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บทคดัย่อ 

เมื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ซ่ึง

ในปัจจุบันการเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่เป็นรูปแบบหน่ึงในการให้สินเช่ือโดยผู้ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือ

เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในรูปของสถาบันการเงินหรือบริษัทในเครือของ

ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ จึงท าให้เกดิปัญหาความไม่เท่าเทยีมกันเร่ืองอ านาจการต่อรองในสัญญาของ

ผู้เช่าซ้ือรถใหม่ในทางปฏิบัติสัญญาเช่าซ้ือมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ฝ่ายผู้ให้เช่าซ้ือเป็นผู้

จัดเตรียมสัญญา ผู้เช่าซ้ือเพียงแต่ลงลายมือช่ือในสัญญาเท่าน้ัน ขณะเดียวกันสัญญาเช่าซ้ือ

ดังกล่าวกมี็ลักษณะที่คู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าซ้ืออยู่ในสภาวะจ ายอมที่ต้องเข้าท าสัญญาด้วย มีผลท าให้

การบังคับใช้กฎหมายกับข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือที่ผู้ให้เช่าซ้ือมักระบุในสัญญาเพ่ือยกเว้นความ

รับผิดของตน และจะใช้อ้างเพ่ือบังคับตามสัญญาว่าผู้เช่าซ้ือสมัครใจเข้าท าสัญญาเองโดยผู้เช่าซ้ือ

รถยนต์ใหม่จ านวนไม่น้อยที่เข้าท าสญัญา ทั้งที่ไม่เข้าใจถึงสาระส าคัญและข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือ

เน่ืองจากข้อตกลงในสัญญาใช้ถ้อยค าที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยการตีความจากผู้เช่ียวชาญ

ด้านกฎหมายส่งผลให้ผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามที่ปรากฏใน

สญัญาเช่าซ้ือได้อย่างแท้จริง 

จากการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ที่ได้

การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีมาตรการที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่โดยตรง  มีความสอดคล้องและใช้บังคับได้จริงกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง

ไปในปัจจุบัน เป็นการสร้างความม่ันใจให้กบัผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่และส่งผลถึงสภาพทางเศรษฐกิจ

ที่ดีของประเทศ ทั้งน้ีในส่วนของการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน

การเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่น้ัน ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า  ควรตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะ

แก่กรณี  โดยกฎหมายที่ตราข้ึนน้ัน ควรมีเน้ือหาสาระที่ส าคัญ คือ บทนิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะ

ส าหรับสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ เช่น ค าว่าช ารุดบกพร่อง ในส่วนของข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

                                                 
*
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
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ใหม่ การก าหนดอัตราดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนอื่นๆ ในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ให้มีการก าหนด

มาตรฐานที่จะน าไปค านวณอัตราดอกเบ้ียเฉพาะธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ที่เป็นธรรม และกรณี

ช ารุดบกพร่องให้มีเน้ือหาบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ต้องร่วมรับผิดกับผู้จ าหน่ายที่มีต่อผู้เช่าซ้ือ

รถยนต์ใหม่และผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ไม่จ าต้องรับภาระการพิสูจน์ตลอดจนผู้เช่าซ้ือสามารถขอ

เปล่ียนรถยนต์คันใหม่ได้เม่ือเข้าเง่ือนไขตามที่กฎหมายตราข้ึน ดังเช่นหลักการของกฎหมายแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งให้ผู้ให้เช่าซ้ือและผู้เช่าซ้ือต่างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

ใหม่ต่อกนัได้ โดยก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในกฎหมายรวมทั้งผลจากการบอกเลิกสัญญาอย่างชัด

แจ้ง ทั้งมีเน้ือหาในการก าหนดคุณสมบัติขององค์กรและบุคคลากร และให้อ านาจตามกฎหมายใน

การท าหน้าที่ควบคุมและให้ความรู้และช่วยเหลือผู้บริโภคตามกฎหมายที่ตราข้ึนใหม่ ก าหนด

มาตรการที่มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือใช้วิธีการเล่ียงข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้รวมทั้ง

เน้ือหาที่ต้องปรับใช้กฎหมายหลายฉบับ ให้น ามารวบรวมไว้ในกฎหมายเฉพาะโดยตราเป็น

พระราชบัญญัติเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิให้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่เพียงฉบับเดียว 

 

1. บทน ำ 

หากพิจารณาความต้องการและการตัดสินใจของผู้ซ้ือในการซ้ือรถยนต์ กระบวนการ

ในการตัดสนิใจของผู้ซ้ือทุกคนย่อมอยู่ภายใต้ความคาดหวังที่ต้องการซ้ือรถยนต์ที่มีสภาพสมบูรณ์

แขง็แรง สวยงาม ไม่มีต าหนิ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเหมือนรถยนต์มือสองที่มีโอกาสช ารุด

บกพร่องได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน เน่ืองจากสิ่งของใดเมื่อผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมเป็นเร่ือง

ธรรมดาที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ช ารุดบกพร่อง ดังน้ัน เม่ือผู้ซ้ือต้องการที่จะตัดสินใจซ้ือรถยนต์

สักคันหน่ึงเพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ตนเองและครอบครัวโดยทั่วไปผู้ซ้ือย่อมต้อง

พิจารณาจากย่ีห้อ รูปแบบ ราคา การใช้งานเป็นหลัก มีการเลือกสรรจนเป็นที่ถูกอกถูกใจ และที่

ส าคัญการที่ผู้ซ้ือเลือกที่จะซ้ือรถยนต์ใหม่กเ็พ่ือหลีกเล่ียงภาระในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ดังเช่น

รถยนต์มือสอง  โดยผู้ซ้ือทราบดีว่ามีความเสี่ยงกับปัญหาในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และราคาก็

แตกต่างกันมากด้วย ทั้งน้ีโดยสภาพของรถยนต์มือสอง ผู้ซ้ือย่อมไม่มีความคาดหวังถึงสภาพที่

สมบูรณ์เช่นเดียวกับรถยนต์ใหม่แน่นอนเพราะรถยนต์ใหม่เป็นรถยนต์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

ย่อมต้องมีคุณสมบัติและสภาพที่สมบูรณ์ไม่เสี่ยงต่อการบ ารุงรักษาหรือช ารุดบกพร่อง แต่ความ

จริงของสังคมน้ัน การซ้ือรถยนต์ใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่ใครจะสามารถซ้ือด้วยเงินสดได้ เน่ืองจาก

รถยนต์ใหม่มีราคาสูง หากซ้ือด้วยเงินสดก็จะเป็นการน าเงินก้อนจ านวนมากไปซ้ือ ด้วยเหตุคน

ส่วนใหญ่จึงนิยมซ้ือรถยนต์ด้วยวิธีการเช่าซ้ือจากสถาบันการเงินที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

แต่บางกรณีกไ็ม่เป็นไปตามความประสงค์อย่างที่คาดหวังไว้ เน่ืองจากพอรับรถยนต์ใหม่กลับไปใช้

งานแล้ว ปรากฏว่ารถยนต์ใหม่ที่เช่าซ้ือมากลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ อันเกิดจากความ

เสียหายจากความบกพร่องของรถยนต์ใหม่น้ันซ่ึงตามกฎหมายเรียกว่าสินค้าช ารุดบกพร่อง ทั้ง

รถยนต์ใหม่น้ันยังเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่จะใช้ ส่งผลให้ผู้ขายหรือผู้
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ประกอบธุรกจิต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมให้หายอย่างเดด็ขาด เปล่ียนอะไหล่ จนรถยนต์

ใหม่สามารถใช้การได้ ผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจก็มีความเ ข้าใจว่าได้ท าหน้าที่สมบูรณ์ตาม

กฎหมายแล้ว ถ้าผู้เช่าซ้ือมาอ้างเร่ืองซ่อมบ่อยเสียง่ายประสงค์ที่จะได้รถยนต์คันใหม่แทน ผู้ขาย

หรือผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ต้องการ จึงเกิดปัญหาทางกฎหมายว่าผู้ซ้ือ

รถยนต์ใหม่จ าต้องยอมรับไว้ซ่ึงความช ารุดบกพร่องน้ันโดยจ ายอมหรือผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องรับผิดชอบเพียงใดผู้บริโภคหรือผู้เช่าซ้ือส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหามักคาดหวังการเปล่ียนคืน

สนิค้าให้ทนัท ีซ่ึงโดยส่วนใหญ่หากเป็นสินค้าอิเลก็ทรอนิคส์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีราคาไม่สูงมาก

นัก ผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจอาจมีนโยบายรับเปล่ียนสินค้าให้โดยทันที แต่ส าหรับกรณีของ

รถยนต์ใหม่แล้ว โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบธุรกจิจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการซ่อมสินค้าที่ช ารุด

บกพร่องให้ก่อนหากซ่อมแล้วอาการไม่หายหรือเปล่ียนการซ่อมใหม่ไปเร่ือย เรียกว่า ต้องซ่อม

แล้วซ่อมอีก กจ็ะมีการซ้ือคืนสินค้าไป แต่อาจมีการค านวณราคาที่ไม่เหมาะสม เน่ืองจากรถยนต์

ใหม่น้ันได้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ โดยผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอม

เปล่ียนรถยนต์คันใหม่ให้ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายเทา่ที่ควร  

 

2. แนวควำมคิดรูปแบบกำรประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำซ้ือรถยนตใ์หม่ 

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ มีทั้งการประกอบธุรกิจซ้ือขายและการ

ให้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. ผู้ให้เช่าซ้ือเป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ วิธีซ้ือขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทย 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การซ้ือจากฝ่ายขายของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหม่โดยตรง การซ้ือจาก

ผู้ขายที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ การซ้ือจากผู้ขายที่ไม่ใช่

ตัวแทนขายที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหม่น้ัน    

2. ผู้ให้เช่าซ้ือเป็นสถาบันการเงิน สถาบันทางการเงินในปัจจุบันมีความส าคัญต่อการ

ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ซ่ึงประเภทของสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ีย

เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523  มาตรา 3 ก าหนดประเภทของสถาบันการเงินไว้ ดังน้ี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท

หลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ก าหนด โดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออก

ประกาศกระทรวงการคลังในราชกิจจานุเบกษา และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เช่น 

บริษัทประกันวินาศภัยที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บริษัทประกัน

สนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาดที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติบริษัทประกนัสนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

พ.ศ.2534 บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 

2544 เป็นต้น   
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3. ผู้ให้เช่าซ้ือมิได้เป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์หรือเป็นสถาบันการเงินการประกอบ

ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่จากสถาบันการเงิน (วรียา งามนิล, 2544, น.52) ปัจจุบันได้มีตัวแทน

จ าหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยแต่ละแห่งมีวิธีการให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือสร้างความสนใจให้ลูกค้า ทั้ง

อ านวยความสะดวก และโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ใหม่ได้ง่ายขึ้ นโดยการโฆษณาและ

การให้ “บริการแบบครบวงจร” น่ันคือ ในกรณีลูกค้าขาดเงินสดหรืออาจมีเงินไม่เพียงพอบริษัทก็

จัดหาบริการจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องวางเงินดาวน์ ช าระเงินเป็นงวดๆ 

จนกว่าจะครบสัญญา ลูกค้าผู้เช่าซ้ืออาจมีรถยนต์คันเดิมมาแลกเปล่ียน หรือหากไม่มีรถยนต์มา

แลกเปล่ียนกอ็าจจะซ้ือรถยนต์คันใหม่ ด้วยวิธีเช่าซ้ือจากผู้ใช้เช่าซ้ือที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ลูกค้าก็

สามารถมีรถยนต์ใหม่ใช้ได้โดยไม่ยากแต่ผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ต้องยอมเสยีดอกเบ้ียที่สูงกว่าการเช่า

ซ้ือที่เป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์หรือเป็นสถาบันการเงิน สถาบันการเงินในระบบน้ัน เป็น

สถาบันการเงินที่ถูกต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับควบคุมการ

ด าเนินงานของสถาบันการเงินในแต่ละประเภท 

ส่วนผู้ให้เช่าซ้ือที่มิได้เป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ใหม่หรือเป็นสถาบันการเงินซ่ึง

อาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสถาบันการเงินนอกระบบ เป็นสถาบันการเงินที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 

ไม่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับควบคุมการด าเนินงาน เช่น การกู้ยืมกันโดยตรง การเล่นแชร์ 

สนิเช่ือทางการค้า การซ้ือขายลดเชค็ เป็นต้น สถาบันการเงินนอกระบบมีลักษณะที่แตกต่างกันไป

หลายรูปแบบและยากต่อการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงในทางข้อเทจ็จริงแล้วอาจไม่เรียกว่าเป็น

สถาบันการเงินกไ็ด้ เพราะกฎหมายมิได้รับรอง 

 

3. มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรคุม้ครองผูบ้ริโภคจำกกำรเช่ำซ้ือ

รถยนตใ์หม่ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมำยต่ำงประเทศ 

จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการก าหนดเน้ือหา

ของกฎหมายให้เป็นการป้องกันปัญหา พร้อมทั้งก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดที่สามารถน ามา

ปรับกบัข้อเทจ็จริงหากเกดิข้อพิพาทจากกรณีของปัญหารถยนต์ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีข้อบกพร่องไว้

อย่างชัดเจน รวมถึงกฎหมายที่ออกมารับรองส าหรับใช้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับผิด และเม่ือ

กล่าวถึงกฎหมายที่จะน ามาใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค อย่างกรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ก็ได้ม ี

กฎหมายเลมอน(Lemon Law) และก าหนดให้มีกฎหมายเลมอนซ่ึงเป็นกฎหมายของการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในทุกมลรัฐ (Lamon check,2010,http://www.carlemon.com/lemon/ny_law.html)  

โดยจะมีเน้ือหาของกฎหมายที่แตกต่างกันกเ็พ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมแต่ละมลรัฐ จึง

เรียกว่า กฎหมายเลมอนระดับมลรัฐ ในส่วนของการระงับข้อพิพาทตามกฎหมายเลมอน (Lemon 

Law) น้ัน มีการด าเนินการโดยองค์กรระงับข้อพิพาทของรัฐ(สุษม ศุภนิตย์, 2544, น.72) ซ่ึงจะ

ด าเนินการโดยอยัการ ทั้งน้ียังมีองค์กรระงับข้อพิพาทของเอกชนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเอกชน
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อสิระหรือจัดตั้งและด าเนินการโดยผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เอง โดยต้องอยู่ภายใต้

บังคับตามกฎหมายเลมอนของมลรัฐน้ันๆ  

ส าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับการระงับข้อพิพาททางเลือก(มัณฑนา  

พรรณพงาพันธ,์ 2550, น.69) พบว่าส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการโดยหอการค้า สมาคม องค์กร

ของรัฐ หรือองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ซ่ึงมีจ านวนไม่มากนักที่จะด าเนินการโดยองค์กรผู้บริโภค โดย

หน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งหมด ไม่ใช่หน่วยงานทางกฎหมายซ่ึงเป็นเพียงบริการเสริม

ให้กับหน่วยงานทางกฎหมายเท่าน้ัน และในเร่ืองของการก่อตั้งองค์กรระงับข้อพิพาททางเลือก

ของสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีอยู่เป็นจ านวนหลายร้อย

สถาบัน การที่สถาบันมีจ านวนมากน้ันกเ็น่ืองจากโครงสร้างของการเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี มีเขตอ านาจในการพิจารณาของหลายๆ สถาบัน เช่น การค้ารถยนต์ขนาดใหญ่ และ

ขนาดเล็กลงมา ได้ถูกจ ากัดเพียงแต่ภายในรัฐหรือเขตการปกครองหน่ึงเท่าน้ัน แต่บางสถาบัน 

เช่น ภาคการเงิน การประกันภัย และการสื่อสารได้มีการครอบคลุมทั้งประเทศ และส าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมรถยนต์การระงับข้อพิพาทจะด าเนินการโดยสมาคมหรือหอการค้า ซ่ึงผู้บริโภค

สามารถติดต่อผ่านสมาคมหรือหอการค้าน้ันหรือสหพันธ์การค้าและการซ่อมแซมรถยนต์แห่ง

สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีได้ 

ในส่วนของประเทศไทยน้ัน มีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค

เกี่ยวกบัสนิค้าอนัมีลักษณะเป็นการคุ้มครองสินค้าประเภททั่วไป อันได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ลักษณะสญัญาเช่าซ้ือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน

จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.

2540 ซ่ึงการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งน้ี

แม้ในปัจจุบันจะมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 เม่ือได้ท าการศึกษาในประกาศฉบับ

ดังกล่าวแล้ว จะพบว่าบทบัญญัติในประกาศฉบับน้ีไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสัญญา

เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ที่มีอยู่หลายกรณีได้ จึงยังต้องไปน ากฎหมายทั่วไป เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้ควบคู่กันตามที่ได้ปฏบัิติมาโดยตลอด เป็นสาเหตุให้กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่มีประสิทธิภาพที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การสร้างกรอบในการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคจากการท าสัญญา

เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ที่ต้องประสบกบัปัญหาในกรณีที่สินค้าของผู้ประกอบการมีความช ารุดบกพร่อง 

อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือ

ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ท าให้มีความไม่ปลอดภัยในการใช้สอย และรถยนต์ใหม่น้ันไม่
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สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและจากสภาพกค็วรที่จะมีการเปล่ียน

รถยนต์คันใหม่ให้กับผู้เช่าซ้ือ หรือในกรณีที่รถยนต์ใหม่น้ันมีความบกพร่องในส่วนซ่ึงเป็น

สาระส าคัญและส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่สามารถท า

การซ่อมแซมรถยนต์ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ เหมาะกับการน าไปใช้งานได้ 

ผู้ประกอบการควรท าการเรียกเกบ็สินค้ารถยนต์ใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยมีความช ารุดบกพร่อง

ทันที เพราะหากมีการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคซ่ึงโดยสภาพของรถยนต์ที่มีความช ารุดบกพร่อง

นับว่าเป็นสนิค้าอนัตรายน้ัน อาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

ของผู้บริโภค   

 

4. วิเครำะหม์ำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุม้ครองผูเ้ช่ำซ้ือรถยนตใ์หม่  

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ เกิดข้ึนจากการเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่กับผู้บริโภคน้ัน 

จ าเป็นต้องพ่ึงพาส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่กยั็งไ ม่อาจสามารถช่วยเหลือ

ผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคต้องการได้ จึงถือว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างย่ิงที่ควรได้รับการแก้ไขโดย

เร่งด่วน โดยประเดน็ที่ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาทางแก้ไข มีดังน้ี 

1. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เช่าซ้ือรถใหม่เน่ืองจากในความคุ้มครองด้านสัญญา

น้ันเป็นสิทธิที่ต้องได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา กล่าวคือ ในตัวข้อสัญญาน้ันมีอยู่ 2 

สถานะโดยในสถานะหน่ึงสัญญาจะเป็นการก าหนดคุณภาพของบริการ โดยบริการจะดีอย่างไร 

ย่อมเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา ดังน้ัน ในกรณีที่สัญญาเป็นส่วนประกอบของสินค้าและ

บริการเกี่ยวกบัเง่ือนไขและความรับผิดของคู่สญัญา  แต่ผู้ให้เช่าซ้ือท าสญัญาเอาเปรียบผู้เช่าซ้ือรถ

ใหม่ซ่ึงไม่รู้กฎหมายเขียนถ้อยค าในสญัญาโดยใช้ภาษากฎหมายที่เข้าใจยากประกอบกับสัญญาเช่า

ซ้ือรถยนต์ใหม่มีการใช้ขนาดตัวอักษรที่เลก็มากท าให้ผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ซ่ึงไม่รู้กฎหมายอยู่ใน

เบ้ืองต้นไม่ค่อยสนใจและสงัเกตที่จะอ่านสญัญาเช่าซ้ือ  ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซ้ือ

รถยนต์ใหม่ 

2. ปัญหาเกี่ยวกบัความรับผิดและการเยียวยาความเสยีหายให้แก่ผู้เช่าซ้ือที่ได้รับความ

เสียหายจากการเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครอง

ผู้บริโภคผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ เมื่อเกิดปัญหาจึงต้องใช้กฎหมายทั่วไป คือ กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด มาตร 024
1
 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติไว้อย่างกว้างในการรับผิดจึง          

ท าให้มีความยากในการพิสจูน์ความรับผิดและค่าเสยีหาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 472
2
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติที่กล่าวว่า

เพียงแต่ทรัพย์ช ารุดบกพร่องน้ัน ไม่ท าให้ผู้ขายต้องรับผิดเสมอไป ผู้ขายต้องรับผิดในความช ารุด

บกพร่องต่อทรัพย์สินที่ขายต่อเม่ือความช ารุดบกพร่องน้ันต้องถึงขนาดที่ท  าให้ทรัพย์สินที่ซ้ือขาย

                                                 
1
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 420  
3
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 472 

251



 

 

 

น้ันเสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ตามปกติหรือประโยชน์ที่ มุ่งหมายตาม

สัญญา หากว่าความช ารุดบกพร่องน้ันไม่ถึงขนาดให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่

ประโยชน์ตามปกติ หรือประโยชน์ที่มุ่งหมายตามสัญญาแล้วผู้ขายไม่ต้องรับผิด ซ่ึงความช ารุด

บกพร่องน้ีต้องเกิดขึ้นก่อนหรือต้องมีอยู่ขณะท าสัญญาซ้ือขาย แต่หากผู้ซ้ือไม่รู้ถึงความบกพร่อง

น้ัน ถ้าความบกพร่องเกิดขึ้ นภายหลังจากที่ส่งมอบรถยนต์ใหม่เป็นของผู้ซ้ือแล้ว ต้องพิจารณา

เร่ืองการรับเคราะห์ตามมาตรา 074
3
 ซ่ึงเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซ้ือรถยนต์ใหม่เน่ืองจากไม่

สามารถล่วงรู้ถึงความบกพร่องได้ในขณะส่งมอบรถ เพราะจะล่วงรู้ถึงความช ารุดบกพร่องได้กเ็มื่อ

น ารถยนต์ใหม่ออกใช้งานจริง จึงควรมีมาตรการบังคับเดด็ขาดในเร่ืองความช ารุดบกพร่องที่เกิด

กบัรถยนต์ใหม่ 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือและการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือคืนของผู้ให้ 

เช่าซ้ือ  สญัญาเช่าซ้ือที่ผู้ให้เช่าซ้ือใช้น้ันแทบทุกรายมีลักษณะเป็นสัญญาส าเรจ็รูป โดยผู้เช่าซ้ือไม่

มีอ านาจต่อรองรายละเอยีดที่จะระบุไว้ในสัญญาเช่าซ้ือกับผู้ให้เช่าซ้ือ โดยในส่วนของการบอกเลิก

สญัญาของผู้ให้เช่าซ้ือจะแตกต่างจากสทิธบิอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือของผู้เช่าซ้ือที่กล่าวมา น่ันคือ หาก

ผู้ให้เช่าซ้ือจะบอกเลิกสัญญาต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าผู้เช่าซ้ือผิดนัดไม่ใช้เงินสามคราวติดกัน 

หรือกรณีผู้เช่าซ้ือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสาระส าคัญที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นน้ัน ด้วย

เน่ืองมาจากเมื่อตกลงท าสญัญาเช่าซ้ือแล้วผู้ให้เช่าซ้ือย่อมต้องผูกพันตามค าม่ันของตนเองที่ได้ให้

ไว้แก่ผู้เช่าซ้ือว่าจะขายทรัพย์สินหรือว่าจะให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซ้ือ โดยเง่ือนไขที่ผู้เช่า

ซ้ือได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่าน้ันเท่าน้ีคราวตามข้อสัญญา ดังน้ัน หากผู้เช่าซ้ือยังช าระเงินค่าเช่าซ้ือ

มาโดยตลอดหรือไม่ได้กระท าผิดในข้อสญัญาเช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซ้ือกไ็ม่น่าที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

เช่าซ้ือกบัผู้เช่าซ้ือได้  

4. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการควบคุมธุรกิจการให้เช่าซ้ือรถใหม่ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสยีหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภัยพ.ศ.2551 มาตรา 7
4
 

ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการไว้โดยก าหนดขอบเขตความไม่ต้องรับผิด

ไว้อย่างกว้างๆ ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะ (2) (3) ที่บัญญัติความรับผิดไว้อย่างกว้างจึงต้องอาศัยการ

ตีความถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่ามุ่งคุ้มครองกรณีใดเพียงใดบ้าง ซ่ึงท าให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้

เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากฎหมายตามที่ควรจะได้รับ 

 
 
 
 
 
                                                 
3
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 370  

4
พระราชบญัญัตคิวามรับผดิต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากสนิค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 7  

252



 

 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรก าหนดมาตรการกฎหมายในการท าสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือ

ใช้ควบคุมในเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดอตัราดอกเบี้ ย ค่าตอบแทนอื่นๆ ในสัญญา

เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ให้มีความชัดเจน ดังน้ี 

     1.1 ควรก าหนดวิธีที่เป็นหลักในการใช้ค านวณอัตราดอกเบ้ียเฉพาะธุรกิจเช่าซ้ือ

รถยนต์ และไม่ยกเว้นให้กับสถาบันการเงินใดสถาบันหน่ึง ที่ประกอบกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์ใหม่ และยกเลิกการค านวณในรูปแบบเดิม ทั้งในส่วนที่สถาบันการเงินจะเรียกเกบ็ในส่วน

อื่น ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใด  
       1.2 ควรก าหนดให้ยกเลิกการคิดเบ้ียปรับจากการค้างช าระโดยให้ถือตามกฎหมายที่
ตราขึ้นเฉพาะกบัสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ (แก้ปัญหาในเร่ือง การตีความว่าไม่เป็นลักษณะสัญญา

กู้ยืมเงินที่ไม่ถือว่าเป็นดอกเบ้ีย) ซ่ึงไม่สอดคล้องในด้านข้อเทจ็จริงที่ผู้เช่าซ้ือถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ซ่ึงได้รวมดอกเบ้ียไว้ในราคารถยนต์เตม็จ านวน และคูณจ านวนปีแล้วจึงมาหารตามจ านวนงวดที่

ต้องช าระ หากคิดเบ้ียปรับเข้าไปด้วยถือเป็นการคิดดอกเบ้ียซ้อนดอกเบ้ีย ให้เป็นการต้องห้าม 

และหากจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่น กต้็องระบุ ชัดเจนตาม ข้อ 1 
     1.3 ก าหนดให้องค์กรและคณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายที่ตราข้ึนใหม่ 

สามารถเข้าควบคุม ในการคิดค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดย

ก าหนดให้สถาบันการเงินย่ืนแบบการค านวณเพ่ือให้คณะกรรมการได้ท าการตรวจ และได้รับการ

พิจารณาตามขั้นตอน ก่อนมีการน าไปคิดค านวณกบัสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่  

 2. ควรก าหนดมาตรการในการขอเปล่ียนรถยนต์คันใหม่เม่ือรถยนต์ใหม่มีความช ารุด

บกพร่องจากกรณีสญัญาเช่าซ้ือโดยระบุไว้ในกฎหมาย เข้าเงื่อนไข ดังน้ี 
  2.1 นับแต่วันรับรถยนต์ใหม่จากผู้ขาย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือใช้งาน
ไม่เกนิ 10,000 กโิลเมตร ส าหรับรถยนต์ใหม่ประเภทเก๋ง ที่น่ังไม่เกิน 7 คน ที่มีก าลังเคร่ืองยนต์ 
ขนาดไม่เกิน 3,000 ซีซี หากเกิดความช ารุดบกพร่องที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุให้มีสิทธิ์ขอเปล่ียน
รถยนต์คันใหม่ได้นับแต่วันรับรถยนต์ใหม่น้ัน  
  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือใช้งานไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร ส าหรับรถยนต์
ใหม่ประเภท จดทะเบียนกับนายทะเบียนขนส่ง ที่มีลักษณะใช้รับบรรทุกหรือรับจ้างในลักษณะ

ผู้ประกอบการขนส่งหากเกิดความช ารุดบกพร่องที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุให้มีสิทธิ์ขอเปล่ียน

รถยนต์คันใหม่ได้นับแต่วันรับรถยนต์ใหม่น้ัน  
  หากฝ่ายผู้ขายและผู้ผลิตมีข้อโต้แย้ง ฝ่ายผู้ขายและผู้ผลิตต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ในข้อ

โต้แย้งน้ัน หลังจากน้ันถ้าหากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข กส็ามารถด าเนินคดีใน

ศาลต่อไป  

253



 

 

 

  ในกรณี ผู้เช่าซ้ือพอใจที่จะรับการเปล่ียนหรือซ่อมแซม เฉพาะส่วนที่ช ารุดบกพร่อง 

กส็ามารถท าได้ และให้ผู้ขายและผู้ผลิตด าเนินการโดยไม่ชักช้า 

  2.2 ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการเสนอเปล่ียนรถยนต์ใหม่ ต้องก าหนดให้สถาบัน

การเงินที่เป็นผู้ให้สินเช่ือท าการขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระราคาค่างวดรถยนต์ใหม่ โดยให้

เร่ิมผ่อนช าระนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คันใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงกรณีระหว่างที่ท  าการซ่อมแซม 

รถยนต์ใหม่ที่เกดิความช ารุดบกพร่องด้วย 

 ให้นิยามศัพทใ์ช้เป็นการเฉพาะ ดังน้ี 
 2.3 “ความช ารุดบกพร่องที่เกิดกับรถยนต์ใหม่” หมายถึง การที่รถยนต์ที่ไม่เคยผ่าน
การจดทะเบียนกับกรรมการขนส่งทางบก  มาก่อนเลยนับตั้งแต่ได้รับการผลิตออกมาจาก

โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เกิดช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้เสื่อม

ราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใช้ตามปกติ ตามวิสัยของการใช้ทรัพย์สินตาม
ข้อก าหนดในสญัญา กล่าวคือ ต้องเป็นความเสยีหายในเน้ือหาวัตถุเหนือทรัพย์สนินั้น 
 3. ควรก าหนดมาตรการให้จัดแยกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ
และการติดตามยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือคืนออกเป็นประเภทอกีหมวดและให้มีเน้ือหาว่าผู้ให้เช่าซ้ือหรือ

ผู้เช่าซ้ือมีสทิธบิอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือได้ และเม่ือบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืน

สู่ฐานะเดิมโดยให้แต่ละฝ่ายมีสทิธ ิหน้าที่ และความรับผิดดังต่อไปน้ี  
     3.1 สิทธิของผู้เช่าซ้ือ ในกรณีที่ผู้เช่าซ้ือเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาโดยยังมิได้เป็นผู้ผิด
นัดไม่ถือว่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา และได้มีการส่งมอบรถยนต์ใหม่ที่เช่าซ้ือให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือแล้ว ผู้เช่า

ซ้ือไม่จ าต้องเป็นรับผิด ในค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ใหม่ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ และ

ค่าเสยีหายอื่นๆ อนัมิได้เกดิขึ้นเพราะความผิดของฝ่ายผู้เช่าซ้ือ 
     3.2 ในกรณีที่ผู้เช่าซ้ือ เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาโดยเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาและยัง
ไม่ได้มีการส่งมอบรถยนต์ใหม่ที่เช่าซ้ือให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ ผู้เช่าซ้ือยังคงต้องรับผิดในค่าขาด

ประโยชน์จากการใช้รถยนต์ใหม่ ดอกเบ้ีย และค่าเสียหายอื่นๆ อันเกิดขึ้ นก่อนมีการส่งมอบ

รถยนต์ใหม่คืนให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ โดยให้ใช้การค านวณตามที่กฎหมายเฉพาะได้ก าหนดไว้ น้ันด้วย 
   4. ควรก าหนดมาตรการให้มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่เพ่ือจัดตั้ง

หน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยให้แยกจากหน่วยงานของ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้เกดิภาพที่ชัดเจนของการใช้กฎหมายเฉพาะ ซ่ึงจะเป็นการ

บัญญัติรายละเอียดที่เกี่ยวกับเร่ืองสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนในเร่ืองการ

จัดท าคู่มือแนะน าผู้บริโภคที่เป็นผู้เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ

เกี่ยวกบัสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ไว้เพ่ือรับรองการด าเนินการของหน่วยงานและองค์กรที่จะมาท า

หน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้ในด้านกฎหมายและจัดท าคู่มือให้กับผู้บริโภค ซ่ึงคู่มือที่จัดท าข้ึน

น้ันให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีในศาลได้ 
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และให้รัฐก าหนดมาตราที่มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือใช้วิธกีารเล่ียงข้อกฎหมายที่มีการบังคับ

ใช้เพ่ือให้การควบคุมเกดิประสทิธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยให้มีบทบัญญัติ ดังน้ี 

 4.1 ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดต้ังข้ึนเป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแล ตาม

กฎหมายฉบับน้ี ให้มีคณะกรรมการตามคุณสมบัติ ดังน้ี  
 1) คุณวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมยานยนต์ต้องมีประสบการณ์ท างานไม่

น้อยกว่า 3 ปี 
 2) คุณวุฒิปริญญาตรีด้านบัญชีและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 3) ผู้ที่ เคยมีประสบการณ์ท างานมากว่า 3 ปี จากสถาบันการเงินด้านให้

สนิเช่ือ 
 4) ผู้มีใบประกอบวิชาชีพทนายความและเคยว่าความคดีแพ่ง ไม่น้อยกว่า 

150 คดี  
 5) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์บัณฑติและมีประสบการณ์ท างานด้าน

กฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 หน่วยงานหรือองค์กรน้ีสามารถถูกตรวจสอบได้จากสมาชิกและกลุ่มบุคคล 

ของผู้บริโภคที่เข้าร่วมจัดต้ังข้ึนในรูปแบบเอกชนได้ 
 4.2 ให้มีประธานกรรมการหน่ึงคน และให้มีคณะกรรมการตามคุณสมบัติ ข้างต้นอีก
ด้านละสามคน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลา

ติดต่อกนัไม่เกนิอกีหน่ึงวาระ  
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