
มาตรการคุมครองผูบริโภคที่ซ้ือรถยนตใชแลวจากผูประกอบธุรกิจ 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันรถยนตเขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมากไมวาจะใชเปน

ยานพาหนะ การสงสินคา การคมนาคม การประกอบธุรกิจ จนถือไดวารถยนตเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในการดําเนินชีวิตทําใหความตองการท่ีจะบริโภครถยนตมีมากข้ึนตามไปดวยไมวาจะเปนรถยนต

ใหม หรือรถยนตใชแลวก็เขามาเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคท่ีมีกําลังซื้อไม

เพียงพอเนื่องจากมีราคาท่ีไมสูงมากนัก ซึ่งก็เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวเกิด

การขายตัวเปดใหบริการแกผูบริโภคอยางมากมาย แตกลับไมมีกฎหมายเฉพาะทางคุมครอง

ผูบริโภครถยนตใชแลว ผูบริโภคท่ีซื้อรถยนตใชแลวจึงมีความเส่ียงท่ีไดรับความเสียหายอัน

เนื่องมาจากไดรับรถยนตท่ีไมมีคุณภาพ หรือคุณภาพต่ํากวาสภาพการใชงานตามปกติ เชน 

อะไหลไมสมบูรณ มีการซอมแซมและตกแตงสภาพของรถยนตใหอยูในสภาพดี เพ่ือปกปดความ

ชํารุดบกพรองและปกปดขอมูลสําคัญของรถยนตใชแลวท่ีนําออกจําหนาย  เชน ท่ีมา ประวัติการ

ใชงาน อาการชํารุดบกพรองของรถยนต เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีผูบริโภคมีสิทธิ

ตองรูหรือควรไดรูเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนตใชแลว  

จากการศึกษามาตรการคุมครองผูบริโภคท่ีซื้อรถยนตใชแลวจากผูประกอบธุรกิจสิทธิ

ของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีกฎหมายรองรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

สินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และปญหาสัญญาสําเร็จรูปในการซื้อขายท่ีไมเปนธรรมตาม

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 การคุมครองผูบริโภคเก่ียวกับรถยนต

ใชแลวนั้นไมมีบทบัญญัติท่ีเฉพาะทางท่ีชัดเจนตองเทียบเคียงบทบัญญัติท่ีใกลเคียงอยางย่ิงเพ่ือ

นํามาปรับใชทําใหขาดประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภคการแกปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ

การประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวเพ่ือคุมครองผูบริโภคจําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะทางท่ี

มีเนื้อหาขอบัญญัติครอบคลุมเนื้อหา เชน การกําหนดความหมายของ“รถยนตใชแลว” และ                    

“ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว ความรับผิดของผูท่ีเก่ียวของกับการจําหนายรถยนตใช

แลว การรับประกันสินคา มาตรการเยียวยาความเสียหาย หนวยงานท่ีดูแลผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลว ท่ีมีความเหมาะสมใหผูบริโภคไดรับความคุมครองความเสียหายมากข้ึน 

                                                            
1  

*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2   **
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผูเขียนไดเสนอแนวทางการแกไขโดยใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการวาดวย

ฉลาก ฉบับท่ี 35 (พ.ศ.2556) เร่ืองใหรถยนตใชแลวเปนสินคาควบคุมฉลาก ในนิยามคําวา 

“รถยนตใชแลว” และเพ่ิมเติมนิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” ท้ังนี้ ควร

ตีความนิยามคําวา“ผูประกอบการ” และคําวา “สินคา” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ใหครอบคลุมถึง  “ผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลว”  และนิยามคําวา “รถยนตใชแลว” ดวย นอกจากน้ันควรมีการเพิ่มเติม

บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการรับประกันสินคาใหมีความชัดเจนโดยใหผูประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลวรับประกันอยางมีเง่ือนไขกับอะไหลรถยนต อาทิ เคร่ืองยนต ระบบเกียร 1 เปนตน 

อยางไรก็ตาม ท้ังสองฝายควรท่ีจะไดรับรูถึงสภาพสินคารวมกันแลวหลังการซื้อผูขายก็จะตอง

รับผิดชอบเม่ือสินคาเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแกประโยชนเร็วกวาเวลาอันควร และ

เปนเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในสัญญาซื้อขายท่ีจะยกเวนขอตกลงยกเวนหนาท่ีและความรับผิดของผูขาย

รถยนตใชแลวเร่ืองความชํารุดบกพรองไมได รวมท้ังการจัดทําเปนสัญญาซื้อขายรถยนตใชแลวให

เปนสัญญามาตรฐาน โดยไมใชสัญญาสําเร็จรูป ซึ่งในสัญญามาตรฐานดังกลาวควรที่จะกําหนด

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพของรถยนตท่ีทําการซื้อขายและขอบกพรองของรถยนตใชแลวกอนท่ีจะตก

ลงทําสัญญาซื้อขายระหวางผูประกอบธุรกิจรถยนตใชแลวกับผูบริโภค นอกจากนี้ยังควรจะมีองคกร

ท่ีเขามาควบคุมดูแลผูบริโภคเก่ียวกับรถยนตใชแลวเปนการเฉพาะเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีควบคุมและ

คุมครองผูบริโภคโดยกําหนดหลักเกณฑและขอปฏิบัติกอนท่ีจะมีการนํารถยนตใชแลวออกจําหนาย

แกผูบริโภค 

 
1. บทนํา 
 ในอดีตปจจัยส่ีเปนส่ิงท่ีมนุษยจําเปนตอการดํารงชีวิต โดยไมตองพ่ึงส่ิงอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เชนคอมพิวเตอร รถยนต ไฟฟา โทรศัพท เปนตน โดยปจจัยท้ังส่ีอยางนี้มนุษยไม

สามารถขาดได เพราะเม่ือขาดแลวอาจสงผลตอการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตามสังคมไดมีความ

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและกาลเวลา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําใหการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนในสังคมมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งจะเห็นไดวาแมแตยานพาหนะในการ

เดินทางสัญจรไปในท่ีตางๆ จากเดิมคนไทยใชการสัญจรทางน้ําโดยใชเรือเปนพาหนะ ตอมาก็ได

เปล่ียนมาใชการสัญจรทางบกโดยใชสัตวเปนพาหนะ จนตอมาไดมีการพัฒนามาเปนเกวียน และ

ในท่ีสุดก็ไดพัฒนามาเปนเคร่ืองยนตมาจนถึงปจจุบันนี้ รถยนตไดเขามาเปนปจจัยท่ีหาในการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย จากกรณีศึกษาปญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนต

ใชแลวจากสภาพปญหาทางกฎหมายขางตนแมวาจะมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค                    

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 

2551 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 453 และมาตรา 472 แตยังไมสามารถ
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คุมครองผูบริโภครถยนตใชแลวได ผูบริโภคยังคงประสบปญหารถยนตใชแลวท่ีไมมีคุณภาพและ

มีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีโฆษณา จากการศึกษาปญหาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาแมวาจะมี

กฎหมายคุมครองผูบริโภคหลายฉบับบังคับใชในเวลาเดียวกันแตปญหาการใชรถยนตใชแลว

ยังคงไมหมดไปเนื่องจากการคุมครองผูบริโภคเก่ียวกับรถยนตใชแลวนั้นไมมีบทบัญญัติเฉพาะท่ี

ชัดเจน 

 จากการศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคหลายฉบับเชน ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 

2551 และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 การบังคับใชกฎหมาย

ดังกลาวเพ่ือคุมครองผูบริโภครถยนตใชแลวจะเปนไปตางกรรมตางวาระแลวแตมูลเหตุแหงคดี 

แตในกรณีการคุมครองผูบริโภคเก่ียวกับรถยนตใชแลวนั้นไมมีบทบัญญัติเฉพาะทางท่ีชัดเจนตอง

เทียบเคียงบทบัญญัติเพ่ือนํามาปรับใชทําใหขาดประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภค ดังนั้น การ

แกปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวเพ่ือคุมครองผูบริโภค

จําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะท่ีมีความครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการกําหนดความหมายของ

รถยนตใชแลว ความรับผิดของผูท่ีเก่ียวของกับการจําหนาย มาตรการเยียวยาความเสียหาย 

หนวยงานท่ีดูแลผูประกอบ ธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว การรับประกันสินคาท่ีมีความเหมาะสม

เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความคุมครองความเสียหายมากข้ึน 

 
2. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
    

 2.1 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวของประเทศไทย   
        2.1.1 กฎหมายเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับรถยนตใชแลว  
      2.1.1.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยซื้อขาย และแลกเปล่ียน 
        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยซื้อขาย และแลกเปล่ียน เปน

บทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดถึงเร่ืองหนาท่ี ความรับผิด ขอยกเวนของคูสัญญาฝายหนึ่งซึ่งตอง

ปฏิบัติตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเพ่ือท่ีจะใหการทําสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาแลกเปล่ียนเปนไปดวย

ความถูกตองสมบูรณ   

               2.1.1.2 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 
                การใหความคุมครองในขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวาดวย

ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 เกิดข้ึนจากสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงไปทําใหผูท่ีมีอํานาจ

ตอรองทางเศรษฐกิจท่ีเหนือกวาถือเอาความไดเปรียบนั้นเอาเปรียบคู สัญญาฝายหนึ่ง               

ทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม รัฐจึงไดมีกําหนดกรอบขอบของการใชหลัก
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ความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล โดยใหศาลมีอํานาจท่ีจะปรับลดระดับ

ความรุนแรงของการไดเปรียบกันในทางสัญญาลงไดตามสมควร โดยไดวางแนวทางในการใช

ดุลพินิจของศาลไว 

              2.1.1.3 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
                         ผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความจริงและ                

มีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย และคุมครองผูบริโภครวมท้ัง

ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค  

 

2.1.2 มาตรการรับประกันสินคา 
     1) การรับประกันโดยชัดแจง (Express Warranty) หมายถึง คํารับรอง

หรือคํารับประกันท่ีผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวหรือผูผลิตไดแสดงออกอยางชัดแจง

ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร ไมวาเปนโดยการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใด  

                2) การรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) หมายถึง คํารับรอง
หรือรับประกันท่ีผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวพึงมีตอผูซื้อ แตไมไดแสดงออกโดย                     

ชัดแจง เปนการรับประกันท่ีมีกฎหมายรับรองและสรางภาระความรับผิดใหแกผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลววาไดรับรองหรือรับประกันไว 

      2.1.3 มาตรการในการเยียวยาความเสียหาย 
 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดกําหนด

มาตรการเยียวยาความเสียหาย ดังตอไปนี้ 

 1) การเปล่ียนสินคา (Replace) 

          2) การชดใชคาสินไหมทดแทน (Compensation) 
                             3) การคืนคาสินคา (Refund) 

 4) การเรียกเก็บสนิคาที่ยังไมไดจําหนาย (Recall Product Market) 
      2.1.4 กฎหมายเก่ียวของกับการควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว                
         ประเทศไทยไมมีกฎหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลว แตบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาเทียบเคียง

เพ่ือคุมครองสิทธิของผูซื้อรถยนตใชแลว  
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 2.2 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวใน
ตางประเทศ 

2.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรารัฐบัญญัติคณะกรรมการการคาสหพันธรัฐ                    

ค.ศ.1914 (The Federal Trade Commission Act 1914) เพ่ือปองกันการกระทําอันไมเปนธรรม

หรือการหลอกหลวงในทางการคา โดยมีจุดมุงหมายในการปกปกษรักษาการแขงขันในทางการคา

และคุมครองผูบริโภค ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายอันมีผลบังคบัใชไดใน

ระดับสหพันธรัฐสามารถบังคับใชไดท่ัวไปและมีสํานักงานคณะกรรมการการคาของสหรัฐอเมริกา 

(The Federal Trade Commission – FTC) ซึ่งเปนองคกรหนึ่งของสํานักงานสหพันธรัฐเพ่ือ

ผูบริโภค (The Federal Office of Consumer Affairs) มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับ

การกระทําท่ีไมเปนธรรม หรือการหลอกลวง (Unfair or Deceptive Acts or Practices) โดยมี

อํานาจวินิจฉัยส่ังการในทางปกครองท่ัวๆ ไป เชน การนับ ช่ัง ตวงวัด ตรวจสินคา 

      2.2.2 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
         ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีหนวยงานของรัฐท่ีทําการกํากับดูแลเรียกวา

สมาคมมาตรฐานสินคา  (Association Frangaise de la Normalization - AFNOR) มีหนาท่ีใน

การกํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย โดยข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรใหมีสภาพบังคับเปนกฎหมายและดําเนินการลงโทษตอผูประกอบ

ธุรกิจท่ีไมคํานึงถึงความปลอดภัยเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีองคกร

ทางดานผูบริโภคท่ีเรียกวาสํานักงานคุมครองผูบริโภคแหงชาติ (Institute National de la 

Consummation - INC) ซึ่งมีวัตถุประสงคท่ีจะคุมครองผูบริโภคท่ีจะไดรับความเสียหายจากการ

ใชสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานเคร่ืองยนต กลไก หรือเคร่ืองไฟฟา  
      2.2.3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

                     ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎระเบียบบริหารวาดวย “วิธีการ

ควบคุมการหมุนเวียนของรถมือสอง” ออกมาเพ่ือเพ่ือควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลว โดยมีหนวยงานท่ีควบคุมดูแล คือ หนวยงานการพาณิชยระดับทองถ่ิน รวมกับ

คณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแหงชาติ สํานักงานใหญบริหารพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

แหงชาติ กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ (ตํารวจ) สํานักงานใหญสรรพากรแหงชาติ 

กระทรวงการคลัง โดยมีอํานาจตรวจสอบผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวท่ีฝาฝนกฎหมาย 

จําหนายรถใชแลวท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามกฎหมาย  
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3. ผลการศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว 
ปญหาการตีความคําวา “รถยนตใชแลว” 

จากการศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว รวมท้ัง

ความเปนมา สภาพปญหา แนวคิด ทฤษฎี และการคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยและ

ตางประเทศ ผูเขียนจึงไดจัดทําบทสรุปเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตน                 

ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 

 3.1  ปญหาการตีความคําวา “รถยนตใชแลว” 
      ในประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับท่ี 35 (พ.ศ.2556) เร่ืองใหรถยนตใช

แลวเปนสินคาควบคุมฉลาก ไดใหนิยามคําวา “รถยนตใชแลว” แตยังไมชัดเจนวาตองเปนรถยนต

ท่ีผานการใชงานมาเปนระยะเวลาเทาใดจะจะถือเปนรถยนตใชแลว และในประกาศฉบับดังกลาวก็

ไมไดใหนิยามของคําวา “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” ไวอาจเกิดอุปสรรคในการ

พิสูจนวาเปนผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวหรือไมหากผูบริโภคไดรับความเสียหายจาก

การซื้อรถยนตใชแลว  
  

 3.2  ปญหากฎหมายเกี่ยวกับรถยนตใชแลวเปนสินคาไมปลอดภัย  
      ปญหากฎหมายเก่ียวกับรถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 นี้ไมไดตีความให

ครอบคลุมถึงความความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากรถยนตใชแลวเนื่องจากสาเหตุดังนี้ 

      3.2.1 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนไปตามสภาพของรถยนตท่ีมีการใชงานมาแลว 

มิใชความเสียหายท่ีเกิดจากความบกพรองอันเกิดจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการ

ออกแบบหรือการแสดงฉลากสินคาซึ่งผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวไมตองรับผิด จึงไม
เขานิยามในมาตรา 4 คําวา “สินคา” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

      3.1.2 ปญหาคําวา “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” ไมเขาขายคํานิยามใน

มาตรา 4 คําวา“ผูประกอบการ” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

สินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551เพราะ “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” มีสถานะเพียง

คนกลางท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับผูซื้อและผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว และเปน

ศูนยกลางการจําหนายรถยนตใชแลวเทานั้น 

 

 3.3  ปญหาหลักกฎหมายที่กําหนด นิติสัมพันธ และความรับผิดระหวางคูสัญญา 
       3.3.1 การทําสัญญาซื้อขายโดยที่ผูขายไมมีกรรมสิทธิ์ 

       การซื้อขายตามมาตราน้ีมีประเด็นพิจารณาวาหากผูประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลวไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีขาย หรือผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวไมใช
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เจาของรถยนตแลวนํารถยนตนั้นออกขายใหกับผูซื้อตอมาภายหลังเจาของทรัพยท่ีแทจริงไดแสดง

กรรมสิทธิ์ขอใหผูซื้อชดใชนํารถยนตนั้นมาคืน ผูซื้อจําเปนตองคืนรถยนตนั้นใหกับเจาของท่ี

แทจริงหรือไม เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1130/2507 หากผูเชาซื้อทรัพยสิน (รถยนต) 

จากพอคาซึ่งขายของชนิดนั้นโดยสุจริตและไดชําระราคาครบถวนแลว และถือวาเปนผูซื้อ ยอม

ไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1332 ดังกลาว คือผูเชาซื้อไม

จําตองคืนรถยนตใหแกเจาของแทจริงเวนแตเจาของจะชดใชราคา และเม่ือเจาของมิไดเสนอชดใช

ราคาตามหนาท่ีของตน ศาลไมอาจบังคับเรียกคืนรถยนตนั้นจากผูเชาซื้อได 

  3.3.2 การทําสัญญาแลกเปล่ียนโดยคูสัญญาไมมีกรรมสิทธิ์ 
การซื้อขายรถยนตใชแลวถือเปนการแลกเปล่ียนท่ีตองมีการโอน

กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหกันและกันระหวางผูซื้อและผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว               

ซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 518 การโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินจะ

สมบูรณเม่ือผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวไดรับการชําระเงินจากผูซื้อ และผูซื้อไดรับการ

โอนกรรมสิทธิ์รถยนตใชแลวนั้น เม่ือการโอนกรรมสิทธิ์มีผลทางกฎหมายแลวฝายหนึ่งฝายใดจะ

บายเบี่ยงไมได โดยเทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1056/2541 การซื้อขายสินคาตองโอน

กรรมสิทธิ์ใหกันและกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 518-520  

  3.3.3 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับผูเกี่ยวของที่ตองรับผิด 
         โดยปกติแลวบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลว ไดแก คูสัญญา (ผูจําหนายและผูบริโภค) และบุคคลภายนอก ซึ่งจะตองมีหนาท่ี

จัดการและรับผิดตอผูบริโภครถยนตใชแลว โดยแยกพิจารณาดังนี้ 

           1) “ผูบริโภค” หมายถึง ผูเปนเจาของรถยนตรายแรก รถยนตดังกลาว

เปนกรรมสิทธของผูบริโภค และมีสิทธิจัดการกับรถยนตของตนเองตามหลักกรรมสิทธิ์แหง

ทรัพยสิน มาตรา 1336 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดวยเหตุนี้สําหรับผูบริโภคท่ีใช

รถยนตจนเกิดความชํารุดบกพรอง ตองสงศูนยซอมใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดเปนปกติ

กอนนําออกจําหนาย 

    2) “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” ผูเปดประมูลรถยนตใช

แลว และไดนํารถยนตใชแลวมาเปดตลาดการประมูลซื้อขายรถยนตใชแลว ผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลว หมายถึงผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวโดยตรง และตัวแทน

จําหนายรถยนต หมายถึงตัวแทนจําหนายรถยนตมือหนึ่ง ซึ่งใชวิธีการแลกเปล่ียนรถยนตใชแลว

เปนรถยนตใหม ซึ่งจากท่ีกลาวมาขางตนถือไดวาเปนผูประกอบธุรกิจเหลานี้ถือไดวาเปน                     

ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวท้ังส้ิน แตตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศไทย

ไมไดกําหนดถึงความรับผิดของบุคคลเหลานี้ไว 
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3.3.4 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับประกันสินคา 
        ในประเทศไทยมีบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการรับประกันสินคาไวกวางๆ 

แคในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองนิติกรรมสัญญา และหนี้ซึ่งเปนหลักกฎหมายท่ัวไป 

แมปจจุบันจะไดบัญญัติกฎหมายเรื่องของการรับประกันสินคาไวชัดแจงไวโดยเฉพาะ คือ

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 33 สัตต และพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ก็ไมไดกําหนดถึงเร่ืองของการรับประกันสินคา แมพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 11 ไดกําหนดหลักเกณฑไว แตก็ยังไมเพียงพอตอการ

ใหความคุมครองผูบริโภค เพราะยังไมไดมีการบังคับใหผูประกอบกิจการจัดใหมีการรับประกัน

สินคาโดยเฉพาะ 

 

3.4 ปญหากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับขอตกลงยกเวนหนาที่และความรับผิดของ                   
ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวรถยนตใชแลวเร่ืองความชํารุดบกพรอง  

      หากรถยนตใชแลวท่ีผูบริโภคซื้อมีปญหาเปนสินคาท่ีชํารุดบกพรอง ผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลวหรือเต็นทรถยนตมือสองตองรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 472 เนื่องจากรถยนตใชแลวคือสินคาท่ีผานการใชงานมาแลว สภาพความ

บกพรองชํารุดของสินคายอมเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมจากสภาพการใชงานของรถยนต  

หากนําเง่ือนไขของสภาพรถยนตใชแลวมากําหนดยกเวนความรับผิดในกรณีชํารุดบกพรอง              

แมขอยกเวนดังกลาวจะไมถือเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 แตก็จะเปนประโยชนกับผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวเพียง
ฝายเดียวและเปนการเอาเปรียบผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคท่ีซื้อรถยนตมือสอง สวนใหญไมมี

ความรูเก่ียวกับเคร่ืองยนต และไมสามรถตรวจสอบประวัติไดจนทําใหหลงเช่ือคําชักชวนของ               

ผูประกอบธุรกิจ จนยอมตกลงซื้อรถยนตและวางเงินจองและเปนฝายเสียเปรียบได 

 

   3.5 ปญหาเกี่ยวกับผลบังคับของสัญญา ซื้อขายรถยนตใชแลว ตามกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค 

       3.5.1 การเยียวยาความเสียหายทางสัญญา  
        กรณีท่ีผูบริโภครถยนตใชแลวไดรับความเสียหายจะฟองรองใหผูประกอบ

ธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวใหรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนไดตองเปนไปตาม

หลักกฎหมายสองหลักประกอบกัน คือ ก) หลักความรับผิดในคํารับประกัน (Warranty) และ ข) 

หลักวาดวยความสัมพันธตามสัญญา (Privity of Contract) ซึ่งจะเห็นไดวาหลักกฎหมายท้ังสอง

คุมครองเฉพาะคูสัญญาเทานั้น ถาหากเปนกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใชเปนคูสัญญานํารถยนตใชแลวไปใช

แลวก็ไมอาจท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนไดเนื่องมาจากไมใชคูสัญญาจึงทําใหไมมีความสัมพันธ

ทางสัญญาตอกัน  
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        3.5.2 การเยียวยาความเสียหายทางละเมิด 
        เม่ือเกิดความเสียหายจากการใชรถยนตใชแลวท่ีมีความชํารุดบกพรองมัก

เกิดปญหาหลายประการตามมา คือ 

        1)  การพิสูจนความผิด ปญหาท่ีสําคัญคือหนาท่ีนําสืบหรือภาระการพิสูจน

ท่ีตกเปนหนาท่ีของผูบริโภครถยนตใชแลวตามหลักกฎหมายผูใดกลาวอางผูนั้นนําสืบ จึงทําให

ผูบริโภคไมไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับอยางเต็มท่ี เพราะไมมีความเชียวชาญท่ีจะ                 

สามรถนําสืบพิสูจนใหเห็นถึงการจงใจหรือประมาทเลินเลอท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

        2)  ผลจากการฟองรองเรียกคาเสียหายตอศาล 

    ผูบริโภคตองเสียคาใชจาย ผูบริโภคตองใชเวลาในการดําเนินคดีนาน 

กระบวนการพิจารณาคดีนับตั้งแตผูเสียหายเร่ิมฟองคดีจนศาลช้ันตนสินช้ีขาด และ ผูเสียหายอาจ

ไดรับการชดใชไมเพียงพอ   

 

 3.6 ปญหาการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว 
       หนวยงานท่ีใหความคุมครองแกผูบริโภคซ่ึงไดรับความเสียหายอันเกิดมาจาก

รถยนตใชแลว คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจหนาท่ีในการคุมครอง

ผูบริโภคเก่ียวกับรถยนตใชแลวในดานฉลากและในดานสัญญา และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานท่ี

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ซึ่งยังไมเพียงพอตอการ

ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของได 

  

4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  

 4.1  การตีความคาํวา “รถยนตใชแลว” 
 ผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขนิยามคําวา “รถยนตใชแลว” และควรเพ่ิมเติม 

นิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” ในประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 

ฉบับท่ี 35 (พ.ศ.2556) เร่ืองใหรถยนตใชแลวเปนสินคาควบคุมฉลาก เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในการตีความในการใหความคุมครองผูบริโภค  

 

 4.2  ปญหากฎหมายเกี่ยวกับรถยนตใชแลวเปนสินคาไมปลอดภัย  
              ผูเขียนมีความเห็นวา ควรตีความคําวา “ผูประกอบการ” ตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ใหครอบคลุมถึง                     

“ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว” และควรตีความคําวา “สินคา” ตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ใหคลอบ

คลุมถึงคําวา “รถยนตใชแลว”  
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 4.3  ปญหาหลักกฎหมายที่กาํหนด นิติสมัพันธ และความรับผิดระหวางคูสญัญา 
       4.3.1 การทําสัญญาซื้อขายโดยที่ผูขายไมมีกรรมสิทธิ์ 
               ผู เ ขียนมีความเห็นวาหากผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวไมมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีขาย ตอมาภายหลังเจาของทรัพยท่ีแทจริงไดแสดงกรรมสิทธิ์ขอใหผูซื้อ

ชดใชนํารถยนตนั้นมาคืน ผูซื้อไมจําเปนตองคืนรถยนตนั้นใหกับเจาของท่ีแทจริง โดยเทียบเคียง

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1130/2507 หากผูช้ือทรัพยสินจากพอคาซึ่งขายของชนิดนั้นโดยสุจริต

และไดชําระราคาครบถวนแลวถือวาเปนผูซื้อยอมไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 1332
   

     4.3.2 การทําสัญญาแลกเปล่ียนโดยคูสัญญาไมมีกรรมสิทธิ์ 
             ผูเขียนมีความเห็นวาการซื้อขายรถยนตใชแลวถือเสมือนวาเปนนิติกรรมท่ีทํา

เพ่ือการแลกเปลี่ยนโดยตองมีการโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหกันและกันระหวางผูซื้อและ             

ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว   

     4.3.3 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับผูเกี่ยวของที่ตองรับผิด 
             ผูเขียนมีความเห็นวาควรใหผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว ควรทําใบ

แนะนําการซื้อรถยนตใชแลวท่ีมี ประวัติในการซอมแซม คาใชจายในการบํารุงรักษา มีสําเนา

เอกสารการรับประกันทรัพยสินท่ีขายจากผูประกอบธุรกิจ สัญญาการประกัน การขอทดลองขับ

รถยนตคันท่ีซื้อ มีผู เ ช่ียวชาญมาชวยตรวจสอบสภาพรถ มีเอกสารเอกสารท่ีแสดงวาเปน

ผูประกอบการที่ถูกตองตามกฎหมาย 

     4.3.4 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับประกันสินคา 
             ผูเขียนมีความเห็นวา ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการ

รับประกันสินคาใหมีความชัดเจนข้ึนมาบังคับใชเพ่ือคุมครองผูบริโภค โดยใหผูประกอบธุรกิจ

จําหนายรถยนตใชแลวควรรับประกันอยางมีเง่ือนไข โดยจัดทําใบรับประกันอะไหลรถยนต อาทิ 

เคร่ืองยนต ระบบเกียร เปนตน และการซอมแซมในสวนอ่ืนนอกจากท่ีผูประกอบธุรกิจจําหนาย

รถยนตใชแลวจะไมคิดคาแรง โดยใหผูบริโภคเปนผูจายคาช้ินสวนอะไหล 

 

4.4 ปญหากฎหมายที่เกี่ยวของกับขอตกลงยกเวนหนาที่และความรับผิดของผู
ประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวรถยนตใชแลวเร่ืองความชํารุดบกพรอง มาตรา 472 
 ผูเขียนมีความเห็นวา ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวหรือเต็นทรถยนตมือสอง

ตองรับผิดชอบหากทรัพยสินซึ่งขายนั้นชํารุดบกพรองอยางหนึ่งเส่ือมราคาหรือเส่ือมความ

เหมาะสมแกประโยชนใชสอย เปนการปองกันไมใหผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลวปด

ความรับผิดชอบกรณีท่ีรูอยูแลวาสินคาชํารุดแตปกปดและลวงผูซื้อใหเขาใจผิดตอคุณภาพสินคา  
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 4.5 ปญหาผลบังคับของสัญญา ซื้อขายรถยนตใชแลว ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
      ผูเขียนมีความเห็นวา ควรจัดทําเปนสัญญาซื้อขายรถยนตใชแลวใหเปนสัญญา

มาตรฐาน และมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพของรถยนตท่ีทําการซื้อขายและขอบกพรองของรถยนตใช

แลวกอนท่ีจะตกลงซื้อขายระหวางผูประกอบธุรกิจรถยนตใชแลวกับผูบริโภค โดยใหคูสัญญาท้ัง

สองฝายยอมรับ เพ่ือใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถประกาศใหมีการใชสัญญาซื้อขาย

รถยนตใชแลวเปนสัญญาท่ีตองควบคุม และกําหนดรายละเอียดของขอความในสัญญานั้นๆได 

 

 4.6 ปญหาการควบคุมดูแล การประกอบธุรกิจจําหนายรถยนตใชแลว 
                ผูเขียนมีความเห็นวา ควรจะมีองคกรท่ีเขามาควบคุมดูแลผูบริโภคเก่ียวกับรถยนต

ใชแลวเปนการเฉพาะซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กระทรวงพาณิชย 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครอง

ผูบริโภค และกรมการขนสงทางบก ปฏิบัติหนาท่ีควบคุมและคุมครองผูบริโภคโดยกําหนด

หลักเกณฑและขอปฏิบัติกอนท่ีจะมีการนํารถยนตใชแลวออกจําหนายแกผูบริโภคใหชัดเจน    
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