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ความรับผิดตามสัญญาแฟรนไชส์ ช่วง
จารุ วรรณ วรรณโสภา*

บทคัดย่ อ
ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บงั คับกับสัญญาแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ การจะนา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ามาปรับใช้กบั การอนุ ญาต
ให้ใช้เครื่ องหมายการค้าภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ก็มีปัญหาเพราะไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องความรับผิดทาง
แพ่งของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ที่เพียงพอ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องการอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าช่วง
ภายใต้การให้แฟรนไชส์ ช่วง จึงส่ งผลกระทบต่อคู่สัญญาแฟรนไชส์ และผูบ้ ริ โภคในการเรี ยกร้อง
เมื่อมีความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
การศึกษานี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจยั เอกสาร และพบว่าแม้ประเทศไทยจะนาประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ามาปรับใช้กบั การอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมาย
การค้าในรู ปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ ได้ แต่บทบัญญัติดงั กล่าวไม่อาจครอบคลุมในเรื่ องความรับ
ผิดตามสัญญาแฟรนไชส์ ช่วง ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ เฉพาะเหมือนประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ท าให้ไม่ มี ความแน่ ชัดในการก าหนดความรั บผิด ซึ่ งถ้าหากมี การให้แฟรนไชส์ ช่ ว ง
เกิ ดขึ้ น จะนาหลักกฎหมายใดมาปรั บใช้ และหากผูร้ ั บแฟรนไชส์ ช่ วงทาให้ชื่อเสี ยงทางการค้าของ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงเสื่ อมเสี ยหรื อผูบ้ ริ โภคฟ้องร้อง จะมีมาตรการทางกฎหมายใด
เข้ามาแก้ไขปั ญหา กากับดูแลสัญญาแฟรนไชส์ ช่วงเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถให้ความคุม้ ครองและให้การเยียวยาแก่ผเู ้ สี ยหายได้อย่างครบถ้วน
เพื่ อแก้ปั ญหาดัง กล่ าว ผูศ้ ึ กษาขอเสนอแนวทางในการแก้ปั ญหาความรั บ ผิดตามสัญญา
แฟรนไชส์ช่วง ด้วยการตราพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์เป็ นการเฉพาะโดยมี
เนื้ อหาของข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาแฟรนไชส์ และความรับผิดของ
คู่สัญญาแฟรนไชส์ และครอบคลุ มไปถึ งการให้แฟรนไชส์ ช่วงด้วย และควรนาหลักผูผ้ ลิ ตตามที่
ปรากฏ (Apparent Manufacturer) มาใช้ในการตีความตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้กบั กรณี ผใู ้ ห้ แฟรนไชส์และ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วง ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ช่วง
บทความนี้ เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระ เรื่ อง, “ความรับผิดตามสัญญาแฟรนไชส์ ช่วง,”
ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558.
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ABSTRACT
Thailand has no law applicable to the particular franchise agreement. Despite bringing the
Civil and Commercial Code and the Trademark Act apply to apply to the trademark license
agreement under the franchise agreement. However, since those laws have insufficient provisions
in the civil liability of the franchisor and there is no provision on trademark under the sub-franchise
agreement. Thus, this affecting the parties and consumers in claiming the damages caused by the
sub-franchise agreement.
This study has been carried out through documentary research. It has found that in bringing Civil
and Commercial Code and the Trademark Act apply to the trademark license agreement under the
franchise agreement is insufficient. As those laws do not cover the liability under the sub-franchise
agreement and unlike the United States. Thailand has no specific law on franchising. So, there is
uncertainty in determining liability. The pending question is what law should be applied to the
matters. If the sub-franchisee causes harm to trade reputation or legal action are brought by
consumer of the franchisor or sub-franchisor; what would be the legal measure to bail them out.
There should be a supervision of the sub- franchise agreement to guarantee the proper use of it and to
extenol sufficient protection and remedy to the affected persons.
In order to solve the problem of lack of legislation, the author have proposed measures to
solve the problem under sub-franchise agreement by enacting an act on franchise to govern content
of the agreement franchising, obligations of the parties including the provision on sub-franchise
agreement. Moreover, the Apparent Manufacturer principle should be brought to apply to the
franchisor and the sub-franchisor under the sub-franchise agreement.

บทนา
สัญญาแฟรนไชส์ เป็ นสัญญาทางธุ รกิ จประเภทหนึ่ งที่มีลกั ษณะของตนเองโดยเฉพาะ เป็ น
สัญญาที่เจ้าของเครื่ องหมายการค้าใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์จากเครื่ องหมายการค้า กล่าวคือ การ
อนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าในรู ปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ (Franchising) โดยฝ่ ายผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์ ตอ้ งถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้สิทธิ ในการประกอบการภายใต้ชื่อเสี ยงทางการค้า เครื่ องหมาย
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การค้า และฝ่ ายผูร้ ับแฟรนไชส์ น้ นั จะต้องปฏิ บตั ิภายใต้เงื่ อนไข รู ปแบบ ข้อจากัดและการควบคุ ม
การดาเนินธุ รกิจภายใต้ขอ้ ตกลงของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ตามที่ได้ตกลงกันตลอดระยะเวลาของสัญญา
ในปั จจุบนั การประกอบธุ รกิจในรู ปแบบการให้แฟรนไชส์ เป็ นที่นิยมมากขึ้น ในบางกรณี ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการทาสัญญาการให้แฟรนไชส์ กนั แล้ว ผูร้ ับแฟรนไชส์ ได้มีการทาสัญญาอีก
ฉบับหนึ่ งกับบุคคลภายนอกอีกเพื่อให้บุคคลภายนอกนั้นได้ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที่ผรู ้ ับแฟรน
ไชส์ ได้รับสิ ทธิ แฟรนไชส์ มาจากผูใ้ ห้แฟรนไชส์ต่ออีกทอดหนึ่ ง คือ สัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master
Franchise Agreement) ที่ ส ามารถให้สิ ท ธิ รับ ช่ วงแก่ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล หรื อนิ ติบุ ค คล ซึ่ ง เรี ย กว่า
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง (Sub-franchisor) ในพื้นที่ที่กาหนดให้ เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อนิ ติบุคคล
ดังกล่าว ทาการขยายการให้สิทธิ หน่ วยย่อยเฉพาะบุคคล(Individual) หรื อหลายหน่ วย (Multi-unit
Franchise) บุคคลอื่ นในพื้นที่ต่อไป การให้แฟรนไชส์ รูปแบบนี้ ทาให้เกิ ดสัญญาที่สาคัญ 2 สัญญา
คือ สัญญาแฟรนไชส์ ระหว่างผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง (สัญญาแฟรนไชส์ หลัก) กับ
สัญญาแฟรนไชส์ ระหว่างผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงและผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง (สัญญาแฟรนไชส์ ช่วง) โดย
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในภาระหน้าที่ ตามสัญญาต่อผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง หลังจากนั้น
ความรับผิดชอบต่างๆ ในการพัฒนาตลาด การดาเนิ นนโยบายให้สัมฤทธิ์ ผล การควบคุ มดู แลผูร้ ับ
แฟรนไชส์ ช่วงให้มีมาตรฐานและการปฏิ บตั ิ งานในรู ปแบบเดี ยวกันหมด ก็จะส่ งผ่านไปยังผูใ้ ห้
แฟรนไชส์ ช่วง ซึ่ งผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงก็จะมีสิทธิ ในรายได้จากค่าสิ ทธิ หรื อค่าสิ นค้าจากผูร้ ับแฟรน
ไชส์ ช่วงด้วย ทั้งนี้ สิ ทธิ หน้าที่ ข้อผูกพันตามสัญญา ความรับผิดทั้งหมด ที่มีต่อผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง
เป็ นของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วง
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บงั คับใช้เฉพาะกับสัญญาแฟรนไชส์ จึงไม่มี
บทบัญญัติถึงเรื่ องความหมาย ลักษณะ และความสัมพันธ์ในระหว่างคู่สัญญาของสัญญาแฟรนไชส์
จึงต้องนาพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ามาปรับใช้ ซึ่ งตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
พ.ศ. 2474 มิได้มีบทบัญญัติเรื่ องการอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า (Trademark Licensing) การ
อนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าเป็ นบทบัญญัติใหม่ที่พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ซึ่ งก าหนดให้ เจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ จดทะเบี ยนและจะท าสัญญาอนุ ญาตให้ใ ช้
เครื่ องหมายการค้าได้ โดยการอนุ ญาตดังกล่าวต้องทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ทั้งนี้ การอนุ ญาตดังกล่าวต้องมีเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดที่สาคัญก็คือ เงื่อนไขหรื อข้อกาหนดระหว่าง
เจ้าของเครื่ องหมายการค้าและผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตที่จะทาให้เจ้า ของเครื่ องหมาย
การค้านั้นสามารถควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้าของผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูร้ ั บอนุ ญาตได้อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ บทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าดังกล่าว มิได้ให้คาจากัด
ความของคาว่า “คุณภาพ” และ “การควบคุม” ไว้ว่า หมายความว่าอย่างไร รวมทั้งมิได้ระบุถึง “วิธีการ”
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ของการควบคุมว่า จะต้องทาอย่างไรเจ้าของเครื่ องหมายการค้าจึงสามารถควบคุมคุณภาพของสิ นค้า
ของผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้ง ไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องความรับผิด
ทางแพ่งของเจ้าของเครื่ องหมายการค้าต่อผูบ้ ริ โภคภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า อัน
เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของผู ไ้ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้เ ครื่ อ งหมายการค้า และที่ ส าคัญ คื อ ไม่ มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าช่วง(แฟรนไชส์ช่วง) ด้วยเหตุที่วา่ ผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์ ที่เพียงแต่อนุ ญาตให้ผูร้ ั บแฟรนไชส์ ใช้เครื่ องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะปรากฏใน
รู ปแบบของแฟรนไชส์ รูปแบบการดาเนิ นธุ รกิจ (Business Format) ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ จะสร้างรู ปแบบ
การดาเนิ นธุ รกิ จของตนเองขึ้นและถ่ายทอดต่อไปยังเครื อข่ายแฟรนไชส์ ท้ งั หมด ซึ่ งมี ผูร้ ั บแฟรน
ไชส์ เป็ นเจ้าของกิจการอิสระจากกัน แต่ดาเนิ นกิ จการเป็ นแบบอย่างเดี ยวกันด้วยมาตรฐานเดี ยวกัน
และมีบทบาทสาคัญในการควบคุ มคุณภาพของการดาเนิ นงานในเครื อข่ายแฟรนไชส์ ปั ญหาคือ ด้วย
บทบาทดัง กล่ าวของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ จะต้องมี ค วามผิดในการดาเนิ นงานในเครื อข่ า ยแฟรนไชส์
หรื อไม่
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาสาคัญที่ควรศึกษาวิเคราะห์ เพราะในบริ บทของแฟรนไชส์ การ
ดาเนินการควบคุมคุณภาพหรื อแม้แต่สิทธิ ในการควบคุมคุณภาพเป็ นลักษณะพื้นฐานของกิจการแฟ
รนไชส์ ที่ถูกนามาพิจารณาเป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อการกาหนดความรับผิดแก่เจ้าของเครื่ องหมาย
การค้า ที่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ผู ้อื่ น ใช้ เ ครื่ องหมายการค้า ผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ ซ่ ึ งอยู่ ใ นฐานะเจ้า ของ
เครื่ องหมายการค้าจึงตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ยุ่งยาก เพราะตามกฎหมายเครื่ องหมายการค้า เจ้าของ
เครื่ องหมายการค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าต้องควบคุมคุณภาพการดาเนินงานที่อนุญาตให้
ใช้เครื่ องหมายการค้า มิ ฉะนั้น การอนุ ญาตให้ใ ช้เครื่ องหมายการค้าอาจถื อว่าตกเป็ นโมฆะ และ
ส่ งผลให้มีการเพิกถอนเครื่ องหมายการค้าด้วยเหตุที่ไม่มีการใช้เครื่ องหมายการค้าได้ ขณะเดี ยวกัน
เมื่ อควบคุ มคุ ณภาพแล้วก็อาจต้องรั บผิดในการกระทาของผูอ้ ื่ นตามหลักกฎหมายตัวแทน หรื อมี
ความเสี่ ยงที่ยากจะหลีกเลี่ ยงได้ และเมื่อมีการให้แฟรนไชส์ ช่วงก็จะยิ่งเป็ นปั ญหาอาจจะก่อให้เกิ ด
ความไม่แน่นอนในสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดระหว่างคู่สัญญาได้
ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงนากฎหมายของไทยที่สามารถนามาบังคับใช้แก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟ
รนไชส์ ช่วงเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคหรื อเยียวยาความเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายมาวิเคราะห์ ซึ่ ง
ได้แก่ กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย และกฎหมายเครื่ องหมายการค้า ซึ่ งอาจสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิเ คราะห์ ค วามรั บ ผิ ด ของผู้ ใ ห้ แ ฟรนไชส์ และผู้ ใ ห้ แฟรนไชส์ ช่ ว งต่ อ ผู้ บ ริ โภคตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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1) ประเด็นความรับผิดของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงต่อผูบ้ ริ โภคตาม
สัญญา
การนาหลักความรั บผิดเพื่อความชารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าตามสัญญาซื้ อขาย
สามารถนาหลักความรับผิดดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อให้ผแู ้ ฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงต้องรับผิด
เพื่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าชารุ ดบกพร่ องได้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์
ช่วงเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายสิ นค้าภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ช่วง ซึ่ งหลักความรับผิดดังกล่าวมีขอ้ จากัด
คือ
(1) หลักกฎหมายเรื่ องความรับผิดเพื่อความชารุ ดบกพร่ องในสัญญาซื้ อขายจะ
เห็ นได้ว่าการฟ้ องคดี เกี่ ยวกับความรั บผิด กฎหมายได้จากัดเฉพาะคู่สัญญาระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
เท่านั้น ประกอบกับความรับผิดก็จากัดเฉพาะความชารุ ดบกพร่ องที่ถึงขนาดทาให้สินค้าเสื่ อมราคา
หรื อเสื่ อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนั มุ่งจะใช้ปกติหรื อเสื่ อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่ง
หมายโดยสัญญาและต้องเป็ นความชารุ ดบกพร่ องที่ มีอยู่ก่อนหรื อในขณะทาสัญญาเท่านั้น แต่ใน
ข้อเท็จจริ งผูบ้ ริ โภคอาจมิใช่ผทู ้ ี่ซ้ื อสิ นค้าโดยตรงและในขณะเดียวกันผูข้ ายก็อาจมิใช่ผผู ้ ลิตสิ นค้า ซึ่ ง
อาจเป็ นผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่ วงที่ ทาสั ญญาอนุ ญาตให้บุ คคลอื่ นใช้เครื่ องหมาย
การค้าของตนเป็ นผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงไม่สามารถฟ้ องผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และ ผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์ ช่วงที่ทาสัญญาอนุ ญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่ องหมายการค้าในฐานะผูผ้ ลิตสิ นค้า โดยอาศัยหลัก
ความรับผิดในทางสัญญาซื้ อขายได้
ความเสี ยหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 472-474 เรื่ อง
ความรับผิดเพื่อชารุ ดบกพร่ องนี้ บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวประสงค์ให้ผขู ้ ายต้องรับผิดเฉพาะกรณี
ทรัพย์สินที่ขายนั้นชารุ ดบกพร่ องเป็ นเหตุให้เสื่ อมราคาหรื อเสื่ อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนั มุ่ง
จะใช้เป็ นปกติหรื อประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาเท่านั้น ในกรณี ทรัพย์สินที่ซ้ื อเกิ ดชารุ ดเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ชีวิต ร่ างกาย จิตใจ สุ ขภาพ อนามัยหรื อทรัพย์สินของผูบ้ ริ โภค กฎหมายใน
เรื่ องนี้มิได้บญั ญัติไว้จึงควรที่จะต้องไปว่ากล่าวตามกฎหมายลักษณะละเมิด
2) ประเด็นความรับผิดของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิด
ความรับผิดผูใ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงตามกฎหมายลักษณะละเมิด
มาตรา 420 สามารถนาหลัก ความรั บผิดดัง กล่ า วมาปรั บ ใช้เพื่อเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงที่อนุ ญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่ องหมายการค้าต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ได้ ในกรณี ที่ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงไม่ควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้าตามที่ พ.ร.บ.
เครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กาหนดให้สัญญาอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า ต้องมีเงื่อนไข
หรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของสิ นค้า ภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้
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ใช้เครื่ องหมายการค้าถือเป็ นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าของเครื่ องหมายการค้าต้องปฏิบตั ิ เพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคมิให้ถูกหลอกลวงหลงผิดในแหล่งกาเนิดหรื อคุณภาพของสิ นค้า ดังนั้น การที่ผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง งดเว้นไม่ควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้าเป็ นเหตุให้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
หรื อเกิดความบกพร่ องก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิตใจหรื อทรัพย์สิน
ของผูบ้ ริ โภคแล้ว ถือว่าการงดเว้นของผูใ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงนั้นเป็ นละเมิด ผูใ้ ห้แฟ
รนไชส์ แ ละผู ใ้ ห้ แ ฟรนไชส์ ช่ วงจึ ง ต้อ งรั บ ผิ ดต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อผู บ้ ริ โภค แต่ ใ นการ
เรี ย กร้ อ งให้ ผูใ้ ห้ แ ฟรนไชส์ ผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ ช่ ว งและผู ร้ ั บ แฟรนไชส์ ช่ ว งต้อ งรั บ ผิ ด โดยอาศัย
บทบัญญัติดงั กล่าวได้ก็ตาม ผูบ้ ริ โภคจะประสบกับปั ญหาในการเยียวยาความเสี ยหายก็คือ ผูบ้ ริ โภค
มีภาระการพิสูจน์ในเรื่ อง (1) มีความเสี ยหายเกิดขึ้น (2) ความเสี ยหายนั้นเกิดจากการกระทาโดยจง
ใจหรื อประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงและผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงอันเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคโดยผิดกฎหมายและ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุแห่ งการกระทาและผล
แห่งการความเสี ยหาย
ภาระการพิสูจน์ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นภาระหนักที่ตกแก่ผบู ้ ริ โภคแม้ผบู ้ ริ โภคจะ
พิสูจน์ได้วา่ ความเสี ยหายเกิดจากความชารุ ดบกพร่ องก็ตาม แต่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ถึงขนาดว่า ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงฝ่ าฝื นหน้าที่ที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการ
ควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้า หรื อผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อมิได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรในการผลิตอย่างไร ประกอบกับปั จจุบนั เทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้านั้นมีความก้าวหน้า
มาก กระบวนการผลิ ตมีความยุ่งยากซับซ้อน ผูบ้ ริ โภคย่อมไม่มีความรู ้เพียงพอที่จะพิสูจน์เกี่ ยวกับ
กระบวนการผลิ ตต่า งๆได้ การเรี ยกร้ องค่า เสี ย หายตามกฎหมายลัก ษณะละเมิ ดจึ ง อาจไม่ คุม้ กับ
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ตอ้ งเสี ยไป
3) ประเด็ น ความรั บ ผิด ผูใ้ ห้แ ฟรนไชส์ แ ละผู ใ้ ห้ แ ฟรนไชส์ ช่ ว ง ตามกฎหมาย
ลักษณะตัวการตัวแทน
สัญญาแฟรนไชส์ ช่ วง เมื่ อพิจารณาถึ งความสัม พันธ์ ระหว่า งผูใ้ ห้แฟรนไชส์
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงและผูร้ ั บแฟรนไชส์ ช่วงนั้นจะเป็ นอิ ส ระต่อกัน ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงมิ ได้เป็ น
ตัวแทนของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ในการเปิ ดดาเนิ นกิ จการแฟรนไชส์ และขายแฟรนไชส์ และควบคุมการ
ดาเนิ นงานของผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงก็เป็ นเพียงผูท้ ี่
ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า จากผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง ซึ่ งสัญญาแฟรนไชส์ ช่วงเป็ นการทา
สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ช่วงโดยอาศัย ชื่ อเสี ย งและความแพร่ หลายของเครื่ องหมายการค้า เป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ดังนั้น สิ นค้าที่จะใช้เครื่ องหมายการค้าที่อนุญาตให้ใช้จึงต้องมีคุณภาพ ปริ มาณ
และคุณลักษณะอื่นๆได้มาตรฐานตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ไม่เช่นนั้นแล้วจะ
เกิดความเสี ยหายหลายประการแก่คู่สัญญาและผูบ้ ริ โภค ผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงแม้จะประกอบกิจการ
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ในนามของตนเองแต่โดยสภาพของการทางานแล้วทาเพื่อตนเองโดยหวังกาไรจากผลิตและจาหน่าย
สิ นค้ามากกว่าการทาแทนตัวการ ผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูใ้ ห้แฟรนไชส์
ช่ วง ในการที่ตนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่ องหมายการค้า เช่ นเดี ยวกันกับผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงที่ตอ้ ง
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ ในการที่ตนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่ องหมายการค้า และการที่
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าของตนก็เป็ นการตอบแทน
ต่อค่าตอบแทนที่ผรู ้ ับแฟรนไชส์ ช่วงจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงไม่ใช่เป็ นการ
มอบหมายให้กระทา ดังนั้น หลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่ องตัวการ ตัวแทน เช่ น ความรั บผิดต่อ
บุคคลภายนอกจึ งไม่สามารถนามาใช้ในสัญญาแฟรนไชส์ ช่วงได้ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์ ช่วงไม่จาต้องรับผิดหรื อมีความผูกพันใดๆ ซึ่ งผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงมีต่อบุคคลภายนอก ภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์ช่วง ผูบ้ ริ โภคและหรื อบุคคลที่สามที่ได้รับความเสี ยหายจึงไม่สามารถเรี ยกร้องให้
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงรับผิดร่ วมกับผูร้ ับแฟรนไชส์ช่วงโดยอาศัยบทบัญญัติในเรื่ อง
ละเมิด ตามมาตรา 427 ที่ กาหนดให้นากรณี การร่ วมรั บผิดมาใช้แก่ ตวั การได้ อย่างไรก็ตาม ตาม
กฎหมายไทย มีหลักตัวแทนเชิ ดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 821 ซึ่งเทียบเคียงได้
กับหลัก Apparent Authority ซึ่ งศาลสหรัฐอเมริ กานามาใช้กาหนดความรับผิดแก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ จึง
มีความเป็ นไปได้ว่า หากมีขอ้ พิพาทขึ้นสู่ ศาล ศาลฎี กาอาจนาหลักตัวแทนเชิ ดมาปรับใช้แก่ผูใ้ ห้แฟ
รนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงต้องรับผิดทางละเมิดสาหรับความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าของ
ผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง แต่ก็มีความเห็นทางวิชาการโต้แย้งว่า ตัวการต้องรับผิดทางละเมิดสาหรับการ
กระทาของตัวแทน ตามมาตรา 427 นั้น ไม่ควรตีความรวมไปถึงกรณี ของตัวแทนเชิดตามมาตรา 821
ด้วย เพราะบทบัญญัติม าตรา 427 มี พ้ื นฐานความสั ม พันธ์ ท างสั ญญาระหว่า งตัวการกับ ตัวแทน
ขณะที่ ตวั แทนเชิ ดเป็ นหลักกฎหมายปิ ดปาก ไม่ ได้มีความสัมพันธ์ ท างสัญญาระหว่างตัวการกับ
ตัวแทนเชิ ด ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลัก Apparent Authority แล้ว ก็ยงั แตกต่างกันอยูเ่ พราะตัวแทน
เชิ ด ของไทยไม่ ไ ด้ถื อ ว่ า ตัว แทนมี อ านาจกระท าการแทนตัว การอย่ า งหลัก Apparent Authority
เพียงแต่ถือว่าตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผูส้ ุ จริ ตเท่านั้น ดังนั้น จึงยังไม่มีความแน่ นอนว่า
เมื่อคดี ข้ ึ นสู่ ศาลแล้ว ศาลจะตัดสิ นให้ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงรับผิดสาหรับสิ นค้า
ของผูร้ ับแฟรนไชส์ช่วงตามมาตรา 821 หรื อไม่ ดังนั้นหลักความรับผิดทางละเมิดสาหรับการกระทา
ของผูอ้ ื่นจึงไม่สมควรนามาใช้แก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วง

2. ปั ญหาและแนวทางการนาพระราชบัญญัติความรั บผิดต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาใช้ บังคับกับกรณีปัญหาความรับผิดตามสั ญญาแฟรนไชส์ ช่วงของ
ประเทศไทย
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กฎหมายว่า ด้ว ยความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้า ไม่ ป ลอดภัย เป็ น
กฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่มีความมุ่งหมายในการกาหนดความรับผิดแก่ บุคคลที่อยู่ในสายการ
จาหน่ายสิ นค้าในทุกๆทอด บุคคลเหล่านี้ จึงมีบทบาทต่อกระบวนการผลิตและจาหน่ายสิ นค้า จึงควร
มีมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ตนจาหน่ายและป้ องกันความเสี่ ยงต่อความ
เสี ยหายที่อาจเกิดจากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าเหล่านั้น หากบุคคลเหล่านี้ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
และปล่อยให้สินค้าออกวางจาหน่ายในท้องตลาด บุคคลเหล่านี้ จึงสมควรต้องรับผิด รวมถึงบุคคลที่
ไม่ได้อยูใ่ นสายของการจาหน่ายสิ นค้าโดยตรง แต่มีความเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ก็ตอ้ งรับ
ผิดเพื่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าเหล่านั้นด้วย ในกรณี ดงั กล่าวคือการ
กาหนดความรั บผิดแก่ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงที่อนุ ญาตให้ผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงใช้
เครื่ องหมายการค้าในสิ นค้าของผูร้ ับแฟรนไชส์ช่วง
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงอาจต้องรับผิดโดยเคร่ งครัดสาหรับสิ นค้าที่ไม่
ปลอดในกิจการแฟรนไชส์ช่วง ตามหลัก Apparent Manufacturer ของสหรัฐอเมริ กา ซึ่งประเทศไทย
ได้น าหลัก Apparent Manufacturer มาบัญ ญัติ ใ นค านิ ย าม “ผู ้ป ระกอบการ”ตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิด ต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักนี้
ก าหนดความรั บ ผิดแก่ ผูท้ ี่ แสดงออกว่า เป็ นผูผ้ ลิ ตให้ ต้องรั บ ผิด เช่ นเดี ย วกันกับ ผูผ้ ลิ ต ตามหลัก
กฎหมายปิ ดปาก หากการแสดงออกนั้นสร้างความเชื่ อให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่มีเหตุสมควรว่าผูแ้ สดงออก
นั้นเป็ นผูผ้ ลิ ต และด้วยความเชื่ อดังกล่าวเป็ นเหตุให้ซ้ื อสิ นค้าและได้รับความเสี ยหายจากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้านั้น
การน า หลั ก Apparent Manufacturer มาใช้ ตี ความ บทบั ญ ญั ติ มาตร า 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติฯ ของประเทศไทยนั้น โดยเปรี ยบเทียบกับการใช้หลัก Apparent Manufacturer ตาม
Restatement (Third) of Torts: Products Liability ของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ซึ่ งได้ บ ัญ ญัติ อ ย่ า ง
ชัดเจนว่าหลัก Apparent Manufacturer ไม่นามาใช้แก่ ผูอ้ นุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า ซึ่ งหมาย
รวมถึงผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ที่อนุ ญาตให้ผรู ้ ับแฟรนไชส์ ใช้เครื่ องหมายการค้าของตน อย่างไรก็ตามการ
ตีความดังกล่าวยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่ งแบ่งเป็ นสองแนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก เห็นว่า หลัก Apparent Manufacturer ไม่อาจใช้บงั คับแก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ ที่
อนุ ญาตให้ผูร้ ั บ แฟรนไชส์ ใ ช้เครื่ องหมายการค้าของตน เพราะหลัก Apparent Manufacturer มุ่ ง
หมายจะใช้บงั คับแก่ผขู ้ ายสิ นค้า โดยเฉพาะผูข้ ายปลีกที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะ
เป็ น chain store และบริ ษ ัท รั บ สั่ ง ซื้ อสิ นค้าทางไปรษณี ย ์ (mail order firms) แต่ ผู ใ้ ห้แฟรนไชส์ ที่
อนุ ญาตให้ผูร้ ับแฟรนไชส์ใช้เครื่ องหมายการค้าของตนไม่ได้มีฐานะเป็ นผูข้ ายหรื อจาหน่ ายสิ นค้า
ทั้งการใช้เครื่ องหมายการค้าภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าเป็ นการสนับสนุนการขาย
เท่ า นั้ น ผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ จึ ง ไม่ ไ ด้มี เ จตนาแสดงออกว่ า เป็ นผู ้ผ ลิ ต จึ ง ไม่ อ าจถื อ เป็ น Apparent
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Manufacturer หรื อผูม้ ีสถานะเสมือนผูผ้ ลิ ตได้และไม่ตอ้ งรับผิดโดยเคร่ งครัดภายใต้หลัก Apparent
Manufacturer
แนวทางสอง เห็นว่า หลัก Apparent Manufacturer สามารถใช้บงั คับแก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์
ที่อนุ ญาตให้ผูร้ ั บแฟรนไชส์ ใ ช้เครื่ องหมายการค้าของตน เพราะหลัก Apparent Manufacturer มี
พื้นฐานความรับผิดอยู่บนความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค หรื อความเชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้
เครื่ องหมายการค้า เมื่อตามทฤษฎีเครื่ องหมายการค้าในปั จจุ บนั ถื อว่าเครื่ องหมายการค้าไม่ได้ทา
หน้า ที่ แ ต่ เ พี ย งบ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม าของสิ นค้า เท่ า นั้น แต่ ย งั สามารถแสดงถึ ง คุ ณภาพของสิ น ค้า ที่ ใ ช้
เครื่ องหมายการค้าที่สอดคล้องกันด้วย ดังนั้น การใช้เครื่ องหมายการค้าแก่สินค้า ไม่วา่ จะเป็ นการใช้
โดยเจ้าของเครื่ องหมายการค้าด้วยตัวเองหรื อการใช้เครื่ องหมายการค้าโดยอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้ภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์ ผูบ้ ริ โภคจึงเชื่ อถื อเครื่ องหมายการค้าของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ในฐานะเป็ นสิ่ งประกัน
โดยปริ ยายถึงคุณภาพสิ นค้า และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ในฐานะเป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าจะรับผิดชอบ
สาหรับความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าที่ปรากฏเครื่ องหมายการค้า
3. ปัญหาและแนวทางการนาพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาใช้ บังคับกับกรณีปัญหาความรับผิด
ตามสั ญญาแฟรนไชส์ ช่วงของประเทศไทย
1) กรณี ที่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงละเลยไม่ควบคุมคุณภาพของสิ นค้า
ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ช่วง พ.ร.บ. เครื่ องหมายการค้ากาหนดให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยหรื อนายทะเบียน
อาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าได้
ซึ่ งการไม่ควบคุมคุณภาพของสิ นค้านั้นอาจถือได้วา่ เจ้าของเครื่ องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่ องหมาย
การค้าเป็ นระยะเวลาหนึ่งอันเป็ นเหตุให้คณะกรรมการฯ เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
(มาตรา63) และในกรณี ที่มีการเพิกถอนการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้าใด การอนุ ญาตให้ใ ช้
เครื่ องหมายการค้านั้นย่อมสิ้ นผลไปด้วย (มาตรา76) ซึ่ งมีผลใช้บงั คับระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น
2) กรณี ที่ ผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ แ ละผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ ช่ ว งได้ป ฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ
ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของสิ นค้าจนถึงขนาดเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิ ต
เกื อบทุกขั้นตอน หากสิ นค้าที่ผลิ ตโดยผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงเกิ ดความชารุ ดบกพร่ องก่อให้เกิ ดความ
เสี ย หายต่ อผู บ้ ริ โภค ผูใ้ ห้ แฟรนไชส์ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่ วง และผูร้ ั บ แฟรนไชส์ ช่ ว งจะต้อ งรั บ ผิ ด
ร่ วมกันในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นประหนึ่งว่าเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเองตามหลักกฎหมายละเมิด
3) กรณี ที่ ผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ แ ละผู ้ใ ห้ แ ฟรนไชส์ ช่ ว งได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ
ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้าตามธรรมดา (มิได้เป็ นการควบคุ มคุณภาพของ
สิ นค้าจนถึงขนาดเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิต) หากสิ นค้าที่ผลิตโดยผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง
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เกิ ดความชารุ ดบกพร่ องก่อให้เกิ ดความเสี ยหายกับผูบ้ ริ โภคแล้ว ไม่ถือว่าผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้
แฟรนไชส์ ช่วงเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตอย่างเพียงพอที่จะเป็ นเหตุให้ตอ้ งรับผิดในความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติที่กาหนดความรับผิด
ทางแพ่งในกรณี ที่ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงละเลยไม่ควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้า หาก
สิ นค้าที่ผลิตขึ้นภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ช่วงนั้นเกิ ดความชารุ ดบกพร่ องก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูบ้ ริ โภคแล้ว ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเรี ยกร้องให้ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงและผูร้ ับ แฟรน
ไชส์ ช่วงรั บผิดชดใช้ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นโดยอาศัยบทบัญญัติใน พ.ร.บ.เครื่ องหมายการค้าได้
ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหายดังกล่ า วต้องเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่ วงและ
ผูร้ ับแฟรนไชส์ช่วงรับผิดโดยอาศัยกฎหมายละเมิด
แม้ว่าศาลอเมริ กาได้ใช้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ มา
เป็ นข้อพิจารณา โดยเฉพาะสิ ทธิ ในการควบคุ มคุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นข้อสัญญาพื้นฐานของสัญญาแฟรน
ไชส์เพราะเป็ นการแสดงออกถึงการปฏิบตั ิตามความต้องการของกฎหมายเครื่ องหมายการค้าในการ
ควบคุมคุณภาพขั้นต่าที่สุดที่จะทาได้เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า แต่ศาลกลับ
ไม่เคยอธิ บายว่าเหตุใดจึงนาองค์ประกอบทางข้อเท็จจริ งเหล่านี้ มาพิจารณาในการกาหนดความรับ
ผิด ด้วยความไม่ชดั เจนของหลักเกณฑ์ในการกาหนดความรับผิด ทาให้ผใู ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟ
รนไชส์ ช่วงตกอยูใ่ นสถานการณ์ ที่ยุ่งยาก เพราะผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงในฐานะที่
เป็ นผู ้อ นุ ญ าตให้ ใ ช้เ ครื่ อ งหมายการค้า มี ห น้า ที่ ต้อ งด าเนิ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพตามกฎหมาย
เครื่ องหมายการค้าเพื่อรักษาสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้าไว้ ดังนั้น ถ้าผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรน
ไชส์ ช่วงไม่ควบคุ มคุ ณภาพก็อาจถู กเพิกถอนสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า ในทางตรงกันข้าม เมื่ อ
ดาเนินการควบคุมคุณภาพกลับอาจทาให้ตอ้ งรับผิด การนาองค์ประกอบในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ
มาใช้ อาจส่ งผลให้ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง ต้องรับผิดสาหรับสิ นค้าที่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ผูบ้ ริ โภคของผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วงในทุกกรณี โดยปริ ยาย เพราะหัวใจของแฟรนไชส์ คือ
การดาเนิ นการควบคุ ม คุ ณภาพเพื่อรั ก ษาภาพลักษณ์ ของกิ จการให้เป็ นแบบอย่างเดี ย วกัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะ
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เมื่อวิเคราะห์ ถึงปั ญหาในเรื่ องหลักเกณฑ์การกาหนดความรับผิดของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง อันเกิดจากการดาเนิ นงานของผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ช่วง
ผูเ้ ขียนเห็นว่า กฎหมายที่กาหนดความรับผิดทางแพ่งของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงใน
ฐานะผู อ้ นุ ญาตให้ใ ช้สิ ท ธิ ใ นเครื่ องหมายการค้า และการเยีย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสั ญญา
แฟรนไชส์ ช่วง คือกฎหมายในเรื่ องสัญญาและละเมิด แม้วา่ ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วง
จะเป็ นเป้าหมายอันดับแรกสาหรับผูเ้ สี ยหายที่จะถูกฟ้องดาเนินคดี เพราะอยูใ่ นฐานะที่สามารถชาระ
หนี้ ได้ดีกว่าผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง แต่มีเหตุขดั ข้องคือผูบ้ ริ โภคมิ ได้มีนิติสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้แฟรนไชส์
และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงตามหลักคู่สัญญา อี กทั้งการกาหนดความรับผิดของผูใ้ ห้แฟรนไชส์ และ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ช่วงยังไม่มีความแน่ชดั ว่าเมื่อคดีข้ ึนสู่ ศาลแล้ว ศาลจะตัดสิ นให้ผใู ้ ห้แฟรนไชส์ และ
ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงรับผิดสาหรับสิ นค้าที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูบ้ ริ โภคของผูร้ ับแฟรนไชส์ ช่วง
อย่า งไร และพระราชบัญญัติเ ครื่ อ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ก็มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผูใ้ ห้แฟรนไชส์
และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วงไว้โดยเฉพาะ ดังนี้ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอว่า
1. ควรให้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ เป็ นการเฉพาะโดยมี
เนื้ อหาของข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาแฟรนไชส์ และความรับผิดของ
คู่สัญญาแฟรนไชส์ และครอบคลุมไปถึงการให้แฟรนไชส์ช่วงด้วย
2. ควรนาหลัก Apparent Manufacturer ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติความ
รั บ ผิดต่อความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ นค้า ที่ ไม่ ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ กาหนดให้ “ผูท้ ี่ใ ช้ชื่ อ ชื่ อ
ทางการค้า เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย ข้อความ หรื อแสดงด้วยวิธีใดๆอันมีลกั ษณะที่จะทาให้
เกิ ดความเข้าใจได้ว่าเป็ นผูผ้ ลิ ต ผูว้ ่าจ้างผลิต หรื อผูน้ าเข้าสิ นค้า” มีฐานะเป็ นผูป้ ระกอบการต้องรับ
ผิดโดยเคร่ งครัดสาหรับความเสี ยหายที่เกิ ดจากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าที่มีเครื่ องหมายการค้า
ฯลฯ มาใช้บงั คับแก่ผใู ้ ห้แฟรนไชส์และผูใ้ ห้แฟรนไชส์ช่วง ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ช่วง

