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บทคัดย่ อ
สารนิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหากฎหมายสัญญาเช่าหอพักนักศึกษาในปั ญหาค่าเช่า
ล่วงหน้า เงิ นประกันและค่าสาธารณู ปโภค โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในประเทศ
ไทยและประเทศอังกฤษ (Document Research) โดยใช้วิธีศึกษาวิจยั เอกสารเพื่อเปรี ยบเที ยบระหว่าง
กฎหมายไทยและกฎหมายประเทศอังกฤษ
จากการศึ กษาพบว่าหลักเกณฑ์ ในการท าสั ญ ญาเช่ าหอพัก จะต้องอยู่ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดงั กล่าวก็ยงั ไม่มีหลักเกณฑ์ใดอย่างเป็ นรู ปธรรมใน
การยกเว้นการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและยังไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการเยียวยากรณี ที่ผปู ้ ระกอบการเก็บเงิน
ประกันเกิ นอัตราที่ กฎหมายกาหนดหรื อเรี ยกเก็บค่าเสี ยหายเกิ นจริ ง อีกทั้งมิ ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์ใน
เรื่ องการเก็บค่าสาธารณู ปโภคไว้แต่อย่างใด ในขณะที่ประเทศอังกฤษมีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นการเก็บ
ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ าและมี ห น่ ว ยงานที่ ต้ งั ขึ้ น มาโดยเฉพาะในการคุ ้ม ครองเงิ น ประกัน นอกจากนี้ ยัง มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความชัดเจนสาหรับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าสาธารณู ปโภค
จากปั ญหาดังกล่าวผูเ้ ขียนเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ให้
มีหลักเกณฑ์การยกเว้นการเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าที่ชดั เจน ให้จดั ตั้งหน่ วยงานพิเศษเพื่อคุม้ ครองเรื่ องเงิน
ประกัน และให้มี ก ารบัญ ญัติหลัก เกณฑ์ ในการเก็ บ ค่ าสาธารณู ป โภคเพื่ อการไม่ แสวงหาก าไรและ
กาหนดโทษสาหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื น



บทความนี้เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ อง, “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสัญญา
เช่าหอพัก,” การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ, 2563.
The article is a part of “Measures for controlling dormitory lease agreements,” an independent
study for the Degree of Master of Laws, Graduate School of Laws, Assumption University. 2020.
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ABSTRACT
The objective of this research was to examine the problems of dormitory lease agreements of
students in terms of rent in advance, security deposits and public utility expenses. The primary and
secondary data (document research) from Thailand and England were studied. The research was
conducted as a comparative study of Thai and English laws.
Findings indicated that the criteria for dormitory lease agreements in Thailand should comply
with the Dormitory Act, B.E. 2558 (2015). However, the criteria are not substantial and do not include
the measures for remedy in cases of collecting excessive security deposits or overcompensation and
except for rent in advance. Moreover, the act does not include the criteria for collection of the public
utility expenses. Meanwhile, there is the criteria for deposit exemption in England, and an organization
was established specifically for deposit protection. Furthermore, the legislation is clear with regard to
the criteria for collecting the public utility expenses.
As a result of such problems, the researcher determined that the amendment of the Dormitory
Act, B.E. 2558 (2015) is required. The criteria for rent in advance exemptions should be clearer. A
special agency should be established to deal with the deposit protection. Regarding the public utility
expenses, the legislation should be emphasized for the non-profit purposes, and the penalties for
offenders should be specified.

บทนา
หอพักคือสถานที่ ที่จดั ขึ้นเพื่อรองรับผูพ้ กั ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่ งผูพ้ กั ต้องเป็ นผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นระหว่าง
การศึกษาในสถานศึกษาในระดับที่ไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี และมีการเรี ยกเก็บค่าเช่ า
เมื่อเข้าพักอาศัย ซึ่ งหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยหอพักสถานศึกษาและ
หอพักเอกชนนั้นจะเห็นได้วา่ ผูอ้ าศัยในหอพักส่ วนใหญ่คือกลุ่มนักศึกษาซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ น้ นั มักจะเป็ น
ผูท้ ี่ ย งั ไม่ มี รายได้หรื อมี รายได้น้ อยและเนื่ องจากสถาบันการศึ กษาส่ วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในตัวเมื องที่ มี
การจราจรหนาแน่นและนักศึกษาส่ วนใหญ่มีถิ่นที่อยูอ่ าศัยไกลจากสถาบันการศึกษาหรื ออยูใ่ นต่างจังหวัด
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จึ งต้องอาศัยหอพักเป็ นที่ พ กั ในช่ วงเวลาเรี ยนเพื่ อความสะดวกในการเดิ นทางและประหยัดค่าใช้จ่าย
หอพักจึงถูกสร้างขึ้นมารองรับกลุ่มนักศึกษาและมีรูปแบบให้เลือกพักอาศัยตามฐานานุรูปของนักศึกษา1
ในเรื่ องของการท าสั ญญาเช่ าหอพักนั้นจะเห็ นได้ว่าก่ อนท าสั ญญาเช่ าหอพักผูพ้ กั จะต้องท า
ความเข้าใจกับสัญญาซึ่ งเนื้ อหาที่สาคัญหลักๆ นั้นประกอบด้วยเรื่ องค่าเช่ าล่วงหน้า เงินประกันและค่า
สาธารณู ปโภคโดยจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวที่เป็ นประเด็นปั ญหาและนามาสู่ การศึกษาในครั้งนี้ คือถึงแม้
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จะได้มีการกาหนดให้ความคุ ม้ ครองในเรื่ องการทาสัญญาเช่ าหอพัก
ในประเด็นเรื่ องค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกัน และค่าสาธารณู ปโภคไว้แล้วก็ตามแต่ในปั จจุบนั ก็ยงั พบว่า
ยังไม่มีความรัดกุมเพียงพอที่จะคุม้ ครองผูพ้ กั ซึ่ งประกอบด้วยประเด็นปั ญหาดังต่อไปนี้
ปั ญ หาเก็ บ เงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า ในประเด็ น นี้ พระราชบัญ ญัติ ห อพัก พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเช่าล่วงหน้าไว้ในมาตรา 10 ซึ่ งมีใจความว่าผูป้ ระกอบกิจการหอพักอาจเรี ยกเก็บ
เงินค่าเช่ าล่วงหน้าได้ไม่เกิ นอัตราค่าเช่าสามเดื อนโดยให้นาเงินค่าเช่ าล่วงหน้าดังกล่าวชาระเป็ นค่าเช่ า
สามเดื อนสุ ดท้ายของสัญญาเช่ า และกาหนดเงื่อนไขการริ บค่าเช่ าล่วงหน้าไว้ว่า ในกรณี ที่ผูพ้ กั ขอเลิ ก
สัญญาก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่าผูพ้ กั จะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนจากผูป้ ระกอบกิจการหอพัก
มิได้ จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในประเด็นนี้ ผเู ้ ขียนเห็นว่ากฎหมายไม่ได้นิยามความหมายของคาว่าค่าเช่ า
ล่วงหน้าเพียงแต่กาหนดอัตราในการเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าไว้วา่ เก็บได้จานวนกี่ เดื อนแต่จากข้อกฎหมาย
ข้างต้นกฎหมายใช้คาว่าอาจดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามิได้เป็ นบทบังคับที่ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักจะต้อง
เก็บ ค่าเช่ าล่ วงหน้าทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั การตกลงกันระหว่างผูป้ ระกอบกิ จการหอพักและผูพ้ กั ว่าจะเก็บ
หรื อไม่และเก็บจานวนเท่าไหร่ แต่ในขณะที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็ นบทบังคับในการเก็บค่าเช่าล่วงหน้านั้นก็
ยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ กาหนดเป็ นรู ปธรรมในการยกเว้นการเก็บค่าเช่ าล่ วงหน้าซึ่ งหาก
พิจารณาในกรณี การเก็บค่าเช่ าล่ วงหน้านั้นถื อว่าเป็ นภาระอย่างมากสาหรั บผูพ้ กั เนื่ องด้วยผูพ้ กั ซึ่ งเป็ น
นักศึ กษาที่ ส่ วนใหญ่ ยงั ไม่มีรายได้เป็ นของตนเองและยังต้องพึ่ งผูป้ กครองในเรื่ องค่าใช้จ่ายจึ งเห็ นว่า
กฎหมายควรจะช่วยเหลือและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั นักศึกษามากที่สุดในการยกเว้นการเก็บค่าเช่ า
ล่วงหน้า
ปั ญ หาเก็บ เงิ น ประกันในประเด็นนี้ การที่พ ระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้มีก ารบัญญัติ
นิ ยามของคาว่าเงินประกันไว้ในมาตรา 4 มีใจความว่าเงิ นที่ผพู ้ กั วางไว้กบั ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักเพื่อ
ประกันความเสี ยหายที่ผูพ้ กั ก่อให้เกิ ดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักจัดไว้ให้ผูพ้ กั ใช้สอย
และได้มีการกาหนดอัตราในการเรี ยกเก็บเงินประกันไว้ในมาตรา 11 โดยกาหนดให้ผูป้ ระกอบกิจการ
1

Kemal YILDIRIM, The Effects of Space Quality of Dormitory Rooms on Functional and
Perceptual Performance of Users: Zübeyde Hanım Sorority (Ankara: Gazi University, 2010), pp. 519520.
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หอพักอาจเรี ยกเก็บเงินประกันได้ไม่เกิ นอัตราค่าเช่า1 เดือนผูป้ ระกอบกิจการหอพักต้องคืนเงินประกัน
ให้แก่ ผูพ้ กั ในวันที่ สัญญาเช่ าสิ้ นสุ ดลง ทั้งนี้ ตามจานวนที่ เหลื ออยู่หลังจากหักเป็ นค่าเสี ยหายที่ ผูพ้ กั
ก่อให้เกิ ดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผปู ้ ระกอบกิ จการหอพักจัดไว้ให้ผูพ้ กั ใช้สอยโดยบทกฎหมายดังกล่าวนี้ ทา
ให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้บงั คับให้ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักต้องเก็บเงินประกันเสมอไปแต่จากข้อสังเกต
ในทางปฏิบตั ิน้ นั ผูป้ ระกอบกิจการหอพักส่ วนใหญ่มกั จะทาการเก็บเงินประกันกับผูพ้ กั เสมอก็เพื่อเป็ น
หลักประกันความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดในอนาคตซึ่ งจากข้อสั งเกตุ น้ ี ทาให้เห็ นว่าหากผูป้ ระกอบกิ จการ
หอพักมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติเกี่ ยวกับเงินประกันเช่ นมีการเก็บเงินประกันเกิ นอัตราที่กฎหมายกาหนด
หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเกินอัตราความเป็ นจริ งหลังจากหักเป็ นค่าเสี ยหายที่ผพู ้ กั ก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ของผูป้ ระกอบกิจการหอพักหลักจากวันที่สัญญาสิ้ นสุ ดลงซึ่งปั ญหานี้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่นกั ศึกษาที่
หากเกิดกรณี ปัญหาดังกล่าวขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีใดได้บา้ งที่จะทาให้ตนเองได้รับการเยียวยา
และเป็ นธรรมจากปั ญญาหาที่ เกิ ดขึ้ นและเนื่ องจากผูพ้ กั ส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นผูเ้ ยาว์ยงั อาจไม่ได้รับข้อมู ล
เพี ย งพอในการที่ จ ะเยี ย วยาจากความเสี ย หายดัง กล่ า วถึ ง แม้พ ระราชบัญ ญัติ ห อพัก พ.ศ.2558 จะมี
คณะกรรมการเปรี ยบเที ยบที่ ท าการจัดการในกรณี ผูป้ ระกอบกิ จการหอพัก ทาผิดบทบัญ ญัติต่างๆ ก็
ตามแต่ก็เป็ นการเปรี ยบเทียบความผิดอาญาซึ่ งนักศึกษาก็ยงั ไม่สามารถได้รับการเยียวยาอยูด่ ี ดงั นั้นใน
ประเด็นนี้ ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทาหน้าที่เพื่อคุม้ ครองและ
ระงับข้อพิพาทในทางแพ่งในเรื่ องเงินประกันระหว่างผูพ้ กั และผูป้ ระกอบกิจการหอพัก
ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การก าหนดสาธารณู ปโภคแก่ ผู ้พ ั ก ในหอพั ก ในประเด็ น นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า
พระราชบัญ ญั ติ ห อพัก พ.ศ. 2558 ไม่ ไ ด้ บ ั ญ ญั ติ ม าตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม เกี่ ย วกับ ค่ า
สาธารณู ปโภคไว้ ส่ งผลให้การกาหนดอัตราค่าสาธารณู ปโภคระหว่างผูป้ ระกอบกิ จการหอพักและผูพ้ กั
สามารถกาหนดได้โดยที่ ไม่ มี หลักเกณฑ์ ใดมาควบคุ มซึ่ งจากแนวทางปฏิ บ ตั ิ ท าให้เห็ นว่าผูป้ ระกอบ
กิจการหอพักมีการจัดเก็บค่าสาธารณู ปโภคกับผูพ้ กั เกิ นอัตราที่จ่ายจริ งให้กบั ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภค
เป็ นอย่างมาก2 และเป็ นในลักษณะค้ากาไรซึ่ งปั ญหาดังกล่าวก่อให้เกิ ดความเดือดร้อนแก่นกั ศึกษาหรื อผู ้
ที่เข้าพักหอพักที่เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่มีรายได้และเป็ นผูท้ ี่ อยู่ในวัยที่ตอ้ งศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นอย่างมากเพราะต้อง
แบกรับเรื่ องค่าใช้จ่ายที่แพงเกิ นจริ ง3อีกทั้งสถานการณ์ ในปั จจุบนั ที่มีการประกาศของคณะกรรมว่าด้วย
2

ทศพร มูลรัตน์, “ปั ญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กรณี อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่ งเสริ กิจการหอพัก,” เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการเรื่ อง ระบบกฎหมายไทย:
ปฏิ รูป /เปลี่ ย นผ่า น/ปฏิ สั ง ขรณ์ ข องคณะนิ ติ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ , โรงแรมแคนทารี ฮิล ล์
เชียงใหม่, 8 มิถุนายน 2561.
3
ไทยรัฐออนไลน์, เช็กค่าหอยัง? เปิ ดเรตราคาค่าน้ า-ไฟหอพักฟั นกาไรโหดผิดไหม?, ใน https://
www.thairath.co.th/content/790816, (last visited 17 October 2019).

5
สั ญ ญา เรื่ องให้ ธุ รกิ จการให้ เช่ าอาคาร เพื่ อที่ อยู่อาศัยเป็ นธุ รกิ จที่ ค วบคุ มสั ญ ญา 2562 ที่ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่ องค่าสาธารณู ปโภคไว้วา่ ห้ามผูป้ ระกอบธุ รกิจเรี ยกเก็บค่าสาธารณู ปโภคเกินกว่าอัตราที่
จ่ายให้ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคซึ่ งถึ งแม้จะเป็ นประกาศเกี่ ยวกับเรื่ องที่พกั อาศัยที่จดั ขึ้ นให้เช่ าเพื่ออยู่
อาศัยแต่ประกาศฉบับนี้ ก็ได้มีการระบุ อย่างชัดเจนว่ามิให้นามาบังคับใช้กบั หอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพักจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นเมื่อศึกษาพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พบว่า กฎหมายฉบับดังกล่าว
ไม่ได้กาหนดมาตรการควบคุ มเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดเก็บค่าน้ า ค่าไฟไว้และไม่มีการกาหนดอัตราโทษใน
เรื่ องดังกล่าวไว้แต่อย่างใดส่ งผลให้มีการกระทาในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องหรื อแทบทุกหอพักเลยก็
ว่าได้ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุ มค่าสาธารณู ปโภคไว้ในพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 ในอัตราที่ ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักจ่ายจริ งให้กบั ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคเพื่อเป็ น
การลดภาระในเรื่ องค่าใช้จ่ายให้แก่นกั ศึกษา
จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศพบว่าถึ งแม้กฎหมายประเทศอังกฤษจะมิ ได้มีการตรา
กฎหมายการควบคุ มสัญญาเช่ าหอพักไว้เป็ นการเฉพาะแต่การเช่ าหอพักก็เป็ นการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการอยูอ่ าศัยอย่างหนึ่ งจึงต้องนากฎหมายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยูอ่ าศัยทัว่ ไปมาบังคับใช้
ในกรณี น้ ี เช่นกฎหมายการควบคุมเรื่ องการเช่าและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ คือ Tenant Fees Act 2019, The
Housing Act 2004, The Electricity Act 1989 , The Water Industry Act 1991 โดยกฎหมายเหล่ า นี้ ให้
ความส าคัญ เกี่ ย วกับ การควบคุ ม การเช่ าหอพัก และการช่ วยเหลื อผูพ้ กั เพื่ อให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสาหรับในประเด็นงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาประกอบด้วย (1) ค่าเช่ าล่วงหน้านั้น
ประเทศอังกฤษไม่ได้มีบทบังคับทางกฎหมายที่จะต้องเรี ยกเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าเสมอไปและมิได้มีการ
กาหนดจานวนอัตราการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไว้แต่ท้ งั นี้ ได้มีการกาหนดการยกเว้นการเก็บค่าเช่าล่วงหน้า
โดยการกาหนดให้มีผคู ้ ้ าประกันการเช่า (2) เงินประกันกาหนดการเรี ยกเก็บเงินประกันจานวน5สัปดาห์
ส าหรั บ จานวนค่ าเช่ ารวมทั้งหมดน้อยกว่า 50,000 ปอนด์ส เตอร์ ลิ งหรื อ จานวน 6 สั ป ดาห์ ส าหรั บ
จานวนค่าเช่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 50,000 ปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อมากกว่านั้นและกาหนดให้มีหน่วยงานใน
การคุ ม้ ครองเงิ นประกันและระงับข้อพิพ าททางแพ่งเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ โดยเฉพาะซึ่ งหน่ วยงานนี้ มีชื่อว่า
Tenancy Deposit Schemes (3) ค่ า สาธารณู ป โภคนั้ น สามารถเก็ บ รวมไปกับ ค่ า เช่ า หรื อ ว่า เก็ บ แยก
ต่างหากจากค่าเช่าซึ่ งในกรณี น้ ี สามารถแยกได้สองกรณี คือผูเ้ ช่ าไปจ่ายค่าสาธารณู ปโภคในนามตนเอง
โดยตรงให้กบั ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคหรื อผูเ้ ช่าจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่าโดยผูใ้ ห้เช่าต้องเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าใน
อัตราที่จ่ายจริ งให้กบั ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภค
จากที่กล่าวมาข้างต้นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสัญญาเช่าหอพักยังไม่สามารถคุม้ ครองผู ้
พักได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้มีการศึกษาวิจยั ถึงปั ญหาดังกล่าวในประเด็นค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกันและ
ค่าสาธารณู ปโภคเพื่อประโยชน์แก่ ผูพ้ กั หอพักและผูป้ ระกอบกิ จการหอพักตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและเพื่อ
สร้างความเป็ นมาตรฐาน
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ปัญหาการศึกษา
1. ประเด็นค่าเช่าล่วงหน้านั้นจากการศึกษาพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พบว่าประเด็น
เรื่ อวค่าเช่าล่วงหน้านั้นมีบญั ญัติไว้ในมาตรา 10 โดยกาหนดให้ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักอาจเรี ยกเก็บเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าสามเดือนโดยให้นาเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวชาระเป็ นค่าเช่าสาม
เดือนสุ ดท้ายของสัญญาเช่า และกาหนดเงื่อนไขการริ บค่าเช่าล่วงหน้าไว้วา่ ในกรณี ที่ผพู ้ กั ขอเลิกสัญญา
ก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่าผูพ้ กั จะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนจากผูป้ ระกอบกิจการหอพักมิได้
จากหลัก เกณฑ์ ดัง กล่ าว เมื่ อวิเคราะห์ เนื้ อหาตามพระราชบัญ ญัติห อพัก พ.ศ. 2558 จะเห็ น ได้ว่าใน
พระราชบัญญัติน้ ี ไม่ได้บญั ญัตินิยามคาว่าค่าเช่ าล่วงหน้าไว้เพียงแต่บญั ญัติอตั ราในการเรี ยกเก็บค่าเช่ า
ล่วงหน้าไว้ในมาตรา 10แต่ท้ งั นี้ค่าเช่าล่วงหน้านั้นก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าเพียงแค่นามาชาระล่วงหน้า
ก่อนการเข้าพักเท่านั้นเอง
อีกทั้งในส่ วนประเด็นหลักเกณฑ์ในการเก็บค่าเช่าล่วงหน้านั้นโดยในประเด็นแรกการเก็บ
ค่าเช่ าล่วงหน้ากฎหมายได้ใช้คาว่า “อาจ” นัน่ หมายความว่ามิใช้บทบังคับเด็ดขาดที่ผูป้ ระกอบกิ จการ
หอพักจะต้องเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าแต่ก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ใดๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมในการที่ จะยกเว้นการ
เก็บค่าเช่าล่วงหน้าซึ่ งในประเด็นนี้ จะขึ้นอยู่กบั การตกลงกันระหว่างผูป้ ระกอบกิ จการหอพักและผูพ้ กั
โดยกฎหมายประสงค์ที่ จะให้อิสระเสรี ในการที่คู่สัญญาจะทาการตกลงกัน4ว่าควรที่จะเก็บหรื อไม่แต่
ทั้งนี้กฎหมายก็ไม่ได้ปล่อยให้ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกันในเรื่ องค่าเช่าล่วงหน้าโดยไม่มีอะไรมาควบคุมกันสะ
ทีเดี ยวจึงได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าไว้ในมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 ซึ่ งหากพิ จารณาถึ งคู่สั ญ ญาฝ่ ายที่ เป็ นผูพ้ กั ที่ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึ งจะมี อานาจในการ
ต่อรองน้อยถ้าเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ ายที่เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการหอพัก5 และจากข้อสังเกตที่ส่วนมากทา
ให้ ก ารเก็ บ ค่ าเช่ าล่ วงหน้าจะเป็ นกรณี ที่ ป ระกอบกิ จการหอพัก มัก จะเป็ นคนก าหนดในเรื่ องค่ าเช่ า
ล่วงหน้าทั้งในกรณี จะเก็บหรื อไม่และเก็บจานวนเท่าไหร่ 6ซึ่ งจานวนค่าเช่าล่วงหน้านั้นเมื่อพิจารณาจาก
สถานภาพของนักศึ กษาจะเห็ นได้ว่านักศึ กษาส่ วนมากจะเป็ นบุ คคลผูม้ ี รายได้น้อยหรื อแทบจะไม่ มี
คนึ ง ฤาไชย, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ ยวกับกฎหมายธุ รกิจระหว่างประเทศ
(กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2541), หน้า 23.
5
ดาราพร ถิระวัฒน์, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ องสัญญาผูบ้ ริ โภค: วิเคราะห์ศึกษาเปรี ยบเทียบ
หลัก เกณฑ์ ก ารคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสั ญ ญาของต่ างประเทศและประเทศไทย (กรุ งเทพมหานคร:
ม.ป.ป., 2557), หน้า 4-5.
6
จรัญ ภัก ดี ธนากุ ล, “สรุ ป สาระส าคัญ พระราชบัญ ญัติว่าด้วยข้อสั ญ ญาที่ ไม่ เป็ นธรรม พ.ศ.
2540,” ดุลหภาห (มกราคม-มิถุนายน 2541): 77-145.
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7
รายได้เป็ นของตัวเองเลยและในส่ วนใหญ่ยงั มีการพึ่งพาค่าใช้จ่ายจากทางผูป้ กครองซึ่ งค่าเช่าล่วงหน้าจึง
ถื อเป็ นภาระอย่างมากไม่ว่าจะกรณี หนึ่ งเดื อนหรื อสองหรื อสามเดื อนก็ถือว่าเป็ นภาระและถื อว่าเป็ น
จานวนมากสาหรับผูพ้ กั การที่ผพู ้ กั จะตกลงให้ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักไม่ทาการเก็บการค่าเช่าล่วงหน้า
นั้นคงไม่น่าจะเป็ นไปได้เลยและถึ งแม้ว่ารัฐจะได้มีการออกกฎหมายมาเพื่อคุม้ ครองผูพ้ กั ในส่ วนหนึ่ ง
แล้วนั้นก็ยงั ไม่สามารถคุม้ ครองผูพ้ กั ได้เพียงพอ
หากวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บกับ ประเทศอังกฤษการเก็ บ ค่ าเช่ าล่ วงหน้านั้น ไม่ ได้มี ก ารบัญ ญัติ
หลักเกณฑ์ใดๆ ทางกฎหมายเลยซึ่ งในส่ วนนี้ แสดงให้เห็ นถึ งว่าประเทศอังกฤษมีอิสระเสรี ในการที่จะ
กาหนดว่าจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรื อไม่และจะเก็บจานวนค่าเช่าล่วงหน้าเท่าไหร่ ตามที่คู่สัญญาเห็นพ้อง
ต้องตรงกัน7ซึ่ งหมายความว่าทั้งประเทศอังกฤษและประเทศไทยการเก็บค่าเช่ าล่ วงหน้านั้นไม่ใช่ บท
บังคับ ที่ ตอ้ งเก็บ เสมอไปแต่สิ่ งที่ ต่างกันคื อประเทศอังกฤษได้มี การกาหนดการยกเว้นการเก็บค่าเช่ า
ล่วงหน้าโดยการจัดให้มีการค้ าประกันโดยบุ คคลอื่น (Getting a gurantor)8 ซึ่ งหลักการนี้ เป็ นหลักการ
ในการยกเว้นที่ทาให้ผเู ้ ช่าไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าโดยถือว่าเป็ นทางเลือกหนึ่ งให้กบั ผูเ้ ช่าในการที่จะ
ลดภาระในส่ วนเงิ นค่าเช่ าล่วงหน้าหากพิจารณาจากหลักการนี้ แสดงให้เห็ นว่าการจ่ายค่าเช่ าล่วงหน้า
ของประเทศอังกฤษมีลกั ษณะยืดหยุน่ ไม่จาเป็ นต้องมีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเสมอ
จากประเด็นการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตามเหตุผลที่ได้มีการวิเคราะห์จะเห็ นได้วา่ กฎหมาย
ของประเทศไทยนั้นถึ งแม้จะไม่ ใช่ บทบังคับ ที่ จะต้องเก็ บค่ าเช่ าล่ วงหน้ าแต่ ก็ ย งั ไม่ มี หลักเกณฑ์ ทาง
กฎหมายอย่างเป็ นรู ปธรรมในการยกเว้นการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อที่จะช่ วยเหลื อผูพ้ กั ซึ่ งส่ วนมากยังเป็ น
ผูเ้ ยาว์ให้ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายและให้ได้มีอานาจต่อรองมากขึ้ นดังนั้นกฎหมายก็ควรที่ จะต้องช่ วยเหลื อ
คุ ม้ ครองผูพ้ กั และพยายามลดภาระให้แก่ผูพ้ กั โดยต้องมี หลักเกณฑ์ในการยกเว้นการจ่ายค่าเช่ าล่วงหน้า
อย่างชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในการที่จะคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนดังที่เห็นได้จากวิธีการของ
ประเทศอังกฤษที่ได้กาหนดให้มีการยกเว้นการเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าโดยจัดให้มีบุคคลอื่นที่มิใช่ คู่สัญญามา
เป็ นการประกันการชาระหนี้ในอนาคตซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์แก่ผพู ้ กั ในการลดภาระค่าใช้จ่าย
2. ประเด็นเงินประกันนั้นจากการศึกษาพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 นั้นพบว่าได้นิยาม
คาว่าเงิ นประกัน ไว้ว่าเงิ น ที่ ผูพ้ กั วางไว้ก ับ ผูป้ ระกอบกิ จการหอพัก เพื่ อประกันความเสี ยหายที่ ผูพ้ กั
ก่อให้เกิ ดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักจัดไว้ให้ผูพ้ กั ใช้สอยและได้กาหนดอัตราในการ
เรี ยกเก็บเงินประกันไว้ในมาตรา 11 โดยกาหนดให้ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักอาจเรี ยกเก็บเงินประกันได้
7

ไชยยศ เหมะรั ช ตะ. กฎหมายว่าด้วยสั ญ ญา, พิ ม พ์ครั้ งที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร: ส านัก พิ มพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 83-86.
8
Citizens advice, Using a guatantor, at https://www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-ahome/using-a-guarantor/, (last visited 28 may 2020).

8
ไม่เกิ นอัตราค่าเช่ า 1 เดื อน ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักต้องคื นเงิ นประกันให้แก่ ผูพ้ กั ในวันที่ สั ญญาเช่ า
สิ้ นสุ ดลง ทั้งนี้ ตามจานวนที่ เหลื ออยู่หลังจากหักเป็ นค่าเสี ยหายที่ ผูพ้ กั ก่ อให้เกิ ดขึ้ นแก่ ทรัพ ย์สินที่ ผู ้
ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผพู ้ กั ใช้สอยและในการเก็บเงินประกันนั้นผูป้ ระกอบกิจการหอพักเรี ยก
เก็บจากผูพ้ กั เมื่อเข้าทาสัญญาเช่า
จากหลักเกณฑ์ขา้ งต้นนั้นสังเกตุได้วา่ กฎหมายมิได้บงั คับให้ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักต้อง
เก็บเงินประกันเสมอไปเช่นเดียวกับเรื่ องค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้กล่าวมาในหัวข้อแรกเนื่ องจากในตัวบทใช้
คาว่า “อาจ” จึงอยูท่ ี่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะทาการตกลงกันทั้งนี้ หากมีการเก็บก็จะต้องเก็บได้ในอัตราค่า
เช่าหนึ่งเดือนตามที่กฎหมายกาหนดโดยจากข้อสังเกตุจากแนวทางปฏิบตั ิน้ นั หอพักส่ วนใหญ่ทาการเก็บ
เงินประกันก็เพื่อเป็ นหลักประความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นอนาคต
ซึ่ งจากข้อสังเกตข้างต้นนี้ ทาให้เห็ นว่าถึ งแม้จะได้มีการออกกฎหมายมาควบคุ มในเรื่ อง
ของเงินประกันแล้วและหากเกิดปั ญหาในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบกิจการหอพักฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมาย
ในเรื่ องเงินประกันไม่วา่ จะในกรณี ทาการเก็บเงินประกันเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดหรื อหักค่าเสี ยหาย
เกิ น จริ งในกรณี เมื่ อมี ก ารสิ้ น สุ ดสั ญ ญานั้น ยัง ไม่ มี ม าตรการทางกฎหมายใดมาคุ ้ม ครองผู พ้ กั ซึ่ งถ้า
พิจารณาจากผูพ้ กั ซึ่ งเป็ นคู่สัญญาที่ ส่วนใหญ่เป็ นผูเ้ ยาว์ที่อาจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะ
แก้ปั ญหาหรื อเจรจาต่อรองกับ ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักและอาจจะไม่มี ทางเลื อกมากนักในการที่ จะ
เรี ยกร้องความเป็ นธรรมให้แก่ตนเองในการเยียวยาค่าเสี ยหาย
จากที่กล่าวมาข้างต้นการที่ผพู ้ กั อยากจะได้รับการเยียวยาจะต้องดาเนินการด้วยตนเองใน
การเยียวยาปั ญหาดังกล่าวซึ่ งรัฐไม่สามารถเขามาแทรกแซงหรื อจัดการในเรื่ องนี้ ได้เนื่ องจากกฎหมาย
ไม่ ได้ให้ อานาจไว้ซ่ ึ งถ้าหากผูพ้ กั อยากที่ จะได้รับ การเยียวยาจะต้องท าการฟ้ องร้ องต่ อศาลโดยการ
ฟ้ องร้ องนั้นก็ยงั ไม่ส ามารถทาได้ด้วยตนเองเนื่ องจากยังต้องได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมดาเนิ นการฟ้ องคดี 9และหากใช้วิธีน้ ี จะเป็ นการยุ่งยากมากสาหรั บ ผูเ้ ยาว์ท้ งั ในด้านขั้นตอนการ
ดาเนิ นการและข้อมูลจึงแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่ผพู ้ กั จะมาดาเนิ นการในลักษณะนี้ ในการนี้ ผพู ้ กั จึงทา
ได้เพียงยินยอมตามผูป้ ระกอบกิจการหอพัก
ในขณะที่ ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยนั้น มี เพี ย งการจัด ตั้ง คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ 10เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความผิดต่างๆ และกาหนดบทลงโทษในกรณี ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักทาผิดบทบัญญัติใด
บทบัญญัติหนึ่ งในพระราชบัญญัติหอพักนี้ซ่ ึ งหน้าที่หลักของคณะกรรมการนี้ เป็ นเพียงคณะกรรมการที่
ควบคุมเรื่ องหอพักโดยภาพรวมและเป็ นในลักษณะการดาเนิ นคดีอาญาโดยมีอานาจเปรี ยบเทียบปรับ
9

คาพิพากษาฎีกาที่ 5527/2541.
10
ส านัก งานพัฒนาสั งคมและความมัง่ คงของมนุ ษ ย์จงั หวัดยะลา, “แนวทางการดาเนิ นการ
เปรี ยบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558,” 16 กรกฎาคม 2561.

9
เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นและในส่ วนของเมื่อมีการเปรี ยบเทียบปรับเสร็ จแล้วในส่ วน
เงินค่าปรับที่ได้รับจากผูป้ ระกอบกิจการหอพักนั้นจะต้องตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แห่ งท้องที่ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ ซึ่ งหมายความว่าค่าปรับเหล่านั้นมิใช่ จานวนเงิ นที่ ผูพ้ กั ซึ่ งเป็ นผูเ้ สี ยหาย
ได้รับการเยียวยาแต่เป็ นเพียงแต่บทลงโทษให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการหอพักเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ตามประเทศอังกฤษพบปั ญหาอย่างมากในเรื่ องการควบคุ มเงินประกันซึ่ งใน
ปั จจุ บนั นั้นรั ฐได้มีการจัดตั้งหน่ วยงาน Tenancy Deposit Schemes (TDS) ซึ่ งอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับ ของ
กฎหมาย Housing Act 2004 โดยหน่ วยงานนี้ จะเป็ นเหมื อนตัวกลางที่ มี ไว้เพื่ อคุ ม้ ครองเงิ นประกันผู ้
ประกอบกิจการจะมีสองทางเลือกในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและคุ ม้ ครองเงินประกันของผูพ้ กั คือฝาก
เงินประกันไว้กบั TDS Custodial Scheme หรื อฝากเงินไว้ในนามตนเองและลงทะเบียนเงินประกันกับ
TDS Insurance schemes และเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงหรื อกรณี มีขอ้ พิพาทระหว่างผูป้ ระกอบกิจการหอพัก
กับผูพ้ กั ก็อยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานนี้เช่นกัน11
3. ในประเด็ น ค่ า สาธารณู ป โภคจากกการศึ ก ษาพระราชบัญ ญัติห อพัก พ.ศ. 2558 พบว่า
กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการควบคุมเกี่ยวกับค่าสาธารณู ปโภคหรื อค่าน้ า
ค่าไฟไว้ซ่ ึ งหมายความว่าผูป้ ระกอบกิจการหอพักและผูพ้ กั สามารถที่จะกาหนดอัตราค่าสาธารณู ปโภค
ในอัตราเท่าไหร่ ก็ได้เนื่ องจากไม่ว่าจะกาหนดในอัตราเท่าใดก็ไม่มีกฎหมายห้ามเอาไว้แต่หากพิจารณา
การทาสัญญาหอพักในเรื่ องค่าน้ าค่าไฟนั้นถึงแม้วา่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะอยูใ่ นฐานะที่เท่าเทียมกันใน
การเสนอเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา 12 แต่จากข้อสังเกตในแนวทางปฏิ บตั ิมกั จะเป็ นผูป้ ระกอบกิ จการ
หอพักเป็ นคนกาหนดอัตราเสี ยมากกว่าเพราะผูป้ ระกอบกิ จการหอพักมี อานาจต่อรองมากกว่าผูพ้ กั ที่
ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาอี กทั้งส่ วนใหญ่แล้วนั้นผูป้ ระกอบกิ จการหอพักจะเก็บในอัตราที่มีลกั ษณะค้า
กาไรกับ ค่าน้ าค่าไฟเป็ นอย่างมากเนื่ องจากสาธารณู ปโภคนั่น ยังเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต่อการดารงชี วิตใน
ปั จจุบนั และอีกทั้งนักศึกษาเองที่เป็ นบุคคลที่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนยังไม่ได้มีอาชี พเป็ นหลักแหล่งในการหา
รายได้เพื่อดารงชีพและยังต้องพึ่งรายได้จากผูป้ กครองเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งหากมีการเก็บค่าน้ าค่าไฟจานวน
ที่สูงจะเป็ นการเพิม่ ภาระให้กบั นักศึกษามากเกินควร
จากข้อ เท็ จ จริ ง ข้า งต้น ท าให้ เห็ น ว่า หากผู ้พ ัก นั้ น ไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ นธรรมในเรื่ อ งค่ า
สาธารณู ปโภครัฐก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงการกระทาดังกล่าวของผูป้ ระกอบกิจการหอพักได้
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Housing Act 2004, Section 213 (3).
12
ยุวดี อินทร์ สุพตั รา, “ปั ญหาข้อกฎหมายเกี่ ยวกับการละเมิดสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคกรณี การบอกเลิ ก
สัญญา,” สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคม,” 1 ธันวาคม 2558.

10
เลยเนื่ องจากกฎหมายไม่ได้ให้อานาจเอาไว้อีกทั้งการทาข้อตกลงดังกล่าวในสัญญานั้นเป็ นเจตนาของ
คู่สัญญา13
จากปั ญหาข้างต้นหากวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเก็บค่าสาธารณู ปโภคของประเทศอังกฤษ
ที่รัฐออกกฎหมายมาควบคุ มการเก็บค่าน้ าค่าไฟของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายโดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ต่างๆไว้วา่ จะเก็บในลักษณะใดผูพ้ กั จะได้รับการคุม้ ครองไม่ถูกเอาเปรี ยบไว้วา่ จะเป็ นในกรณี เก็บรวม
ไปกับค่าเช่าหรื อเก็บแยกต่างหากจากค่าเช่าซึ่ งในกรณี น้ ี สามารถเก็บได้สองแบบคือผูพ้ กั สามารถไปจ่าย
ค่าสาธารณู ปโภคในนามตนเองกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคโดยตรงหรื อผูพ้ กั จ่ายค่าสาธารณู ปโภคกับ
ผู ้ใ ห้ เช่ า และผู ้ใ ห้ เช่ า จะเป็ นคนไปจ่ า ยค่ า สาธารณู ปโภคแทนผู ้เช่ า โดยผู ้ใ ห้ เช้ า องเรี ยกเก็ บ ค่ า
สาธารณู ป โภคในอัตราที่ จ่ายจริ งให้กบั ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคทั้งนี้ ตาม the Electricity Act 1989
มาตรา 4 และ the Water Resale Order 2006 governs the maximum price for water โดยเฉพาะในส่ วน
ของค่าน้ านั้นผูใ้ ห้เช่ ามิ สามารถเรี ยกเก็บเงิ นค่าน้ าเกิ นกว่าที่ the Water Resale Order 2006 governs the
maximum price for water กาหนดแต่ผใู ้ ห้เช่านั้นสามารถคิดค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในการจัดการเกี่ยวกับค่า
น้ าได้ซ่ ึ งส่ วนมากการเก็บค่าสาธารณู ปโภคของประเทศอังกฤษจะเป็ นในลักษณะเก็บรวมไปกับค่าเช่ า
เนื่องจากอาจจะเหมาะกับบริ บทของประเทศซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับประเทศไทยนั้นอาจจะไม่เหมาะกับ
การเก็ บ รวมไปกับ ค่ าเช่ า เนื่ อ งจากประเทศไทยคิ ดในอัตราก้าวหน้ าดัง นั้น จึ งต้อ งน าวิธี ก ารเก็ บ ค่ า
สาธารณู ปโภคแบบแยกจ่ายต่างหากจากค่าเช่าในกรณี ผพู ้ กั จ่ายค่าสาธารณู ปโภคกับผูใ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้เช่า
จะเป็ นคนไปจ่ายค่าสาธารณู ปโภคมาเป็ นแนวทาง
อี ก ทั้ง เมื่ อเปรี ยบเที ย บกับ สถาณการณ์ ในปั จจุ บ นั ที่ ได้มี ก ารประกาศของคณะกรรมว่าด้วย
สัญญา เรื่ องให้ธุ รกิจการให้เช่ าอาคาร เพื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นธุ รกิ จที่ควบคุมสัญญา 2562 ที่กาหนดให้มิให้
เก็บค่าสาธารณู ปโภคในลักษณะค้ากาไร แต่ประกาศฉบับนี้ ก็ได้มีขอ้ กาหนดชัดเจนว่าไม่ให้ใช้บงั คับกับ
หอพักนั้นหมายความว่าผูพ้ กั ซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดายังได้รับความคุม้ ครองในเรื่ องค่าสาธารณู ปโภคแล้ว
เหตุใดผูพ้ กั ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ที่ส่วนมากยังเป็ นผูเ้ ยาว์ยงั และไม่ได้มีรายได้เป็ นของ
ตัวเองกลับไม่ได้รับความคุม้ ครองเฉกเช่นประกาศดังกล่าว

บทสรุป
1. ปั ญหาการเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าของประเทศไทยนั้นไม่ใช่บทบังคับที่จะต้องเก็บเสมอไป
แต่ถา้ หากจะเก็บกฎหมายได้กาหนดให้เก็บได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าสามเดือนซึ่ งการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าถือ
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เป็ นเงินจานวนสู งและเป็ นภาระอย่างมากสาหรับผูไ้ ม่มีรายได้เป็ นของตัวเองถึงแม้จะไม่ใช้บทบังคับแต่
ก็ยงั ไม่มีการยกเว้นการเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ ชดั เจนให้เป็ นทางเลื อกแก่ ผูพ้ กั ในทาง
กลับกับของประเทศอังกฤษในส่ วนของค่าเช่าล่วงหน้านั้นก็ไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาดดัง่ เช่นประเทศไทย
แต่ ก็ ย งั มี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการยกเว้น การเก็ บ ค่ าเช่ า ล่ ว งหน้ าโดยจัด ให้ มี ผู ค้ ้ า ประกัน การเช่ า เพื่ อ เป็ น
ข้อยกเว้นการเก็บเงินจานวนดังกล่าวดังนั้นผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าควรมีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นการเก็บค่าเช่า
ล่วงหน้าเพื่อเป็ นการลดภาระให้แก่ผพู ้ กั ซึ่ งเป็ นนักศึกษาในการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
2. ปั ญหาเก็บเงินประกันหน้าของประเทศไทยนั้นก็ไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาดที่ตอ้ งเก็บเสมอไป
และหากจะเก็บสามารถเก็บได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่ งเดือนแต่ขอ้ สังเกตจากแนวทางปฏิ บตั ิผปู ้ ระกอบ
กิ จ การหอพัก ส่ วนใหญ่ ม ัก จะท าการเก็ บ เงิ น ประกัน และหากผู ป้ ระกอบกิ จ การหอพัก มี ก ารฝ่ าฝื น
บทบัญญัติดงั กล่าวไม่วา่ จะเรี ยกเก็บเงินประเกิ นอัตราที่กฎหมายกาหนดหรื อหักค่าเสี ยหายเกินจริ งเมื่อ
สิ้ นสุ ดสัญญาก็มีเพียงคณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับซึ่ งเป็ นลักษณะการดาเนิ นคดีอาญาและลงโทษผู ้
ประกอบกิ จการหอพัก เสี ยมากกว่าจึ งท าให้ไม่ได้มีก ารคุ ม้ ครองผูพ้ กั ให้ได้รับการเยียวยาเลยในทาง
ตรงกัน ข้ามกับ ประเทศอังกฤษที่ ไ ด้มี การจัดตั้งหน่ วยงาน Tenancy Deposit Schemes (TDS) ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่คุม้ ครองเรื่ องเงิ นประกันของผูพ้ กั ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกที่ ผปู ้ ระกอบกิ จการหอพักได้รับมอบ
เงินประกันจากผูพ้ กั โดยหน่วยงานนี้จะเป็ นลักษณะการระงับข้อพิพาทในทางแพ่งที่จะทาให้ผพู ้ กั ได้รับ
ความเป็ นธรรมในเรื่ องเงิ นประกัน และได้รับการเยียวยาในกรณี ถูกเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบกิ จการ
หอพัก ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงเห็ นว่าควรมีหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องโดยตั้งขึ้นมาเป็ นการเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ ใน
การควบคุ ม การเก็ บ เงิ นประกันไว้เพื่ อให้ป้ องการเก็ บ เงิ นประกันเกิ นกว่ากฎหมายก าหนดและเพื่ อ
ควบคุมการหักเงินประกันที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผพู ้ กั ในวันที่สัญญาสิ้ นสุ ดลง
3. ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การก าหนดสาธารณู ป โภคของประเทศไทยนั้น พระราชบัญ ญัติห อพัก
พ.ศ. 2558 ไม่ได้บญั ญัติมาตรการในการควบคุมเกี่ ยวกับค่าสาธารณู ปโภคไว้ส่งผลให้สามารถกาหนด
อัตราค่าสาธารณู ปโภคจานวนสู งเท่าไหร่ ก็ได้โดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดมาควบคุมในขณะที่
ประเทศอังกฤษได้มีการกาหนดในเรื่ องค่าสาธารณู ปโภคไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่ วนกรณี ที่มีการ
จ่ายค่าสาธารณู ปโภคแยกต่างหากจากค่าเช่าในกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นคนจ่ายค่าสาธารณู ปโภคแทนผูเ้ ช่านั้น
กาหนดไว้ว่าผูป้ ระกอบกิ จการหอพักห้ามเรี ยกเก็บค่าสาธารณู ปโภคเกิ นกว่าจานวนที่ จ่ายจริ งให้กบั ผู ้
ให้บริ การสาธารณู ปโภคและในทางกลับกันยังกาหนดให้ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักยังสามารถเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมแยกต่างหากอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อเป็ นการไม่ผลักภาระให้ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักจนเกิ นไป
ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าควรกาหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่ องการจัดเก็บค่าสาธารณู ปโภคเพื่อให้ผู ้
พักได้รับการคุม้ ครอง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเรื่ องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมค่าเช่าล่วงหน้า
ผูเ้ ขี ย นเห็ นควรว่าแก้ไขพระราชบัญ ญัติห อพัก พ.ศ.2558 มาตรา 10 ในส่ วนของค่าเช่ า
ล่วงหน้าโดยควรที่จะเพิ่มข้อยกเว้นในการเรี ยกเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าโดยจัดให้มีการค้ าประกันแทนการ
จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
2. ข้อเสนอแนะเรื่ องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเงินประกัน
ในเงินประกันประเด็นนี้ ผเู ้ ขียนเห็ นว่าควรจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองเงิ น
ประกันของผูพ้ กั เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุ มการเก็บเงิ นประกันและระงับข้อพิพาทในทางแพ่งทันที
ระหว่างผูป้ ระกอบกิ จการหอพักและผูพ้ กั โดยอาจมีการตั้งหน่ วยงานทางปกครองหรื อหน่ วยงานที่ไม่
แสวงหาผลกาไรขึ้นเพื่อดูแลเงินประกันของการเช่ าเป็ นการเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและรักษา
เงินประกันให้เป็ นไปตามกฎหมายกาหนดและคุม้ ครองผูพ้ กั ที่เป็ นนักศึกษาด้วย
3. ข้อเสนอแนะเรื่ องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมค่าสาธารณู ปโภค
ในเรื่ องค่ า สาธารณู ปโภคเห็ นควรเพิ่ ม เติ ม บั ญ ญั ติ เรื่ องค่ า สาธารณู ปโภคไว้ใ น
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 โดยคิ ดในอัตราที่ผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคเรี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบ
กิ จการหอพักอีกทั้งกาหนดให้ผูป้ ระกอบกิ จการหอพักสามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยนต่างๆได้เช่ นค่า
มิเตอร์ และกาหนดโทษสาหรับผูป้ ระกอบกิจการหอพักที่ฝ่าฝื น
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