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บทคดัย่อ 
สั��ารับฝากขายสินค้าตามที�ผู้เขียนมุ่งศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี�  เป็นกรณีที�เกี�ยวข้องกับ

การฝากขายสินค้าของผู้ผลิตรายย่อย สินค้าที�ผลิตในธุรกิจขนาดย่อม (SME) ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงการรับ
ฝากขายสินค้าเพื�อการอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื�องดื�ม ขนมขบเคี� ยว ขนมปัง อาหารแห้งส�าเร็จรูป 
เป็นต้น การฝากขายเป็นวิธีการอย่างหนึ�งที�ท �าให้ผู้ฝากขายนั�นมีโอกาสขยายตลาดซึ�งจะเป็นช่องทางในการ
ขายสินค้าได้มากขึ�น โดยที�ผู้ฝากขายไม่ได้มีช่องทางการตลาดที�จะจ�าหน่ายสินค้าได้เองเสมอไป ผู้ฝากขาย
จึงจ�าเป็นต้องอาศัยผู้รับฝากขาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต็ ดิสเคาน์สโตร์ หรือร้านสะดวก
ซื� อ เป็นช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับสั��ารับฝากขายสินค้าดังกล่าว 
ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสั��า กฎหมายว่าด้วยลักษณะตัวแทนค้าต่าง 
พระราชบั��ัติว่าด้วยข้อส�ั�าที�ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ
ที�ควบคุมสั��า พระราชบั��ัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ซึ�งจากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันยังไม่
มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท�าสั��ารับฝากขายสินค้าโดยเฉพาะ อีกทั�งกฎหมายดังกล่าว
ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากขายในการเข้าท �าสั��ารับฝากขายได้อย่างเหมาะสม เนื�องจาก
สั��ารับฝากขายสินค้ามีลักษณะเป็นสั��าส�าเร็จรูปหรือสั��ามาตรฐาน ที�เกิดขึ� นจากความตกลง
ระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายซึ�งเป็นเอกชนทั�งคู่ และการท�าสั��าไม่ได้เกิดจากการมีอ�านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกจิที�เทา่เทียมกัน โดยผู้รับฝากขายเป็นผู้มีอ�านาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าเป็นผู้ก �าหนดข้อสั��า
ไว้ล่วงหน้าในการเอื�อประโยชน์ให้แก่ตนเพียงฝ่ายเดียว ท�าให้ผู้รับฝากขายเอารัดเอาเปรียบจากข้อตกลงใน
ส�ั�าหรือแนวปฏบัิติที�เกดิขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นความรับผิดของผู้รับฝากขาย การช�าระเงินล่าช้าโดย
เป็นดุลพินิจของผู้รับฝากขายเพียงฝ่ายเดียว การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ การ
ผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้าที�น�ามาฝากขาย ตลอดจนให้ผู้ฝากขายเปิดเผยสูตร กรรมวิธีในการผลิตสินค้า 
เป็นต้น ผู้รับฝากขายได้อาศัยช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฝากขายถูกเอาเปรียบจากข้อ
สั��าและแนวปฏิบัติที�เกิดขึ�น จึงท�าให้ผู้ฝากขายตกเป็นฝ่ายที�เสียเปรียบจ�าต้องยอมรับข้อก�าหนดและ
เงื�อนไขต่างๆ ในส�ั�ารับฝากขายอนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ 

ดังนั�น เพื�อเป็นการแก้ไขปั�หาข้อสั��ารับฝากขายสินค้าไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้รับฝากขาย 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยกฎหมาย
ตัวแทนค้าต่างโดยบั��ัติเพิ�มเติมหน้าที�ของตัวแทนค้าต่างต่อตัวการ และเหน็สมควรให้ใช้เกณฑ์ในการ

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
* * ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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วินิจฉัยความไม่เป็นธรรมตามพระราชบั��ัติว่าด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ในการแก้ไข
ปั�หาการเอาเปรียบในข้อสั��ารับฝากขายสินค้า โดยศาลจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิเคราะห์พิจารณาถึง
สภาพที�ไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบในเนื� อหาของสั��า หากเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปศาลจะมี
อ�านาจในการวินิจฉัยในการปรับลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบในสั��ารับฝากขายลงได้
ตามสมควร และให้ศาลมีอ�านาจที�จะพิพากษาให้มีผลบังคับได้เพียงเทา่ที�เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

หากเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า รัฐควรตราเป็นกฎหมายเฉพาะเพื�อบังคับใช้กับการรับฝาก
ขายสินค้า เพื� อควบคุมการท�าสั��ารับฝากขายสินค้ามิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้ฝากขาย ทั�งนี�  
เพื�อให้ความคุ้มครองผู้ฝากขายและสามารถอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ฝากขายได้อย่างแท้จริง ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้า การลงทุนของผู้ฝากขายในประเทศไทยต่อไป 

 
ABSTRACT 

The study of the products Consignment Agreement of this thesis is, by the intention of 
the author, emphasized on the products of the small manufacturers and the Small and Medium 
Enterprise (SME). The author will highlight on the consumer products e.g. food products, beverage, 
snack, bread, dried and ready to eat food, etc.  Consignment is a method to increase sales volume 
when the seller or the consignor, himself, has no distribution channel; therefore, the consignor has to 
use the consignee’ s distribution channel e. g.  department stores, supermarkets, discount stores or 
convenient stores, etc. 

According to the study, the existing Thai laws related to the Consignment Agreement are 
Thailand Civil and Commercial Code B.E. 2540, Commission Agency Law, Unfair Contract Terms 
Act B.E 2540, Consumer Protection Law concerning the contract control, Trade Secret Act B. E. 
2545.  However, from the study, there is no legal measure specifically control the Consignment 
Agreement.  Moreover, the aforementioned laws do not provide any suitable protection to the 
consignors when entering into the Consignment Agreement since the Consignment Agreements are in 
the form of template or standard agreement set by the parties who are in private sector and in the 
different level of economic bargaining power.  The consignees who have more economic bargaining 
power will set the agreement terms which offer the advantage on them.  In this way, the consignees 
will be able to take advantages of the consignors by the agreement terms or the arisen trade practice 
for example the limitation of liability of the consignees, the late products price payment of the 
consignees on their own discretion, the collection of fees without any ground, the production of the 
imitated products by the consignee, the terms which force the consignors to disclose the recipe or 
process of the production of the products, etc. By the aforementioned loopholes, the consignees have 
taken the advantages of the consignors and from such practice; the consignors must unavoidably 
accept the agreement terms and conditions. 
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Therefore, to resolve the aforementioned problems, the author would like to propose the 
amendment of the Civil and Commercial Code concerning the commission agency by adding the 
obligation of the commission agency.  The author also deems that it is appropriate to set the criteria 
for the determination of the “ unfairness”  terms under the Unfair Contract Terms Act B.E 2540 to 
resolve the exploitation problem.  By this proposed additional legislation, the court will use their 
discretion to determine the unfair condition or the unfair advantage under the Agreement terms. If the 
Consignment Agreement confers too much advantage on consignees, the court will have their own 
discretion to adjust and reduce such advantages. Furthermore, the court will be authorized to enforce 
only the agreement term that fair and appropriate for that situation. 

In the future, if the consignment business has many consignors, the government should 
enact the specific legislation to control the Consignment so that it will not take and advantages on the 
consignors and provide the concrete protection and justice to the consignors. 

 

�. บทน�า 
การประกอบธุรกิจโดยทั�วไปแล้ว เป้าหมายของธุรกิจคือการสร้างก�าไรหรือค�านึงถึง

ผลตอบแทนที�ผู้ผลิตจะได้รับจากการผลิต การขายสินค้า การฝากขายถือได้ว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ�งที�มี
บทบาทส�าคั�ต่อวงการธุรกจิค้าปลีกไม่น้อย การส่งสนิค้าไปฝากขายเป็นวิธกีารอย่างหนึ�งที�ท �าให้ผู้ฝากขาย
นั�นมีโอกาสขยายตลาด ซึ�งจะเป็นการขายสินค้าได้มากขึ� นหรือเป็นการขยายช่องทางให้ได้ผลก�าไรมาก
ยิ�งขึ�น ผู้ฝากขายจึงไม่ได้มีช่องทางการตลาดที�จะจ�าหน่ายสินค้าออกไปได้เองเสมอไป จึงจ�าเป็นจะต้องมี
ตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ�งการน�าสินค้าไปฝากขายในห้างค้าปลีก 
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื� อ การฝากขายสินค้าของผู้ผลิต SME ผู้ฝากขายกับ
ผู้ประกอบการรายให�่จึงท�าให้เกิดการผูกขาดสินค้ากับผู้มีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที�เหนือกว่า จึงท �า
ให้ผู้ฝากขายจ�าต้องยอมรับข้อก�าหนดและเงื�อนไขต่างๆ ในสั��ารับฝากขายสินค้า โดยผู้ รับฝากขายได้
ก�าหนดเงื�อนไขในสั��าและแนวปฏบัิติที�เอาเปรียบแก่ผู้ฝากขาย เช่น เงื�อนไขในการช�าระเงิน การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมทางการตลาด การผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้าที�น�ามาฝากขาย รวมถึงการให้ผู้ฝากขาย
เปิดเผยสูตรและกระบวนการวิธีผลิตสินค้า ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตสินค้า โดยใช้อ�านาจต่อรองที�
เหนือกว่าเอาเปรียบผู้ฝากขายเป็นเครื�องมือเพื�อแสวงหาประโยชน์จากผู้ฝากขายโดยไม่ค�านึงถึงความเดือน
ร้อนของผู้ฝากขาย 
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�. แนวความคิด ความหมาย ลกัษณะ วิธีการด�าเนินการของการฝากขายสินคา้  
2.1 การฝากขายสินค้า1 คือ การที�เจ้าของสินค้าฝ่ายหนึ�ง ซึ�งเรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignor) 

น�าสินค้าของตนไปฝากให้กับอีกบุคคลหนึ�ง ซึ�งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee) ท�าหน้าที�เป็นตัวแทน
การขายสินค้าให้ โดยอาจจะขายภายในประเทศหรือต่างประเทศกไ็ด้แล้วแต่กรณี สนิค้าที�น�าไปฝากขายกับ
อีกบุคคลหนึ�งนั�น ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ�ในตัวสินค้าที�ส่งไปฝากขายให้แก่ผู้รับฝากขาย ดังนั�น
กรรมสิทธิ�ในตัวสินค้ากยั็งคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่ ลักษณะนี� เองจึงอาจกล่าวได้ว่าการฝากขายนั�นต่างกับ
การขายฝากและการขายสินค้า 

2.2 ลักษณะของการฝากขายสินค้า จากความหมายของการฝากขายสินค้า สรุปเป็นขั�นตอนใน
การฝากขายสินค้าได้ดังต่อไปนี�  

1. ผู้ฝากขายส่งมอบสินค้าหรือท�าการตกลงให้ผู้รับฝากขายขายสินค้าแทน โดยที�กรรมสิทธิ�ใน
สินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย และผู้ฝากขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการส่งสินค้าไปฝากขายด้วย 

�. เมื�อผู้รับฝากขายได้รับสินค้าจะต้องบันทึกรายละเอียดลักษณะสินค้าและจ�านวนสินค้า และ
ท�าหน้าที�เป็นตัวแทนในการขายสินค้า ซึ�งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการรับฝากขายสินค้า เช่น ค่าโฆษณา 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการวางขายสินค้า โดยสามารถเรียกเกบ็คืนจากผู้ฝากขายได้ 

3. เมื�อผู้รับฝากขายสามารถขายสินค้าได้จะส่งมอบสินค้าไปยังผู้ซื� อหรือแจ้งไปยังผู้ฝากขายให้
ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื� อ โดยกรรมสิทธิ�ในสินค้าของผู้ฝากขายจะถูกโอนไปยังผู้ซื� อทันทีที�ผู้รับฝากขายตกลง
ขายสินค้าให้กับผู้ซื�อ 

�. ผู้ซื�อจะช�าระราคาสินค้าให้กับผู้รับฝากขายและผู้รับฝากขายจะต้องท�ารายงานการขายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั�งค่าบ�าเหน็จหรือค่านายหน้า และส่งเงินส่วนที�เหลือจากการขายสนิค้าคืนให้แก่ผู้ฝาก
ขาย 

ในแง่กฎหมาย ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายต่างฝ่ายกม็ีภาระผูกพันต่อกันในลักษณะของตัวการ
และตัวแทน จึงปรับใช้กับลักษณะของกฎหมายตัวแทนค้าต่าง โดยผู้รับฝากขายมีสิทธิในการครอบครองใน
ตัวสินค้าตามวัตถุประสงค์ของการขายสินค้านั�น ซึ�งเป็นการตกลงของทั�งสองฝ่าย และผู้รับฝากขายจะต้อง
ดูแลและรักษาสินค้าระมัดระวังในตัวสินค้าที�อยู่ในความครอบครองให้ปลอดภัยจนกว่าจะขายสินค้าที�อยู่
ในความครอบครองให้กับผู้ซื�อ บุคคลที�สามต่อไป 

 

�. หลกักฎหมายที�น�ามาใชบ้งัคบักบัสญัญารบัฝากขายสินคา้ และแนวปฏิบติัในสญัญารบั

ฝากขายสินคา้ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
สั��ารับฝากขายสินค้าที�เกดิขึ� นในปัจจุบันมีหลายประเดน็ที�ท �าขึ� นบนพื�นฐานของความไม่เทา่

เทียมกันในอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจรวมถึงแนวปฏิบัติในสั��ารับฝากขายสินค้ามีการเอารัดเอาเปรียบ
แก่ผู้ฝากขาย หลักกฎหมายที�น�ามาใช้บังคับกับสั��ารับฝากขายสินค้า ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและ

                                                 
1 อมัพร เที�ยงตระกูล และประดินันท์ ประดับศิลป์, การบั�ชีชั�นสูง 1 Advanced Accounting คณะการบั�ชี, 

พิมพ์ครั�งที� 7 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548), น. 2-1. 
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พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสั��า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตัวแทนค้าต่าง พระราชบั��ัติว่า
ด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หลักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจที�ควบคุม
ส�ั�า หลักกฎหมายเกี�ยวกบัความลับทางการค้า 
�.� ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยนิติกรรมสญัญา 

การท�าสั��ารับฝากขายสินค้า เป็นสั��าที�ไม่ได้ถูกระบุไว้ในบรรพ � แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผู้ฝากขายและผู้ประกอบการรับฝากขายจึงสามารถก�าหนดวิธีการในการท �าสั��าอย่าง
ใดกไ็ด้ ไม่ว่าจะท�าด้วยวาจา กิริยาอาการ หรือลายลักษณ์อักษร ตลอดจนสามารถก�าหนดเนื� อหาใดๆ ใน
สั��ากไ็ด้ สั��าดังกล่าวย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ การท�าสั��าจึงอยู่บนพื�นฐานของ
หลักอิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy) และหลักเสรีภาพในการท�าสั��า (Freedom of Contract) 
และอยู่ภายใต้บังคับบทบั��ัติของบรรพ� หลักทั�วไป และบรรพ � หนี�  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
�.� กฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยลกัษณะตวัแทนคา้ต่าง 

ในทางปฏิบัติทางการค้าของประเทศไทยส่วนมากไม่คุ้นเคยกับค�าว่า “ตัวแทนค้าต่าง” และไม่
ใช้ค�าว่าตัวแทนค้าต่าง แต่จะใช้ค�าว่าการฝากขายหรือจัดจ�าหน่าย ในทางปฏิบัติทางธุรกิจมักเรียกว่าสั��า
รับฝากขายสินค้า โดยที�ลักษณะการประกอบกิจการของผู้รับฝากขายจะท�าการค้าขายในนามของผู้ รับฝาก
ขายเองเป็นส่วนให�่ กล่าวคือ ผู้รับฝากขายมักจะขายสินค้าเสมือนเป็นการขายสินค้าของตนเอง โดยผู้ที�
ซื� อสินค้าจากผู้รับฝากขายอาจจะไม่ทราบเลยว่าผู้รับฝากขายนั�นได้ท�าการขายสินค้าแทนตัวการ และ
ตัวแทนค้าต่างเป็นตัวแทนที�เกิดขึ� นมาจากประเพณีทางการค้าเพื�อต้องการกระจายสินค้าออกไปท�าให้
มูลค่าสินค้าสูงขึ�น โดยตัวการมอบหมายให้ตัวแทนค้าต่างท�าการซื� อหรือขายหรือจัดท �ากิจการค้าในนาม
ของตนเอง2  
�.� หลกักฎหมายว่าดว้ยขอ้สญัญาที�ไม่เป็นธรรม 

พระราชบั��ัติว่าด้วยข้อสั��าไม่เป็นธรรม พ.ศ.���� จึงเป็นบทบั��ัติที� มุ่งคุ้มครอง
คู่สั��าซึ�งมีความรู้และอ�านาจต่อรองน้อยกว่าคู่สั��าอีกฝ่ายหนึ�งไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป  
กฎหมายข้อสั��าไม่เป็นธรรมจึงเป็นส่วนหนึ�งของความพยายามที�จะแก้ไขปั�หาดังกล่าวข้างต้นให้
บรรเทาเบาบางลง โดยมุ่งที�จะให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบสั��าที�อยู่ในขอบเขตของพระราชบั��ัตินี� ว่า มี
ลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือไม่ หากเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปกใ็ห้ศาลมีอ�านาจ
ที�จะพิพากษาให้มีผลบังคับกนัได้เพียงเทา่ที�เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 
�.� หลกักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจที�ควบคุมสญัญา 

สั��ารับฝากขายสินค้าไม่ใช่ประเภทของธุรกิจที�ต้องถูกควบคุมสั��า สั��าจึงยังไม่มี
รูปแบบที�เป็นมาตรฐาน ผู้ประกอบการย่อมใช้ข้อสั��าที�เอาเปรียบแก่ผู้ฝากขาย จึงสามารถก�าหนด
เนื�อหาของสั��าอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับ           

                                                 
2 พินิจ ทิพย์มณ,ี หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส �านักพิมพ์วิ�ญูชนจ�ากัด, 

2547), น. 230. 
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ผู้ฝากขายไม่ได้อยู่ในฐานะผู้บริโภคในประเภทของธุรกิจที�ต้องถูกควบคุมสั��า ท�าให้ผู้ประกอบการที�มี
อ �านาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าได้ก�าหนดเงื�อนไขในสั��ารับฝากขาย เป็นไปในทางที�เอื� อประโยชน์แก่ตน
เพียงฝ่ายเดียว ส่วนผู้ฝากขายเป็นเพียงผู้รับเอาส�ั�า ไม่มีสิทธขิอแก้ไขเปลี�ยนแปลงส�ั�าได้เลย 
�.� หลกักฎหมายเกี�ยวกบัความลบัทางการคา้ 

ค�าว่า “ข้อมูลการค้า” มีการก�าหนดความหมายภายใต้กฎหมายฉบับนี�  หมายความว่าสิ�งที�สื�อ
ความหมายให้รู้ จักข้อความ เรื�องราว ข้อเทจ็จริง หรือสิ�งอื�นใด ไม่ว่าการสื�อความหมายนั�นจะผ่านวิธีการ
ใดๆ และไม่ว่าจะจัดท �าขึ�นไว้ในรูปแบบใดๆ และให้ความหมายรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที�ได้รวบรวมหรือ
ประกอบขึ�น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย ในการประกอบกิจการค้าของผู้ประกอบการกม็ี
ความลับทางการค้าอยู่เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค วิธีการผลิตสินค้า เทคนิคการขาย กรรมวิธี 
สูตร เคลด็ลับในการประกอบขนม อาหาร เป็นต้น ดังนั�น สิ�งต่างๆ ที�เป็นความลับทางการค้าจึงต้องการ
คุ้มครองจากการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
�.� แนวคิดหลกัการและสาระส�าคญัของพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา 

พ.ศ. ����  

การท�าสั��าในระบบเกษตรพันธสั��ามีลักษณะผสมผสานระหว่างสั��าจ้างท�าของ สั��า
จ้างแรงงาน และสั��าซื� อขายซึ�งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนใน
การผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ส่งผลให้กรณีที�คู่สั��าเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ�งมีอ�านาจ
ต่อรองในการท�าสั��าน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร มีความเสี�ยงในการปฏิบัติตามเงื�อนไขที�
ก �าหนดไว้ในสั��า สมควรที�รัฐจะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสั��าในระบบเกษตรพันธสั��าเพื�อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายรวมทั�งก�าหนดกลไลในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสั��า            
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบั��ัตินี� 3 

ในสั��ารับฝากขายสินค้าผู้รับฝากขายได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที�มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบ
หรือผลักภาระให้แก่ผู้ฝากขายมากเกินสมควร แนวปฏิบัติในการรับฝากขายสินค้าถือได้ว่าเป็นพฤติกรรม
ทางการค้าที�มีการเอาเปรียบและส่งผลกระทบต่อผู้ฝากขาย อันมีแนวปฏิบัติในสั��ารับฝากขายสินค้าที�
เกิดขึ�น ดังนี�  

1. การผลิตสินค้าเลียนแบบสนิค้าที�รับฝากขายและน�าสนิค้าออกจ�าหน่าย 
การผลิตสินค้าของห้างค้าปลีก คือ การผลิตสินค้าเพื�อให้เป็นยี�ห้อเฉพาะของห้างค้าปลีกนั�นๆ 

ซึ�งเป็นแนวทางหนึ�งที�ห้างค้าปลีกน�ามาใช้ ในทางการตลาดนิยมเรียกว่า สินค้าเฮาส์แบรนด์ แต่ห้างค้าปลีก
นั�นกลับไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง และสินค้าเฮาส์แบรนด์ยังมีข้อได้เปรียบทางการค้าในด้านการจัดวาง
จ�าหน่ายสินค้า กล่าวคือ ต�าแหน่งในการวางสินค้าเฮาส์แบรนด์นั�นจะเป็นต�าแหน่งที�โดดเด่น สะดุดตาและ
แลเห็นได้ชัด เพราะเป็นการวางขายในห้างค้าปลีกของตนเอง ห้างค้าปลีกย่อมอยู่ในฐานะที�จะจัดวางสินค้า
ของตนได้ในต�าแหน่งที�ดีกว่าเพื�อให้ขายได้ดีที�สดุ 

                                                 
3 ลันตา อุตมะโภคิน, “หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ

สั��า พ.ศ. ...,” จุลนิต,ิ น. 62 (มีนาคม-เมษายน 2560). 
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อย่างไรกต็าม ผู้ผลิตสินค้ามักประสบปั�หาเรื�องสินค้าเฮาส์แบรนด์ของห้างค้าปลีกที�มีการ
ลอกเลียนแบบรูปร่างลักษณะ สี ตัวอักษร หรือบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนหรือคล้ายกับสินค้า ของแบรนด์ผู้ผลิต
ดั�งเดิม ที�เป็นแบรนด์ดังในท้องตลาดซึ�งอาจเป็นสินค้าต้นต�ารับ โดยอาจแฝงจุดประสงค์เพื�อดึงดูดให้
ผู้บริโภคเลือกซื�อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของตนเองแทนสินค้าของผู้ผลิต 

2. การเปิดเผยสูตรและกระบวนการวิธีการผลิตสินค้า 
เมื�อมีสินค้าเฮาส์แบรนด์เกิดขึ� น ห้างค้าปลีกหรือผู้รับฝากขายกเ็พิ�มสถานะเป็นคู่แข่งกับสินค้า

เฮาส์แบรนด์ในฐานะที�เป็นเจ้าของสถานที�หรือผู้ให้เช่าพื�นที�จ�าหน่ายสินค้า ผู้ผลิตสินค้า SME จึงกลายเป็น
ลูกค้าของผู้รับฝากขาย ร้านค้าปลีกในฐานะผู้รับฝากขายจึงสามารถเรียกร้องขอข้อมูลสินค้าจากผู้ผลิต
สินค้าได้ เนื�องจากในการว่าจ้างผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าเฮาส์แบรนด์ให้นั�น หรือการให้ความหวังแก่ผู้ฝากขาย
ในลักษณะเป็นข้อเสนอ ก่อนเข้าท�าข้อตกลงในการท�าสั��ารับฝากขายสินค้า โดยผู้ฝากขายจะต้องชี� แจง
รายละเอยีดของสินค้าเฮาส์แบรนด์ที�รับผลิต หรือสนิค้าที�ฝากขายแก่ห้างค้าปลีก รวมถึงอธิบายวิธีการผลิต 
กระบวนการ ผลิต ตั�งแต่ขั�นตอนแรกจนสิ�นสุดกระบวนการอย่างละเอียด  ตลอดจนแจกแจงวัตถุดิบหรือ
องค์ประกอบของสินค้าให้กับผู้รับฝากขายทราบ จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้รับฝากขายที�อยู่ในฐานะลูกค้าของ
ผู้ผลิต หรือคู่ค้าทางธุรกิจในการซื�อขายสินค้าระหว่างกันสามารถล่วงรู้ ข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวกับกระบวนการ
ผลิตและส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของบริษัทผู้ฝากขายเป็นอย่างดี  

หลักกฎหมายเกี�ยวกบัการรับฝากขายสนิค้าของกฎหมายต่างประเทศ 
�. ประเทศเยอรมัน 
ในกฎหมายเยอรมัน โดยทั�วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับในกฎหมายอังกฤษ กล่าวคือ ตัวแทน 

(Stellvertretung) จะเป็นบุคคลซึ�งกระท �ากิจการโดยการแสดงเจตนาหรือรับการแสดงเจตนาอันจะ
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายโดยตรงกับตัวการ (Vertretener) ลักษณะโดยทั�วไปของการเป็นตัวแทนใน
กฎหมายเยอรมันนั�นจะก�าหนดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน4 ตัวแทนอาชีพที�ส�าคั�ของประมวล
กฎหมายพาณิชย์เยอรมันที�จะน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้กับสั��ารับฝากขายสินค้าของประเทศ
ไทย คือ ผู้ท�างานแทนผู้อื�นเพื�อบ�าเหน็จ (Kommissionär)5 ซึ�งเป็นผู้ท�างานแทนตัวการในการท�าธุรกรรม
กับบุคคลภายนอก มีหน้าที�ในการที�จะต้องท�ากิจการตามสั��าด้วยความเอาใจใส่ตามที�ควรคาดหมายได้ 
หน้าที�ในการที�จะต้องใช้ความสามารถและความเอาใจใส่และฝีมือในการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ตัวการซึ�งหมายถึงหน้าที�ที�จะต้องกระท�าโดยสุจริตต่อตัวการ และมีหน้าที�จะต้องปฏิบัติตามค�าสั�งของ
ตัวการ โดยตัวการสามารถวางเงื�อนไขหรือข้อก�าหนดเกี�ยวกับสั��าที� Kommissionär จะกระท�ากับ
บุคคลภายนอกได้ ซึ�งในทางปฏิบัติตัวการมักจะวางข้อก�าหนดในเรื�องของราคา เป็นต้น 

 
 

                                                 
4 Raymond Youngs, Sourcebook on German Law, (Great Britain: Cavendish PublishingLimited, 1994), 

p. 225-227. 
5 Michael H. Bocker, Babette Marzheuser, Michael Nusser and Katharina Scheja, German Practical 

Commercial Law, (London: Longman Group UK Ltd, 1992), p.81. 
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2. ประเทศฝรั�งเศส 
ในประเทศฝรั�งเศส สั��ารับฝากสินค้าบังคับใช้ตามหลักตัวการตัวแทนตามกฎหมายแพ่งของ

ฝรั�งเศส โดยจะขึ�นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สั��า แต่อย่างไรกด็ี คณะกรรมการเกี�ยวกบัข้อตกลงที�ไม่เป็น
ธรรมในส�ั�ารับฝากขายโดยส�านักงานคณะกรรมการข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม โดยใช้อ�านาจตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของฝรั�งเศส ได้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท�าสั��ารับฝากขายโดย
ก�าหนดให้ หากมีข้อความในสั��าใดที�เอาเปรียบผู้ฝากขาย เช่น ข้อตกลงที�ยกเว้นความรับผิดของผู้รับ
ฝากขาย ข้อตกลงที�ให้สิทธิผู้รับฝากขายช�าระค่าสินค้าล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยคณะกรรมการ
เกี�ยวกบัข้อตกลงที�ไม่เป็นธรรมในส�ั�ารับฝากขายได้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี� ให้ถือว่าเป็นส�ั�ารับฝาก
ขายที�ไม่เป็นธรรม 

(1) ข้อตกลงที�ยกเว้นความรับผิดในความช�ารุดบกพร่องของผู้รับฝากขาย 
(2) ข้อตกลงที�ก�าหนดให้สทิธผู้ิรับฝากขายช�าระค่าสนิค้าล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(3) ข้อตกลงที�ยกเว้นความรับผิดของผู้รับฝากขายในกรณีที�สินค้าสู�หาย หรือถูกท�าลาย 
 

4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัสญัญารบัฝากขายสินคา้ 
เมื�อได้ท�าการศึกษาปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับสั��ารับฝากขายสินค้าที�เกดิขึ�นระหว่างผู้ฝาก

ขายกบัผู้รับฝากขาย มีประเดน็ปั�หาทางกฎหมายที�ส�าคั�ด้วยกนัทั�งหมด � กรณี ซึ�งผู้เขียนขอสรุปปั�หา
ในแต่ละกรณีได้ดังต่อไปนี�   
4.1 ปัญหาการปรบับทกฎหมายเกี�ยวกบันิติสมัพนัธร์ะหว่างผูฝ้ากขายกบัผูร้บัฝากขาย 

ในบทบั��ัติเกี�ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ (ผู้ฝากขาย) กับตัวแทนค้าต่าง (ผู้รับฝาก
ขาย) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยว่าด้วยลักษณะตัวแทนค้าต่างมีความไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทางธุรกิจการค้าในปัจจุบัน เนื�องจากหลักกฎหมายเรื�องหน้าที�เฉพาะของตัวแทนค้าต่างต่อ
ตัวการยังมิได้ก�าหนดไว้ในบทบั��ัติตัวแทนค้าต่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ท�าให้
ตัวบทบั��ัติที�คุ้มครองตัวการยังไม่เป็นธรรม ซึ�งในกฎหมายของประเทศเยอรมันมีบทบั��ัติหน้าที�ของ
ตัวแทนค้าต่างต่อตัวการไว้ เช่น หน้าที�ในการที�จะต้องสุจริตต่อตัวการ หน้าที�ในการปฏบัิติตามค�าสั�งของ
ตัวการ ตลอดจนให้สิทธิตัวการวางเงื�อนไขในการช�าระราคา เพื�อไม่ให้ตัวแทนค้าต่างเอาเปรียบแก่ตัวการ
ในการยืดระยะเวลาในการช�าระเงิน และหากตัวการสามารถก�าหนดระยะเวลาการช�าระเงินได้โดยปราศจาก
อ�านาจต่อรองทางการค้าที�เอารัดเอาเปรียบแก่ตัวการ จะท�าให้เกิดความเป็นธรรมในการช�าระเงินแก่
ตัวการ โดยตัวแทนค้าต่างต้องไม่อ้างสิทธิว่าเป็นประเพณีปกติทางการค้าหรืออ้างว่าเป็นเงื�อนไขเครดิต           
มีไว้เพื�อความสะดวกรวดเรว็ทางการบั�ชีและการเงิน ดังนั�น การที�จะท�าให้บทบั��ัติเรื�องความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย ตามกฎหมายตัวแทนค้าต่างให้มีความทันสมัยและส่งเสริมทางด้าน
การค้า จ�าเป็นจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ตัวการโดยเพิ�มเติมหน้าที�ของตัวแทนค้าต่าง เพื� อให้ความ
คุ้มครองผลประโยชน์ของตัวการมากขึ�น  
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4.2 ปัญหาขอ้สญัญาระหว่างคู่สญัญาผูฝ้ากขายกบัผูร้บัฝากขายในการใชอ้�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ

ที�เหนือกว่าเอาเปรียบผูฝ้ากขาย 
ผู้ที�อยู่ในฐานะที�เหนือกว่ามักอาศัยหลักความศักดิ�สิทธิ�ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพแห่ง

สั��าเข้าท�าข้อตกลงในสั��าที�เอาเปรียบแก่ผู้ที�มีอ�านาจต่อรองน้อยกว่า ในการใช้อ�านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจที� เหนือกว่าเอาเปรียบแก่คู่สั��าอีกฝ่ายหนึ�ง โดยการก�าหนดรูปแบบและเงื�อนไขต่างๆ                    
ในสั��าให้ผู้ฝากขายต้องปฏิบัติตาม การท�าสั��ารับฝากขายจะมีการร่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ลักษณะของสั��าส�าเร็จรูป โดยผู้รับฝากขายจะก�าหนดเนื� อหาหรือข้อสั��าไว้ล่วงหน้าเพียงฝ่ายเดียว  
ข้อสั��าที�ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าจึงมักมีเนื�อหาสาระที�เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฝากขายที�ก�าหนด
เงื�อนไข เช่น เงื�อนไขในการช�าระเงิน ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับฝากขาย ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า 
การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมทางการตลาด การสงวนสิทธิในการบอกเลิกสั��า เป็นต้น 

จากการศึกษากฎหมายประเทศเยอรมัน ได้ก�าหนดให้ผู้รับฝากขายมีหน้าที�จะต้องปฏิบัติตาม
ค�าสั�งของตัวการโดยให้สิทธิแก่ผู้ฝากขาย วางเงื�อนไข ข้อก�าหนดราคาสินค้า เงื�อนไขในการช�าระราคา 
(Credit Term) เพื�อไม่ให้ตัวแทนค้าต่างเอาเปรียบแก่ตัวการในการยืดระยะเวลาในการช�าระเงิน และหาก
ผู้ฝากขายสามารถก�าหนดระยะเวลาการช�าระเงินได้โดยปราศจากอ�านาจต่อรองทางการค้าที�เอารัดเอา
เปรียบ จะท�าให้เกิดความเป็นธรรมในการช�าระเงินแก่ผู้ฝากขายมากขึ�น 

กฎหมายที�มีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันคือ พระราชบั��ัติว่าด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม                
พ.ศ. 2540 ซึ�งเป็นกฎหมายที�ให้ความคุ้มครองแก่คู่สั��าฝ่ายที�ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการท�าสั��า 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรมกับสั��ารับฝากขายสินค้าในฐะนะที�เป็นสั��า
ส�าเร็จรูป ในการแก้ไขปั�หาข้อสั��าในการใช้อ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที�เหนือกว่าเอาเปรียบผู้ฝาก
ขายนั�น กฎหมายต้องมุ่งไปที�เนื� อหาของข้อสั��าและกระบวนการในการท�าสั��าที�เอาเปรียบ ว่าเป็น
กรณีที�เกิดข้อบกพร่องในขั�นตอนการท�าสั��าหรือเกิดสภาพความไม่เป็นธรรมในกระบวนการท�าสั��า 
ซึ�งศาลจะต้องพิจารณาว่าข้อสั��าที�มีการหยิบยกประเด็นเรื�องการเอาเปรียบนั�นมีสภาพความไม่เป็น
ธรรมจริงหรือไม่ ฉะนั�น เกณฑ์ในการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรมของสั��ารับฝากขายสินค้า ศาลต้อง
พิจารณาจากข้อตกลงในสั��าที�ท �าขึ�น ถึงเงื�อนไขในสั��ารับฝากขายว่า มีข้อตกลงใดที�มีลักษณะหรือมี
ผลให้ผู้รับฝากขายได้เปรียบผู้ฝากขายเกินสมควร มีข้อตกลงในสั��าข้อใดก�าหนดให้ผู้ฝากขายต้องรับ
ผิดหรือรับภาระมากกว่าที�กฎหมายก�าหนด มีข้อตกลงยกเว้นความรับของผู้รับฝากขาย หรือมีข้อตกลงให้
สิทธิผู้รับฝากขายที�จะไม่ปฏิบัติตามสั��าข้อหนึ�งข้อใด หรือมีข้อตกลงใดที�ให้สิทธิผู้รับฝากขายปฏิบัติ
ตามสั��าในระยะเวลาที�ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมถึงมีข้อตกลงให้สั��ารับฝากขายสิ�นสุด
ลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตลอดจนให้สิทธิผู้รับฝากขายยกเลิกสั��าโดยผู้ฝากขายมิได้ผิดสั��าใน
ข้อสาระส �าคั� เป็นต้น ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่ผู้ฝากขาย 

ซึ�งกระบวนการต่อจากนั�นจะเป็นหน้าที�ศาล ตามพระราชบั��ัติว่าด้วยข้อส�ั�าที�ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 มาตรา 4 และมาตรา 10 ที�จะต้องแก้ไขปั�หาดังกล่าวข้างต้นให้บรรเทาลงโดยมุ่งที�จะให้ศาล
เป็นผู้ตรวจสอบสั��า โดยศาลจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิเคราะห์พิจารณาถึงสภาพที�ไม่เป็นธรรมหรือ
การเอาเปรียบในเนื� อหาของสั��า หากเป็นการเอาเปรียบกันเกินควรศาลจะมีอ�านาจในการวินิจฉัยในการ
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ปรับลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบในสั��ารับฝากขายลงได้ตามสมควร ให้ศาลมีอ �านาจ
ที�จะพิพากษาให้มีผลบังคับได้เพียงเทา่ที�เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

ส�าหรับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจที�ควบคุมสั��า เนื�องจาก
สั��ารับฝากขายสินค้าไม่ใช่สั��าที�ต้องถูกควบคุมสั��า และผู้ฝากขาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME 
ไม่ใช่ผู้บริโภค จึงท�าให้สั��ารับฝากขายสินค้าดังกล่าวไม่ต้องถูกตรวจสอบ ควบคุมจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้รับฝากจึงก�าหนดเนื� อหาในสั��าอย่างไรกไ็ด้ตราบเท่าที�ไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เช่น ให้ผู้ประกอบการเลิกสั��าฝ่ายเดียว ให้สิทธิผู้รับฝาก
ขายเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กต็ามที�ผู้รับฝากขายก�าหนดไว้ในสั��า เป็นต้น จึงท�าให้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่สามารถบังคับใช้ได้กับสั��ารับฝากขายสินค้า 
4.3 ปัญหาผลบงัคบัใชแ้ละแนวปฏิบติัที�เอาเปรียบผูฝ้ากขายในสญัญารบัฝากขายสินคา้ 

แนวปฏบิัติที�เอาเปรียบในสั��ารับฝากขายบางประการที�แสดงให้เหน็ถึงการใช้อ�านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกจิที�เหนือกว่าในการเอารัดเอาเปรียบผู้ฝากขายอย่างมาก เป็นกรณีที�เกี�ยวข้องกบัการผลิตสนิค้า
เลียนแบบสินค้าที�น�ามาฝากขาย การจัดท�าบรรจุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสินค้าของเดิม 
และเปิดเผยสูตรและกระบวนการวิธกีารผลิต รวมถึงการกระท�าใดกต็ามที�ท �าให้ผู้ฝากขายต้องเปิดเผยสูตร 
ส่วนผสม ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตสินค้า ซึ�งหากไม่ยอมเปิดเผยตามเงื�อนไขที�ผู้รับฝากขายก�าหนด        
ผู้ฝากขายกจ็ะไม่ได้วางขายสนิค้าในห้างค้าปลีก ทั�งนี�  ในการให้ความคุ้มครองเจ้าของความลับทางการค้าที�
ถูกละเมิดความลับทางการค้านั�น โดยต้องบังคับ ใช้กฎหมายความลับทางการค้าอย่างเคร่งครัดและ
คุ้มครองเจ้าของสิทธิโดยอาศัยกฎหมายละเมิด แต่อย่างไรกต็ามด้วยเหตุที�ผู้ฝากขายมีอ�านาจต่อรองด้อย
กว่าไม่มีความรู้ความช�านา�เพียงพอในการน�าคดีขึ�นสู่ศาล ประกอบกับผู้รับฝากขายเป็นผู้มีศักยภาพทั�ง
ด้านความรู้  เศรษฐกิจ อ�านาจต่อรอง และเทคโนโลยีที�เหนือกว่า รายล้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย ที�ปรึกษาทาง
ธุรกจิเพื�อสนับสนุนหรือหาแนวทางออกให้ จึงเป็นการยากที�จะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
4.4 ปัญหาในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัมิใหเ้กิดการเอาเปรียบแก่ผูฝ้ากขาย 

เนื�องจากการไม่มีบทบั��ัติของกฎหมายในการแก้ไขข้อส�ั�าและแนวปฏบัิติที�เอาเปรียบใน
ส�ั�ารับฝากขายสินค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุที�ประเทศไทยยังขาดกฎหมายและองค์กรที�จะเข้ามาก�ากับ
ดูแลสั��ารับฝากขายสินค้าเป็นการเฉพาะ ท�าให้ผู้ฝากขายต้องเสียเปรียบจากการเข้าท�าสั��าตามที�ตน
ไม่มีอ �านาจต่อรอง อีกทั�งกฎหมายตัวแทนค้าต่าง กฎหมายว่าด้วยข้อสั��าเป็นไม่เป็นธรรม หรือกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิที�ควบคุมส�ั�าไม่สามารถควบคุมการท�าสั��าหรือบังคับใช้
กับสั��ารับฝากขายสินค้าได้ เมื�อเปรียบเทียบสั��ารับฝากสินค้ากับการท�าสั��าภายใต้ระบบเกษตร
พันธสั��ามีพื� นฐานหรือหลักแนวคิดที�เหมือนกัน โดยส่วนให�่วัตถุประสงค์ของสั��าที�อยู่ภายใต้การ
ฝากขายสินค้าหรือระบบเกษตรพันธสั��าไม่ขัดต่อมาตรา ��� แต่อย่างใด แต่มักจะพบในรูปของความ
ไม่เป็นธรรมหรือความเสียเปรียบของสั��า สั��ารับฝากขายจึงก�าหนดเงื�อนไขอย่างไรกไ็ด้เท่าที�ผู้รับ
ฝากขายจะเอื�อประโยชน์ให้แก่ตน เพราะไม่ต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
หน่วยงานของรัฐใดๆ ทั�งสิ�น  
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ดังนั�น บทบั��ัติของกฎหมายที�มีจึงไม่ครอบคลุมถึงกรณีการท�าสั��ารับฝากขายสินค้า 
เพื�อให้สั��ารับฝากขายสินค้าของประเทศไทยมีวิธีการท�าสั��าเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเนื� อหา
ของสั��าที�เหมาะสมจึงควรน�าแนวคิดและหลักการของการท�าสั��าภายใต้ระบบเกษตรพันธะสั��า 
(Contract Farming) มาใช้ หากประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท�าสั��ารับฝาก
ขายสินค้าโดยเฉพาะแล้ว ก็จะสามารถให้ความคุ้มครองผู้ฝากขายไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการท�าสั��า 
และเป็นการช่วยผู้ฝากขายในการส่งเสริมธุรกิจด้านการค้า และสนับสนุนให้มีการขยายการประกอบธุรกิจ
ในการรับฝากขายสินค้ามากยิ�งขึ�น 

 

�. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับสั��ารับฝากขายสินค้า ท�าให้ทราบถึง

ปั�หาที�เกิดขึ� น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายที�มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ลักษณะตัวแทนค้าต่าง กฎหมายว่าด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจที�ควบคุมสั��า ไม่ครอบคลุมและบังคับใช้กับปั�หาที�เกิดขึ� นตามที�ได้สรุปไว้ข้างต้น 
อันมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถคุ้มครองผู้ฝากขายที�ถูกเอาเปรียบจากการเข้าท�าสั��ารับฝาก
ขาย ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท�าสั��ารับฝาก
ขายสินค้า ดังต่อไปนี�  

5.2.1 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยกฎหมาย
ลักษณะตัวแทนค้าต่าง มาตรา ��� โดยก�าหนดหน้าที�ของตัวแทนค้าต่างในการที�จะต้องปฏบัิติตามค�าสั�ง
ของตัวการ ในการบั��ัติเพิ�มเติมหน้าที�ของตัวแทนค้าต่างต่อตัวการ ด้วยการบั��ัติเพิ�มให้มีมาตรา 
���/� หน้าที�เฉพาะของตัวแทนค้าต่าง เนื�องจากกฎหมายตัวแทนค้าต่างไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทาง
ธุรกิจการค้าในปัจจุบัน ควรเพิ�มเติมปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี�ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ จึงควรเพิ�มเติมหน้าที�เฉพาะของตัวแทนค้าต่างในท�านองเดียวกันกับกฎหมายเยอรมัน 
เพื�อให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของตัวการหรือผู้ฝากขายมากขึ�น เช่น หน้าที�ในการที�จะต้องสุจริตต่อ
ตัวการ หน้าที�ในการปฏิบัติตามค�าสั�งของตัวการ ให้อ�านาจตัวการวางเงื�อนไข ข้อก�าหนดราคาสินค้า 
เงื�อนไขในการช�าระราคา (Credit Term) เป็นต้น ทั�งนี�  เพื�อคุ้มครองผู้ฝากขายรายย่อยซึ�งเป็นก�าลังส�าคั�
ในการพัฒนาประเทศไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการท�าสั��า อันเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านการค้าให้มีความ
เจริ�ทางด้านเศรษฐกิจ ทันสมัยและสนับสนุนให้มีการขยายการประกอบธุรกิจในการรับฝากขายมากยิ�งขึ�น  

�.�.� เห็นสมควรให้มีการก�าหนดรูปแบบเนื�อหาของสั��าและกระบวนการในการท�าสั��า
ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ รวมถึงก�าหนดแนวปฏิบัติในทางการค้าเพื� อมิให้เกิดการผลิตสินค้าเลียนแบบหรือ
เปิดเผยความลับในสูตรการผลิตสินค้า โดยใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรมถึงเงื�อนไขในสั��า
รับฝากขายสินค้าซึ�งมีลักษณะเป็นสั��าส�าเร็จรูป ว่ามีข้อตกลงใดที�มีลักษณะหรือมีผลให้ผู้รับฝากขาย
ได้เปรียบผู้ฝากขายเกินสมควร ตามพระราชบั��ัติว่าด้วยข้อสั��าที�ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ���� ในการ
แก้ไขปั�หาการเอาเปรียบในสั��ารับฝากขาย โดยศาลจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิเคราะห์พิจารณาถึง
สภาพที�ไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบในเนื�อหาของสั��า หากเป็นการเอาเปรียบกันเกินควรศาลจะมี
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อ�านาจในการวินิจฉัยในการปรับลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบในสั��ารับฝากขายลงได้
ตามสมควร และให้ศาลมีอ�านาจที�จะพิพากษาให้มีผลบังคับได้เพียงเทา่ที�เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

นอกจากนี�  ในอนาคตข้างหน้าหากธุรกิจการฝากขายสินค้ามีผู้ประกอบธุรกิจจ�านวนมาก และ
แม้จะมีการเพิ�มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนค้าต่าง ในท�านองเดียว กันกับกฎหมายของ
เยอรมันแล้ว แต่ผู้รับฝากขายซึ�งมีอ�านาจต่อรองที�เหนือกว่าอาจท�าข้อตกลงยกเว้นบทกฎหมายที�เพิ�มเติม
ขึ� นมาใหม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมิให้ผู้ รับฝากขายอาศัยความ
ได้เปรียบในก�าหนดข้อตกลงในลักษณะยกเว้นความรับผิด ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับการตรากฎหมายเฉพาะ
เพื�อบังคับใช้กับการรับฝากขายสินค้า ในท�านองเดียวกันกับหลักการและแนวคิดในการตรากฎหมายระบบ
เกษตรพันธสั��า รัฐจึงควรตราเป็นกฎหมายเพื� อบังคับใช้กับการรับฝากขายสินค้าเพื�อควบคุมการท�า
สั��ารับฝากขายมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ทั�งนี�  เพื�อให้ความคุ้มครองผู้ฝากขายและให้ผู้ฝากขายมี
อ�านาจต่อรองกับผู้รับฝากขายในการด�าเนินธุรกิจที�ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจการค้า การลงทุนของผู้ฝากขายในประเทศไทยต่อไป 
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