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บทคดัย่อ 

 ธนาคารพาณิชย์แม้จะมีสทิธใินการให้บริการสินเช่ือให้เช่าซ้ือรถยนต์ได้ ตามประกาศของธนาคาร

ที่ สนส. 01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกจิให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง การ

ท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์จึงมีข้อสัญญาที่แตกต่างกับการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับ

บริษัทในเครือหรือบริษัทผู้จ าหน่ายรถยนต์ ในส่วนของการก าหนดความรับผิด สิทธิของผู้เช่าซ้ือ รวมถึง

การน าหลักกฎหมายปิดปากมาใช้ ซ่ึงข้อสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซ้ือและผู้ค า้

ประกนัการเช่าซ้ือรถยนต์กบัธนาคารพาณิชย์ 

 จากการศึกษาพบว่า สญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคารน ามาใช้น้ันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเรจ็รูป และ

ไม่มีการก าหนดแบบของสัญญาเช่าซ้ือไว้โดยเฉพาะ เน่ืองจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยข้อสัญญา 

เร่ือง ให้ธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 กก็ าหนดเพียงข้อ

สัญญาที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่าซ้ือเท่าน้ัน และในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กไ็ม่ได้แสดงวิธีการ

ค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด อีกทั้งในข้อตกลงสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ในเร่ืองความรับผิดเพ่ือความ

ช ารุดบกพร่องกมี็ลักษณะเป็นกฎหมายปิดปากที่ผลักภาระไปให้แก่ผู้เช่าซ้ือ โดยผู้เช่าซ้ือไม่สามารถยกข้อ

ต่อสู้ น้ีขึ้นต่อสู้กบัธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซ้ือได้เลย ซ่ึงเมื่อผู้เช่าซ้ือไม่สามารถยกข้อต่อสู้ดังกล่าวมาโต้แย้ง

กบัธนาคารได้แล้ว ย่อมส่งผลกระทบไปถึงความรับผิดของผู้ค า้ประกันซ่ึงต้องยอมรับในข้อสัญญาปิดปาก

ดังกล่าวด้วย และการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่ ในเร่ืองของการบอกกล่าวที่ให้

เจ้าหน้ีต้องมีหนังสอืบอกกล่าวไปยังผู้ค า้ประกนัให้ผู้ค า้ประกันช าระหน้ีภายในเวลาหกสิบวันนับต้ังแต่วันที่

ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็นงวดๆ อย่างเช่นสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ต้องมีการบอก

กล่าวแก่ผู้ค า้ประกนัทราบทุกงวดที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงการประกอบธุรกิจการให้เช่าซ้ือ

รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มีการออกประกาศ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ต้องปฏบัิติมาเป็นลายลักษณ์

อกัษร ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีหรือในประเทศองักฤษล้วนแต่ต้องมีการระบุ

การส่งหนังสือบอกกล่าวไว้ในข้อตกลงในสัญญา รวมถึงสิทธิเรียกร้องในการบังคับช าระหน้ีของเจ้าหน้ี 

ลูกหน้ีและผู้ค า้ประกนั 

                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการแก้ไขประเดน็ปัญหาดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

เข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลการก าหนดแบบของสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย

อาศัยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยข้อสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่

ควบคุมสญัญา พุทธศักราช 2555 มาเป็นฐานในการปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือให้ดีขึ้น 

รวมถึงควรจะมีรายละเอียดแสดงวิธีการค านวณผลประโยชน์ในสัญญาเช่าซ้ือไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เช่า

ซ้ือสามารถเข้าใจรายละเอยีดของค่าเช่าซ้ือในแต่ละงวด และสามารถเลือกท าสัญญาได้ถูกต้องตรงกับความ

ประสงค์และก าลังทรัพยใ์นการช าระหน้ีของผู้เช่าซ้ือ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจและเกิดความเป็น

ธรรมต่อคู่สญัญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

1. บทน า 
สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์เป็นการให้บริการด้านการให้สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทหน่ึง ซ่ึงสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์คือการที่เจ้าของรถยนต์น ารถยนต์ออกให้เช่า โดยผู้เช่าซ้ือได้ช าระเงินบางส่วน เรียกว่า “เงินดาวน์” 

ให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ และผู้เช่าซ้ือมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าเป็นงวดๆ ให้กับผู้ให้เช่าซ้ือ และเมื่อช าระค่าเช่าซ้ือ

ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซ้ือแล้ว ผู้ให้เช่าซ้ือจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์น้ันให้แก่ผู้เช่าซ้ือ ซ่ึงธนาคารพาณิชย์

น้ันสามารถให้บริการสินเช่ือให้เช่าซ้ือรถยนต์ได้โดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 เร่ืองการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบ

ธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง พุทธศักราช 2551 และเน่ืองจากรถยนต์เป็นหลักประกันที่มีสภาพ

คล่องสงู สามารถเปล่ียนมือได้ง่าย ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึง

ต้องมีการเรียกหลักประกันโดยให้ผู้เช่าซ้ือ ต้องจัดหาบุคคลซ่ึงมีความน่าเช่ือถือเข้ามาเป็นผู้ค า้ประกันการ

เช่าซ้ือรถยนต์ 

การท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป แม้จะมี

ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยข้อสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่

ควบคุมสัญญา พุทธศักราช 2555 เข้ามาควบคุมการท าสัญญาเช่าซ้ือ แต่กเ็มื่อพิจารณาขอบเขตของ

สัญญาเช่าซ้ือตามประกาศดังกล่าวแล้ว เป็นการก าหนดเพียงข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญหรือเง่ือนไขที่

จะต้องมีในสัญญาเ ช่า ซ้ือเท่า น้ัน และเมื่ อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตาม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค า้ประกัน ฉบับที่ 20 และฉบับที่ 

21 ย่อมส่งผลกระทบมาถึงการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการ

พิจารณาการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงจะพิจารณาเข้มงวดขึ้น ธนาคารพาณิชย์อนุมัติเงินกู้ยากขึ้ น

หรืออาจไม่ปล่อยเงินกู้เลย ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเข้าถึงสินเช่ือดังกล่าวได้ยากขึ้ นด้วย เอกสารหลักฐาน

ต่างๆ จะต้องมีการแก้ไข รวมถึงขั้นตอนในการปฏบัิติด้วย ธนาคารพาณิชย์ในฐานะเจ้าหน้ีซ่ึงมีความเสี่ยง

มากขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และอาจส่งผลรุนแรงต่อภาพรวมการ

ขยายตัวของเศรษฐกจิไทย 
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ส าหรับในเน้ือหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค า้ประกันที่แก้ไขใหม่น้ี แม้จะมี

เจตนารมณ์มุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลในแง่ความสัมพันธ์ทางแพ่ง และช่วยลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ค า้

ประกนักต็าม แต่กยั็งมีความไม่ชัดเจนในหลายประเดน็ จึงอาจเกดิปัญหาในการตีความได้ เช่น บทบัญญัติ

มาตรา 686 ก าหนดให้เจ้าหน้ีมีหนังสือบอกกล่าวผู้ค า้ประกันภายในหกสิบวัน ก่อนจึงจะบังคับให้ผู้ค า้

ประกนัช าระหน้ีได้ หากเจ้าหน้ีมิได้มีหนังสอืบอกกล่าวภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ค า้ประกันหลุดพ้น

จากความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ัน 

การที่เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกัน เม่ือลูกหน้ีผิดนัด เพ่ือต้ังสิทธิเรียกร้องตามสัญญาค า้

ประกนัจนเตม็จ านวนตามมาตราน้ี มีปัญหาในการตีความทางกฎหมายว่า หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็น

งวดๆ ตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์น้ัน เจ้าหน้ีต้องบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกันทุกงวดหรือไม่ ในขณะเดียวกัน 

ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้สินเช่ือ ก็จะก าหนดในสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาค ้าประกัน ในทางที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ธนาคารซ่ึงเป็นฝ่ายเจ้าหน้ี จึงอาจเกิดปัญหาว่าข้อสัญญาที่ระบุไว้น้ัน จะมีผล

บังคับใช้ได้หรือไม่เพียงใด จึงควรศึกษาว่ากฎหมายลักษณะค า้ประกันที่แก้ไขใหม่น้ีก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างไรบ้าง แก่การให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ และเน้ือหาของกฎหมายดังกล่าวจะมี

ขอบเขตเน้ือหาอย่างใด เพียงใด ต้องอาศัยการตีความประการใด จึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกจิการให้สนิเช่ือเช่าซ้ือของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งข้อตกลง

ที่ระบุไว้ในสญัญาค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์จะมีผลบังคับตามกฎหมายประการใด 

 

2. ทฤษฎีทางกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา หลกัการตีความกฎหมายในทางแพ่งและหลกั

ในการพิจารณาใหส้ินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์และการเขา้ค ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนต ์

2.1 ทฤษฎีทางกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา 

 2.1.1 หลักความศักด์ิสทิธิ์ของการแสดงเจตนา (The Autonomy of Will) 

 คือหลักที่ให้ความเป็นอิสระของบุคคลซ่ึงจะท าการแสดงเจตนาอย่างใดเพ่ือจะผูกมัดตนเอง

ให้ได้ตามต้องการ ซ่ึงเจตนาเปรียบเสมือนเป็นตัวก่อให้เกิดสิทธิหรือก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายของ

ตนเอง พร้อมทั้งเช่ือได้ว่าเจตนาของแต่ละบุคคลมีความศักด์ิสิทธิ์ในตัวของมันเอง เป็นหลักการพ้ืนฐาน

ของเสรีภาพของมนุษย์ ผลมาจากการที่ต้องรับรู้สทิธส่ิวนบุคคลและต้องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลที่มนุษย์

ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติและต้องไม่ท าลายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลจะถูกจ ากัดลง

ด้วยความสมัครใจของบุคคลเอง โดยจะไม่ผูกพันในหน้ีที่ตนไม่ตกลงยินยอมด้วย การที่บุคคลผูกมัด

ตัวเองด้วยสัญญาที่ท  าข้ึนน้ัน เป็นหลักที่อาศัยความมีนิติสัมพันธ์ทางหน้ีว่าอยู่บนรากฐานของเจตนาของ

บุคคลโดยเจตนาเป็นแหล่งก าเนิดและเป็นมาตรการของสทิธ ิโดยการแสดงเจตนาเป็นการกระท าซ่ึงบุคคล

แต่ละคนประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการ และได้มีการแสดงออกซ่ึงความประสงค์น้ัน 

เจตนาเป็นตัวก่อให้เกดิสญัญาและเป็นตัวก าหนดเนื้อหาของสญัญาและผลของสญัญา 

 2.1.2 หลักเสรีภาพในการเข้าท าสญัญา (Freedom of Contract) 
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 หลักเสรีภาพในการท าสญัญาเป็นส่วนหน่ึงของหลักอิสระทางแพ่ง (Private Autonomy) เป็น

หลักที่ว่าด้วยเร่ืองสิทธิของเอกชนหรือปัจเจกชนมีความอิสระในการที่จะก าหนดขอบเขตกฎหมายด้วย

ตนเอง ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองทรัพย์สนิ 

 อน่ึงเสรีภาพในการท าสญัญา มีอยู่ 2 ความหมายด้วยกนั คือ 

 ความหมายแรกหมายถึง เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท าสัญญา หมายถึงเสรีภาพในการ

ก่อให้เกดิขึ้น ด าเนินการต่อไปของสญัญาหรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกดิสัญญา ซ่ึงอาจพิจารณาได้

สองด้าน คือ ด้านกระท า (Positive Sense) หมายถึง การเร่ิมต้น ด าเนินต่อไปและการตกลงเข้าท าสัญญา 

และด้านไม่กระท า (Negative Sense) หมายถึง การไม่เข้าท าสญัญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา 

ด้วยการถอนค าเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เป็นต้น 

 ความหมายที่สองหมายความว่า เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐเมื่อสัญญาเกิดแล้ว โดย

หลักเสรีภาพในการท าสัญญาได้มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในมาตรา 151 บัญญัติว่า “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอัน

เกี่ยวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การน้ันไม่เป็นโมฆะ” 

2.1.3 หลักการว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม 

 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540 ขึ้ นมาใช้บังคับเพ่ือ

แก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม โดยก าหนดแนวทางพิจารณาให้ข้อสัญญาหรือ

ข้อตกลงบางประการไม่มีผลบังคับ และข้อสัญญาหรือข้อตกลงบางประการให้มีผลบังคับเท่าที่เป็นธรรม

และพอสมควรแก่กรณี โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือต้องเป็นข้อสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ

การค้าหรือสัญญาส าเร็จรูปหรือสัญญาขายฝาก ต้องเป็นข้อตกลงที่ท  าให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ก าหนด

สญัญาส าเรจ็รูปหรือผู้ซ้ือฝากแล้วแต่กรณี ได้เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง ตามมาตรา 4 วรรคสาม และต้อง

เป็นข้อตกลงที่ท  าให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้เปรียบเกนิสมควร ตามมาตรา 4 วรรคท้าย 

2.2 หลกัการตีความกฎหมายในทางแพ่ง 

 การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้นหาหรืออธิบายความหมายของถ้อยค าที่ปรากฏในตัวบท 

โดยอาศัยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญส านึกให้มีความหมายที่ชัดเจนข้ึน เพ่ือที่จะน า

กฎหมายน้ันไปใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม บทกฎหมายใดเมื่อน ามาปรับเข้า

กับกรณีที่เกิดข้ึนและมีข้อสงสัยว่าไม่สามารถจะใช้ปรับแก่คดีได้หรืออาจมีถ้อยค าไม่ชัดเจนจ าเป็นต้อง

ตีความบทกฎหมายน้ัน ซ่ึงการตีความ มีหลักเกณฑใ์นการตีความ 2 ประการคือ 

1. การตีความตามตัวอักษรหรือตามตัวของกฎหมาย (Statutory Interpretation) เป็นการ

ตีความตามถ้อยค าส านวนในตัวบทกฎหมาย   บทกฎหมายใดมีข้อความชัดเจนอยู่แล้วกไ็ม่จ าเป็นต้อง

น าไปตีความ  

2. การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย (Teleological Interpretation) หมายถึงการ

ตีความตามความมุ่งหมายหรือคุณค่า หรือตามเหตุผลที่ผู้อยู่เบ้ืองหลังบทกฎหมายน้ันๆโดยมิได้ข้ึนอยู่กับ
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ความประสงค์ของผู้บัญญัติกฎหมายแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กบัความมุ่งหมายของบทกฎหมายโดยตัวของบท

กฎหมายเอง เป็นการหย่ังทราบความหมายของถ้อยค าในบท กฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย

น้ันๆ การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายแล้วพยายามเลือกเฟ้นถ้อยค ามาใช้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายดังกล่าว   

2.3 หลกัการตีความขอ้ตกลงในสญัญา 

 สัญญาเป็นการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคล

ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป การตีความสญัญาจึงอยู่ในบังคับของมาตรา 171 บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดง

เจตนาน้ัน ให้เพ็งเลง็ถึงเจตนาอันแท้จริงย่ิงกว่าถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร” ซ่ึงกคื็อ ต้องค้นหาเจตนาที่

แท้จริงตามที่ได้แสดงออกมา มิใช่พิจารณาเฉพาะถ้อยค า ส านวน ซ่ึงอาจจะเป็นค าพูดหรือตัวอักษรเม่ือมี

การเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

การตีความสัญญาซ่ึงเกิดจากการแสดงเจตนาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้ นไป ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของไทยได้บัญญัติไว้ ในมาตรา 368 ว่า  “สัญญาน้ันท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทาง

สจุริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” หมายความว่า การตีความสญัญานั้นต้องค านึงถึงความประสงค์

หรือเจตนาอันมีร่วมกันของคู่สัญญา ซ่ึงเป็นเจตนาที่คาดหมายในทางสุจริต และต้องค านึงถึงประเพณี

ปฏบัิติในระหว่างคู่สญัญาหรือในทางการค้าด้วย  

 

3. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาการตีความและการบงัคบัใชก้ฎหมายเรื่องความรบัผิดของผู ้

ค ้ าประกนั กรณีการใหส้ินเชื่อเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารพาณิชย ์

 3.1 ปัญหาที่ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หเ้ช่าซ้ืออา้งหลกักฎหมายปิดปาก โดยผลของขอ้สญัญา

มายนัมิใหผู้เ้ช่าซ้ือและผูค้ ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนตโ์ตแ้ยง้เกี่ยวกบัเหตุความช ารุดบกพร่องของ

รถยนต ์เป็นเหตุไม่ช าระค่าเช่าซ้ือ 

เง่ือนไขของสัญญาเช่าซ้ือที่ให้ผู้เช่าซ้ือต้องเป็นผู้ติดต่อและเลือกรถยนต์ รวมถึงเป็นผู้

ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของรถยนต์ด้วยตัวของผู้เช่าซ้ือเอง และการรับมอบรถยนต์จากผู้ขายให้ถือว่า

ธนาคารได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้เช่าซ้ือโดยถูกต้อง และถือว่าผู้เช่าซ้ือได้ตรวจรับรถยนต์ในสภาพที่เป็นที่

พึงพอใจของผู้เช่าซ้ือแล้ว หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดขึ้ นกับรถยนต์คันดังกล่าว ธนาคารผู้ให้เช่าซ้ือจะ

ไม่รับผิดชอบต่อความช ารุดบกพร่องใดๆ และผู้เช่าซ้ือจะไม่ยกเอาปัญหาเร่ืองสภาพรถมาเป็นข้ออ้างใน

การไม่ปฏบัิติตามข้อตกลงในสัญญา ซ่ึงข้อตกลงสัญญาเช่าซ้ือดังกล่าวน้ีจึงมีลักษณะของหลักกฎหมายปิด

ปากโดยผลของสญัญาหรือข้อตกลงที่ผลักภาระไปให้แก่ผู้เช่าซ้ือ เมื่อผู้เช่าซ้ือยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้ไม่ได้ ย่อม

ส่งผลกระทบไปถึงความรับผิดของผู้ค า้ประกันซ่ึงต้องยอมรับในข้อสัญญาปิดปากดังกล่าวด้วย อีกทั้ง

สัญญาค า้ประกันดังกล่าวเป็นการค า้ประกันแบบไม่จ ากัดความรับผิด ผู้ค า้ประกันจะรับผิดในต้นเงินตาม

หน้ีประธานที่ลูกหน้ีค้างช าระแก่เจ้าหน้ีแล้ว ผู้ค ้าประกันยังต้องรับผิดในดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าธรรมเนียมการฟ้องร้องบังคับคดี ตลอดจนค่าภาระติดพันอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีด้วย 
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3.2 ปัญหาขอ้ตกลงเกีย่วกบัความรบัผิดในดอกเบี้ ยและเบี้ ยปรบัของผูค้ ้ าประกนักบัความ

ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียใช้อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate) โดยไม่มีการก าหนดอัตรา

ดอกเบ้ียที่แน่นอนแบบอัตราดอกเบ้ียคงที่ (Fixed Rate) แม้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 

80/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับส าหรับ

ธนาคารพาณิชย์ โดยดอกเบ้ียและส่วนลดให้สินเช่ือมีการก าหนดว่าธนาคารพาณิชย์ต้องประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียที่จะเรียกเกบ็จากลูกค้าแต่ละประเภท โดยใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและก าหนดเพดานอัตรา

ดอกเบ้ียหรือส่วนลดสูงสุดตามกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท แต่กไ็ม่มีการก าหนดว่าอัตราดอกเบ้ียส าหรับ

สินเช่ือรถยนต์เป็นจ านวนเท่าใด เพดานสูงสุดเท่าไหร่ ซ่ึงย่อมส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนด

อัตราดอกเบ้ียเป็นเช่นไรกไ็ด้ และแบบของสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคารพาณิชย์ได้น ามาใช้กับผู้บริโภค

น้ันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป  และเมื่อพิจารณาขอบเขตของสัญญาเช่าซ้ือตามประกาศของ

คณะกรรมการว่าด้วยข้อสญัญา เร่ือง ให้ธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

พ.ศ. 2555 เหน็ว่าสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของสญัญาเช่าซ้ือไว้โดยเฉพาะ ประกาศ

ฉบับดังกล่าวก าหนดเพียงข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญหรือเง่ือนไขที่ต้องมีในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์เท่าน้ัน 

อกีทั้งในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์กไ็ม่มีวิธีการค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด และเบ้ียปรับในกรณีที่ผู้เช่า

ซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือที่ธนาคารเรียกเกบ็ อัตราที่เรียกเกบ็น้ันมีอัตราที่สูงเกินไปท าให้ธนาคารได้รับ

ประโยชน์เกนิควร 

3.3 ปัญหาการท าขอ้ตกลงไวล่้วงหนา้ใหสิ้ทธิแก่ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หเ้ช่าซ้ือ ท าการหกัเงิน

ในบญัชีเงินฝากของผูค้ ้ าประกนัที่ฝากไวก้บัธนาคารเพือ่ช าระหนี้ ที่ผูค้ ้ าประกนัตอ้งรบัผิดตามผลของ

สญัญาค ้ าประกนั 

ข้อตกลงที่ให้สทิธธินาคารพาณิชย์หักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทไปช าระหน้ีตามสัญญาก่อ

หน้ีได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ค า้ประกนัทราบล่วงหน้านั้นสามารถท าได้ เน่ืองจากข้อตกลงที่ท  าไว้น้ัน

ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 150 และข้อตกลงที่ท  าไว้

ล่วงหน้าดังกล่าวกม็ิได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 

8 กล่าวไว้ว่า ข้อตกลงที่ท  าไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง จะ

น ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ และข้อตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัด

ความรับผิดในกรณีอื่น ให้มีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและสมควรแก่กรณีเท่าน้ัน ซ่ึงการหักบัญชีเงินฝาก

ทนัทโีดยไม่ต้องบอกกล่าวน้ันกฎหมายบัญญัติว่าให้สามารถท าการหักบัญชีเงินฝากทนัทไีด้กับลูกหน้ีช้ันต้น

ไม่รวมถึงกรณีของผู้ค ้าประกัน ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ดังน้ัน ในกรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารผู้ให้เช่าซ้ือย่อมไม่สามารถด าเนินการหักเงินใน

บัญชีเงินฝากของผู้ค า้ประกนัที่ฝากไว้กบัธนาคารเพ่ือช าระหน้ีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ค า้ประกนัได้ 
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3.4 ปัญหาการแจง้ใหผู้ค้ ้ าประกนัทราบเรือ่งการผิดนดัของผูเ้ช่าซ้ือ 

การที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันช าระหน้ีภายในเวลาหกสิบ

วันนับต้ังแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็นงวดๆ เช่นสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

ต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกันทราบทุกงวดที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงการประกอบ

ธุรกจิการให้เช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มีการออกประกาศ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ต้องปฏบัิติ

มาเป็นลายลักษณ์อกัษร ธนาคารพาณิชย์จึงสามารถก าหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรกไ็ด้ 

3.5 ปัญหาการหลุดพน้ความรบัผดิของผูค้ ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนต ์ 

 3.5.1 กรณีผู้ค า้ประกนัหลายราย และธนาคารเจ้าหน้ีปลดหน้ีให้กบัผู้ค า้ประกันคนใดคนหน่ึง 

จะท าให้ผู้ค า้ประกนัคนอื่นหลุดพ้นหรือไม่เพียงใด 

 ธนาคารปลดหน้ีให้แก่ผู้ค า้ประกนัคนหน่ึงคนใด โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้

ค า้ประกนัคนอื่นๆก่อน ผู้ค า้ประกันที่เหลืออยู่ยังคงต้องรับผิดในหน้ีทั้งหมดต่อไปเตม็จ านวน ซ่ึงการปลด

หน้ีเป็นเร่ืองเจตนาของเจ้าหน้ีที่จะยอมสละสิทธิ์เรียกร้องที่ตัวเองมีอยู่ในมูลหน้ี และการปลดหน้ีให้แก่

ลูกหน้ีร่วมกนัคนหน่ึงน้ัน ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหน้ีคนอื่นๆ เพียงเท่าส่วนของลูกหน้ีที่ได้ปลดให้ 

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น และการที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเง่ือนไขดังกล่าวให้ผู้ค า้ประกันคน

อื่นๆที่ เหลืออยู่ต้องรับผิดในหน้ีทั้งหมดต่อไปเต็มจ านวน แม้จะเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และแม้ไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันคนอื่นๆทราบก่อน กไ็ม่

เป็นการเสียหายแก่ผู้ค า้ประกัน อีกทั้งยังไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 

พ.ศ. 2540 อกีด้วย 

 3.5.2 ธนาคารเจ้าหน้ีผ่อนเวลาการช าระค่าเช่าซ้ือให้ผู้เช่าซ้ือ 

 การแก้ไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 การค า้ประกันหน้ีที่มีก าหนด

แน่นอนและเจ้าหน้ียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ี ถ้าหากผู้ค า้ประกนัไม่ตกลงยินยอมด้วยน้ัน ผู้ค า้ประกันย่อม

หลุดพ้นจากความรับผิด และข้อตกลงที่ท  าไว้ล่วงหน้าว่าเจ้าหน้ียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ี โดยให้ถือว่าผู้ค า้

ประกันยินยอมด้วย ข้อตกลงน้ันใช้บังคับไม่ได้ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้ค ้าประกัน ไม่ให้ต้อง

ผูกพันความรับผิดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎหมายประเทศอังกฤษ ที่กล่าวไว้ว่า

การที่เจ้าหน้ีตกลงขยายระยะเวลาการช าระหน้ีให้กับลูกหน้ีน้ันเป็นเหตุให้ความรับผิดของผู้ค า้ประกันหลุด

พ้น แต่กฎหมายดังกล่าวกยั็งเกดิปัญหาส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงหาก

เมื่อธนาคารพาณิชย์ตกลงยอมผ่อนเวลาการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี หากผู้ค า้ประกันมิได้ยินยอมด้วย ผู้ค า้

ประกนัย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด ท าให้แนวทางในการปรับโครงสร้างหน้ีมีข้อยุ่งยากขึ้น  

 

4. บทสรุป 

 การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2551 คือเป็นการประกอบธุรกจิรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือ

เมื่อสิ้นระยะเวลาอนัก าหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินน้ันโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เช่น ให้สินเช่ือ ซ้ือขายตั๋วแลก
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เงินหรือตราสารเปล่ียนมืออื่นใด ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ที่ สนส. 01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกจิให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง 

ซ่ึงธนาคารพาณิชย์น้ันไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัรถยนต์โดยตรง อีกทั้งการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

กไ็ม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของสญัญาไว้โดยเฉพาะ และในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มี

วิธีการค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด รวมถึงมีการน าหลักกฎหมายปิดปากมาบังคับใช้ในสัญญาเช่า

ซ้ืออีกด้วย ซ่ึงมีลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินสมควร จึงส่งผลกระทบต่อความรับผิดของผู้ค า้

ประกนัการเช่าซ้ือรถยนต์อกีด้วย 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 
5.1 ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เร่ืองการแจ้ง

ให้ผู้ค า้ประกันทราบเร่ืองการผิดนัดของผู้เช่าซ้ือโดยแก้ไขให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้ น ว่าหากมีการผิดนัด

ช าระหน้ีทุกคร้ัง ต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันทราบทุกคร้ัง เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความของ

มาตราดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผลของสัญญามี

การช าระหน้ีค่าเช่าซ้ือเป็นงวดๆ  

5.2 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ควรเข้ามามีบทบาทในการ

ก าหนดและวางกรอบในเร่ืองข้อตกลงของสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคาร

พาณิชย์เป็นผู้ให้เช่าซ้ือ โดยบัญญัติเพ่ิมเติมลงในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้

เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญาโดยวางกรอบ 2 ประการ คือ 

1) ไม่ให้มีข้อตกลงในส่วนของข้อยกเว้นความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง เพ่ือก่อให้เกิดการ

น าหลักกฎหมายปิดปากมาใช้บังคับ โดยมีเหตุผลว่าผู้ให้เช่าซ้ือต้องให้การรับรองว่าทรัพย์สินที่ตนให้เช่า

ซ้ือเป็นทรัพย์สนิที่มีสภาพดี ไม่ช ารุดบกพร่อง  

2) ก าหนดวิธีการคิดดอกเบ้ียและการเรียกเกบ็ผลประโยชน์อย่างอื่นไว้อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้

มีการหลีกเล่ียงวิธกีารคิดดอกเบ้ีย และเพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือสามารถเข้าใจรายละเอียดของค่าเช่าซ้ือในแต่ละงวด 

และสามารถเลือกท าสญัญาได้ถูกต้องตรงกบัความประสงค์และก าลังทรัพยใ์นการช าระหน้ีของผู้เช่าซ้ือ 

5.3 น าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาตรา 4 มาใช้อย่างเคร่งครัดกับ

ข้อตกลงที่ธนาคารพาณิชย์เขียนไว้ในสัญญาเช่าซ้ือในการเรียกค่าเสียหายหรือในการเรียกผลประโยชน์

อื่นๆ โดยถือว่าการรับภาระดังกล่าวเป็นการรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ฉะน้ัน 

เม่ือน าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวมาใช้บังคับกส็ามารถที่จะแก้ไขการเอารัดเอา

เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงที่มีมากเกนิไปและก่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อคู่สญัญา  

5.4 ควรเสนอให้บังคับใช้กฎหมาย มาตรา 691 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เร่ือง

การปรับโครงสร้างหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ มาใช้ควบคู่กับบทบัญญัติกฎหมาย

มาตรา 700 ในเร่ืองการผ่อนเวลาการช าระหน้ีค่าเช่าซ้ือให้แก่ผู้เช่าซ้ือ ซ่ึงจะช่วยลดภาระให้แก่ผู้เช่าซ้ือ อีก

ทั้งย่อมจะท าให้เกดิผลดีแก่ผู้ค า้ประกนัอกีด้วย 
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