
กาหนดการชาระหนี้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้แสดงอย่างชัดเจนโดยการประกาศอย่างชัดแจ้งหรือโดยการ
กระทาที่จงใจว่าเขาไม่ต้องการปฏิบัติหน้าที่หรือชาระหนี้ตามสัญญาอีกต่อไป คู่สัญญาฝ่ายสามารถถือ
ประกาศหรื อ การกระท านั้ น ว่ า เป็ น การผิ ด สั ญ ญาและถื อ ว่ า สั ญ ญาได้ สิ้ น สุ ด ลง พร้ อ มทั้ ง เรี ย ก
ค่าเสียหายสาหรับการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ชาระหนี้ได้ เขาอาจถือว่าสัญญายังคงมีอยู่และรอจนกว่า
จะถึงเวลาชาระหนี้และเรียกค่าเสียหายได้
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เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายสัญญาของประเทศอังกฤษแล้ว จะเห็นได้ว่า เมื่อคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิสาคัญ 2 ประการ73 ได้แก่
1) สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
2) สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
1. สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
สิทธิในการบอกเลิกสัญญานั้น หลักกฎหมายสัญญาของประเทศอังกฤษ ได้มีการ
แบ่งแยกความสาคัญของข้อสัญญาว่า หากเป็นข้อสัญญาที่เป็นสาระสาคัญแห่งสัญญา หากผิดสัญญา
ข้อนี้ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาได้ทันที แต่หากเป็นข้อสัญญาที่ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ แห่ ง
สัญญา หากไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญานี้ ไม่ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาได้ทันที แต่ทาให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกร้องค่าเสียหายได้เท่านั้น
2. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญา ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญาอาจเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งเพื่อ
เยียวยาความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่พึงได้รับตามสัญญาอันเนื่องมาจากการผิด
สัญญาที่เรียกว่า ความเสียหายจากการขาดประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายสาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปเพื่อเตรียมการเนื่องจากเชื่อว่าจะได้มีการปฏิบัติตาม
สัญญา ที่เรียกว่า ความเสียหายจากการเชื่อว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญาอีกด้วย โดยสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายนั้น กฎหมายอังกฤษถือว่า เป็นสิทธิโดยแท้ของคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา
ดังนั้น แม้ว่าจะไม่ปรากฏความเสียหายที่ชัดเจน หากมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ศาลก็จะให้ค่าเสียหาย
เป็นเงินจานวนเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธี เรียกว่า Nominal Damages แต่หากเป็นความเสียหายที่
ห่างไกลเกินไป (Too Remote) แม้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญาจะมีความเสียหายจริง ก็เรียกร้องจาก
ฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ได้ โดยเกณฑ์การพิเคราะห์ว่าความเสียหายใดห่างไกลเกินไปหรือไม่ ต้องใช้หลักใน
การพิจารณาว่าเป้นความเสียหายที่คาดหมายได้หรือไม่ ถ้าเป็นความเสียหายที่เห็นได้ชัดว่าโดยปกติ
จะต้องเกิดขึ้น จากการผิดสัญญาอย่างแน่นอน ก็เป็นสิ่ งที่คู่สั ญญาคาดหมายได้ ซึ่งเรียกว่า ความ
เสียหายตามปกติ (Normal Damages) แต่หากกรณีที่เป็นความเสียหายที่ ไม่ปกติหรือความเสียหาย
จากพฤติการณ์พิเศษ ต้องได้มีการแจ้งให้ทราบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษ หากไม่แจ้งให้
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยทราบถึ ง ความเสี ย หายพิ เ ศษดั ง กล่ า ว หากมี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ได้ เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ไกล
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เกินกว่าเหตุ หรือ เป็นความเสียหายที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถคาดได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้น
หรือเป็นความเสียหายที่ห่างไกลเกินไป (Too Remote) นั้นเอง
2. การดาเนินการก่อนใช้สิทธิเลิกสัญญา74
การเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดสัญ ญาตามหลักทั่วไปของกฎหมายอังกฤษอาจทาได้
เพียงแค่การส่งคาบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ผิดสัญญา การบอกกล่าวในระบบกฎหมาย
อังกฤษไม่มีรูปแบบในการบอกกล่าวว่าต้องทาเป็นหนังสือหรือต้องทาในลักษณะใดไว้โดยเฉพาะ หลัก
ทั่วไปของการบอกกล่าว คือ คาบอกกล่าวไม่จาเป็นต้องระบุสาเหตุของการเลิกสัญญา หากมีการระบุ
สาเหตุในคาบอกกล่าวซึ่งดูไม่สมเหตุผลแล้ว คาบอกกล่าวนั้นก็ยังใช้ได้ตราบเท่าที่สาเหตุการบอกเลิก
สัญญาเกิดขึ้นจริง ๆ ทาให้เห็นได้ว่า กฎหมายอังกฤษเน้นที่เหตุของการบอกเลิกสัญญาเป็นสาคัญ มิได้
เน้นรูปแบบการบอกกล่าว
3. ข้อจากัดการบอกเลิกสัญญา
แม้ว่ากฎหมายอังกฤษจะได้กาหนดถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่
ไม่ผิดสัญญาไว้ แต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวอาจเสียไปด้วยสาเหตุ ดังนี้
การสละสิทธิการบอกเลิกสัญญาและการยอมรับการชาระหนี้ที่บกพร่อง
ในกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น กล่ าวได้ว่า สิ ทธิในการบอกเลิ กสั ญญาของ
คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิ ดสั ญญา เมื่อได้เกิดขึ้นแล้ ว ก็อาจสูญเสียไปได้โ ดยการสละสิ ทธิ ซึ่งเป้นกรณีที่
คู่สัญญาซึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้แสดงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้สิทธินั้น โดยอาจกระทาได้หลายวิธี
เช่น การแสดงด้วยวาจาหรือด้วยการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิด
สัญญาปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจากสัญญา การไม่คัดค้านการชาระหนี้ที่บกพร่องและยอมรับการชาระ
หนี้นั้นไว้ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันหรือยอมรับการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ หลักการ
นี้รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ยอมรับสินค้าที่ชารุดบกพร่องเช่นกัน ว่าเป็นการสละสิทธิข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
การรับประกัน โดยหากเจ้าหนี้ไม่ประสงค์จะให้มีการสละสิทธิการบอกเลิกสัญญาแล้ว ต้องสงวนสิทธิ
ขณะที่รับมอบสินค้าที่บกพร่องจากลูกหนี้ไว้ด้วย
ด้วยเหตุที่การสละสิทธิดังกล่าวเท่ากับว่าเป็นการยืนยันที่จะให้สั ญญามีอยู่ต่ อไป
กฎหมายของอั ง กฤษจึ ง มี ก ารวางหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ ว่ า ต้ อ งมี ก ารทราบสิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว แต่ ห ากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาได้กระทาการบางสิ่งบางอย่างแม้เขาจะไม่ทราบสิทธินั้น แต่
การกระทานั้นทาให้คู่สัญญาฝ่ายผิดสัญญามีความเชื่อว่าคู่สัญญาฝ่ายแรกได้ยืนยันที่จะไม่เลิกสัญญา
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และได้กระทาการบางอย่างบนความเชื่อนั้น อาจทาให้คู่สัญญาฝ่ายแรกถูกกฎหมายปิดปาก ซึ่งทาให้
เขาไม่สามารถปฏิเสธการยืนยันสัญญาของเขา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตามหลักทั่วไปของกฎหมายอังกฤษ การที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิด
สัญญาสละสิทธิการบอกเลิกสัญญาหรือไม่นั้นจะต้องพิจารราจากองค์ประกอบว่าคู่สัญญาฝ่ายที่สละ
สิทธิจะต้องทราบถึงสิทธินั้นหรือสถานการณ์ที่ทาให้เกิดสิทธิและต้องมีการแสดงออกด้วยคาพูดหรือ
การกระทาทีต่ รงไปตรงมาอีกด้วย
หลักกฎหมายปิดปาก
หลักกฎหมายปิดปากตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนี้เป็นหลักกฎหมายที่สาคัญ
ของการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทาให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
1) คู่สัญญาฝ่ายแรกที่ไม่ได้ผิดสัญญานั้นได้ให้คารับรองอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าด้วย
คาพูดหรือการกระทาต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาว่าเขาจะไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ คารับรอง
ดังกล่าวอาจมีได้หลายอย่าง โดยอาจเป็นการรับรองอย่างเปิดเผยหรือโดยปริยายก็ได้
2) คู่สัญญาฝ่ายที่สองมีความเชื่อในการรับรองดังกล่าว
3) คู่สั ญญาฝ่ ายที่ส องต้องประสบความเสียหายจากความเชื่อดังกล่ าว หรือจาก
สถานการณ์ ณ เวลาที่คู่สั ญญาฝ่ ายแรกเลือกที่จะใช้สิทธิเลิ กสัญญา จึงเป็นการไม่เป็นธรรมที่จะ
ยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายแรกใช้สิทธิเลิกสัญญาหรือเพิกถอนคารับรองนั้น
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักกฎหมายปิดปาก ดังนี้
- หลั กกฎหมายปิ ดปากไม่ได้บังคับว่าต้องมีองค์ประกอบของการทราบสิทธิของ
คู่สัญญาฝ่ายแรก ฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายแรกอาจถูกหลักกฎหมายปิดปากที่ทาให้เขาไม่สามารถใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าเขาจะทราบสิทธิในการเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม
- หลักกฎหมายปิดปากอาจปรับใช้กับกรณีบอกเลิกสัญญาช้าเกินสมควร ซึ่งอาจทา
ให้ฝ่ายผิดสัญญาเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป
จากการที่ The Law of Property Act 1982 มาตรา 2 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “สั ญ ญา
สาหรับการขายหรือจาหน่ายซึ่งผลประโยชน์อื่นใดในที่ดินต้องทาเป็นหนังสือและประกอบไปด้วย
ข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาได้ตกลงอย่างชัดแจ้งในเอกสารหนึ่งฉบับหรือกรณีที่สัญญาถูกแลกเปลี่ยนให้แต่ละ
ฝ่าย” ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นตกเป็นโมฆะนั้น ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า สัญญามีความสาคัญใน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก จากการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาของประเทศอังกฤษ พบว่า แม้
หลักโดยพื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายจะมีลักษณะคล้ายกับของประเทศไทย แต่ใน
เรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จาพวกห้องชุดแล้ว ประเทศอังกฤษไม่ได้มีการกาหนดแบบมาตรฐาน
ของสัญญาซึ่งออกมาจากหน่วยงานของรัฐ เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยสัญญาจะซื้อจะ
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ขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดนั้น มีการกาหนดแบบสัญญามาตรฐานสาหรับการจะซื้อจะขายหรือซื้อ
ขายห้องชุดไว้ ตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งรัฐได้ประกาศออกมาเพื่อบังคับใช้กับ
ผู้ขายห้องชุดให้ต้องใช้ข้อสัญญามาตรฐานในการทาสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อสัญญามาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศอังกฤษ
ในเรื่องสัญญาสาหรับการขายห้องชุด พบว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อ
ขายห้องชุดในประเทศอังกฤษนั้น รัฐไม่ได้กาหนดให้ใช้ข้อตกลงมาตรฐานหรือแบบสัญญามาตรฐาน
อย่ างธุร กิจ ขายห้ องชุดในประเทศไทยที่รัฐได้ประกาศกาหนดให้ธุรกิจซื้อขายห้ องชุดต้องใช้แบบ
ข้อตกลงมาตรฐานส าหรั บ การขายห้ องชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญญากาหนด แต่
ประเทศอังกฤษก็มีแบบสัญญามาตรฐานที่ใช้ในการซื้อขายห้องชุด ได้แก่ standard conditions of
sale เป็นแบบฟอร์มที่ใช้โดยทั่ว ไป นั้น พบว่า ในข้อสัญญา standard conditions of sale นั้น มี
ข้อตกลงที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หากนามาระบุลงในข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคและทาให้สัญญาจะซื้อจะขาย
ห้องชุด (อ.ช.22) มีความชัดเจนทั้งข้อความและขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติตามสัญญาต่อกัน
มากขึ้น นอกกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของโครงการที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้บริโภคเอง ผู้ประกอบการ รวมถึงลดข้อร้องเรียนที่ขึ้นสู่
หน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี
3.2.2 สัญญาซื้อขายห้องชุดของสหรัฐอเมริกา75
3.2.2.1 พระราชบัญญัติอาคารชุด ค.ศ. 1977
ในสหรัฐอเมริกานั้น โดยเหตุที่กฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ได้มีบทวิเคราะห์ศัพท์และ
บทบัญญัติในรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุดที่แตกต่างกันทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ใน ค.ศ. 1977
จึงได้มีการตรากฎหมาย Uniform Condominium Act ขึ้นเพื่อใช้บังคับให้เป็นในทางเดียวกันสาหรับ
การซื้อขายอาคารชุด ซึ่งคาว่า อาคารชุด นี้ ในมาตรา 1-103 (7) ของกฎหมายดังกล่าวได้นิยามคาว่า
“อาคารชุด” ว่าหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกกาหนดให้เป็นกรรมสิทธิ์แยกและส่วนที่
เหลือให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมโดยเฉพาะของเจ้าของส่วนทั้งหลายดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์มิใช่อาคารชุด
เว้นเสียแต่ว่า ผลประโยชน์ที่แบ่งแยกมิได้ในส่วนร่วมกันนั้นได้มอบไว้ให้แก่เจ้าของห้องชุด
เนื่องจาก Uniform Condominium Act มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งแน่นอนว่า
รายละเอียดบางส่วนจะแตกต่างกับกฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากการแตกต่างกัน
ของกฎหมายในแต่ละประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยขอกล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องและที่เห็นว่าเป็นสาระสาคัญ
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ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ งานวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาที่ ส ามารถน ามาเป็ น แนวทางและวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบกับข้อสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ในประเทศไทยได้
ใน Article 4 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้ออาคารชุด โดยมีสาระสาคัญ
กาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือโฆษณาเสนอขายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
อาคารชุดที่เสนอขายให้ แก่ผู้ ซื้อก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่ าวนั้น
จะต้องเปิดเผยอย่างชัดแจ้งด้วยความสมบูรณ์และถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นใดๆ
ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยแก่ผู้ซื้อ ได้แก่
1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายและอาคารชุด
2) ลักษณะของอาคารชุดรวมถึงขอบเขต ประเภทของห้องชุด และระยะเวลาการ
ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดและสิ่งอานวยความสะดวกที่จะจัดให้มีขึ้นภายในโครงการอาคารชุด
3) รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุด
4) รายละเอียดเกี่ยวกับการชาระเงินค่าซื้อขาย
5) จานวนห้องชุด
6) ภาระผู กพัน ในอาคาร ตลอดจนเงื่อนไขข้อจากัดและการสงวนสิทธิ์ที่มีผลต่อ
อาคารชุด
7) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นหรือค่าธรรมเนียมพิเศษใด ๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องชาระและการ
อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการคานวณอัตราค่าธรรมเนียม
8) การอธิบายถึงการเสนอหรือการจัดการเกี่ยวกับการเงินโดยผู้ขาย
9) เงื่อนไขและข้อจากัดที่สาคัญเกี่ยวกับการรับประกันใด ๆ ที่กาหนดโดยผู้ขาย
รวมถึงข้อจากัดของการบังคับใช้และความเสียหาย
และในข้อ 4-113 เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองเรื่องคุณภาพ
คารับรองที่ชัดเจนซึ่งจัดทาโดยผู้ขาย จะต้องจัดทาโดยถูกต้องเป็นที่มั่นใจแก่ผู้ ซื้อ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับห้องชุด การใช้งานของห้ องชุด
และสิทธิในการใช้หรือได้รับประโยชน์จากเครื่องอานวยความสะดวก
2) แบบหรือรายละเอียดใดๆ ของคุณลักษณะทางกายภาพของอาคารชุด รวมไปถึง
แผนผังและรายละเอียดข้อกาหนดของอาคารชุด
3) รายละเอียดใดๆ ของจานวนหรือการขยายอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วยอาคาร
ชุดรวมไปถึงโฉนดที่ดิน หรือการสารวจ การจัดทาคารับรองที่ชัดเจนของอาคารชุดจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดดังนี้
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ในข้อ 4-114 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยคารับรองคุณภาพของอาคารชุดที่ปรากฏอยู่ใน (1)
และ (2) มีรายละเอียดว่า
ต้องมีคารับรองที่ว่า องค์ประกอบพื้นฐานในอาคารชุดมีความเหมาะสมสาหรับการ
ใช้โดยปกติของอสั งหาริ มทรัพย์ตามประเภทและการปรับปรุงใดๆที่จัดทาจะต้องปราศจากความ
บกพร่องของวัสดุก่อสร้างและมีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับไว้และเป็นไป
ตามหลักวิศวกรรมด้วย
จะเห็นได้ว่า Uniform Condominium Act ของสหรัฐอเมริกา จะมีบทบัญญัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ซื้ออยู่ด้วยแต่มีรายละเอียดไม่มาก ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ที่ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเสนอขายมากมายในหลายรายการ เช่น
รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุด ลักษณะและรายละเอียดของอาคารและทรัพย์สินต่าง
ๆ ระยะเวลาก่อสร้าง การชาระเงินค่าซื้อขาย เป็นต้น อันเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อในขั้นตอน
ก่อนทาสัญญาได้อย่างมาก ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกับสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตาม
ประกาศคณะกรรมการว่ าด้ว ยสั ญญา และกฎหมายคุ้ม ครองผู้ บริโ ภคของประเทศไทย มีส่ ว นที่
คล้ ายคลึ งกัน มาก ในส่ ว นของข้อมูล ที่ผู้ ประกอบการมีห น้าที่ต้ องเปิดเผยให้ ผู้ บริโ ภครับทราบใน
เบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าทาสัญญา
3.2.2.2 แบบมาตรฐานของสั ญ ญาซื้ อ ขายห้ อ งชุ ด ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Standard Form Condominium Purchase and Sale Agreement)76
จากการศึกษาพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รัฐไม่ได้เข้ามาควบคุมธุรกิจซื้อขาย
ห้องชุดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่รัฐกาหนดขึ้น การซื้อขายทั่วไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าทาสัญญาเลือกใช้อยู่หลายประเภท ซึ่ง
แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายนั้นจะแตกต่างกันออกไป มีทั้งการซื้อขายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งแบบฟอร์มมาตรฐานจะเป็นการลดภาระคู่สัญญาในการที่ต้องร่างสัญญาขึ้นเอง ทาให้ประหยัดเวลา
ไปได้มาก แบบฟอร์มสัญญามาตรฐานสาหรับการซื้อขาย มักจะระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย
ว่ามีอย่างไรบ้าง เพื่อให้คู่สัญญาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะนา ข้อตกลง
มาตรฐานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น Standard Form Condominium Purchase and Sale Agreement มา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตามประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา ว่ามีความแตกต่างและมีข้อดีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้หรือเพิ่มเติมข้อตกลงต่าง ๆ ในข้อ
สัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อให้ข้อ ตกลงมี
ความชัดเจนและมีขั้นตอนในการปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มและ
76

จราวุฒิ อานักมณี. เรื่องเดียวกัน.
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พัฒนาข้อตกลงมาตรฐานให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาและข้อร้องเรียนที่
เกิดระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค
แบบมาตรฐานของสัญญาซื้อขายห้องชุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัญญาจะต้อง
ระบุวันเดือนปี ที่ทาสัญญาและต้องมีข้อสัญญาซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เรื่องทั่วไป
ในสัญญาซื้อขายห้องชุดจะต้องระบุชื่อคู่สัญญาทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สถานที่ทาสัญญา
และวันที่ทาสัญญาซื้อขาย เลขที่ห้องชุด จานวนห้องชุดที่ ตกลงซื้อขาย ตาแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนด
ที่ดินและชื่อโครงการอาคารชุด
หัวข้อดังกล่าวจะเป็นรายละเอียดในเรื่องทั่วไปที่ต้องระบุในสัญญา เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คู่ สั ญ ญา วั น ที่ ท าสั ญ ญาและลั ก ษณะห้ อ งชุ ด ที่ ท าสั ญ ญาซื้ อ ขาย ซึ่ ง สั ญ ญา
มาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดของประเทศไทยก็มีข้อสัญญากาหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3
(1) เช่นกัน
2. ข้อความที่ต้องระบุในสัญญา
1) เงิ น ปั น ผลคิ ด ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละเท่ า ไร มี เ ครื่ อ งอ านวยความสะดวก
อะไรบ้าง การดาเนินการและการวางระเบียบต่างๆ ของโครงการอาคารชุด
2) ข้อตกลงเรื่องการจอดรถ ที่เก็บของ ที่ทิ้งขยะและการโอนกรรมสิทธิ์
3) รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ และสิทธิในภาระจายอม อาคารชุดไม่มีหรือมีภาระ
ผูกพันและส่วนประกอบอื่น ๆ ในเอกสารราชการในการดาเนินการซื้อขายห้องชุด
ซึ่งเป็นการบรรยายข้อสัญญาและอ้างอิงกฎหมายและการโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุด
ให้แก่ผู้ซื้อ ลงวันที่......และบันทึกไว้กับพยาน
Standard Form Condominium Purchase and Sale Agreement มีข้อสัญญา
กาหนดให้ผู้ขายระบุถึงสิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคารชุดและห้องชุด ทั้งในเรื่องที่จอดรถ ที่เก็บ
ของ ที่ทิ้งขยะและอื่น ๆ ที่จะจัดให้มี ซึ่งสัญญามาตรฐานสาหรับซื้อขายห้องชุดในประเทศไทย ก็มี
กาหนดไว้เช่นเดียวกัน โดยปรากฏอยู่ในหัวข้อ 3 (5) ที่ให้ผู้ขายระบุถึงรายการและขนาดของทรัพย์
ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวกที่จะจัดให้มีในโครงการอาคารชุด และสัญญามาตรฐานสาหรับ
การขายห้องชุดของประเทศสหรัฐอเมริกายังได้กาหนดให้ผู้ขายระบุในสัญญาว่าอาคารชุดนั้นมีภาระ
ผูกพันหรือไม่ ซึ่งข้อสัญญามาตรฐานของประเทศไทยก็กาหยดไว้เช่นกันในหัวข้อ 3 (2) โดยกาหนดให้
ผู้ขายแสดงรายละเอียดภาระผูกพันของที่ดินและอาคารชุด (หากมี) ให้แก่ผู้ซื้อได้ทราบถึงภาระผูกพัน
นั้นด้วยในสัญญา นอกจากนี้ สัญญามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีข้อกาหนดที่ระบุใน
สั ญญาในเรื่ องระยะเวลาที่ผู้ ขายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุ ดให้ แ ก่ผู้ ซื้ อตามสั ญญาด้ว ย ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กับข้อสัญญามาตรฐานของประเทศไทย ในหัวข้อ 3 (8) (8.4) ที่ระบุให้ผู้ขายต้องกาหนด
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ระยะเวลาที่ผู้ขายจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ โดยใน
ข้อสั ญญามาตรฐาน ข้อ 3 (9) ยั งกาหนดหน้าที่ของผู้ ขายที่ จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่ว งหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ซื้อเตรียมการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด หากผู้ขายไม่แจ้งให้ผู้ซื้อ
ทราบถึงกาหนดระยะเวลาหรือวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าว หากผู้ซื้อไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์
ตามวันและเวลาที่ระบุในสัญญา จะถือว่าผู้ซื้อผิดนัดโอนกรรมสิทธิ์และริบเงินที่ได้รับชาระมาแล้ว
ทั้งหมดไม่ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จะถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาไม่ได้นั้นเอง77
3. ส่วนประกอบที่ติดตรึงอยู่กับอาคารชุด หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง
ๆ ซึ่งเป็นข้อสัญญาพิเศษ ระบุกฎของอาคารชุดที่ผู้ซื้อจะเป็นเจ้าของห้องชุดว่าต้องทาอย่างไรบ้างกับ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้ว ตามเอกสารหลักฐานการซื้อขายที่ทาขึ้น
4. สัญญาการโอนกรรมสิทธิ์
สัญญาที่ผู้ขายทากับผู้ซื้อต้องมีข้อความในสัญญาที่ระบุรายละเอียดรวมเรื่องต่าง ๆ
ที่จะต้องอ้างถึงตัวสั ญญาตามกฎหมายเป็นหลั ก โดยมีรายละเอียดในเรื่องข้อจากัด ภาระจายอง
หนี้สินข้อผูกพัน รวมทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิและหนี้สินอื่น ๆและทาข้อกาหนด บทบัญญัติ
ป้องกันผู้ขายจากผู้ซื้อที่ผิดสัญญาของกฎกติกาข้อตกลงของผู้ขาย และสิ่งที่จาเป็นต่างๆ ตามข้อตกลง
ตามข้อสัญญากล่าวว่า การโอนกรรมสิทธิ์สิ่งที่ต้องทา ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จะต้องเซ็นชื่อลงในสัญญาไว้กับผู้ขายล่วงหน้า 7 วัน ก่อนที่จะทาสัญญา เป็นการป้องกันผู้ซื้อที่ไม่
สามารถจ่ายเงินได้ และต้องระบุสิ่งเหล่านี้ในสัญญา
1) บทบัญญัติหรือข้อกาหนดของกฎหมายก่อสร้างและกฎหมายการจัดพื้นที่ควบคุม
การสร้าง
2) ปีที่ซื้อ (ที่ต้องจ่ายภาษี) ถ้าซื้อในปีนี้ไม่ต้องจ่ายจนกว่าจะสิ้นปีหน้า
3) สิ ท ธิ อื่ น ๆ หลั ง จากท าสั ญ ญาขึ้ น อยู่ กั บ สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ คื อ กฎของรั ฐ มี
ความสาคัญกว่า
4) ข้อกาหนดของอาคารชุดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
5) ข้อกาหนด ข้อจากัด ภาระจายอม และภาระหนี้สินต่าง ๆ ตามเอกสารอาคารชุด
6) สิทธิจายอม ข้อจากัดและข้อสงวนสิทธิ์ ข้อห้ามที่สาคัญตามข้อความในสัญญาได้
จดทะเบียนบันทึกไว้
ข้อสัญญามาตรฐานข้อนี้ เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดที่ผู้ขายสามารถกาหนดข้อ
สัญญาที่จะป้องกันผู้ซื้อที่ผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาและกาหนดรายละเอียด
ปลีกย่อยในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อกาหนดของอาคารชุดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อห้ามที่สาคัญตาม
77
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สัญญา เป็นต้น ซึ่งตามสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุดตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา ก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดของข้อสัญญาที่จะป้องกันและดาเนินการกับผู้ซื้อที่ผิดสัญญา ไว้ใน
หัวข้อ 3 (7) ที่กาหนดว่าหากผู้ซื้อผิดนัดชาระราคาค่างวด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และสามารถ
เรี ย กเบี้ ย ปรั บ จากผู้ ซื้ อ ที่ผิ ดสั ญ ญาได้ ตาม ข้อ 3 (8) (8.6) เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างจากสั ญ ญา
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาตรงที่ การระบุข้อสัญญาเกี่ยวกับข้อกาหนดของอาคารชุดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่ข้อสัญญามาตรฐานของประเทศไทยไม่มีต้องระบุลงในสัญญา แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้ ข ายมั ก จะระบุ อั ต ราค่ าใช้จ่ า ยส่ ว นกลางรายปี ล งไปในสั ญ ญาด้ว ยอยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ผู้ ซื้ อ ได้ ท ราบ
ภาระหน้าที่ที่ตนจะต้องผูกพันชาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางหลังจากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว
5. แปลนก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ โดย
มีการบันทึกหรือลงทะเบียนไว้ และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่สามารถป้องกั นอันตรายจาก
การก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ
จากข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า ว เป็ น กรณี ที่ ผู้ ข ายต้ อ งระบุ ใ นสั ญ ญาว่ า แบบแปลนที่ จ ะ
ก่อสร้างอาคารชุดเป็นไปตามรูปแบบตามรายการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
มาตรฐานที่สามารถป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างได้ ซึ่งสัญญามาตรฐานสาหรับการขายห้องชุด
ของประเทศไทยก็มีรายละเอียดในส่วนนี้เช่นเดียวกับสัญญามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กาหนดไว้ในหัวข้อ 3 (8) (8.2) ว่าผู้ขายจะดาเนินการก่อสร้างอาคารชุดให้เป็นไปตามรูปแบบและ
รายการที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายด้วย
6. ข้อกฎหมายการจดทะเบียน
ข้อเพิ่มเติมในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ข้อสัญญาบอกว่าสิทธิของผู้ซื้อและ
สิทธิของผู้ขายตามสัญญาที่ตกลงกันและจดทะเบียนข้อตกลงนั้น โดยผู้ซื้อก็จะได้รับเงื่อนไขตามที่ตก
ลงกัน
7. ราคาซื้อขาย
ตามข้อตกลงซื้อขายห้องชุด จานวนเงิน .................. และเงื่อนไขที่วางมัดจาไว้ใน
วันนี้ เป็นเงินจานวน ...................... ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาโดยอาจใช้เงินสดหรือเช็คก็
ได้ โดยต้อระบุ เลขที่เช็คและชื่อธนาคารที่ออกเช็คนั้น โดยตอนท้ายของข้อสั ญญาจะต้องระบุถึง
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นของราคาซื้อขายไว้ในสัญญาด้วย
ซึ่งในข้อสัญญาระบุราคาที่ซื้อขายกันนั้น ในสัญญามาตรฐานซื้อขายห้องชุดก็มีข้อ
สัญญาในข้อนี้เช่นกัน แม้จะมิได้ระบุถึงจานวนเงินมัดจาที่ได้ชาระไว้แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ขายก็มักจะ
ระบุเงินมัดจาลงในสัญญาด้วยเช่นเดียวกับข้อตกลงสัญญามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
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8. เวลาที่กาหนดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของข้อสัญญา โดยเพิ่มเติมข้อมูลลงไปเกี่ยวกับ
ว่าข้อตกลงทากันในเวลา ................... ของวันที่ เดือน ปี และทาขึ้น ณ สถานที่ใด และการลงทะเบียน
ข้อสัญญาที่เขียนขึ้นตามข้อตกลงในเวลาที่ทากันไว้ในสาระสาคัญ
9. การครอบครองและเงื่อนไขข้อกาหนด
การมีสิทธิครอบครองเต็มรูปแบบ ตามข้อกาหนดบอกว่า ผู้เช่าและผู้ครอบครอง
จะต้องทาตามสัญญา ตามเวลาที่กาหนดตกลงกันไว้ในแต่ละเรื่อง
10. การขยายระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดอย่างสมบูรณ์
การทาข้อปฏิบัติตามกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงเวลาการโอนกรรสิทธิ์ สามารถ
กระทาได้ ถ้าผู้ขายไม่สามารถที่จะทาการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาผู้ขาย
สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 30 วัน ทั้งนี้การจ่ายเงินหรือภาระหนี้สินหรือหน้าที่ความรับ
ผิด ต้องทาตามข้อสัญญาที่ทาขึ้นใหม่ โดยผู้ซื้อจะต้องรอการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดออกไปอีก 30 วัน
จะเห็นได้ว่า Standard Form Condominium Purchase and Sale Agreement
กาหนดให้ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แต่หาก
ผู้ขายไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้ขายสามารถ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 30 วัน โดยเมื่อมีการขยายระยะเวลาออกไปแล้ว การจ่ายเงิน หน้าที่
ความรั บ ผิ ดของคู่สั ญ ญา ต้องทาตามข้ อสั ญญาที่ ทาขึ้น ใหม่ ซึ่งข้อสั ญญามาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกานี้ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้ขายสามารถขอขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ไว้ ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ปรากฏในข้อสัญญามาตรฐานของประเทศไทย คงมีเพียงเหตุที่ผู้ขายสามารถขอ
ขยายระยะเวลาก่อสร้ างหรื อ การโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ อ งชุ ดให้ แก่ผู้ ซื้ อได้ไ ม่เ กินระยะเวลาก่ อสร้ า งที่
หยุดชะงัก โดยผู้ขายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับแต่เหตุนั้น
ได้สิ้นสุดลง แต่การขยายดังกล่าวจะเกิน 1 ปีไม่ได้
11. ความล้มเหลวของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและข้อปฏิบัติใหม่ ซึ่งคู่สั ญญาได้
เขียนขึ้นใหม่นั้น หากปรากฏว่า ได้มีการขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญาออกไป
30 วัน ผู้ขายไม่ได้ทาตามสัญญาหรือบกพร่องในการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ได้ตกลง
กันไว้ การที่ผู้ขายไม่รักษาสัญญาหรือการจานองห้องชุดถูกปฏิเสธ ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืนทั้งหมดจากผู้ขายได้
เป็นการกล่าวถึงสิทธิเลิกสัญญาของผู้ซื้อกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาไม่ดาเนินการให้มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งสัญญามาตรฐานของประเทศไทยไม่มีการกล่าวถึงสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาของผู้ซื้อกรณีผู้ขายผิดสัญญาไม่ดาเนินการให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการจานองห้อง
ชุดถูกปฏิเสธไว้ ในสัญญามาตรฐาน คงระบุเหตุการณ์เลิกสัญญาไว้เพียงกรณีเดียว คือ ในกรณีที่ผู้ขาย
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ไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาหรือคาดหมายได้
ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเท่านั้น
12. การเลือกของผู้ซื้อและการรับโอนกรรมสิทธิ์
ผู้ซื้อจะเลือกการชาระหนี้ในกรณีที่ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขในการซื้อขาย
ห้องชุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ห้องชุดที่ซื้อขาย ตามเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะต้องหักส่วน
ที่เสียหายออก เช่น หากในระยะเวลา 30 วัน ก่อนผู้ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด หากเกิดเหตุการณ์ใด
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องชุดที่ซื้อขาย ผู้ซื้อสามารถหักเงินหรือเรียกเงินค่าเสียหายหักออกจาก
จานวนเงินที่ซื้อขายห้องชุดได้ แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ผู้ซื้ อไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธรับโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดได้เลย
จากข้อกาหนดดังกล่าวจะมีความคุ้มครองผู้ซื้อกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับห้อง
ชุดที่ทาสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อสามารถหักเงินหรือเรียกค่าเสียหายหักออกจากจานวนเงินที่ซื้อขายห้องชุด
ได้ ซึ่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิ ทธิที่จะทาได้ ซึ่งสิทธิของผู้ซื้อในข้อนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนามาปรับใช้กับกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิในการเรียกเบี้ยปรับกับผู้ขายกรณีที่ผู้ขาย
ก่อสร้ างล่ าช้าไม่ส ามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุดได้ทันกาหนดตามที่ระบุไว้ในสั ญญา ซึ่ งการล่ าช้ า
ดังกล่าวเกิดสิทธิของผู้ซื้อที่จะคิดเบี้ยปรับจากผู้ขายได้ แต่สัญญามาตรฐานของประเทศไทยได้กาหนด
ระบุไว้แต่เพียงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขายเท่านั้น มิได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการให้
ได้มาซึ่งเบี้ยปรับจากผู้ขายไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ขายจะปฏิเสธไม่ ชาระเบี้ยปรับโดยอ้างว่าเป็นคนละ
ส่วนกับเงินที่ผู้ซื้อต้องชาระให้แก่ผู้ขายในวันโอนกรรมสิทธิ์และให้ผู้ซื้อไปใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลเอง
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การกระทาของผู้ขายหรือเจ้าของโครงการแบบนี้เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้ซื้อจะเรียกร้อง
เบี้ยปรับไปโดยปริยาย เนื่องจากในการดาเนินคดีในชั้นศาลมีค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจานวนเงินค่าเบี้ย
ปรับที่ตนจะได้หลังจากศาลมีคาพิพากษาแล้ว ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ตนต้องเสียไป และ
แม้จะมีหน่วยงานของรัฐที่คุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนก็ตาม ผู้ซื้อบางส่วนก็ไม่ อยาก
ร้องเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิค่าเบี้ยปรับของตน เพราะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
รายละเอียดของข้อสัญญาที่ระบุใน Standard Form Condominium Purchase
and Sale Agreement ข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้น จะเห็นได้ว่า ในการซื้อขายห้อง
ชุดภายในโครงการอาคารชุดนั้น มีลักษณะการใช้สิทธิและเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้ซื้อต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแตกต่างจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทั่วไป รัฐจึงจาเป็นต้องเข้ามา
ควบคุมโดยการออกกฎหมายควบคุมการก่อตั้งและการเสนอขายต่อประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เป็นธรรมในการทาสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการ
คุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบและอานาจการต่อรองที่แตกต่างกัน รัฐจึงมีความจาเป็นต้องจากัด
สิทธิของผู้ประกอบการบางประการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม โดยการตรากฎหมาย
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Uniform Condominium Act 1977 ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้ซื้อในการ
ที่จ ะต้องทาสั ญญาซื้อขายอาคารชุด กับผู้ ข าย โดยในกฎหมายดังกล่ าวได้มีบทบัญญัติให้ เจ้ า ของ
โครงการอาคารชุด จะต้ อ งที ก ารเปิด เผยข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ช วน หรื อ โฆษณาเสนอขายเกี่ ยวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ
การตัดสินใจเข้าสัญญาซื้อขายห้องชุดกับผู้ขายหรือเจ้าของโครงการ โดยใน Article 4 เป็นบทที่ว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้ซื้ออาคารชุด ได้กาหนดรายละเอียดที่ผู้ขายต้องแจ้งหรือเปิด เผยให้ผู้ซื้อได้ทราบ
เช่ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นอาคารชุ ด ลั ก ษณะ และรายละเอี ย ดของอาคารชุ ด
สาธารณูปโภค ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ในโครงการอาคารชุด ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารชุด
ขนาดพื้นที่ของห้องชุดและสาธารณูปโภค และเงื่อนไขการชาระเงินซื้อขาย เป็นต้น อันเป็นบทบัญญัติ
ที่ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อที่จะได้รับข้อมูลเบื้องต้นของโครงการอย่างเพียงพอ ซึ่งหากผู้ขายฝ่าฝืนหรือปิด
ปังข้อมูลบางรายการหรือไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแล้ว ถือว่ากระทาผิด
กฎหมาย มีบทลงโทษ ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนได้ ซึ่งบทบัญญัติคุ้มครองผู้ซื้อ
ในส่วนนี้ ประเทศไทยได้มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้ซื้ออย่างเช่นเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตรา
ไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ในส่ ว นของสั ญญาส าหรับซื้อขายห้ องชุดจากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย Uniform Condominium Act 1977 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดไว้โดยเฉพาะแล้ว ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ ซื้อห้ องชุดกาหนดไว้แล้ ว ส าหรั บการซื้อขายห้ องชุดของประเทศสหรัฐอเมริกายังมีแบบสัญญา
มาตรฐานส าหรั บ การซื้อ ขายห้ อ งชุด คือ Standard Form Condominium Purchase and Sale
Agreement อีกด้ว ย แม้ร ะบบกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐ อเมริ กาจะมี ร ะบบ
กฎหมายที่แตกต่างกัน แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ มุ่ง
ที่จะคุ้มครองผู้ซื้อจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ขายหรือผู้ประกอบการ จะเห็นได้จากบทบัญญัติของ
กฎหมายและการกาหนดให้มีสัญญามาตรฐานสาหรับการซื้อขายห้องชุดที่มีเนื้อหาให้ความคุ้มครองผู้
ซื้อในการทาสัญญา แม้ว่าเนื้อหาสาระใน Standard Form Condominium Purchase and Sale
Agreement ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสัญญามาตรฐานสาหรับซื้อขายห้องชุดของประเทศไทย
จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียด แต่ก็สามารถนาข้อดีและข้อเสียมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
และนามาปรับปรุงข้อสัญญามาตรฐานของประเทศไทยให้คุ้มครองผู้บริโภคและสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่
คู่สัญญาได้
โดยสรุปแล้ว การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของข้อสัญญาซื้อขายห้องชุดที่ใช้ใน
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะข้อสัญญามาตรฐานสาหรับซื้อขาย
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ห้องชุดที่หน่วยงานภาครัฐประกาศออกใช้บังคับนั้น มีข้อตกลงที่มีลักษณะคุ้มครองผู้บริโภคเหมือน
อย่างเช่นข้อสัญญาซื้อขายห้ องชุดที่ใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐ อเมริกา จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันมีโครงการอาคารชุดของผู้ประกอบธุรกิจที่เสนอขายแก่ผู้ซื้ออยู่เป็นจานวนและมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี แต่โดยที่ข้อสัญญามาตรฐานสาหรับซื้อขายห้องชุดที่ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ทั้งหมด ผู้ซื้อยังถูกผู้ขายหรือเจ้าของโครงการ
อาศัยอานาจต่อรองที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบและตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
อยู่ แม้ในข้อสัญญาจะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติสุดท้ายแล้วผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภคก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายอยู่ต่อไป ประกอบสัญญามาตรฐานยังขาดรายละเอียด
ขั้นตอนบางอย่างทาให้เกิดช่องว่างที่ผู้ขายหรือเจ้าของโครงการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ประกอบกับ
ประกอบกับนับจากวันที่ประกาศใช้ข้อตกลงมาตรฐานดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลานานกว่า
10 ปี สถานการณ์ในสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม พฤติกรรมของผู้ ซื้อและผู้ ขายได้เปลี่ ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา ข้อสัญญามาตรฐานที่บั งคับใช้อยู่ในปั จจุบันอาจจะล่ าหลั งไม่ส ามารถคุ้มครองสิทธิ ข อง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ข้อสัญญาดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์บางประการ
และยั งไม่มีป ระสิ ทธิภ าพส าหรั บ แก้ไขปัญหาได้เพียงพอ และไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ น ใน
ปัจจุบันได้ทั้งหมดจากการศึกษาข้อตกลงที่ระบุในสัญญาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ผู้ซื้อ
ได้รับผลกระทบจาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้ขายก่อสร้างห้องชุดล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดแก่ผู้จะ
ซื้อได้ตามกาหนดที่ร ะบุ ในสั ญญา , ข้อสั ญญาเรื่องเบี้ยปรับ ไม่มีมาตรการในการบังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จานวนเงินค่าเสียหายที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถทาให้ผู้จะขายเกรงกลัวที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาหรือส่งมอบห้องชุดตามกาหนด และในการตรวจรับมอบห้องชุดและระบบภายใน
ห้องชุด ไม่มีหน่วยงานกลางหรือบุคคลภายนอกมาตรวจสอบความสมบูรณ์หรือความชารุดบกพร่อง
แทนผู้ จ ะซื้อ เนื่ องจากผู้ จ ะซื้อ ไม่ มีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบความช ารุด ของห้ อ งชุ ด
นอกจากนี้ ยังมีผู้จะซื้อหลายรายไม่ทราบถึงหน่วยงานของรัฐที่จะมาดูแลหรือให้ความเป็นธรรมแก่ตน
ในกรณีถูกผู้จะขายเอาเปรียบไม่ปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องนาข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าวมาพิจารณาและกาหนดรายละเอียดข้อสัญญา
มาตรฐานกัน ใหม่ โดยให้ ส ามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถนาข้อตกลง
มาตรฐานที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาประกาศใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองผู้บริโภคได้
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของสภาพปัญหาและรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง
ให้สัญญามาตรฐานมีประสิทธิภาพ ขอนาเสนอในรายละเอียดในบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อไป

บทที่ 4
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
แบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22)
เพื่อให้เกิดเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบจากข้อ
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงได้มีประกาศให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแบบสัญญามาตรฐาน สาหรับการ
ทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) มาใช้บังคับเพื่อป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการจากข้อสัญญาที่ฝ่ายผู้ประกอบการเป็นผู้จัดทาขึ้นมาฝ่ายเดียว
ถึงแม้คณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญญาได้ มีประกาศให้ ธุร กิจขายห้ องชุดเป็นธุ ร กิ จ ที่
ควบคุมสัญญา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแบบสัญญามาตรฐาน สาหรับการทา
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนด
แล้ ว ก็ ต าม ซึ่ ง หลั ง จากที่ ป ระกาศใช้ แ บบสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายห้ อ งชุ ด (อ.ช.22) ตามที่ รั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ตั้ งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
สัญญาฉบับนี้ มีเรื่องร้องเรียน ถึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อร้องเรียนเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับอาคารชุด
จานวน 2,863 เรื่อง ในปี 2556 – 255878 ตามตารางมีเรื่องร้องเรียน ดังนี้
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ประกอบกับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเอกสาร พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายผิดสัญญา มี
หลากหลายประเด็น แต่ผู้วิจัยจะขอนามาวิเคราะห์เพียงบางประเด็นที่เห็นว่า สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ โดยการแก้ไขแบบฟอร์มมาตรฐานสัญญาจะซื้อจะขาย (อ.ช. 22) ดังนี้
ปัญหาที่พบในการซื้อขายห้องชุด
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด มีปัญหา
เกิดขึ้น มากมาย ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ เขีย นขอกล่ าวเฉพาะกรณีศึกษาเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
กล่าวคือ
ปัญหาก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการบังคับเบี้ยปรับ

4.1 ปัญหาเรื่องการส่งมอบห้องชุดไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช. 22) ข้อ. 4.4 กาหนดระยะเวลาที่ผู้ขายจะโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อไว้ชัดเจน แต่ในข้อเท็จจริงเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลง
ผู้ขายกลับไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โอนผู้ขายจะยกข้ออ้างต่าง ๆ ใน
การขอขยายระยะเวลาในการโอนกรรมสิ ท ธิ์อ อกไป เพื่ อ ให้ ท ราบสาเหตุ ใ นการไม่ ส ามารถโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสาเหตุในการก่อสร้างล่าช้า
จากทางฝ่ ายผู้ ป ระกอบการ โดยการศึกษาหาข้อมูล จากผู้ ประกอบการ จึงได้ข้อมูล มาเพื่อนามา
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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ซึ่งปัญหาในช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ประกอบการกาลังดาเนินการก่อสร้างอาคารชุด
แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อได้ชาระค่าห้องชุดครบถ้วนตามสัญญาแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการไม่
สามารถดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง
จากการศึกษาพบสาเหตุดังนี้
1) การก่อสร้างอาคารชุดล่าช้าหยุดชะงัก
ปั ญหาการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงระหว่างก่อสร้าง เป็นปัญหาปกติที่
เกิดขึ้นในการก่อสร้าง ซึ่งสาเหตุในการที่จะทาให้ปัญหาการก่อสร้างต้องหยุดชะงักมีหลายสาเหตุ
มากมาย เช่น ปัญหาด้านเงินลงทุนที่ขาดสภาพคล่อง , ปัญหาจากการขาดแคลนคนงาน , ปัญหาจาก
การควบคุมหรือกาหนดแผนการทางานที่ไม่รัดกุม , ปัญหาสภาพอากาศ หรือปัญหาจากการก่อสร้าง
ไปเป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น
2) โฉนดที่ดินที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ยังติดภาระจานองผู้ประกอบการไม่ไปไถ่
ถอนจ านองทาให้ โ ฉนดที่ดิน หลุ ดจ านอง ผู้ ประกอบการจึงไม่มีโ ฉนดที่ดินไปดาเนินการขอยื่นจด
ทะเบียนอาคารชุดต่อสานักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้
3) การก่อสร้างอาคารชุดเสร็จ แต่ไม่ได้รับแบบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ชุดหรือที่เรียกว่า “แบบ อ.6” จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวได้ เหตุ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ดาเนินการก่ อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง (อ.1)
เพราะอาคารชุดเป็น อาคารเข้าข่ายอาคารประเภทควบคุมการก่อสร้าง ตามมาตรา 32 หรือตาม
กฎกระทรวงกาหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
เจ้าของอาคารจะต้องดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ให้เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ ภายหลังจากที่ได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จากสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการหรือ ผู้ จ ะขายไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้บริโภคได้ทันกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญานั้น สามารถแก้ไขได้
โดยฝ่ายผู้ประกอบการเองทั้งสิ้น หากเพียงผู้ประกอบการมีการวางแผนและควบคุมการทางานที่ดี ไม่
ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ในการเลือกผู้รับเหมาเข้ามาทางาน ขั้นตอนในการควบคุมการทางานให้เป็นไป
ตามแผนงาน ตามกาหนดระยะเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้ แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปตาม
แผน จนกระทั้งกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ก็ควรที่จะระบุเผื่อระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
เอาไว้ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะระบุระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ไว้สั้น ๆ อยู่ในช่วงเวลา 12 ปี เพื่อเป็นการชัดจูงใจให้ผู้บริโภคหรือผู้จะซื้อ ตกลงใจเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว
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จะเห็นได้ว่า กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้
ในสัญญา โดยปกตินั้น ยอมเป็นข้อตกลงที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา ซึ่งตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช. 22) นั้น มีข้อตกลงเยียวยาผู้จะซื้อไว้ ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญาจะซื้อจะขายให้ผู้จะซื้อได้ โดย
บังคับให้ผู้ประกอบการต้องชาระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับให้แก่ผู้บริโภคในกรณีที่ตนไม่สามารถส่งมอบ
ห้องชุดให้ผู้บริโภคได้ทันภายในกาหนดระยะเวลา โดยผู้ประกอบการจะต้องชาระเบี้ยปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของมูลค่าห้องชุด ถึงแม้ในแบบฟอร์มสัญญามาตรฐาน (อ.ช. 22) จะกาหนดบทลงโทษเป็นเบี้ยปรับใน
กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้บริโภคได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ก็
ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้ผู้บริโภคได้ โดยไม่กลัว
ว่าตนจะต้องถูกปรับตามข้อตกลงที่ระบุไว้แต่อย่างใด
จากการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ จะขายห้ อ งชุด ทั้ ง 3 บริ ษั ท (ดู
ภาคผนวก ข) พบว่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการหรือผู้จะขาย ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ใน
ส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้จะซื้อตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา เนื่องจาก
1) อั ต ราเบี้ ย ปรั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญามาตรฐานนั้ น ไม่ รุ น แรง พอที่ จ ะท าให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงข้อสัญญาที่ตนต้องปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ข้อ. 7.3.2 ระบุว่า “ในกรณีผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ 7.3.1 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ............. (ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์
จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสิบ) แต่หากผู้จะ
ซื้อได้ใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบของราคาห้องชุดแล้วและผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
จากข้อสัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ได้กาหนดเบี้ยปรับอัตราสูงสุดไว้ เพียงไม่เกิน
ร้อยละสิบของราคาซื้อขายห้องชุดเท่านั้น ซึ่งเห็นว่า อัตราเบี้ยปรับสูงสุดที่กาหนดไว้นั้น ต่าเกินไปหาก
เทียบราคาของห้องชุดที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้ประกอบการเสนอขายหลังจากสร้างเสร็จ
2) จากข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ข้อ. 7.3.2 ระบุว่า “ในกรณีผู้
จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7.3.1 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อย
ละ.............(ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมกัน
แล้วไม่เกินร้อยละสิบ) ที่ให้สิทธิผู้จะซื้อปรับผู้จะขายเป็นรายวันได้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มาตรการ
ในการบังคับผู้จะขายให้ชดใช้เบี้ยปรับตามจานวนที่ระบุ ในอัตราให้แก่ผู้จะซื้อตามข้อตกลงนั้น เป็น
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การยากและมีขั้นตอนและใช้เวลามากในการบังคับ เนื่องจากตามข้อตกลงตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้น
ไม่มีบทบังคับที่เอื้อให้การบังคับเบี้ยปรับเป็นไปโดยง่าย หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยแท้จริง
กล่าวคือในทางปฏิบัติเมื่อผู้ประกอบการได้ก่อสร้างห้องชุดแล้วเสร็จ แม้จะล่วงเลยระยะเวลาการโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดตามที่ระบุในสัญญา ผู้ขายก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามวันและเวลา
ที่ได้ตกลงกัน โดยไม่สนใจว่าผู้ซื้อจะสงวนสิทธิในการปรับผู้จะขายตามสัญญาหรือไม่ เพราะเป็นคนละ
ส่วนกับจานวนเงินที่จะต้องชาระในวันโอนกรรมสิทธิ์ ทาให้ผู้ซื้อจะต้องจายอมโอนกรรมสิทธิ์และชาระ
เงินค่าห้องชุดส่วนที่เหลือตามสัญญา โดยไม่สามารถเรียกร้องจานวนเงินเบี้ยปรับ ในกรณีที่ผู้ขายส่ง
มอบล่าช้าได้เลย เพราะข้อสัญญาไม่ได้ให้สิทธิที่จะเรียกร้องหรือบังคับให้ผู้ขายชาระเบี้ ยปรับแก่ผู้จะ
ซื้อก่อนที่จะชาระค่าห้องชุดส่วนที่เหลือได้ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็จะไปดาเนินการโอน
กรรมสิทธิ์และชาระราคาห้องชุดส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขายตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเบี้ย
ปรับกรณีผู้ขายส่งมอบห้องชุดล่าช้าไว้ เพื่อมาใช้สิทธิ เรียกร้องในภายหลัง โดยใช้สิทธิในการเรียกร้อง
ผ่านช่องทางทางสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลเอง ซึ่งขั้นตอน
หลังนี้ มีค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการดาเนินการเป็นอย่างมาก
จึงกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้ องชุด อ.ช. 22 ใน
ส่ ว นของขั้ น ตอนในการบั ง คั บ เบี้ ย ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ จ ะซื้ อ นั้ น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะท าให้
ผู้ประกอบการเกรงกลัวและไม่สามารถเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง79
ปัญหาหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่คู่สัญญาจะโอนกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุดตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) นั้น คราวนี้ จะกล่าวถึงสภาพปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับจาก
ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาแล้ว ยังเกิดข้อร้องเรียนมากมาย โดยจะกล่าวถึงปัญหาหลัก ๆ ที่
เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช. 22) ดังนี้

4.2 ปั ญ หาผู้ ป ระกอบการส่ ง มอบห้ อ งชุ ด ที่ มี ก ารช ารุ ด บกพร่ อ งหรื อ ความช ารุ ด
บกพร่องเกิดขึ้นภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
ในข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช22) ไม่ได้กาหนดขั้นตอนในการ
ตรวจรับมอบห้องชุดไว้ในสัญญา จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ พบว่า บางโครงการก่อนที่
ผู้ประกอบการหรือผู้จะขายจะแจ้งกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซื้อเข้ามาตรวจ
79

ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษทั เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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ความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของห้องชุดเสียก่อน ก่อนที่จะนัดโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน ซี่งใน
การตรวจรับมอบห้องชุดผู้บริโภคก็จะกาหนดวันเข้าตรวจสอบก่อนและหากพบความเสียหายหรือ
ชารุดบกพร่องภายในห้องชุด ก็จะแจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนและเมื่อ
ผู้ประกอบการแก้ไขตามรายการที่ผู้บริโภคได้แ จ้งแล้ว จึงจะกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์อีกครั้งใน
ภายในหลัง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการหรือผู้จะขาย ทั้ง 3 บริษัท พบว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการตรวจรับมอบห้องชุด คือ
1) ผู้จะซื้อไม่มีความรู้ในการตรวจสอบงานระบบภายในห้องชุดหรือคุณภาพของวัสดุ
ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในห้องชุด
2) ผู้จะซื้อไม่มาตรวจรับมอบห้องชุดและไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
3) ไม่มีหน่วยงานกลางหรือบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบมาตรฐานภายในห้องชุด
4) บางโครงการ ผู้จะขายแจ้งกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ จะซื้อทันทีตาม
ข้อตกลงที่ระบุในสัญญา โดยไม่ให้โอกาสผู้บริโภคเข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของห้องชุดก่อนการโอน
กรรมสิทธิ์
จากสภาพปั ญ หาในเรื่ อ งการตรวจรั บ มอบห้ อ งชุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ว่ า
แบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช 22) ไม่ได้กาหนดข้อตกลงที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะกาหนดขั้นตอนในการตรวจรับมอบห้องชุด , หน่วยงานที่
รับผิดชอบ , ค่าใช้จ่ายในกรณีว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบและกาหนดระยะเวลาในการตรวจ
รับ รวมถึงกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขความชารุดบกพร่องของผู้ประการ เพื่อความสมบูรณ์และเพื่อ
ประโยชน์ของคู่สัญญาและตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย80

4.3 การกาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง
ในการซื้อขายห้องชุด มีผู้จะซื้อหรือผู้บริโภคจานวนมากที่ได้ตามความประสงค์ของ
ตนในการทาสัญญาจะซื้อจะขาย นั้นก็คือ การรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและได้เข้าใช้ห้องชุดตามสิทธิ
ของตน แต่ก็มีผู้จะซื้อหรือผู้บริโภคบางรายที่ไม่สามารถบรรลุความประสงค์ของตนได้ ด้วยสาเหตุต่าง
ๆ อันมีผลให้ต้องการมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาต้องเลิกกันตามที่คู่สัญญาได้ต่างตกลงยินยอม
พร้อมใจกัน ในกรณีนี้จะกล่ าวถึงเฉพาะการบอกเลิ กสั ญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยตาม

80

อ้างแล้ว
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สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดมาตรฐาน (อ.ช. 22) ได้ระบุสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาไว้ในข้อ
สัญญาข้อ 7 โดยสามารถแยกสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ 2 กรณี คือ
4.3.1 สิทธิของผู้จะขายในการบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้จะขายสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้จะซื้อนั้น ได้ระบุไว้ในข้อตกลงใน
สัญญา ข้อ 7.2 ระบุว่า “7.2 ในกรณีผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้
จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ดังนี้
7.2.1 ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวในกรณีตกลงชาระกันงวดเดียว
7.2.2 ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวสามงวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงชาระกัน
ตั้งแต่ยี่สิบสี่งวดขึ้นไป
7.2.3 ผิ ด นั ด ช าระราคาในอั ต ราร้ อ ยละสิ บ สองจุ ด ห้ า ของจ านวนราคา
ดังกล่าวในกรณีตกลงชาระกันน้อยกว่ายี่สิบสี่งวด
ก่อนบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งผู้จะซื้อให้ นาเงินที่ค้างมา
ชาระภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้รับหนังสือ และผู้จะซื้อละเลยเสีย ไม่
ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น”
ดังนั้น ในกรณีที่ผู้จะขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่ผู้จะซื้อได้ต้องปรากฎว่า ผู้จะ
ซื้อผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อ นมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยในกรณีที่ตกลงชาระกันเพียงงวด
เดียวทั้งหมด หากผู้จะซื้อไม่ชาระราคาตามที่ตกลงกันไว้ ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญา ผู้จะขายสามารถใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
หรือ ในกรณีที่ผู้จะซื้อและผู้จะขายได้ตกลงชาระราคาห้องชุด โดยเป็นงวด ตั้งแต่ 24
ขึ้นไป หากผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคาตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน ย่อมถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาเช่นกัน ผู้ขาย
ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่มีการตกลงแบ่งชาระเงินเป็นงวด ๆ นี้ จะสังเกตได้ว่า หากมี
การตกลงแบ่งชาระเป็นงวด ๆ ตั้งแต่ 24 งวดขึ้นไป จะถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาก็ต่อ เมื่อได้ผิดนัดชาระ
ราคาตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกันเท่านั้น หากผู้จะซื้อ ผิดนัดชาระราคาติดต่อกันเพียง 2 งวด และมาเริ่ม
ชาระราคาในงวดที่ 3 กรณียังไม่ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญา ผู้จะขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้
เพราะการกระทาของผู้จะซื้อยังไม่ครบเงื่อนไขการผิดสัญญาตามที่กฎหมายกาหนด
หรือ ในกรณีที่ตกลงแบ่งชาระราคาห้องชุดเป็นงวด ๆ แต่ข้อตกลงในการแบ่งชาระ
นั้น ตกลงน้อยกว่า 24 งวด กรณีนี้จะถือว่าผู้จะซื้อผิดนัดและผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ต่อเมื่อ
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การผิดนัดชาระราคาของผู้จะซื้อนั้น รวมมูลค่าหรือราคาค่างวดที่ต้องชาระแล้ว เกินกว่าอัตราร้อยละ
สิบสองจุดห้าของมูลค่าราคาที่ตกลงตามสัญญาซื้อขาย
ในการบอกเลิกสัญญาของผู้จะขายในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคาห้องชุดที่ตกลง
ไว้ในสัญญาจะต้องเข้าเงื่อนไขที่ระบุตามข้อตกลงแล้ว ผู้จะขายจะบอกเลิกสัญญาให้สัญญามีผลเป็น
อันเลิกกันทันทีไม่ได้ ก่อนบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งผู้จะซื้อให้นาเงินที่ค้าง
มาชาระภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้รับหนังสือและผู้จะซื้อละเลยเสีย ไม่
ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น เมื่อผู้จะซื้อไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวให้ชาระเงินแล้ ว ผู้ขายจึง
จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายได้
ดังนั้ น การที่ข้อสั ญญาหรื อสั ญญามาตรฐานจะซื้ อจะขายห้ อ งชุด ตามประกาศ
กระทรวงมหาไทย ฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ยังมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการนาช่องว่างของข้อสัญญา
นี้ ในการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ประกอบหากวิ เคราะห์จากสถิติข้อร้องเรียนของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการด้านอาคารชุด จะเห็นได้ว่า ปัญหาที่
ผู้ประกอบการไม่คืนเงินที่ผู้บริโภคได้ชาระมาแล้วบางส่วนหลังจากที่สัญญาเลิกกัน เป็นปัญหาที่มีผู้
ร้องเรียนจานวนมากแก่คณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อนาข้อสัญญามาตรฐานมา
วิเคราะห์และนาสถิติข้อร้องเรียนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาวินิจฉัยสาเหตุและที่มาของ
ปัญหา และนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข โดยการนาข้อสัญญามาแก้ไขให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้
เป็ น หน้ าที่ของผู้ ป ระกอบการในการคื นเงิน ที่ไ ด้รั บช าระมาแล้ ว จากผู้ บริโ ภค หลั งจากหั กส่ ว นที่
ผู้ประกอบการต้องเสียหายจากการที่ผู้บริโภคผิดสัญญาไว้บางส่วนและกาหนดระยะเวลาในการคืนเงิน
ส่วนเหลือให้แก่ผู้บริโภค ย่อมจะเป็นประโยชน์และลดภาระของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
ผลของการที่ผู้จะขายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
เมื่อผู้จะขายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วผลของการบอกเลิกสัญญานี้ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดมาตรฐาน (อ.ช.
22 ) ไม่ได้ระบุผลของการที่ผู้จะขายบอกเลิกสัญญาไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีผู้จะขายบางรายอาศัย
ช่องว่างข้อสัญญานี้ ระบุให้สิทธิแก่ตนเองในการริบเงินของผู้จะซื้อไว้ทั้งหมด เนื่องจากผู้จะซื้อเป็นฝ่าย
ผิดสัญญา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อในข้อสัญญาไม่ได้ระบุผลของการที่ผู้ จะขายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้
ผลของการบอกเลิกสัญญาก็ควรจะกลับไม่ใช้ผลของการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งกาหนดให้คู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม หากผู้จะขายได้รับความเสียหายจากการที่ผู้จะ
ซื้อผิดสัญญา ก็ชอบที่จะหักค่าเสียหายไว้บางส่วน ส่วนที่เ หลือจากก็ควรจะคืนให้แก่ผู้จะซื้อ ภายใน
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ระยะเวลาที่สมควร ซึ่งข้อสัญญามาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของคณะกรรมการควบคุม
สัญญาและประกาศของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคืนเงินให้แก่ผู้จะ
ซื้อ81 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ช่องว่างของข้อสัญญาส่วนนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้จะซื้อไม่รับเงินที่ตนได้
ชาระให้แก่ผู้จะขายคืนตามสิทธิหรือตามส่วนของตน จึงเห็นว่าขั้นตอนในการคืนเงินค่างวดให้แก่ผู้จะ
ซื้อในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัด จะต้องระบุเพิ่มเข้าไปในสัญญาหรือข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการ
ฯ ด้วย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและความครบถ้วนของข้อตกลงในสัญญาต่อไป
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่า ปัญหาที่ผู้ ประกอบการไม่ คืน เงิ นที่ ผู้ บ ริโ ภคได้ช าระมาแล้ ว
บางส่วนหลังจากที่สัญญาเลิกกัน เป็นปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนจานวนมากแก่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เมื่ อ น าข้ อ สั ญ ญามาตรฐานมาวิ เ คราะห์ แ ละน าสถิ ติ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาวินิจฉัยสาเหตุและที่มาของปัญหา และนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข
โดยการนาข้อสัญญามาแก้ไขให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการคืน
เงินที่ได้รับชาระมาแล้วจากผู้บริโภค หลังจากหั กส่วนที่ผู้ประกอบการต้องเสียหายจากการที่ผู้บริโภค
ผิ ด สั ญ ญาไว้ บ างส่ ว นและก าหนดระยะเวลาในการคื น เงิ น ส่ ว นเหลื อ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค ย่ อ มจะเป็ น
ประโยชน์และลดภาระของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
เป็นอย่างดี
4.3.2 สิทธิและผลในการบอกเลิกสัญญาของผู้จะซื้อ
สิทธิของผู้จะซื้อตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 พร้อมด้วยแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด(อ.ช.22) นั้น ได้
กาหนดให้ผู้จะซื้อสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้ในสัญญาข้อ 7.3 ดังนี้
“7.3 หากผู้จะขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อภายในกาหนดเวลาตาม
ข้อ 4 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อดาเนินการ ดังนี้
7.3.1 ให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้จะขายยินยอมคืนเงินที่ผู้ จะซื้อ
ได้ชาระไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ...........ต่อปี (อัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผู้จะ
ขายกาหนดปรับกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ 7.1) และไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จะซื้อที่จะฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น
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7.3.2 ในกรณีที่ผู้ จะซื้อไม่ ใช้สิ ทธิบอกเลิ กสั ญญาตามข้อ 7.3.1 ผู้ จะขาย
ยินยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ............ (ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคา
ห้องชุดที่ได้ทาสัญญา จะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสิบ) แต่หากผู้จะซื้อได้ใช้สิทธิในการ
ปรับครบร้อยละสิบของราคาห้องชุดแล้ว และผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
7.3.3 ในกรณี ผู้ จ ะขายไม่ ส ามารถด าเนิ น โครงการอาคารชุ ด ต่ อ ไปได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผู้จะขายยินยอมคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ในอัตรา
ร้อยละ .........ต่อปี (โดยถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดประเภทเงินฝากประจาของธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน) นับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้จะซื้อ) แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จะซื้อที่จะเรียกค่าเสียหาย
อย่างอื่น แต่ถ้าผู้จะขายได้ใช้เงินดังกล่าวไปเป็นจานวนเท่าใด ผู้จะขายมีสิทธิหักเงินที่ใช้ไปออกจาก
ดอกเบี้ยที่ต้องใช้คืนได้”
จากข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าว สิทธิของผู้จะซื้อในการบอกเลิกสัญญาแก่ผู้จะขายมี
ได้กรณี 2 กรณี คือ
1) กรณีตามสัญญาข้อ 7.3.1 คือ ผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตาม
กาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยการแสดงเจตนา
เลิกสัญญาของตนให้แก่ผู้จะขายได้ทราบ โดยปกติ ผู้จะซื้อจะแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้จะขายทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการบอกเลิ กสัญญาที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งวิธีนี้
เป็นวิธีที่ดีและสามารถมีหลักฐานเก็บไว้ยืนยันการแสดงเจตนาของผู้จะซื้อได้เป็นอย่างดี และเป็น
พยานหลักฐานที่สาคัญชิ้นหนึ่งในกรณีที่จะต้องนาคดีขึ้นสู่ศาล
2) กรณีตามสัญญาข้อ 7.3.2 คือ ผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตาม
กาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่ผู้จะซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที แต่ประสงค์ที่
จะให้ผู้จะขายชาระเบี้ยปรับตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา แต่เมื่อตนได้ใช้สิทธิในการปรับผู้จะขายไปใน
ระยะเวลาหนึ่งหรือใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบของราคาห้องชุดแล้ว และผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขาย
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ผลของการที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
เมื่อผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือใช้สิทธิในการปรับผู้จะขายกรณีไม่สามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาจนครบเงื่อนไขหรือครบอัตรา
สูงสุดที่สามารถปรับผู้จะขายได้และบอกเลิกสัญญาแก่ผู้จะขาย ตามสิทธิของตนหรือตามเงื่อนไขที่
ระบุ ในสั ญญา ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า ตามสั ญญาจะซื้อจะขายห้ องชุด มาตรฐาน (อ.ช. 22 ) ไม่ได้กาหนด
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ระยะเวลาในการบังคับที่ผู้จะขายจะต้องคืนหรือชาระเงินเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะ
มีผู้จะขายบางรายอาศัยช่องว่างข้อสัญญานี้ ยึดถือเงินของผู้จะซื้อไว้โดยไม่ยอมคืนให้แก่ผู้จะซื้อจนกว่า
ผู้จะซื้อไปร้องเรียนต่อสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต้องไปว่าจ้างทนายความยื่นฟ้องต่อ
ศาลเพื่อให้ผู้จะขายคืนเงินหรือชาระค่าปรับพร้อมคืนเงินที่ตนได้ชาระไปแล้วบางส่วนให้แก่ตน ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่า แม้กรณีนี้สามารถนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ได้ โดยกาหนดให้ผู้จะ
ซื้อเป็นผู้กาหนดระยะเวลาการชาระเงินคืนมาพร้อมกับการบอกเลิกสัญญาก็ตามแต่จะมีผู้บริโภคซักกี่
คนที่ทราบถึงกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ และเพื่อให้
ข้อสัญญาที่เป็นมาตรฐานในการซื้อขายห้องชุดของประเทศไทย เป็นข้อสัญญาที่สมบูรณ์และสามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะศึกษากระบวนการขั้นตอนในการคืนเงินและ
กาหนดระยะเวลาในการที่ผู้จะขายต้องคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ ในกรณีที่ผู้จะซื้อได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยชอบด้วยกฎหมายให้ครบถ้วนและมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการในการคืน
เงินที่มีรายละเอียดครบถ้วน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ลงในสัญญามาตรฐานต่อไป
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ สั ญญามาตรฐานหรื อสั ญญาจะซื้อจะขายห้ องชุด เป็นสั ญญาที่มีประสิ ทธิภ าพและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้จะขาย กับ ผู้บริโภคหรือผู้จะซื้อ ได้อย่ าง
แท้จริงและเป็นรูปธรรมต่อไป
ดังนั้น สัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด ไม่ได้ระบุกาหนดระยะเวลาในการคืน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชาระราคา หรือ กาหนดระยะเวลาที่ผู้จะขายหรือผู้ประกอบต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้จะ
ซื้อหรือผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จึงเป็ นช่องว่างที่ผู้ประกอบการจะนิ่งเฉยไม่
ชาระเงินหรือค่าปรับที่ตนมีหน้าที่ต้องชาระให้แก่ผู้บริโภค ประกอบหากวิเคราะห์จากสถิติข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการด้านอาคารชุด จะเห็น
ได้ ว่ า ปั ญ หาที่ ผู้ ป ระกอบการไม่ คื น เงิ น ที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ช าระมาแล้ ว บางส่ ว นและค่ า ปรั บ ในกรณีที่
ผู้ป ระกอบการไม่ส ามารถส่งมอบห้ องชุดได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญาหลังจากที่
สั ญ ญาเลิ ก กั น โดยผู้ จ ะซื้ อ ใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาแล้ ว เป็ น ปั ญ หาที่ มี ผู้ ร้ อ งเรี ย นจ านวนมากแก่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยเห็ นว่า เมื่อนาข้อสัญญามาตรฐานมาวิเคราะห์และนาสถิติข้อ
ร้องเรียนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาวินิจฉัยสาเหตุและที่มาของปัญหา และนาปัญหาที่
เกิดขึ้นมาแก้ไข โดยการนาข้อสัญญามาแก้ไขหรือเพิ่มเติมขั้นตอนในการชาระเงินเบี้ยปรับหรือคืนเงิน
ขึ้น โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการคืนเงินหรือคืนเงินที่ได้รับชาระมาแล้วพร้อมเบี้ย
ปรับตามสัญญาจากผู้บริโภค และกาหนดระยะเวลาในการชาระเงินให้แก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบการ
ฝ่าฝืนก็ควรกาหนดบทลงโทษที่เพียงพอจะบังคับให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามสัญญาได้ ย่อมจะ
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เป็นประโยชน์และลดภาระของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดี

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ในอดีตที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดกับผู้ซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุดต่างๆ แต่ในกรณีนี้ ผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ที่ผู้ขายไม่ทาการส่งมอบ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกาหนด
ระยะเวลาที่ตกลงกันไว้หรือที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือผู้ขายส่งมอบแล้ วแต่ทรัพย์สินที่ส่ง
มอบมีความชารุดบกพร่อง หรือในกรณีที่สัญญาเลิกกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฝ่ายผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญา
หรือผู้จะขายบอกเลิกสัญญาก็ตาม ผู้จะขายไม่ยอมคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระค่าห้องชุดตามสัญญาจะซื้อ
จะขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการทาสัญญาเนื่องจากผู้ขายเป็นฝ่าย
ที่กาหนดรายละเอียดในสัญญาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ซื้อไม่อาจต่อรองกับผู้ขายได้ ซึ่งปัญหาที่กล่าวถึงนี้
เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ รัฐจึงเข้ามาแก้ปัญหา โดยคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศฯ นี้มีหลักการสาคัญเพื่อควบคุมการทาสัญญาซื้อขายห้องชุดและมีผลบังคับใช้
กับผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจและมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจด้วย ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค และตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2551 ตามมาตรา 6/2 ผู้ซื้อ
ผู้ขายอาคารชุดต้องทาตามแบบของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโดยให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนดใช้ เรียกว่า อ.ช.22 ซึ่ง อ.ช.22 หรือแบบสัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้ อ งชุดนี้
กระทรวงมหาดไทยได้ป ระกาศกาหนดแบบสั ญญาจะซื้ อจะขายและสั ญญาซื้ อ ขายห้ อ งชุด ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 พร้อมด้วยแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด(อ.ช.22) และสัญญา
ซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) ให้ใช้บังคับเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคและป้ อ งกั น ผู้ ป ระกอบการเอารั ด เอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภคโดยอาศั ย ข้ อ ตกลงของสั ญ ญาที่
ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดทาขึ้น รัฐจึงเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคโดยกาหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้อง
ชุดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนาสัญญานี้ เป็นสัญญามาตรฐานในการจัดทาสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยรายละเอียดหรือข้อตกลงมาตรฐานที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย
ดังกล่าว มีรายละเอียดและสาระสาคัญเช่นเดียวกับข้อสัญญามาตรฐานตามที่ปรากฎใน ประกาศ
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คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 โดย
ผู้วิจัยของกล่าวโดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด มีดังนี้
รายละเอียดการจัดทาสัญญา รายละเอียดของคู่สัญญา รายละเอียดของห้องชุดและอาคาร
ชุด ราคาขายและรายละเอียดการชาระเงิน รายละเอียดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายละเอียด
การส่งมอบห้องชุด การโอนสิทธิและคารับรองของผู้จะขาย ผลจากการผิดสัญญาและการระงับไปของ
สั ญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ และจบท้ายด้ว ยการลงชื่อของคู่สั ญญาและพยาน ซึ่งในแต่ล ะ
องค์ประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดการจัดทาสัญญา
ส่วนนี้จะปรากฏเป็นส่วนแรกของสัญญา เพื่อบันทึกข้อมูลวันเวลาที่มีการทาสั ญญาขึ้น รวม
ไปถึงสถานที่ที่มีการจัดทาสัญญาฉบับนี้
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคู่สัญญา
คู่สัญญาของสัญญาจะซื้อจะขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายกันโดยตรงนั้นจะประกอบไปด้วย 2
ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้จะซื้อ และอีกฝ่ายคือผู้จะขาย ในส่วนนี้จะระบุข้อมูลที่แสดงตัวตนของคู่สัญ ญาทั้ง
สองฝ่าย ตั้งแต่ชื่อ-นามสกุล อายุ และที่อยู่ โดยจะใช้รายละเอียดตามที่แสดงบนบัตรประชาชน โดย
จะใช้สาเนาบัตรประชาชนเป็นเอกสารแนบท้ายของสัญญาจะซื้อจะขาย
ส่วนที่ 3 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์
ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อจะขาย สาหรับห้องชุดนั้นจะระบุถึง
รายละเอียดของห้องชุดได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่ออาคารที่ห้องชุดตั้งอยู่ ชั้นที่ห้องชุดตั้งอยู่ เลขที่ของห้อง
ชุด เนื้อที่ห้อง ความสูง ความยาว ความกว้างของห้องชุด พร้อมแนบแผนผังแสดงที่ตั้งบนชั้นของ
อาคารและแบบแปลนภายในของห้องชุด นอกจากนั้นยังต้ องระบุรายละเอียดของอาคารที่ห้องชุดนั้น
ตั้งอยู่ ได้แก่ หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน ตาบล อาเภอ และจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่ โดยรายละเอียด
เกือบทั้งหมดจะปรากฏอยู่แล้วบนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ส่วนที่ 4 ราคาขายและรายละเอียดการชาระเงิน
ในส่วนนี้จะระบุว่ าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะซื้อจะขายห้องชุดในราคาเท่าไร โดยมีการ
ระบุจานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร พร้อมกันนั้นก็มีการแจกแจงอย่างชัดเจนว่าในราคาที่จะซื้อจะ
ขายนี้มีส่วนที่แบ่งออกมาเพื่อเป็นมัดจา วิธีการชาระเงินเป็นการชาระด้วยเงินสด หรือถ้าชาระด้วยเช็ค
ธนาคารก็ให้ระบุธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่และจานวนเงินที่สั่งจ่าย และระบุถึงจานวนเงินส่วนที่
เหลือที่จะให้มีการชาระในวันทาสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์
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ส่วนที่ 5 รายละเอียดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ใจความสาคัญของส่วนนี้คือการระบุวัน ซึ่งจะให้มีการทาสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ขึ้น ซึ่งอาจจะกาหนดเป็นวันที่แน่นอน หรือจะกาหนดเป็นจานวนวันนับจากที่มีก ารทา
สัญญาจะซื้อจะขายกันก็ได้ แต่จะต้องมีการกาหนดวันที่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าจะต้องมีการทาสัญญาซื้อ
ขายกันเมื่อใด ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นสาระสาคัญของสัญญาจะซื้ อจะขาย นอกจากนี้ก็จะมีการระบุว่าให้
ทาสัญญาซื้อขายกันที่สานักงานที่ดินแห่งไหนอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการกล่าวถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่านายหน้า
รวมไปถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษี เงินได้ โดยกาหนดอย่างชัดเจนว่าฝ่ายผู้จะซื้อจะต้องรับผิดชอบ
ในส่วนบ้างและรับผิดชอบเท่าไร และผู้จะขายจะรับผิดชอบส่วนใดและจานวนเท่าใด ซึ่งตรงนี้ต้อง
กาหนดให้ชัดเจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันที่ทาสัญญาซื้อขายกันจะได้ไม่ต้องมี
การตกลงอะไรกันอีก ซึ่งเสี่ยงที่จะไม่สามารถตกลงกันได้ในภายหลัง
ส่วนที่ 6 รายละเอียดการส่งมอบห้องชุด
ในส่วนนี้จะระบุว่าผู้จะขายจะส่งมอบห้องชุดให้กับผู้จะซื้อภายในระยะเวลาเท่าไร หลังจากมี
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะต้องส่งมอบห้องชุดใน
สภาพที่ดีให้แก่ผู้ซื้อ เป็นต้น
ส่วนที่ 7 การโอนสิทธิและคารับรองของผู้จะขาย
บางกรณีจะมีการกาหนดจากผู้จะขายเกี่ยวกับการโอนสิทธิของผู้จะซื้อไปยังบุคคลอื่น โดยผู้
จะขายสามารถระบุในสัญญาจะซื้อจะขายบังคับไม่ให้ผู้จะซื้อโอนสิทธิไปยังคนอื่นได้ เว้นแต่จะได้
รับคายินยอมเป็นหนังสือจากผู้จะขาย นอกจากนี้บางรายยังระบุเพิ่มเติมไปด้วยว่าถ้าผู้จะซื้ อต้องการ
โอนสิทธิไปยังบุคคลอื่นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิให้แก่ผู้จะขายในอัตราครั้งละกี่บาท
และผู้ที่รับโอนสิทธิก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาฯ นี้เช่นกัน ส่วนคารับรองของผู้จะขายนั้น
เป็นการเรียกร้องจากผู้จะซื้อให้ผู้จะขายรับรองว่าห้องชุดที่จะซื้ อจะขายนั้นไม่มีภาระผูกพันใดๆ อยู่
รวมถึงบังคับผู้จะขายว่าจะต้องไม่นาห้องชุดไปก่อให้เกิดภาระผู้พันใดๆ เพิ่มขึ้นอีกนับแต่ได้ทาสัญญา
จะซื้อจะขายกัน
ส่วนที่ 8 การผิดสัญญาและการระงับสัญญา
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการบังคับใช้ของสัญญาจะซื้อจะขายว่าจะเกิดผลต่อคู่สั ญญาอย่างไรเมื่อ
ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยจะแบ่งการผิดสัญญาออกเป็นสองกรณี กรณีแรกเป็นการผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้
จะซื้อ ถ้าหากผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์และชาระเงินส่วนที่เหลือ ในกรณีนี้
สัญญาฯ ให้ผู้จะขายริบเงินมัดจาที่วางไว้ตอนทาสัญญาจะซื้อจะขายทั้ งหมดได้ อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่
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ผู้จะขายผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อ สัญญาฯ ให้สิทธิผู้จะซื้อสาร
มารถฟ้องร้องบังคับให้ผู้จะขายปฏิบัติตามสัญญาฯ ได้ รวมไปถึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ใน
ส่วนนี้อาจแบ่งการผิดสัญญาเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา
ในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา กล่าวคือ ไม่ส่งมอบทรัพย์สินหรือโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้
ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงวในสัญญา ตามข้อสัญญาให้สิทธิแก่ผู้จะซื้อที่สามารถใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ คือผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้
ประกอบธุรกิจพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดสาหรับกรณีที่
ผู้บริโภคผิดนัดชาระ หรือ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันที ผู้ซื้อก็มีอีกทางเลือก คือ
หากผู้จะซื้อไม่ต้องการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจต้องยินยอมให้ผู้บริโภคปรับเป็นรายวัน
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.01ของราคาห้องชุดที่จะซื้อขายแต่รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาห้องชุด แต่หากใช้สิทธิในการปรับจนครบตามจานวนร้อยละ 10 ของราคา
ห้องชุดแล้ว ผู้จะซื้อเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญาได้เช่นกัน และยังให้สิทธิผู้จะซื้อดาเนินคดีตามกฎหมายได้อีกด้วย
กรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญา
ตามข้อสัญญามาตรฐาน (อ.ช.22) ได้กาหนดเงื่อนไขในการผิดสัญญาของผู้ซื้อ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ กรณีที่ผู้ซื้อไม่ชาระราคาตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาเพียงงวดใดงวดหนึ่ง จะถือว่าผู้
ซื้อผิ ดสั ญญายั ง ไม่ ได้ การผิ ดนั ดช าระราคาต้ อ งครบเงื่ อนไขตามที่ ก าหนดไว้ ด้ว ย โดยข้อสั ญ ญา
กาหนดให้ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ภายใต้การผิดนัดชาระ 3 เงื่อนไขดังนี้คือ
1.ผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคาในกรณีที่ตกลงชาระกันงวดเดียว
2.ผู้จะซื้อผิดนัดชาระราคา 3 งวดติดต่อกันในกรณีที่ตกลงชาระราคากันตั้งแต่ 24
งวดขึ้นไป และ
3. ผิดนัดชาระราคาในอัตราร้อยละ 12.5 ของจานวนราคาดังกล่าวในกรณีที่ตกลง
ชาระราคากันน้อยกว่า 24 งวด
แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่ผู้จะขายหรือผู้ประกอบธุรกิจจะบอกเลิกสัญญาต้องมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ผู้จะซื้อมาชาระเงินส่วนที่ค้าง หากภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้จะซื้อได้รับหนังสือแล้วผู้จะซื้อไม่ดาเนินการอย่างใด ผู้ จะขายจึงสามารถบอก
เลิกสัญญาได้
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ส่วนที่ 9 ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
คือข้อตกลงเพิ่มเติมที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นทางออกในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
เช่น กรณีที่ต้องมีการชาระเงินหรือคืนเงินล่าช้าให้คู่สัญญามีสิทธิคิดดอกเบี้ยต่อกัน โดยกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะใช้คานวณและกาหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัด กรณีที่ การเลื่อนหรือผ่อนผัน
เวลานั้นกระทบต่อสิทธิของแต่ละฝ่ายอย่างไรบ้าง และถ้ามีการทวงถามหรือการส่งเอกสารใดๆ จะให้
ส่งไปยังที่ใด โดยมากกาหนดให้เป็นการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในส่วนแรก
ของสัญญาฯ และถือว่าผู้รับเอกสารรับรู้เมื่อมีการลงชื่อรับจดหมายดังกล่าวแล้ว เป็นต้น
ส่วนที่ 10 การลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน
หลังจากที่คู่สัญญารับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฯ ตลอดครบถ้วนดีแล้ว ในส่วนนี้คือส่วน
สาคัญที่ทาให้เกิดการผู กนิ ติสั มพันธ์กันขึ้นด้วยการแสดงเจตนาให้สั ญญาฯ มีผลบังคับใช้ระหว่ าง
คู่สัญญา ด้วยการลงชื่อของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงในสัญญาฯ พร้อมทั้งพยานอีกฝ่ายละ 1 คนร่วมลง
ชื่อรับทราบ โดยสัญญาจะซื้อจะขายจะทาขึ้น 2 ฉบับและมีข้อความถูกต้องตรงกัน มอบให้คู่สัญญาฯ
เก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
เมื่อพิจารณาจากข้อสัญญาที่ระบุในแบบสัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาไทยที่ได้ประกาศใช้นั้น จะเห็นได้ว่า ได้กาหนดสิทธิของผู้จะซื้อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้จะซื้อหรือผู้บริโภคควรได้รับจากผู้ประกอบการ และเป็นสัญญาที่
คุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าสัญญาที่ฝ่ายผู้ประกอบการเป็นผู้ร่างขึ้นอย่างแน่ นอน แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่ประกาศใช้แบบสัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ อ.ช.22 มาแล้วตั้งแต่ปี 2551
จนถึ ง ปั จ จุ บั น แบบสั ญ ญามาตรฐานดั ง กล่ า วสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาและลดช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคลงในทางที่ดี แต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางประการที่ เกิดขึ้นจาก
ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างของข้อสัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคได้ จากการศึกษาปัญหาจากการบังคับ
ใช้สัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ อ.ช. 22 นั้น ผู้วิจัยพบว่าข้อสัญญาที่ระบุในสัญญาจะซื้อ
จะขาย หรือ อ.ช. 22 นั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคของ
ผู้ประกอบการ โดยจากการศึกษาและสอบถามผู้บริโภค ประกอบกับจากสถิติข้อร้องเรียนของสานัก
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
และข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดมีช่องว่างหรือมีข้อความที่ไม่ชัดเจน ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการไม่สามารถส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้
ซื้ อ หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ต ามก าหนดระยะเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาและการบั ง คั บ เบี้ ย ปรั บ ในกรณี ที่
ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ จ ะขายส่ งมอบหรื อโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุ ดล่ าช้ า ไม่ส ามารถบังคั บได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการ จากข้อตกลงตามที่ระบุในแบบสัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด
ข้อ. 4.4 กาหนดระยะเวลาที่ผู้ขายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดให้ แก่ผู้ซื้อไว้ชัดเจน แต่ผู้ ขายกลั บไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โอนผู้ ขายจะยกข้ออ้างต่าง ๆ ในการขอขยาย
ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ออกไปสาเหตุหลัก ๆ ในการที่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้อง
ให้แก่ผู้จะซื้อได้ เกิดขึ้นจากการก่อสร้างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจากการค้นคว้า
พบว่าข้อมูลสาเหตุของการที่ผู้จะขายหรือผู้ ประกอบการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบห้องชุด
ให้แก่ผู้จะซื้อได้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญามีดังนี้
1) การก่อสร้างอาคารชุดล่าช้าหยุดชะงัก
ปัญหาการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงระหว่างก่อสร้าง เป็นปัญหาปกติที่เกิดขึ้นในการ
ก่อสร้าง ซึ่งสาเหตุในการที่จ ะทาให้ปัญหาการก่อสร้างต้องหยุดชะงักมีหลายสาเหตุมากมาย เช่น
ปัญหาด้านเงินลงทุนที่ขาดสภาพคล่อง , ปัญหาจากการขาดแคลนคนงาน , ปัญหาจากการควบคุม
หรือกาหนดแผนการทางานที่ไม่รัดกุม , ปัญหาสภาพอากาศ หรือปัญหาจากการก่อสร้างไปเป็นไป
ตามกฎหมาย เป็นต้น
2) โฉนดที่ดินที่อ าคารชุดนั้นตั้งอยู่ยังติดภาระจานองผู้ประกอบการไม่ไปไถ่ถ อน
จานองทาให้โฉนดที่ดินหลุดจานอง ผู้ประกอบการจึงไม่มีโฉนดที่ดินไปดาเนินการขอยื่นจดทะเบียน
อาคารชุดต่อสานักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้
3) การก่อสร้างอาคารชุดเสร็จ แต่ไม่ได้รับแบบใบรั บรองการก่อสร้างอาคารชุดหรือ
ที่ เ รี ย กว่ า “แบบ อ.6” จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ อกเอกสารดั ง กล่ า วได้ เหตุ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ดาเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง (อ.1)
เพราะอาคารชุดเป็น อาคารเข้าข่ายอาคารประเภทควบคุมการก่อสร้าง ตามมาตรา 32 หรือตาม
กฎกระทรวงกาหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
เจ้าของอาคารจะต้องดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ให้เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ ภายหลังจากที่ได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุที่ทาให้
ผู้ประกอบการหรือผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้บริโภคได้ทันกาหนดระยะเวลาที่ระบุ
ในสัญญานั้น สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายผู้ประกอบการเองทั้งสิ้น หากเพียงผู้ประกอบการมีการวางแผน
และควบคุมการทางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ในการเลือกผู้รับเหมาเข้ามาทางาน ขั้นตอนใน
การควบคุ ม การท างานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน ตามก าหนดระยะเวลาที่ ไ ด้ ว างแผนเอาไว้ แต่
ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปตามแผน จนกระทั้งกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ก็ควรที่
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จะระบุเผื่อระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์เอาไว้ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะระบุระยะเวลาใน
การโอนกรรมสิทธิ์ไว้สั้น ๆ อยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการชัดจูงใจให้ผู้บริโภคหรือผู้จะซื้อ ตกลงใจ
เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า แม้ตามแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ อ.ช.22 ได้กาหนด
บทลงโทษผู้จะขายในกรณีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไว้แล้ว โดยให้สิทธิผู้จะซื้อปรับเป็นเงินใน
อัตราร้อยละ 0.01 ของราคาซื้อขายตามที่ระบุในสัญญาเป็นรายวัน แต่เมื่อรวมเบี้ยปรับทั้งหมดแล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขาย จะเห็นได้ว่า ในสัญญามาตรฐานดังกล่าว
ได้มีบทลงโทษผู้ประกอบการไว้แล้วแต่ผู้ประกอบการยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญา จากการศึกษา
และสอบถามหาข้อมูลจึงพอสรุปได้ว่า บทลงโทษที่ให้ผู้จะซื้อปรับผู้จะขายเป็นรายวันในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสัญญานั้น ยังไม่รุนแรงพอที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามสัญญา
ได้
นอกจากบทลงโทษผู้ ประกอบการในกรณีไม่ส ามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุ ด ตาม
กาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาไม่รุนแรงพอแล้ว ผู้วิจัยยังเห็นว่า ในการที่ผู้จะซื้อจะบังคับให้ผู้ขาย
หรื อผู้ ป ระกอบการช าระเบี้ ย ปรั บ ในกรณีส่ งมอบหรือโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุดล่ าช้านั้น ตามสั ญญา
มาตรฐานหรือ อ.ช.22 นั้น ไม่มีขั้นตอนในการที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการชาระให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ข้อ. 7.3.2 ระบุว่า “ในกรณี
ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7.3.1 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อย
ละ.............(ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมกัน
แล้วไม่เกินร้อยละสิบ) แม้ในสัญญาดังกล่าวจะให้สิทธิในการปรับผู้ประกอบการแล้วก็ตามแต่ในสัญญา
มิได้ระบุขั้นตอนในการบังคับเบี้ยปรับเอาไว้ เนื่องจากตามข้อตกลงตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้น ไม่มี
บทบังคับที่เอื้อให้การบังคับเบี้ยปรับเป็นไปโดยง่าย หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยแท้จริง ในทาง
ปฏิบัติผู้ประกอบการจะไม่ยอมชาระเบี้ยปรั บให้แก่ผู้จะซื้อ ต้องให้ผู้จะซื้อนาคดีไปฟ้องศาลเองหรือใช้
สิทธิเรียกร้องกับหน่วยงานของทางราชการให้เป็นผู้ดาเนินการเรียกร้องค่าปรับในส่วนนี้ให้ ซึ่งขั้นตอน
ในการเรียกร้องเบี้ยปรับนี้ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการยาวนานและมีค่าใช้จ่าย
ประเด็นที่สอง ปัญหาผู้ประกอบการส่งมอบห้องชุดที่มีการชารุดบกพร่องหรือความช ารุด
บกพร่องเกิดขึ้นภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากในข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
(อ.ช22) ไม่ได้กาหนดขั้น ตอนในการตรวจรับมอบห้ องชุด ไว้ในสั ญญา ซึ่งในทางประเพณีป ฏิ บั ติ
ระหว่างผู้ ป ระกอบการและผู้ บ ริ โ ภค จะต้องแจ้งให้ ผู้ บริโ ภคเข้ามาตรวจความสมบูรณ์และความ
เรียบร้อยของห้องชุดเสียก่อน ก่อนที่จะนัดโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน ซี่งในการตรวจรับมอบห้องชุด
ผู้บริโภคก็จะกาหนดวันเข้าตรวจสอบก่อนและหากพบความเสียหายหรือชารุดบกพร่องภายในห้องชุด
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ก็จะแจ้งให้ผู้ ประกอบการดาเนิน การแก้ไขให้ เรียบร้อยเสียก่อนและเมื่อผู้ ประกอบการแก้ไ ขตาม
รายการที่ผู้บริโภคได้แจ้งแล้ว จึงจะกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์อีกครั้งในภายในหลัง ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นในการตรวจรับมอบห้องชุดความสามารถในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของผู้บริโภคมี
ข้อจากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะผู้บริโภคไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง ส่วน
ใหญ่คงตรวจสอบได้เพียงความสวยงามที่สายตามองเห็นเท่านั้น ไม่มีความรู้ทางด้านวัสดุในการใช้งาน
หรือประเภท ชนิดของวัสดุที่ผู้ประกอบการใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงงานระบบต่าง งานเดินระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้าประปา เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคมีข้อจากัดในด้านความสามารถในการตรวจรับมอบห้อง
ชุดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็ตรวจรับมอบห้องชุดไปโดยตามความชานาญของตนเองไม่มีมาตรฐาน
หรื อขั้น ตอนในการตรวจสอบ ประกอบกับข้อสั ญญามาตรฐานที่ระบุในสัญญาก็ไม่มีขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการเรียกหรือแจ้งให้ผู้ จะซื้อเตรียมตัวเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์
ของห้องชุดแต่อย่างใด จากสภาพปัญหาในเรื่องการตรวจรับมอบห้องชุดที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเห็นว่า
แบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช 22) ไม่ได้กาหนดข้อตกลงที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะกาหนดขั้นตอนในการตรวจรับมอบห้องชุด , หน่วยงานที่
รับผิดชอบ , ค่าใช้จ่ายในกรณีว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบและกาหนดระยะเวลาในการตรวจ
รับ รวมถึงกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขความชารุดบกพร่องของผู้ประการ เพื่อความสมบูรณ์และเพื่อ
ประโยชน์ของคู่สัญญาและตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย
ประเด็นที่สาม การกาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง ในการ
ซื้อขายห้องชุด มีผู้จะซื้อหรือผู้บริโภคจานวนมากที่ได้ตามความประสงค์ของตนในการทาสัญญาจะซื้อ
จะขาย นั้นก็คือ การรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและได้เข้าใช้ห้องชุดตามสิทธิของตน แต่ก็มีผู้จะซื้อหรือ
ผู้บริโภคบางรายที่ไม่สามารถบรรลุความประสงค์ของตนได้ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ อันมีผลให้ต้องการมี
การบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาต้องเลิกกันตามที่คู่สัญญาได้ต่างตกลงยินยอมพร้อมใจกัน ในกรณีนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะการบอกเลิก สัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
มาตรฐาน (อ.ช. 22) ได้ระบุสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาไว้ในข้อสัญญาข้อ 7 แต่มิได้ระบุ
กระบวนการหรื อขั้น ตอนที่ผู้ป ระกอบการหรือผู้จะขายจะต้องคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระมาแล้ ว คืน
ภายในระยะเวลาเท่าใด ซึ่งประเด็นการคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อหรือผู้บริโภคนั้น เป็นประเด็นสาคัญและ
พบมากที่ ร้ อ งเรี ย นต่ อ ส านั ก คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค และเมื่ อ พิ จ ารณาจากแบบสั ญญา
มาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุดนั้น ก็พบว่า ไม่ได้ระบุเงื่อนไขและวิธีในการคืนเงินให้ผู้จะซื้อไว้อย่างชัด
แจ้ง จึงควรแก้ไขข้อตกลงที่ระบุในสัญญามาตรฐานนี้ ให้ชัดเจนและมีบทลงโทษผู้ประกอบการในกรณี
ที่ผู้ประกอบการตั้งใจที่ละเลยหรือเพิกเฉยหรือไม่ยอมคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อสัญญาเลิกกัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้แบบสัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ
อ.ช.22 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้โดยการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงในแบบสัญญา
มาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ อ.ช.22 ดังนี้
5.2.1 ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการไม่สามารถส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้
ซื้อหรือผู้บริโภคได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเพิ่มอัตราเพิ่ม
ปรับขั้นต่าสุดและเพิ่มอัตราเบี้ยปรับสูงสุด จากเดิมไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุด
ที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสิบ เป็น ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์สามของ
ราคาห้องชุดที่ได้ทาสัญญา จะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละยี่สิบ) กล่าวคือ
แก้ไขสัญญาข้อ 7.3.2 จากเดิม
“7.3.2 ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7.3.1 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้
จะซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ............ (ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่ได้
ทาสัญญา จะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสิบ) แต่หากผู้จะซื้อได้ใช้สิทธิในการปรับครบร้อย
ละสิบของราคาห้องชุดแล้ว และผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้จะซื้อมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
แก้ไขใหม่ เป็น
“7.3.2 ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7.3.1 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้
จะซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ............ (ไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์สามของราคาห้องชุดที่ได้
ทาสัญญา จะซื้อจะขายแต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละยี่สิบ) แต่หากผู้จะซื้ อได้ใช้สิทธิในการปรับครบ
ร้อยละยี่สิบของราคาห้องชุดแล้ว และผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้จะ
ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
5.2.2 การบั งคับ เบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ ประกอบการหรื อผู้ จะขายส่ งมอบหรื อ โอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดล่าช้า ไม่สามารถบั งคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตามแบบสัญญามาตรฐาน
ไม่ได้กาหนดให้สิทธิของผู้จะซื้อในการหักกลบหนี้เงินค่าเบี้ยปรับกับเงินที่ผู้จะซื้อต้องชาระในวันโอน
กรรมสิ ท ธิ์ เ อาไว้ หากเปรี ย บเที ย บกั บ แบบสั ญ ญามาตรฐาน Standard Form Condominium
Purchase and Sale Agreement ของสหรัฐอเมริกา ข้อ 12. ผู้ซื้อจะเลื อกการชาระหนี้ในกรณีที่
ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขในการซื้อขายห้องชุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ห้องชุดที่ซื้อ
ขาย ตามเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะต้องหักส่วนที่เสียหายออก จะเห็นได้ว่า ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหัก
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ค่าเสียหายออกจากเงินที่ต้องชาระให้แก่ผู้จะขายในวันโอนกรรมสิทธิ์และชาระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้
จะขายได้ ดังนั้น เพื่อให้การบังคับเบี้ยปรับมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค และลดเรื่อง
ร้องเรียนที่ผู้บริโภคร้องเรียนให้ผู้ขายชาระเบี้ยปรับ จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมแบบสั ญญามาตรฐานในส่วน
ของการบังคับเบี้ยปรับตามสัญญาดังนี้
“ข้อ ... การบังคับเบี้ยปรับ
ข้อ.... ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับจากผู้จะขาย ก่อนการโอน
กรรมสิทธิ์ให้เจ้าพนักงานที่ดิน สอบถามผู้จะซื้อว่ามีความประสงค์ที่จะนาเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้จะขายไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้จะซื้อตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่ หากผู้จะซื้อประสงค์ที่จะเรียกร้องเบี้ย
ปรับดังกล่าว ให้ผู้จะขายชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
อาจจะขอนาให้นาเบี้ยปรับมาหักกับเงินผู้จะซื้อจะต้องชาระในวันโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้ ในกรณีดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานคานวนเบี้ยปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหักกลบลบหนี้ให้แก่ผู้จะซื้อ และให้ผู้
จะซื้อชาระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้จะขาย และดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิตาม
สัญญาต่อไป
ในกรณีที่ผู้ จ ะขายเห็ นว่า ผู้ จะซื้อไม่มีสิ ทธิบังคับเบี้ยปรับตามสั ญญาให้ ผู้ จะขาย
โต้แย้งไว้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และหากความปรากฎว่าผู้จะซื้อไม่มีสิทธิดังเช่นที่ผู้ขายโต้แย้งไว้ ผู้จะ
ขายมีสิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับส่วนไม่ถูกต้องคืนจากผู้จะซื้อต่อไป”
5.2.3 ปัญหาผู้ประกอบการส่งมอบห้ องชุดที่มีการชารุดบกพร่องหรือความช ารุด
บกพร่องเกิดขึ้นภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากตามแบบสัญญามาตรฐานไม่ได้กาหนดขั้นตอนใน
การตรวจรับมอบห้องชุดไว้ รวมถึงวิธีในการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาในการ
ช ารุ ดบกพร่ องของทรั พย์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย และลดข้อร้อ งเรียนจากผู้บริโภค จึงควรแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อตกลงในส่วนของกระบวนการขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบห้องชุดโดยบุคคลภายนอกเข้า
ไปในสัญญามาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม รวมถึงได้มีโ อกาส
ตรวจสอบห้องชุดโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ให้เพิ่มเติมข้อตกลงในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการตรวจรับมอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ใน
แบบสัญญามาตรฐานดังนี้
“ข้อ... ขั้นตอนในการตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
ข้อ.... ก่ อ นการโอนสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด ผู้ จ ะขายมี ห น้ า ที่ แ จ้ งก าหนดวั น
ตรวจสอบห้องชุดให้ผู้จะซื้อทราบเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้จะซื้อทาการตรวจสอบความถูกต้องและความ
พร้อมในการใช้งานก่อนวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ในกรณีที่ผู้ จะซื้อต้องการให้ บุค คลหรื อบริ ษัทผู้ มี ความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบความชารุดบกพร่องและระบบภายในห้องชุดเข้าร่วมตรวจสอบ จะต้องแจ้งให้ผู้จะขาย
ทราบและผู้จะขายมีหน้าที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบกับผู้จะซื้อตาม
กาหนดวันที่คู่สัญญาตกลงกัน
ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่เข้าร่วมตรวจสอบตามวันและเวลาที่กาหนด ให้ผู้จะขาย
จัดหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองหรือมีมาตรฐานในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องและระบบ
ภายในห้องชุดเป็นที่ยอมรับ เข้าดาเนินการตรวจสอบและเมื่อไม่พบความชารุดบกพร่องหรือความ
ชารุดที่กระทบกระเทือนการอยู่อาศัยอย่างมีนัยสาคัญแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทผู้เข้าดาเนินการ
ตรวจสอบความชารุดบกพร่อง ทาหนังสือรับรองการตรวจสอบให้แก่ผู้จะขาย และเมื่อผู้จะขายได้รับ
ใบรับรองการตรวจสอบความชารุดบกพร่องแล้ว ให้ผู้ขายดาเนินการแจ้งกาหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์
ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการตรวจสอบหรือใบรับรองการตรวจสอบ
เมื่อมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและถูกต้องตามที่ระบุในสัญญานี้แล้ว ให้
สันนิฐานไว้ก่อนว่าห้องชุดมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
5.2.4 ปัญหาในการคืนเงินมัดจาหรือเงินดาวน์หรือเงินที่ชาระมาแล้วบางส่วนให้แก่ผู้
ซื้อภายหลั งสั ญญาสิ้ นสุ ดลง เนื่ องจากเมื่อสั ญญาเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กาหนดให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม เงินที่ผู้จะซื้อได้ชาระมาแล้วบางส่วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ห้องชุด ผู้ขายก็ควรจะต้องคืนให้แก่ผู้ซื้อ แต่เนื่องจากตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาในการคืนเงินดังกล่าวไว้ จึงเห็นควรที่จะกาหนดระยะเวลาในกาครคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อให้
ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขายจงใจยึดหรือเพิกเฉยไม่คืนหรือไม่ชาระหนี้ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อ
สัญญาเลิกกัน ดังนั้น จึงเห็นว่าควรที่จะเพิ่มเติม ข้อตกลงในส่วนของการกาหนดระยะเวลาในการคืน
เงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไว้ให้ชัดเจน โดยเพิ่มเติมข้อสัญญาหรือข้อตกลง ดังนี้
“ข้อ. 7.4 เมื่อสัญญาเลิกกัน ให้ผู้ขายมีหน้าที่คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้จะซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจาก
ผู้จะซื้อ
ในกรณีที่ผู้จะขายไม่คืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อภายในกานหดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้ขายรับผิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวแก่ผู้ซื้อ จนกว่าจะได้ชาระหรือคืน
ให้แก่ผู้จะซื้อครบถ้วน”
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จากการทีีได้
่ นาเสนอสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้แบบสัญญามาตรฐานจะซื้ อจะ
ขายห้องชุด หรือ อ.ช.22 ในปัจจุบัน และนาเสนอพฤติกรรมที่ผู้ประกอบการยังคงอาศัยอานาจต่อรอง
ที่ตนมีเหนือผู้บริโภค เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุใน
สัญญาหรือไม่ชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้บริโภคในกรณีที่ตนเองเป้นฝ่ายล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบหรือโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตามสัญญา หรือกระทั้งยึดหน่วงเงินที่จะต้องคืนให้แก่ผู้จะซื้อไว้ให้นานที่สุดเท่าที่
จะทาได้โดยพลักให้เป็นภาระของผู้บริโภคที่จะต้องดาเนินการเรียกร้องและบังคับตามสิทธิของตนที่
ตนเองมี ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ผลและยุติการเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้ ป ระกอบการที่กระทาแก่ผู้ บ ริ โ ภคได้ โดยนาเสนอแก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงที่ระบุในแบบสั ญญา
มาตรฐานสัญญาจะซื้อจะขายห้อง หรือ อ.ช.22 ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และลงโทษผู้ประกอบการให้ชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม รวมเร็วและชัดเจน พร้อมพลักภาระในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยไม่มากก็น้อย
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ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้วิจัยตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องเป็น
บริษัท จากัด / มหาชน ที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ในการผู้วิจัยได้ตั้งชุดคาถามหลัก
ไว้สาหรับการสัมภาษณ์ โดยคาถามมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน สมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในบทที่ 1
ดังนี้
1. ชื่อ
2. ประสบการณ์ทางาน
ปี
3. ตาแหน่ง
4. สถานที่ทางาน

5. บริษัทมีทุนจดทะเบียน
บาท
6. ประกอบธุรกิจประเภท
7. จานวนโครงการที่ทามาแล้ว
โครงการ
8. บริษัท ฯ ท่าน ใช้สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด อ.ช. 22 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
9. บริ ษัท ฯ ของท่าน ดาเนิ น โครงการ แล้ ว เสร็จพร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ ลู ก ค้า ตรงตามกาหนด
ระยะเวลาที่เสนอขาย ทุกโครงการ หรือไม่
10.ปัญหาในการก่อสร้างล่าช้า เกิดจากสาเหตุใด
11. ในกรณีที่ท่าน ส่งมอบห้องชุดล่าช้า / ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ท่านมีนโยบายในการ
ชาระเบี้ยปรับให้แก่ลูกค้า หรือไม่ อย่างไร / ชาระให้เมื่อใด
12. ท่านคิดว่า เบี้ยปรับ รายวัน อัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าห้อง สูงสุดไม่เกิน 10 % ของมูลค่าห้อง
ชุด ในกรณีส่งมอบห้องชุดล่าช้า เป็นเบี้ยปรับที่เหมาะสม หรือไม่
13. ท่านคิดว่า หากแก้ไข อัตราเบี้ยปรับรายวัน ในกรณีส่งมอบห้องชุด ล่าช้า เป็นอัตรา ร้อยละ 0.03
ต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 20 % จะสามารถแก้ไขปัญหาการไม่ส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อตามกาหนด
ระยะเวลา หรือไม่ เพราะเหตุใด
14. ในกรณีผู้ซื้อ เรียกร้องเบี้ยปรับจากบริษัท บริษัท ฯ มีขั้นตอนและนโยบายในการชาระเบี้ยปรับ
อย่างไร โดยปกติ การชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ซื้อของบริษัทท่าน จะชาระให้แก่ผู้ซื้อ ในช่วงเวลาใด
15. หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการหักกลบลบหนี้ค่าเบี้ยปรับ ในวันโอน
กรรมสิทธิ์ ท่านเห็นว่า เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
16. ก่อนโอนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุด ณ กรมที่ดิน บริษัท ฯ ท่าน แจ้งลู กค้าให้ เข้ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของห้องชุดก่อนโอน หรือไม่ อย่างไร
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17. ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ได้กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบห้องชุด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้
หรือไม่
18. ปัญหาที่ท่านพบจากขั้นตอนในการตรวจสอบห้องชุด มีอะไรบ้าง เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ลูกค้าไม่เข้ามาตรวจ / ไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
ลูกค้าเข้ามาตรวจแต่ไม่ยอมรับมอบห้องชุด
ลูกค้าเข้ามาตรวจ มี Defect เรื่อย ๆ แก้ไม่จบ
ลูกค้ามีมาตรฐานในการตรวจ Defect สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
ลูกค้าเจตนาที่จะเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
19. ในการตรวจสอบ Defect ของห้องชุด ควรให้บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองผลการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบเป็นที่ยุติ ท่านว่าเหมาะสมหรือไม่
20. หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) โดยกาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบห้องชุดก่อน
การโอนกรรมสิทธิ์ลงในสัญญา ให้มีความชัดเจน เช่น ขั้นตอน / กาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ /
การเสียสิทธิในกรณีที่ละเลยไม่เข้าตรวจสอบ และบุคคลที่จะทาการตรวจสอบ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
21. ในกรณีที่ผู้จะซื้อชาระเงินค่าห้องชุด มาแล้วบางส่วน และต่อมาผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสั ญญา
(โดยชอบด้วยกฎหมาย) ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ได้กาหนดระยะเวลาในการคืนเงิน ไว้
หรือไม่
22. ในกรณีที่ผู้จะซื้อชาระเงินค่าห้องชุด มาแล้วบางส่วน และต่อมาผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสั ญญา
(โดยชอบด้วยกฎหมาย) ท่านมีนโยบายในการคืนเงินที่ผู้จะซื้อทีช่ าระมาแล้ว อย่างไร
23. หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) โดยกาหนดระยะเวลาในการคืนเงิน ให้ชัดเจน
เพื่อให้ผู้จะขายทราบระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ เช่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บอกเลิก
สัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
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ประวัติผู้สัมภาษณ์
ชื่อ นายธวนันท์ ธเนศเดชสุนทร
ประสบการณ์ทางาน 15 ปี
ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จากัด และบริษัทในเครือ
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จากัด และบริษัท ย่อ ย ( “กลุ ่ม บริษัท ”) ประกอบธุร กิจ
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื ่อ เป็น ที่อ ยู่อ าศัย และเพื่อ การพาณิช ย์ โครงการที่อ ยู่อ าศัย อยู่ภ ายใต้
แนวความคิด ดีเวลมีความเชื่อในเรื่องความงามของเมือง เราจึงใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่งานออกแบบ
เพื ่อ อัต ลัก ษณ์ที ่พ ัก อาศัย ที ่ไ ม่ซ้ าใคร และความกลมกลืน ทางสถาปัต ยกรรมของสัง คมเมือ ง
นอกจากนี้ เรายังทุ่มเทคัดสรรวัสดุทุกจุดด้วยความใส่ใจ ให้ความสาคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ
เสมือนหนึ่งเป็นบ้านของเราเอง เพราะการสร้างบ้าน คือการสร้างชีวิต และสาหรับเรา ชีวิตเป็น
เรื่องสาคัญ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ
ผลการสัมภาษณ์ สรุปว่า ในการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ของ บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จากัด ส่วนใหญ่สามารถก่อสร้างและส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อ
ได้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะ
ซื้อไม่ทันตามกาหนดระยะเวลา โดยสาเหตุเกิดจาก
1) สาเหตุจากการสั่งการการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าของโครงการเอง
2) ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติควบคุมตามแผนที่กาหนดไว้
3) ปัญหาร้องเรียนจากที่ดินข้างเคียงของโครงการ
4) ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มีมาตรการลงโทษ กรณี
ผู้ขายส่งมอบห้องชุด
ล่าช้า ไม่รุนแรงพอที่
เบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 0.01 ของมุลค่าห้องชุด สุงสุดไม่เกิน 10 % ของมูลค่าห้อง
ชุด ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เหมาะสมแล้ว
ราคาห้องชุดที่เสนอขาย ณ วัน PRE SALE หรือก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ มีราคาต่าง
กับราคาเสนอขายเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว เพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ จากราคาขาย
ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ขึ้นอยู่กับ ทาเล และความสนใจของผู้จะซื้อ
หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) โดยปรับเพิ่มเบี้ยปรับรายวัน เป็น
ร้ อ ยละ 0.03 ของมู ล ค่ า ห้ อ งชุ ด และสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 20 % ของมู ล ค่ า ห้ อ งชุ ด เห็ น ว่ า ไม่ เ หมาะสม
เนื่องจากจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการมากเกินไป
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หากมีการแก้ไขเบี้ยปรับดังกล่าว ปัญหาในการส่งมอบห้องชุดล่าช้าจะลดน้อยลง
โดยผู้จะขายอาจกาหนดระยะเวลาส่งมอบห้องชุดตามสัญญาให้ยาวขึ้น หรื อเร่งการก่อสร้างให้เร็วขึ้น
ทั้งนี้เพื่อรักษาสัญญาแก่ผู้จะซื้อ
ในกรณีที่การก่อสร้างล่าช้า เกิดจากผู้รับเหมา บริษัทฯ จะปรับผู้รับเหมาเป็นเงิน
ค่าปรับรายวัน โดยในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างจะมีข้อสัญญาที่ระบุถึงเบี้ยปรับในกรณีก่อสร้างล่าช้าไว้
อยู่แล้ว โดยปกติ ค่าปรับจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.1 – 0.3 ของมูลค่างานก่อสร้าง
ในการปรับก็จะปรับนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดส่งมอบงาน (ในกรณีที่มีการขอขยาย
ระยะเวลาก็จะเริ่มนับตั้งแต่พ้นกาหนดที่ขอขยายระยะเวลา จนถึงวันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและส่ง
มอบงานให้แก่เจ้าของโครงการ
ในการชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อ โดยปกติในส่วนของการชาระเบี้ยปรับนั้น บริษัท
ฯจะชาระให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อศาลมีคาพิพากษา หรือหากพิสูจน์ได้ว่า ความล่าช้า เกิดจากความผิดของ
บริษัท
ผู้จะซื้อที่เรียกร้องค่าปรับ ส่วนใหญ่ก็จะระงับสิทธิเรียกร้องไปเอง ไม่ว่าในชั้นยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือในชั้นพิจารณาของศาล เนื่องจาก มีค่าใช้จ่าย
และใช้เวลาในการดาเนินการค่อนข้างนาน
สาเหตุ ที่ ผู้ จ ะซื้ อ ไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งจนจบ
กระบวนการ คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้จะซื้อไม่ติดใจเอาเรื่อง และบางส่วนเห้นว่าจานวนเบี้ ยปรับที่
เรียกร้องไม่มากพอที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป
ในกรณีผู้จะซื้อใช้สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ จะแจ้งให้ผู้จะซื้อ
เข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะซื้อจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเบี้ยปรับต่างหาก
ไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิแก่ผู้จะซื้อในการหักกลบลบหนี้ กับเงินค่าเบี้ยปรับในวัน
โอนกรรมสิทธิ์ เพราะ สาเหตุในการส่งมอบห้องชุดล่าช้ามีหลายสาเหตุ และเกิดขึ้นแตกต่างกันไป
ตามแต่ละโครงการ หากให้สิทธิในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว จะทาให้บริษัทเสียหาย
จานวนเบี้ยปรับที่เรียกร้องส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 50,000 – 200,000 บาท แล้วแต่
ว่าโครงการสร้างล่าช้ามากน้อยเพียงใด
โครงการที่สร้างล่าช้าที่สุดประมาณ 1 ปี เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงานและติดปัญหาใน
การออกใบอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการ
ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้ กาหนดขั้นตอนในการตรวจรับมอบ
ห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้
ในทางปฏิบัติ เมื่อบริษัท ฯ ก่อสร้างห้องชุดเสร็จสิ้นและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้
จะซื้อแล้ว บริษัท ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จะซื้อเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนจะนัดโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
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หากห้องชุดมีความชารุ ดบกพร่อง บริษัท ฯ จะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตาม
มาตรฐาน
ลูกค้าหรือผู้จะซื้อส่วนใหญ่ จะเข้าตรวจสอบเฉพาะ DEFECT ภายในห้องชุดเท่านั้น
เช่น พวกรอยร้าว หรือความเรียบร้อยในลักษณะความสวยงาม
ไม่เคยมีลูกค้าหรือผู้จะซื้อ แจ้งซ่อมในส่วนของงานระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา
เข้าใจว่า น่าจะไม่มีความรู้ในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุด และบริษัท ฯ ได้สร้าง
ระบบได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ มี
ดังนี้
1. ผู้จะซื้อไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
2. ผู้จะซื้อเข้ามาตรวจสอบห้องชุดแต่สุดท้ายไม่ยอมรับโอนกรรมสิทธิ์
3. ผู้จะซื้อเข้าตรวจความชารุดบกพร่องทุกครั้งที่เข้าตรวจก็จะแจ้งให้แก้ไขเรื่อยไป
4. ผู้จะซื้อมีเจตนาที่จะเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากซื้อเพื่อลงทุน รอหาคนมา
ซื้อต่อจากตน
เห็นด้วยว่า ในการตรวจสอบห้องชุดหรือตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุด
ควรให้บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นตัวแทนในการตรวจสอบและให้ผู้ตรวจสอบออกใบรับรองการ
ตรวจสอบ ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ และหากเป็นเช่นนั้น จะสามารถลดปัญหาข้อ 1-4 ข้างต้นได้ และ
คิดว่าจะลดปัญหาการร้องเรียนหรือฟ้องคดีให้ผู้ประกอบการรับผิดในความชารุดบกพร่องได้ เนื่องจาก
ได้มีการผ่านการตรวจสอบความชารุดบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้จะ
ซื้อไว้ ในกรณีที่สัญญาเลิกกัน เนื่องจากผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ในกรณีที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยส่วนใหญ่ บริษัท ฯ จะเจรจาคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ
เฉพาะต้นเงิน
คืนให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ เมื่อฟ้องคดี
ในกรณีที่ผู้จะซื้อเรี ยกร้องให้บริษัท ฯ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามข้อตกลงที่ระบุใน
สัญญา บริษัท จะคืนให้เมื่อศาลมีคาพิพากษา
สาเหตุที่ บริษัท คืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อในชั้นสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ในชั้นศาลยุติธรรม เนื่องจากในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการคืน
เงินจานวนนี้ไว้อย่างชัดเจน
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หากมีการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ให้มีกาหนดระยะเวลาในการ
คืนเงินไว้อย่างชัดเจน เช่น ภายใน 30 วัน นับจากวันเลิกสัญญา เป็นต้น เห็นว่า เหมาะสมและสมควร
ที่จะแก้ไข ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนที่ผู้จะขายจะได้ปฎิบัติตามข้อตกลง
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ประวัติผู้สัมภาษณ์
ชื่อ นายธนกฤต ไทยมี
ประสบการณ์ทางาน 8 ปี
ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกนิติกรรม บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ศุภ าลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย ( “กลุ ่ม บริษัท ”) ประกอบธุร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้
แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มี คุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดี
ทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒ นาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดาเนินการและเป็นเจ้าของ
โครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทาเล
ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และกลุ่มลูก ค้า เป้าหมายที่แตกต่า งกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูก ค้าผู ้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีร ายได้
ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกาหนด เพื่อสร้างการจดจาในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภา
ลัย” จะใช้เป็นชื่อนาหน้าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่
แตกต่างกัน ออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารสานักงานให้เช่า โดยเน้นที่ทาเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย ยังดาเนิน
ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีก
ด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ปั จ จุ บั น มีทุน จดทะเบียน 2,145,691,561 บาท มีประสบการณ์ในการพัฒ นา
โครงการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 100 โครงการ
ผลการสัมภาษณ์ สรุปว่า ในการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ของ บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่สามารถก่อสร้างและส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อได้ทัน
ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อไม่
ทันตามกาหนดระยะเวลา โดยสาเหตุเกิดจาก
1) สาเหตุจากคนงาน
2) สาเหตุจากการสั่งการการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าของโครงการเอง
3) ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติควบคุมตามแผนที่กาหนดไว้
4) ปัญหาร้องเรียนจากที่ดินข้างเคียงของโครงการ
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5) โฉนดที่ดินที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ยังติดภาระจานอง ไม่ไปไถ่ถอนจานองทาให้โฉนด
ที่ดินหลุดจานอง
6) การก่อสร้างอาคารชุดเสร็จ แต่ไม่ได้รับแบบใบรับรองการก่อสร้างอาคารชุดหรือที่

เรียกว่า “แบบ อ.6”
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวได้
7) ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มีมาตรการลงโทษ กรณี
ผู้ขายส่งมอบห้องชุด
ล่าช้า ไม่รุนแรงพอที่
เบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 0.01 ของมุลค่าห้องชุด สุงสุดไม่เกิน 10 % ของมูลค่าห้อง
ชุด ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เหมาะสมแล้ว
ราคาห้องชุดที่เสนอขาย ณ วัน PRE SALE หรือก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ มีราคาต่าง
กับราคาเสนอขายเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว เพิ่มขึ้นประมาณ 15 – 20 เปอร์เซ็นต์ จากราคาขาย
ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ
หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) โดยปรับเพิ่มเบี้ยปรับรายวัน เป็น
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าห้องชุด และสูงสุดไม่เกิน 20% ของมูลค่าห้องชุด เห็นว่า สาเหตุที่งานก่อสร้าง
ก่อสร้ างล่ าช้าไม่ได้เกิดจากความผิ ดของเจ้าของโครงการและเกิดจากความล่ าช้าของหน่ว ยงาน
ราชการ จึงเห็นว่า หากปรับอัตราเบี้ยปรับดังกล่าวเพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการส่งมอบห้องชุด
ให้แก่ผู้จะซื้อได้
ในกรณีที่การก่อสร้างล่าช้า เกิดจากผู้รับเหมา บริษัทฯ จะปรับผู้รับเหมาเป็นเงิน
ค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานก่อสร้าง นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลาส่งมอบ
โครงการจนถึงวันที่แล้วเสร็จสามารถส่งมอบโครงการให้ผู้ประกอบการ
ในการชาระเบี้ยปรับให้แก่ ผู้จะซื้อ บริษัท ฯ ชาระให้แก่ผู้จะซื้อ หากพิสูจน์ได้ว่า
ความล่าช้า เกิดจากความผิดของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ จะชาระเบี้ยปรับกรณีก่อสร้างล่าช้า จะชาระ
ให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อศาลมีคาพิพากษา และผู้จะซื้อส่วนน้อยที่จะดาเนินคดีจนถึงชั้นนี้ ส่วนใหญ่ก็จะระงับ
สิทธิเรียกร้องไปเอง เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดาเนินการค่อนข้างนาน ประกอบกับ
จานวนเบี้ยปรับที่เรียกร้องไม่มากพอที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ จ ะซื้ อ ในการหั ก กลบลบหนี้ เบี้ ย ปรั บ ในวั น โอน
กรรมสิทธิ์ เพราะจะทาให้บริษัท สูญเสียรายได้ และมีเหตุในการโต้แย้งความล่าช้าในการก่อสร้างหรือ
สาเหตุในการส่งมอบล่าช้าไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการเองทั้งหมด
ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดขั้นตอนในการตรวจรับมอบ
ห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้
ในทางปฏิบัติ เมื่อบริษัท ฯ ก่อสร้างห้องชุดเสร็ จสิ้นและพร้อมโอนกรรมสิทิ์ให้แก่ผู้
จะซื้อแล้ว บริษัท ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จะซื้อเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนจะนัดโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
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หากห้องชุดมีความชารุดบกพร่อง บริษัท ฯ จะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนจะ
โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
ลูกค้าหรือผู้จะซื้อส่วนใหญ่ จะเข้าตรวจสอบเฉพาะความสวยงามภายในห้ องชุด
เท่านั้น เช่น พวกรอยร้าว หรือความเรียบร้อยในลักษณะความสวยงาม ไม่ค่อยจะตรวจสอบหรือแจ้ง
ซ่อมในส่วนของงานระบบ เข้าใจว่า น่าจะไม่มีความรู้ในการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ มี
ดังนี้
1.ผู้จะซื้อไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง ทาให้บริษัท ต้อง
เข้าแก้ไขหลายครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่มขึ้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกาหนด
2.ผู้จะซื้อเข้ามาตรวจสอบห้องชุดแต่สุดท้ายไม่ยอมรับโอนกรรมสิทธิ์
3. ผู้จะซื้อเข้าตรวจความชารุดบกพร่องทุกครั้งที่เข้าตรวจก็จะแจ้งให้แก้ไขเรื่อยไป
4. ผู้จะซื้อมีเจตนาที่จะเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากยังหาผู้สนใจซื้อห้องชุด
ของตนไม่ได้ ซึ่งลูกค้าพวกนี้จะเป็นพวกนักลงทุนระยะสั้น คือ ทาสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขาย และ
จะขายให้แก่ผู้สนใจก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ลักษณะขายสิทธิในการซื้อห้อง
ชุดนั้นเอง
ในการตรวจสอบห้องชุดหรือตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุดก่อนการโอน
กรรมสิทธิ์นั้น หากให้บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นตัวแทนในการตรวจสอบและให้ผู้ตรวจสอบออก
ใบรับรองการตรวจสอบ ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ โดยให้ผู้จะซื้อเป้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น
ข้า ฯ เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการส่งมอบห้องชุดที่มีความชารุดบกพร่องและแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้
จะซื้อมีเจตนาที่จะเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้จะ
ซื้อไว้ ในกรณีที่สัญญาเลิกกัน เนื่องจากผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ในกรณีที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยส่วนใหญ่ บริษัท ฯ จะเจรจาคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ
เฉพาะต้นเงิน และต้องเป็นกรณีที่ผู้จะซื้อไม่เคยผิดนัดชาระเงินตามสัญญา โดยส่วนใหญ่จะคืนเงิน
ให้แก่ผู้จะซื้อในชั้นสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ก็ในชั้นศาลยุติธรรม
ในกรณีที่ผู้จะซื้อเรียกร้องให้บริษัท ฯ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามข้อตกลงที่ระบุใน
สัญญา บริษัท จะคืนให้เมื่อศาลมีคาพิพากษา
สาเหตุที่ บริษัท คืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อในชั้นสานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ในชั้นศาลยุติธรรม เนื่องจากในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการคืน
เงินจานวนนี้ไว้อย่างชัดเจน
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หากมีการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ให้มีกาหนดระยะเวลาในการ
คืนเงินไว้อย่างชัดเจน เช่น ภายใน 30 วัน นับจากวันเลิกสัญญา เป็นต้น เห็นว่า เหมาะสมและสมควร
ที่จะแก้ไข ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนที่ผู้จะขายจะได้ปฎิบัติตามข้อตกลง

154
ประวัติผู้สัมภาษณ์
ชื่อ นายอิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ
ประสบการณ์ทางาน 16 ปี
ตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท นารายณ์พร๊อพเพอตี้ จากัด
ข้อมูลบริษัท
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จากัด เริ่มก่อตั้งในปี พ. ศ. 2527 ได้รับ ความเชื่อถือมากว่ายี่ส ิบ ปี
ภายใต้ก ารบริห ารงานของ คุณ พัช รา นิธ ิว าสิน กรรมการผู ้จ ัด การ ผู ้น า ทีม สร้า งสรรค์พ ัฒ นา
โครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีจุดยืนในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ที่มีมาตรฐานสาหรับกลุ่ม
ลูกค้า ระดับกลางขึ้น ไป อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนดาเนินธุรกิจการพัฒ นา อสังหาริมทรัพย์ เน้นเรื่อง
คุณภาพของที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ดีของโครงการเป็นสาคั ญ ตลอดจนบริษัทฯ ได้เล็งเห็น
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเอื้อให้ บ้าน มีความหมาย มากกว่าอาคารสาหรับพักอาศัย หากยังเป็นศูนย์รวม
ความรัก ความเอาใจใส่ และความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นสาคัญ สร้างสรรค์โครงการ
ที่พักอาศัยมาแล้วหลาก หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว กรุ๊ปเฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม
อพาร์ตเม้นท์ และ เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ ทุกโครงการล้วนประสบความสาเร็จ เป็นอย่างดี ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคง บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 ล้าน
บาทใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยมี โรงแรมนารายณ์ และ บริษัท ฮั่วกี่ เปเปอร์ จากัด เป็นผู้ถือ
หุ้นหลัก ในปัจจุบัน บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จากัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่พักอาศัย ใน
ทาเลต่างๆ ที่สะดวกต่อการคมนาคม ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค อยู่
ตลอดเวลาโดยกาหนดรูป แบบของ แต่ละโครงการให้แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่
แตกต่าง และอานวยความสะดวกสบาย ในวิถีชีวิตที่ทันสมัย ของคนรุ่นใหม่ ตามเจตจานงเบื้องต้น
เมื่อครั้งเริ่มธุรกิจ ว่าจะทาให้ "บ้าน" มีความหมาย มากกว่าอาคารสาหรับพักอาศัย การบริหารจัดการ
ภายหลังการขาย บริษัทฯ มีทีมงานบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ที่มีประสิทธิภาพ คอยดูแล และเอาใจใส่
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม ภายในโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ยั ง คงมี บ รรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป ส่งผลให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคต
ผลการสัมภาษณ์ สรุ ปว่า ในการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ของ บริษัท นาราย พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด ส่วนใหญ่สามารถก่อสร้างและส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อได้
ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อ
ไม่ทันตามกาหนดระยะเวลา โดยสาเหตุเกิดจาก
1) สาเหตุจากคนงาน
2) สาเหตุ จ ากผู้ รั บเหมาก่ อ สร้า งล่ า ช้า , ผิ ด สั ญ ญา , ไม่ มี ค วามสามารถในการ
ก่อสร้างงานตามที่ว่าจ้าง จึงต้องใช้เวลาในการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่
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3) สาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกน้าท่วม เป็นต้น
4) สาเหตุจากวัสดุ เนื่องจาก วัสดุส่งถึงหน่วยงานไม่ทันเวลาต่อการใช้งาน แรงงาน
ที่เตรียมไว้ต้องเสียเวลารอคอยงานอื่นที่คอยทาต่อเนื่องก็ทาต่อไม่ได้ ผลกระทบก็คือ แผนงานไม่
สามารถควบคุมให้เสร็จตามกาหนดได้ การจัดส่งวัสดุไม่ทันตามกาหนดเวลาเกิดขึ้น
5) สาเหตุจากการสั่งการการเปลี่ ยนแปลง โดยเจ้าของโครงการเอง เมื่อเริ่มงาน
ออกแบบ อาจยังไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ในโครงการอาคารชุดในบางส่วนซึ่งอาจมี
น้อยก็ถือว่าปกติ แต่ถ้ามีมากจะก่อให้เกิดปัญหาในงานก่อสร้างทันที เนื่องจากอาจต้องมีการทุบรื้อทา
ใหม่หรือหยุดรอการตัดสินใจ และส่งผลให้ต้น ทุนงานก่อสร้างบานปลายออกไปมากจนเป็นปัญหา ข้อ
โต้แย้ง การเปลี่ยนแปลงรายการประกอบแบบบ่อยครั้ง การแก้ไขงานซึ่งนาไปสู่การรื้อทาใหม่ เป็นต้น
6) สาเหตุจากการจัดการและการวางแผนงาน เนื่องจาก ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ปฏิบัติ
ตามแผนที่กาหนดไว้
ในส่วนของเบี้ยปรับ บริษัท ฯ ยินดีที่จะชาระเบี้ยปรับในกรณีที่ก่อสร้างล่าช้า หาก
พิสูจน์ได้ว่า บริษัท ฯ จะต้องรับผิดต่อผู้จะซื้อจริง ซึ่ง การชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อนั้น จะชาระให้ผู้
ซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อเรียกร้องเบี้ยปรับเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะชาระในชั้นพิจารณาของศาล ภายหลั งจาก
โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น
สาหรับอัตราเบี้ยปรับ รายวัน ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าห้องชุด และสูงสุดไม่เกิน 10
เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าห้องชุด ตัวแทนผู้ประกอบการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว หากมีการปรับอัตราเบี้ย
ปรับรายวันเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าห้องชุด และสูง สุดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของ
มูลค่าห้องชุด เห็นว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นคุณแก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะส่ง
มอบห้องชุดให้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงในสัญญา
ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) นั้น ให้สิทธิแก่ผู้จะซื้อในการเรียกร้องเบี้ย
ปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยทางปฎิบัติ หากผู้ซื้อจะเรียกร้องเบี้ยปรับกรณีก่อสร้างล่าช้านั้น
จะเป็นเรื่องการเรียกร้องภายหลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ หมายความว่า การเรียกร้องเบี้ยปรับ ไม่เป็น
เหตุในการไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ซื้อจะต้องเรียกร้องค่าเบี้ยปรับจากบริษัท ฯ ต่างหากจากการ
ชาระเงินค่าซื้อขายห้องชุด หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยให้สิทธิแก่ผู้จะซื้อในการขอหัก
กลบลบหนี้เบี้ยปรับกับเงินที่ต้องชาระราคาค่าซื้อห้องชุดในวันโอนกรรมสิทธิ์ เห็นว่า ไม่เหมาะสม
เพราะไม่เป็นธรรมแก่ผู้จะขาย หรือผู้ประกอบการ
สาหรับในเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เห็นว่า ในข้อ
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้ระบุขั้นตอนในการแจ้งให้ผู้จะซื้อเข้าตรวจสอบไว้ชัดเจน
และบางกรณีที่บริษัท ฯ แจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบแล้วลูกค้าก็เพิกเฉย ไม่เข้าตรวจสอบ มีลูกค้าบาง
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รายที่เป็นผู้ลงทุนพยายามประวิงเวลาในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไว้ เนื่องจากยังไม่อยากชาระ
เงินค่าซื้อห้องชุดทั้งหมด รอให้ตนเองนาห้องชุดออกขายได้เสียก่อนจึงจะขอตรวจรับห้องชุด ซึ่งปัญหา
นี้ เป็ น ปั ญหาที่เกิดขึ้น จากฝั่ งผู้ ป ระกอบการ ดังนั้น หากเพิ่มข้อสั ญญาในส่ ว นของขั้นตอนในการ
ตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ลงในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ข้า ฯ ก็เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันข้อโต้แย้งในการตรวจรับห้องชุดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจจะให้บุคคลภายนอกซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบโดยค่าใช้จ่ายผู้จะซื้อเป็นผู้รับผิดชอบเอง
สาหรับในกรณีที่ผู้จะซื้อบอกเลิ กสัญญา เห็นว่า ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้ องชุด
(อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการคืนเงินไว้ให้แก่ผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติ หากมีกรณี
ที่ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว บริษั ท ฯ
จะด าเนิ น การคื น เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ภายในระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า 30 วั น เนื่ อ งจากมี ขั้ น ตอนในการ
ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนในการทาความเห็นขออนุมัติ และเห็นว่า หากจะเพิ่มข้อสัญญา โดย
กาหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ ในสัญญาให้ชัดเจนนั้น มีความเหมาะสม
สาหรับกรณีคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อนั้น ส่วนใหญ่จะเจรจาขอคืนเฉพาะต้นเงินที่ผู้จะซื้อ
ชาระมา หากผู้ซื้อต้องการดอกเบี้ยตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีๆไป และส่วน
ใหญ่ผู้จะซื้อจะยอมรับคืนเฉพาะต้นเงิน สาหรับสาเหตุที่ผู้จะซื้อยอมรับคืนเฉพาะเงินต้นนั้น ข้า ฯ ไม่
ทราบ
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ประวัติผู้สัมภาษณ์
ชื่อ นายมนตรี มกรานนท์
ประสบการณ์ทางาน 28 ปี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ณุศาศิริ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ข้อมูลบริษัท
บริ ษั ท ณุ ศ าศิ ริ จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ( “กลุ่ ม บริ ษั ท ”) ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 10 ,160,910,748
บาท มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 50 โครงการ
ผลการสัมภาษณ์ สรุปว่า ในการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน ของ บริษัท
ณุศาศิริ จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่สามารถก่อสร้างและส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อได้ทันตามกาหนด
ระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้จะซื้อไม่ทันตาม
กาหนดระยะเวลา โดยสาเหตุเกิดจาก
1.1) สาเหตุจากคนงาน
1.2) สาเหตุจากวัสดุ
1.3) สาเหตุจากการสั่งการการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าของโครงการเอง
1.4) สาเหตุจากการจัดการและการวางแผนงาน เนื่องจาก ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนดไว้
1.5) สาเหตุจากการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร มีสาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์
ทางาน วิธีปฏิบัติหรือการดาเนินการไม่เหมาะสม ขาดแคลนบุคลากร และขาดเครื่องมือที่ช่วยในการ
สื่อสาร
1.6) สาเหตุจากความประสานงานกับหน่วยงานราชการ เป็นสาเหตุที่เกิดจากการขออนุญาต
ต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการละเลยในการติดตามตรวจสอบ รวมถึง การ
ออกแบบที่ผิดกับกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติอาคารชุด
1.7) สาเหตุจากอุปกรณ์และเครื่องจักรกล ขาดการดูแลบารุงรักษาจนเกิดความเสียหาย การ
ขาดแคลนและการจัดส่งล่าช้า และผู้ควบคุมไม่มีความชานาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกล
1.8) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น ขบวนเสด็จผ่านในบางโครงการ ซึ่งต้องให้หยุดการ
ก่อสร้างไว้จนกว่าขบวนจะผ่านไป
1.9) โฉนดที่ดินที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ยังติดภาระจานองผู้ประกอบการไม่ไปไถ่ถอนจานองทา
ให้โฉนดที่ดินหลุดจานอง
1.10) การก่อสร้างอาคารชุดเสร็จ แต่ไม่ได้รับแบบใบรับรองการก่อสร้างอาคารชุดหรือที่
เรียกว่า “แบบ อ.6” จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวได้

158
1.11) ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มีมาตรการลงโทษ กรณีผู้ขาย
ส่งมอบห้องชุดล่าช้า ไม่รุนแรงพอที่จะทาให้ผู้ขายต้องเกรงกลัวหรือจะต้องระมัดระวังไม่ให้ตนต้องผิด
สัญญา และ ไม่มีมาตรการในการบังคับเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อ กล่าวคือ เนื่องจากในปัจจุบัน อัตรา
เบี้ยปรับกาหนดไว้ขั้นต่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าห้องชุดที่ระบุไว้ตามสัญญา และเมื่อรวม
เบี้ยปรับแล้วสูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุดที่ระบุในสัญญา ดังนั้น เมื่ อเทียบอัตรา
ราคาห้องชุดที่เสนอขาย ณ วันทึ่เสนอขาย (ก่อนการก่อสร้าง) กับราคา ณ วันที่เสนอขาย (วันที่ห้อง
ชุดก่อสร้างเสร็จ) มีส่วนต่างที่ผู้ขายสามารถนาไปเพิ่มราคาเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นได้
เบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 0.01 ของมุลค่าห้องชุด สุงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าห้องชุด ตามที่
ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เหมาะสมแล้ว
ราคาห้องชุดที่เสนอขาย ณ วัน PRE SALE หรือก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ มีราคาต่างกับราคา
เสนอขายเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว เพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 35 เปอร์เซ็นต์ จากราคาขายก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโครงการ ขึ้นอยู่กับ ทาเล และความสนใจของผู้จะซื้อ
หากแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) โดยปรับเพิ่มเบี้ยปรับรายวัน เป็น ร้อยละ
0.03 ของมูลค่าห้องชุด และสูงสุดไม่เกิน 20% ของมูลค่าห้องชุด เห็นว่าไม่เหมาะสม
ในกรณีที่การก่อสร้างล่าช้า เกิดจากผู้รับเหมา บริ ษัทฯ จะปรับผู้รับเหมาเป็นเงินค่าปรับ
รายวัน โดยในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างจะมีข้อสัญญาที่ระบุถึงเบี้ยปรับในกรณีก่อสร้างล่าช้าไว้อยู่แล้ว
โดยปกติ ค่าปรับจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.1 – 0.3 ของมูลค่างานก่อสร้าง และแต่เงื่อนไขที่จะตกลงกัน
ในสัญญา แต่ส่วนใหญ่จะระบุเบี้ยปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าเอาไว้
ในการชาระเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อ โดยปกติในส่วนของการชาระเบี้ยปรับนั้น บริษัทฯจะชาระ
ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อศาลมีคาพิพากษา หรือหากพิสูจน์ได้ว่า ความล่าช้า เกิดจากความผิดของบริษัท
ผู้จะซื้อที่เรียกร้องค่าปรับ ส่วนใหญ่จะใช้สิทธิเรีย กร้อง โดยยื่นคาร้องผ่าน สคบ. และใช้สิทธิ
ทางศาล
ส่วนใหญ่เมื่อสร้างห้องชุดเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้จะซื้อแล้ว ผู้จะซื้อก็จะถอนเรื่องออกไป
เอง
สาเหตุทผี่ ู้จะซื้อถอนเรื่องร้องเรียนหรือถอนฟ้องคดีนั้น ข้า ฯ ไม่ทราบสาเหตุ
ไม่เห็ น ด้ว ยกั บ การให้ สิ ทธิ แ ก่ผู้ จ ะซื้ อ ในการหั ก กลบลบหนี้ กับเงินค่าเบี้ ยปรับ ในวั น โอน
กรรมสิทธิ์ เพราะ สาเหตุในการส่งมอบห้องชุดล่าช้ามีหลายสาเหตุ และเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามแต่
ละโครงการ หากให้สิทธิในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว จะทาให้บริษัทเสียหาย
จานวนเบี้ยปรับที่เรียกร้องส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง หลัก หมื่น ไปจนถึงหลักแสน แล้วแต่ว่า
โครงการสร้างล่าช้ามากน้อยเพียงใด
โครงการที่ก่อสร้างล่าช้าที่สุด (ไม่ขอตอบ)
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ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้กาหนดขั้นตอนในการตรวจรับมอบห้องชุด
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้
ในทางปฏิบัติ เมื่อบริษัท ฯ ก่อสร้างห้องชุดเสร็จ สิ้นและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้จะซื้อ
แล้ว บริษัท ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จะซื้อเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนจะนัดโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
หากห้องชุดมีความชารุดบกพร่อง บริษัท ฯ จะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน
ลูกค้าหรือผู้จะซื้อส่วนใหญ่ จะเข้าตรวจสอบเฉพาะ DEFECT ด้านความสวยงามภายในห้องชุด
เท่านั้น เช่น ความเรียบร้อยในลักษณะความสวยงาม ตาหนิบนเฟอร์นิเจอร์ รอยสีที่ไม่เรียบร้อย
มีลูกค้าหรือผู้จะซื้อส่วนน้อย ที่แจ้งซ่อมในส่วนของงานระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา
ลูกค้าพวกนี้ ส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทตรวจสอบห้องชุด
ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายเอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ มีดังนี้
1. ผู้จะซื้อไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
2. ผู้จะซื้อเข้าตรวจความชารุดบกพร่องทุกครั้งที่เข้าตรวจก็จะแจ้งให้แก้ไขเรื่อยไป
3. ผู้จะซื้อมีเจตนาที่จะเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากซื้อเพื่อลงทุน รอหาคนมา
ซื้อต่อจากตน
ไม่เห็นด้วย หากในการตรวจสอบห้องชุดหรือตรวจสอบความชารุดบกพร่องของห้องชุด จะ
ให้มีบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นตัวแทนในการตรวจสอบและให้ผู้ตรวจสอบออกใบรับรองกา ร
ตรวจสอบ ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ เพราะจะมีขั้นตอนยุ่งยาก ตั้งแต่นัดตรวจสอบ มาตรฐานในการ
แก้ไขที่สูงกว่าปกติและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ควรให้เป็นหน้าที่ของผู้จะซื้อเองในการตรวจสอบ
เมื่อผู้จะซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในข้อสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ไม่ได้ กาหนด
ระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อไว้
กาหนดในการคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อ ไม่สามารถกาหนดได้และแต่กรณีๆไป
ในกรณีที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยส่วนใหญ่ บริษัท ฯ จะเจรจาคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อเฉพาะต้น
เงินหรือหักค่าเสียหายหรือค่าเสียโอกาสไว้บางส่วน
ในการคืนเงิน ส่วนใหญ่จะคืนให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือ เมื่อฟ้องคดี โดยคืนเฉพาะต้นเงิน ไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณีที่ผู้จะซื้อเรียกร้องให้บริษัท ฯ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามข้อตกลงที่ระบุในสั ญญา
บริษัท จะคืนให้เมื่อศาลมีคาพิพากษา
ที่ ต้ อ งคื น เมื่ อ ศาลมี ค าพิ พ ากษา เนื่ อ งจากเป็ น มาตรฐานทางบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การช าระ
ค่าเสียหาย จึงต้องให้ศาลพิพากษาถึงจะชาระดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับให้แก่ผู้จะซื้อได้
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หากมีการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) ให้มีกาหนดระยะเวลาในการคืนเงินไว้
อย่างชัดเจน เช่น ภายใน 30 วัน นับจากวันเลิกสัญญา เป็นต้น เห็นว่า เหมาะสม
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