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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสัญ ญา เรื่อง ให้ธุร กิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” หมายความว่า การประกอบกิจการค้า โดยเจ้าของ
นําเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้เช่า และให้คํามั่นว่าจะขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวน
เท่านั้นเท่านี้คราว
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่ว นบุคคลไม่เกินเจ็ด คน หรือรถยนต์นั่งส่ว นบุคคล
เกิน เจ็ด คนแต่ไม่เกิน สิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่ว นบุคคลที่มีน้ําหนักรถไม่เกิน หนึ่งพัน หกร้อย
กิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย
“รถใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
ข้อ ๔ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโ ภค ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี
จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ
ก. ยี่ ห้ อ รุ่ น หมายเลขเครื่ อ งยนต์ แ ละหมายเลขตั ว ถั ง สภาพของรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ว่าเป็นรถใหม่ หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์
รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
ข. ราคาเงินสด จํานวนเงินจอง จํานวนเงินดาวน์ ราคาเงินสดส่วนที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
ที่เช่าซื้อ จํานวนงวดที่ผ่อนชําระ จํานวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จํานวนค่าเช่าซื้อที่ผ่อนชําระในแต่ละงวด
จํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในแต่ละงวด เริ่มชําระค่างวดแรกในวันที่ ชําระค่างวดต่อ ๆ ไปภายในวันที่
ค. วิธี คํ านวณจํ า นวนเงิน ค่ าเช่ าซื้ อ และจํ า นวนค่า เช่ าซื้ อ จํ านวนดอกเบี้ ย ที่ชํ า ระ
จํานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระในแต่ละงวด
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชําระเงิน ค่าเช่าซื้อครบถ้ว น รวมทั้งเงิน จํานวนอื่นใด ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที และผู้ให้เช่าซื้อ
จะดําเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการจดทะเบียนจากผู้เช่าซื้อครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุขัด ข้องที่ไม่สามารถทําการโอนทะเบีย นได้โ ดยมิใช่เป็น ความผิด ของผู้ให้เช่าซื้อ หากผู้ให้เช่าซื้อ
ไม่ปฏิบัติ ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบี้ยปรับโดยคํานวณจากมูลค่าเช่าซื้อในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ให้
เช่าซื้อกําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชําระในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อ และถ้าผู้เช่าซื้อต้องดําเนินคดี
ทางศาลเพื่อเรีย กร้องค่าเสียหายหรือเบี้ย ปรับ ผู้ให้เช่าซื้อจะรับภาระค่าธรรมเนีย ม ค่าทนายความ
ตามความเป็นจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชําระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่าซื้อ
มีหน้าที่ชําระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อนําเงินดังกล่าวมาชําระ
ภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะนําเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อ
ในงวดต่อมามาหักชําระเงินดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ เพื่อให้นําเงิน
จํานวนนั้นมาชําระ ถ้าผู้เช่าซื้อชําระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระเงินงวดนั้นไม่ได้
(๔) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อรายงวด
สามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชําระนั้น ภายใน
เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น
(๕) เมื่อผู้ให้ เช่าซื้อ บอกเลิก สัญ ญาเช่าซื้อโดยแจ้งเป็น หนังสื อไปยัง ผู้เช่าซื้อ และกลับเข้ า
ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนําออกขายให้แก่บุคคลอื่น
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ก. ก่อนขายให้ แ ก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่า ซื้อต้องแจ้ง ล่ว งหน้าให้ ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ําประกั น
(ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตาม
สัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐)
ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย หากได้ราคาเกินกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคา
น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้น เฉพาะกรณีการขายโดย
วิธีประมูล หรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทําการขาย วัน
เวลา สถานที่ที่ทําการขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย เพียงเท่าที่ได้
ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัดตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร (ถ้ามี) รวมทั้งจํานวนเงินส่วนเกิน
ที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือจํานวนเงินที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา ในกรณีการขายโดยวิธี
ประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ทําการขาย ทั้งนี้
ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐)
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ตาม ก. และ ข. ให้คํานวณจากเงินค่างวดที่ค้างชําระ
และเงิน ค่างวดที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชําระให้กับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญ ญาเช่าซื้อ
และให้หมายความรวมถึง เงินค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัด ให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิท ธิในการเรีย กร้องให้มีการปฏิบัติต ามเงื่อนไข
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
(๗) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในจํานวนหนี้ที่ยังคงค้างชําระ
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคํานวณ ตาม (๑๐)
ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชําระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๘) ผู้เช่าซื้อ จะต้องรับผิด ชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ ย วกับการทวงถาม การติด ตามรถยนต์ หรื อ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อ
หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าว โดยประหยัด ตามความจําเป็นและมีเหตุผล
อันสมควร
(๙) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคําบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ
โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แ ก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ร ะบุในสัญ ญาหรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชําระ
ค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ
ในอัต ราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบี้ย เช่า ซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ โดยให้คิด คํานวณตาม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยวิชาชีพ บัญ ชีกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชี เพื่อใช้เป็น มาตรฐานในการจัด ทําบัญ ชี
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น
(๑๑) กรณีสัญญากําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้ําประกัน การเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงกับ
ผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการทําสัญญาค้ําประกันซึ่งมีคําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกันไว้หน้าสัญญาค้ําประกันนั้น
โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า“คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน”
ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และมีจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และกําหนด
ข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ําประกันในสัญญาค้ําประกัน มีสาระสําคัญตรงกับคําเตือนดังกล่าว
(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซื้อเรื่องใด ที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อจะต้องเป็นข้อที่ ผู้ให้
เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๑๓) กรณีผู้ให้เช่าซื้อมีค วามประสงค์จะนําเงิน ค่างวดของผู้เช่าซื้อมาหักชําระค่าเบี้ย ปรับ
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ค่าติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อ หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ
เพื่อนําเงินจํานวนนั้นมาชําระ ถ้าผู้เช่าซื้อชําระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อ
จะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระเงินงวดนั้นไม่ได้
ข้อ ๕ ข้อสั ญ ญาที่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ทํากั บผู้บ ริโ ภคต้อ งไม่ ใช้ข้ อสัญ ญาที่ มีลัก ษณะหรือ มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญ ญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็ น ผู้ชําระค่าธรรมเนีย ม ค่าภาษีอากรหรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าทําสัญญาซื้อรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
(๒) ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจะกําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชําระเบี้ยปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระ ค่าเช่าซื้อ
หรือเงินอื่นใด ผู้ให้เช่าซื้อจะกําหนดเบี้ยปรับเกินอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย (MINIMUM
RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR + ๑๐) ต่อปี ของจํานวนเงิน
ที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระไม่ได้
(๓) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้ําประกัน เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชําระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญ ญา ในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทําลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่ความผิด
ของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด
ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(๕) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชําระเงินใด ๆ ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือ
ค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ข้อสัญ ญาที่กําหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิท ธิเรีย กร้องตามสัญ ญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖ บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทํากับผู้บริโภค
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 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
ก่อนที่ จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญาค้ําประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ําประกัน มีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทํา
สัญญาค้ําประกัน
การที่ผู้ค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันกับ.........................................................................
...........................................................เพื่อค้ําประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่..............................................
ลงวันที่...........................................................ระหว่าง....................................................(ผู้ให้เช่าซื้อ) กับ
นาย/นาง/นางสาว/......................................................................................................(ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้ําประกัน
จะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสําคัญ ดังนี้
□ ๑. ผูค้ ้ําประกันจะต้องรับผิดต่อผูใ้ ห้เช่าซือ้ จนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิน้ ไป
□ ๒ ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชําระกับผู้ให้เช่าซื้อ
ตามสัญญาเช่าซื้อ และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
□ ๓ ผูค้ ้ําประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ
□ ๔. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระหนี้ ผูใ้ ห้เช่าซื้อมีสทิ ธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้
ทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อค้างชําระ โดยผู้ให้เช่าซื้อไม่จําต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน
□ ๕. ผู้ค้ําประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผใู้ ห้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซือ้
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ําประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาค้ําประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคําเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชือ่ .......................................................ผู้ค้ําประกัน
(
)
ลงชือ่ ...................................................ผู้แทนของผู้ให้เช่าซื้อ
(
)
หมายเหตุ ให้ผู้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไข
ในสัญญาค้ําประกัน

