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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง  ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายประกอบกับมาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ข้อ ๒ ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  การประกอบกิจการค้า  โดยเจ้าของ

นําเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้เช่า  และให้คําม่ันว่าจะขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า  โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวน
เท่านั้นเท่านี้คราว 

“รถยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล   
เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อย
กิโลกรัม  ซ่ึงมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

“รถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์  หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อ  
ไม่เกินสองล้อ  ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ  และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย 

“รถใช้แล้ว”  หมายความว่า  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  แล้ว 

ข้อ ๔ สัญญาเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค  ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน  มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร  โดยมี
จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว  และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) รายละเอียดเก่ียวกับ 
 ก. ยี่ห้อ  รุ่น  หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง  สภาพของรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ว่าเป็นรถใหม่  หรือรถใช้แล้ว  และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว  โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์  
รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  (ถ้ามี) 

 ข. ราคาเงินสด  จํานวนเงินจอง  จํานวนเงินดาวน์  ราคาเงินสดส่วนที่เหลือ  อัตราดอกเบ้ีย 
ที่เช่าซ้ือ  จํานวนงวดที่ผ่อนชําระ  จํานวนเงินค่าเช่าซ้ือทั้งส้ิน  จํานวนค่าเช่าซ้ือที่ผ่อนชําระในแต่ละงวด  
จํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในแต่ละงวด  เริ่มชําระค่างวดแรกในวันที่  ชําระค่างวดต่อ ๆ  ไปภายในวันที่ 

 ค. วิธีคํานวณจํานวนเงินค่าเช่าซ้ือ  และจํานวนค่าเช่าซ้ือ  จํานวนดอกเบ้ียที่ชําระ  
จํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระในแต่ละงวด 

(๒) เม่ือผู้เช่าซ้ือได้ชําระเงินค่าเช่าซ้ือครบถ้วน  รวมทั้งเงินจํานวนอ่ืนใด  ตามที่กําหนดไว้   
ในสัญญาแล้ว  กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือตกเป็นของผู้เช่าซ้ือทันที  และผู้ให้เช่าซ้ือ  
จะดําเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซ้ือภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้รับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการจดทะเบียนจากผู้เช่าซ้ือครบถ้วน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถทําการโอนทะเบียนได้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซ้ือ  หากผู้ให้เช่าซ้ือ 
ไม่ปฏิบัติ  ผู้ให้เช่าซ้ือยินยอมเสียเบ้ียปรับโดยคํานวณจากมูลค่าเช่าซ้ือในอัตราเท่ากับอัตราเบ้ียปรับที่ผู้ให้
เช่าซ้ือกําหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องชําระในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระค่าเช่าซ้ือ  และถ้าผู้เช่าซ้ือต้องดําเนินคดี
ทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเบ้ียปรับ  ผู้ให้เช่าซ้ือจะรับภาระค่าธรรมเนียม  ค่าทนายความ 
ตามความเป็นจริง  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดีดังกล่าว 

(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ชําระเงินค่าธรรมเนียม  ค่าภาษีอากร  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ผู้เช่าซ้ือ 
มีหน้าที่ชําระแทนผู้เช่าซ้ือไปแล้ว  ถ้าผู้ให้เช่าซ้ือไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือนําเงินดังกล่าวมาชําระ
ภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และผู้ให้เช่าซ้ือประสงค์จะนําเงินค่างวดของผู้เช่าซ้ือ
ในงวดต่อมามาหักชําระเงินดังกล่าว  ผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือทราบ  เพื่อให้นําเงิน
จํานวนนั้นมาชําระ  ถ้าผู้เช่าซ้ือชําระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ผู้ให้เช่าซ้ือจะถือว่า 
ผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระเงินงวดนั้นไม่ได้ 

(๔) ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได้  ในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระค่าเช่าซ้ือรายงวด
สามงวดติด ๆ  กัน  และผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชําระนั้น  ภายใน
เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซ้ือได้รับหนังสือ  และผู้เช่าซ้ือละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น 

(๕) เม่ือผู้ให้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่าซ้ือ  และกลับเข้า
ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซ้ือ  เพื่อนําออกขายให้แก่บุคคลอ่ืน 
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 ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอ่ืน  ผู้ให้เช่าซ้ือต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซ้ือและผู้ค้ําประกัน   
(ถ้ามี)  ทราบ  เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เพื่อให้ผู้เช่าซ้ือใช้สิทธิซ้ือได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตาม
สัญญาเช่าซ้ือ  โดยผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือตามอัตราและการคิดคํานวณตาม  (๑๐)   

 ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซ้ือนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย  หากได้ราคาเกินกว่า   
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซ้ือ  ผู้ให้เช่าซ้ือจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซ้ือ  แต่หากได้ราคา
น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซ้ือ  ผู้เช่าซ้ือจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้น  เฉพาะกรณีการขายโดย
วิธีประมูล  หรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทําการขาย  วัน  
เวลา  สถานที่ที่ทําการขาย  ราคาที่ขายได้  และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขาย  เพียงเท่าที่ได้ 
ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัดตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร  (ถ้ามี)  รวมทั้งจํานวนเงินส่วนเกิน 
ที่คืนให้แก่ผู้เช่าซ้ือหรือจํานวนเงินที่ผู้เช่าซ้ือต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา  ในกรณีการขายโดยวิธี
ประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมให้ผู้เช่าซ้ือทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทําการขาย  ทั้งนี้   
ผู้เช่าซ้ือจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคํานวณตาม  (๑๐)   

มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซ้ือ  ตาม  ก.  และ  ข.  ให้คํานวณจากเงินค่างวดที่ค้างชําระ  
และเงินค่างวดที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระที่ผู้เช่าซ้ือมีหน้าที่ต้องชําระให้กับผู้ให้เช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ   
และให้หมายความรวมถึง  เงินค่าปรับ  ค่าติดตามทวงถาม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนใด  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซ้ือ
ได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร   

(๖) ผู้ให้เช่าซ้ือได้จัดให้ผู้เช่าซ้ือสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง 

(๗) ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ในจํานวนหนี้ที่ยังคงค้างชําระ
ตามสัญญาเช่าซ้ือ  โดยผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือตามอัตราและการคิดคํานวณ  ตาม  (๑๐)  
ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชําระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซ้ือ 

(๘) ผู้เช่าซ้ือจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทวงถาม  การติดตามรถยนต์  หรือ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือ  ค่าทนายความและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระค่าเช่าซ้ือ  
หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือของผู้ให้เช่าซ้ือ  เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา  
ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าว  โดยประหยัด  ตามความจําเป็นและมีเหตุผล
อันสมควร   

(๙) ผู้ให้เช่าซ้ือจะส่งคําบอกกล่าวซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ  
โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซ้ือตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซ้ือ 
แจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด 

(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซ้ือมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซ้ือทั้งหมดในคราวเดียว  โดยไม่ผ่อนชําระ
ค่าเช่าซ้ือเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซ้ือ  เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซ้ือ  ผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือ
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบ้ียเช่าซ้ือที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ  โดยให้คิดคํานวณตาม



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

มาตรฐานการบัญชีว่าด้วย  เรื่อง  สัญญาเช่า  ตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชี 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) กรณีสัญญากําหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องจัดหาผู้ค้ําประกันการเช่าซ้ือ  ผู้ให้เช่าซ้ือตกลงกับ   
ผู้เช่าซ้ือว่าจะจัดให้มีการทําสัญญาค้ําประกันซ่ึงมีคําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกันไว้หน้าสัญญาค้ําประกันนั้น  
โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน  มีหัวเรื่องว่า“คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน”  
ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าส่ีมิลลิเมตร  และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร  และมีจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว  และกําหนด
ข้อสัญญาเก่ียวกับความรับผิดของผู้ค้ําประกันในสัญญาค้ําประกัน  มีสาระสําคัญตรงกับคําเตือนดังกล่าว   

(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซ้ือเรื่องใด  ที่ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าซ้ือจะต้องเป็นข้อที่  ผู้ให้
เช่าซ้ือระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอน  ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป 

(๑๓) กรณีผู้ให้เช่าซ้ือมีความประสงค์จะนําเงินค่างวดของผู้เช่าซ้ือมาหักชําระค่าเบ้ียปรับ  
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม  ค่าติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือ  ค่าทนายความและอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระค่าเช่าซ้ือ  หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
ที่เช่าซ้ือของผู้ให้เช่าซ้ือ  เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา  ผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือทราบ  
เพื่อนาํเงินจํานวนนั้นมาชําระ  ถ้าผู้เช่าซ้ือชําระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ผู้ให้เช่าซ้ือ
จะถือว่าผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระเงินงวดนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๕ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซ้ือเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม  ค่าภาษีอากรหรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใด  เก่ียวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซ้ือจะเข้าทําสัญญาซ้ือรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว 

(๒) ในกรณีผู้ให้เช่าซ้ือจะกําหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องชําระเบ้ียปรับกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระ  ค่าเช่าซ้ือ
หรือเงินอ่ืนใด  ผู้ให้เช่าซ้ือจะกําหนดเบ้ียปรับเกินอัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย  (MINIMUM  
RETAIL  RATE)  ของธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  บวกสิบ  (MRR + ๑๐)  ต่อปี  ของจํานวนเงิน
ที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดชําระไม่ได้ 

(๓) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซ้ือเรียกให้ผู้เช่าซ้ือเปล่ียนแปลงผู้ค้ําประกัน  เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย  หรือศาลมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ  หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

(๔) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องรับผิดชําระค่าเช่าซ้ือให้ครบถ้วนตามสัญญา  ในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือสูญหาย  ถูกทําลาย  ถูกยึด  ถูกอายัด  หรือถูกริบ  โดยมิใช่ความผิด
ของผู้เช่าซ้ือ  เว้นแต่ค่าเสียหาย  หรือเบ้ียปรับ  หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทวงถาม  การติดตามรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือ  ค่าทนายความหรือค่าอ่ืนใด  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  
ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๕) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องรับผิดชําระเงินใด ๆ  ในกรณีผู้ให้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญา
เช่าซ้ือ  และกลับเข้าครอบครองรถยนต์  หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือ  เว้นแต่ค่าเสียหายหรือเบ้ียปรับ
หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทวงถาม  การติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือ  ค่าทนายความหรือ
คา่อ่ืนใด  เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ใช้จ่ายไปจริง  โดยประหยัด  ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร 

(๖) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซ้ือรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ  เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซ้ือ  โดยผู้เช่าซ้ือมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๖ บรรดาสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทํากับผู้บริโภค
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เป็นธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป   

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สําเรียง  เมฆเกรียงไกร 

ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา 



 
 
                                                        

คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน  
 

                     ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญาค้ําประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ําประกัน มีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทํา
สัญญาค้ําประกัน 
                การที่ผู้ค้ําประกันลงนามในสญัญาค้ําประกันกับ......................................................................... 
...........................................................เพ่ือค้ําประกันหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่..............................................   
ลงวันที่...........................................................ระหว่าง....................................................(ผู้ให้เช่าซื้อ) กับ 
นาย/นาง/นางสาว/......................................................................................................(ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้ําประกัน
จะมีความรับผดิต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสําคญั ดังน้ี 
 

                     □  ๑.  ผูค้้ําประกันจะต้องรับผิดต่อผูใ้ห้เช่าซือ้จนกว่าหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิน้ไป 
                □  ๒   ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชําระกับผู้ให้เช่าซื้อ 
ตามสัญญาเช่าซื้อ และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบ้ียหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกด้วย   
                □  ๓   ผูค้้ําประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ 
                □  ๔.  เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระหน้ี ผูใ้ห้เช่าซื้อมีสทิธิเรยีกร้องและบังคับให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ี
ทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อค้างชําระ โดยผู้ให้เช่าซื้อไม่จําต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน 
                □  ๕.   ผู้ค้ําประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผูใ้ห้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซือ้ 
  

               นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ําประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
สัญญาค้ําประกัน 
                ขา้พเจ้าได้เตือนและรับทราบคาํเตือนน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                              ลงช่ือ.......................................................ผู้ค้ําประกัน 
                                                   (                                         )  
 
                                              ลงช่ือ...................................................ผู้แทนของผู้ให้เช่าซื้อ 
                                                   (                                         ) 
 
หมายเหตุ  ใหผู้้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความท่ีมีสาระสําคัญตรงกับเง่ือนไข            
                 ในสัญญาค้ําประกัน 
 

 
 


