
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 

เรื่อง ให้ธุรกิจให้เชา่ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร 
เป็นธุรกิจทีค่วบคุมสญัญา 

พ.ศ. .... 
………………………………………………………… 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
และลักษณะสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
รถจักรยานยนต ์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

ข้อ ๔  ในประกาศนี ้ 
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” หมายความว่า การประกอบกิจการค้า 

โดยเจ้าของน าเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้บุคคลธรรมดาเช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้
เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลใช้เป็นการ
ส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่น าไปใช้ท าการขนส่งเพ่ือการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจ้าง 

“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้าและมีล้อ 
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย 
เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่น าไปใช้ท าการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจ้าง  

“รถแทรกเตอร์” หมายความว่า รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง 
ได้แก่ รถไถนั่งขับ รถไถนา รถด านา หรือรถที่เรียกชื่ออย่างอื่นในท านองเดียวกัน ที่มุ่งหมายส าห รับใช้ใน
การเกษตร การขุด การตัก การดันหรือการฉุดลาก รวมทั้งรถยนต์ส าหรับใช้ในการลากจูงส าหรับเกษตรกร  
รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตรที่มิได้ใช้ประกอบธุรกิจขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก 

“เครื่องจักรกลการเกษตร” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและ
สัตว์ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการทุนแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพ การแปรผลผลิต
การเกษตรและการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรรถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร 



 

 

“ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้” หมายความว่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีรถประจ าปี 
เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง (ต่อรายการ) 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์  รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร
ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ ค่าปรับ เนื่องจาก
การเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
                      “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” หมายความว่า เงินที่ผู้ให้เช่าซื้อ 
เรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อ เพื่อเป็นค่าติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ 
หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าติดตาม 
เอารถยนต ์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ 

“อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย
ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยตามเงินต้นที่มีการช าระแล้วจนลดลง หรือคิดแบบลดเงินต้น
พร้อมลดดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด 

ข้อ ๕  สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร
ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน 
มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และต้องใช้ข้อสัญญาที่
มีสาระส าคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ 
      ก. ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง สภาพของรถยนต์  รถจักรยานยนต์  

รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าธรรมเนียมว่าเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้
แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) 

ข. ราคาเงินสด จ านวนเงินจอง จ านวนเงินดาวน์ ราคาเงินสดส่วนที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 
(Flat Interest Rate) ในการค านวณผลตอบแทนให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) 
จ านวนงวดที่ผ่อนช าระ จ านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จ านวนเงินค่าเช่าซื้อที่ผ่อนช าระในแต่ละงวด จ านวน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช าระในแต่ละงวด เริ่มช าระค่างวดแรกในวันที่ และช าระค่างวดต่อๆ ไปภายในวันที่  

ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ตามกลไกตลาด ทั้งนี้หากค านวณเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) แลว้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี 

ค. วิธีค านวณจ านวนเงินค่าเช่าซื้อ จ านวนค่าเช่าซื้อ จ านวนดอกเบี้ยที่ช าระ และจ านวน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช าระในแต่ละงวด  

 ง. ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส าหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย โดยให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องช าระ วัน เดือน ปี ที่ช าระเงินค่างวดเช่าซื้อ จ านวนเงินค่าเช่าซื้อที่ช าระ  
ในแต่ละงวด โดยแยกเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจ านวนเงินค่าเช่าซื้อคงค้าง  
โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รวมทั้ งจ านวนส่ วนลดที่ผู้ เช่าซื้ อจะได้รับตาม (๑๐)  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อส่งมอบให้ผู้เช่าซื้อพร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ  



 

 

จ. อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อที่คณะกรรมการก ากับ
การทวงถามหนี้ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ โดยให้ระบุวิธีการคิดค านวณค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้          
ต้องมีหลักฐาน หรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้สามารถตรวจสอบได้ด้วย 
  ฉ. ข้อสัญญาในการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อตามที่ผู้เช่าซื้อร้องขอให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดค่าใช้จ่าย เพียง
เท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกินสองพัน
บาทถ้วน 
  (๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้         
ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าธรรมเนียมที่เช่าซื้อ      
ตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที  

ผู้ เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องช าระ ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์  รถจักรยานยนต์  
รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บตามระเบียบ (ถ้ามี) 
  ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องด าเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์  รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์      
หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับ
เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการจดทะเบียนดังกล่าวครบถ้วนจากผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่             
ไม่สามารถท าการจดทะเบียนโอนดังกล่าวได ้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ (ถ้ามี) 

หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบี้ยปรับ โดยค านวณจากมูลค่า
เช่าซื้อในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อต้องช าระในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อและอาจเรียก
ค่าปรับตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่เรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อ (ถ้ามี) และถ้าผู้เช่าซื้อด าเนินคดีทางศาล
เพื่อเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อจดทะเบียนโอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร 
ค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับภาระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนี ยม ค่าทนายความ         
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีดังกล่าวแทนผู้เช่าซื้อ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ เช่าซื้อ ได้ใช้จ่ายไปจริง 
โดยประหยัด ตามความจ าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร 

 (๓) กรณีผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะน าเงินค่างวดของผู้ เช่าซื้อที่ ได้ช าระแล้วในงวดต่อมา  
เพื่อน ามาหักช าระเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องช าระในแต่ละงวด หรือค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อนั้น ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับแจ้ง แต่ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่มีหนังสือดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิน าเงิน  
ค่างวดต่อมานั้นมาหักช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อที่น ามาช าระ
เตม็จ านวนในงวดนั้นไม่ได้  

กรณีผู้ให้เช่าซื้อได้หักเงินค่างวดตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้เช่าซื้อน าเงินในส่วนที่ขาดของค่างวดเช่าซื้อนั้น มาช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับ
หนังสือดังกล่าว หากผู้เช่าซื้อมิได้ช าระเงินส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เช่าซื้อผิด
นัดเฉพาะเงินค่างวดเช่าซื้อบางส่วนที่ยังมิได้ช าระนั้น 

(๔) กรณีผู้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบรถยนต์  รถจักรยานยนต์  
รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เช่าซื้อคืนในสภาพที่ใช้การได้ดีให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ณ ส านักงานใหญ่ 



 

 

ส านักงานสาขา หรือส านักงานตัวแทนของผู้ให้เช่าซื้อ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ตามประมวลกฎหมาย    
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๓ ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าทีด่ าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 

ก. ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรับมอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกล
การเกษตร ที่เช่าซื้อคืนจากผู้เช่าซื้อทันทีพร้อมกับออกเอกสารการรับมอบรถยนต ์รถจักรยานยนต ์รถแทรกเตอร์ 
หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เช่าซื้อและเอกสารที่แสดงว่าสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง มอบให้แก่ผู้เช่าซื้อเพื่อเป็น
หลักฐานด้วย  
  ข. ผู้ให้เช่าซื้อไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับช าระจากผู้เช่าซื้อไปแล้ว และผู้เช่าซื้อไม่ต้อง
ช าระค่าเช่าซื้องวดต่อๆ ไปภายหลังการบอกเลิกสัญญาแล้ว 
  ค. ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าเสื่อมราคา ค่าขาดราคา หรือค่าขาดประโยชน์ใดๆ 
จากผู้เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายหรือบุบสลายใดๆ แก่รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เช่าซื้อซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์ในขณะรับมอบคืน ค่าเช่าซื้องวดที่
ผิดนัด และดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด  

 ง. ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ 
ภายหลังการบอกเลิกสัญญาแล้ว 

(๕) ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติดๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือ
บอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างช าระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อ
ได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวน้ัน ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 

 เมื่อผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อไม่ว่ากรณีใด และได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต ์รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกล
การเกษตร ที่ให้เช่าซื้อแล้ว ทั้งนี้ ก่อนน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร 
ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าทีด่ าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 
  ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายในระยะเวลายี่สิบวันได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ 
โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดค านวณตาม (๑๐) แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าว 
ภายในระยะเวลานั้น นับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้ เช่าซื้อ เพื่อให้ผู้ค้ าประกันใช้สิทธิ น้ัน                    
โดยให้ผู้ค้ าประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ าประกันอาจโอนสิทธิตามความในวรรค
นี้ให้บุคคลภายนอกได ้
  กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากเหตุของการไม่ได้แจ้งแก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อให้ค านวณจากเงินค่างวดที่ผิดนัดช าระเงินค่างวดที่ยัง 
ไม่ถึงก าหนดช าระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องช าระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อก่อนมีการบอกเลิกสัญญา 

 ข. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด ในหนังสือแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ท าการขาย 
วัน และสถานที่ที่ท าการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้  ทั้งนี้  เฉพาะการประมูลหรือ 



 

 

ขายทอดตลาดครั้งแรก ให้ผู้ให้เช่าซื้อแจ้งราคาที่จะขายให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกันทราบด้วย และห้ามปรับลด
ราคาดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดน้ันให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกันทราบก่อน 

กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร 
ออกขายตามวรรคหนึ่ง หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตามข้อ (๕) ก. วรรคสาม 
ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนทีเ่กินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้สว่นที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว 
ผู้ เช่าซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาดเป็นค่าเช่าซื้องวดที่ผิดนัด ค่าเช่าซื้องวดที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระและ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อก่อนมีการบอกเลิกสัญญา 

 ค. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ท าการขาย วัน สถานที่ที่ท าการขาย ราคาที่ขายได้        
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ าเป็น 
และมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งจ านวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อ หรือจ านวนเงินที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดใน 
ส่วนที่ขาดตามข้อ (๕) ข. วรรคสอง ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ท าการขาย ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อ
จะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของมูลหนี้ส่วนที่ขาดนั้น  

ง. กรณีที่ผู้ ให้ เช่าซื้อจะน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกล
การเกษตร ออกขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้เช่าซื้อต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการเข้า
ร่วมประมูลหรือการขายทอดตลาดของผู้ให้เช่าซื้อด้วย  

(๖ ) ผู้ ให้ เช่าซื้อต้องไม่ เข้าสู้ ราคาไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต ์รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(๗) ผู้ให้เช่าซื้อต้องจัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือ
ผู้ผลิตได้โดยตรง (ถ้ามี) 

(๘) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหนี้ที่ยังคงค้างช าระตาม
สัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดค านวณตาม (๑๐) ในส่วนที่เกิน
จากมูลหนี้ค้างช าระ ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ 

(๙) ในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญาก าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้เช่าซื้อ
จะส่งค าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกันตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา      
หรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ าประกันแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้เช่าซื้อหรือ 
ผู้ค้ าประกันมีความประสงค์จะขอรับค าบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ าประกันต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ 

(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอช าระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อน
ช าระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ 
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ โดยให้คิดค านวณตามมาตรฐาน
การบัญชีว่าด้วย เรื่อง สัญญาเช่า ที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
และกฎหมายอ่ืน 



 

 

(๑๑) กรณีสัญญาเช่าซื้อก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้ าประกันการเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อต้อง    
ตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการท าสัญญาค้ าประกันซึ่งมีค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันไว้หน้าสัญญาค้ าประกันนั้น 
โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า  “ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน”  
ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และมีจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และก าหนด 
ข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ าประกันในสัญญาค้ าประกัน ซึ่งมีสาระส าคัญตรงกับค าเตือนดังกล่าว 

(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จะต้องเป็นข้อความที่ 
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวด าหรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป 

ข้อ ๖  ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือ 
มีความหมายท านองเดียวกัน ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ข้อสัญญาที่ เป็นการผลักภาระให้ผู้ เช่าซื้อเป็นผู้ ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร                      
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต ์รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว  

 (๒) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน เว้นแต่ 
เป็นกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๓) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช าระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์  รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร  ที่ เช่าซื้อสูญหาย ถูกท าลาย ถูกยึด  
ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถาม
หนี้ค่าเช่าซื้อ หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ  ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด        
ตามความจ าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร 
  (๔) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช าระเงินใดๆ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เช่าซื้อ 
เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียง
เท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร 

(๕) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใดๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ 

(๖) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้ ให้ เช่าซื้อเรียกเก็บ เงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจาก 
ที่ประกาศนี้ก าหนด 

ข้อ ๗ บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ท ากับผู้บริโภค 
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๖๑ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใชบ้ังคับได้ต่อไป 

          ประกาศ ณ วันที่     .......................... พ.ศ. ... 
    

                                                                                      ( นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ ) 
           ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา 



 

 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค้้าประกัน 
 

  ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะลงนามใน
สัญญาค้ าประกัน 

  การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันกับ......................................................................
เพื่อค้ าประกันตามสัญญาเช่าซื้อ เลขที่ ............................................ ลงวันที่ ....................................................
ระหว่าง............................................... (ผู้ให้เช่าซื้อ)กับนาย/นาง/นางสาว ....................................... (ผู้เช่าซื้อ)  
ผู้ค้ าประกันจะมีความผูกพันกับผู้ให้เช่าซื้อ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อตามมูลหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น 

            ๒. ข้อตกลงใดที่ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับผู้เช่าซื้อหรือในฐานะเป็นลูกหนี้
ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ค้ าประกันที่เป็นนิติบุคคลจะยินยอมที่จะรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม  

๓. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัด ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือ 
บอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระ 
  ๔. เมื่อผู้ให้เช่าซื้อทวงให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันมีสิทธิขอให้เรียกผู้เช่าซื้อช าระก่อน
ก็ได้ เว้นแต่ผู้เช่าซื้อจะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าผู้เช่าซื้อไปอยู่แห่งใด  
ในพระราชอาณาเขต 

  ๕. ถึ งแม้ผู้ ให้ เช่าซื้ อจะได้ เรียกให้ผู้ เช่ าซื้ อช าระหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์แล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ าประกันพิสูจน์ได้ว่าผู้เช่าซื้อนั้นมีทางที่จะช าระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้  
ผู้เช่าซื้อช าระหน้ีนั้น จะไม่เป็นการยาก ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบังคับการช าระหน้ีเอาจากทรัพย์สินของผู้เช่าซื้อก่อน 

  ๖. ถ้าผู้ให้เช่าซื้อมีทรัพย์ของผู้เช่าซื้อยึดถือไว้เป็นประกัน เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ ผู้ให้เช่าซื้อ
จะต้องให้ช าระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน 
  ๗. ข้อตกลงที่ผู้ค้ าประกันท าไว้ล่วงหน้าก่อนผู้ให้เช่าซื้อผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้ 
ผู้ ให้ เช่าซื้อผ่อนเวลาแก่ผู้ เช่าซื้อ ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้  เว้นแต่ผู้ค้ าประกันที่ เป็นสถาบันการเงิน 
หรือค้ าประกันเพ่ือสินจ้างเป็นปกติธุระ  
  ๘. ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าซื้อได้ท าการลดหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ผู้ เช่าซื้อ รวมทั้งดอกเบี้ย  
ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อตกลงรับข้อเสนอดังกล่าว ผู้ค้ าประกันรับ
ผิดเฉพาะมูลหนี้ที่มีการลดหนี้ตามเงื่อนไขข้างต้น หรือผู้ค้ าประกันจะเข้าสวมสิทธิเพื่อช าระหนี้ตามมูลหนี้
ดังกล่าวได้ 
  ๙. ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน 
  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาค้ าประกัน  
  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน 

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ให้เช่าซื้อ 



 

 

ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

งวดที ่

วันช้าระ 

ค่าเช่าซื้อ 

(วัน/เดือน/ปี) 

จ้านวนเงิน

ค่าเช่าซื้อ

(รายงวด) 

การน้าเงินค่างวดเช่าซื้อไปช้าระ 
จ้านวนเงิน 

ค่าเช่าซื้อคงค้าง 

 

ส่วนลด 

ดอกเบี้ยเช่าซือ้               

ห้าสบิเปอร์เซ็นต์

(๕๐ เปอร์เซน็ต์) 

เงินตน้ 
ดอกเบี้ย

ค่าเช่าซื้อ 

ภาษ ี

มูลค่าเพิ่ม 

เงินตน้        

คงคา้ง 

ดอกเบี้ย

เช่าซื้อ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
































