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บทคดัย่อ 

การวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือ

เป็นการศึกษากระบวนการหลังจากที่ผู้เช่าซ้ือผิดสัญญาและมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือของผู้ให้

เช่าซ้ือกระบวนการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือตลอดจนกระบวนการน าทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ

ออกประมูลขายถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ให้เช่าซ้ือในการด าเนินการใน

กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา กระบวนการ

เลิกสัญญา กระบวนการจัดส่งหนังสือแจ้งประมูลขาย กระบวนการน าทรัพย์ที่เช่าซ้ือออกขาย

ทอดตลาดพบว่ากระบวนการดังกล่าวต้องมีความสมดุลในการบังคับคับตามสิทธิของแต่ละฝ่ายไม่

ว่าจะเป็นผู้เช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซ้ือ กระบวนการจัดส่งเอกสารใด ๆ กต็ามถือเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การด าเนินการที่เป็นธรรมและต้องเปิดโอกาสให้คู่สัญญา หรือ ผู้มีส่วนได้เสียโต้แย้งได้เพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้มีส่วนได้เสีย ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มใจทั้งน้ีการจัดส่ง

เอกสารใด ๆ ควรจะต้องส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องเกินสมควรและถึงแม้การท าสัญญาจะยึดหลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งการแสดงเจตนากต็าม

รัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงแต่เมื่อค านึงถึงหลักมนุษยธรรมประกอบกับเพ่ือมิให้เกิดการส ารองหน้ี

เสียจนเกินสมควรน่ามีมาตรการในการช่วยเหลือคู่สัญญาหากประสบปัญหาการเงินอย่างแท้จริง

เพ่ือส่งเสริมให้ทางฝ่ายต่างปฏบัิติต่อกันได้อย่างสมดุลกระบวนการยึดรถยนต์ในคดีที่เช่าซ้ือน้ัน

พบว่าไม่ว่าผู้เช่าซ้ือจะด าเนินการถึงขั้นตอนใดไม่ว่าจะเป็นการย่ืนฟ้อง ศาลพิพากษาแล้ว หรือ 

บังคับคดีแล้วผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถติดตามรถยนต์ที่เช่าซ้ือได้คืนทุกเม่ือกระบวนการดังกล่าวพบว่า

ไม่มีหลักเกณฑก์ าหนดให้การด าเนินการสามารถว่ากล่าวกนัไปในคราวเดียวกนัได้อาจจะเพ่ิมภาระ

ให้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและเพ่ิมขั้นตอนการปฏบัิติงานให้กับกระบวนการยุติธรรมและอาจจะ

สร้างความเสียหายให้ผู้ให้เช่าซ้ือเกินสมควรเม่ือพิจารณาถึงในแง่ผลประโยชน์ที่ลงทุนไปแล้วก็

ย่อมจะหวังผลก าไรหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับและเม่ือการด าเนินการใดกต็ามเป็นขั้นตอน

การปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ให้เช่าซ้ือแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐไม่ได้เข้ามาตรวจสอบในส่วน

กระบวนการอาจจะเกิดการฮ้ัวกันในทางปฏิบัติควรมีมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมมากขึ้ น จาก

                                                           
*
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การศึกษาพบว่ากระบวนการในทางปฏบัิติอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่าซ้ือได้หรืออาจจะ

ท าให้กระบวนการด าเนินการล่าช้า เพ่ิมข้ันตอน เสียค่าใช้จ่าย และ เกิดความเสียหายต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือกระบวนการยุติธรรมเกนิสมควร 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเม่ือ

พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่า

ซ้ือ ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา ค ้าประกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ ประกาศ

คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาเร่ืองให้ธุรกจิให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญา พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขในการขายทอดตลาด

(ฉบับที่3) พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557 

พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 มาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งภาคบังคับคดี กฎหมายประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่

เกี่ยวข้องกับเช่าซ้ือ และ การบังคับคดีจากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาทางกฎหมาย ทางปฏิบัติ 

และอุปสรรคทางกฎหมายในการปฏบัิติซ่ึงท าให้กระบวนไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการไม่ว่า

การจัดส่งหนังสือต่าง ๆ ที่จะเกิดสิทธิในทางกฎหมาย อ านาจในการติดตาม อ านาจในการขาย

ทรัพย์ ความซับซ้อนในการด าเนินคดีที่ ต้องด าเนินการหลายคร้ังซ่ึงอาจจะส่งผลให้ไม่เกิด

ประโยชน์ในทางปฏบัิติหลายประการและอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่สญัญาได้ตามสมควร 

ดังน้ันเม่ือกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเป็นกระบวนการโดยที่ผู้ให้เช่าซ้ือด าเนินการ

ฝ่ายเดียวอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซ้ือได้ตามสมควรจากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงมี

ข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวคือควรก าหนดมาตรการในการด าเนินการดังกล่าวให้มีการควบคุม

ขั้นตอนในทางปฏบัิติให้ชัดเจน  มีมาตรการในการควบคุมการจัดส่งเอกสาร การบอกเลิกสัญญา 

ถึงคู่สญัญาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ก าหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้เช่าซ้ือหรือผู้มีส่วนได้เสียหากพบ

ประสบปัญหาทางการเงิน หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

เม่ือผู้ให้เช่าซ้ือติดตามรถยนต์คันที่เช่าซ้ือกลับคืนมาได้ก าหนดมาตรการในการก าหนดราคา

รถยนต์ที่ชัดเจน ซ่ึงอาจจะว่ากล่าวกันไปในคราวเดียวได้ หรือ งดการบังคับคดีไว้ช่ัวคราวหากมี

การขายรถยนต์ที่เช่าซ้ือได้แล้วกว่็ากล่าวกันไปในคราวเดียวกันได้เหน็ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ข้ันตอนการปฏบัิติงานกระบวนการยุติธรรม กระบวนการขายทอดตลาด

ที่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสเข้าโต้แย้งการด าเนินการได้ตามสมควรโดย 

ควบคุมการด าเนินการโดยรัฐเพ่ิมมากขึ้น และ อันจะส่งผลต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กระบวนการ

ยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม เพ่ือให้การด าเนินการธุรกิจเช่าซ้ือ

รถยนต์มีความเป็นธรรมส่งผลต่อการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ให้มีการพัฒนาต่อไปเพ่ิมมากขึ้น 
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1.บทน า 

ปัจจุบันการเติบโตของตลาดรถยนต์ส่งผลให้ธุรกจิเช่าซ้ือเติบโตมากขึ้นสถาบันการเงิน

ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย เพราะเป็นช่องทางใน

การน าเงินจากประชาชนมาสร้างผลก าไรได้จ านวนมากแม้กฎหมายจะจ ากัดธุรกิจที่สถาบันการเงิน

ที่จะน าเงินฝากของประชาชนไปลงทุนกต็ามแต่หน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ กใ็ห้

การสนับสนุนโดยออกประกาศข้อยกเว้นให้สามารถลงทุนได้และไม่เพียงแต่สถาบันการเงินเท่าน้ัน

ยังมีภาคเอกชนอื่นกหั็นมาท าธุรกิจมากข้ึนเพราะรถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าพอสมควรและมี

มาตรฐานในกรประเมินที่ค่อนข้างชัดเจนมีตลาดรองรับจ านวนมากจึงเป็นช่องทางในการให้สินเช่ือ

ได้  

หากพิจารณาถึงหลักการพ้ืนฐานของการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามช่องทาง

กฎหมายก าหนดไว้มีเพียงการจ าน า จ านองในอดีตก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต์

พ.ศ. 2522 มาตรา 17/1 รถยนต์ไม่อาจจ านองได้ส่วนการจ าน าน้ันกต้็องส่งมอบทรัพย์สินวิธีการ

ที่ง่ายที่สุดกคื็อการท าสัญญาเช่าซ้ือกล่าวคือลูกหน้ีน ารถยนต์มาโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าหน้ีก่อนและ

ท าสัญญาเช่าซ้ือกลับไป (Sale and lease back contract)โดยวิธีการน้ีถือเจ้าหน้ีเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ์เม่ือไหร่กต็ามที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีเจ้าหน้ีสามารถบอกเลิกสัญญาและริบบรรดาเงินที่

ช าระมาแล้วและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือได้อย่างไรกต็ามแม้จะมีการแก้กฎหมายที่

เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซ้ือแต่กไ็ม่ท าให้ให้ธุรกิจเช่าซ้ือลดลงแต่อย่างใดเพราะการเช่าซ้ือไม่จ ากัดเร่ือง

ดอกเบ้ียเพราะไม่ใช่การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกนัและเมื่อลูกหน้ีผิดนัดผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถ

บอกเลิกสญัญาและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือได้โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยเช่าซ้ือ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือและ

รถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจ

เช่าซ้ือกต็ามแต่พบว่าในทางปฏบัิติกพ็บปัญหาทางปฏบัิติและเป็นปัญหาทางกฎมายหลายประการ

ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาอาทิ ปัญหาการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการจัดส่งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาที่มีผล ผลของหนังสือบอกเลิกสัญญาที่จะ

ก่อให้เกิดสิทธิในการติดตามทรัพย์สิน ปัญหาการติดตามรถยนต์ซ่ึงในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มี

สิทธิติดตามได้ตลอดไม่ว่ากระบวนทางคดีจะด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดเช่น อาจจะย่ืนฟ้องต่อ

ศาล อาจจะเป็นกรณีที่ศาลมีค าพิพากษา หรือ อาจจะเป็นกรณีที่ไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนและ

มีการบังคับคดีกบัทรัพย์สินอื่นและได้ติดตามรถยนต์กลับคืนมาได้ ปัญหาการน ารถยนต์ออกขาย

ทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแจ้งวันขาย การประเมินราคารถยนต์ สถานที่ในการท าการขาย 

ระยะเวลาที่จะท าการขาย ปัญหาการคัดค้านราคาพบว่าการขายทอดตลาดตามหลักกฎหมายว่า

ด้วยเช่าซ้ือจากการศึกษาไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 
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ประกาศส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้สิทธิในกระบวนการคัดค้านราคาที่ขายทอดตลาดของผู้

เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกนัซ่ึงอาจจะเสยีสทิธใินการคัดค้านราคาได้ 

ดังน้ันจึงเหน็ควรศึกษากระบวนในทางปฏบัิติซ่ึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะส่งผล

ให้การด าเนินคดีเช่าซ้ือล่าช้า เสยีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน และอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญา

ตามสมควรซ่ึงผู้เขียนจะศึกษาปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือทั้งกฎหมาย

ไทยและต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ชัดเจน และ

เกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพ่ือใช้บังคับกบักรณีดังกล่าว  

แนวความคิดในกระบวนการยึดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือ 

สัญญาเช่าซ้ือถือเป็นกลไกทางกฎหมายประกอบกับธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการ

ธุรกิจในสังคมเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมากขึ้ นมีการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคจึงท าให้สัญญาเช่าซ้ือเป็นที่นิยมแพร่หลายมากข้ึนโดยสัญญาเช่าซ้ือใช้หลัก

กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาโดยพ้ืนฐานมาจากหลักเสรีภาพบุคคลมีเสรีภาพในการแสดง

เจตนาหลักเสรีภาพในการท าสัญญาในการท าสัญญามี 2 ความหมาย   ความหมายแรกคือ

เสรีภาพในการเข้ามาตกลงท าสญัญา  ส่วนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซง

เมื่อสัญญาเกิดขึ้ นแล้วกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลใดท าสัญญาบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการท า

สัญญาผูกพันตนเองจะก่อหน้ีหรือไม่แล้วแต่ความสมัครใจของบุคคลมิได้เกิดจากอ านาจอื่นใด

(อ านาจกฎหมาย)สัญญามิได้มีสภาพบังคับโดยอ านาจกฎหมายแต่เกิดจากความสมัครใจของ

คู่สัญญาที่ยินยอมผูกพันกฎหมายเป็นเพียงแต่ก าหนดบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตามทฤษฎีว่าด้วย

หลักเสรีภาพในการท าสญัญายึดหลักที่ว่า “หน้ีเกิดจากสัญญาเป็นหน้ีที่ยุติธรรม”เพราะคู่สัญญามี

อิสระจากการท าสัญญาน้ันหรือไม่กไ็ด้หากเห็นว่าอีกฝ่ายเอาเปรียบจนเกินสมควรกไ็ม่ต้องท า

สัญญาน้ันเม่ือใดที่เข้าท าสัญญาแล้วถือว่าหน้ีดังกล่าวมีความยุติธรรมและเจตนาที่แสดงออกมา

ย่อมมีความศักด์ิสิทธิ์ รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงเว้นแต่ต้องห้ามตามกฎหมายชัดแจ้งหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

หลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา หรือ (Autonomy of the will) น้ีเป็นหลักที่

อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลทางนิติปรัชญาว่าด้วยนิติสัมพันธ์ทางหน้ีว่าอยู่บนรากฐานเจตนาของ

บุคคล บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกพันตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการ เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิด

สญัญาเป็นตัวก าหนดเนื้ อหาของสญัญา และ เป็นตัวกฎเกณฑท์ี่จะท าให้สญัญามีผลใช้บังคับคับแก่

คู่สัญญาตลอดจนปัญหาการตีความสัญญาหลักเกณฑ์ที่ท  าให้เอกชนสามารถก าหนดนิติสัมพันธ์

ระหว่างคนโดยอิสระด้วยการแสดงเจตนาหลักความศักด์ิสิทธิ์ในการแสดงเจตนาท าให้ผลของ

สัญญาสามารถบังคับคู่สัญญาได้จากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาน้ันเอง เน่ืองจากกฎหมายที่อยู่

อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับปัญหาหรือข้อเทจ็จริงที่แตกต่างกันออกไปในปัจจุบันจึงมี

เหตุผลที่ว่าควรที่จะให้เอกชนมีความคิดในการก าหนดเง่ือนไขของข้อสัญญาและสามารถบังคับ

ตามสญัญาได้หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
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อนัดีของประชาชนการปล่อยให้เอกชนท าการดังกล่าวได้เน่ืองจากว่าวิถีทางในการเยียวยาในเร่ือง

กฎหมายว่าด้วยสญัญายังไม่เพียงพอ 

โดยทั่วไปมนุษย์ถือได้ ว่าเมื่ อถือก า เนิดแล้วมีความสัมพันธ์ 2 เ ร่ือง คือ 1)

ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเกิดทันทีที่เกิดมาเช่นความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกหรือ

อาจจะเกิดผลทางกฎหมายที่ต้องการมีการกระท าอะไรบางอย่างก่อนเช่น การสมรส การรับรอง

บุตร 2)ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินการดูรักษาผลประโยชน์และ อาจจะขาย หรือ น าไปให้

ใคร หรือท าอย่างไรกบัทรัพย์สินของตนเองกไ็ด้ 

 หลักกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายโรมัน และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 

หลักกฎหมายโรมันว่าด้วยทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินตามความหมาย

ของกฎหมายโรมันหมายถึงสิ่งใดกต็ามที่มีคุณค่าหรือค่าทางเศรษฐกิจ(economic value) และเป็น

สิ่งซ่ึงสามารถก าหนดค่าหรือตีราคาเป็นหน่วยของเงินตราได้เพราะฉะน้ันสิทธิต่าง  ๆ ที่เป็นเงิน

หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินด้วยเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโรมันจะมี

สิทธิ 3 ประการด้วยกันคือ สิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินน้ัน สิทธิในการได้ดอกผลในท รัพย์สิน 

สทิธใินการใช้ทรัพย์สนิโดยสิ้นเปลืองหรือท าลายทรัพย์สนินั้น  

ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี( common law ) เจ้าของทรัพย์ย่อมมีสิทธิในการ

ใช้  ท าลาย และ จ าหน่ายจ่ายโอน แต่ทั้งน้ีกข็ึ้ นอยู่กับว่าสิทธิของผู้อื่นเป็นอย่างไร และ กฎหมาย

บัญญัติไว้เป็นอย่างไรด้วย แนวคิดเร่ืองกรรมสิทธิ์ในกฎหมายจารีตีตประเพณี( common law ) 

เกิดขึ้นพร้อมกับระบบทุนนิยมทางอุตสาหกรรม (right of possession) สิทธิครอบครอง และ

พัฒนาเป็นหลักกรรมสทิธิ์ในปัจจุบัน  

การได้กรรมสทิธิ์โดยตนเองตามแนวกฎหมายเอกชนโรมันเพ่ือแก้ปัญหา 2 ประการ 

1.  เป็นการหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้รับโอนเมื่อรับโอนโดยเวลานานและเข้าเง่ือนไข

ครบถ้วนเร่ืองกรรมสิทธิ์  หรือ ถ้ามีผู้แย่งการครอบครองเจ้าของสามารถติดตามเอาคืนซ่ึง

ทรัพย์สนิได้ 

2. เพ่ือแก้ไขความบกพร่องในสทิธขิองผู้ส่งมอบทรัพย์สินกล่าวคือผู้ส่งมอบทรัพย์สิน

ไม่มีอ านาจในการส่งมอบทรัพย์สนิเพราะฉะน้ันเจ้าของที่แท้จริงสามารถติดตามเอาคืนได้ตามหลัก

ที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสทิธดีิกว่าผู้โอน 

หลักกรรมสิทธิ์และลักษณะส าคัญของกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ อ านาจและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1336 บัญญัติว่า“ภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยจ าหน่าย

ทรัพย์สินของตนและได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของ

ตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน

โดยมิชอบ”กรรมสิทธิ์มีลักษณะส าคัญดังน้ี ลักษณะเป็นอ านาจสิทธิเด็ดขาด (Absolute) คือ

เจ้าของกรรมสิทธิ์จะกระท าการบังคับตามสิทธิของตนได้โดยพลการโดยมิต้องไปร้องขอต่อศาล 
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เช่น ในเร่ืองการติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่จะใช้อ านาจในกรรมสิทธิ์น้ันได้โดยพละการไม่ต้องขออนุญาตหรือ

ร้องขอให้ศาลบังคับให้ลักษณะที่ถืออ านาจหวงกัน คือ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นทุกคนที่

จะต้องไม่รบกวนขัดขวางในสิทธิที่ มีอยู่แต่กรรมสิทธิ์ มีลักษณะพิเศษไปจากทรัพย์สิน คือ 

กรรมสิทธิ์ก่อให้เกิดอ านาจหวงกันโดยเฉพาะข้ึน กล่าวคือ ส าหรับทรัพย์สินอื่นในบางกรณีผู้ทรง

สทิธอิาศัยจะต้องยอมแก่ผู้ทรงสทิธเิกบ็กนิ หรือ ผู้ทรงสทิธใินภาระจ ายอมกต้็องยอมแก่ผู้ทรงสิทธิ

เกบ็กนิ หรือ ผู้ทรงสทิธภิาระจ ายอมกจ็ะต้องยอมแก่ผู้ทรงสิทธิในภาระจ ายอมโดยสามยทรัพย์อื่น

ให้เข้ามาใช้สิทธิในทรัพย์สิทธิ์เดียวกัน แต่ส าหรับกรรมสิทธิ์น้ันผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอ านาจหวงกัน

โดยเฉพาะตนเท่าน้ัน เว้นแต่จะตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติกฎหมายลักษณะอันถาวร 

(Perpetuaal)กรรมสิทธิ์มีลักษณะเป็นสิทธิถาวรโดยแท้ กล่าวคือ ไม่มีบทกฎหมายอันใดมาจ ากัด

ให้กรรมสิทธิ์สิ้ นไปโดยกาลเวลาได้เป็นสิทธิที่คงอยู่ตลอดไปกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สนิจึงถือได้ว่ามีสทิธทิี่จะใช้สอย จ าหน่าย จ่าย โอน ได้ดอกผล และ มีสิทธิติดตามเอาคืน

จากผู้ที่ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาไว้ในกระบวนการเช่าซ้ือรถยนต์เมื่อผู้เช่าซ้ือซ่ึงเป็นผู้ผิดสัญญาและ

เป็นเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยอ านาจเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย์สิน

จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือเอาไว้ได้ตลอดเวลาเมื่อยึดรถยนต์กลับมาได้กส็ามารถท าการขายทอดตลาด

ได้ด้วยตนเองเน่ืองจากเป็นทรัพย์สนิของตนเองการขายทอดตลาดสมบูรณ์เมื่อมีการเคาะไม้หรือมี

กิริยาอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดโดยการขายทอดตลาดจะส าเร็จลงและผู้

ซ้ือและผู้ขายต้องผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดส าเร็จลงและผู้ซ้ือผู้ขายผูกพันตามสัญญาขาย

ทอดตลาดการขายทอดตลาดต่างจาการซ้ือขายทั่วไปและเมื่อขายได้ไม่เพียงพอตามสัญญาเช่าซ้ือ

ผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถมาฟ้องร้องบังคับได้อีกตามมูลหน้ีที่เสียหายอันเป็นส่วนต่างจากราคาที่ขาย

ทอดตลาด 

ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือ 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่า ซ้ือรถยนต์ และ 

กระบวนการขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซ้ืออนัได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่า

ซ้ือ ค า้ประกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติในการทวงถามหน้ีพ.ศ. 2558 ประกาศคณะ

กรรมว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 

2554 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับ

กฎหมายต่างประเทศท าให้พบข้อขัดข้องในทางปฏบัิติและอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย

หลายประการดังต่อไปนี้   

ประการทีห่นึง่ ปัญหาการส่งหนงัสือบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ 
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กรณีที่ผู้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือเน่ืองจากผู้เช่าซ้ือผิดสัญญา ผู้ให้เช่าซ้ือจะบอก

เลิกสัญญาเช่าซ้ือโดยอิสระไม่ได้เน่ืองจากถูกผูกมัดด้วยค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินหรือให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซ้ือเมื่อผู้เช่าซ้ือได้ช าระเงินครบตามสัญญาโดยประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บัญญัติไว้ตามมาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กันหรือกระท าผิด

สัญญาในส่วนที่เป็นข้อส าคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียกไ็ด้ อน่ึงในกรณีกระท าผิด

สัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซ่ึงเป็นคราวที่สุดท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้

ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นก าหนดไปอีก

งวดหน่ึง เน่ืองจากธุรกิจเช่าซ้ือเป็นธุรกิจที่นิยมแพร่หลายท าให้สัญญาเช่าซ้ือที่ออกมาสร้างความ

ไม่เป็นธรรมกบัผู้เช่าซ้ือตามสมควรจึงมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญาเร่ืองให้ธุรกิจ

ให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญาพ.ศ. 2555ตามประกาศข้อ4 (4)จึง

ก าหนดให้ ผู้ให้เช่าซ้ือมีสทิธบิอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ีในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัด

ช าระค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินราย

งวดที่ค้างช าระน้ันภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซ้ือได้รับหนังสือ และผู้เช่าซ้ือ

ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวน้ันท าให้การบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือจะต้องปรากฏว่าผู้

เช่าซ้ือผิดนัดเป็นเวลาสามงวดและผู้ให้เช่าซ้ือต้องบอกกล่าวอีกอย่างน้อยสามสิบวันรวมระยะเวลา

แล้วประมาณสี่งวดในการปฏิบัติงานน้ัน จัดท าและส่งหนังสือหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือส่วน

ใหญ่แล้ว ฝ่ายผู้จัดท าสญัญาเช่าซ้ือไม่ได้เป็นผู้จัดท าหรือส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยตรงแต่อาจ

เป็นฝ่ายอื่นของผู้ให้เช่าซ้ือ เช่น ฝ่ายติดตามหน้ีสิน หรือฝ่ายติดตามยึดรถยนต์เช่าซ้ือ หรือ

ส านักงานทนายความ ภายนอกที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ว่าจ้างเป็นผู้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้ง

ด าเนินการจัดส่งหนังสอืบอกเลิกสญัญาไปยังผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ซ่ึงในการจัดส่งหนังสือดังกล่าว

โดยปกติจะมีการให้ผู้เช่าซ้ือลงนามระบุที่อยู่ที่เป็นการจัดส่งเอกสารแต่พบว่าได้จัดส่งไปยังสถานที่

อื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้แจ้งแก่ผู้ให้เช่าซ้ือไว้ให้มีการจัดส่งเอกสาร หรือมีการแจ้งแต่เป็นการแจ้งทาง

โทรศัพท์ มิได้มีการบันทึกข้อมูลภูมิล าเนาที่อยู่ใหม่ ตามที่แจ้งลงในระบบของผู้ให้เช่าซ้ือ 

ประกอบกับการที่พนักงานของผู้ให้เช่าซ้ือมีการปรับเปล่ียนหมุนเวียนกันในการดูแลสัญญา หรือ

ปรับเปล่ียนการดูแลตัวผู้เช่าซ้ือ หรือการรับพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามารับผิดชอบดูแล

สัญญา ผู้เช่าซ้ือ ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการดูแล ผู้เช่าซ้ือ ตลอดจนไม่ทราบรายละเอียด หรือ

ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกบัหน้ีสนิตามสัญญาเช่าซ้ือ ท าให้ในการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา หรือ

เอกสารอื่น ส่งไปยังที่อยู่เดิมซ่ึง ผู้เช่าซ้ือไม่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือเอกสารดังกล่าว หรือ

หนังสือดังกล่าวถูกตีคืนเน่ืองจากไม่พบบ้านเลขที่ของผู้เช่าซ้ือ หรือผู้ให้เช่าซ้ือยังไม่ได้รับใบ

ไปรษณีย์ตอบรับ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกันได้รับเอกสาร วันไหน เมื่อเป็น

เช่นน้ี ผลกคื็อสัญญาเช่าซ้ือยังไม่เลิกกันตามกฎหมายแต่อย่างใด การติดตามรถยนต์ที่เช่าซ้ือคืน 

หรือมีการด าเนินติดตามยึดรถยนต์คันที่เช่าซ้ือคืนทันททีี่ส่งหนังสือบอกกล่าวกระบวนการจัดส่ง
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หนังสือบอกเลิกสัญญาพบว่าหากไม่ได้จัดส่งไปตามสถานที่ ซ่ึงผู้เช่าซ้ือได้แสดงเจตนาไว้การ

ด าเนินการติดตามยึดรถยนต์จะถือว่าเป็นกระบวนการติดตามที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

กระบวนการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือพบว่าแม้การช าระค่าเช่าซ้ือจะมากน้อยเพียงใดก็

ตามหากการช าระไม่ช าระตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าซ้ือผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ

ได้และสามารถติดตามรถยนต์คืนได้ซ่ึงจะถือว่ามีความเป็นธรรมกับผู้เช่าซ้ือหรือไม่เพียงใด

เน่ืองจากพบว่าหากช าระเพียงเลก็น้อยกจ็ะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้วบางคร้ังพบว่าดอกเบ้ียใน

สญัญาดังกล่าวมีจ านวนที่มากเทยีบได้กับเงินลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ให้เช่าซ้ือแต่ผู้ให้เช่าซ้ือ

กส็ามารถมีอ านาจอสิระที่จะติดตามรถยนต์คืนได้  

ในทางปฏิบัติยังไม่ครบเง่ือนไขในส่วนระยะเวลาแต่มีการติดตามยึดรถยนต์คืนและ

ปัจจุบันพบว่ามีกระบวนการติดตามจะมีการว่าจ้างบริษัทติดตามภายนอกซ่ึงการติดตามเป็นไปใน

ลักษณะที่ไม่เหมาะสมท าให้ผู้ให้เช่าซ้ือเกิดความเกรงกลัวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ันจึงต้อง

ส่งมอบรถยนต์คืนและมีการเซน็ส่งมอบรถยนต์จะถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาโดยผู้เช่าซ้ือ

หรือไม่เพราะในสถานการณ์เช่นนั้นย่อมท าให้ต้องคืนรถยนต์ 

ผู้เขียนเหน็ว่าเมื่อการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงยังไม่มีผลเป็นการเลิก

สัญญาเช่าซ้ือ แต่ทางผู้ให้เช่าซ้ือได้จัดส่งให้บุคคลภายนอกหรือพนักงานผู้ให้เช่าซ้ือออกติดตาม

ยึดรถยนต์คืน และเมื่อยึดรถได้แล้ว ผู้ยึดกจ็ะจัดการให้ผู้เช่าซ้ือลงลายมือช่ือในเอกสารส่งมอบ

รถยนต์โดยผู้เช่าซ้ือจะเตม็ใจลงลายมือช่ือหรือไม่กต็าม จะถือว่าเป็นกระบวนการบอกเลิกสัญญา

เช่าซ้ือที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ เมื่อสัญญาเช่าซ้ือยังไม่เลิกกันอาจจะส่งผลต่อการยึดรถยนต์

ดังกล่าวของผู้ให้เช่าซ้ืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและพบว่ากระบวนการเลิกสัญญาเช่าซ้ือถึงแม้

จะช าระมามากน้อยเพียงใดกต็ามกส็ามารถเลิกสัญญาได้บางคร้ังการผ่อนช าระอาจจะท่วมจ านวน

เงินและผลประโยชน์ที่ควรได้ หรือ หากผู้เช่าซ้ือประสบปัญหาทางการเงินซ่ึงมีเหตุผลที่สมควรก็

ยังสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังน้ันควรมีกระบวนการทางด้านกฎหมายที่น ามาควบคุม

กระบวนการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมต่อคู่สญัญา  

ประการทีส่อง ปัญหาการยึดรถยนตใ์นคดีทีเ่ช่าซ้ือ 

การยึดรถยนต์คันที่เช่าซ้ือหลังจากผิดสญัญากระบวนการทางกฎหมายมี 4 กรณี 

1. ยึดรถได้ช้ันก่อนการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล หมายถึง เม่ือสัญญาเช่าซ้ือเลิกกันแล้วและ

ผู้เช่าซ้ือ หรือผู้ค า้ประกันไม่ร่วมกันน ารถมาส่งคืน ผู้ให้เช่าซ้ือติดตามยึดรถยนต์คืน แต่ถ้าหาก

พบว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพก็จะมีการฟ้องร้องเป็นคดีเรียกค่าเสียหาย (คดีขาย

ขาดทุน) 

2. ยึดรถได้ช้ันย่ืนฟ้องคดีต่อศาลแล้วเป็นกรณีที่ไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนได้ผู้ให้

เช่าซ้ือจึงต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องเรียกรถยนต์คันที่เช่าซ้ือคืน หรือหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา

แทน พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ดอกเบ้ีย ค่าขาดประโยชน์ ซ่ึงหากพบว่าติดตามยึดรถได้ในช้ัน

พิจารณาก่อนที่จะมีการสบืพยาน เทา่กบัข้อเทจ็จริงเปล่ียนแปลงไป แนวทางในการปฏบัิติโจทก์ใน
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ฐานะผู้ให้เช่าซ้ือกจ็ะย่ืนค าร้องขอแก้ไขค าฟ้อง แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอแก้ไขค า

ฟ้องของศาลน้ันจะมีค าวินิจฉัยออกเป็น 2 แนวทาง  

 2.1  ค าร้องขอแก้ไขค าฟ้องดังกล่าวของโจทก์เป็นการแก้ไขค าฟ้องเป็นการแก้ไข

มากไม่อนุญาตให้แก้ไขค าฟ้อง โจทกจ์ะต้องไปว่ากล่าวกนัอกีคดี (โจทกต้์องไปฟ้องเป็นคดีใหม่) 

 2.2  ค าร้องขอแก้ไขค าฟ้องดังกล่าวของโจทก์ไม่เป็นการแก้ไขมากอนุญาตให้

แก้ไขค าฟ้องได้ คือในส่วนของค าขอท้ายฟ้องโจทก์ที่ขอให้ส่งมอบรถยนต์เช่าซ้ือคืนกห็มดไป ศาล

กจ็ะพิจารณาพิพากษาเฉพาะค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ดอกเบ้ีย โจทก์ผู้ให้เช่าซ้ือ

ไม่ต้องไปฟ้องผู้เช่าซ้ือเป็นคดีใหม่เหมือนแนวทางแรก ซ่ึงจะท าให้คดีดังกล่าวเสรจ็สิ้นไปในคราว

เดียวกนั  

3. ยึดรถไดช้ั้ นที่ศาลพิพากษาแลว้ หมายถึง ผู้ให้เช่าซ้ือตามยึดรถยนต์คืนได้

หลังจากศาลมีค าพิพากษาแล้ว โดยค าพิพากษามีตัวอย่างดังน้ี 

-  พิพากษาให้คืนรถยนต์หรือใช้ราคาแทนจ านวน 200,000 บาท ช าระ

ค่าเสียหาย 36,000 บาทพร้อมดอกเบ้ีย 7.5 ต่อปี  และช าระค่าขาดประโยชน์เดือนละ 2,500 

บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืนหรือใช้ราคาแทนเสรจ็ทั้งน้ีต้องไม่

เกิน 12 เดือน และ ให้จ าเลยช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่ชนะ ค่าทนายความ 3,000 

บาท  

-  พิพากษาให้คืนรถยนต์หรือใช้ราคาแทนจ านวน 400,000 บาท ค่าฤชาธรรม

เนียมเทา่ที่ชนะคดีค่าทนายความ 3,000 บาท  

การปฏิบัติตามค าพิพากษาในคดีเช่าซ้ือจึงมีประเด็นในทางปฏิบัติหลายประการ

กล่าวคือ ในประเดน็ตามตัวอย่างแรกหากผู้เช่าซ้ือส่งมอบรถยนต์คืนหน้ีในส่วนน้ีจะถูกตัดออกไป

คงเหลือเพียงค่าเสียหายซ่ึงสามารถว่ากล่าวกันในคดีน้ีได้ซ่ึงหากพบว่าราคารถยนต์ที่ขายได้

แตกต่างจากราคาแทน หมายถึง ขายทอดตลาดได้น้อยกว่ากไ็ม่สามารถเรียกเกบ็จากจ าเลยในคดี

น้ีได้ต้องว่ากล่าวกนัใหม่ในส่วนคดีใหม่ แต่ถ้าหากว่าขายได้สงูกว่ายอดเงินสูงกว่าสามารถน ามาหัก

ช าระหน้ีในส่วนหน้ีตามค าพิพากษาต่อไป 

ในส่วนคดีที่ศาลพิพากษาให้เฉพาะการส่งมอบรถยนต์คืนหรือใช้ราคาแทน เพียงอย่าง

เดียวพบว่าค าพิพากษาศาลจะให้ค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับราคามูลหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือที่คงเหลือ

แต่ส่วนใหญ่แล้วราคารถยนต์ที่ขายทอดตลาดได้จะค่อนข้างราคาต ่าและแตกต่างกับราคาแทนซ่ึง

ศาลให้มาก 

4. ยึดรถไดช้ั้นบงัคบัคดีเป็นกรณีที่ผู้เช่าซ้ือไม่ส่งมอบรถยนต์คืนจึงมีการบังคับคดี

กบัทรัพย์สนิอื่น ๆ ที่ด าเนินการสบืหลังจากมีการบังคับคดีไปแล้วผู้เช่าซ้ือได้น ารถยนต์ที่เช่าซ้ือมา

คืนท าให้หน้ีในส่วนราคารถถูกตัดออกไปคงเหลือเฉพาะค่าเสียหายที่บังคับได้เฉพาะคดีน้ีเท่าน้ัน 

หรือในกรณีค าพิพากษาศาลให้เพียงราคารถยนต์และไม่ให้ค่าเสียหายส่วนอื่นเมื่อคืนรถยนต์ก็

เท่ากับได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาแล้วหน้ีในส่วนน้ีต้องหมดไปจะต้องถอนการบังคับคดีให้กับ
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จ าเลยทั้ง ๆ ที่น้ีหน้ีในส่วนน้ียังขาดอยู่เน่ืองจากขายทอดตลาดรถยนต์ได้ราคาต ่ากว่าราคารถตาม

สัญญาเช่าซ้ือมากหรือขายไม่ได้เทียบเท่ากับราคาซ่ึงเป็นเงินลงทุนของผู้ให้เช่าซ้ือซ่ึงหากจะต้อง

ฟ้องร้องกันเป็นอีกคดีและบังคับคดีกันใหม่กย่็อมท าให้ผู้ให้เช่าซ้ือเสียเปรียบในการที่จะได้รับ

ช าระหน้ี เพราะผู้เช่าซ้ือซ่ึงอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าว จ าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินไปท าให้ท้ายที่สุด

แล้วผู้ให้เช่าซ้ือไม่สามารถบังคับคดีได้ทั้งยังต้องเสยีเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในขณะที่ผู้ให้เช่า

ซ้ือเมื่อปล่อยสินเช่ือไปแล้วกย่็อมหวังผลประโยชน์กลับคืนมาเน่ืองจากผู้ให้เช่าซ้ือเองกม็ีภาระใน

ส่วนค่าใช้จ่ายหลายอย่างในการลงทุนปล่อยสนิเช่ือไปให้ผู้เช่าซ้ือในแต่ละราย 

ผู้เขียนเหน็ว่ากระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเม่ือเปรียบเทยีบกับกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแล้วเมื่อมีการบังคับคดีแล้วหากยังมีหน้ีคงเหลืออยู่กส็ามารถว่ากล่าวกันต่อไปได้ซ่ึงน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและกระบวนการยุติธรรมหรือในกรณีที่มีการย่ืนฟ้องต่อศาล

แล้วกค็วรอนุญาตให้แก้ไขค าฟ้องได้หากพบว่ายังมีหน้ีคงเหลือที่จะติดใจว่ากล่าวกันต่อไปซ่ึงจะท า

ให้ไม่เกิดความซ ้าซ้อนในการด าเนินการ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้จ าเลยเพราะผลสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนใหม่ย่อมจะต้องเรียกเกบ็จากจ าเลย 

ประการทีส่าม ปัญหาการขายทอดตลาดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือหรือคดีเช่าซ้ือ 

การน ารถยนต์ที่เช่าซ้ือตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่า

ซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ผู้ให้เช่าซ้ือ

ปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ดังน้ี เมื่อผู้ให้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือโดยแจ้งเป็นหนังสือไป

ยังผู้เช่าซ้ือและกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซ้ือเพ่ือน าออกขายให้แก่

บุคคลอื่น 

ก.  ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซ้ือต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซ้ือและผู้ค า้ประกัน

(ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจด็วัน เพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือใช้สิทธิซ้ือได้ตามมูลหน้ีส่วนที่ขาดอยู่

ตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือตามอัตราและการคิดค านวณตาม 

(10)  

แนวทางปฏบัิติพบว่าขณะยึดรถยนต์ผู้เช่าซ้ือได้ลงลายมือช่ือรับทราบเง่ือนไขในใบส่ง

มอบรถยนต์ขณะที่ยึดรถและตกลงสละเวลาในการแจ้งการประมูลขายตามประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญา ประเดน็ปัญหาคือการยึดรถเป็นการติดตามโดยพนักงานภายนอกซ่ึงเป็นตัวแทน

ของสถาบันการเงินผู้ให้เช่าซ้ือ   ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้เช่าซ้ือบางคร้ังพบว่า การติดตาม

ยึดรถยนต์ของตัวแทนผู้ให้เช่าซ้ือกระท าไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมท าให้ผู้เช่าซ้ือเกิดความเกรง

กลัว และลงลายมือช่ือในเอกสารไปโดยที่ไม่ทราบว่าข้อสัญญาดังกล่าวระบุว่าอย่างไรบ้างการท า

เอกสารโดยระบุว่าผู้เช่าซ้ือจะต้องไถ่ถอนรถยนต์ภายในระยะเวลาที่ไม่เพียงพอซ่ึงสิทธิไถ่ถอน

รถยนต์ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะท าได้ยากมากกว่าปกติมาก เน่ืองจากต้องช าระเงินส่วนที่เหลือ

ตามสัญญาทั้งหมด ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการติดตามรถยนต์ซ่ึงมีจ านวนสูง ค่าเบ้ียปรับ 

ค่าธรรมเนียมการน ารถยนต์ออกประมูลขายพบว่าการแจ้งประมูลยังไม่ครบก าหนดระยะเวลา
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ตามที่กฎหมายก าหนดและมีการน าออกขายทอดตลาด สถานที่ในการขายพบว่าจะเป็นการขาย ณ 

สถานที่ผู้เช่าซ้ือมีความสะดวกในการขาย การประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายเป็นการประเมินโดยผู้

เช่าซ้ือและผู้ให้เช่าซ้ือไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือสร้าง

ความไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสยีหลายประการเมื่อน ามาเปรียบเทยีบประมวลวิธีพิจารณาความ

แพ่งภาคบังคับคดีแล้วพบว่ากระบวนการน าทรัพย์ออกขายทอดตลาดมีการบัญญัติไว้ชัดเจนและ

สร้างความโปร่งใสในกระบวนการขายได้มากกว่ากระบวนขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือไม่ว่ากระบวนการ

ขออนุญาตศาลในการขายทอดตลาด การส่งหมายแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ กระบวนการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน หากมองในทางกลับกันจะพบว่าการขายทรัพย์สินในส่วนคดีเช่าซ้ืออาจจะ

เกิดการฮ้ัวกันระหว่างผู้ซ้ือผู้ขายได้มากกว่าซ่ึงผลสุดท้ายบุคคลที่ต้องรับผิดกคื็อผู้มีส่วนได้เสียใน

คดีเช่าซ้ือไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ขาดทุนดังกล่าวในมูลหน้ี

ส่วนที่ขาดน้ันต่อไปหากมีการควบคุมกระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้มีความโปร่งใสมากข้ึน

น่าจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียมากย่ิงขึ้ นเช่นในส่วนกระบวนการขายทอดตลาด

ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตในการขายในใกล้พ้ืนที่ที่ท  าการยึดรถยนต์ ในส่วน

กระบวนการขายเร่ืองการแจ้งประมูลการขายทรัพย์ที่ยึดถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญส าหรับ

กระบวนการที่เป็นธรรมจึงเหน็ควรน าวิธีความความแพ่งในเร่ืองกระบวนการส่งหมายที่เดโอกาส

ให้คู่ความโต้แย้งได้อันจะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเตม็ใจและ

อาจจะมีมาตรการลงโทษหรือมีค่าปรับหากไม่ปฏบัิติตามและทั้งน้ีการแจ้งหรือส่งเอกสารใด ๆ ก็

ควรที่ส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยในส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินปัจจุบันในส่วนคดีเช่า

ซ้ือใช้มาตรฐานในการค านวณ จากเร๊ดบุ๊คซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการค านวณราคา

รถยนต์ของต่างประเทศซ่ึงถือเป็นราคากลางที่มีความเหมาะสมกต็ามแต่เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งแล้วถึงแม้จะมีการประเมินราคาแต่กยั็งเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้เสยีรับรู้และมีโอกาสในการประเมินดังกล่าวในส่วนของคดีเช่าซ้ือจึงมีข้อเสนอแนะให้

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสยีรับทราบถึงการประเมินราคาดังกล่าวและให้โอกาสในการแสดงเจตนา

ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยปริยายในการก าหนดราคาดังกล่าวเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

ส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนได้เสียของตนอันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมใน

กระบวนการขายทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือมากย่ิงข้ึน  

ประการทีสี่ปั่ญหาการคดัคา้นการขายทอดตลาด 

จากการศึกษาพบว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่าซ้ือหรือคดีเช่าซ้ือไม่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประทศไทย หรือประกาศส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้สิทธิ

เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการขายทอดตลาดของผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงไว้เลย อย่างไรกต็าม การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา 509 ถึงมาตรา 517 กม็ีเพียงมาตรา 513 ที่ก าหนดให้ผู้ทอดตลาดเท่าน้ัน

ถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ เมื่อเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้สูงสุดยังไม่เพียงพอ แต่ไม่ได้
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ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ทอดตลาดด้วยโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้ทอดตลาด

จะไม่มีการถอนทรัพย์สนิจากการขายทอดตลาดเม่ือเหน็ว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้สงูสดุยังไม่เพียงพอ เพราะ

ท าให้เสียเวลา และย่ิงเป็นทรัพย์สินเช่าซ้ือหรือในคดีเช่าซ้ือด้วยแล้วจะไม่มีการถอนทรัพย์สินจาก

การขายทอดตลาดอย่างแน่นอนแม้จะขายได้ราคาต ่าไม่เพียงพอกเ็พราะเหตุว่า ผู้ให้เช่าซ้ือก็

สามารถเรียกเกบ็เงินส่วนต่างที่ขาดไปจากผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกันได้อยู่แล้วดังน้ัน ท าให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้

ค ้าประกัน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้านขายทอดตลาดได้เหมือนดังเช่น

กระบวนการคัดค้านขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 และ

มาตรา 309 ทวิ ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่าควรจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสคัดค้านราคาในการขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียหาบุคคลที่จะมาซ้ือได้สูงกว่าเพ่ือที่จะ

ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนมูลหน้ีจากการขายอนัเป็นส่วนต่างที่มากเกนิความสมควร 
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