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บทคัดยอ 
 ธุรกิจลิสซิ่งรถยนตถือเปนการประกอบธุรกิจใหสินเช่ือรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะ

แตกตางไปจากการใหเชา ใหเชาซื้อ และการซื้อขายเงินผอน ผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งอาจเปน

สถาบันการเงินหรือมิใชสถาบันการเงินก็ได การทําธุรกรรมมักทําในรูปของสัญญาลิสซิ่ง ประกอบ

กับหนี้ตามสัญญาลิสซิ่งท่ีทํากันข้ึนเปนสัญญาอุปกรณระหวางลูกคากับผูประกอบการ ซึ่งถือวา  

หนี้ประธานมีลักษณะเปนหนี้เงิน จึงมีการทําสัญญาค้ําประกันควบคูไปดวย 

 จากการศึกษาพบวาการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตในปจจุบัน ยังไมมีมาตรการทาง

กฎหมายท่ีเหมาะสม ท่ีจะควบคุมผูประกอบการมิใหใชความไดเปรียบของตนจัดทําสัญญา เพ่ือ

เอาเปรียบลูกคาซึ่งประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต กฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบันไดแก 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาและวาดวยลักษณะหน้ี อันเปนกฎหมาย

หลักท่ัวไป รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 กฎหมายดังกลาวนี้ 

ยังไมอาจมีมาตรการที่ เพียงพอท่ีจะใหความคุมครองแกผูบริโภคซึ่งเขาทําสัญญาลิสซิ่ง  

กับผูประกอบการผิดไปจากการเชารถยนต การเชาซื้อรถยนตหรือการซื้อขายเงินผอนรถยนต ซึ่งมี

กฎหมายโดยเฉพาะบัญญัติมาตรการตาง ๆ ไว โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการวาดวยสัญญา           

ท่ีกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 ทําใหผูประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตไมอาจกําหนดขอสัญญาเพ่ือเอาเปรียบ

ผูบริโภคได ในตางประเทศไมวาจะเปนในประเทศอังกฤษหรือสาธารณรัฐฝร่ังเศส ลวนแตมี

บทบัญญัติกฎหมายกําหนดมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ไมวาจะเปนการ

กําหนดอัตราดอกเบี้ยของสัญญาลิสซิ่งหรือการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและยึดรถยนตกลับคืน 

สําหรับประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีจะใชบังคับกับประเด็นเหลานี้ จึงทําใหเกิด

ปญหาการกําหนดขอสัญญาลิสซิ่งและมีการค้ําประกันเพ่ือเอารัดเอาเปรียบและกอใหเกิดความ 

ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 

                                                 
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะใหแกไขประเด็นปญหาในการกํากับดูแลการจัดตั้งองคกร 

ท่ีจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตและการกําหนดหนวยงานท่ีเขามากํากับดูแลธุรกิจลิสซิ่งรถยนต 

โดยการผลักดันกฎหมายใหมีการประกาศใชบังคับโดยเร็ว คือ รางพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... เพ่ือจะไดนําไปสูกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือใชบังคับเปนมาตรการ  

ทางกฎหมายในการกํากับดูแลและกําหนดหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ลิสซิ่งรถยนต เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีกฎหมายไดกําหนดไว และ

ควรมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งรถยนตและผล

บังคับตามกฎหมาย โดยการผลักดันรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... (เร่ือง เพ่ิมเติมใหสัญญาลิสซิ่งเปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3)ใหเปนกฎหมายบังคับใชตอไป เพ่ือใหสัญญาลิสซิ่ง

เปนเอกเทศสัญญาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ ขอสัญญาของ

สัญญาลิสซิ่งรถยนตใหเดนชัดข้ึน และเม่ือนําพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา ท่ีไมเปนธรรม  

พ.ศ. 2540 มาประกอบการบังคับใชกับบทบัญญัติท่ีเพ่ิมเติมข้ึนใหม ยอมจะทําใหขอตกลงตาง ๆ 

ท่ีจักตองระบุไวในสัญญาลิสซิ่งสรางความเปนธรรมแกผูบริโภคย่ิงข้ึนและควรใหคณะกรรมการ

สัญญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคกําหนดใหธรุกิจลิสซิ่งรถยนตเปนธรุกิจ ท่ีควบคุมสัญญา อีก

ท้ังควรมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการปรับบังคับใชกฎหมาย กับขอตกลงเก่ียวกับการ

เรียกผลประโยชนตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญาลิสซิ่งรถยนต 

โดยใชกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาเปนมาตรฐานในการกําหนดขอเสนอแนะเหลานี้

ลวนเปนมาตรการทางกฎหมายที่จะกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนในทางการคาและธุรกิจและกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ 

 
1.  บทนํา 
 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีท้ังผูประกอบธุรกิจท่ีเปนสถาบันการเงินและท่ีมิใชสถาบัน

การเงิน แตเดิมนั้นยังไมเปนท่ีแพรหลายเทาใดนัก แตในปจจุบันเร่ิมไดรับความนิยมและมีอัตรา

การขยายตัวท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต ซึ่งการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่งรถยนตเปนการใหสินเช่ือประเภทหนึ่งท่ีเปนการนํารถยนตออกใหเชาตามความ

ประสงคของผูเชา ภายในระยะเวลาท่ีไดตกลงกัน และเม่ือส้ินสุดสัญญาผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะเชา

รถยนตนั้นตอ หากไมประสงคจะเชาตอก็สงคืนรถยนตใหกับผูประกอบธุรกิจลิสซิ่ง หรือหากผูเชา

ประสงคจะไดกรรมสิทธิ์ในรถยนตท่ีเชาก็สามารถซื้อรถยนตนั้นมาเปนกรรมสิทธิ์ของตนได ซึ่งจะ

ข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาลิสซิ่ง เม่ือการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตมิไดมีการจํากัดเฉพาะ

องคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น ทําใหมีองคกรท่ีประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตท่ีหลากหลาย แตมีเพียง

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตโดยสถาบันการเงินเทานั้นท่ีมีการกํากับดูแลท้ังในดานของการ

จัดตั้งองคกรธุรกิจและดานสัญญาลิสซิ่ง สวนการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตโดยองคกรท่ีมิใช
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สถาบันการเงิน ไมมีการกํากับดูแลท้ังการจัดตั้งองคกรธุรกิจและดานสัญญา ซึ่งการท่ีองคกรท่ี

ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตเหมือนกัน แตมีการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน ยอมกอใหเกิดความ

เหล่ือมลํ้าในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งและกอใหเกิดความไมเปนธรรมทางการคา อีกท้ัง  

อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูบริโภคท้ังในเร่ืองขอกําหนดในสัญญาลิสซิ่ง การกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญา สงผลใหผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตไดรับประโยชนท่ีสูง

เกินควร ซึ่งการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศไทยถือไดวาแตกตางจากตางประเทศ กลาวคือ 

ในประเทศอังกฤษ แมวาจะไมมีกฎหมายท่ีกํากับดูแลลิสซิ่งรถยนตเปนการเฉพาะ แตประเทศ

อังกฤษก็ไดนําหลักกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางย่ิงมาปรับใช และการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของ

ประเทศอังกฤษก็มิไดเปนไปโดยเสรีดังเชนประเทศไทย และในกรณีของสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีมี

การบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ รัฐจะเขามากํากับดูแลท้ังการจัดตั้งองคกรและดาน

สัญญาเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซี่งเห็นไดวาการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของสาธารณรัฐฝร่ังเศส

แตกตางจากการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศไทยโดยส้ินเชิง 

 
2.  ความเปนมา ความหมาย แนวคิด และประเภทของการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต 
 ปจจุบันไดมีการประกอบธุรกิจลิสซิ่งข้ึนมาเพ่ือเปนการขยายบริการทางการเงินใหมี

ชองทางเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งถือเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูประกอบธุรกิจหรือผูลงทุนท่ี

ตองการรถยนตมาใชในธุรกิจของตน  

 

 2.1  ความเปนมา ความหมาย แนวคิด ประเภท และขอสัญญาของการประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต 
 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตเปนธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนสําหรับผูประกอบธุรกิจหรือ

ผูบริโภคท่ีขาดเงินทุนในการซ้ือรถยนตมาใชในการประกอบกิจการของตนโดยการใหผูประกอบ

ธุรกิจหรือผูบริโภคเชารถยนตจากผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2.1.1  ความเปนมาและแนวคิดของการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 

 ธุรกิจการใหเชาแบบลิสซิ่ง (Leasing) มีวิวัฒนาการมาจากการใหเชาแบบธรรมดา 

(Rental) ซึ่งในสมัยกอนเปนการใหเชาแบบถือครอง (Leasehold) ไดแก การใหเชาท่ีดินและ

อุปกรณทางการเกษตร รวมท้ังการใหเชาเรือเดินทะเล จากธุรกิจใหเชาเรือมาเปนใหเชาท่ีดิน 

เคร่ืองจักรเย็บเส้ือผา เคร่ืองทํารองเทา เคร่ืองใชในสํานักงานตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ธุรกิจลิสซิ่งนี้ขยายตัวอยางรวดเร็วหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเฉพาะเมื่อ

อุตสาหกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย ทําใหความตองการเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมีมากข้ึน ซึ่ง

ธุรกิจลิสซิ่งสามารถสนองความตองการไดรวดเร็ว ในประเทศไทยลิสซิ่งไดเร่ิมเขามาสูระบบ

เศรษฐกิจของไทย เม่ือประมาณป พ.ศ. 2521 บริษัทแรกท่ีจดทะเบียนเพ่ือดําเนินกิจการลิสซิ่ง 
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คือ บริษัทไทยโอเรียลเต็ลลิสซิ่งเปนบริษัทในเครือบรรษัทอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

ตอมาไดมีบริษัทอ่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนอีก 11 บริษัท แตก็มีเพียง 2 บริษัท ท่ีประสบผลสําเร็จ

ในการประกอบกิจการตอมาในป พ.ศ. 2522 ก็มีบริษัททิสโกลิสซิ่งเกิดข้ึน และปตอ ๆ มาก็มี

บริษัทอ่ืน ๆ เกิดข้ึนตามมาเปนลําดับ 

 2.1.2  ความหมายของลิสซิ่ง 

 จากการศึกษาคําจํากัดความของลิสซิ่งท่ีมีนักวิชาการทางดานกฎหมายไดใหไว ทําให

ทราบวา “ลิสซิ่ง” คือ การกอนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลสองฝาย ซึ่งฝายหนึ่งเรียกวาผูใหเชาตก

ลงใหฝายหนึ่งเรียกวาผูเชา ไดใชสอยหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเชา ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ซึ่งผูเชาจะเปนผูติดตอกับบุคคลท่ีสาม คือ ผูขาย ในการเลือกทรัพยสิน ท่ีจะเชาดวยตัว

ของผูเชาเอง ผูใหเชาจะเปนผูซื้อทรัพยสินนั้นมาใหเชาตามวัตถุประสงคของผูเชา โดยกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินเปนของผูใหเชา และเม่ือส้ินสุดสัญญาแลวผูเชามีสิทธิท่ีจะเชาทรัพยสินนั้นตอ สงคืน

ทรัพยสินแกผูใหเชา หรือ ซื้อทรัพยสินนั้นมาเปนกรรมสิทธิ์ของตนก็ได  

 2.1.3  ประเภทของการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 

 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีหลายประเภท แตท่ีนิยมนํามาปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ

ลิสซิ่งรถยนตมีเพียง 2 ประเภท คือ 

1. ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Lease) ลักษณะของสัญญาเปนการเชา 

ตลอดอายุการใชงานของตัวทรัพยท่ีทําสัญญาเชา ซึ่งทางฝายผูใหเชาจะไดรับรายไดคา

เชาคุมกับทุนท่ีไดลงไปจากผูเชาเพียงรายเดียว กอนท่ีจะหมดอายุสัญญา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญา

ไมไดและการซอมแซมบํารุงรักษารวมท้ังการประกันภัยในความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยท่ี

เชา ฝายผูเชาเปนผูท่ีตองจัดการเองทั้งหมด การคิดราคาคาเชาคิดโดยอาศัยหลักเกณฑการ

คํานวณราคาทรัพย บวกดวยกําไรและดอกเบี้ยท่ีผูใหเชาควรจะไดรับแลวแบงเฉล่ียคาเชาออกเปน

รายเดือน และฝายผูเชาเปนฝายท่ีตองรับภาระในความลาสมัยของเคร่ืองจักรหรือทรัพยท่ีเชาดวย 

2. ลิสซิ่งดําเนินงาน (Operating Lease) ลิสซิ่งแบบนี้มีระยะเวลาการเชา 

ตั้งแต 1-36 เดือนเทานั้น ลักษณะของทรัพยท่ีใหเชาจะลาสมัยเร็วกวาหรืออายุการใช

งานส้ันกวาลิสซิ่งทางการเงิน ดังนั้น ผูใหเชาจะคิดคาเส่ียงภัยในความลาสมัยของตัวทรัพยรวมไว

ในคาเชาดวย และผูใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองและความลาสมัยของทรัพยท่ี

ตนนําออกใหเชา และลิสซิ่งประเภทนี้สามารถบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดได 

 
 2.2  ลักษณะและการดําเนินการของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต 
 ธุรกิจลิสซิ่งรถยนตเปนธุรกิจท่ีผูประกอบการใหผูบริโภคเชารถยนต โดยที่ผูบริโภคจะ

เปนผูติดตอกับผูผลิตรถยนตหรือผูขายรถยนตเพ่ือเลือกรถยนตท่ีจะเชาดวยตนเอง เม่ือเลือกได

แลวก็จะไปติดตอกับผูประกอบการเพ่ือทําสัญญาลิสซิ่งรถยนต โดยระยะเวลาการเชาตามสัญญา

ลิสซิ่งรถยนตนี้มักไมเกินอายุของรถยนตท่ีทําการเชา และเม่ือสัญญาลิสซิ่งรถยนตส้ินสุดลงแลว ผู

เชาจะทําการเชาตอ หรือสงคืนรถยนตแกผูประกอบการหรือจะซ้ือรถยนตนั้นมาเปนกรรมสิทธิ์ของ
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ตนเองก็ได ข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต และในการดําเนินการของการประกอบธุรกิจ

ลิสซิ่งรถยนตนั้นมีเพียงการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตของผูประกอบการท่ีเปนสถาบันการเงิน

เทานั้นท่ีกําหนดใหตองมีการขออนุญาตประกอบการ ซึ่งเปนไปตามประกาศของกระทรวงการคลัง 

เร่ือง กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 

(เร่ือง สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ) แตหากเปนกรณีผูประกอบการท่ีมิใชสถาบันการเงิน

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งสามารถทําไดโดยเสรี ซึ่งหากมีการจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยตอกระทรวงพาณิชยแลว ก็สามารถประกอบธุรกิจลิสซิ่งไดทันที อีกท้ัง 

ในการจัดทําสัญญาลิสซิ่ง ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งเปนสถับนการเงินจะมีการกํากับดูแลขอ

สัญญาลิสซิ่งเพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกัน แตหากเปนผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งท่ีมิใชสถาบันการเงิน

สามารถจัดทําสัญญาเชนใดก็ได เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงคของตนใหมากท่ีสุด อันจะกอใหเกิด

การเอาเปรียบผูบริโภคได 

 
3.  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตและ
กฎหมาย ที่นํามาปรับใชกับขอสัญญาลิสซิ่งรถยนตในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ 
 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตในประเทศไทยมีการประกอบการโดยองคกร 

ท่ีหลากหลาย แตไมมีบทกฎหมายเฉพาะเขามากํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งและการจัดทํา

สัญญาลิสซิ่งใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนสถาบันการเงินจะมีมาตรการ

ทางกฎหมายในการบังคับใชกับการจัดตั้งองคกรและการทําสัญญา แตในกรณีของผูประกอบการ

ท่ีมิใชสถาบันการเงินไมมีมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเขามากํากับดูแล สงผลใหสามารถ

ประกอบธุรกิจลิสซิ่งไดโดยเสรี มีการจัดทําสัญญารวมถึงการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาทดแทน

อ่ืน ๆ ในลักษณะท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคเกินสมควรและการจะนําหลักกฎหมายท่ีใกลเคียง

อยางย่ิงมาปรับใช ก็ไมสามารถกอใหเกิดประโยชนสูงสุดได เนื่องจากกฎหมายบางลักษณะ

นํามาใชไดในลักษณะท่ีจํากัด เชน พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  

ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะนํามาใชไดตอเม่ือมีคดข้ึีนสูศาลแลวเทานั้น โดยใหศาลมีอํานาจท่ีจะปรับลด

การเอารัดเอาเปรียบท่ีมากเกินไปและสามารถพิพากษาใหมีผลบังคับกันไดเพียงเทาท่ีเปนธรรม

ตามควรแกกรณี และมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีหากนํามาใชกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตจะ

กอใหเกิดประโยชนแตไมสามารถนํามาปรับบังคับใชได เชน พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ประกาศคณะกรรมการวา

ดวยสัญญา เ ร่ือง ใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา  

พ.ศ. 2555 ซึ่งหากมีการปรับแกกฎหมายบางลักษณะเพื่อใหสามารถนํามาบังคับใชกับลิสซิ่งได 

ยอมจะทําใหการประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีความม่ันคงและมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
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 3.1  การประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษไมมีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ เพียงแตจําแนก

สัญญาใหเชาแบบลิสซิ่งไวในประเภทเดียวกับสัญญาเบลเมนท (Bailment) ภายใตกฎหมายจารีต

ประเพณี (Common Law) ซึ่งอาจมีกฎหมายลายลักษณอักษรฉบับอ่ืนมาใชบังคับได โดย

กฎหมายท่ีเขามากํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศอังกฤษ ไดแก 

1. พระราชบัญญัติสินเช่ือเพ่ือผูบริโภค ค.ศ. 1974 ผูบริโภคไดรับการ 

คุมครองจากสัญญาเชาซื้ออันมีลักษณะท่ีไมเปนธรรมแตไมใชการเชาธรรมดาท่ัวไป  

มีรายละเอียดเก่ียวกับการยกเลิกสัญญา การผิดสัญญาและหลักทรัพยท่ีเตรียมมาเปนหลักประกัน

ในสัญญา ทุกบริษัทท่ีจะดําเนินธุรกิจการเชาของผูบริโภคจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ

องคการคาท่ีเปนธรรม 

2. พระราชบัญญัติควบคุมการเชา ค.ศ. 1973 ขอบเขตของลิสซิ่งและ 

ขอตกลงการเชาสําหรับการใชทรัพยสินท่ีกําหนดไวสําหรับธุรกิจรวมท้ังวัตถุประสงค

ของเอกชน จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการเชา ค.ศ. 1973 ทรัพยสินหลักท่ีถูก

ควบคุมคือ รถยนตนั่งสวนบุคคล ชุดโทรทัศน วิทยุและเคร่ืองใชไฟฟาภายในประเทศภายใต

เง่ือนไขของบทบัญญัติท่ีกําหนดระยะเวลาการเชาข้ันต่ํา 42 สัปดาห ในการชําระเงินสําหรับการ

เร่ิมตน ท่ีจะตองชําระเงินเต็มจํานวน ซึ่งขอกําหนดในประเด็นท่ัว ๆ ไปพบไดในสัญญาลิสซิ่ง 

3. มีกฎหมายหลายฉบับท่ีไดมีการประกาศใช ซึ่งมีผลตอลิสซิ่งทาง 
การเ งิน  เชน  พระราชบัญญัติคุมครองหุนในกิจการรางเ ล่ือน  ค .ศ .  1872 

พระราชบัญญัติการคาท่ีเปนธรรม ค.ศ. 1975 และพระราชบัญัติจํากัดการปฏิบัติทางการคา  

ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1977 

ในประเทศอังกฤษนี้จะมีการจําแนกลิสซิ่งไวเปน 2 ประเภท คือ ลิสซิ่งทางการเงิน 

(Financial leasing) และลิสซิ่ งดํา เนินงาน  (Operating leasing) สําหรับรถยนตนั้นลิสซิ่ ง

ดําเนินงานจะใชกันอยางแพรหลายมากกวาลิสซิ่งทางการเงินเพราะเปนส่ิงท่ีสามารถทําใหผูใช

กําจัดภาระการดําเนินงานไปไดอยางรวดเร็ว แตลิสซิ่งทางการเงินถูกนํามาใชอยางกวางขวาง

สําหรับพวกกลุมยานยนตและถึงแมวารูปแบบของสัญญาเชานี้จะตองใหทุนอยูในบัญชีงบดุลของผู

เชา แตก็ยังคงเปนท่ีนิยมในเรื่องของคาใชจายและกระแสเงินสดและในประเทศอังกฤษนี้ไมมี

กฎหมายควบคุมอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจง มีแตบทบัญญัติท่ีเก่ียวของในทางออมท่ีได

ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมการใหสินเช่ือแกผูบริโภค ค.ศ. 1974 และกฎที่

ออกตามกฎหมายดังกลาว การควบคุมอัตราดอกเบี้ยจะเปนไปในรูปแบบของการหามมิใหมีขอ

ตอรองท่ีมีลักษณะของความไมเปนธรรมและการควบคุมการแสดงอัตราดอกเบี้ยเปนหลัก 
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3.2 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ การดําเนินธุรกิจ

ลิสซิ่งจะตองขออนุญาตจากเจาหนาท่ีทางการกอน โดยถือวาลิสซิ่งหรือ Cre'dit-Bail เปนการ

ใหบริการทางการเงินโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนท่ีซื้อทรัพยสินหรือทรัพยสินของบุคคลตาม

ความตองการของลูกคา จะมีการระดมเงินทุนและมีขอกําหนดเงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ําไว ซึ่งการ

ระดมเงินทุนของบริษัทลิสซิ่งมักจะไดรับอนุญาตใหกระทําไดในรูปของการออกหุนกูและไมไดรับ

อนุญาตจากทางการใหระดมเงินทุนในรูปของเงินฝาก การประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีลักษณะท่ีสําคัญ 

คือ  

1.  การซื้อทรัพยสินเม่ือส้ินสุดสัญญา กฎหมายอนุญาตใหกําหนด Fixed Price 

Purchase Option ได 

2.  ประเภททรัพยสิน กฎหมายอนุญาตใหบริษัทลิสซิ่งใหเชาเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมี

ลักษณะการใชงานเฉพาะได 

3.  ระยะเวลาการเชา ฝร่ังเศสไดกําหนดใหเทากับอายุการใชงาน  

4.  ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไมมีการกําหนดคาเชาเรียกเก็บไว 

5.  สิทธิและหนาท่ีของผูเชา คือ ผูเชายกเลิกสัญญาเชาฝายเดียวใน Primary Lease 

Period ไมได มีหนาท่ีตองรักษาทรัพยสินท่ีเชาใหอยูในสภาพดี โดยการประกันภัยทรัพยสิน 

บํารุงรักษา ซอมแซม และจัดหาช้ินสวนมาทดแทนช้ินสวนท่ีชํารุด เพ่ือใหทรัพยสินอยูในสภาพท่ี

เหมาะสมและสามารถจําหนายหรือใหเชาตอไดเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา 

 6.  สิทธิและหนาท่ีของผูใหเชา ยินยอมมอบอํานาจใหกับผูเชามีอํานาจในการตกลง

กับผูจัดจําหนายในการจัดหาอุปกรณ อสังหาริมทรัพย หรือกูดวิลลเพ่ือใหไดมาและทําการเชา 
 7.  การส้ินสุดของสัญญา หากผูเชาละเมิดขอผูกพันตามสัญญาเชาจะสงผลใหสัญญา

เชาส้ินสุดลง ความเสียหายจะเทากับจํานวนเงินคาเชาท่ีจะตองจายในชวงเวลาของสัญญาเชาท่ียัง

ไมครบ ซึ่งจะตองจายเปนคาเสียหาย ผูเชาจําเปนตองคืนทรัพยสินท่ีเชาและผูใหเชาสามารถเรียก

คืนทรัพยสินนั้น ๆ ได 
กฎหมายหลักซึ่งกําหนดสถานภาพทางกฎหมายของผูประกอบธุรกิจใหเชาแบบลิสซิ่ง

ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส คือกฎหมายเลขท่ี 66/455 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 ซึ่งใชบังคับ

แกบริษัทผูประกอบธุรกิจในแบบ Credit-Bail ซึ่งไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด 

(Ordonnance) เลขท่ี 67/837 ลงวันท่ี 28 กันยายน ค.ศ. 1967 อันเปนบทบัญญัติท่ีวาดวยการ

ดํ า เนินการต า ง  ๆ  ของ  Credit-Bail และใชบั งคับแกบ ริษัทซึ่ งประกอบธุ ร กิจให เช า

อสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชนในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พระราชกําหนดดังกลาวได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี 29 กันยายน ค.ศ. 1967 (หนา9595) ซึ่ง

เปนกฎหมายที่วาดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจใหเชาแบบลิสซิ่ง และตัวบุคคลผูประกอบ

ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการใหเชาแบบลิสซิ่ง 
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 3.3 การประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามอนุสัญญาวาดวยลิสซิ่งทางการเงินระหวางประเทศ 
ค.ศ. 1988 (Unidroit Convention on International Financial Leasing) 

อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคจะรักษาความสมดุลยุติธรรมของผลประโยชนระหวาง

คูสัญญาท่ีแตกตางกันในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของ ตระหนักถึงความจําเปนในการท่ีจะทําใหลิสซิ่ง 

ทางการเงินระหวางประเทศมีมากข้ึน แตอนุสัญญานี้ไมมีการกําหนดหลักเกณฑในการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่งไวคงมีเพียงการกําหนดลักษณะของสัญญาลิสซิ่งทางการเงินระหวางประเทศเทานั้น 
 
4.  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต 

1)  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการจัดตั้งบริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง

รถยนต 

การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตในประเทศไทยมีเฉพาะผูประกอบธุรกิจ

ลิสซิ่งรถยนตท่ีเปนสถาบันการเงินเทานั้น โดยจะตองมีการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด แตหากผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตมิใชสถาบันการเงิน

ไมมีการกํากับดูแล เพียงมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ตอกระทรวงพาณิชยแลวยอมสามารถประกอบธุรกิจลิสซิ่งไดโดยเสรี ซึ่งการท่ีมีการกํากับดูแลท่ี

แตกตางกัน ยอมสงผลใหการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตมีความเหล่ือมลํ้าในการประกอบการ 

อาจกอใหเกิดการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม และการท่ีผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตท่ีเปน

สถาบันการเงินมีการกํากับดูแลท่ีเขมงวด อาจสงผลใหผูประกอบการเล่ียงกฎหมายโดยการจัดตั้ง

บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือแทน ทําใหการบังคับใชกฎหมายมิไดกอใหเกิดประโยชนเทาท่ีควร ซึ่ง

ลิสซิ่งของไทยแตกตางจากประเทศอังกฤษท่ีแมไมมีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไวโดยเฉพาะ แต

การจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งก็มิไดเปนไปโดยเสรี จะตองมีการขออนุญาตตอผูอํานวยการองคการ

คาท่ีเปนธรรมกอนจึงจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได และในสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีมีการบัญญัติกฎหมาย

ลิสซิ่งไวโดยเฉพาะ การจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งไดจะตองมีการขออนุญาตจากเจาหนาท่ีทางการ

กอนเชนกัน  

2) มาตรการทางกฎหมายในการปรับบังคับใชกฎหมายกับขอตกลงในสัญญาลิสซิ่ง

และสภาพบังคับของขอสัญญาลิสซิ่งรถยนต 

การจัดสําสัญญาลิสซิ่งในกรณีท่ีผูประกอบการเปนสถาบันการเงินจะมีการกําหนด

รายละเอียดของสัญญาลิสซิ่งไว แตหากผูประกอบการที่มิใชสถาบันการเงินจะไมมีการกํากับดูแล 

จึงเปนไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา และจะนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปน

ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 มาบังคับใชกับสัญญาลิสซิ่งรถยนตก็ไมสามารถบังคับใชได 
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และการจะนําพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาบังคับใชไดก็ตอเม่ือมี

คดีข้ึนสูศาลแลวเทานั้น  

3)  มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ใน

สัญญาลิสซิ่งรถยนต 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญาลิสซิ่งรถยนตไมมีกฎหมาย

ท่ีเขามากํากับดูแล ยกเวนการประกอบธุรกิจลิสซิ่งท่ีเปนธนาคารพาณิชยท่ีมีการกํากับดูแล ซึ่ง

เปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส.83/2551 เร่ืองหลักเกณฑการปฏิบัติในเร่ือง

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับท่ีสถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเช่ือ

สวนบุคคลภายใตการกํากับ โดยดอกเบี้ยและคาตอบแทนอื่น ๆ ท่ีกําหนดจะตองไมเกินรอยละ 

28 ตอป แตประกาศฉบับนี้มิไดใชบังคับรวมถึงลิสซิ่งรถยนตดวย ดังนั้น ผูประกอบการจะกําหนด

อัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญาลิสซิ่งรถยนตเชนใดก็ได อีกท้ังในการคิดดอกเบี้ย

มักมีการคิดแบบเงินคงท่ีซึ่งจะทําใหผูบริโภคตองเสียดอกเบี้ยในจํานวนท่ีสูงกวาการคิดดอกเบี้ย

แบบลดตนลดดอก ทําใหผูประกอบการไดรับประโยชนท่ีเกินสมควร 

4)  มาตรการทางกฎหมายในการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งและผลบังคับตาม

กฎหมาย 

มีเพียงผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งท่ีเปนบริษัทเงินทุนเทานั้นท่ีมีการกําหนดการใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาลิสซิ่งไวในขอ 5 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เง่ือนไขในการอนุญาตใหบริษัท

เงินทุนประกอบกิจการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่งวา “เม่ือผูเชาผิดนัดไมชําระคาเชาสองงวดติด ๆ 

กัน บริษัทเงินทุนสามารถบอกเลิกสัญญาได” สวนองคกรอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจลิสซิ่งไมมีการ

กําหนดการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งไว ซึ่งอาจจะสงผลใหเม่ือผูเชาผิดนัดชําระคางวดแมเพียง

งวดเดียว อาจถูกผูประกอบการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได ซึ่งถือไดวาไมเปนธรรมตอผูเชาและการ

จะนําบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใกลเคียงอยางย่ิงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ

เชาซื้อมาตรา 574 ท่ีกําหนดใหผูใหเชาซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตอเม่ือผูเชาผิดนัดไมใชเงิน

สองคราวติด ๆ กัน มาบังคับใชก็ยอมได แตผูประกอบการมักตกลงใหแตกตางจากนี้ เนื่องจาก

บทบัญญัตินี้มิใชบทกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบรียบรอยและการจะนําประกาศคณะกรรมการ

วาดวยสัญญา เร่ืองใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา  

พ.ศ. 2555 เร่ืองการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเม่ือมีการผิดนัด 3 งวดติดตอกันมาบังคับใชก็ไมได 

เพราะประกาศฉบับนี้มิไดรวมถึงลิสซิ่งรถยนตดวย 

5) การกําหนดหนวยงานหรือองคกรท่ีเขามากํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง

รถยนต 

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตในประเทศไทยมีหลายองคกร แตมีเพียงการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่งท่ีเปนสถาบันการเงินเทานั้นท่ีมีการกํากับดูแล เชน ธนาคารพาณิชยมีธนาคารแหง

ประเทศไทยกํากับดูแล บริษัทเงินทุนมีกระทรวงการคลังกํากับดูแล บริษัทประกันชีวิตมีสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)ดูแล สวนการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่งท่ีมิใชสถาบันการเงินไมมีหนวยงานหรือองคกรใด ๆ มากํากับดูแล ทําใหการประกอบ

ธุรกิจลิสซิ่งขององคกรนี้เปนไปโดยเสรี 

 
5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 5.1  บทสรุป 
  เนื่องจากการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนตในประเทศไทยไมมีการบัญญัติกฎหมายไว

เปนการเฉพาะ จึงตองนํากฎหมายใกลเคียงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับใช ซึ่งไม

อาจนํามาบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลใหผูประกอบธุรกิจลิสซิ่งดําเนินการ

จัดตั้งองคกรและการจัดทําสัญญาท้ังในดานการการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 

รวมท้ังการใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ในลักษณะที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคเกินสมควร แมวาใน

ปจจุบันจะมีการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (เร่ือง เพ่ิมเติมใหสัญญา

ลิสซิ่งเปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3) แตราง

พระราชบัญญัติท้ังสองฉบับยังมิไดมีการบัญญัติเปนกฎหมายใชบังคับแตประการใด 

 
 5.2  ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเรงรัดตรารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... และราง

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (เร่ือง 

เพ่ิมเติมใหสัญญาลิสซิ่งเปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3) ออกมาใชบังคับ เพ่ือจะไดมีกฎหมายท่ีนํามาบังคับใชกับลิสซิ่งและมีหนวยงานท่ี

เก่ียวของเขามากํากับดูแลเชนเดียวกับสาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยจะเปนการลดปญหาอันเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจลิสซิ่งและสรางความเปนธรรมใหเกิดแกคูสัญญา 

2. ควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอื่น ๆ ใหมีอัตราท่ีเทากันสําหรับทุก

องคกรท่ีประกอบธุรกิจลิสซิ่ง โดยการนําประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส.83/2551 

เร่ืองหลักเกณฑการปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับท่ีสถาบันการเงินอาจ

เรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับมาเปนเกณฑในการกําหนด โดยมิ

ใหมีการเรียกเก็บเกินกวารอยละ 28 ตอป อีกท้ังควรมีการกําหนดใหมีการคิดดอกเบี้ยลิสซิ่งแบบ

ลดตนลดดอกแทนท่ีการคิดดอกเบี้ยแบบเงินคงที่ โดยกําหนดเปนบทบังคับมิใชใหเปนทางเลือก 

3. ควรกําหนดใหมีการบัญญัติหลักการอันเก่ียวกับสัญญาลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ
เชนเดียวกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีมีการกําหนดลักษณะของสัญญาลิสซิ่งไวใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันสําหรับการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง โดยมีการกําหนดการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาท่ีเปนธรรม

ตอคูสัญญา และเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการวาดวยสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูบริโภค พ.ศ. 2522 เขามาควบคุมการทําสัญญาลิสซิ่งรถยนต โดยมีการออกประกาศ

คณะกรรมการวาดวยสัญญา ใหธุรกิจลิสซิ่งรถยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา เหมือนกับการ

ควบคุมธุรกิจเชาซื้อรถยนตดวย 
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