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สรุปสาระสำ�คัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง

“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” ซึ่งเป็นการประกอบกิจการค้าโดยเจ้าของ
น�ำเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้บุคคลเช่า และให้ค�ำมั่นว่าจะขายรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่า
ได้ใช้เงินเป็นจ�ำนวนเท่านัน้ เท่านีค้ ราว แต่บางครัง้ ก็ยงั ไม่เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่า ธุรกิจประเภทนีน้ นั้
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย จนกระทั่งมีประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่ วบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากเงื่อนไข
สัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม
คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�ำคัญของประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่ วบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระส�ำคัญที่ต้องก�ำหนดไว้ในสัญญา
เช่าซื้อ และข้อห้ามก�ำหนดในสัญญาเช่าซื้อ ตามล�ำดับ ดังนี้
๑. บทนิยาม
		 “ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้” หมายความว่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีรถประจําปี
เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง (ต่อรายการ)
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ ค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ
ชนิดเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
			 “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” หมายความว่า เงินที่
ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อเพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวด
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สรุปสาระสำ�คัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค
่ วบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

เช่าซือ้ รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่รวมถึงค่าติดตามเอา
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ
			 “อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)” หมายความว่า อัตราดอกเบีย้
สําหรับสินเชือ่ เช่าซือ้ ในลักษณะของการคิดดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบีย้
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด
๒. สาระส�ำคัญที่ต้องก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
		 สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจาํ นวนตัวอักษรไม่เกิน ๑๑ ตัวอักษร
ใน ๑ นิ้ว และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
			 (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ
					ก. ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง สภาพของรถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์ ว่าเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือ
ไมล์ รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
				ข. ราคาเงินสด จาํ นวนเงินจอง จํานวนเงินดาวน์ ราคาเงินสดส่วนทีเ่ หลือ อัตราดอกเบีย้
คงทีต่ อ่ ปี (Flat Interest Rate) ในการคาํ นวณผลตอบแทนให้ระบุอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงต่อปี (Effective
Interest Rate) จํานวนงวดที่ผ่อนชําระ จํานวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จํานวนเงินค่าเช่าซื้อที่ผ่อนชําระ
ในแต่ละงวด จํานวนค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีช่ าํ ระในแต่ละงวด เริม่ ชําระค่างวดแรกในวันที่ และชําระค่างวด
ต่อ ๆ ไปภายในวันที่
					ค. วิธคี าํ นวณจาํ นวนเงินค่าเช่าซือ้ จํานวนค่าเช่าซือ้ จํานวนดอกเบีย้ ทีช่ าํ ระ และจํานวน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในแต่ละงวด
					ง. ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสําหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย โดยให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องชําระ วัน เดือน ปี ที่ชําระเงินค่างวดเช่าซื้อ จํานวนเงิน
ค่าเช่าซื้อที่ชําระในแต่ละงวด โดยแยกเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจํานวนเงิน
ค่าเช่าซื้อคงค้าง โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รวมทั้งจํานวนส่วนลดที่ผู้เช่าซื้อจะได้รับ
ตาม (๑๐) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อส่งมอบให้ผู้เช่าซื้อพร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
					จ. อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ในการทวงถามหนีค้ า่ เช่าซือ้ ทีค่ ณะกรรมการ
กาํ กับการทวงถามหนีป้ ระกาศกาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ โดยให้ระบุวธิ กี ารคิดคํานวณ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาเช่าซื้อ
					ในกรณีทยี่ งั ไม่มปี ระกาศของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ ผูใ้ ห้เช่าซือ้ มีสทิ ธิเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ในการทวงถามหนีค้ า่ เช่าซือ้ ได้เพียงเท่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าซือ้ ได้ใช้จา่ ยไปจริง
โดยประหยัด ตามความจําเป็น และมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในภายหลังได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้กระทําเช่นว่านั้นได้
จุ ล นิิ ติ
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

			 (๒) กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อ
ได้ชําระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ โดยผู้เช่าซื้อต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บ
					 ผู้ให้เช่าซื้อต้องดําเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ให้เป็นชื่อ
ของผูเ้ ช่าซือ้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าซือ้ ได้รบั เอกสารทีจ่ าํ เป็นสําหรับการจดทะเบียนครบถ้วน
จากผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถทําการจดทะเบียนโอนได้โดยมิใช่เป็นความผิด
ของผู้ให้เช่าซื้อ
		 หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบี้ยปรับโดยคํานวณจาก
มูลค่าเช่าซื้อ ในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อต้องชําระในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อ
และถ้าผู้เช่าซื้อดําเนินคดีทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพียงเท่าที่
ผู้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
			 (๓) กรณีผใู้ ห้เช่าซือ้ ประสงค์จะนําเงินค่างวดของผูเ้ ช่าซือ้ ทีไ่ ด้ชาํ ระแล้วในงวดต่อมาเพือ่
หักชําระเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องชําระในแต่ละงวด ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ ค่าเบี้ยปรับชําระค่างวดล่าช้า ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผเู้ ช่าซือ้ ทราบก่อนภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่าซือ้ ได้รบั แจ้ง หากผูใ้ ห้เช่าซือ้ ไม่มหี นังสือ
ดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ไม่มสี ทิ ธินาํ เงินค่างวดต่อมานัน้ มาหักชําระค่าใช้จา่ ยดังกล่าว และผูใ้ ห้เช่าซือ้ จะถือว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อที่นํามาชําระเต็มจํานวนในงวดนั้นไม่ได้
		 			 กรณีผู้ให้เช่าซื้อได้หักเงินค่างวดเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้เช่าซื้อนําเงินในส่วนที่ขาดของค่างวดเช่าซื้อมาชําระให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อ
ได้รบั หนังสือดังกล่าว หากผูเ้ ช่าซือ้ มิได้ชาํ ระเงินส่วนทีข่ าดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดเฉพาะเงินค่างวดเช่าซื้อบางส่วนที่ยังมิได้ชําระนั้น
			 (๔) ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมี
หนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชําระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้
			 (๕) เมือ่ สัญญาเช่าซือ้ สิน้ สุดลงไม่วา่ กรณีใด ๆ และผูใ้ ห้เช่าซือ้ ได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ก่อนนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธี
ขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้
		 ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้
ผูเ้ ช่าซือ้ ใช้สทิ ธิซอื้ ก่อนได้ตามมูลหนีส้ ว่ นทีข่ าดอยูต่ ามสัญญาเช่าซือ้ โดยผูใ้ ห้เช่าซือ้ จะต้องให้สว่ นลด
แก่ผู้เช่าซื้อ ตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐) กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
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สรุปสาระสำ�คัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค
่ วบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

					 หากผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลานั้น ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้ง
ผู้ค้�ำประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้เช่าซื้อ
เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันใช้สิทธินั้น โดยให้ผู้ค�้ำประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ
					 ข. ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ ช่าซือ้ และผูค้ ำ�้ ประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
๗ วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด ทัง้ นี้ ในหนังสือแจ้งนัน้ อย่างน้อยต้องระบุชอื่ ผูท้ าํ การขาย
วัน และสถานที่ที่ทําการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้
						 กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้
ส่วนทีข่ าดอยูต่ ามสัญญาเช่าซือ้ ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้องคืนเงินส่วนทีเ่ กินนัน้ ให้แก่ผเู้ ช่าซือ้ แต่ถา้ ได้ราคาน้อยกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น
					 ค. ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้องมีหนังสือแจ้งชือ่ ผูท้ าํ การขาย วัน สถานทีท่ ที่ าํ การขาย ราคาทีข่ ายได้
และรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขาย ทัง้ นี้ เพียงเท่าทีไ่ ด้ใช้จา่ ยไปจริง โดยประหยัด ตามความจาํ เป็น
และมีเหตุผลอันสมควร รวมทัง้ จํานวนเงินส่วนเกินทีค่ นื ให้แก่ผเู้ ช่าซือ้ หรือจาํ นวนเงินทีผ่ เู้ ช่าซือ้ ต้องรับผิด
ในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทําการขาย
ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐)
						 มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม ก. และ ข. ให้คํานวณจากเงินค่างวด
ทีค่ า้ งชําระ และเงินค่างวดทีย่ งั ไม่ถงึ กาํ หนดชําระทีผ่ เู้ ช่าซือ้ มีหน้าทีต่ อ้ งชําระให้แก่ผใู้ ห้เช่าซือ้ ตามสัญญา
เช่าซื้อ และให้หมายความรวมถึงเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
ค่าเช่าซือ้ ทัง้ นี้ เพียงเท่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าซือ้ ได้ใช้จา่ ยไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
		 (๖) ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
			 (๗) ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้องจัดให้ผเู้ ช่าซือ้ สามารถใช้สทิ ธิในการเรียกร้องให้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
			 (๘) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหนี้ที่ยังคงค้างชําระ
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐)
ในส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชําระ ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
			 (๙) ในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญากําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อส่งค�ำบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้
เช่าซือ้ จะส่งค�ำบอกกล่าวทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผเู้ ช่าซือ้ และผูค้ าํ้ ประกันตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุ
ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้ำประกันแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
					 เว้นแต่กรณีที่ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค�้ำประกันมีความประสงค์จะขอรับค�ำบอกกล่าวเป็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้ำประกัน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ
			 (๑๐) 	กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอช�ำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนช�ำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลด
แก่ผเู้ ช่าซือ้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบีย้ เช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ โดยให้คดิ คํานวณ
จุ ล นิิ ติ
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วย เรือ่ ง สัญญาเช่า ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำ� หนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท�ำบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น
			 (๑๑)		 กรณีสญ
ั ญาเช่าซือ้ ก�ำหนดให้ผเู้ ช่าซือ้ ต้องจัดหาผูค้ ำ�้ ประกันการเช่าซือ้ ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้อง
ตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการท�ำสัญญาค�้ำประกันซึ่งมีค�ำเตือนสําหรับผู้ค�้ำประกันไว้หน้าสัญญา
ค�ำ้ ประกันนัน้ โดยมีขอ้ ความเป็นภาษาไทยทีส่ ามารถเห็นและอ่านได้ชดั เจน มีหวั เรือ่ งว่า “ค�ำเตือนสําหรับ
ผู้ค�้ำประกัน” ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่า ๔ มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีจ�ำนวนไม่เกิน ๑๑ ตัวอักษรใน
๑ นิ้ว และก�ำหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค�้ำประกันในสัญญาค�้ำประกัน ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
ตรงกับค�ำเตือนดังกล่าว
			 (๑๒)		 การผิดสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จะต้องเป็นข้อความที่
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวด�ำ หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความ
ทั่วไป
๓. ข้อสัญญาทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจท�ำกับผูบ้ ริโภคต้องไม่ใช้ขอ้ สัญญาทีม่ ลี กั ษณะหรือความหมาย
ในลักษณะท�ำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
		 (๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชำ� ระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือ
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ เกีย่ วกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซงึ่ เกิดขึน้ ก่อนทีผ่ เู้ ช่าซือ้ จะเข้าท�ำสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
		 (๒) ข้อสัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�ำระค่างวดตาม
สัญญาเช่าซื้อ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) บวกร้อยละ ๓ ต่อปี
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
		 (๓) ข้อสัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค�้ำประกัน เว้นแต่เป็น
กรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคำ� สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
		 (๔) ข้อสัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�ำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกท�ำลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่เป็น
ความผิดของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ
หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความ
จ�ำเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
			 (๕) ข้อสัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�ำระเงินใด ๆ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิก
สัญญาเช่าซือ้ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทเี่ ช่าซือ้ เว้นแต่เบีย้ ปรับ ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ�ำเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
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สรุปสาระสำ�คัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค
่ วบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

			 (๖) ข้อสัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ
			 (๗) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากที่
ประกาศนี้กําหนด
			 อนึ่ง บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทํากับผู้บริโภค
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธรุ กิจให้เช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
บทสรุป
ดังได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส�ำคัญเป็นการเพิ่มความ
คุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมุ่งคุ้มครองผู้ที่เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้เพื่อการ
ส่วนตัวเท่านัน้ ไม่คมุ้ ครองกรณีผเู้ ช่าซือ้ ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล หรือการเช่าซือ้ เพือ่ การขนส่ง การค้า ธุรกิจหรือ
เพื่อสินจ้าง โดยได้ก�ำหนดรูปแบบของสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ให้เช่าซื้อต้องจัดท�ำให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�ำหนด ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องท�ำตารางแสดงภาระหนี้แนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ
โดยให้แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินค่าเช่าซือ้ ทีต่ อ้ งช�ำระในแต่ละงวด แยกเป็นเงินต้น ดอกเบีย้
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และจ�ำนวนค่าเช่าซือ้ ทีค่ งค้าง แยกเป็นเงินต้นคงค้างและดอกเบีย้ ค่าเช่าซือ้ รวมทัง้ ส่วนลด
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ กรณีมีการขอช�ำระค่าเช่าซื้อ
คงค้างทั้งหมดในคราวเดียว หรือโปะเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective
Interest Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก)
ให้ผบู้ ริโภครับรูด้ ว้ ย แต่กฎหมายมิได้บงั คับให้ผปู้ ระกอบธุรกิจต้องเปลีย่ นมาใช้อตั ราดอกเบีย้ แบบลดต้น
ลดดอก และดอกเบีย้ ค่าปรับกรณีผเู้ ช่าซือ้ ผิดนัดช�ำระค่างวด ให้คดิ จากอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าซือ้
ที่แปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี
นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น เช่น ค่าเอกสารทวงถาม
เอกสารขอน�ำเงินค่างวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งก�ำหนดให้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เช่าซื้อทราบก่อนอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจต้องมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังจะได้รับดอกเบี้ยลดลงกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดช�ำระหนี้ด้วย
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมประกาศฉบับนีส้ ง่ ผลให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความคุม้ ครองและประโยชน์อย่าง
แท้จริงในการท�ำสัญญาเช่าซื้อ และช่วยกระตุ้นยอดการเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ให้สูงขึ้น อันจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย

จุ ล นิิ ติ
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