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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เร่ือง  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบกับมาตรา  ๓  
มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญาและลักษณะสัญญา  พ .ศ.  ๒๕๒๒  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เร่ือง  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เร่ือง  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  การประกอบกิจการค้าโดยเจ้าของ 

นําเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้บุคคลธรรมดาเช่า  และให้คําม่ันว่าจะขายรถยนต์ 
หรือรถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า  โดยมีเง่ือนไขที่ผู้เช่า
ได้ใช้เงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

“รถยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็น 
การส่วนตัวเท่านั้น  โดยไม่นําไปใช้ทําการขนส่ง  เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพื่อสินจ้าง   

“รถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  รถที่เดินด้วยกําลังเคร่ืองยนต์หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ  
ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ  และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเคร่ืองยนต์ด้วย   
เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น  โดยไม่นําไปใช้ทําการขนส่ง  เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพื่อสินจ้าง   

“ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้”  หมายความว่า  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าภาษีรถประจําปี   
เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า  ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเคร่ืองยนต์  สีรถ  ชนิดเชื้อเพลิง  (ต่อรายการ)  
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
ค่าธรรมเนียมใบแทนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีรถ  ค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนเคร่ืองยนต์  สีรถ  
ชนิดเชื้อเพลิง  และค่าเบ้ียประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ให้เช่าซื้อ
เรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อเพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์  
หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าติดตามเอารถยนต์   
หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ 

“อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปี  (Effective  Interest  Rate)  หมายความว่า  อัตราดอกเบ้ีย
สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบ้ีย
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  โดยคิดดอกเบ้ียจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด 

ขอ้ ๔ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค  ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน  มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร  โดยมีจํานวน 
ไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว  และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ 
 ก. ย่ีห้อ  รุ่น  หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง  สภาพของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

ว่าเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว  และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว  โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์  รวมทั้งภาระผูกพัน
ของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  (ถ้ามี) 

 ข. ราคาเงินสด  จํานวนเงินจอง  จํานวนเงินดาวน์  ราคาเงินสดส่วนที่เหลือ  อัตราดอกเบ้ีย
คงที่ต่อปี  (Flat  Interest  Rate)  ในการคํานวณผลตอบแทนให้ระบุอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปี  
(Effective  Interest  Rate)  จํานวนงวดท่ีผ่อนชําระ  จํานวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น  จํานวนเงินค่าเช่าซื้อ 
ที่ผ่อนชําระในแต่ละงวด  จํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในแต่ละงวด  เร่ิมชําระค่างวดแรกในวันที่   
และชําระค่างวดต่อ ๆ  ไปภายในวันที่   

 ค. วิธี คํานวณจํานวนเงินค่าเช่าซื้อ   จํานวนค่าเช่าซื้อ   จํานวนดอกเบ้ียที่ ชํ าระ   
และจํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในแต่ละงวด   

 ง. ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสําหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย  โดยให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องชําระ  วัน  เดือน  ปี  ที่ชําระเงินค่างวดเช่าซื้อ  จํานวนเงิน
ค่าเช่าซื้อที่ชําระในแต่ละงวด  โดยแยกเป็นเงินต้น  ดอกเบ้ียค่าเช่าซื้อ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และจํานวนเงิน 
ค่าเช่าซื้อคงค้าง  โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง  ดอกเบ้ียค่าเช่าซื้อ  รวมท้ังจํานวนส่วนลดที่ผู้เช่าซื้อจะได้รับ
ตาม  (๑๐)  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อส่งมอบให้ผู้เช่าซื้อพร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ   

 จ. อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหน้ีค่าเช่าซื้อที่คณะกรรมการ
กํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี  โดยให้ระบุวิธีการคิดคํานวณ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาเช่าซื้อ   
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ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้  ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อได้เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง   
โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  และมีเหตุผลอันสมควร  ทั้งนี้  อัตราดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในภายหลังได้  เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้กระทําเช่นว่านั้นได้ 

(๒) เม่ือผู้เช่าซื้อได้ชําระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้   
ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที  โดยผู้เช่าซื้อต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บ  และผู้ให้เช่าซื้อ 
ต้องดําเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการจดทะเบียนครบถ้วนจากผู้เช่าซื้อ  เว้นแต่เป็นกรณี
ที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถทําการจดทะเบียนโอนได้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ 

หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบ้ียปรับโดยคํานวณจากมูลค่าเช่าซื้อ
ในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อต้องชําระในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อ  และถ้าผู้เช่าซื้อ
ดําเนินคดีทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเบ้ียปรับ  ผู้ ให้ เช่าซื้อต้องรับภาระค่าธรรมเนียม   
ค่าทนายความ  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดีดังกล่าว  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ผู้เช่าซื้อ 
ได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  และมีเหตุผลอันสมควร 

(๓) กรณีผู้ ให้ เช่าซื้อประสงค์จะนําเงินค่างวดของผู้ เช่าซื้อที่ ได้ชําระแล้วในงวดต่อมา   
เพื่อหักชําระเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องชําระในแต่ละงวด  ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ  ค่าเบ้ียปรับชําระค่างวดล่าช้า  ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับแจ้ง  แต่ถ้าผู้ให้เช่าซื้อ 
ไม่มีหนังสือดังกล่าว  ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธินําเงินค่างวดต่อมานั้นมาหักชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว  และผู้ให้เช่าซื้อ
จะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อที่นํามาชําระเต็มจํานวนในงวดน้ันไม่ได้   

กรณีผู้ให้เช่าซื้อได้หักเงินค่างวดตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้เช่าซื้อนําเงินในส่วนที่ขาดของค่างวดเช่าซื้อนั้น  มาชําระให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อ
ได้รับหนังสือดังกล่าว  หากผู้ เช่าซื้อมิได้ชําระเงินส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว   
ให้ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดเฉพาะเงินค่างวดเช่าซื้อบางส่วนที่ยังมิได้ชําระน้ัน 

(๔) ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ  กัน  และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือ
บอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดท่ีค้างชําระน้ันภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับ
หนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น  ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 

(๕) เม่ือสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ  และผู้ให้เช่าซื้อได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ  ทั้งนี้ก่อนนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือ 
วิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม  ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ดําเนินการตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 
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 ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เพื่อให้ผู้เช่าซื้อ
ใช้สิทธิซื้อก่อนได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ  โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ
ตามอัตราและการคิดคํานวณตาม  (๑๐)  แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลานั้น  ให้ผู้ให้เช่าซื้อ
มีหนังสือแจ้งผู้คํ้าประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของ 
ผู้เช่าซื้อเพื่อให้ผู้คํ้าประกันใช้สิทธินั้น  โดยให้ผู้คํ้าประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ 

 กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุ
ของการไม่ได้แจ้งแก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้คํ้าประกัน  แล้วแต่กรณี 

 ข. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ในหนังสือแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ทําการขาย 
วันและสถานที่ที่ทําการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ 

 กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายตามวรรคหน่ึง  หากได้ราคาเกินกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ  ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ  แต่ถ้าได้ 
ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ  ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดน้ัน   

 ค. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทําการขาย  วัน  สถานที่ที่ทําการขาย  ราคาที่ขายได้  
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขาย  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  
และมีเหตุผลอันสมควร  รวมทั้งจํานวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อ  หรือจํานวนเงินที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิด
ในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ  ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทําการขาย  ทั้งนี้   
ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคํานวณตาม  (๑๐) 

 มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม  ก.  และ  ข.  ให้คํานวณจากเงินค่างวดที่ค้างชําระ  
และเงินค่างวดท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระท่ีผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชําระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ   
และให้หมายความรวมถึงเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ  ทั้งนี้  
เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  และมีเหตุผลอันสมควร 

(๖) ผู้ให้เช่าซื้อต้องไม่เข้าสู้ราคาไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ที่ให้เช่าซื้อ  ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(๗) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง 

(๘) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหนี้ที่ ยังคงค้างชําระ 
ตามสัญญาเช่าซื้อ  โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคํานวณตาม  (๑๐)   
ในส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชําระ  ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ 

(๙) ในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญากําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อส่งคําบอกกล่าวเป็นหนังสือ  ผู้ให้เช่าซื้อ
จะส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้คํ้าประกันตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา  
หรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้คํ้าประกันแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือคร้ังหลังสุด  เว้นแต่กรณีที่ผู้เช่าซื้อ 
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หรือผู้คํ้าประกันมีความประสงค์จะขอรับคําบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เช่าซื้อหรือผู้คํ้าประกัน 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ 

(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว  โดยไม่ผ่อนชําระ
ค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ  เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ  ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ 
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบ้ียเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ  โดยให้คิดคํานวณตามมาตรฐาน 
การบัญชีว่าด้วย  เร่ือง  สัญญาเช่า  ที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชีกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น 

(๑๑) กรณีสัญญาเช่าซื้อกําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้คํ้าประกันการเช่าซื้อ  ผู้ให้เช่าซื้อต้องตกลง
กับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการทําสัญญาคํ้าประกันซึ่งมีคําเตือนสําหรับผู้คํ้าประกันไว้หน้าสัญญาคํ้าประกันนั้น  
โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน  มีหัวเร่ืองว่า  “คําเตือนสําหรับผู้คํ้าประกัน”  
ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตร  และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร  และมีจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว  และกําหนด
ข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันในสัญญาคํ้าประกัน  ซึ่งมีสาระสําคัญตรงกับคําเตือนดังกล่าว 

(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ  จะต้องเป็นข้อความที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง  หรือตัวดําหรือตัวเอน  ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป 

ข้อ ๕ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมาย
ทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม  ค่าภาษีอากร  หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  เก่ียวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว   

(๒) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบ้ียปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ
เกินกว่าอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปี  (Effective  Interest  Rate)  บวกร้อยละสามต่อปี  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี   

(๓) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปล่ียนแปลงผู้คํ้าประกัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่ 
ผู้คํ้าประกันถึงแก่ความตาย  หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคน
ไร้ความสามารถ  หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชําระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย  ถูกทําลาย  ถูกยึด  ถูกอายัด  หรือถูกริบ  โดยมิใช่เป็น
ความผิดของผู้เช่าซื้อ  เว้นแต่เบ้ียปรับ  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ  
หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  
และมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชําระเงินใด ๆ   ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ  
และกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ  เว้นแต่เบ้ียปรับ  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ  หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง  
โดยประหยัด  ตามความจําเป็น  และมีเหตุผลอันสมควร 

(๖) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ  เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ  โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ 

(๗) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  นอกเหนือจากที่ประกาศนี้
กําหนด 

ข้อ ๖ บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทํากับผู้บริโภค
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เร่ือง  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป 

ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สําเรียง  เมฆเกรียงไกร   

ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา 



ค้ำเตือนส้ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
 

  ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค ้าประกัน ผู้ค ้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญาค ้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค ้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะลงนามใน
สัญญาค ้าประกัน 

  การที่ผู้ค ้าประกันลงนามในสัญญาค ้าประกันกับ......................................................................
เพื่อค ้าประกันตามสัญญาเช่าซื อ เลขที่ ............................................ ลงวันที่ ....................................................
ระหว่าง............................................... (ผู้ให้เช่าซื อ)กับนาย/นาง/นางสาว ....................................... (ผู้เช่าซื อ)  
ผู้ค ้าประกันจะมีความผูกพันกับผู้ให้เช่าซื อ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  

  ๑. ผู้ค ้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื อตามมูลหนี ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื อเท่านั น 

            ๒. ข้อตกลงใดที่ก้ำหนดให้ผู้ค้้ำประกันต้องรับผิดอย่ำงเดียวกับผู้เช่ำซื้อหรือในฐำนะเป็น
ลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ค้้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลจะยินยอมที่จะรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมหรือ
ในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วม  

๓. เมื่อผู้เช่ำซื้อผิดนัด ให้ผู้ให้เช่ำซื้อมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค้้ำประกันภำยในหกสิบวันนับ
แต่วันทีผู่้เช่ำซื้อผิดนัด และไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใดผู้ให้เช่ำซื้อจะเรียกให้ผู้ค้้ำประกันช้ำระหน้ีก่อนที่หนังสือ 
บอกกล่ำวจะไปถึงผู้ค้้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้้ำประกันที่จะช้ำระหนี้เมื่อหน้ีถึงก้ำหนดช้ำระ 
  ๔. เมื่อผู้ให้เช่ำซื้อทวงให้ผู้ค้้ำประกันช้ำระหนี้ ผู้ค้้ำประกันมีสิทธิขอให้เรียกผู้เช่ำซื้อช้ำระก่อน
ก็ได้ เว้นแต่ผู้เช่ำซื้อจะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำยเสียแล้ว หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้เช่ำซื้อไปอยู่แห่งใด 
ในพระรำชอำณำเขต 

  ๕. ถึงแม้ผู้ ให้ เช่ำซื้ อจะได้ เรียกให้ผู้ เช่ ำซื้อช้ำระหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์หรือ
รถจักรยำนยนต์แล้วก็ตำม ถ้ำผู้ค้้ำประกันพิสูจน์ได้ว่ำผู้เช่ำซื้อนั้นมีทำงที่จะช้ำระหนี้ได้ และกำรที่จะบังคับให้ 
ผู้เช่ำซื้อช้ำระหน้ีนั้น จะไม่เป็นกำรยำก ผู้ให้เช่ำซื้อจะต้องบังคับกำรช้ำระหน้ีเอำจำกทรัพย์สินของผู้เช่ำซื้อก่อน 

  ๖. ถ้ำผู้ให้เช่ำซื้อมีทรัพย์ของผู้เช่ำซื้อยึดถือไว้เป็นประกัน เมื่อผู้ค้้ำประกันร้องขอ ผู้ให้เช่ำซื้อ
จะต้องให้ช้ำระหนี้เอำจำกทรัพย์ซึ่งเป็นประกันน้ันก่อน 
  ๗. ข้อตกลงที่ผู้ค้้ำประกันท้ำไว้ล่วงหน้ำก่อนผู้ให้เช่ำซื้อผ่อนเวลำอันมีผลเป็นกำรยินยอมให้ 
ผู้ ให้ เช่ำซื้อผ่อนเวลำแก่ผู้ เช่ำซื้อ  ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้ เว้นแต่ผู้ค้้ำประกันที่ เป็นสถำบันกำรเงิน 
หรือค้้ำประกันเพ่ือสินจ้ำงเป็นปกติธุระ  
  ๘. ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าซื อได้ท้าการลดหนี ตามสัญญาเช่าซื อให้แก่ผู้ เช่าซื อ รวมทั งดอกเบี ย  
ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันตามสัญญาเช่าซื อ และผู้เช่าซื อตกลงรับข้อเสนอดังกล่าว ผู้ค ้าประกันรับ
ผิดเฉพาะมูลหนี ที่มีการลดหนี ตามเงื่อนไขข้างต้น หรือผู้ค ้าประกันจะเข้าสวมสิทธิเพื่อช้าระหนี ตามมูลหนี 
ดังกล่าวได้ 
  ๙. ผู้ค ้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่าด้วยค ้าประกัน 
  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ค ้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาค ้าประกัน  
  ทั งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจค้าเตือนนี แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ค ้าประกัน 

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ให้เช่าซื อ 



ตำรำงแสดงภำระหนี ตำมสัญญำเช่ำซื อ 
 

งวดที ่
วันช้ำระ 
ค่ำเช่ำซื อ 

(วัน/เดือน/ปี) 

จ้ำนวนเงิน
ค่ำเช่ำซื อ
(รำยงวด) 

กำรน้ำเงินคำ่งวดเช่ำซื อไปช้ำระ 
จ้ำนวนเงิน 

ค่ำเช่ำซื อคงค้ำง 
 

ส่วนลด 
ดอกเบี ยเช่ำซื อ               

ห้ำสบิเปอร์เซ็นต ์

(๕๐ เปอร์เซน็ต์) 

เงินตน้ 
ดอกเบี ย
ค่ำเช่ำซื อ 

ภำษ ี
มูลค่ำเพิ่ม 

เงินตน้        
คงคำ้ง 

ดอกเบี ย
เช่ำซื อ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


