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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการเช่าซ้ือ

รถยนต์ และการท าข้อตกลงก าหนดความรับผิด หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาในการค านวณ

เพ่ือก าหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซ้ือรถยนต์ ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหาย

และความรับผิดตามสญัญาเช่าซ้ือของผู้เช่าซ้ือตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศหากเกิด

การผิดสัญญาเช่าซ้ือ รวมทั้งศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับข้อตกลง

เกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ ตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา การตีความและผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายใน

สัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่เกิดข้ึน เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน 

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตีความและผลบังคับตามกฎหมายของ

ข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ในประการต่าง ๆ ได้แก่ ประการ 

ที่หน่ึง ปัญหาการก าหนดค่าเสียหายในกรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ไม่ระงับ ประการที่สอง ปัญหา

การก าหนดค่าเสียหายกรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ระงับ ประการที่สาม ปัญหาความรับผิดใน

ค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ ประการที่สี่ ปัญหาการน าสืบและการพิสูจน์ความเสียหายเพ่ือ

เรียกค่าเสียหาย และประการสุดท้าย ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท า

ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่งผลท าให้ฝ่ายผู้บริโภค

มักเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้เช่าซ้ือรถยนต์ ผู้เช่าซ้ือจะได้รับความเป็นธรรม

เมื่อตนจะถูกฟ้องเป็นคดีความและศาลได้พิพากษาตัดสินแล้วเท่าน้ัน ซ่ึงเมื่อยังไม่มีความชัดเจน

ในเร่ืองหลักเกณฑก์ารก าหนดความรับผิด ย่อมก่อให้เกิดภาระต่อทั้งโจทก์และจ าเลยที่จะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลช้ันต้นต่อศาลสูง และท าให้เสียเวลาในการรอค า

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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พิพากษาของศาลสงูต่อไป ทั้งเป็นผลเสยีต่อศาลในการที่จะต้องใช้บุคลากรและต้นทุนค่าใช้จ่ายใน

ด้านอื่น ๆ อย่างไม่จ าเป็น 

 

1. บทน า 

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันในด้านการค้ากันสูงมาก เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ที่ในยุคสมัยน้ีมักจะพยายามสนองตอบความต้องการของตนเองเพ่ือให้

ได้รับความสะดวกสบาย และความมีหน้ามีตาในสังคม โดยไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่า

คุ้มค่าส าหรับจ านวนเงินที่ต้องเสียไปหรือไม่ อีกทั้ง อาจมองข้ามปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาทั้ง

กับตนเองและปัญหาต่อสังคม ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลกม็ีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ประชาชน

ตัดสินใจที่จะบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเพ่ิมสูงข้ึน อย่างเช่นกรณี โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกที่ให้

สิทธิแก่ผู้ซ้ือรถยนต์ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดมีสิทธิได้รับคืนภาษีสรรพสามิตจ านวนสูงสุดถึง 100,000 

บาท  โดยจะคืนภาษีเม่ือครอบครองรถยนต์ครบหน่ึงปีไปแล้ว จึงนับเป็นเหตุผลส าคัญที่ท  าให้

ผู้บริโภคตัดสินใจในการซ้ือรถยนต์เพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมากในช่วง 16 กันยายน 2554 ถึง  

31 ธันวาคม 2555 (www.thanonline.com 13 กันยายน 2554) จากสภาพปัญหาดังกล่าว

ก่อให้เกิดการจัดท าสัญญาเช่าซ้ือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้ น โดยสืบ

เน่ืองมาจากการที่ผู้บริโภคบางกลุ่มซ่ึงไม่ได้มีความพร้อมในการเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ตัดสินใจเข้า

ท านิติกรรมเพ่ือให้ได้ครอบครองรถยนต์ เพราะการท าสัญญาเช่าซ้ือเป็นไปในลักษณะที่ง่ายหรือ

เอื้ออ านวยต่อการให้ผู้บริโภคเป็นหน้ี จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้บริโภคเหล่าน้ันตามมา นอกจากน้ี 

ในการท าสัญญาเช่าซ้ือที่บางกรณีผู้บริโภคซ่ึงเป็นคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจเป็นผู้เสียเปรียบเพราะอยู่

ในสถานะที่ด้อยการศึกษามากกว่า และขาดประสบการณ์เมื่อเทยีบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็น

ผู้ให้เช่าซ้ือ และพบอยู่เสมอว่าสัญญาเช่าซ้ือจะมีข้อความที่ก  าหนดเง่ือนไขและความรับผิดของ 

ผู้เช่าซ้ือ ให้ต้องรับภาระเกนิสมควร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ค่าปรับ 

ดอกเบี้ ยผิดนัด เป็นต้น   

 การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัญหาการตีความและผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลง

เกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ จึงเป็นการศึกษาเพ่ือหามาตรการ 

ทางกฎหมายมาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้ให้เช่าซ้ือและผู้เช่าซ้ือ  

ซ่ึงไม่เพียงแต่การออกเป็นประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์

และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 เท่าน้ัน ที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ปัญหาดังกล่าว รัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ รวมถึงการ

ตรากฎหมายเพ่ือบังคับใช้เม่ือมีการท าผิดสัญญาเช่าซ้ือแล้ว ซ่ึงกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าซ้ือ 

ในปัจจุบันน้ัน ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาที่เกดิข้ึนได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ 
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2. หลกัการ แนวคิดเกี่ยวกบัการเช่าซ้ือรถยนต ์และการท าขอ้ตกลงก าหนดความ

รบัผดิหากเกิดการผดิสญัญาเช่าซ้ือ   

  2.1 หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัการเช่าซ้ือ และการท าสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์

  สภาพของสัญญาเช่าซ้ือในอดีตมีรากฐานของแนวความคิดตามหลักความศักด์ิสิทธิ์ 

ของเจตนา ซ่ึงเป็นหลักที่อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลทางนิติปรัชญาว่าด้วยนิติสัมพันธ์ทางหน้ี 

ว่าอยู่บนรากฐานของเจตนาของบุคคล เจตนาเป็นแหล่งก าเนิดและเป็นมาตรการของสิทธ ิ 

การที่กล่าวว่าเจตนามีความศักด์ิสิทธิ์ น้ีไม่ได้หมายความเพียงว่าเจตนามีความเป็นอิสระ 

ที่จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่เจตนาต้องการเท่าน้ัน แต่เป็นหลักที่ให้ความส าคัญ 

แก่เจตนาถึงขนาดกล่าวได้ว่าที่ไหนไม่มีเจตนาที่น่ันกไ็ม่มีสิทธิด้วย บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกมัด

ตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการ เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสัญญาเป็นตัวก าหนดเน้ือหาของสัญญา 

โดยหลักความศักด์ิสิทธิ์ของเจตนา เป็นผลมาจากแนวความคิดของหลักปัจเจกชนนิยม และหลัก

เสรีภาพในการท าสัญญา ต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพของสัญญาเช่าซ้ือในปัจจุบัน 

ได้เปล่ียนแปลงไปจากแนวความคิดเดิมที่ มีรากฐานอยู่บนหลักความศักด์ิสิทธิ์ของเจตนา  

และเสรีภาพในการท าสัญญา เน่ืองจากหลักกฎหมายเร่ืองเสรีภาพในการท าสัญญาที่นักกฎหมาย 

คิดกนัว่าหากศาลหรือรัฐไม่เข้าแทรกแซงการท าสัญญาของคู่สัญญาแล้วจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจ

ของคู่สัญญาน้ันหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ แต่กลับท าให้คู่สัญญาที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจสูงกว่า 

แสวงหาประโยชน์อันไม่เป็นธรรมในการท าสัญญาอันท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้รับความ

เสียหาย โดยสภาพของสัญญามีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก เสรีภาพในการท าสัญญาจะมีได้ก็

ต่อเม่ือคู่สัญญามีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน ทั้งน้ี สัญญาที่เกิดข้ึนระหว่าง

คู่สัญญาที่มีอ านาจต่อรองไม่เท่าเทียมกันได้ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมในสังคมและ

เศรษฐกจิท าให้สญัญาในรูปแบบใหม่เกดิขึ้นในแบบของสญัญามาตรฐาน หรือสญัญาส าเรจ็รูป  

  2.2 การเสีย่งภยัของผูใ้หเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

  ผู้ให้เช่าซ้ือมีอัตราความเสี่ยงภัยสูงภายหลังจากได้ท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับผู้เช่าซ้ือ 

และได้มอบรถยนต์ที่เช่าซ้ือให้ผู้เช่าซ้ือได้ครอบครอง แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถน้ันจะยังเป็นของ 

ผู้ให้เช่าซ้ือกต็าม ผู้เช่าซ้ืออาจใช้รถอย่างไม่บ ารุงรักษาหรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ ท าให้รถยนต์  

อยู่ในสภาพช ารุดเสียหายมากอันเป็นเหตุให้รถยนต์เสื่อมราคาลงอย่างรวดเร็ว หรือไม่เกบ็รักษา

ให้ดีจนท าให้ถูกโจรกรรมไป โดยผู้เช่าซ้ือมีฐานะทางการเงินไม่ดีพอ หรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุท าให้

รถยนต์เกิดความเสียหาย และหากกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขนาดท าให้ผู้เช่าซ้ือถึงแก่ชีวิตย่อมท า

ให้ผู้ให้เช่าซ้ือฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เช่าซ้ือโดยเรียกเอาจาก

ทายาทได้ค่อนข้างยาก 

  2.3 ประโยชนที์ผู่เ้ช่าซ้ือรถยนตไ์ดร้บัจากสญัญาเช่าซ้ือ  

  หลังจากท าสัญญาเช่าซ้ือแล้ว ผู้ให้เช่าซ้ือมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เช่าซ้ือใน

ระยะเวลาอันสมควร เพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่าซ้ือ เพ่ือผู้เช่า
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ซ้ือจะผ่อนช าระค่าเช่าซ้ือให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือต่อไป โดยผู้เช่าซ้ือจะได้รับประโยชน์จากการได้

ครอบครองรถยนต์คันที่ท  าสัญญาเช่าซ้ือโดยที่ไม่ต้องช าระราคารถยนต์ทั้งหมดเตม็จ านวนให้แก่

เจ้าของรถยนต์กส็ามารถน ารถยนต์มาครอบครองใช้สอยได้เสมือนหน่ึงตนเป็นเจ้าของ 

  2.4 หลกัการ แนวคิดในการก าหนดค่าเสียหายเพือ่ความเสียหายอนัเกิดจากการ

ผดิสญัญาและการก าหนดขอ้ตกลงเรือ่งเบี้ ยปรบั 

  เม่ือลูกหน้ีท าผิดหน้าที่ตามข้อตกลงอันเป็นการผิดสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์และเจ้าหน้ี

ได้รับความเสียหาย ท าให้เจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย ซ่ึงสิทธิ

เรียกค่าเสียหายเป็นทางแก้ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ส าหรับเจ้าหน้ี โดยถือเป็นการเรียกเอา

ค่าเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่เจ้าหน้ีซ่ึงได้รับความเสียหายจากการที่ ลูกหน้ีมิได้

ปฏบัิติการช าระหน้ีให้สมบูรณ์ตามมูลหน้ีและเพ่ือที่จะให้เจ้าหน้ีได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับมีการ

ช าระหน้ีโดยสมบูรณ์ ค่าเสียหายที่มีสิทธิเรียกได้ เป็นค่าเสียหายที่เป็นมูลฐานแห่งการฟ้องคดี 

แบ่งออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน ได้แก่ ค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ช าระหน้ี ค่าเสียหายอันเกิดจาก

การช าระหน้ีบกพร่อง และค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญา ส่วน “เบ้ียปรับ” ถือเป็น

ค่าเสียหายพิเศษประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดขึ้ นเน่ืองจากมีข้อสัญญาก าหนดเง่ือนไขว่า ลูกหน้ีจะใช้เงิน

จ านวนหน่ึงเป็นเบี้ ยปรับเมื่อตนไม่ช าระหน้ีหรือช าระหน้ีให้ถูกต้อง ดังน้ัน โดยสภาพของเบ้ียปรับ

จึงมีลักษณะเป็นการก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) แก่ลูกหน้ีที่กระท าผิด

สญัญาโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเสยีหายแท้จริงที่เจ้าหน้ีได้รับ 

  2.5 หลักเกณฑพ้ื์นฐานเพ่ือพิจารณาในการค านวณเพ่ือก าหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซ้ือ

รถยนต์  การก าหนดค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่ อลูกหน้ีไ ด้กระท า ผิดหน้าที่  เ ช่น ไม่ช าระหน้ี  

หรือผิดนัดช าระหน้ี หรือช าระหน้ีไม่ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหน้ี เป็นต้น  

และแม้ว่าลูกหน้ีจะได้กระท าผิดหน้าที่ของตนกต็ามมิใช่ว่าเจ้าหน้ีจะเรียกค่าเสียหายได้ทุกกรณีไป 

เจ้าหน้ีจะเรียกค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้ี ได้รับความเสียหายจากการกระท าของลูกหน้ี  

โดยความเสยีหายน้ันต้องเป็นเร่ืองความเสยีหายที่พิสจูน์ได้ 

 

3. มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายและความรบัผิดตามสญัญา 

เช่าซ้ือของผูเ้ช่าซ้ือตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

  ผู้เขียนได้ท าการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเรียก

ค่าเสยีหายและความรับผิดตามสัญญาเช่าซ้ือของผู้เช่าซ้ือตามกฎหมายไทย หลักกฎหมายลักษณะ

สญัญาเช่าซ้ือ การท าข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าซ้ือกบัผู้เช่าซ้ือรถยนต์เกี่ยวกับการช าระค่าเช่าซ้ือและ

การเรียกค่าเสยีหายและผลบังคับตามข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าเสียหาย

ในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการฟ้องคดี  

การน าสืบ และภาระการพิสูจน์ความเสียหายเพ่ือก าหนดค่าเสียหาย พระราชบัญญัติว่าด้วย  

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  
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และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์

เป็นธุรกจิที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี ยังได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเรียก

ค่าเสยีหายและความรับผิดตามสัญญาเช่าซ้ือของผู้เช่าซ้ือกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศ

องักฤษ และประเทศออสเตรเลีย ดังน้ี 

  3.1 มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายและความรบัผิดตามสญัญาเช่า

ซ้ือของผูเ้ช่าซ้ือตามกฎหมายไทย 

  3.1.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การก าหนดหน้าที่น าสืบ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีบทบัญญัติก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่การน าสืบของคู่ความในการ

พิจารณาคดีไว้ว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเทจ็จริงเพ่ือสนับสนุนค าคู่ความของตน ให้คู่ความ

ฝ่ายน้ันมีภาระการพิสูจน์ข้อเทจ็จริงน้ัน แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐาน  

ที่ควรจะเป็นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่าย

น้ันต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐาน

น้ันครบถ้วนแล้ว” ภาระการพิสูจน์ความเสียหายเพ่ือก าหนดค่าเสียหาย ในการพิจารณาคดีแพ่ง

น้ัน เมื่อจ าเลยได้รับหมายเรียกให้ย่ืนค าให้การแล้ว จ าเลยมิได้ย่ืนค าให้การภายในระยะเวลา 

ที่ก  าหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดย่ืนค าให้การ ถ้าจ าเลยขาดนัด

ย่ืนค าให้การ ให้โจทก์มีค าขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่ก  าหนดให้จ าเลยย่ืน

ค าให้การได้สิ้นสุดลง เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด 

ถ้าโจทกไ์ม่ย่ืนค าขอต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีน้ันเสีย

จากสารบบความ ถ้าโจทก์ย่ืนค าขอต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาล 

มีค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีโดยขาดนัด แต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจ าเลยจะไม่ทราบหมายเรียก

ให้ย่ืนค าให้การ กใ็ห้ศาลมีค าสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่ โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่น

แทนและจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้จ าเลยได้ทราบหมายเรียกน้ันกไ็ด้  

ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจ าเลยขาดนัดย่ืนค าให้การมิได้ 

เว้นแต่ศาลเหน็ว่าค าฟ้องของโจทกม์ีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ในการก าหนดจ านวนเงินตามค าขอ

บังคับของโจทก์ ในกรณีที่โจทก์มีค าขอบังคับให้จ าเลยช าระหน้ีเป็นเงินอันไม่อาจก าหนดจ านวน 

ได้โดยแน่นอน ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่น 

มาสบืได้เองตามที่เหน็ว่าจ าเป็น 

  3.1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติน้ี

ให้ความคุ้มครองคู่สัญญาในขณะที่ท  าสัญญาหรือเม่ือมีการท าสัญญาแล้ว โดยให้ศาลมีอ านาจ 

ที่จะปรับลดความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบกันทางสัญญาลงได้ตามสมควร โดยได้วาง

แนวทางในการใช้ดุลยพินิจของศาลให้พิจารณาได้จากพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้งให้พิจารณาจาก

ความสุจริต อ านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดชัดเจน ความ

คาดหมาย แนวทางที่เคยปฏบัิติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพ

611



ที่เป็นจริง ปกติประเพณีของสัญญาชนิดน้ัน เวลาและสถานที่ในการท าสัญญาหรือในการปฏิบัติ

ตามสญัญา การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกบัคู่สญัญาอกีฝ่าย 

  3.1.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี มีความมุ่งหมายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยก าหนดสิทธิของผู้บริโภคอันจะ

ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงผู้บริโภค

ให้หมายความรวมถึง ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้ซ่ึงได้รับการเสนอหรือการ

ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือซ้ือสินค้าหรือรับบริการ และรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการ

จากผู้ประกอบธุรกจิโดยชอบแม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนกต็าม โดยได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภค

ไว้ คือ “สทิธทิี่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสญัญา” 

  3.1.4 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ประกาศฉบับน้ี ก าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภค  

โดยก าหนดว่าต้องใช้ข้อสัญญาที่มีส าระส าคัญและเง่ือนไขตามที่ประกาศก าหนด เช่น ผู้ให้เช่าซ้ือ 

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได้ ในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวดติด ๆ กัน 

และผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระน้ัน ภายในเวลาอย่างน้อย

สามสบิวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซ้ือได้รับหนังสอื และผู้เช่าซ้ือละเลยเสียไม่ปฏบัิติตามหนังสือบอกกล่าว

น้ัน และข้อก าหนดว่า กรณีผู้ให้เช่าซ้ือมีความประสงค์จะน าเงินค่างวดของผู้เช่าซ้ือมาหักช าระ  

ค่าเ บ้ียปรับค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม ค่าติดตามรถยนต์หรือรถจักร ยานยนต์ที่ เ ช่า ซ้ือ  

ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองด้วยการที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือ หรือการกลับเข้า

ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือของผู้ให้เช่าซ้ือ เน่ืองจากมีการบอกเลิกสัญญา 

ผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือทราบเพ่ือน าเงินจ านวนน้ันมาช าระถ้าผู้เช่าซ้ือช าระเงิน

ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซ้ือจะถือว่าผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระเงินงวดน้ัน

ไม่ได้ เป็นต้น  

  3.2 มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายและความรับผิดตามสัญญาเช่าซ้ือ

ของผู้เช่าซ้ือตามกฎหมายของต่างประเทศ 

  3.2.1 มาตรการตามกฎหมายของประเทศองักฤษ 

  หลักกฎหมายในเร่ืองเช่าซ้ือมีรูปแบบที่ชัดเจนจากค าพิพากษาศาลสูงสุดในประเทศ

อังกฤษในคดี Helby V. Mathew (1895) AC 4471 ซ่ึงจากค าพิพากษาดังกล่าวน้ีเป็นที่กล่าว

ขานกันว่าคดี Helby V. Mathew (1895) AC 4471 เป็นต้นก าเนิดของสัญญาเช่าซ้ือ ต่อมาได้มี

การตราพระราชบัญญัติเช่าซ้ือ(Hire-Purchase Act) บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้บังคับกบัสัญญาลักษณะเช่า

ซ้ือ และการซ้ือขายโดยให้สินเช่ือโดยในเบ้ืองต้นมุ่งให้ความคุ้มครองผู้ให้เช่าซ้ือจึงท าให้หลัก

กฎหมายเช่าซ้ือถือเป็นเร่ืองของการซ้ือขายโดยมีเง่ือนไขเร่ืองสิทธิยึดหน่วงในตัวทรัพย์ที่เช่าซ้ือจึง
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มีการน าหลักกฎหมายเร่ืองการส่งมอบการครอบครองและการให้สิทธิในการเลือกซ้ือมาใช้บังคับ

เพ่ือมิให้กรรมสทิธิ์โอนไปยังคู่สญัญาอกีฝ่ายขณะท าสญัญา  

  3.2.2 มาตรการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 

  ในประเทศออสเตรเลีย มีการตราพระราชบัญญัติเช่าซ้ือ ค.ศ. 1959 (Hire – Purchase 

Act 1959) ขึ้ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมธุรกรรมการเช่าซ้ือและซ้ือขายโดยผ่อนช าระ 

ในมลรัฐ Queensland ซ่ึงบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว คือ ผู้เช่าซ้ือที่เข้าท า

สัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยรวมถึงสัญญาซ้ือขายโดยผ่อนช าระ และ

ภายใต้พระราชบัญญัติเช่าซ้ือ ค.ศ. 1959 (Hire – Purchase Act 1959) ภายใต้พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี ได้มีการก าหนดสิทธิ และหน้าที่ของผู้เช่าซ้ือและผู้ให้เช่าซ้ือตามกฎหมายระหว่างกัน  

และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดควบคุมดูแลการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ด้วย   

 

4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการ

ก าหนดค่าเสียหายในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์

  ตามที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาวิจัยโดยได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 3 ว่า ในการท า

สัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ น้ัน เป็นการประกอบธุรกิจการค้าที่ คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงปกติ ได้แก่  

ฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกจิได้จัดท าสญัญาเช่าซ้ือข้ึนเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ก  าหนดรายละเอียด

ของ เง่ือนไข ตลอดจนสทิธแิละหน้าที่ของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกกันว่า “สัญญา

ส าเร็จรูป” ดังน้ัน หากมีการท าสัญญากันระหว่างผู้ให้เช่าซ้ือกับผู้เช่าซ้ือ กจ็ะใช้รายละเอี ยด

ข้อก าหนด เ ง่ือนไขภาระหน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 

ที่จัดเตรียมไว้ ในการเข้าท าสัญญาจึงจะไม่มีการเจรจาเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ตลอดจนสิทธิ

หน้าที่ของแต่ละฝ่ายกันอีก และหากคู่สัญญาซ่ึงตามปกติจะเป็นฝ่ายผู้บริโภคไม่ยอมรับเง่ือนไข

ของสัญญาตามที่ก  าหนด สิ่งเดียวที่ผู้บริโภคสามารถท าได้ คือ การปฏเิสธที่จะท าสัญญาน้ัน และ

หากผู้บริโภคยังคงประสงค์ที่จะเข้าท าสัญญาเช่าซ้ือน้ันอีก จะต้องไปติดต่อหาผู้ประกอบธุรกิจ 

ให้เช่าซ้ือรายอื่น ซ่ึงกม็ักจะพบกบัประเพณีปฏบัิติในลักษณะเดียวกนั กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริโภคหรือ

ผู้ประสงค์จะเข้าท าสญัญาเช่าซ้ือ จะมองหาผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ กห็ลีกเล่ียงไม่พ้นที่จะต้องเข้า

ท าสัญญาซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานที่มีรายละเอียดข้อก าหนดในท านองเดียวกัน เพียงแต่

อาจจะแตกต่างกนับ้างในสาระส าคัญเพียงเลก็น้อย   

  จากการศึกษา ผู้เขียน พบว่าแม้ในปัจจุบันรัฐจะมีการออกกฎหมายมาคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกรณีของการเข้าท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541หรือแม้กระทั้ง การออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง  

ให้ธุรกิจให้เ ช่า ซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555  

ที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุมข้อก าหนดของการท าสัญญาเช่าซ้ือ  
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และคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจด้วยการ

จัดท าสัญญาในลักษณะของสัญญาส าเร็จรูปกต็าม แต่เน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ 

หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาอันเกิดจากการบังคับตาม

ข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ได้ในทุกกรณี และประการส าคัญ

อย่างย่ิง กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศต่าง ๆ ดังกล่าว ยังมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ หรือ

แนวทางในการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้ศาลใช้ใน

การพิพากษาตัดสินคดี ดังน้ัน จึงก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับข้อสัญญาเกี่ยวกับการ

ก าหนดค่าเสยีหายในคดีเช่าซ้ือรถยนต์ขึ้น จนเป็นคดีความฟ้องร้องสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาล

ในปัจจุบัน  

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

  จากการที่ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับข้อตกลงเกี่ยวกับ 

การก าหนดค่าเสยีหายในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ ท าให้ทราบถึงสาเหตุ ความเป็นมา ความส าคัญของ

ปัญหา ตลอดจนแนวความคิด นโยบาย รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวที่ยังคงมี

ปัญหาในการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้

สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้  

  ผู้เขียนเหน็ว่า ปัญหาที่เกดิจากข้อตกลงเกี่ยวกบัการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือ

รถยนต์น้ัน เม่ือยังไม่มีมาตรการที่สามารถน ามาใช้เป็นหลักเกณฑใ์นการตีความและน ามาบังคับใช้

เมื่อเกิดการผิดสัญญาได้อย่างชัดเจนแล้ว จึงควรสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้ึนมาเพ่ือก าหนดให้ใช้ 

ทั้งในการจัดท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด และสร้าง

หลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าเสยีหายเมื่อเกดิการผิดสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์แล้ว นอกจากน้ีควรจัดให้ 

มีคณะกรรมการกลางในการควบคุมข้อเทจ็จริงเกี่ยวรถยนต์ที่เช่าซ้ือ เน่ืองจากปัญหาเกี่ยวกับ 

การก าหนดค่าเสียหายมีสาเหตุมาจากข้อเทจ็จริงที่ไม่ยุติหรือไม่แน่ชัด หลักเกณฑ์ตามที่กล่าวมา

ทั้งหมดน้ี ต้องจัดท าข้ึนจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่ 

โดยผู้เขียนขอช้ีแจงรายละเอยีด ดังน้ี   

   5.1 ปัญหากรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ไม่ระงับและปัญหากรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

ระงับแล้วน้ัน อยู่ในส่วนการตีความตามกฎหมายของข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ ซ่ึงการจะ

เรียกค่าเสียหายทั้งสองส่วนน้ี นอกจากเป็นค่าเสียหายที่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาให้เรียกได้

แล้ว จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง และมีสิทธิเรียกได้ไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด  

ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัส่วนน้ี แบ่งการเสนอแนะเป็น 

  5.1.1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  5.1.1.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าเสียหาย คือ มาตรา 573 ผู้เช่าซ้ือจะบอก

เลิกสัญญาในเวลาใดกไ็ด้ ด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
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เมื่อมีการส่งมอบแล้วถือว่าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงใช้สิทธิบอกเลิกแล้ว ต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะ

ดังที่เป็นอยู่เดิม เงินที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้รับมาแล้วกต้็องคืนโดยบวกดอกเบ้ียกลับไปให้ และให้ฝ่าย 

ผู้เช่าซ้ือใช้เงินตามควรค่าแห่งการน้ัน ๆ หรือถ้าสัญญามีก าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนกใ็ห้ใช้

ตามน้ัน ตามมาตรา 391 เม่ือปัญหาที่พบ คือ ค่าแห่งการใช้ทรัพย์ที่ผู้ให้เช่าซ้ือมักจะเรียกมา 

ในจ านวนที่สงู เสมือนเป็นการเอาเปรียบผู้เช่าซ้ือซ่ึงไม่มีความสามารถผ่อนค่าเช่าซ้ือต่อและน ารถ

มาคืนเพ่ือเลิกสัญญา เมื่อในมาตรา 391 วรรคสามตอนท้าย ได้ระบุไว้ว่า “ในสัญญามีก าหนดว่า

ให้ใช้เงินตอบแทน กใ็ห้ใช้ตามน้ัน” ประกอบกับมีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่มีอ านาจตาม 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะ

ของสัญญา พ.ศ. 2542 ผู้เขียนจึงเหน็ควรเสนอแนะให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ก าหนดให้มี

การจัดท าตารางราคาควบคุมจ านวนหน้ีที่ต้องช าระเม่ือมีการคืนรถให้ชัดเจน โดยระบุตาม

ระยะเวลาที่ผู้เช่าซ้ือได้ครอบครอง จัดท าเป็นตารางล่วงหน้าแนบท้ายสัญญาเช่าซ้ือไว้ในขณะท า

สัญญา ค านวณตั้ งแต่เดือนแรกที่ท  าสัญญาจนครบก าหนดเวลาที่ผ่อนช าระค่างวดตามสัญญา 

ก าหนดเป็นค่าใช้ทรัพย์ในกรณีผู้เช่าซ้ือคืนรถหรือถูกยึดรถก่อนสัญญาครบก าหนด วิธีการเพ่ิม

ข้อก าหนดไว้ในประกาศเพ่ือบังคับให้การท าสัญญาเช่าซ้ือต้องจัดท าราคาค่าใช้ทรัพย์ไว้ล่วงหน้า

เพ่ือป้องกนัปัญหาการเรียกค่าเสยีหายจากการใช้ทรัพย์เกนิความเป็นจริงจากผู้ให้เช่าซ้ือ 

  5.1.1.2 กรณีตามมาตรา 574 เมื่อผู้เช่าซ้ือผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือ

กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ ผู้ให้เช่าซ้ือจะบอกเลิกเสียกไ็ด้ และบรรดาเงินที่ได้รับมา

ก่อนน้ันให้ริบและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สนินั้นได้ด้วย ซ่ึงตามประกาศฯ ข้อ 4 (4) ก าหนดว่า 

ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได้ ในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวด

ติด ๆ กันและให้ผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระน้ัน ภายใน

เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้เช่าซ้ือได้รับหนังสือ และผู้เช่าซ้ือละเลยไม่ปฏิบัติตาม

หนังสือน้ัน ดังน้ัน เมื่อมีการผิดนัดสามงวดติด ๆ กัน ผู้ให้เช่าซ้ือได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหน้ี

ใช้เงินที่ค้างช าระภายในสามสิบวัน แล้วลูกหน้ีไม่ช าระ ผู้ให้เช่าซ้ือจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบ

เงินที่ช าระมาแล้ว พร้อมกบัเรียกร้องเอารถยนต์ที่เช่าซ้ือคืน ซ่ึงตามปัญหาที่กล่าวมาในบทที่ 4 น้ัน 

ปัญหาจากการเรียกค่าใช้ทรัพย์นับต้ังแต่บอกเลิกสัญญาจนถึงเวลาที่ผู้เช่าซ้ือส่งมอบรถคืน ผู้ให้

เช่าจะเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์จากการน ารถออกให้เช่าได้ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วกไ็ม่แน่

ว่า ผู้ให้เช่าซ้ือจะน ารถออกให้เช่าแน่หรือไม่ และจะได้ราคาเท่าไร แต่ความเสียหายที่ปรากฏให้

เหน็ได้ในเวลาที่สญัญาเลิกกนัแล้ว แต่ผู้เช่าซ้ือยังคงครอบครองใช้ประโยชน์ คือ ผู้ให้เช่าขาดราคา

จากการได้รับค่างวดจากค่าเช่าซ้ือที่ต้องผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือน จึงเหน็ว่าค่าเสียหายส่วนน้ีที่

ผู้ให้เช่าซ้ือควรได้รับ ไม่ควรจะต ่าไปกว่ากรณีที่ไม่มีการผิดนัดแล้วผู้เช่าซ้ือจะต้องผ่อนช าระค่างวด

ให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ และเม่ือน าตารางราคาก าหนดค่าใช้ทรัพย์ตามที่เสนอมาข้างต้นมาใช้ประกอบ  

กส็ามารถน ามาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกรถคืนได้และให้ใช้ราคาแทน กส็ามารถก าหนดราคาได้

จากจ านวนเงินที่เหลือภายหลังที่มีการเรียกร้องให้คืนรถ 
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  5.1.2 ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญา 

  5.1.2.1 กรณีที่ก  าหนดให้ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได้ ตามข้อ 4 

(4) น้ัน ผู้เช่าซ้ือต้องผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือ

บอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระน้ัน ภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้

เช่าซ้ือได้รับหนังสือ และผู้เช่าซ้ือละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวน้ัน เมื่อประกาศ

คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาฯ ระบุว่า “ผิดนัดค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวดติด ๆ กัน” เมื่อเกิดความ

สับสนท าให้ผู้เช่าซ้ือเข้าใจผิดได้ว่า ตนจะผิดนัดจนถูกบอกเลิกสัญญาได้เมื่อไม่ได้ช า ระค่าเช่าซ้ือ

สามงวดติด ๆ กันเท่าน้ัน จึงเหน็ควรแก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้ น โดยตัดข้อความค าว่า 

ติด ๆ กนัออกไปเสยี เพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือทราบหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง และหาทางน าเงินค่างวด

ที่ค้างมาช าระแก่ผู้ให้เช่าซ้ือเพ่ือมิให้ผู้ให้เช่าซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หากตนยังประสงค์จะท า

สญัญาเช่าซ้ืออยู่ 

   5.1.2.2 กรณีรถยนต์ที่เช่าซ้ือสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลายเป็นความผิดของผู้เช่า

ซ้ือซ่ึงเป็นเร่ืองที่พิสูจน์ความผิดได้ยากว่าจะเป็นความผิดของผู้เช่าซ้ือหรือไม่ แต่สัญญาเช่าซ้ือ 

ที่เป็นรูปแบบส าเร็จที่ผู้ประกอบการจัดท าจะระบุว่าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวผู้เช่าซ้ือจะต้องรับผิด

ชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับจ านวนหน้ีที่คงค้างช าระตามสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ ซ่ึงกรณีดังกล่าวน้ี 

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ข้อ 4 (7) ได้ก าหนดไว้เพียงว่า ผู้ให้เช่าซ้ือมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย ในจ านวนหน้ีที่ยังคงค้างช าระตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้

ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือตามอัตราและการคิดค านวณตามมาตรฐานการบัญชี ว่าด้วยเร่ือง สัญญาเช่า 

เหน็ควรเสนอแนะให้กรณีที่รถยนต์ที่เช่าซ้ือสญูหายจะต้องมีการพิสจูน์ความผิดในคดีที่รถยนต์สูญ

หายเป็นข้อยุติเสยีก่อนว่าเกิดจากความผิดของฝ่ายใด หากเป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากฝ่ายลูกหน้ีผู้เช่า

ซ้ือเอง แม้จะเป็นการกระท าโดยประมาทกต็าม กใ็ห้รับผิดในจ านวนหน้ีที่คงเหลือหลังจากที่ผู้ให้

เช่าซ้ือได้รับเงินชดเชยจากกรมธรรม์ประกนัภัยแล้ว แต่ยังได้รับไม่ครบถ้วนตามจ านวนหน้ีที่เหลือ

ในสัญญาเช่าซ้ือ แต่หากกรณีมิใช่ความผิดที่เกิดจากตัวลูกหน้ีเลย เหน็สมควรว่า ผู้ให้เช่าซ้ือควร

ได้รับเงินชดเชยจากกรมธรรม์ประกันภัยเท่าน้ัน เพ่ือเป็นการเฉล่ียความเสี่ยงกับลูกหน้ีผู้เช่าซ้ือ 

มิใช่ให้ผู้เช่าซ้ือแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและจะต้องรับผิดเพียงฝ่ายเดียว หากไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ว่าการสูญหายของรถยนต์ที่เช่าซ้ือน้ันเกิดจากความผิดของฝ่ายใดโดยผู้ให้เช่าซ้ือมิได้

สญูเสยีผลประโยชน์ใดๆ เลย   

  5.1.3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่  2 ทวิ ว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในด้านสัญญา ตามมาตรา 35 จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญา

ของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใด ตามมาตรา 35 ทวิ แล้ว ถ้าสัญญา

น้ันใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาน้ันไม่มีข้อสัญญาเช่นว่าน้ัน ผู้เขียนเห็นว่า การควบคุม
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สัญญาโดยบทบัญญัติน้ียังไม่สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากจะน ามาใช้เมื่อเกิดกรณีมีข้อ

พิพาทแล้ว ดังน้ัน ผู้เขียนเหน็ควรว่า สัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ทุกรูปแบบของผู้ประกอบธุรกิจ จะต้อง

ถูกการกล่ันกรองตรวจสอบจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ก่อน น าออกมาใช้กับผู้บริโภค 

เพ่ือให้แต่ละผู้ประกอบธุรกจิที่ท  าการให้เช่าซ้ือรถยนต์มีมาตรฐานเดียวกนัในการท าสญัญา 

  5.2 กรณีที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาความรับผิดในค่าเสียหาย การน าสืบ และการ

พิสจูน์ความเสียหายเพ่ือเรียกค่าเสียหายไว้น้ัน อยู่ในส่วนผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลงการ

ก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ เน่ืองจากกฎหมายที่น ามาใช้ควบคุมในการท าสัญญา 

เช่าซ้ือมีไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการการผิดสัญญาเช่าซ้ือและเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่าย

ผู้ให้เช่าซ้ือได้ก าหนดข้อสัญญาส าเร็จรูปไว้ เพ่ือให้ฝ่ายตนมีช่องทางเรียกค่าเสียหายได้ในทุก

ช่องทางจนเรียกได้ว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายอย่างซ า้ซ้อน จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาการเรียกค่าเสียหาย การน าสืบ และการพิสูจน์ ให้ชัดเจนว่า เม่ือกรณีที่เกิดปัญหา 

ในเร่ืองความรับผิดเร่ืองค่าเสียหายแล้วจะต้องน าบทบัญญัติใดมาใช้บังคับ ซ่ึงสามารถแยก

เสนอแนะได้ ดังน้ี 

  5.2.1 เสนอให้มีการร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเช่า ซ้ือรถยนต์มาใช้บังคับ

โดยเฉพาะเพ่ือความถูกต้องและเป็นธรรม ต่อการตีความกฎหมายที่น ามาใช้บังคับในการก าหนด

ค่าเสยีหายให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  

  5.2.2 ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาข้อ 5 (2) กรณีผู้ให้เช่าซ้ือจะก าหนดให้ผู้เช่าซ้ือ

ต้องช าระเบ้ียปรับกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือหรือเงินอื่นใด ผู้ให้เช่าซ้ือจะก าหนดเบ้ียปรับ

เกินอัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกค้าช้ันดีรายย่อย ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บวกสิบ 

(MRR+10) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดไม่ได้น้ัน เม่ือหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ในข้อน้ี 

ระบุให้สามารถเรียกเบ้ียปรับได้ในอตัราไม่เกนิก าหนด MRR+10 (อตัราดอกเบี้ ยส าหรับลูกค้าช้ัน

ดีรายย่อย (MINIMUMRETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR + 

10) ต่อปี) ในกรณีผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือหรือเงินอื่นใด ตามสัญญาเช่าซ้ือจ านวนเงินที่จะต้องมีการ

ผ่อนช าระ คือ เงินค่าเช่าซ้ือหรือเรียกว่า ค่างวดรถ เป็นเงินที่ได้มีการรวมเอาเงินลงทุน + ดอกเบ้ีย 

+ ภาษีมูลค่าเพ่ิม เอาไว้แล้ว การที่ก  าหนดให้มีการเรียกเบ้ียปรับจากเงินดังกล่าวได้อีก จึงเสมือน

เป็นการเรียกดอกเบ้ียที่ซ า้ซ้อน ท าให้ผู้เช่าซ้ือที่ผิดนัดซ่ึงไม่มีความสามารถผ่อนช าระตามงวดเดิม

ได้อยู่แล้ว จะต้องแบกรับภาระมากเพ่ิมขึ้ นไปอีก จึงควรก าหนดให้การเรียกเบ้ียปรับจากการผิด

สญัญาเช่าซ้ือ จะต้องมิใช่เบ้ียปรับของจ านวนเงินค่าเช่าซ้ือที่ผิดนัด  

  5.2.3 ผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลงการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือ

รถยนต์ กฎหมายที่น ามาใช้บังคับยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่เพียงพอกับการน ามาใช้บังคับเม่ือ

เกิดปัญหาของการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเช่าซ้ือของ
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อังกฤษ (The Hire-Purchase Act 1965) มีความชัดเจนเร่ืองบทบัญญัติการก าหนดเง่ือนไขหรือ

ข้อความที่ตกลงกนัในสญัญาเช่าซ้ือ กล่าวคือ หากในสญัญาเช่าซ้ือมีข้อความบางประเภท เช่น 

  1. เง่ือนไขที่ให้อ านาจแก่ผู้ให้เช่าเข้าไปในบ้านหรือที่ดินของผู้เช่าเพ่ือยึดทรัพย์ที่เช่า

ซ้ือคืน 

  2. เง่ือนไขที่ตัดสิทธิมิให้ผู้เช่าซ้ือคืนสินค้า กรณีน้ีหากเปรียบกับกฎหมายของไทย 

จะปรับได้กับเร่ืองกรณีของสัญญาเช่าซ้ือที่ระบุว่า ผู้เช่าซ้ือตกลงว่าเป็นการเช่าซ้ือตามสภาพ  

และจะไม่ยกเอาปัญหาเร่ืองสภาพทรัพย์ที่เช่าซ้ือมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

และเง่ือนไขของสัญญา และให้ผู้เช่าซ้ือยังต้องรับผิดแม้ในเหตุทรัพย์ที่เช่าซ้ือเกิดความช ารุด

บกพร่องหรือในเหตุสดุวิสยั 

  3. เง่ือนไขที่ให้ผู้เช่าซ้ือมีภาระต้องช าระเงินเกินกว่าที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้   

ซ่ึงของไทยควรก าหนดเงื่อนไขน้ีไว้ในประกาศคณะกรรมการฯ 

  4. เง่ือนไขที่ว่าใครกต็ามที่ท  าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้เช่าซ้ือในการท าสัญญาเช่าซ้ือ

ให้ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เช่าซ้ือด้วย 

  5. เง่ือนไขที่ท  าให้ผู้ให้เช่าซ้ือหลุดพ้นจากความรับผิดในกรณีที่ตัวแทนของผู้ให้เช่าซ้ือ

ท าผิดพลาดในการท าสญัญา 

  6. เง่ือนไขใด ๆ กต็ามที่มายกเลิกมาตราต่าง ๆ ในตัวพระราชบัญญัติ หรือท าให้ผู้ให้

เช่าซ้ือหลุดพ้นจากหน้าที่หรือภาระใด ๆ ตามกฎหมาย ให้สญัญานั้นเป็นโมฆะ    

  ผู้เขียนขอเสนอให้ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาควรระบุผลบังคับของสัญญาที่มีการตกลง

เง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นให้มีผลที่ท  าให้สญัญาตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกบักฎหมายของอังกฤษด้วย 

  5.3 เ ม่ือกฎหมายที่ ใ ช้ บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่มีความชัดเจนที่ จะแก้ไขปัญหา 

การตีความและผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลงเกี่ยวกบัการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือ

รถยนต์ได้ ตามที่ผู้เขียนได้เสนอแนะมาดังกล่าวข้างต้นถึง การแก้ไขบทบัญญัติบางข้อของประกาศ

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ที่มีความขัดแย้งกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีผล

สอดคล้องไปในทางเดียวกันและให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น และเสนอให้มีการร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเช่าซ้ือรถยนต์ออกมาใช้บังคับเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาการตีความและผลบังคับตาม

กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันของข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ 

นอกจากน้ีผู้เขียนเหน็ว่าควรจัดให้มีคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบทั้งก่อนการออกสัญญา

มาเพ่ือใช้ในการท าสัญญาเช่าซ้ือทุก ๆ สถาบันที่ท  าธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์จะต้องส่งสัญญาเช่าซ้ือ 

ที่น าไปใช้จริงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบความชอบธรรมของสัญญา โดยระบุราคาต้นทุนของ

รถยนต์ที่ลดลงในแต่ละงวด ตั้งแต่วันท าสัญญาจนครบก าหนดตามสัญญาเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ใช้ราคาแทนหากมีการผิดนัดแล้วมีการฟ้องเรียกร้องให้คืนรถหรือใช้ราคาแทน หรือเป็นกรณี  

ที่ผู้เช่าซ้ือไม่สามารถผ่อนช าระต่อไปได้แล้วยินยอมที่จะส่งมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ให้เช่าซ้ือเอง 
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  นอกจากน้ี ตามที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา ระบุไว้ในข้อ 5 (2) ว่า ในกรณี

ผู้ให้เช่าซ้ือจะก าหนดให้ผู้เช่าซ้ือต้องช าระเบ้ียปรับกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัดค่าเช่าซ้ือหรือเงินอื่นใด  

ผู้ให้เช่าจะก าหนดเบ้ียปรับเกินอัตราดอกเบ้ีย MRR+10 ของจ านวนเงินที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดช าระ

ไม่ได้ ซ่ึงตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้เขียนได้เสนอมาข้างต้นเป็นล าดับแล้วน้ัน ศาลจะมองว่า

เบ้ียปรับของค่าเช่าซ้ือที่ค้างช าระเป็นการเรียกดอกเบ้ียซ า้ซ้อน เม่ือค่าเช่าซ้ือในแต่ละงวดเป็นเงิน

ค่าเช่าซ้ือที่รวมเอาดอกเบ้ียที่ค านวณไว้ล่วงหน้ารวมอยู่แล้วเม่ือมาคิดดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับจาก

เงินค่าเช่าซ้ือที่ค้างช าระอีกจึงเป็นการเรียกดอกเบ้ียซ า้ซ้อน ดังน้ัน เม่ือบทบัญญัติตามประกาศ

ดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้เมื่อมีการฟ้องร้องด าเนินคดี จึงควรมีการแก้ไขบทบัญญัติใน

ประกาศดังกล่าว โดยระบุให้เรียกเบ้ียปรับได้จากค่าเสียหายที่มิใช่จากค่างวดที่ค้างช าระ เพราะ 

มิเช่นน้ันจะเกิดผลที่ไม่เท่าเทยีมกันระหว่างลูกหน้ีผิดนัดที่ยอมช าระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือก่อนการ

ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี กบัลูกหน้ีผู้เช่าซ้ือที่ผิดนัดแล้วไม่ยินยอมช าระจนถูกฟ้องร้องด าเนินคดีแล้ว

ได้รับผลของตามค าพิพากษาของศาลให้ช าระหน้ีในจ านวนเงินที่ต ่ากว่ากรณีที่ไม่มีการฟ้อง ทั้งที่

ลูกหน้ีฝ่ายหลังน้ีได้ประโยชน์จากการครอบครองใช้ประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่าซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 

ในระหว่างเป็นคดีความด้วย ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการลักล่ันของผลตามกฎหมายดังกล่าว จึงเหน็ควร

แก้ไขบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับได้ตามแนว 

ค าพิพากษาศาลฎีกา 

 

บรรณานุกรม 

ดาราพร ถิระวัฒน์. (2542). กฎหมายสญัญา สถานะใหม่ของสญัญาปัจจบุนัและปัญหาขอ้สญัญา 

 ทีไ่ม่เป็นธรรม.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

คนึง ฤาไชย. (2541). กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคลเกีย่วกบักฎหมายธุรกิจระหวา่ง 

 ประเทศ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

ภาสกร ญาณสธุ.ี (2549). มองปัญหาคดีเช่าซ้ือรถยนต์ใหเ้ป็นหนึง่: วธีิสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้ก่ผู ้

 ซ้ือรถยนต์. กรุงเทพฯ: บริษัท อฑตยา มิเลน็เนียม จ ากดั. 

สรุศักด์ิ วาจาสทิธิ์. (2528). สญัญาส าเรจ็รูปขององักฤษ. วารสารนิติศาสตร,์ 15(1), น. 21.  

โสภณ รัตนากรณ์. (2547). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: หน้ี. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์นิติบรรณการ. 

ส าเรียง เมฆเกรียงไกร. (2555). ค าอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ลีสซ่ิง . กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์นิติธรรม. 

อนุวัฒน์ ธรมัช. 20 ปี ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. วารสารกฎหมาย

จฬุาลงกรณ,์ 2(19), น. 5. 

สุษม ศุภนิตน์. (2542). การควบคุมผู้บริโภคด้านการท าสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541. วารสารกฎหมายจฬุาลงกรณ,์ 2(19), น. 9.  

619



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือ

และให้เช่าแบบลิสซ่ิง ข้อ 1 (2).  

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ 

ที่ควบคุมสญัญา พ.ศ. 2555  

คู่มอืการยกร่างค าพิพากษาคดีเช่าช้ือ ศาลอุทธรณ์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556). อัตราดอกเบ้ียใหสิ้นเชื ่อของธนาคารพาณิชย์ ประจ าวนัที่ 1 

ตุลาคม 2556.สืบค้น 10 มกราคม 2559,จากwww.bot.or.th/thai/Statustics/ 

FinancialMarkets/Interestrate/_layouts/ application/ interest_rate/In_Rate.aspx 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). ดอกเบ้ียเช่าซ้ือแบบเงินตน้คงที.่ สืบค้น 10 มกราคม  

 2559, จากwww.bot.or.th/Thai/Financiall.iteracy/interest/Pages/interesr8.aspx 

 www.thanonline.com 13 กนัยายน 2554 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น

ธุรกจิที่ควบคุมสญัญา พ.ศ. 2555  

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 

 

 

620

http://www.thanonline.com/

