
สภาทนายความให้ค�าปรกึษาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

ระหว่างเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. ทกุวนัไม่เว้นวนัหยุด

ราชการ  เพือ่เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการให้บรกิาร  อ�านวย

ความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และให้สอดคล้องกับ 

ยุค 4.0 มากยิ่งข้ึน โดยมีทนายความอาสาให้บริการ 

วันละ 5 คน  เพ่ือตอบปัญหาทางกฎหมายให้แก่

ประชาชน สามารถแอดไลน์จาก  QR CODE  และ ID LINE  

@173bkkjju ของสภาทนายความได้
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นายเกียรติศักดิ์  เหลืองอังกูร
อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย

นายสมพร  ค�าพริก
อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

นายนะโม  ทองปาน
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายสมพงษ์  จู่ตันซ่วน
อุปนายกฝ่ายนโยบาย

และแผนงาน

นายวิทยา  ทองกุ้ง
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์

นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส
อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายสมศักดิ์  อัจจิกุล
นายทะเบียน

และกรรมการประชาสัมพันธ์

นายนิพนธ์ จันทเวช
เลขาธิการ

และกรรมการบริหาร ภาค 6

นายภักดี  บุษยะบุตรี
อุปนายก

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความ

นายภากร  ชัชวาลวงศ์
เหรัญญิกและผู้ช่วย

เลขาธิการ

นายทัศไนย ไชยแขวง
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

คณะกรรมการสภาทนายความ ประจ�าปี 2562-2565

ดร.กิตติมา  สิริศุภชัย
กรรมการช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายและปฏิคม

ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ
กรรมการบริหาร ภาค 1

นายชานนท์  ตันยะไพบูลย์
กรรมการบริหาร ภาค 2

ผศ.ชัช  วงศ์สิงห์
กรรมการบริหาร ภาค 3

นายเกษม  รังสุวรรณ์
กรรมการวิชาการ

นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล
กรรมการบริหาร ภาค 4

นายพรศักดิ์  สังข์สังวาลย์
กรรมการบริหาร ภาค 5

นายสมพล วงศ์มณฑา
อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยี

และสารสนเทศ
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จดหมายข ่าว
ส ภ า ท น า ย ค ว า ม
ประจ�าเดอืนกันยายน 
2562 ซึง่เป็นจดหมาย
ข่าวฉบับแรก ภายใต้
การบริหารงานของ
คณะกรรมการบรหิาร สภาทนายความ ปี พ.ศ. 
2562 - 2565 และภายใต้การน�าของ ว่าทีร้่อยตรี 
ดร.ถวลัย์ รยุาพร นายกสภาทนายความ ซึ่งได้
รับความไว้วางใจจากทนายความทัว่ประเทศ ให้
เข้ามาบริหารงานสภาทนายความอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ 
ชุดปัจจุบัน ได้มีการรับมอบงาน เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2562 และได้มีการประชุมคณะ
กรรมการบรหิารสภาทนายความ เป็นครั้งแรก 
ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งตรงกับวัน
สถาปนาสภาทนายความด้วย และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ
ชุดปัจจุบัน ได้มีการแบ่งต�าแหน่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่จดหมาย
ข่าวฉบับนี้ได ้มีการน�าลงมาเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนๆ ทนายความ ได้รบัทราบ นอกจากนี้
จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับนี้ ได้มีการลง
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภา
ทนายความแต่ละจังหวัด ให้ทนายความได้ทราบ 
ซึง่มกีารเลอืกต้ังในวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 2562 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น .- 15.00 น. ณ บริเวณศาล
จังหวัดนั้นๆ หรือตามที่ผู้อ�านวยการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดนั้นๆ ก�าหนด

กระผมในฐานะบรรณาธกิารคนใหม่ หวงั
เป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านคงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประธานสภาทนายความแต่ละจังหวัดโดย
พร้อมเพียงกัน…

สมศักดิ์ อัจจิกุล
บรรณาธิการบริหาร

นายถาวร พานิชพันธ ์
กรรมการผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา

นายวัลลภ นาคบัว
กรรมการผู้แทนกระทรวงยุตธิรรม

คณะกรรมการสภาทนายความ ประจ�าปี 2562-2565

นายนุกุล  สิริสุวรรณ์
กรรมการบริหาร ภาค 7

นายลือชา  เปี่ยมสุวรรณ
กรรมการบริหาร ภาค 8

นายจ�าแลง มงคลนิสภกลุ
กรรมการบริหาร ภาค 9
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รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัด

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายคมสัน  วรรณปรัชญาธัญบุรี1
2นายพรเทพ  ฤทธิ์โพธิ์  2
3นายสฤษดิ์  เจียมกมล3
1นายฉัตรประพล  แย้มเพริศศรีนนทบุรี1
2นายธนะสิทธิ์  จิราสิตธนวัชร์2
1ดร.ยุทธนา  มาสำาราญลพบุรี1
2นายประจักษ์  จงศิริกุล2
3นายกิจพัฒน์  บุญสุวรรณ3
1นายภูมิเศรษฐ  พุทธวงศ์สมุทรปราการ1
2นายนันทชัย  นิ่มสิริวังโส2
1นายชัยวัฒน์  บุญเกื้อสระบุรี1
2นายสมชาย  สมยา2
3นายกฤชชัย  ชื่นสว่าง3
1นายสุรชัย  บุญลือสิงห์บุรี1
2นายวีระศักดิ์  แมลงภู่2
1นายธีระเกียรติ  อนันตรสุชาติอ่างทอง1
2นายวุฒิ  โตสมมุติ2

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายพรชัย ศรีสุโขระยอง1
2นายบรรลูน  รื่นรมย์2
3นายอากร  เอกกาญจนกรณ์3
1นายศักดิ์สิทธิ์  ปะสิ่งชอบจันทบุรี1
2ว่าที่ร.ต.สมชาย  วังศิริไพศาล2

1นายวัชรินทร์  อังคนาวินฉะเชิงเทรา1

2นายชัยวัฒน์ ศรีคชา2
1นายถวิล  สง่าเมืองสระแก้ว1
2นายคมสันติ์  มีแก้ว2
1นายธนเสฏฐ์  ตุ้มทองพัทยา1
2นายโชฎึก  โชติกำาจร2
3นายเฉลิมวัฒน์  วิมุกตายน3
1นายชัชวาลย์  บำารุงจิตนครนายก1
2นายอิทธิพล  บุญธรรม2

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกตั้ง ชัยนาท,  พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, ชัยบาดาล

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัด
ที่ไม่ต้องจัดการเลือกต้ัง กบินทร์บุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ตราด

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกต้ัง ยโสธร, บัวใหญ่, ภูเขียว, อ�านาจเจริญ, พิมาย

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนาอุบลราชธานี1
2นายพุทธา  หริคำาภา2
3นายนิวัติ  วีระชาติ3
1นายคำาพันธ์  วรรณโทเดชอุดม1
2ว่าที่ ร.ต. ฉัตรชัย  แก้วคำาปอด2

1นายยุทธพงษ์  สมคณะศรีสะเกษ1

2ร.ต.อ.อัครเดชา  พรรณนานนท์2
1นายประสิทธิ์ศักดิ์  ฝอยทองกันทรลักษ์1
2นายขจร  พยัคฆ์2
1นายสัมฤทธิ์  แดงมันฮับสุรินทร์1
2นายคำาสิงห์  ชอบมี2

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายธรรมกาญจน์  สังวาลย์รัตนบุรี1
2นายเฉลิมขวัญ  วชิรรัตนาปรัชญ์2
1นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์นครราชสีมา1

2นายธีระวุฒิ  วชิรมโนวาทย์2

1นายวิทยา  นุ้ยทิศชัยภูมิ1

2นายนราธิป  สิงขรอาสน์2

3นายทรงฤทธิ์  ภูมิสถาน3
1นายสนั่น  จิตสุภาพนางรอง1
2นายวิทยา  วัฒนะ2
1นายนิคม  พงษ์รัตนสวัสดิ์สีคิ้ว1
2นายอธิกะ  กายขุนทด2
1นายวุฒิกาญจน์  กุลสุวรรณบุรีรัมย์1
2นายชูวิบูลย์  เงางาม2

ภาค 1

ภาค 3

ภาค 3 (ต่อ)

ภาค 2
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รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัด

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายพงศกร  ตั้งจิตรตระกูลร้อยเอ็ด1
2นายปรัตถกร  เพ็งวิภาค2
3นายสุขสันต์  ศรีสุนา3
1นางสุคนธ์ทิพย์  พรหมสิทธิ์หนองบัวลำาภู1
2นายอานนท์  เชื้อสัตบงกช2
3นายสุรัตน์  กอบแก้ว3
1นายกรชัย  งามเหลือหนองคาย1
2นายชาคริต  คู่เทียม2
1นายถนัด  ม้วนโคกสูงมหาสารคาม1
2นายชาติอาทิตย์  จันทรักษ์2
3นายประชารัตน์  สุวรรณภักดี3
1นายชญา  แดนวงศ์กาฬสินธุ์1
2นายวิมาลย์  ทิพอาสน์2
1นายสมหมาย  วงมะแสนสกลนคร1
2นายประภาส  แสงสุกวาว2
3นายวงศ์สมบัติ  วะภะเพชร3
1นายขจรศักดิ์  เบ็ญชัยสว่างแดนดิน1
2นายชัยรัตน์  หงษ์ทอง2
1ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์  จำาปาชัยศรีนครพนม1
2นายเรืองสุข  จิตมาตย์2
1นางสาวนฤนารถ  กลิ่นปทุมทิพย์มุกดาหาร1
2ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  ดาหาญ2
1นายบุญมา  สายสุพรรณ์บึงกาฬ1
2นายวินัย  ติยะบุตร2

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกตั้ง อุดรธานี, ขอนแก่น, พล, เลย, ชุมแพ

ภาค 4

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายศักดา  ศิลประสิทธิ์เชียงใหม่1
2นางพรสวรรค์  สังข์สังวาลย์2
1นายประเวช  คำาสวัสดิ์แม่ฮ่องสอน1
2นายสนธยา  มานะจิตต์2
3นายนิรันดร  แสงท้วม3
1นายกิตติพันธ์  จันทร์หอมลำาปาง1
2นายกมล  ถาน้อย2
1นายพัฒนพงษ์  พงษ์แก้วลำาพูน1
2นายจิระพันธ์  ยานะเรือง2
1นายอุเทน  สุขทั่วญาติแพร่1
2นายธีระ  ศรีสนธิรักษ์2
1นายตรีเรก  ศรีวิชัยพะเยา1
2นายภาคภูมิ  จันทราภรณ์2
1นายบันดิษฐ์  ปุระตาเทิง (เชียงราย)1
2นายบุญส่ง  ก้อนคำา2

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกต้ัง เชียงราย, น่าน, เชียงค�า (พะเยา), ฝาง (เชียงใหม่), 

ฮอด (เชียงใหม่), แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) ไม่มีผู้สมัคร

ภาค 5

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายยุทธนา  ธีระวรรณอุตรดิตถ์่1
2นายเจริญ  แย้มสวนสกุล2
1นายบัณฑิต  ศรีวิไลเพชรบูรณ์1
2นายชลอ  ทองน้อย2
1นายอนุสรณ์  นาคินทร์สุโขทัย1
2นายไพรัตน์  ใจจำานงค์2

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกต้ัง ตาก, แม่สอด, หล่มสัก, วิเชียรบุรี, สวรรคโลก 
ก�าแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร, พิษณุโลก 

ภาค 6
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หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกตั้ง หัวหิน, ทองผาภูมิ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี 

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายคำานวน  โสมนิลนครศรีธรรมราช1
2นายสุภัทร  คชเชน2
3นางสาวนิชนา  ลาภานันต์3
4นายนิทัศน์   จโนภาส4
1นายสุพจน์  หนูเพ็งไชยา1
2นายพงศกร  แปรครรภ์2

1นายศิลปประเสริฐ  คงยงค์กระบี่1

2นายสนทยา  เกื้อบุตร2
1นายสมชัย  เลี้ยงจรูญรัตน์สุราษฎร์ธานี1
2นายศิริวัฒน์  เดชชาย2
1นายชัยยศ  ปัญญาไวยภูเก็ต1
2นายชลสิทธิ  แก้วยะรัตน์2
1นายนรินทร์  จันทร์แย้มพังงา1
2นายไมตรี  แหล่ทองคำา2

ภาค 8

   หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ
เลือกต้ัง ปากพนัง, ตะกั่วป่า, ชุมพร, หลังสวน, ระนอง, เกาะสมุย 

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายยุทธนา  เนติศุภชีวินทุ่งสง1
2นายกษิดิ์เดช  รัตนบุรี2
3นายกิตติพงศ์  ศิลปวิสุทธิ์3
1นายปิ่นภพ  หนูปลื้มเวียงสระ1
2นายสิทธิพงค์  คงจันทร์์2

ภาค 8 (ต่อ)

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายกฤษณ์  แก้วอยู่เพชรบุรี1
2นายมังกร  เจริญผล2
1นายอรรถพร  อัมพวานครปฐม1
2นายสมบัติ ปฐมไพบูลย์2
1นายพรชัย  พันธ์พืชสุพรรณบุรี1
2นายธานินทร์  โลห์ประเสริฐ2
3นายปราโมทย์  เหลี่ยมดี3
1นางเนตรนภิศ  สีสันต์กาญจนบุรี1
2นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์2
3นายนพสิทธิ์  ศิรินิชาอนันต์3
1นายเจริญ  สดศรีประจวบคีรีขันธ์1
2นายสุวรรณ  ทองกรอย2
3นายนรินทร์  บ้วนฮวด3
1นายสมนึก  โพธิ์ทะเลสมุทรสาคร1
2นายคงศักดิ์  เกิดเจริญ2

ภาค 7

หมายเหตุ... ประธานสภาทนายความจังหวัดที่ไม่ต้องจัดการ 
เลือกต้ัง ตรัง, พัทลุง, ยะลา

หมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดลำาดับ

1นายมงคลกิจ  พิณชูจิตสงขลา1
2นายสัญญวีณ์  สาสุธรรม2
1นายนิคม  มีแก้วนาทวี1
2นายธีรพงศ์  ดนสวี 2

1นายสุชาติ  ใบหมาดสตูล1

2นายฉลอง  จิเหลียง2
1นายนิอำารัน  สุไลมานปัตตานี1
2นายจำานงค์  ศรีจันทร์2
1นายประสิทธิ์  ศรีสืบนราธิวาส1
2นายวันมูหมัดอนันต์  สาเลาะ2
1นายจักรพงษ์  พลรักษ์เบตง1
2นายพิชิต นุสุข2

ภาค 9
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มาตรฐานคุ้มครองสัญญาผู้บริโภค
(Standard of the Consumer Contract Protection)

นายธีรวัฒน์  จันทรสมบูรณ์

อนุกรรมการกฎหมาย สคบ.
(ต่อจากฉบับท่ีแล้ว)

 พระราชบญัญตักิารดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ.2551 บญัญัตใิห้ ”สญัญาดูแลผลประโยชน์”ต้องท�าเป็นหนงัสอื

ลงลายมือช่ือของคู่สัญญาและผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาและอย่างน้อยต้องมีรายการท่ีเป็นมาตรฐานข้อสัญญาตามที่ 

พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาและผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา วันที่ท�าสัญญาชื่อสัญญา

ต่างตอบแทนที่ก�าหนดระหว่างคู่สัญญา ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

และการส่งมอบเงินของคู่สัญญา หลักเกณฑ์ในการโอนเงินออกจากบัญชีผู้ดูแลผลประโยชน์ สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคู่สัญญาและผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลประโยชน์ และรายการตามท่ี  

คณะกรรมการก�ากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ก�าหนด

  เมือ่ทราบหลกัการท�าสญัญาซึง่แบ่งเป็นหลกัการท�าสญัญาแบบเสรภีาพในการท�าสญัญา และหลกัการท�าสญัญาแบบ

ควบคุมการท�าสัญญาตามที่เขียนไว้ข้างต้นนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการท�าสัญญา

แบบเสรีภาพในการท�าสัญญาเป็นอย่างไรและแตกต่างกับมาตรการทางกฎหมายแบบควบคุมสัญญาอย่างไรบ้าง มีดังนี้ 

 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการท�าสัญญาเป็นมาตรการทางแพ่ง ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการท�าสัญญา เรื่องการแสดงเจตนาท�าสัญญาเรื่องแบบของสัญญา เรื่องหลักฐานของ

สัญญาเป็นหนังสือซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้มีผลท�าให้สัญญาที่ท�าขึ้นตามหลักการท�าสัญญาแบบเสรีภาพในการท�าสัญญา ผลของ

สัญญามีทั้งสัญญาสมบูรณ์ สัญญาไม่สมบูรณ์ สัญญาเป็นโมฆะ สัญญาเป็นโมฆียะแล้วแต่กรณี

 ผลของสัญญาที่ท�าขึ้นดังกล่าวนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก�าหนดมาตรการทางแพ่งไว้ดังนี้ คือสัญญา

เป็นนติิกรรมสองฝ่ายทีเ่กดิจากเจตนาซ่อนเร้น เจตนาลวง เจตนาส�าคญัผดิในตวับคุคล และเจตนาส�าคญัผดิในตวัทรพัย์ เป็นต้น 

ท�าให้สัญญานั้นเสียเปล่าแต่แรกคู่สัญญาดังกล่าวอ้างได้ แต่ให้สัตยาบันไม่ได้ ส่วนสัญญาที่เกิดขึ้นจากการถูกกลฉ้อฉล ถูกข่มขู่ 

แสดงเจตนาส�าคญัผดิในคุณสมบตัขิองบคุคล หรอืเจตนาส�าคญัผดิในคณุสมบตัขิองทรพัย์ ท�าให้สญัญานัน้เป็นโมฆยีะคือสัญญา

นัน้มีผลสมบูรณ์จนกว่า จะบอกล้างและถ้ามีการบอกล้างแล้วจะท�าให้สญัญาเป็นโมฆะ ผลท�าให้คูส่ญัญานัน้กลบัคนืสูฐ่านะเดมิ 

 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการท�าสัญญาแบบควบคุมสัญญา เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนท�าสัญญา 

เมือ่คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาออกประกาศก�าหนดธรุกจิใดเป็นธรุกิจทีค่วบคมุสญัญาตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภคฯ

นี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั้นมีหน้าที่จัดท�าสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้องตามประกาศให้

แก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่ท�าตามนี้ จะมีความรับผิดและต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ทั้งนี้ตาม ม.57 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ มาตรการทางอาญาจัดเป็นมาตรการหนึ่งของ

มาตรการควบคุมสัญญา

 ในการประกอบธุรกจิท่ีควบคุมสญัญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา สญัญาทีผู่ป้ระกอบธรุกจิท�ากับผูบ้รโิภค

จะต้องมีสัญญาดังนี้ คือ 1) ต้องใช้ข้อสัญญาที่จ�าเป็นได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ีความรับผิดท่ีเกี่ยวกับธุรกิจนั้น 

ซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้นจะท�าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และ 2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ต่อผู้บริโภค

 ดังนั้น ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาท่ีผู้ประกอบธุรกิจควบคุมสัญญาส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคนั้นไม่ใช้ข้อสัญญาตาม

ประกาศฯ ดังนี้ ตามมาตรา 35 ตรีแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว

 และถ้าตามประกาศฯ ก�าหนดต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคแล้ว ปรากฏว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญา

ดังกล่าว ดังนี้ตามมาตรา 35 จัตวา แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญา เช่นว่านั้น 

 จะเห็นว่ากรณีตามมาตรา 35 ตรี และมาตรา 35 จัตวา เป็นมาตรการตามกฎหมายที่พระราชบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ 

ซึ่งกรณีนี้ไม่ท�าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
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 แม้แต่กรณีตามมาตรา 35 ตรี และมาตรา 35 จัตวา ไม่ท�าให้สัญญาเป็นโมฆะก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน กรณีดังกล่าว

มีผลท�าให้ผู้ประกอบธรุกจิมคีวามผดิและต้องโทษอาญาตามมาตรา 57 ทีเ่ป็นมาตรการทางอาญาของมาตรการควบคมุสญัญา 

และขณะเดียวกันหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาที่จะต้องบังคับกันตามสัญญา ดังนี้ให้น�าหลักเกณฑ์ของมาตรา 35 ตรี

และมาตรา 35 จัตวาไปใช้ได้ที่เป็นมาตรการทางแพ่งด้วย

 ตามทีเ่ขยีนไว้ว่าหลกัการท�าสญัญาแบบควบคุมสัญญา (Control to Contract) เป็นหลักการท่ีรฐัมอี�านาจเข้ามาแทรกแซง

การท�าสญัญาของเอกชนกบัเอกชนได้ โดยมกีารออกกฎหมายรบัรองอ�านาจของรฐัไว้ด้วย และมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบั

การท�าสัญญาแบบควบคุมสัญญา เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนลงชื่อท�าสัญญา เป็นมาตรการการป้องกันที่ต้นเหตุ 

(Preventive Measure) ซึง่ผูป้ระกอบธรุกจิฝ่าฝืนไม่ท�าตาม จะมคีวามผดิพลาดและต้องรบัโทษอาญา ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการ

ทางอาญา

 มมีาตรการเกีย่วกบัการท�าสญัญาแบบควบคมุสญัญาก�าหนดให้ผูป้ระกอบธรุกิจทีฝ่่าฝืนจะมคีวามรบัผดิเป็นมาตรการ

โทษปรับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 บัญญัติให้ผู้ดูแล      

ผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่ฝ่าฝืนมาจัดท�าสัญญาดูแลผลประโยชน์ จะถูกคณะกรรมการการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์

พิจารณามคี�าสัง่ลงโทษปรบัทางปกครองไม่เกนิห้าแสนบาท ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา 

พ.ศ.2551

 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ที่บัญญัติให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจที่ฝ่าฝืนท�าสัญญากับผู้บริโภคเพื่อยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดของตนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอันเนื่องจาก

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติว่าข้อตกลงนั้นจะน�ามาอ้างเป็นข้อยกเว้น หรือ

จ�ากัดความรับผิดไม่ได้ โดยไม่มีมาตรการทางอาญา

 ก่อนอืน่หลกัการท�าสญัญาแบบควบคมุสญัญา และมาตรการตามกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุสญัญาดงัทีเ่ขยีนมานัน้ 

จะเกี่ยวข้องกับการที่มีกฎหมายให้รัฐเข้าไปแทรกแซงการท�าสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและขายสินค้า

หรือเพื่อให้และรับบริการ รวมเรียกสัญญา ไม่ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานสัญญาในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 

พระราชบญัญตัอิาคารชดุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 และพระราชบญัญตัอิืน่ๆ ทีเ่ขยีนไว้ตอนต้นแล้ว เป็นสญัญาผูบ้รโิภค (Consumer 

Contract) ทัง้นีผู้บ้รโิภคต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคุ้ิมครอง

ผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ด้วย

 มกีรณศีกึษาดังนี ้ตัวอย่างข้อสญัญาตัดหรอืจ�ากดัสิทธิของผูค้�า้ประกนั ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญตัิ

รับรองสิทธิให้ผู้ค�้าประกันไว้แต่เจ้าหนี้ใช้การท�าสัญญาแบบ FREEDOM TO CONTRACT มาจ�ากัดสิทธิผู้ค�้าประกันและสัญญา

ไม่เป็นโมฆะด้วย เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษาว่าข้อตัดหรือจ�ากัดสิทธิของผู้ค�้าประกันนั้น ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายเกี่ยวกับ           

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงบังคับกันได้เช่นตัวอย่างดังนี้ 

 1.) ขอสัญญาซึ่งก�าหนดให้ผู้ค�้าประกันสละสิทธิไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ของลูกหนี้และท่ีตนมีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ 

ไว้ล่วงหน้า

 2.) ข้อสัญญาซึ่งก�าหนดให้ผู้ค�้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดเพราะเหตุเจ้าหนี้กระท�าการใดๆ เป็นเหตุให้

ผู้ค�้าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในสิทธิหรือประกันใดๆ อันให้ไว้แก่เจ้าหนี้แต่ก่อนหรือในขณะ       

ท�าสัญญาค�้าประกัน

 3.) ข้อสญัญาก�าหนดให้ผู้ค�า้ประกันสญัญาว่าจะไม่ยกเลกิเพกิถอนการค�า้ประกนัเพือ่กจิการต่อเนือ่งกนัไปหลายคราว

ไม่มีจ�ากัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี้

 4.) ข้อสัญญาก�าหนดให้ผู้ค�้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ีไม่ว่าผู้ค�้าประกัน

จะตกลงกับการผ่อนเวลานั้นด้วยหรือไม่ก็ตาม

 5.) ข้อสัญญาก�าหนดให้ผู้ค�้าประกันรับผิดแบบลูกหนี้ร่วม

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าผู้ค�้าประกันไม่ใช่ผู้บริโภคตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 จึงไม่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ที่จะให้ความคุ้มครองในการท�าสัญญาค�้าประกันให้กับผู้ค�้าประกันได้ (อ่านต่อฉบับหน้า)
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วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 34 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร สภาทนายความได้จัดพิธีท�าบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์จ�านวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สภาทนายความ ครบรอบปีที่ 34 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสภาทนายความ สมาชิกทนายความ พนักงานสภาทนายความ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก 
ดร.ค�านวณ ชโลปถมัภ์ อดีตนายกสภาทนายความ นายเกษม สรศักดิเ์กษม อดตีนายกสภาทนายความ นายนรนิท์พงศ์ จนิาภกัดิ์ 
นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธี
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โครงการ Quick Win 

สภาทนายความจัดทนายความให้ค�าปรกึษา
ทางกฎหมาย ประจ�าสถานีต�ารวจ น�าร่อง 150 
สถานีทั่วประเทศแก่ผู ้ต้องหา ผู้เสียหาย และ
ประชาชนทัว่ไป เพือ่เพิม่ช่องทางให้แก่ประชาชน
ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามแผนโครงการ
ปฏริปูประเทศทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน (Quick Win)

น�าคณะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ที่สภาทนายความ ถนน
พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร ้อยตรี 
ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้น�ากรรมการ
บริหารสภาทนายความชุดใหม่เข้ารายงานตัวรับต�าแหน่งตาม
ที่สมาชิกทนายความได้ให้ความไว้วางใจเข้ามาบริหารงาน
สภาทนายความเป็นสมัยที่ 2 จากนั้นได้น�ากรรมการบริหาร
เข้ากราบสักการะพระพรหม และพ่อปู ่ไทรทอง ซึ่งเป็น
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพขององค์กร
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ร่วมหารือ 
เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2562 ว่าทีร้่อยตร ีดร.ถวลัย์ รยุาพร นายกสภาทนายความ นายเกยีรติศกัดิ ์เหลอืงอังกรู อุปนายก

ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสมพร ด�าพริก อุปนายกฝ่าย
ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ นายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าส�านักงาน สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมหารือกับนางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อ�านวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และคณะท�างาน เกี่ยวกับระเบียบ  กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

ชาวประตูน�้าร้องสภาทนายความ 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่สภาทนายความ ถนน

พหลโยธนิ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร กลุม่ชาวบ้านชมุชน
ประตนู�า้ จ�านวน 35 คน ได้เดินทางมาร้องขอความช่วยเหลอื
ทางกฎหมายกับสภาทนายความ เนื่องจากไม่ได้รับความ          
เป็นธรรมจากกรณทีีก่ลุม่ชาวบ้านท�าสญัญาเช่าอาคารศาสน
สมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ) กับส�านักงานพุทธศาสนา
แห่งชาต ิโดย ว่าท่ีร้อยตร ีดร.ถวลัย์ รยุาพร นายกสภาทนายความ 
ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายก
ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายเสาวภักดิ์ 
สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับเรื่อง โดยกลุ่ม
ชาวบ้านชุมชนประตูน�้าประสงค์จะขอให้สภาทนายความ
เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ประสงค์ขอไกล่เกลี่ย 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่สภาทนายความ ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ ถนนพหลโยธนิ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้
มอบหมายให้ ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายและปฏคิม สภาทนายความ รบัเรือ่ง
จากกลุ่มชาวบ้านอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวดัสมทุรสาคร ทีไ่ม่ได้
รบัความเป็นธรรมจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เนื่องจาก
เจ้าของทรัพย์ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยกลุ่มชาวบ้าน
ดังกล่าวประสงค์จะขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
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สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์      
เขตบางเขน กทม.10220  
โทรศัพท์ 02-5227124-27

ช่องทางติดตามข่าวสาร
จาก สภาทนายความ 

Email : legalald@lawyerscouncil.or.th
ผลิตโดย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ตู้ ปณ.19 ปณศ.รามอินทรา 10220 
โทรศัพท์ : 02-5227124-27

บรรณาธิการ : นายสมศักดิ์ อัจจิกุล

หาแนวทางช่วยเหลือ 2 จ�าเลยชาวเมียนมา 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : H.E. U Myo 

Myint Than, Myanmar Ambassador และคณะ เข้าพบผู้บริหารสภาทนายความ เพื่อร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ 2 จ�าเลยชาวเมียนมา ภายหลังศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตจ�าเลยทั้งสอง คดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 
โดยว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย (ในขณะนั้น) นายนคร ชมพูชาติ หัวหน้าคณะท�างานคดี นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (ในขณะนั้น) นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภา
ทนายความ ภาค 6 (ในขณะนั้น) และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าส�านักงาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมหารือ
ในประเด็นดังกล่าว

กรมคุ้มครองสิทธิฯแสดงความยินดี 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสุจิตรา แก้วไกร 

ผู้อ�านวยการกองพทิกัษ์สิทธแิละเสรภีาพ มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีกับว่าที่ร ้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายก 
สภาทนายความ และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ
ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทนายความให้มา
บริหารงานเป็นสมยัทีส่อง ณ ห้องประชมุช้ัน 3  สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์  ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

ปรึกษาทาง Line@ : สภาทนายความจัดทนายความให้ค�า
ปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ทกุวนัไม่เว้นวันหยดุราชการ 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการและอ�านวยความ
ยตุธิรรมให้แก่ประชาชน และให้สอดคล้องกบัเทคโนโลย ียคุ 4.0 
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สภาทนายความได้เปิด Line@ ให้บริการตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีทนายความอาสาให้
บรกิารวนัละ 5 คน เพือ่ตอบปัญหาทกุค�าถามให้แก่ประชาชน 
ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้แอดไลน์จาก QR Code และ Id line : 
@173bkjju ของสภาทนายความ เข้ามาปรึกษากฎหมายใน
แต่ละวันเป็นจ�านวนมาก


