
ม.ค. - ก.พ. ๖๒

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

183

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 

 “ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” ซึ่งเป็นการประกอบกิจการค้าโดยเจ้าของ 
น�าเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้บุคคลเช่า และให้ค�ามั่นว่าจะขายรถยนต์หรือ 
รถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเง่ือนไขที่ผู้เช่า 
ได้ใช้เงนิเป็นจ�านวนเท่านัน้เท่านีค้ราว แต่บางครัง้ก็ยงัไม่เป็นทีท่ราบกันโดยทัว่ไปว่า ธรุกิจประเภทนีน้ัน้
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย จนกระทั่งมีประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสญัญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่วบคมุสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งน้ี เพื่อคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากเงื่อนไข 
สัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม 
 คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับน้ีจึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�าคัญของประกาศ 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธุรกจิทีค่วบคมุ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระส�าคัญที่ต้องก�าหนดไว้ในสัญญา 
เช่าซื้อ และข้อห้ามก�าหนดในสัญญาเช่าซื้อ ตามล�าดับ ดังนี้ 
 ๑. บทนิยาม
          “ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้” หมายความว่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีรถประจ�าปี 
เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง (ต่อรายการ) 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ ค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ 
ชนิดเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
    “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” หมายความว่า เงินที่ 
ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อเพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวด 
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สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

184จุ ล นิิ ติ

เช่าซือ้รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี แต่ทัง้น้ีไม่รวมถงึค่าตดิตามเอา
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ 
    “อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปี (Effective Interest Rate)” หมายความว่า อตัราดอกเบีย้
ส�าหรับสนิเชือ่เช่าซ้ือในลกัษณะของการคดิดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก เช่นเดยีวกับการค�านวณดอกเบีย้
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด
 ๒. สาระส�าคัญที่ต้องก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
          สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบธุรกิจท�ากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอกัษรไม่เลก็กว่าสองมลิลเิมตร โดยมจี�านวนตวัอักษรไม่เกิน ๑๑ ตวัอกัษร
ใน ๑ นิ้ว และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระส�าคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
       (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ 
      ก. ยี่ห้อ รุ ่น หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง สภาพของรถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์ ว่าเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือ
ไมล์ รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) 
              ข. ราคาเงินสด จ�านวนเงนิจอง จ�านวนเงินดาวน์ ราคาเงนิสดส่วนท่ีเหลอื อัตราดอกเบีย้
คงทีต่่อปี (Flat Interest Rate) ในการค�านวณผลตอบแทนให้ระบุอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปี (Effective 
Interest Rate) จ�านวนงวดท่ีผ่อนช�าระ จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อที่ผ่อนช�าระ 
ในแต่ละงวด จ�านวนค่าภาษมูีลค่าเพิม่ทีช่�าระในแต่ละงวด เริม่ช�าระค่างวดแรกในวนัที ่และช�าระค่างวด
ต่อ ๆ ไปภายในวันที่ 
             ค.  วิธีค�านวณจ�านวนเงินค่าเช่าซ้ือ จ�านวนค่าเช่าซือ้ จ�านวนดอกเบีย้ทีช่�าระ และจ�านวน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช�าระในแต่ละงวด 
             ง.  ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส�าหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย โดยให้แสดง 
รายละเอยีดเกี่ยวกับจ�านวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องช�าระ วัน เดือน ปี ที่ช�าระเงินค่างวดเช่าซื้อ จ�านวนเงิน
ค่าเช่าซื้อที่ช�าระในแต่ละงวด โดยแยกเป็นเงินต้น ดอกเบ้ียค่าเช่าซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจ�านวนเงิน 
ค่าเช่าซื้อคงค้าง โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รวมทั้งจ�านวนส่วนลดที่ผู้เช่าซื้อจะได้รับ 
ตาม (๑๐) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อส่งมอบให้ผู้เช่าซื้อพร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ 
            จ. อตัราค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหน้ีค่าเช่าซือ้ท่ีคณะกรรมการ 
ก�ากับการทวงถามหนีป้ระกาศก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี โดยให้ระบวิุธีการคดิค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาเช่าซื้อ
     ในกรณทีีย่งัไม่มปีระกาศของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหน้ี ผูใ้ห้เช่าซือ้มสีทิธเิรยีก
เก็บค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนีค่้าเช่าซือ้ได้เพยีงเท่าทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้ใช้จ่ายไปจรงิ 
โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง  
เพิ่มขึ้นในภายหลังได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก�าหนดให้กระท�าเช่นว่านั้นได้
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       (๒) กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีเช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อ 
ได้ช�าระเงินค่าเช่าซ้ือครบถ้วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู ้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ โดยผู้เช่าซื้อต้องช�าระ 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บ 
             ผู้ให้เช่าซ้ือต้องด�าเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ให้เป็นชื่อ
ของผู้เช่าซือ้ภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้รับเอกสารทีจ่�าเป็นส�าหรับการจดทะเบยีนครบถ้วน
จากผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถท�าการจดทะเบียนโอนได้โดยมิใช่เป็นความผิด
ของผู้ให้เช่าซื้อ 
                  หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบี้ยปรับโดยค�านวณจาก
มูลค่าเช่าซื้อ ในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซ้ือต้องช�าระในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซ้ือ 
และถ้าผู้เช่าซื้อด�าเนินคดีทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซ้ือต้องรับภาระ 
ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพียงเท่าที ่
ผู้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
       (๓) กรณผีูใ้ห้เช่าซือ้ประสงค์จะน�าเงินค่างวดของผู้เช่าซือ้ท่ีได้ช�าระแล้วในงวดต่อมาเพือ่
หักช�าระเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซ้ือต้องช�าระในแต่ละงวด ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ ค่าเบี้ยปรับช�าระค่างวดล่าช้า ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้เช่าซือ้ทราบก่อนภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีผู่เ้ช่าซือ้ได้รบัแจ้ง หากผูใ้ห้เช่าซ้ือไม่มหีนงัสอื
ดงักล่าว ผูใ้ห้เช่าซือ้ไม่มีสทิธนิ�าเงนิค่างวดต่อมานัน้มาหกัช�าระค่าใช้จ่ายดงักล่าว และผูใ้ห้เช่าซือ้จะถอืว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อที่น�ามาช�าระเต็มจ�านวนในงวดนั้นไม่ได้ 
       กรณีผู้ให้เช่าซ้ือได้หักเงินค่างวดเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้เช่าซื้อน�าเงินในส่วนที่ขาดของค่างวดเช่าซื้อมาช�าระให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อ
ได้รบัหนังสอืดงักล่าว หากผู้เช่าซือ้มไิด้ช�าระเงนิส่วนทีข่าดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดเฉพาะเงินค่างวดเช่าซื้อบางส่วนที่ยังมิได้ช�าระนั้น
       (๔) ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมี
หนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช�าระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้
       (๕)  เมือ่สญัญาเช่าซือ้สิน้สดุลงไม่ว่ากรณใีด ๆ  และผูใ้ห้เช่าซ้ือได้กลบัเข้าครอบครองรถยนต์ 
หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ก่อนน�ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธี
ขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ด�าเนินการดังต่อไปนี้
                 ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้
ผูเ้ช่าซือ้ใช้สิทธซิือ้ก่อนได้ตามมูลหนีส่้วนท่ีขาดอยู่ตามสญัญาเช่าซือ้ โดยผูใ้ห้เช่าซือ้จะต้องให้ส่วนลด
แก่ผู้เช่าซื้อ ตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
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186จุ ล นิิ ติ

               หากผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาน้ัน ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้ง 
ผู้ค�้าประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้เช่าซ้ือ
เพื่อให้ผู้ค�้าประกันใช้สิทธินั้น โดยให้ผู้ค�้าประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ 
          ข. ผู้ให้เช่าซือ้ต้องมหีนงัสอืแจ้งให้ผูเ้ช่าซ้ือและผูค้�า้ประกนั (ถ้าม)ี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๗ วนั ก่อนวันประมลูหรอืวนัขายทอดตลาด ทัง้น้ี ในหนังสอืแจ้งน้ันอย่างน้อยต้องระบชุือ่ผูท้�าการขาย  
วัน และสถานที่ที่ท�าการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ 
              กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อน�ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ 
ส่วนทีข่าดอยูต่ามสัญญาเช่าซือ้ ผู้ให้เช่าซ้ือต้องคนืเงินส่วนท่ีเกินน้ันให้แก่ผูเ้ช่าซือ้ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น 
          ค. ผู้ให้เช่าซือ้ต้องมหีนังสอืแจ้งชือ่ผูท้�าการขาย วนั สถานท่ีทีท่�าการขาย ราคาทีข่ายได้ 
และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขาย ทัง้นี ้เพยีงเท่าทีไ่ด้ใช้จ่ายไปจรงิ โดยประหยดั ตามความจ�าเป็น 
และมีเหตผุลอนัสมควร รวมท้ังจ�านวนเงนิส่วนเกินทีค่นืให้แก่ผูเ้ช่าซือ้ หรอืจ�านวนเงนิทีผู่เ้ช่าซือ้ต้องรบัผดิ 
ในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซ้ือทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ท�าการขาย  
ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) 
       มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม ก. และ ข. ให้ค�านวณจากเงินค่างวด 
ทีค้่างช�าระ และเงนิค่างวดทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระทีผู่เ้ช่าซ้ือมหีน้าทีต้่องช�าระให้แก่ผูใ้ห้เช่าซือ้ตามสญัญา
เช่าซื้อ และให้หมายความรวมถึงเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี ้
ค่าเช่าซือ้ ทัง้นี ้เพยีงเท่าทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้ใช้จ่ายไปจรงิ โดยประหยดั ตามความจ�าเป็น และมเีหตผุลอนัสมควร
     (๖) ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดรถยนต์หรือ 
รถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
    (๗) ผูใ้ห้เช่าซือ้ต้องจดัให้ผูเ้ช่าซือ้สามารถใช้สทิธใินการเรยีกร้องให้มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข 
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง 
    (๘) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหน้ีที่ยังคงค้างช�าระ  
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) 
ในส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างช�าระ ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ 
    (๙) ในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญาก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อส่งค�าบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให ้
เช่าซ้ือจะส่งค�าบอกกล่าวทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือและผูค้�า้ประกันตามทีอ่ยูท่ี่ระบุ
ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้าประกันแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด 
          เว้นแต่กรณีที่ผู ้เช่าซื้อ หรือผู้ค�้าประกันมีความประสงค์จะขอรับค�าบอกกล่าวเป็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้าประกัน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ 
    (๑๐)  กรณีที่ผู้เช่าซ้ือมีความประสงค์จะขอช�าระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนช�าระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลด
แก่ผูเ้ช่าซือ้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบีย้เช่าซือ้ทีย่งัไม่ถึงก�าหนดช�าระ โดยให้คดิค�านวณ
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ตามมาตรฐานการบัญชว่ีาด้วย เรือ่ง สญัญาเช่า ทีค่ณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีตามกฎหมาย      
ว่าด้วยวิชาชีพบญัชีก�าหนดและปรบัปรงุมาตรฐานการบญัช ีเพือ่ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท�าบญัชตีาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น 
    (๑๑)  กรณีสัญญาเช่าซือ้ก�าหนดให้ผูเ้ช่าซ้ือต้องจัดหาผูค้�า้ประกันการเช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซือ้ต้อง
ตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการท�าสัญญาค�้าประกันซ่ึงมีค�าเตือนส�าหรับผู้ค�้าประกันไว้หน้าสัญญา 
ค�า้ประกนันัน้ โดยมข้ีอความเป็นภาษาไทยทีส่ามารถเหน็และอ่านได้ชดัเจน มหีวัเรือ่งว่า “ค�าเตอืนส�าหรบั
ผู้ค�้าประกัน” ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่า ๔ มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีจ�านวนไม่เกิน ๑๑ ตัวอักษรใน 
๑ นิ้ว และก�าหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค�้าประกันในสัญญาค�้าประกัน ซึ่งมีสาระส�าคัญ
ตรงกับค�าเตือนดังกล่าว 
    (๑๒)  การผิดสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จะต้องเป็นข้อความที่
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวด�า หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความ
ทั่วไป
  ๓. ข้อสัญญาทีผู่ป้ระกอบธรุกจิท�ากบัผูบ้รโิภคต้องไม่ใช้ข้อสญัญาทีม่ลีกัษณะหรอืความหมาย
ในลักษณะท�านองเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
             (๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซ้ือเป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือ 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  เกีย่วกบัรถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ซึง่เกดิขึน้ก่อนทีผู่เ้ช่าซือ้จะเข้าท�าสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ 
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว 
             (๒) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่างวดตาม
สัญญาเช่าซื้อ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) บวกร้อยละ ๓ ต่อปี  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
            (๓) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค�้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณทีีผู่ค้�า้ประกนัถงึแก่ความตาย หรอืศาลมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หรอืเป็นบคุคลล้มละลาย หรอื
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
            (๔) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�าระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณี 
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือสูญหาย ถูกท�าลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่เป็น 
ความผิดของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ 
หรือค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความ
จ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
    (๕) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�าระเงินใด ๆ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิก
สญัญาเช่าซือ้ และกลบัเข้าครอบครองรถยนต์หรอืรถจักรยานยนต์ทีเ่ช่าซ้ือ เว้นแต่เบีย้ปรบั ค่าธรรมเนยีม 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร 
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สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

188จุ ล นิิ ติ

    (๖) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ 
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ
    (๗) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากที ่
ประกาศนี้ก�าหนด 
   อนึ่ง บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ท�ากับผู้บริโภค 
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธรุกจิ     
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

 บทสรุป
 ดังได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส�าคัญเป็นการเพ่ิมความ
คุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมุ่งคุ้มครองผู้ที่เช่าซ้ือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้เพื่อการ 
ส่วนตัวเท่านัน้  ไม่คุม้ครองกรณผู้ีเช่าซือ้ทีเ่ป็นนิตบิคุคล หรอืการเช่าซือ้เพือ่การขนส่ง การค้า ธรุกจิหรอื
เพื่อสินจ้าง โดยได้ก�าหนดรูปแบบของสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ให้เช่าซื้อต้องจัดท�าให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องท�าตารางแสดงภาระหน้ีแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ  
โดยให้แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ�านวนเงนิค่าเช่าซ้ือทีต้่องช�าระในแต่ละงวด แยกเป็นเงนิต้น ดอกเบีย้ 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และจ�านวนค่าเช่าซือ้ทีค่งค้าง แยกเป็นเงนิต้นคงค้างและดอกเบีย้ค่าเช่าซ้ือ รวมทัง้ส่วนลด
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ กรณีมีการขอช�าระค่าเช่าซื้อ
คงค้างทั้งหมดในคราวเดียว หรือโปะเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ 
 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยน้ัน ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective 
Interest Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก) 
ให้ผูบ้รโิภครับรูด้้วย แต่กฎหมายมไิด้บงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจต้องเปลีย่นมาใช้อัตราดอกเบีย้แบบลดต้น 
ลดดอก และดอกเบีย้ค่าปรบักรณผีูเ้ช่าซ้ือผดินัดช�าระค่างวด ให้คดิจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้
ที่แปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี
 นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น เช่น ค่าเอกสารทวงถาม 
เอกสารขอน�าเงินค่างวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งก�าหนดให้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให ้
ผู้เช่าซื้อทราบก่อนอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจต้องมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังจะได้รับดอกเบี้ยลดลงกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดช�าระหนี้ด้วย
 อย่างไรก็ด ีโดยภาพรวมประกาศฉบบัน้ีส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้รบัความคุ้มครองและประโยชน์อย่าง
แท้จริงในการท�าสัญญาเช่าซื้อ และช่วยกระตุ้นยอดการเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ให้สูงขึ้น อันจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย
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