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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรับปรุงข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กรณีที่ผู้ประกอบการผิด
สัญญาในการส่งมอบบ้านแก่ผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงสัญญาจะซื้อจะขายและการก�าหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาตลอดจนการสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่ผู้บริโภคเมื่อได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในข้อกฎหมายและการน�าไปปฏิบตั ใิ ช้ โดยมุง่ เน้นให้ผบู้ ริโภคไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบการ
และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนั อัตราโทษของผูป้ ระกอบการทีก่ ระท�าผิดสัญญานัน้ มีบทลงโทษทีต่ า�่
และตัวผู้บริโภคเองไม่มีอ�านาจต่อรอง จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาดังกล่าวติดขัดในเรื่องการเรียกร้อง
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ความเสียหาย ท�าให้ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม และขณะนี้ ในกระบวนการพิจารณาด�าเนินคดีมีจ�านวน
มากท�าให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเสียประโยชน์ทคี่ วรจะได้รบั รวมถึงท�าให้เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการ
ด�าเนินคดี อีกทัง้ ยังไม่มขี อ้ กฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดเรือ่ งของการสร้างหลักประกันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกรณี
ที่ผู้ประกอบการได้กระท�าผิดสัญญา เพียงแต่มีการบัญญัติไว้ในการฟ้องร้องคดีผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น
จึงควรก�าหนดเงือ่ นไขของข้อสัญญาทีส่ ร้างหลักประกันไว้กอ่ นในกรณีทมี่ กี ารผิดสัญญาเกิดขึน้ หากไม่ได้บา้ นตาม
สัญญาหรือได้รับมอบบ้านที่ช�ารุดบกพร่องอันมิใช่ความผิดของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและช่วย
ให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองในสิทธิประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
ค�าส�าคัญ: หลักประกัน; ผู้บริโภค; ผู้ประกอบธุรกิจ; สัญญาบ้าน
Abstract
This article aims to study the possible amendments of Consumer Protection Act B.E.
2522, the Civil and Commercial Code and Land Distribution Act B.E. 2543. The focus of this
study is a case whereby entrepreneurs fail to deliver a house for consumers. It is to identify
directives for improving a contract to sell; including a housing contract in a list of to be
controlled contracts as well as creating some protection safeguards for consumers’ suffering
from certain damage. The legal amendments and new legal provisions should promote
consumer’s rights against housing entrepreneurs. The former should be assured that if some
damage really happens, they should have a right to claim some compensation for it.
The study shows that there are main problems; punishments for housing entrepreneurs
are lenient, and consumers do not have a bargaining power when dealing with housing
entrepreneurs. As a result, they fail to file a complaint accordingly and they are barred from
receiving appropriate compensation. Moreover, at present there are many
caseloads in court, which cause a severe delay of legal proceedings. Consumers are therefore
unable to receive some compensation. The delay means consumers waste their time money
for the legal proceedings. Moreover, there is no legal provision stipulating the protection
safeguards for consumers in case of entrepreneurs’ non-compliance with the housing contract.
What they can do is to file a civil case against the wrongful entrepreneurs. It is a strong
recommendation that a housing contract should provide some safeguards for consumer so as
to promote their confidence and guarantee their right to receive compensation if the
entrepreneurs fail to deliver a house as provided in the housing contract or deliver a
defective one.
Keywords: Safeguards; Consumers; Entrepreneur; Housing Contract
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1. บทน�า
ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจะซื้อจะขายหรือการเช่าห้อง
พัก อาคารชุด หรือบ้านจัดสรรต่าง ๆ เมื่อความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นจึงกลาย
เป็นธุรกิจที่นักลงทุนต้องการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับ “บ้านจัดสรร” มากขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกใน
การหาที่อยู่อาศัยเป็นของตน โดยเริ่มต้นจากการกู้ยืมเงินกับธนาคารมอบให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อด�าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้บริโภคตามที่
ต้องการได้
จากการร้องเรียนของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับเรือ่ งบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเกิดขึน้ เป็นจ�านวนมาก ในสถิตกิ ารร้อง
เรียนของผู้บริโภคช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของช่วงระยะเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 นั้น มีปัญหาเรื่องร้องเรียนการส่งมอบ บ้านไม่ได้เนื่องจากสร้างไม่เสร็จเป็นปัญหาที่มากที่สุดในระยะเวลา
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา5 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริโภคยื่นเรื่องค�าร้องเพื่อขอความเป็นธรรม แต่การเยียวยาค่าเสียหาย
มีความล่าช้า การยุตขิ อ้ ปัญหาไม่คมุ้ ค่าและไม่สมประโยชน์ทา� ให้เสียเวลาและเสียสิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัยเพราะต้องไป
หาที่อยู่ใหม่ อีกทั้งกฎหมายในปัจจุบันมีอัตราโทษเบาท�าให้ผู้ประกอบการมิได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้
บริโภคโดยตรง ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในการชดใช้เยียวยา
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2541 จะได้มกี ารบัญญัตกิ า� หนดสิทธิของ
ผูบ้ ริโภคไว้กต็ าม แต่สทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความเป็นธรรมในการท�าสัญญาหรือการแก้ไขข้อสัญญาให้มคี วามชัดเจนและ
ครอบคลุมความรับผิดของผู้ประกอบการ รวมถึงในส่วนของความช�ารุดบกพร่องของโครงสร้างที่ผู้ประกอบการ
ด�าเนินการยังไม่เพียงพอและเหมาะสม เพราะเป็นเหตุปจั จัยทีท่ า� ให้เกิดการผิดสัญญาอันจะต้องมีแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาเพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้ผบู้ ริโภคไม่ถกู เอาเปรียบจากผูป้ ระกอบการเกินสมควร อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าว
ยังมีความแตกต่างกับกรณีของศาลที่มีแนวทางในการเยียวยาเพื่อแก้ไขบรรเทาผลร้ายทางแพ่งหรือค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ดังนี้ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงเพราะยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษให้มีอัตราที่สูงมากขึ้นและมาตรการเชิงลงโทษที่เข้มงวด อีกทั้งไม่มีการท�าหลัก
ประกันความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคในขณะที่ท�าสัญญาซื้อขายบ้าน หากก�าหนดให้มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคให้ได้รับความ
ปลอดภัยที่ดี ตลอดจนการคุ้มครองเยียวยาที่เหมาะสมได้มากกว่าในภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. กฎหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หลักการและเหตุผลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการจัดตั้งองค์กรของ
รัฐขึ้น ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรงเพราะกฎหมายอื่น ๆ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจ
ซึง่ เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางอ้อม โดยผูบ้ ริโภคไม่สามารถใช้สทิ ธิในการฟ้องร้องผูป้ ระกอบธุรกิจทางอาญาต่อ
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ศาลได้ ส่วนการด�าเนินการทางแพ่งเป็นการสร้างภาระและเสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะด�าเนินคดีด้วยตนเองได้6
เมื่อพิจารณาถึงค�านิยามผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่ง
ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม7
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
แนวคิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2541 จึงได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 1) สิทธิที่จะได้รับ
ข่าวสาร 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย 4) สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมในการท�าสัญญา และ 5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
จากปัญหากรณีผปู้ ระกอบการไม่สามารถส่งมอบบ้านให้แก่ผบู้ ริโภคได้จนเกิดการฟ้องร้องขึน้ และ
น�าไปสู่การขอให้ชดใช้ความเสียหายนั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ขาดในเรื่องสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน
การท�าสัญญา หากผูป้ ระกอบการไม่สง่ มอบบ้านให้ผบู้ ริโภคโดยไม่มหี ลักประกันคุม้ ครองได้อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นการ
ขัดต่อแนวคิดในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
นอกจากนั้นแล้ว การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาโดยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา
4 (3 ทวิ) คือ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ลักษณะสัญญาควรเป็นไปในรูปแบบของสิทธิหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารของสินค้า การจ�ากัดความรับผิด การเยียวยา
ความเสียหายที่เหมาะสม8 และสิ่งที่ส�าคัญ คือ ความรวดเร็วในการเยียวยาความเสียหาย ไม่ล่าช้าจนเกินไป การ
ผิดสัญญาไม่ส่งมอบบ้านภายในระยะเวลาที่สมควร เป็นการกระท�าที่ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยกว้าง
ดังนั้นสิทธิของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.2 หลักความสุจริต
เป็นหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ดังที่ปรากฏ
ในบทบัญญัติมาตรา 5 ที่ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช�าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท�าโดยสุจริต”
การทีก่ ฎหมายวางหลักสุจริตไว้ในฐานะเป็นหลักทัว่ ไปของประมวลกฎหมาย ก็ดว้ ยมุง่ จะให้เป็นหลักพืน้ ฐานของ
ระบบกฎหมาย โดยก�าหนดหน้าที่แก่บุคคลทุกคนที่จะใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ต้องกระท�าไปภายใต้
มาตรฐานทางคุณค่าเดียวกัน คือ ด้วยความสุจริต อันเป็นมาตรฐานทางคุณค่าทางสังคมตามเกณฑ์ที่ยอมรับกัน
ว่าสอดคล้องกับความคาดหมายโดยชอบของบุคคลทีร่ ผู้ ดิ ชอบชัว่ ดี และรูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือตามมาตรฐาน

6
7
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Wicha Mahakhun, “Theory of Law,” Journal of Law 1, no. 3 (September 1974): 75-76. [In Thai]
Consumer Protection Act (Second Edition) B.E. 2541, Section 3, Royal Gazette Book 115 Part 15 (March 4, 1998): 1.
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ของวิญญูชนที่เกี่ยวข้องบุคคลทุกคนต้องใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต การใช้สิทธิไปในทางที่มิชอบย่อมไม่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย9
หลักสุจริตนีย้ อ่ มใช้บงั คับได้ทงั้ ในเมือ่ มีขอ้ ตกลงระหว่างกันเอาไว้หรือมีกฎหมายวางเกณฑ์ไว้ และ
ในเมือ่ กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างคูก่ รณีมไิ ด้แสดงไว้โดยละเอียดถึงวิธปี ฏิบตั หิ รือกระท�ากิจการใด ๆ กล่าวคือ
บุคคลต้องถือเอาความสุจริตเป็นหลักแห่งการใช้สิทธิและการช�าระหนี้ของตน10 เช่นเดียวกับการช�าระหนี้ ของผู้
ประกอบการก็ต้องมีความสุจริตในอาชีพให้เป็นไปในทางที่ชอบ รวมถึงการรักษาสัจจะที่จะมุ่งในการผูกพันต่อ
สัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่คกู่ รณีและมุง่ ทีจ่ ะผูกพันปฏิบตั ติ ามเจตนา หรือค�ามัน่ ทีไ่ ด้แสดงต่อคูก่ รณีไว้อย่างชัดแจ้ง และรับ
ผิดชอบต่อพฤติการณ์ของตน
อย่างไรก็ดี จากสภาพกรณีผู้ประกอบการธุรกิจผิดสัญญาบ้านโดยไม่ท�าการส่งมอบให้ผู้บริโภค
หรือกรณีการสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานหรือช�ารุดบกพร่อง ถือได้วา่ เป็นการกระท�าทีข่ ดั ต่อหลักสุจริตในการใช้สทิ ธิ
เอารัดเอาเปรียบผูอ้ นื่ ให้ได้รบั ความเดือดร้อน ไม่มคี วามซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพของตน การกระท�าเช่นนีก้ อ่ ให้เกิดการ
ขาดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้อื่นและยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย
2.3 สัญญาจ้างท�าของ
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างท�าของ มาตรา 587 บัญญัติว่า อันว่าจ้างท�า
ของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท�างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส�าเร็จแห่งการที่ท�านั้น ดังนี้แล้ว พิจารณาได้ว่าสัญญาจ้าง
ท�าของเป็นสัญญาที่เกิดจากการตกลงถูกต้องตรงกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งสัญญาจ้างท�าของนี้เป็นเอกเทศ
สัญญาอย่างหนึ่งและเป็นสัญญาต่างตอบแทน ฉะนั้นการท�าสัญญาจ้างท�าของจะต้องกระท�าอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย คือ จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและวัตถุแห่งสัญญา คือ ความ
ส�าเร็จของงานทีผ่ รู้ บั จ้างท�าให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ดังนัน้ กรณีในเรือ่ งของการว่าจ้างเหมาก่อสร้างของผูบ้ ริโภคนัน้ จึงถือว่า
เป็นสัญญาจ้างท�าของ หมายความว่า เป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งผู้รับจ้างตกลงรับจะท�าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ผู้
ว่าจ้างจนส�าเร็จและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส�าเร็จนั้น11
จากกรณีการผิดสัญญาไม่สง่ มอบบ้านนัน้ ผูป้ ระกอบการย่อมต้องยอมผูกพันทีจ่ ะใช้สทิ ธิหรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับความคาดหมายของคู่สัญญา การผิดสัญญาต่อผู้บริโภคโดยไม่คา� นึงถึงผลส�าเร็จของงาน
เป็นการใช้สิทธิไปในทางที่ส่งผลให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งต้องตกอยู่ใต้อ�านาจบังคับ หรือได้รับความไม่สะดวกหรือ
ต้องได้รบั ผลร้ายจากการกระท�าของผูป้ ระกอบการ ถือได้วา่ เป็นการขัดต่อความมุง่ หมายของกฎหมายหรือขัดต่อ
นิติสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดผลร้ายแก่คู่กรณีโดยไม่ชอบ

Schermaier M. J., “Bona Finds in Roman Contract Law,” in Good Faith in European Contract Law, eds.
Zinmermann R. and Whittaker S. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 63.
10
Kittisak Prokati, Bona Fide and Circumstances Beyond Expectation in Obligation Performance (Bangkok:
Thammasat University Press, 2012), 15-16. [In Thai]
11
Charun Lengwittaya, Civil and Commercial Code Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services, Hire of Work,
Carriages (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2017), 224. [In Thai]
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3. สภาพปัญหาที่กระทบต่อผู้บริโภค
ธุรกิจเกีย่ วกับการสร้างบ้านมีมากมายหลายโครงการในปัจจุบนั โดยผูป้ ระกอบมีการโฆษณาให้เห็นรูป
แบบ โครงสร้าง ความสะดวกสบายในการเดินทาง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภค ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่มีธุรกิจที่เป็นโครงการอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่รับจ้างสร้าง
บ้านให้แก่ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะรายด้วย เมื่อผู้บริโภคให้ความสนใจและอยากได้ที่อยู่อาศัยตามที่ผู้ประกอบ
การกล่าวอ้างไว้ ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขอสินเชื่อกู้ยืมเงินในการซื้อบ้านซึ่งจ�าต้องมีการ
วางเงินดาวน์บา้ นให้แก่ผปู้ ระกอบการก่อนแล้วด�าเนินการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการขอกูส้ นิ เชือ่ ตามทีธ่ นาคารก�าหนด
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้บริโภคกลับไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ด�า เนินโครงการต่อ
หรือก่อสร้างแล้วหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้บริโภค ท�าให้มีการร้องเรียนจ�านวนมากซึ่งเหตุของการร้อง
เรียนดังกล่าวเกิดจากปัญหาต่อไปนี้
3.1 ปัญหาเรื่องการสร้างบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยแล้วไม่เสร็จตามสัญญา
ปัญหาโครงการบ้านจัดสรรมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างล่าช้า สร้างแล้วไม่
เสร็จไม่ดา� เนินการต่อ ซึง่ ปัญหานีเ้ กิดจากมิได้ทา� สัญญาทีม่ มี าตรฐานอย่างชัดเจน โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จะ
ให้ทางฝ่ายผู้ซื้อวางเงินมัดจ�าในการสร้างบ้านก่อน บางแห่งให้วางเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคาบ้าน จากนั้นจึง
ด�าเนินการสร้างบ้านให้ แล้วให้ผู้ซื้อติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขออนุมัติสินเชื่อบ้าน โดยประเมินสิ่งปลูกสร้างให้
ซึง่ หลังจากผูป้ ระกอบการได้รบั มอบเงินมัดจ�าในการสร้างบ้านแล้ว ผูป้ ระกอบการบางรายไม่ดา� เนินการท�าให้แล้ว
เสร็จกลับทิง้ งาน วิศวกรบางรายได้รบั เงินไปแล้วไม่ควบคุมงานต่อหรือไม่จา่ ยค่าจ้างแรงงานให้กบั คนงานจึงท�าให้
คนงานไม่ก่อสร้างบ้านต่อให้จนเสร็จ รวมถึงกรณีผู้ประกอบการไม่ท�าการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบกรณีการก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงัก ส่งผลท�าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับมอบบ้านตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา12 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้างตกลง
จ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นครึ่ง จ�านวน 1 หลัง และผู้ว่าจ้างตกลงช�าระเงิน
เฉพาะค่าแรงให้ผู้รับจ้างทั้งหมดเป็นเงิน 470,000 บาท ได้รับค่าจ้างไปแล้วโดย ประมาณ 300,000 บาท ของ
ค่าจ้างทั้งหมดโดยที่งานไม่เป็นตามข้อที่ระบุในสัญญาแนบ จากการประเมินความคืบหน้าของธนาคาร ณ วันที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 งานอยู่ที่โดยเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ได้ท�าการชี้แจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบมาตลอด
แต่ก็ไม่สามารด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับทางผู้รับเหมาไม่สามารถหาช่างมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา13 ดังนี้แล้ว ผู้ว่าจ้างได้ท�าการติดตามไปที่บ้านของผู้รับเหมา แต่ผู้รับเหมาไม่ยอมเจรจา ประกอบกับ
ช่างไม่ยอมรับโทรศัพท์ ปัจจุบันช่างได้เก็บเครื่องมือไปท�างานที่อื่นแล้ว ส่งผลกระทบท�าให้ผู้ว่าจ้างต้องเสีย เวลา
ในการติดตามและต้องเสียค่าน�้ามันรถในการติดตามแต่ละครั้ง และเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารทุกเดือนงานไม่
เสร็จตามงวดที่ธนาคารก�าหนด

Somnuek Seubwiset, “The Legal Measures to Protect Buyers of Real Estate from the Real Estate Developers,”
(Master’s thesis, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University, 1996), 12. [In Thai]
13
The Center of Consumer Right Protection of Songkhla Province, “Contractors’ Failure to Build a House as
Provided in a Contract,” last modified n.d., accessed February 22, 2011, http://www.consumersouth.org/ [In Thai]
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3.2 ปัญหาการเกิดความช�ารุดบกพร่องและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 598 ได้ก�าหนดให้ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดในความ
ช�ารุด บกพร่อง ถ้าผูว้ า่ จ้างรับมอบงานทีช่ า� รุดบกพร่องนัน้ โดยมิได้อดิ เอือ้ น แต่ผรู้ บั จ้างจะต้องรับมอบงานในกรณี
ที่ 1) ความช�ารุดบกพร่องไม่พบได้ในขณะรับมอบ และ 2) ผู้รับจ้างปิดบังเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่อง
จากกรณีทงั้ สองประเด็นข้างต้น ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดเพือ่ การทีท่ า� ช�ารุดบกพร่องเพียงแต่ทป่ี รากฏ
ขึน้ ภายในปีหนึง่ นับแต่วนั ส่งมอบหรือทีป่ รากฏขึน้ ภายในห้าปี ถ้าการทีท่ า� นัน้ เป็นสิง่ ปลูกสร้างกับพืน้ ดินท่านมิให้
ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความช�ารุดบกพร่องนั้น ตามมาตรา 600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดี กรณีการสร้างบ้านของผู้จัดสรรไม่ได้มาตรฐานหรือการออกแบบผิดพลาด การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามสัญญาก่อสร้าง การประหยัดงบประมาณวัสดุเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือค่า
ใช้จา่ ยในการก่อสร้าง การทรุดตัวของฐานรากซึง่ มักจะพบในบริเวณการก่อสร้างทีม่ ชี นั้ ดินเนือ้ อ่อนนิม่ โดยเฉพาะ
ในบริเวณพืน้ ทีร่ อ่ งสวน ท้องไร่ ท้องนา และมักจะเป็นพืน้ ทีถ่ มใหม่14 จากข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบนั เรา
จะพบว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือบริเวณปริมณฑล โดยรอบมักจะประสบปัญหากับกรณีพื้นดินทรุดตัว โดย
ในแต่ละปีพื้นดินได้ทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 5-10 เซนติเมตรต่อปี และสาเหตุอื่นซึ่งเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น
การขุดเจาะน�้าบาดาลมาใช้ การจัดวางผังเมือง การก่อสร้างอาคาร และตึกสูงจ�านวนมากเกินไปจนแออัดอยู่ใน
เฉพาะกรุงเทพฯ ทั้งนี้ที่ดินในโซนเขตเมืองเป็นลักษณะดินอ่อนและเป็นที่ต�่าปัญหาเหล่านี้ท�าให้ตึกอาคารบ้าน
เรือนพังทลายลงมาได้ง่าย รวมไปถึงปัญหาการขออนุญาตก่อสร้าง เช่น การจัดสรรที่ดิน การถมดิน
เมื่อน�ามาศึกษาเปรียบเทียบกับการด�าเนินงานของประเทศญี่ปุ่นพบว่า การอนุญาตจัดสรรที่ดิน
และการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารของประเทศญีป่ นุ่ จะมีขนั้ ตอนการด�าเนินงานทีล่ ะเอียดมาก ซึง่ จากการเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประเมินผลการก่อสร้าง15 ณ สถานก่อสร้างอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัย ณ เมืองโยโกฮามา สถานทีก่ อ่ สร้าง
ที่อยู่อาศัยโดยความร่วมมือของศูนย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ดี (Center for Better Living: CBL) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหาก�าไร โดยเป็นองค์กรบุคคลที่สามท�าหน้าที่ในการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพบ้านที่ก่อสร้าง
องค์กรดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งองค์กรซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินผลการก่อสร้างในทุกขั้นตอนโดยละเอียด ตั้งแต่การปรึกษาการตรวจและ
ออกแบบจนถึงระหว่างการก่อสร้างและการก่อสร้างเสร็จเพื่อที่จะออกใบรับรองให้ ตามระบบกระบวนการดัง
กล่าวนี้ไม่ได้เป็นการบังคับว่าทุกครั้งเมื่อมีการก่อสร้างจะต้องมาท�าการประเมินซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้
สร้างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเป็นหลัก ซึ่งบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยได้ผ่านการประเมินในลักษณะเช่นว่า
นั้นแล้วก็จะสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาสูง อีกทั้งเป็นที่นิยมของคนทั่วไปส�าหรับขั้นตอนการประเมินนั้น
ในขั้นต้นจะพิจารณาจากแบบแปลนว่ามีลักษณะอย่างไรมีการใช้วัสดุอย่างไรนั้น การประเมิน
ประสิทธิภาพบ้านที่ก่อสร้างนี้จะท�าการตรวจอย่างน้อย 4 ครั้งในการปลูกสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นขั้น

Bureau of Environmental Geology, Department of Mineral Resources, Zoning for Manage of Geology and Mineral
Resources in Bangkok (Research Report) (Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment, 2017), 21. [In Thai]
15
Akraphong Vechayanond, “Law of Construction Standards and Safety Protection Measures in Residential Buildings
in Japan,” last modified n.d., accessed June 21, 2012, https://www.gotoknow.org/post/167748/ [In Thai]
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

ตอนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่เห็นว่าผ่านการประเมินก็จะออกใบรับรองให้ในทุกขั้นตอนว่า
ได้ผา่ นการประเมินประสิทธิภาพแล้ว ซึง่ เคหสถานทีส่ ร้างใหม่จะต้องปลูกสร้างให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยจะมีอายุของการ
รับประกันเป็นเวลา 10 ปี เจ้าของโครงการสามารถติดเครือ่ งหมายไว้ให้ประชาชนทัว่ ไปได้พจิ ารณาและรับทราบ
ได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีการจัดตั้งระบบการประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
และทรัพย์สนิ ภายในสิง่ ปลูกสร้างซึง่ ก็จะได้รบั ความคุม้ ครองจากอัคคีภยั การท�าลายหรืออุทกภัยทีม่ สี าเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว16 ภูเขาไฟระเบิด โดยก�าหนดให้เป็นทางเลือกเพิม่ เติมในการท�าประกันกรณีทมี่ คี วาม
เสียหายส�าหรับโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับอยู่อาศัยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างนั้นให้กลับสู่สภาพเดิม เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับ
อยูอ่ าศัยไม่สามารถใช้เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยได้อกี เพราะความเสียหายจากดินถล่ม ถือว่าสิง่ ปลูกสร้างนัน้ เสียหายถึง
50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ ความคุ้มครองนั้นก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจ�านวนเงินเอาประกันภัย17
เมื่อน�ามาเทียบกับผู้ประกอบการจัดสรรในประเทศไทยมีการด�าเนินการถมที่ดินในระยะเวลาสั้น
ซึ่งน�าดินเลนมาถมจึงท�าให้ความแน่นหนาของที่ดินยังไม่เพียงพอที่จะท�าการก่อสร้าง แต่ผู้จัดสรรก็เร่งด�าเนิน
กิจการสร้างบ้านเพื่อให้ทันกับต้นทุนที่ตนได้ลงทุนไป จึงก่อให้เกิดปัญหาความช�ารุดบกพร่องขึ้นได้ง่าย ดังกรณี
ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยังส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร้องเรียนบริษัท
ทางโครงการเกี่ยวกับปัญหาดินทรุดตัว ไฟฟ้ารั่ว น�้ารั่ว ท่อตันและไม่ได้รับการเยียวยา รวมทั้งสิ้น 254 หลังคา
เรือน ต่อมาผูป้ ระกอบการยินยอมซ่อมแซมให้ทกุ หลังแต่ซอ่ มแซมไม่สมบูรณ์ยงั มีความช�ารุดบกพร่องอยู่ ลูกบ้าน
จ�านวน 23 หลังคาเรือนจึงรวมตัวกันฟ้องร้องศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อขอเงินค่า
เยียวยามาซ่อมแซมบ้านเอง18 ซึง่ จากสภาพปัญหานัน้ ผูเ้ สียหายเพียงต้องการให้โครงการหรือผูป้ ระกอบการแก้ไข
ส่วนทีช่ า� รุดบกพร่องในการก่อสร้างอันเป็นปกติธรรมดาของผูซ้ อื้ เท่านัน้ อย่างไรก็ดี เหตุดงั กล่าวจึงส่งกระทบผล
ให้ลกู บ้านบางรายไม่กล้าเข้าอยูอ่ าศัยเพราะเกรงว่าบ้านจะถล่มลงมาเพราะบ้านทรุดตัว และผูบ้ ริโภคไม่สามารถ
ใช้สาธารณูปโภคได้ตามปกติ
3.3 ปัญหาข้อสัญญาและบทลงโทษผู้ประกอบการ
ข้อสัญญาทีผ่ ปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคได้กระท�าต่อกันนัน้ ในปัจจุบนั ไม่มสี ญ
ั ญาทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ชัดเจน กรณีหากมีการเปลีย่ นแปลงข้อสัญญาหรือกระท�าไม่ตรงตามสัญญาจะต้องมีวธิ กี ารด�าเนินการเช่นไร รวม
ถึงมาตรการการป้องกันและการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่โฆษณาเกินจริง ควรท�าอย่างไรเพื่อให้ปัญหา
ลดน้อยลง การที่ประชาชนให้ความไว้วางใจก็คือชื่อเสียงของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

Japan Earthquake Reinsurance Co, Ltd., “Introduction to Earthquake Reinsurance in Japan,” last modified n.d.,
accessed May 2, 2010, http://www.nihonjishin.co.jp/english/
17
Kornkamon Phutsorn, “Legal Problems of Catastrophe Insurance,” Journal of Law Faculty of Law Assumption
University 7, no. 2 (July-December 2016): 17. [In Thai]
18
Prasarn Maleenond, “Residents’ Complaints on Land Subsidence in Housing Projects, Cracks on Houses and Roads,”
Complaint Filing Page Culumn, Morning News, August 28, 2016, accessed August 16, 2017, https://www.youtube.com/
watch?v=Ra55jKbutRg&feature=youtu.be/ [In Thai]
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ข้อมูลการตัดสินใจในการซือ้ โครงการ โดยไม่ได้คาดคิดในเรือ่ งการขาดความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่
ผูบ้ ริโภค ถึงแม้วา่ ข้อสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจะได้ระบุให้ผซู้ อื้ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
และสิทธิเรียกเงินที่ช�าระไปแล้วคืนได้พร้อมดอกเบี้ยปรับ หากผู้ประกอบการไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผูซ้ อื้ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและด�าเนินคดีตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้มกี ารก�าหนดอย่างเคร่งครัด
ในการให้น�าสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ ท�าให้ผู้ประกอบการชอบที่จะหลีกเลี่ยง
การท�าสัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีมาตรการการป้องปรามหรือป้องกันมิให้ผู้ประกอบการงดเว้นการ
กระท�าที่ชัดเจน แม้ว่าในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการก�าหนดมาตรการทางอาญาไว้
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่ง ก�าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส�าคัญ
ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณา หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากกระท�าความผิดซ�้าอีก ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับตามมาตรา 47
แม้กระนัน้ กรณีของบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการลงโทษผูป้ ระกอบธุรกิจหรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานไม่วา่
จะเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพวิศวกรรม
พ.ศ. 2505 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2534 ก็ตาม ต่างมีบทลงโทษที่น้อยมาก
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 บทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้บริโภคนั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนบทก�าหนด
โทษของการฝ่าฝืนการขุดดิน การถมดิน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ ดังนี้ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษพบว่าข้อกฎหมายในส่วนของบทลงโทษผู้ประกอบการหรือวิศวกร
ควบคุมนั้นมีการบัญญัติบทลงโทษทางอาญาที่ต�่ามาก หากเทียบกับกรณีที่มีการกระท�าผิดซ�้า อัตราโทษก็
ไม่แตกต่างจากทีไ่ ด้รบั ในความผิดครัง้ แรก ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมิได้ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจทีจ่ ะกระทบ
ต่อผู้บริโภคมากเท่าที่ควร
4. บทวิเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราช
บัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ในเรื่องของสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญากรณีที่ผู้ประกอบการ
ผิดสัญญาในการส่งมอบบ้าน ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบในข้อพิพาทการสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยแล้วไม่เสร็จตาม
สัญญานั้น ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากสัญญาจะซื้อจะขายที่มิได้ก�าหนดเวลาการเริ่มลงมือก่อสร้างและก�าหนดเวลา
การก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานท�าให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน ปัญหาทัง้ หมดนี้ ควร
มีการก�าหนดข้อบังคับในลักษณะของสัญญาให้มรี ปู แบบของสิทธิ หน้าทีแ่ ละการรับผิดของผูป้ ระกอบการในการ
ก�าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงการแก้ไขบทลงโทษทีห่ นักขึน้ เพือ่ มิให้กระท�าการฝ่าฝืนในอันทีจ่ ะเป็นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคไม่ให้ถกู ลิดรอนสิทธิ และไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบการตลอดจนเพือ่ ก่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในเรือ่ งหลักสุจริตทีผ่ ปู้ ระกอบการควรกระท�าต่อผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์แก่ผบู้ ริโภค
รายอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถแยกประเด็นได้ดังนี้
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4.1 การแก้ไขรูปแบบของสัญญา
ในพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 34 เรือ่ งสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ จัดสรร
ระหว่างผู้จัดสรรที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้มีการก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรไว้
โดยในรูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องด�าเนินการนั้นจะต้องท�าตามแบบที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางก�าหนดในรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรแบบ ข (มีสิ่งปลูกสร้าง)19 แต่ในปัจจุบัน
สัญญาจะซือ้ จะขายทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางก�าหนดมิได้มกี ารบัญญัตริ ะบุในเรือ่ งระยะเวลาการส่งมอบ
สิง่ ปลูกสร้างไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการก�าหนดในส่วนของการรับผิดในสัญญากรณีการโอนกรรมสิทธิก์ นั ไม่ได้ และ
กฎหมายก็มิได้มีการก�าหนดอย่างเคร่งครัดในการให้น�าสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมา
ใช้ มีเพียงให้ใช้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับค�าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
จึงใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยหลีกเลี่ยงการท�าสัญญามาตรฐานตามที่ส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคก�าหนด
ผูป้ ระกอบการจึงใช้สญ
ั ญาจะซือ้ จะขายตามทีผ่ ปู้ ระกอบการก�าหนดเองส่งผลท�าให้ผบู้ ริโภคได้รบั การส่งมอบบ้าน
ล่าช้าออกไปท�าให้เสียเวลาในการเข้าอยูอ่ าศัย ดังนีใ้ นส่วนของพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 มาตรา
4 (8) และมาตรา 34 ก็ควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องในกรอบระยะเวลาส่งมอบเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
กล่าวคือ สัญญามาตรฐานในสัญญาจะซื้อจะขายของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนี้ควรที่จะมีการก�าหนดวัน
เวลาส่งมอบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน และผู้จัดสรรทุกรายจะต้องใช้สัญญามาตรฐานดัง
กล่าวทุกรายโดยมิรับการยกเว้น หากไม่กระท�าการย่อมเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
มาตรฐานอย่างเดียวกันและเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา หรือการเรียกร้องค่าเสีย
หายในส่วนของการผิดสัญญาส่งมอบบ้านซึ่งก่อให้เกิดการควบคุมที่ดีและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
ในส่วนของความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น กฎหมายหลักที่บังคับใช้กับเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 มาตรา 472
และมาตรา 475 ซึง่ ก�าหนดให้ผขู้ ายมีหน้าทีส่ ง่ มอบบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนรับผิดเพือ่ ความช�ารุดบกพร่อง
และการถูกรบกวนในความเป็นเจ้าของบ้าน เช่น ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดเพือ่ ความช�ารุดบกพร่องหรือเพือ่ การรอนสิทธิ
ได้ดว้ ยหากผูซ้ อื้ รับมอบโดยไม่ตรวจตราให้ดี แต่อย่างไรก็ดี หากผูบ้ ริโภคตรวจตราดีแล้วแต่ยงั มีการช�ารุดบกพร่อง
ขึน้ ผูบ้ ริโภคจะด�าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุนใี้ นประกาศคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางจึงก�าหนดแบบมาตรฐาน
ของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2545 ข้อ 11 ประเด็น คือ ผู้ขายต้อง
รับผิดในความเสียหายหรือความช�ารุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของอาคารอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือ
เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ผู้จะซื้อพึงได้รับ โดยถ้าเป็นกรณีโครงสร้างของอาคารได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก
เสาคาน พื้น โครงหลังคาและผนังที่รับน�้าหนัก ให้รับประกัน 5 ปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ กรณีที่เป็นส่วนควบ
หรืออุปกรณ์อนั เป็นส่วนประกอบทีส่ า� คัญของอาคาร เช่น รัว้ และก�าแพงให้รบั ประกัน 1 ปี นับแต่วนั โอนกรรมสิทธิ์

Real Estate Business Promotion Bureau, Department of Lands, “Announcement of Central Land Distribution on
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เมือ่ น�ามาเปรียบเทียบกันระหว่างการคุม้ ครองของญีป่ นุ่ และของไทยจะเห็นได้วา่ การรับประกันคุณภาพของไทย
และญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน โดยญี่ปุ่นให้ความส�าคัญในคุณภาพการประกันแก่ประชาชนเป็นอย่างมากโดยเน้น
ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางที่
ก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรนั้นควรที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องระยะเวลา
ความรับผิดเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่อง ทั้งส่วนของโครงสร้างส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของ
อาคาร ตลอดจนรั้วและก�าแพงบ้าน โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้บัญญัติความรับผิดไว้ เนื่องจาก
บางครัง้ กรณีชา� รุดบกพร่องจะยังไม่ปรากฏ และไม่สามารถพบได้ในขณะรับมอบหรือกรณีผจู้ ดั สรรปิดบังเกีย่ วกับ
ความช�ารุดบกพร่องไว้แล้ว ความช�ารุดบกพร่องนั้นมาปรากฏในภายหลัง อย่างไรก็ดี หากมีการปรับหรือขยาย
ระยะเวลาการคุ้มครองความช�ารุดบกพร่องให้แก่ผู้บริโภค ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเชื่อมั่นและเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น
4.2 การปรับเปลี่ยนการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและการแก้ไขบทลงโทษ
ในปัจจุบนั การประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการมีอา� นาจต่อรองมากกว่าผูบ้ ริโภค ซึง่ ธุรกิจนีย้ งั ไม่
เป็นธุรกิจที่ต้องก�าหนดควบคุมสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 โดยหลักเกณฑ์การ
ก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจะต้องมีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาส�าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมี
อ�านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่ยังมิได้เป็นธุรกิจที่ถูกก�าหนดให้เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามมาตรา 35 ทวิ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 254120 หากมีการฝ่าฝืนตาม
มาตรา 57 โดยไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง จะมีอัตราโทษต้องระวางโทษจ�า
คุกไม่เกินปีหนึง่ หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท ด้วยเหตุนจี้ งึ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคทีป่ ระสงค์เรียกร้องให้ผปู้ ระกอบการ
รับผิดกรณีผิดสัญญาไม่สามารถส่งมอบบ้านได้นั้น ยังไม่มีการคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน หากจะอาศัย
พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 34 เรือ่ งสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ จัดสรรระหว่างผูจ้ ดั สรร
ที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ยังไม่มีการก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบ และการรับผิดต่อผู้บริโภคที่ชัดเจนมีเพียงให้
ต้องรับผิดตามสัญญาทางแพ่งเท่านั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงให้ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรนี้ให้อยู่ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ส่วนของการแก้ไขบทลงโทษในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 63 บัญญัติว่า
“ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” จะพบว่าพระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทลงโทษ
ทีม่ อี ตั ราโทษต�า่ และเพราะเหตุใดจึงควรมีการแก้ไขบทลงโทษ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ได้เล็งเห็นถึงบทลงโทษ
ทีร่ นุ แรงหรือสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายทีจ่ ะน�ามาลงโทษ มีเพียงให้ผปู้ ระกอบการต้องรับผิดในค่า
สินไหมทดแทนเท่านั้น ดังกรณีตัวอย่างเช่น กรณีบ้านช�ารุด ศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัทลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
(มหาชน) เจ้าของหมู่บ้านนรินทร์ทองย่านจังหวัดปทุมธานีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเรื่องผิดสัญญาซื้อขาย
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โดยโฆษณาว่ า เป็ น บ้ า นคุ ณ ภาพดี ใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งได้ ม าตรฐาน แต่ ต ่ อ มาตั ว บ้ า นเริ่ ม ทรุ ด ผนั ง บ้ า นร้ า ว
ซึง่ ส�านักโยธากรุงเทพมหานครตรวจสอบพบว่าดินเป็นบ่อลึกถูกขุดหน้าดินไป เมือ่ บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
(มหาชน) ซือ้ ทีด่ นิ ตามสภาพถมด้วยดินเลนจึงท�าให้พนื้ ทรุดตัว และยังไม่ตอกเสาเข็มถึงชัน้ ดินแข็งจนท�าให้ตวั บ้าน
ได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีวิชาชีพควรตรวจสอบและค�านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้อื่น แต่กลับเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน สมควรช�าระค่าสินไหม
ทดแทนบวกค่าเสียหายเชิงลงโทษอีกรายละ 50,000 บาท แก่นางสาวกรปณต วงษ์สุรทร และพวกรวม 19 ราย
เป็นจ�านวนเงิน 3.6 ล้านบาท21 ดังนี้จะพบว่าบทลงโทษที่ศาลพิพากษามักจะเป็นกรณีให้ใช้ค่าเสียหายเท่านั้น
มิได้มีการตัดสินเชิงลงโทษในลักษณะอาญาหรือการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ที่มีวิชาชีพ
นีท้ คี่ วรจะต้องมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค ไม่ตระหนักถึงความเสีย
หายของผู้อื่น และไม่ค�านึงถึงความรับผิด ในโทษตามกฎหมาย หากในส่วนของบทลงโทษในพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 63 มีการแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษจ�าคุกหรือโทษปรับด้วยก็จะช่วยให้ผู้บริโภคได้
รับความคุ้มครองมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรอบคอบและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนเกินไป
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการร้องเรียนของผู้บริโภคนั้น ปัญหาเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านมีจ�านวนมากที่สุด เมื่อผู้
ประกอบการไม่รับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภคย่อมส่งผลให้มีการฟ้องร้องคดีกันมากมาย กรณีที่ยังไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนของสัญญาจะซื้อจะขาย รวมถึงค�าสั่งหรือค�าพิพากษาในเชิงลงโทษหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการหรือบทลงโทษทางอาญาทีห่ นักกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคนั้น ท�าให้ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่จะมีอ�านาจต่อรองก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตลอดจนการไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ดีจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เพราะการร้องเรียนเรื่องการส่งมอบบ้านที่ไม่ได้ตามสัญญา ท�าให้ผู้บริโภคเสียเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงความไม่แน่นอนว่าจะได้รบั การชดใช้ได้ครบ อีกทัง้ ในส่วนของการตรา
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค (Product Safety Act) หรือ
บทลงโทษต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจก็มอี ตั ราโทษทีค่ อ่ นข้างเบา และไม่มกี ารกวดขันอย่างเข้มงวด หากมีการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ รวมถึงการก�าหนดอัตราบทลงโทษที่เหมาะสมก็จะสามารถก่อให้เกิดการ
ตรวจสอบเชิงปรับลดความไม่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการท�าหลักประกันคุ้มครอง
สัญญาให้แก่ผู้บริโภคกรณีมิได้รับมอบบ้านถ้าผู้ประกอบการท�าผิดสัญญา หากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือใน
จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการจะได้รับการตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรม

Pracha Hetrakul, “Owner of Subsided Houses Celebrates After Court Orders Compensation of 3.6 Million Baht,”
Social Column, Daily News, August 15, 2017, accessed August 16, 2017, https://www.dailynews.co.th/regional/592059/ [In Thai]
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เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ประโยชน์โดยไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ สิง่ นีจ้ ะเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยกระตุน้
เตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมากขึ้นซึ่งการถือ
โอกาสเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญาโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายควรได้รับการแก้ไข อีกทั้งการคุ้มครองหลักประกัน
ของไทยยังไม่มกี ารคุม้ ครองได้อย่างเต็มที่ หากมีการสร้างหลักประกันคุม้ ครองผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ โดยร่วม
มือกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็จะช่วยท�าให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 เห็นควรให้มีการโฆษณาชี้แนะให้ผู้บริโภคค�านึงถึงการตรวจสอบสัญญาให้รอบคอบใน
ขอบเขตความรับผิดของผู้ขายและของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมหรือไม่เพียงใด ซึ่งในความรับผิดของ
ผูข้ ายเพือ่ ความช�ารุดบกพร่องนัน้ เป็นเรือ่ งทีผ่ ซู้ อื้ ต้องระมัดระวัง รวมไปถึงข้อมูลบางอย่างทีค่ วรต้องตรวจสอบใน
เบื้องต้น เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เป็นไปตามข้อตกลง ตลอดจนไม่เกิดเป็นปัญหาในเรื่อง
ของการผิดนัดช�าระหนี้
5.2.2 เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุ้มครองในประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรทีด่ นิ กลาง เรือ่ งก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ จัดสรรมีการประกันโครงสร้างเป็นเวลา
5 ปี กรณีที่เป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาคาร มีการประกัน 1 ปีนับแต่วันโอน
กรรมสิทธิ์ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาประกันโครงสร้างเป็น 10 ปี ส่วนกรณีของส่วนควบหรืออุปกรณ์ฯ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาประกันเป็น 2 ปี หากเป็นกรณีทคี่ วามช�ารุดบกพร่องไม่พบได้ในขณะรับมอบหรือผูจ้ ดั สรร
ปิดบังเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่อง รวมถึงให้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบ้านจัดสรรในลักษณะที่เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเหมือนควบคุมอาคารชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา22 เพื่อบรรเทาผลร้ายที่
อาจเกิดแก่ผบู้ ริโภค รวมถึงเป็นการคุม้ ครองสิทธิให้ได้รบั ความเป็นธรรมในการท�าสัญญาเพราะธุรกิจนีก้ ม็ ลี กั ษณะ
เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน
5.2.3 เห็นควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 ให้มีการก�าหนดให้มีบริษัท
ประกันภัยกลาง หากกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผบู้ ริโภคแทนผูป้ ระกอบการ และบริษทั ประกันจะเป็นผูด้ า� เนินการใช้สทิ ธิไล่เบีย้ เอากับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
แทนผู้บริโภค ท�าให้เป็นการลดภาระความเสียหายของตัวผู้บริโภคซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นอีกหน่วยงานที่จะ
ต้องขึน้ ตรงต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีการก�าหนด
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามราคาของตัวบ้านที่ซื้อขาย ประกอบกับต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับ
อนุมตั ใิ ห้มสี ทิ ธิในการท�าประกันให้แก่ผบู้ ริโภค อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องท�าการแจ้งเรือ่ งการประกันสัญญา
บ้านให้แก่ผบู้ ริโภคก่อนมีการซือ้ ขายหากไม่ได้บา้ นตามสัญญาหรือได้รบั มอบบ้านทีช่ า� รุดบกพร่องทีม่ ใิ ช่ความผิด

Office of Consumer Protection Board, “Announcement of Declaring Condominium Sale Contract to be Under
Control B.E. 2543,” July 28, 2000. [In Thai]
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ของผู้บริโภคโดยไม่มีการยกเว้นความรับผิดของผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางในการป้องกันจากการแสวงหาก�าไรเกินควรของผู้ประกอบ
การได้ อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง หากหน่ ว ยงานทั้ ง หมดร่ ว มมื อ กั น ก็ จ ะเป็ น การประกั น ความเสี่ ย งให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภค
ได้เป็นอย่างดี
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