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บทคัดยอ 
 

 ธุรกิจลิสซ่ิงรถยนตถือเปนการประกอบธุรกิจใหสินเช่ือรูปแบบหน่ึงท่ีมีลักษณะ
แตกตางไปจากการใหเชา ใหเชาซ้ือและการซ้ือขายเงินผอน ผูประกอบธุรกิจลิสซ่ิงอาจเปนสถาบัน
การเงินหรือมิใชสถาบันการเงินก็ได การทําธุรกรรมมักทําในรูปของสัญญาลิสซ่ิงประกอบกับหนี้
ตามสัญญาลิสซ่ิงท่ีทํากันข้ึนเปนสัญญาอุปกรณระหวางลูกคากับผูประกอบการซ่ึงถือวา 
หนี้ประธานมีลักษณะเปนหนี้เงิน จึงมีการทําสัญญาคํ้าประกันควบคูไปดวย 
 จากการศึกษาพบวาการประกอบธุรกิจลิสซ่ิงรถยนตในปจจุบัน ยังไมมีมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีเหมาะสม ท่ีจะควบคุมผูประกอบการมิใหใชความไดเปรียบของตนจัดทําสัญญา  
เพื่อเอาเปรียบลูกคาท่ีประสงคจะมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต กฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบันไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาและวาดวยลักษณะหนี้ อันเปนกฎหมาย
หลักท่ัวไป รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 กฎหมายดังกลาวนี้  
ยังไมอาจมีมาตรการท่ี เพียงพอท่ีจะใหความคุมครองแก ผูบ ริโภคที่ เข า ทําสัญญาลิสซ่ิง  
กับผูประกอบการ ผิดไปจากการเชารถยนต การเชาซ้ือรถยนตหรือการซ้ือขายเงินผอนรถยนต  
ซ่ึงมีกฎหมายโดยเฉพาะบัญญัติมาตรการตาง ๆ ไว โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
ท่ีกําหนดใหธุรกิจเชาซ้ือรถยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 ทําใหผูประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตไมอาจกําหนดขอสัญญาเพื่อเอาเปรียบผูบริโภค
ได ในตางประเทศไมวาจะเปนในประเทศอังกฤษหรือสาธารณรัฐฝร่ังเศส ลวนแตมีบทบัญญัติ
กฎหมายกําหนดมาตรการตางๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลิสซ่ิง ไมวาจะเปนการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียของสัญญาลิสซ่ิงหรือการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและยึดรถยนตกลับคืน สําหรับประเทศ
ไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะใชบังคับกับประเด็นเหลานี้ จึงทําใหเกิดปญหาการกําหนด 
ขอสัญญาลิสซ่ิงและมีการคํ้าประกันเพ่ือเอารัดเอาเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรม 
ตอผูบริโภค 
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 ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะใหแกไขประเด็นปญหาในการกํากับดูแลการจัดต้ังองคกร  
ท่ีจะประกอบธุรกิจลิสซ่ิงรถยนตและการกําหนดหนวยงานที่เขามากํากับดูแลธุรกิจลิสซ่ิงรถยนต 
โดยการผลักดันกฎหมายใหมีการประกาศใชบังคับโดยเร็ว คือ รางพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจลิสซ่ิง พ.ศ. .... เพื่อจักไดใชบังคับเปนมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลและกําหนด
หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซ่ิงรถยนต เพื่อใหผูประกอบธุรกิจลิสซ่ิง
ตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีกฎหมายไดกําหนดไวและควรมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซ่ิงรถยนตและผลบังคับตามกฎหมาย โดยการผลักดัน 
รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... (เร่ือง 
เพิ่มเติมใหสัญญาลิสซ่ิงเปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
บรรพ 3) ใหเปนกฎหมายบังคับใชตอไป เพ่ือใหสัญญาลิสซ่ิงเปนเอกเทศสัญญาอีกลักษณะหนึ่งซ่ึง
จะเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑขอสัญญาของสัญญาลิสซ่ิงรถยนตใหเดนชัดข้ึน  
และเม่ือนําพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาประกอบการบังคับใชกับ
บทบัญญัติท่ีเพิ่มเติมข้ึนใหม ยอมจะทําใหขอตกลงตาง ๆ ท่ีจักตองระบุไวในสัญญาลิสซ่ิง 
สรางความเปนธรรมแกผูบริโภคยิ่งข้ึน และควรใหคณะกรรมการสัญญาตามกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคกําหนดใหธุรกิจลิสซ่ิงรถยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา อีกท้ังควรมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในการปรับบังคับใชกฎหมายกับขอตกลงเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชนตอบแทน 
ในรูปของอัตราดอกเบี้ยและคาตอบแทนอ่ืนๆในสัญญาลิสซ่ิงรถยนต โดยใชกฎเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทยมาเปนมาตรฐานในการกําหนด  ขอเสนอแนะเหลานี้ลวนเปนมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีจะกํากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซ่ิงรถยนต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนในทางการคา
และธุรกิจ และกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
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ABSTRACT 
 

Car leasing business is regarded as a form of operation of lending business which 
differs from Hire, Hire-Purchase and Installment Sale. Those who make a business of leasing 
might be or might be not financial institutions. What is transacted is usually contract of lease. 
Since contract of lease is made as accessory contract between client and operator and the 
obligation of its prior contract is deemed to be money debt; surety contract is made together with 
it. 

It is found from the study that, regarding the operation of car leasing business, at 
present, there is no legal measure that is suitable for restraining the operator from using its 
advantage as a tool to make a contract through which the client desiring for ownership of a car is 
taken advantage of. Laws that are currently enforced; such as Title IV of Book I (Juristic Acts) 
and Book II ( Obligations including Contract) of the Civil and Commercial Code which is general 
law, and the Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997); do not provide any measure that grants 
enough protection to the consumer entering into Contract of Lease with the operator. However, 
regarding hire of car, hire-purchase of car and installment sale of car, the consumer protection 
measure is provided by special laws. To specify, the committee on contract designates car hire 
purchase business to be controlled business with respect to contract according the Consumer 
Protection Act B.E. 2522 (1979). The so provision keeps the operator of car hire purchase 
business from making the term rendering itself an advantage over the consumer. In other 
countries, like England or the French Republic, provisions of law prescribe measures governing 
operation of leasing business, e.g. those concerning fixing interest rates for contract of lease or 

DPU



ฉ 

exercising right to terminate contract and to repossess the car. In Thailand, there is still a lack of 
legal measures governing the aforementioned. This leads to problems arising from terms of 
contract of lease and surety contract that are made with the intention to take advantage of and 
render unfairness to the consumer. 

With all above mentioned, the author suggests that problems of governing 

establishment of the entity operating car leasing business and of designation of the organ to govern 

car leasing business should be solved. In order to do so, the urgent enactment and promulgation of 
a draft of a law, i.e. the Operation of Leasing Business Act B.E. ..., should be encouraged so that its 

provisions can be enforced as the legal measure governing the operation of car leasing business 

and designating the entity whose duty is to govern the so operation by forcing the operator of 
leasing business to abide by the measure provided by the law. Moreover, the legal measure dealing 

with the exercise of the right of rescission in the case of contract of car lease and its legal 
enforcement should be prescribed. The enactment of a draft of the Civil and Commercial Code 

Amendment Act, (No. ...), B.E. .... (Insertion of Contract of Lease to Book III (Specific Contract) 

of the Civil and Commercial Code) should also be encouraged so that contract of lease becomes a 

specific contract in addition to those currently provided in the code and, then, a legal measure that 
provides a clearer rule on terms of contract of car lease. When the Unfair Contract Terms Act B.E. 
2540 (1997) is applied together with the provision newly inserted, the term needed to be made in 

contract of lease will be more fair to the consumer. Other than that, the committee on contract 
according to the Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979) should designate car leasing business 

to be controlled business with respect to contract. Also, legal measures dealing with applying law 

to an agreement on claim of interest on money or other considerations as a profit which is a part of 
contract of car lease should be provided. In doing so, the regulation of the Bank of Thailand should 

be regarded as a standard. All aforementioned suggestions are legal measures that govern the 

operation of car leasing business for the purpose of enhancing usefulness in trade and business and 

rendering fairness to all involved. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วยความเมตตากรุณาของ รองศาสตราจารย์
ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางและช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องแก่ผู้เขียนตั้งแต่การเร่ิมต้นท าวิทยานิพนธ์จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี้ 
 ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์  
ที่ได้กรุณารับเป็นประธานกรรมการกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณีและ
รองศาสตราจารย์  ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
 และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อคุณพ่อสายทูล และคุณแม่นุช ทองเจริญ ที่คอย
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้เขียนในด้านการศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณ คุณทนงศักดิ์ ทองเจริญน้องชาย  
ที่คอยเป็นก าลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้เขียนสามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
  และขอขอบคุณก าลังใจที่ดีจากคุณนิรุต โตอินทร์ คุณสมมาศ คุณอุดม คุณนิลธิรา เปรมชื่น 
และขอขอบคุณทุกก าลังใจและทุกความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ รวมถึงกลุ่มงานจัดเก็บสัญญาหลักประกัน ศูนย์หลักประกันและจดจ านองธนาคารกรุงเทพ 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ผู้เขียนขอมอบความดีใน
คร้ังนี้แด่บิดามารดาผู้ ให้ก า เนิด  ตลอดจนท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาทุกท่าน  
แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
 

วรรัตน์  ทองเจริญ  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ กำรจะพัฒนำประเทศย่อมต้องมีกำรขยำยตัว 
ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม ซึ่งจะต้องอำศัยปัจจัยหลำยประกำร 
ทั้งบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพรวมถึงเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ทันสมัย แต่กำรจะพัฒนำทำงด้ำน
อุตสำหกรรมนั้นยังมีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรลงทุน เนื่องจำกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใน
กระบวนกำรผลิตมีรำคำสูง ท ำให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทุนประสบปัญหำขำดเงินทุนในกำรซื้อ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ยิ่งหำกเป็นธุรกิจขนำดกลำงหรือขนำดเล็กด้วยแล้ว ย่อมจะประสบ
ปัญหำด้ำนเงินทุนมำกกว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ในปัจจุบันกำรจัดหำเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ  
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนท ำได้โดยวิธีกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิน  
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นแหล่งเงินทุน ที่ส ำคัญที่สุดโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนจะมีกำรน ำหลักประกัน 
เช่น เคร่ืองจักรอสังหำริมทรัพย์ สังหำริมทรัพย์ ฯลฯ มำเป็นหลักประกันกำรช ำระหนี้กับธนำคำร
พำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินด้วยวิธีกำรจ ำน ำ จ ำนอง กำรขำยฝำก หรือกำรค้ ำประกัน เมื่อได้เงินทุน
มำแล้ว จึงน ำไปจัดซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ มำใช้ในธุรกิจของตน หำกผู้ประกอบกำรหรือ 
ผู้ลงทุนไม่มีหลักประกันทำงทรัพย์สินที่เพียงพออีกทั้งยังจ ำกัดด้วยเงินลงทุน ผู้ประกอบกำรหรือ 
ผู้ลงทุนจะจัดหำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อน ำมำขยำยฐำนกำรผลิตของตนโดยกำรท ำสัญญำ
เช่ำทรัพย์ สัญญำซื้อขำยเงินผ่อน หรือสัญญำเช่ำซื้อแทน แต่ในปัจจุบันมีกำรเพิ่มวิธีกำรในกำรได้
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ขึ้นมำอีกวิธีหนึ่ง เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
หรือผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทุนที่มีเงินทุนจ ำกัด  มีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ไปใช้ในกำร 
ขยำยฐำนกำรผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภำพธุรกิจของตน คือ “กำรเช่ำแบบลิสซิ่ง” ซึ่งกำรท ำสัญญำเช่ำ
แบบลิสซิ่งนี้เป็นกำรให้สินเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยเท่ำใดนัก อีกทั้งยังไม่มี
กฎหมำย เข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นกำรเฉพำะส่งผลให้กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
เติบโตได้ช้ำกว่ำกำรใหส้ินเชื่อประเภทอื่น  

ธุรกิจลิสซิ่งถือเป็นกำรให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะให้เช่ำสินค้ำประเภททุนแก่
ผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภค โดยผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภคไม่ต้องมีหลักทรัพย์มำวำง  
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เป็นประกันกำรช ำระหนี้เช่นกรณีกำรจ ำน ำ หรือกำรจ ำนอง ธุรกิจลิสซิ่งได้เข้ำมำช่วยผู้ประกอบกำร
หรือผู้บริโภคที่ขำดแคลนเงินทุนในกำรซื้อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้สำมำรถมีเคร่ืองจักร
หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ มำใช้ในกิจกำรของตนโดยกำรลิสซิ่งหรือกำรเช่ำแบบลิสซิ่งนั่นเองโดยธุรกิจ
ลิสซิ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นผู้จัดหำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส ำนักงำน
ต่ำง ๆ มำให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภคเช่ำตำมค ำขอหรือตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกำร
หรือผู้บริโภค โดยผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภคจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ขำยเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์
ส ำนักงำนและเป็นผู้เลือกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำง ๆ ด้วยตนเอง เมื่อผู้ประกอบกำรหรือ
ผู้บริโภคได้เลือกเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ส ำนักงำนแล้ว ก็จะไปติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งก็จะซื้อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ส ำนักงำนนั้น ๆ ตำมที่ผู้ประกอบกำร 
หรือผู้บริโภคได้เลือกไว้แล้ว จำกนั้นก็จะน ำมำให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภคเช่ำภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด แต่จะไม่เกินไปกว่ำอำยุของทรัพย์สินที่เช่ำแบบลิสซิ่ง ซึ่งโดยปกติระยะเวลำของกำรเช่ำ 
จะอยู่ระหว่ำง 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของทรัพย์สินนั้น ๆ และผู้ประกอบกำรหรือ
ผู้บริโภคจะยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนก ำหนดไม่ได้  ลักษณะเด่นของกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งนี้คือ
กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ส ำนักงำนที่ให้เช่ำจะเป็นของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งและ  
เมื่อสัญญำเช่ำได้สิ้นสุดลงผู้ประกอบกำรหรือผู้บริโภคมีทำงเลือกเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่ำได้ คือ  
เช่ำทรัพย์สินนั้น ๆ ต่อ ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง หรือซื้อทรัพย์สินนั้นมำเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทุนเองซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่ง 

ในปัจจุบันกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งถือว่ำได้รับควำมนิยมและมีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่ม
มำกขึ้น คือ กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ ซึ่งผู้ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้เป็นได้ทั้งสถำบัน
กำรเงิน ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิตและที่มิใช่สถำบันกำรเงินได้แก่ 
บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เอง โดยกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์หำกเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธนำคำรพำณิชย์จะมีธนำคำร
แห่งประเทศไทยเข้ำมำก ำกับดูแลทั้งเร่ืองของกำรประกอบธุรกิจและเร่ืองรำยละเอียดในข้อสัญญำ 
บริษัทเงินทุนจะมีกระทรวงกำรคลังเข้ำมำก ำกับดูแลทั้ง เ ร่ืองของกำรประกอบธุรกิจและ  
เร่ืองรำยละเอียดในข้อสัญญำ บริษัทประกันชีวิตจะมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ไว้โดยมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของบริษัทประกันชีวิตที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง แต่หำกเป็นกรณีที่  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ไม่มีองค์กรหรือ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ เข้ำมำก ำกับดูแล ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่ำงองค์กรที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่มีมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลต่ำงกัน 
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อีกทั้งประเด็นหนึ่งที่ถือว่ำยังเป็นปัญหำที่ควรพิจำรณำในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  คือ  
มีบริษัทหรือกิจกำรจ ำนวนมำกที่ด ำเนินธุรกิจโดยใช้ค ำต่อท้ำยชื่อกิจกำรของตนเองว่ำลิสซิ่ง แต่มิได้
กระท ำกำรให้เช่ำแบบลิสซิ่ง โดยจะประกอบกิจกำรในรูปแบบของกำรให้เช่ำซื้อหรือกำรซื้อขำยเงิน
ผ่อนรถยนต์ แต่มีกำรจัดท ำสัญญำในลักษณะเป็นกำรหลีกเลี่ยงข้อก ำหนดกฎหมำยต่ำง ๆ เพื่อมิให้มี
กฎหมำยใด ๆ มำบังคับใช้กับสัญญำที่จัดท ำขึ้นถือได้ว่ำเป็นกำรหลีกเลี่ยงข้อก ำหนดกฎหมำย
อย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในกำรควบคุมสัญญำตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่มี 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรควบคุมข้อก ำหนดในสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้ำนสัญญำ หรือเป็นกำรหลีกเลี่ยงในกรณีของกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งกำรท ำสัญญำลิสซิ่งสำมำรถ
เรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดได้ คือ เรียกได้เกินกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี อีกทั้งไม่มีกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำทวงถำมในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช ำระหนี้ไว้  เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ในประเทศไทยยังไม่มีมำตรกำรทำงกฎหมำยใดๆที่เข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์ ไม่มีหน่วยงำนหรือองค์กรที่เข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง รถยนต์  
ไม่มีกำรก ำกับดูแลข้อก ำหนดในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ดังนั้นเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
และกำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ก่อให้เกิดประโยชน์ในทำงกำรค้ำและทำงธุรกิจและก่อให้เกิดควำม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะมีมำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ ทั้งในด้ำนของกำรก ำกับดูแลกำรจัดตั้งบริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
กำรก ำกับดูแลข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนต่ำง ๆ  
อีกทั้งกำรก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือองค์กรที่เข้ำมำก ำกับดูแล เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้มีกำรอำศัย
ช่องว่ำงทำงกฎหมำยประกอบธุรกิจอันมีลักษณะคล้ำยคลึงกับธุรกิจลิสซิ่ง  กระท ำกำรใด ๆ อันเป็น
กำรเอำเปรียบผู้บริโภคเกินสมควรด้วย 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษำควำมเป็นมำ ควำมหมำย แนวคิด ประเภทและข้อสัญญำของกำรประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์ 

2. เพื่อศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และ
กฎหมำยที่น ำมำปรับใช้กับข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่ำงประเทศ 

3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์รวมทั้งปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  

4. เพื่อเสนอแนะมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่เหมำะสมและสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถำบัน

กำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน แม้จะมีหลักเกณฑ์ที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นสถำบันกำรเงิน แต่มำตรกำรดังกล่ำวที่ก ำหนดไว้ยังมีควำมไม่เหมำะสม  
โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับข้อสัญญำที่คู่สัญญำตกลงกัน ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่มิใช่สถำบัน
กำรเงินไม่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแล  ไม่ว่ำจะเป็นเ ร่ืองกำรจัดตั้ งบริษัท  
ที่จะมำประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และกำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์แต่อย่ำงใด สัญญำที่ท ำขึ้น
ก่อให้เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบและก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมี
กำรศึกษำเพื่อก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และ  
กำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดตั้งองค์กรที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  
กำรปรับบังคับใช้กฎหมำยกับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งและสภำพบังคับของข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืนๆในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  กำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ
ลิสซิ่งและผลบังคับตำมกฎหมำย และกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือองค์กรที่เข้ำมำก ำกับดูแล 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งดังกล่ำวนี้เกิดประโยชน์ในทำง
ธุรกิจและกำรค้ำและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้  มุ่ งที่จะศึกษำถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล  
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบัน
กำรเงินโดยจะท ำกำรศึกษำกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีกำรประกำศใช้บังคับร่ำงกฎหมำย 
ต่ำง ๆ  กฎหมำยต่ำงประเทศทั้งระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวล
กฎหมำย (Civil Law)  อีกทั้งศึกษำถึงอนุสัญญำว่ำด้วยลิสซิ่งทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) เพื่อน ำมำปรับใช้กับกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ให้มีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ำยต่อไป 

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

กำรด ำเนินกำรศึกษำจะท ำกำรค้นคว้ำโดยใช้วิธีกำรศึกษำวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary 
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกเอกสำรภำษำไทย เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
วำรสำรทำงวิชำกำร งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ ตัวบทกฎหมำย กฎกระทรวง รวมทั้งประกำศที่เกี่ยวข้อง 
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รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่ำง ๆ เพื่อน ำมำเสนอแนะมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล  
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และกำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยต่อไป 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท ำให้ทรำบถึงควำมเป็นมำ ควำมหมำย แนวคิด ประเภทและข้อสัญญำของกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 

2. ท ำให้ทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และ
กฎหมำยที่น ำมำปรับใช้กับข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่ำงประเทศ 

3. ท ำให้ทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์รวมทั้งปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  

4. ท ำให้ทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่เหมำะสมและสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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บทที ่2 
ความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และประเภท 

ของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลังพัฒนำกำรจะพัฒนำประเทศให้ก้ำวทันกับนำนำประเทศได้ 
จะต้องมีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมซึ่งกำรขยำยตัว 
ทำงด้ำนต่ำง ๆ ดังที่กล่ำวมำนั้น ต้องมีทั้งบุคลำกรและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพมำเป็นแรงขับเคลื่อน  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีวิวัฒนำกำรขั้นสูง ท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ลงทุนต้องสรรหำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตของตน  
แต่กำรสรรหำสิ่งเหล่ำนี้ย่อมต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำก เนื่องจำกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
มีรำคำค่อนข้ำงสูงและหำกเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนประเภทธุรกิจขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก
ด้วยแล้ว ย่อมจะประสบปัญหำกำรขำดแคลนเงินทุนได้สูงกว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ซึ่งเงินทุนถือได้ว่ำ
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้ำต่อไปได้ แม้ในปัจจุบันจะมีแหล่งเงินทุนขนำด
ใหญ่คือธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดในกำรให้สินเชื่อในปัจจุบัน  
จึงได้มีกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งขึ้นมำเพื่อเป็นกำรขยำยบริกำรทำงกำรเงินให้มีช่องทำงเพิ่มมำกขึ้น 
ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งถือเป็นทำงเลือกหนึ่งส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนที่ต้องกำรเคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณ์มำใช้ในธุรกิจของตนโดยกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนท ำกำรเช่ำเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ์จำกผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งภำยในระยะเวลำที่ได้ตกลงกัน แต่ไม่เกินไปกว่ำระยะเวลำกำรใช้
งำนของทรัพย์สินที่เช่ำ และเมื่อสัญญำลิสซิ่งสิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ลงทุนมีทำงเลือก 
กับทรัพย์สินที่เช่ำ คือ ท ำกำรเช่ำเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ต่อหรือหำกไม่ต้องกำรเช่ำต่อแล้ว  
ก็สำมำรถส่งมอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เช่ำคืนแก่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งหรือหำกผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ลงทุนต้องกำรเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่เช่ำนั้นมำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็สำมำรถท ำกำรซื้อ
มำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ ซึ่งข้อตกลงเมื่อสิ้นสุดสัญญำจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่ง 

ในปัจจุบันได้มีธุรกิจลิสซิ่งประเภทหนึ่งที่ถือว่ำได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ  
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นได้ทั้งธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัท
ประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้เป็นธุรกิจที่ตั้ง
ขึ้นมำเพื่อจัดหำรถยนต์ให้ตำมควำมต้องกำรและตำมวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
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ผู้บริโภคซึ่งขำดเงินทุนที่จะซื้อรถยนต์มำเป็นกรรมสิทธิ์ของตน หรือผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภค
ซึ่งไม่ต้องกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ แต่ต้องกำรใช้รถยนต์ในกิจกำรของตนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด เช่น รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับข้ำรำชกำรระดับสูง  เนื่องจำกรถยนต์ 
เป็นทรัพย์สินที่เสื่อมสภำพไปตำมอำยุของกำรใช้งำนและมีควำมล้ำสมัยได้ง่ำย ซึ่งลักษณะของกำร
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์มิได้เป็นกรณีของกำรให้กู้ยืมเงิน แต่เป็นกำรให้เช่ำรถยนต์โดยมี
ระยะเวลำตำมที่คู่สัญญำตกลงกันแต่ไม่เกินไปกว่ำอำยุของรถยนต์ที่ให้เช่ำ และเมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำ
รถยนต์แล้วผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคสำมำรถเลือกที่จะเช่ำรถยนต์นั้นต่อส่งคืนรถยนต์ให้กับ  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง หรือซื้อรถยนต์นั้นมำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงใน
สัญญำลิสซิ่ง 
 
2.1  ความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ประเภท และข้อสัญญาของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 

กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้บริโภคที่ขำดเงินทุนในกำรซื้อรถยนต์มำใช้ในกำรประกอบกิจกำรของตนโดยกำรให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้บริโภคเช่ำรถยนต์จำกผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
โดยสัญญำลิสซิ่งนี้มีลักษณะที่แตกต่ำงจำกสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำซื้อ สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนทั่วไป 
คือ เมื่อสัญญำลิสซิ่งสิ้นสุดลงผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรจัดกำรรถยนต์ที่ เช่ำ  
ซึ่งจะท ำกำรเช่ำรถยนต์ต่อหรือส่งมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์หรือเลือกที่จะซื้อ
รถยนต์มำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ได้แต่ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ยังไม่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย
เท่ำที่ควร เน่ืองจำกผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์มักมีกำรประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจเช่ำซื้อธุรกิจ
ซื้อขำยเงินผ่อน หรือธุรกิจเช่ำทรัพย์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งมีกำรจัดท ำสัญญำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับ
สัญญำทั่วไปแต่ใช้ชื่อสัญญำว่ำ “สัญญำลิสซิ่ง” ประกอบกับคนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ก็คือ ธุรกิจกำรเช่ำซื้อ กำรซื้อขำยเงินผ่อน หรือกำรเช่ำทรัพย์สินทั่วไปนั่นเอง 
 2.1.1  ควำมเป็นมำและแนวคิดของกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 

ธุรกิจกำรให้เช่ำแบบลิสซิ่ง (Leasing) มีวิวัฒนำกำรมำจำกกำรให้เช่ำแบบธรรมดำ 
(Rental) ซึ่งในสมัยก่อนเป็นกำรให้เช่ำแบบถือครอง (Leasehold) ได้แก่ กำรให้เช่ำที่ดินและอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตร รวมทั้งกำรให้ เช่ำ เรือเดินทะเล 1 เชื่อกันว่ำธุรกิจลิสซิ่งมีมำตั้งแต่  2,000 ปี  
ก่อนคริสตศักรำช โดยชำวโรมันโบรำณได้มีกำรให้เช่ำเรือแก่พ่อค้ำวำณิช ที่จะน ำสินค้ำไปขำย  
ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจำกนั้นเป็นต้นมำธุรกิจลิสซิ่งได้พัฒนำมำเป็นล ำดับจำกธุรกิจ 
                                                           

1  ปรำณี ลีลำชีวสิทธ์ิ และกำลเกตุ ก้องเกียรติงำม. (2528, มกรำคม). “ธุรกิจกำรให้เช่ำแบบลิสซ่ิง.” 
รายงานเศรษฐกิจรายเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย, 25(1). น. 29. 
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ให้เช่ำเรือมำเป็นให้เช่ำที่ดิน เคร่ืองจักรเย็บเสื้อผ้ำ เคร่ืองท ำรองเท้ำ เคร่ืองใช้ในส ำนักงำนตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ธุรกิจลิสซิ่งนี้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วหลังสงครำมโลก
คร้ังที่ 2 โดยเฉพำะเมื่ออุตสำหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำย ท ำให้ควำมต้องกำรเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 
ที่ทันสมัยมีมำกขึ้น ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งสำมำรถสนองควำมต้องกำรได้รวดเร็ว ส ำหรับสหรำชอำณำจักร
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรลิสซิ่งของยุโรป เนื่องจำกเป็นประเทศแรกที่ให้บริกำรธุรกิจ
ประเภทนี้  มีกำรจัดตั้งบริษัทลิสซิ่งเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2503 แต่ปัจจุบันธุรกิจนี้เร่ิมอ่ิมตัว  
โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของกำรลงทุนทั้งหมด สินค้ำที่ให้บริกำรได้แก่ เคร่ืองจักรที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม ส่วนในภูมิภำคเอเชีย กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งเร่ิมเข้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2503 
โดยร้อยละ 55 เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยกำรสนับสนุนของธนำคำรและสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ  
ร้อยละ 17 เป็นของผู้ผลิตเคร่ืองจักรและร้อยละ 16 เป็นบริษัทอิสระในประเทศนี้กฎหมำยห้ำมธนำคำร
พำณิชย์ประกอบธุ รกิ จลิสซิ่ ง  (ต่ ำงกับในสหรัฐฯ ซึ่ งอนุญำตให้ท ำได้ )  ส ำหรับสินค้ ำ 
ที่ให้บริกำรส่วนใหญ่ เป็นประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ในส ำนักงำน  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองค ำนวณ ส่วนสินค้ำประเภทอื่น ได้แก่ เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมและธุรกิจเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรคมนำคม เป็นต้น2 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2491 จึงได้เร่ิมมีธุรกิจลิสซิ่งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำมีชื่อว่ำ 
“Rental Capital”3 ลิสซิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกำเจริญอย่ำงรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่  1950-1960 
เพรำะช่วงนี้อุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรเคร่ืองจักรขนำดใหญ่และทันสมัย  แต่ขำดเงินที่จะซื้อ  
มำเป็นเจ้ำของ ธุรกิจลิสซิ่งจึงเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของธุรกิจ
ปริมำณธุรกิจลิสซิ่งในสหรัฐอเมริกำได้เพิ่มจำก 10 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 
เป็น 10,000 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯในตอนปลำยทศวรรษ 1960 ปัจจุบันสหรัฐอเมริกำมีบริษัทลิสซิ่ง
อยู่ประมำณ 2,000 บริษัท ซึ่งสินค้ำที่ ให้ เช่ำได้แก่  รถยนต์  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง  ๆ  
ในอุตสำหกรรม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตู้รถไฟ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร และเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
บริษัทลิสซิ่งในสหรัฐอเมริกำ ประมำณร้อยละ 15 เป็นของผู้ผลิตเคร่ืองจักรและร้อยละ 36 
เป็นบริษัทอิสระ 

ในประเทศไทยลิสซิ่งได้เร่ิมเข้ำมำสู่ระบบเศรษฐกิจของไทย เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2521 
บริษัทแรกที่จดทะเบียนเพื่อด ำเนินกิจกำรลิสซิ่ง คือ บริษัทไทยโอเรียลเต็ลลิสซิ่ง เป็นบริษัทในเครือ
บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) และต่อมำได้มีบริษัทอ่ืนขอจดทะเบียน

                                                           
2  สุดศิริ วงศ์ศริเวช. (2528, 16-30 มิถุนำยน). “ลีสซ่ิง: ธุรกิจกำรเงินที่ช่วยพัฒนำประเทศ.” สรุปข่าว

ธุรกิจธนาคารกสิกรไทย, 6(12). น. 36-38. 
3  แหล่งเดิม. น. 29. 
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เพิ่มขึ้นอีก 11 บริษัท แต่ก็มีเพียง 2 บริษัทที่ประสบผลส ำเร็จในกำรประกอบกิจกำร4 ต่อมำในปี 
พ.ศ. 2522 ก็มีบริษัททิสโกลิสซิ่ง เกิดขึ้นและปีต่อ ๆ มำก็มีบริษัทอื่น ๆ เกิดขึ้นตำมมำเป็นล ำดับ เช่น 
บำงกอกลิสซิ่งโซวีลิสประเทศไทย กรุงเทพมิตซุยลิสซิ่ง  ในสมัยแรก ๆ ลูกค้ำส่วนใหญ่ 
เป็นชำวต่ำงชำติ ทรัพย์สินที่ให้บริกำรส่วนมำกจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น มีหลำยบริษัทใช้ชื่อ
ว่ำ “บริษัทลิสซิ่ง” แต่ในทำงปฏิบัติจะให้บริกำรผสมผสำนทั้งเช่ำซื้อและขำยสินค้ำ  เงินผ่อนด้วย 
ทั้งนี้ เนื่องจำกลิสซิ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลำยในหมู่ผู้ใช้บริกำรเท่ำใดนักและลูกค้ำส่วนใหญ่ 
ในขณะนั้นยังคงต้องกำรควำมเป็นเจ้ำของและเคยชินกับธุรกิจเช่ำซื้อซึ่งมีกำรด ำเนินธุรกิจ   
ในประเทศไทยมำเป็นเวลำนำน เคยมีผู้วิเครำะห์ว่ำธุรกิจลิสซิ่งของไทยในช่วงปี  พ.ศ. 2530 
มีบทบำทประมำณร้อยละ 0.8 ของกำรให้สินเชื่อในประเทศไทยเท่ำนั้น ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ 
ธุรกิจลิสซิ่งมีบทบำทสูงกว่ำนี้หลำยเท่ำ เช่น สิงคโปร์ร้อยละ 2.1 มำเลเซียร้อยละ 8.0 สำธำรณรัฐ
เกำหลีร้อยละ 11.4 อินโดนีเซียร้อยละ 6.5 ศรีลังกำร้อยละ 5.5 ปำกีสถำนร้อยละ 0.9 ฮ่องกงร้อยละ 
6.9 ไต้หวันร้อยละ 3.7 สหรัฐอเมริกำร้อยละ 31.9 สหรำชอำณำจักรร้อยละ 17.5 ฝร่ังเศสร้อยละ 13 
เยอรมนีร้อยละ 8.7 ออสเตรเลียร้อยละ 31.2 ญ่ีปุ่นร้อยละ 7.4 กลุ่มประเทศในประชำคมยุโรป  
ร้อยละ 155   

2.1.2 ควำมหมำยโดยทั่วไปของธุรกิจลิสซิ่ง 
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ถือเป็นธุรกิจที่ใหม่ คนส่วนใหญ่มักเข้ำใจว่ำธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 

เป็นธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจกำรเช่ำซื้อ กำรซื้อขำยเงินผ่อนหรือกำรเช่ำทรัพย์สินทั่วไป 
เน่ืองจำกธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์มีลักษณะและรูปแบบคล้ำยคลึงกับธุรกิจกำรเช่ำซื้อ กำรซื้อขำยเงินผ่อน 
หรือกำรเช่ำทรัพย์สินทั่วไป ท ำให้กำรให้ค ำจ ำกัดควำมหรือควำมหมำยของธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
ยังไม่ชัดเจนก่อให้เกิดควำมสับสนได้ อย่ำงไรก็ตำมได้มีนักวิชำกำรทำงด้ำนกฎหมำยหลำยท่ำนได้
ให้ควำมหมำยของลิสซิ่งไว้ ดังนี ้

“ลิสซิ่ง” คือ ข้อตกลงเพื่อเช่ำทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทลิสซิ่งกับผู้ขอเช่ำทรัพย์สิน  
โดยบริษัทลิสซิ่งจะเป็นผู้ออกทุนในกำรจัดซื้อทรัพย์สินมำให้ เช่ำตำมที่ผู้ขอเช่ำต้องกำร  
โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นของบริษัทลิสซิ่ง  แต่ผู้ขอเช่ำก็มีสิทธิครอบครอง 
และใช้ทรัพย์สินนั้นอย่ำงเต็มที่ ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำซ่อมแซมและจัดกำรประกันภัยในทรัพย์สิน

                                                           
4  วิทยำ เหลืองสุขเจริญ. (ธันวำคม 2529-พฤศจิกำยน 2530). “ลีสซ่ิง: เช่ำทรัพย์แบบใหม่.” วารสาร

กฎหมาย, 11(1-3). น.113. 
5  สำธิต รังคสิริ. (2536, กรกฎำคม). “สุดยอดเคล็ดวิชำลิสซ่ิง.” สรรพากรสาส์น, 40(7). น. 3. 
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นั้นด้วย และเมื่อสิ้นสุดสัญญำ ผู้ขอเช่ำจะขอเช่ำต่อหรือรับซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเลยก็สุดแต่จะ
ตกลงกันหรือสุดแต่ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของแต่ละประเทศ6 

“ลิสซิ่ง” (Leasing) คือ สัญญำที่เจ้ำของทรัพย์สิน (Leasor) ตกลงให้บุคคลอีกฝ่ำยหนึ่ง
เรียกว่ำผู้เช่ำทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasee) ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินนั้นได้ โดยมีเงื่อนไขและ
ข้อจ ำกัดตำมที่ระบุในสัญญำ และต้องช ำระรำคำตำมที่ก ำหนดไว้ โดยเจ้ำของทรัพย์สินตกลงจะขำย
ทรัพย์สินที่ให้ลิสซิ่งนั้นแก่ผู้เช่ำทรัพย์สินแบบลิสซิ่งเมื่อครบก ำหนดตำมสัญญำ7 

“ลิสซิ่ง” คือ ข้อตกลงระหว่ำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำเพื่อกำรเช่ำทรัพย์สินโดยผู้เช่ำเป็นผู้เลือก
ทรัพย์สินจำกผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยเอง  ผู้ให้ เช่ำเป็นผู้ช ำระรำคำและเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้เช่ำมีสิทธิที่จะครอบครองและใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินด้วยกำรช ำระ
ค่ำเช่ำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญำผู้เช่ำมีสิทธิเลือกที่จะขอซื้อทรัพย์สินที่เช่ำ  
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือท ำสัญญำเช่ำต่อหรือส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้เช่ำก็ได้  ตำมแต่ 
จะตกลงกัน8 

“สัญญำลิสซิ่ง” เป็นสัญญำไม่มีชื่ออย่ำงหนึ่ง  เกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
เป็นธุรกิจประเภทกำรจัดหำเงินทุน (Financing) โดยฝ่ำยที่ต้องกำรทรัพย์สินที่เป็นเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประกอบกิจกำรแต่ไม่มีเงินลงทุนซื้อ ได้ไปติดต่อขอให้บุคคลอีกฝ่ำยหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือสถำบันกำรเงินให้เป็นผู้ลงทุนซื้อทรัพย์สินที่เป็นเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ มำ แล้วท ำสัญญำให้ฝ่ำยที่ต้องกำรใช้ทรัพย์สินนั้นเช่ำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 
โดยช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนและเมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำแล้ว  ก็สำมำรถมีสิทธิตัดสินใจซื้อ 
และเป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่เช่ำได้ในรำคำที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งรำคำที่ซื้อขำยกันนั้นจะมีมูลค่ำ
น้อยกว่ำรำคำทรัพย์สิน9 

ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยลิสซิ่งทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (UNIDROIT Convention on 
International Financial Leasing) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ “ลิสซิ่ง” ไว้ว่ำ  

มำตรำ 110 “1. อนุสัญญำนี้ใช้บังคับกับกำรก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่งทำงกำรเงินตำมที่ได้
นิยำมไว้ในอนุมำตรำ 2 ซึ่งคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำผู้ให้เช่ำ (The Lessor)  

                                                           
6  ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร. (2555). ค าอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ลิสซ่ิง. น. 604. 
7  มงคล ขนำดนิด. (2549, กันยำยน). “เช่ำซ้ือ&ลิสซ่ิง.” สรรพากรสาส์น, 53(9). น. 17-18. 
8  สุดำทิพย์ เทวกุล. (2531). ธุรกิจลิสซ่ิง. น. 5-6. 
9  ประดิษฐ์ แป้นทอง. (2553). สัญญาลิสซ่ิง. น. 1. 
10  Article 1 “1. This Convention governs a financial leasing transaction as described in paragraph 2 in 

which one party (the lessor),  
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(ก)  กับคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำผู้เช่ำ (The Lessee) ในกำรตกลงเข้ำท ำสัญญำจัดส่ง
อุปกรณ์ (The Suppler) ซึ่งผู้ให้เช่ำจะได้มำซึ่งโรงงำน สินค้ำต้นทุนหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกรวมกันไปว่ำอุปกรณ์สินค้ำ (The Equipment) โดยมีคุณลักษณะตำมที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
เรียกว่ำผู้เช่ำเป็นผู้ก ำหนด และ 

(ข)  ตกลงเข้ำท ำสัญญำลิสซิ่งกับผู้เช่ำ  อนุญำตให้ผู้เช่ำมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ 
ในอุปกรณ์สินค้ำเป็นกำรตอบแทนส ำหรับกำรช ำระค่ำเช่ำให้” 

จำกค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำยของลิสซิ่งที่มีผู้ให้ควำมหมำยไว้สำมำรถสรุปได้ว่ำ 
“ลิสซิ่ง” คือ กำรก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคลสองฝ่ำย ซึ่งฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำ“ผู้ให้เช่ำ” ตกลง  
ให้ฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำ “ผู้เช่ำ” ได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จำกทรัพย์สินที่เช่ำ  ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด ซึ่งผู้เช่ำจะเป็นผู้ติดต่อกับบุคคลที่สำม คือ ผู้ขำย ในกำรเลือกทรัพย์สินที่จะเช่ำด้วยตัว 
ของผู้เช่ำเอง ผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นมำให้เช่ำตำมวัตถุประสงค์ของผู้เช่ำโดยกรรมสิทธิ์  
ในทรัพย์สินเป็นของผู้ให้เช่ำ  และเมื่อสิ้นสุดสัญญำแล้วผู้เช่ำมีสิทธิที่จะเช่ำทรัพย์สินนั้นต่อ 
ส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ ซื้อทรัพย์สินนั้นมำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ได้ 

2.1.3 ประเภทของกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
สัญญำลิสซิ่งเป็นสัญญำระหว่ำงผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ โดยมีข้อตกลงก ำหนดว่ำผู้เช่ำมีสิทธิ 

ที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นและมีหน้ำที่ต้องช ำระเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนดแก่ผู้ให้เช่ ำ ซึ่งเป็นเจ้ำของ
ทรัพย์สินนั้น ผู้ให้เช่ำเป็นได้ทั้งผู้ผลิตสินค้ำนั้นเองหรือเป็นบริษัทลิสซิ่งอิสระ ในกรณีที่ผู้ให้เช่ำ
เป็นบริษัทลิสซิ่งอิสระบริษัทจะต้องซื้อทรัพย์สินจำกผู้ผลิตและผู้ให้เช่ำจะท ำกำรส่งมอบทรัพย์สิน
นั้น ๆ แก่ผู้เช่ำและสัญญำเช่ำก็จะมีผลบังคับต่อไป  

ควำมสัมพันธ์ของผู้เช่ำ สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือกำรได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินโดยมิได้
มุ่งหมำยในกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินนั้น ๆ กำรใช้งำนในทรัพย์สินจะเป็นไปตำมสัญญำเช่ำอีกทั้ง
ผู้ใช้ทรัพย์สินสำมำรถซื้อทรัพย์สินนั้น กำรเช่ำและกำรซื้อทรัพย์สินเป็นทำงเลือก ในกำรจัดกำรทำง
กำรเงิน11 ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งได้แบ่งสัญญำลิสซิ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

                                                                                                                                                                      

 (a) on the specifications of another party (the lessee), enters into an agreement (the supply 
agreement) with a third party (the supplier) under which the lessor acquires plant, capital goods or other 
equipment (the equipment) on terms approved by the lessee so far as they concern its interests, and 

 (b) enters into an agreement (the leasing agreement) with the lessee, granting to the lessee the right 
to use the equipment in return for the payment of rentals. 

11  Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jefferey Jaffe. (2005). “Leasing” Corporate Finance.  
p. 593. 
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2.1.3.1  ลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease)  
เป็นสัญญำภำยใต้ข้อตกลงซึ่งผู้เช่ำตกลงท ำกำรช ำระเงินให้กับผู้ให้เช่ำในจ ำนวนเงิน 

ที่เกินกว่ำรำคำซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มำ โดยทั่วไปกำรช ำระเงินภำยใต้ลิสซิ่งทำงกำรเงินนั้นจะเป็น
กำรขยำยระยะเวลำกำรเช่ำให้เท่ำกับตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่ได้มำ  ในช่วงระยะเวลำ
ของสัญญำเช่ำ12 

ลิสซิ่งแบบนี้มีระยะเวลำในกำรเช่ำปำนกลำงและระยะยำวลักษณะของสัญญำเป็นกำร
เช่ำตลอดอำยุกำรใช้งำนของตัวทรัพย์ที่ท ำสัญญำเช่ำ ซึ่งทำงฝ่ำยผู้ให้เช่ำจะได้รับรำยได้ค่ำเช่ำคุ้ม 
กับทุนที่ได้ลงไปจำกผู้เช่ำเพียงรำยเดียวลักษณะส ำคัญ ๆ ของลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) 
คือ ก่อนที่จะหมดอำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำไม่ได้และกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรวมทั้งกำร
ประกันภัยในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เช่ำ ฝ่ำยผู้เช่ำเป็นผู้ที่ต้องจัดกำรเองทั้งหมด  
กำรคิดรำคำค่ำเช่ำคิดโดยอำศัยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำทรัพย์ บวกด้วยก ำไรและดอกเบี้ยที่ผู้ให้
เช่ำควรจะได้รับแล้วแบ่งเฉลี่ยค่ำเช่ำออกเป็นรำยเดือน กำรเช่ำแบบนี้สำมำรถตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ 
ฝ่ำยผู้เช่ำเองเป็นฝ่ำยที่ต้องรับภำระในควำมล้ำสมัยของเคร่ืองจักรหรือทรัพย์ที่เช่ำด้วย13 

ส ำหรับธุรกิจลิสซิ่งที่ประกอบกิจกำรโดยทั่วไปจะเป็นประเภทลิสซิ่งทำงกำรเงิน 
(Financial Lease) ที่ให้เช่ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยมีลักษณะของกำรเช่ำดังนี้ 

1.  ผู้เช่ำเป็นผู้เลือกเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์จำกผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำย 
2.  ผู้ให้เช่ำยังคงเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น 
3.  ผู้เช่ำมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นโดยจ่ำยค่ำเช่ำตอบแทนตลอดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
4.  ในระหว่ำงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ไม่สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ 
5.  ผู้เช่ำเป็นผู้รับภำระของกำรล้ำสมัยของเคร่ืองจักร 
6.  กำรให้เช่ำจะเป็นลักษณะในทำงกำรค้ำมำกกว่ำกำรบริโภคประจ ำวัน 
7. หลังจำกที่ผู้ให้เช่ำได้จัดซื้อเคร่ืองจักรให้แก่ผู้เช่ำตำมต้องกำรแล้วผู้เช่ำจะต้อง

รับผิดชอบในสภำพและควำมเหมำะสมของเคร่ืองจักร 
8.  ผู้เช่ำจะต้องรับผิดชอบในกำรบ ำรุงรักษำและประกันเคร่ืองจักร 
9.  หลังจำกสิ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำแล้ว  ผู้ เช่ำอำจจะเช่ำต่อด้วยค่ำเช่ำที่ต่ ำลง 

หรืออำจจะตกลงซื้อขำยในรำคำลดพิเศษ 

                                                           
12  Richard F.Vancil. (1963). “Lease or Borrow-New Method of analysis” Harvard Business Review: 

Leasing. pp. 79-80. 
13  แหล่งเดิม. น. 112-113. 

DPU



13 

ในระยะหลังนี้กำรให้เช่ำแบบลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) ได้ขยำยตัวไปใน
ลักษณะของกำรเช่ำแบบลิสซิ่ง  (Lease Purchase)  ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกำรเช่ำซื้อ  
(Hire Purchase) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน14   

2.1.3.2  ลิสซิ่งด ำเนินงำน (Operating Lease)  
ลิสซิ่งด ำเนินงำน (Operating Lease) มีระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่  1 เดือนถึง 36 เดือน

เท่ำนั้น ลักษณะของทรัพย์ที่ให้เช่ำจะเป็นทรัพย์ที่ล้ำสมัยเร็วกว่ำหรืออำยุกำรใช้งำนสั้นกว่ำลิสซิ่ง
ทำงกำรเงิน (Financial Lease) ดังนั้นผู้ให้เช่ำจะคิดค่ำเสี่ยงภัยในควำมล้ำสมัยของตัวทรัพย์รวมไว้
ในค่ำเช่ำด้วย นอกจำกนี้แล้วผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้รับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่องและควำมล้ำสมัย
ของทรัพย์ที่ตนน ำออกให้เช่ำและสัญญำลิสซิ่งประเภทนี้ยังแตกต่ำงกับลิสซิ่งประเภท ลิสซิ่งทำง
กำรเงิน (Financial Lease) คือ สำมำรถบอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งโดยทั่วไปมักประกอบธุรกิจลิสซิ่งประเภทลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจำกระยะเวลำในกำรเช่ำและกำรใช้ทรัพย์ที่เช่ำตลอดอำยุกำรใช้งำน เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ก ำหนด
อัตรำกำรลงทุนของกิจกำร เมื่อหมดอำยุสัญญำผู้เช่ำต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่ำคืน ให้แก่ผู้ให้เช่ำ  
แต่ถ้ำทำงฝ่ำยผู้เช่ำมีควำมประสงค์ต้องกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ก็สำมำรถท ำได้ โดยกำรซื้อทรัพย์
นั้นมำในรำคำถูก กำรเข้ำเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์นี้มีข้อน่ำสังเกตประกำรหนึ่งคือ  ถ้ำกำรเช่ำนั้น 
ผู้ให้เช่ำก ำหนดค่ำเสื่อมรำคำในตัวทรัพย์ไว้  เมื่อสัญญำหมดอำยุ ทรัพย์ที่เช่ำก็จะอยู่ในลักษณะ 
ของซำกทรัพย์ ซึ่งจะปรำกฏค่ำในบัญชีของฝ่ำยผู้ให้เช่ำเป็นศูนย์ นอกจำกนี้ กำรได้กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ที่เช่ำต้องได้จำกกำรตกลงกันภำยหลังสัญญำหมดอำยุแล้ว เพรำะมิเช่นนั้นสัญญำนี้จะไม่ใช่
สัญญำลิสซิ่งแต่เป็นสัญญำเช่ำซื้อ15 

2.1.3.3  สัญญำขำยและเช่ำกลับคืน (Sale and Lease Back) 16 
เป็นกำรขำยและเช่ำกลับคืน เกิดขึ้นเมื่อบริษัทท ำกำรขำยทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้ำของ

ให้กับบริษัทอ่ืนและท ำกำรเช่ำคืนกลับมำในทันที ในกำรขำยและเช่ำกลับคืนนี้มีลักษณะที่ส ำคัญ  
2 ประกำร คือ 

1.  ผู้เช่ำจะได้รับเงินสดจำกกำรขำยทรัพย์สินนั้น 
2. ผู้เช่ำจะท ำกำรจ่ำยค่ำเช่ำเป็นงวด ๆ ตำมระยะเวลำกำรใช้ทรัพย์สินนั้ 

                                                           
14  แหล่งเดิม. น. 31. 
15  แหล่งเดิม. น. 113. 
16  Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jefferey Jaffe. p. 595. 
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2.1.3.4  สัญญำเช่ำภำระผูกพัน (Leveraged Leases) 17 
กำรเช่ำโดยผู้ให้เช่ำหำเงินมำซื้อทรัพย์สินโดยกู้ยืมมำเป็นสัญญำที่มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ำย 

คือ ผู้ เช่ำ ผู้ให้ เช่ำและผู้ให้กู้ เป็นสัญญำเช่นเดียวกับสัญญำอ่ืน  ๆ คือ ผู้ เช่ำได้ใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินและท ำกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นงวด ๆ โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สิน
นั้นให้แก่ผู้เช่ำ อีกทั้งเก็บเงินที่จ่ำยส ำหรับสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้เช่ำจะลงทุนไม่เกินกว่ำ  
40-50 เปอร์เซ็นต์ของรำคำซื้อ ส่วนที่เหลือผู้ให้กู้จะจัดหำเงินทุนเอง และผู้ให้กู้จะได้รับดอกเบี้ย 
จำกผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำไม่มีภำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ในกรณีที่มีกำรผิดสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้กู้จะได้รับ
กำรคุ้มครอง 2 ทำง คือ 

1.  ผู้ให้กู้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น ๆ  
2.  ในกรณีที่มีกำรผิดสัญญำกู้ยืม ผู้ให้กู้จะได้รับช ำระค่ำเช่ำโดยตรง 
2.2.3.5  สัญญำเช่ำเพื่อได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (The Capital Lease)18 
กำรเช่ำจะต้องมีโครงสร้ำงที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองอุปกรณ์  จำกผู้ให้เช่ำไปยัง 

ผู้เช่ำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้เช่ำมีทำงเลือกที่จะซื้อเคร่ืองอุปกรณ์ในรำคำถูกระยะเวลำกำรเช่ำ
ที่ไม่สำมำรถบอกเลิกได้ คือ ระยะเวลำที่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 หรือมำกกว่ำอำยุกำรใช้งำนในเคร่ือง
อุปกรณ์หรือประมำณว่ำเพิ่งเ ร่ิมท ำกำรเช่ำนั่นเอง  รำคำต่ ำสุดของสัญญำเช่ำจะต้องเท่ำกับ 
รำคำที่เหมำะสมกับรำคำในท้องตลำด หรือมำกกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด  

2.1.3.6  สัญญำเช่ำลงทุนโดยตรง (Direct or Single Investor Lease) 19 
เป็นกำรเช่ำที่ผู้เช่ำเช่ำทรัพย์สินจำกผู้ให้เช่ำโดยทรัพย์สินนั้น  ไม่เคยเป็นของผู้เช่ำมำ

ก่อน ต่ำงกับกรณีของสัญญำขำยและเช่ำกลับคืน (Sale and Lease Back) ทรัพย์สินนั้นผู้ให้เช่ำ
อำจจะเป็นผู้ผลิตเองหรือซื้อมำจำกผู้ผลิตอีกต่อหนึ่งก็ได้ ในกำรเช่ำแบบนี้ผู้ให้เช่ำมักจะเป็นเจ้ำของ
โรงงำนผู้ผลิตทรัพย์สินนั้นเองหรือสถำบันกำรเงิน ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
กำรเช่ำก็ได้ 

อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันนี้รูปแบบสัญญำลิสซิ่งมักท ำกันแบบลิสซิ่งทำงกำรเงิน 
(Financial Lease) และลิสซิ่งด ำเนินงำน (Operating Lease) ทั้งนี้เนื่องจำกสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทุนได้มำกที่สุด ผู้ประกอบกำรหรือ ผู้ลงทุนช ำระค่ำ
เช่ ำ เป็นงวด ๆ ตำมก ำลังทรัพย์ของตน โดยไม่ต้องช ำระเงินจ ำนวนมำกในครำวเดียว  

                                                           
17  Ibid. p. 595. 
18  เนตรนภำ บุญค ำ. (2539). แนวทางการพัฒนาธุรกิจลิสซ่ิงในเชิงนิติศาสตร์. น. 20-23. 
19  แหล่งเดิม. น. 22. 
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อีกทั้งผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลถึงควำมเสื่อมของทรัพย์สินที่ เช่ำตำมระยะเวลำ  
ของกำรใช้งำนอีกด้วย 

กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งนั้นส่วนมำกมักเป็นกำรให้เช่ำตัวเคร่ืองจักรหรือทรัพย์สินใหม่ 
ไม่ใช่ เพียงแต่ เคร่ืองอุปกรณ์ เท่ำนั้น  แต่ก็มีบำงกรณีที่มีกำรลิสซิ่ง อุปกรณ์ของเคร่ืองจักร  
แต่มักไม่ค่อยได้รับควำมนิยมเท่ำใดนัก เนื่องจำกกำรให้ลิสซิ่งเคร่ืองอุปกรณ์มีข้อดีและข้อเสีย 
(Leasing Equipment)20 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. สัญญำเช่ำมีผลดีต่อกำรจัดหำมำของกระแสเงินสด ส ำหรับบริษัทที่สำมำรถ 
ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมส ำหรับทำงเลือกที่ให้ผลก ำไร  ซึ่งกระแสเงินสดนี้อำจจะดีกว่ำ 
วิธีกำรจัดหำเงินทุนประเภทอ่ืน 

2. โดยภำพรวม ค่ำใช้จ่ำยในเงินทุนของสัญญำเช่ำอยู่ในระดับที่สูงแต่ผลก ำไรของทุน
ทั่วไปอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่สร้ำงภำระมำกกว่ำเดิมได้ 

3. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอำจไม่ใช่สิ่งส ำคัญ 
4. ลิสซิ่งไม่ได้ช่วยให้ประหยัดภำษี เพียงแค่ยืดระยะเวลำออกไปเท่ำนั้น 
5. กำรเลือกซื้อควรจะรวมอยู่ ในสัญญำเช่ำ เท่ ำนั้น  หลังจำกที่มีกำรพิจำรณำ 

อย่ำงรอบคอบถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว 
6. ข้อก ำหนดกำรเสื่อมค่ำของใบเรียกเก็บภำษีใหม่ท ำให้กระแสเงินสดดีขึ้น แต่กำรเช่ำ

อำจมีประโยชน์มำกกว่ำกำรซื้อ 
7. ข้อดีของกำรเช่ำมีหลำยประกำร ซึ่งอำจมีควำมส ำคัญแก่ผู้เช่ำในกรณพีิเศษ 
8. ลิสซิ่งเป็นช่องทำงกำรกระจำยผลก ำไร ซึ่งไม่ต้องกำรใช้เงินลงทุนจำกเงินทุน 

ของตัวผู้ผลิตเอง 
9. ลิสซิ่ งคำดว่ำน่ำจะถูกน ำมำใช้มำกขึ้นในกำรจัดหำ เงินทุน อุตสำหกรรม 

และเคร่ืองมือทำงกำรตลำดที่เป็นประโยชน์กับเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและสังคมโดยรวม 
2.1.4 ประเภทของกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่ประเทศไทยน ำมำปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจ

ลิสซิ่งรถยนต์ 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นั้นแม้จะมีหลำยประเภทแต่ก็ได้รับควำมนิยมและ

น ำมำปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยเพียง 2 ประเภท คือ 
2.1.4.1  ลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) เป็นลิสซิ่งที่สำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำร

หรือผู้ลงทุนมีสภำพคล่องในกำรบริหำรกิจกำร ซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรเช่ำซื้อธรรมดำทั่วไป 
                                                           

20  Frank K.Griesinger. (1963) .  “Pros and Cons of Leasing Equipment” Harvard Business Review: 
Leasing. pp. 49-50. 
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แต่จะมีข้อแตกต่ำงจำกสัญญำเช่ำธรรมดำทั่วไป คือ ทรัพย์สินที่น ำให้เช่ำประเภทนี้มักเป็นทรัพย์สิน
ที่มีรำคำสูง กำรเช่ำจะมีกำรก ำหนดระยะเวลำไว้เป็นที่แน่ชัดและมีระยะเวลำกำรเช่ำที่นำน  
แต่ไม่เกินไปกว่ำอำยุกำรใช้งำนของทรัพย์สินนั้น ๆ ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเป็นหน้ำที่ของผู้เช่ำ อีกทั้งผู้เช่ำจะเลิกสัญญำเพียงฝ่ำยเดียวก่อนครบก ำหนด กำรเช่ำมิได้ 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจัดท ำสัญญำลิสซิ่งประเภทลิสซิ่ง  
ทำงกำรเงินมำกกว่ำ 

2.1.4.2  ลิสซิ่งด ำเนินงำน (Operating Lease) เป็นลิสซิ่งที่ทรัพย์สินที่น ำมำให้เช่ำ  
จะเป็นทรัพย์สินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ก ำหนดระยะเวลำของกำรให้เช่ำจะเป็นกำรเช่ำ 
ในระยะสั้น ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเป็นหน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ  อีกทั้ง  
ในกำรเลิกสัญญำ คู่สัญญำสำมำรถเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดได้  แต่จะต้องมีกำรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำแก่อีกฝ่ำยหนึ่งเป็นระยะเวลำพอสมควรก่อน เช่น รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ
ข้ำรำชกำรระดับสูงในประเทศไทย 
 
2.2  ลักษณะและการด าเนินการเกี่ยวกับลิสซิ่งรถยนต์ 

ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธุรกิจที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนแห่งใหม่ โดยกำรให้เช่ำรถยนต์ 
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นได้ทั้งบริษัทลิสซิ่งโดยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจขำยรถยนต์และ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ควบคู่ไปด้วย ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะเป็นผู้ให้เช่ำรถยนต์ 
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้เช่ำ ซึ่งรถยนต์ที่น ำมำให้เช่ำนั้น ผู้เช่ำจะเป็นผู้เลือกจำกผู้ผลิตหรือผู้จัด
จ ำหน่ำยด้วยตนเอง เมื่อผู้เช่ำเลือกได้แล้ว ผู้ให้เช่ำก็จะติดต่อขอซื้อรถยนต์เหล่ำนั้นจำกผู้ผลิตหรือ 
ผู้จ ำหน่ำยรถยนต์แล้วน ำมำให้ผู้เช่ำท ำกำรเช่ำ ผู้เช่ำจะต้องรับควำมเสี่ยงในควำมช ำรุดบกพร่อง 
และมีหน้ำที่ซ่อมแซมรถยนต์เองสัญญำลิสซิ่งจะมีระยะเวลำกำรเช่ำที่นำนแต่ไม่เกินไปกว่ำอำยุของ
รถยนต์ที่เช่ำนั้น ระยะเวลำในกำรเช่ำโดยประมำณคือ 3-5 ปี อีกทั้งผู้เช่ำจะเลิกสัญญำก่อนก ำหนด
มิได้ลักษณะที่ส ำคัญของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ คือ ผู้เช่ำมิได้มุ่งหวังในกำร เข้ำถือกรรมสิทธิ์ในตัว
รถยนต์ที่เช่ำ 
 2.2.1  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับลิสซิ่งรถยนต์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับลิสซิ่งรถยนต์นั้น โดยทั่วไปลิสซิ่งจะมีขั้นตอน  
ในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้21 

                                                           
21  ลัดดำ โภคำสถิตย์. (2532, กันยำยน). “ธุรกิจกำรให้เช่ำสินค้ำทุนแก่ผู้ประกอบกำร Leasing กับ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม.” สรรพากรสาส์น, 36(9). น. 82-83. 
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1. ผู้บริโภคหรือผู้เช่ำ (Lessee) จะมำติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ คือ  
ผู้ให้เช่ำ (Lessor)  

2. ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมำติดต่อกับผู้ประกอบกำรรถยนต์ 
3. ในทำงปฏิบัติแล้ว มักมีกำรติดต่อผ่ำนตัวแทน (Agent)  
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ตกลงที่จะด ำเนินกำรให้สินเชื่อแก่ผู้เช่ำทรัพย์สิน 

แบบลิสซิ่งทั้งสองฝ่ำยก็จะมำท ำสัญญำกันต่อไป โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
1. ก่อนมีกำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
ผู้บริโภคหรือผู้เช่ำที่ต้องกำรจะท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์จะติดต่อกับผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำย

รถยนต์เพื่อที่จะก ำหนดประเภทของรถยนต์ จำกนั้นจะติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
เพื่อสอบถำมรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรขอเช่ำรถยนต์ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของตนและข้อมูลที่ใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำของธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ อันได้แก่ 

1) ชนิดของรถยนต์ และรำยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภำพและอำยุกำรใช้งำน 
ของรถยนต ์   

2) ระยะเวลำกำรเช่ำ ซึ่งอำจก ำหนดจำกอำยุกำรใช้งำนของรถยนต์ด้วยและก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำที่ผู้เช่ำต้องกำร ซึ่งอำจจะแตกต่ำงกับอำยุเวลำที่ค ำนวณจำกอำยุกำรใช้งำน ของรถยนต์ 
ปกติอยู่ระหว่ำง 2-7 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ด้วย ชื่อผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ขำยรถยนต ์

3) รำยละเอียดโครงกำรและฐำนะกำรเงินของผู้เช่ำ 
2. มีกำรตกลงท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้พิจำรณำรำยละเอียดขั้นต้นแล้ว  เห็นสมควรให้กำร

สนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผู้เช่ำ  ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  
หรือผู้จ ำหน่ำยรถยนต์ เพื่อขอทรำบรำคำจ ำหน่ำยและเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินค่ำรถยนต์ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ซื้อ ข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะน ำมำค ำนวณในกำรก ำหนด
รำยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลำเช่ำ ค่ำเช่ำ หรือจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยในกำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น ทำงเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญำ เป็นต้น ตำมลักษณะของกำรเช่ำและประเภท 
ของรถยนต์ เมื่อผู้เช่ำยอมรับเงื่อนไขต่ำง ๆ จึงจะมีกำรท ำสัญญำลิสซิ่ง 

3. ติดตำมบังคับเพื่อให้มีกำรปฏิบัติภำยหลังกำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
เมื่อได้มีกำรท ำสัญญำเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะสั่งซื้อรถยนต์

ตำมที่ผู้ประกอบกำรหรือผู้เช่ำต้องกำร และให้ผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยรถยนต์ ท ำกำรส่งมอบรถยนต์
ต่อผู้เช่ำโดยตรง และผู้เช่ำจะเร่ิมจ่ำยค่ำเช่ำและปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำ  โดยระหว่ำงอำยุของสัญญำ  
ผู้เช่ำจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำรถยนต์ หำกมีกำรช ำรุดเสียหำยของรถยนต์
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ในระหว่ำงกำรเช่ำ ผู้เช่ำจะต้องรับภำระซ่อมแซมหรือชดใช้ค่ำเสียหำย ดังนั้นธุรกิจลิสซิ่งจะต้อง 
จัดให้มีกำรท ำสัญญำประกันภัยรถยนต์ด้วย โดยผู้เช่ำเป็นผู้จ่ำยค่ำธรรมเนียมประกันภัย 

4. กระบวนกำรบังคับตำมสัญญำเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำกำรเช่ำ 
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญำ โดยผู้เช่ำมีสิทธิเลือกที่จะเช่ำต่อ

หรือส่งคืนรถยนต์ หรือซื้อรถยนต์ กรณีที่ผู้เช่ำขอเช่ำต่อค่ำเช่ำในสัญญำต่อไปจะคงเหลือประมำณ
ร้อยละ 10 ของค่ำเช่ำของสัญญำแรก และในกรณีที่ผู้ เช่ำเลือกที่จะซื้อรถยนต์ที่ เช่ำมำนั้น 
เป็นกรรมสิทธิ์  รำคำขำยที่ธุรกิจลิสซิ่งก ำหนดขึ้นเมื่อสิ้นสัญญำจะเป็นรำคำต่ ำมำก ทั้งนี้เพรำะ  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ค ำนวณต้นทุนค่ำรถยนต์ที่ซื้อมำรวมไว้ในค่ำเช่ำครั้งแรกแล้ว 

ส ำหรับเนื้อหำส ำคัญของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ กำรติดตำมบังคับเพื่อให้มีกำรปฏิบัติ
ภำยหลังกำรท ำสัญญำ และกระบวนกำรบังคับตำมสัญญำเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำกำรเช่ำว่ำต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงไรนั้น ผู้เขียนจะได้น ำกล่ำวไว้ในบทที่ 3 ต่อไป 

ซึ่งกำรด ำเนินกำรในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้  ยังสำมำรถจ ำแนก ได้เป็น  
2 ประเภท22 คือ 

1. กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งกรณีที่ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำมีสถำนประกอบกำรในประเทศ
เดียวกัน (Domestic and International Leasing)  

เป็นกำรเช่ำอุปกรณ์สินค้ำโดยผู้ให้เช่ำมีสถำนประกอบกำรในประเทศหนึ่งและผู้เช่ำ 
มีสถำนประกอบกำรในประเทศเดียวกัน เช่นน้ีคือลิสซิ่งในประเทศ (Domestic Leasing) ซึ่งสำมำรถ
ติดต่อกับต่ำงประเทศก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตมีสถำนประกอบกำรอยู่อีกประเทศหนึ่ง 
หรือผู้ให้เช่ำมีบริษัทลูกที่ตั้งขึ้นมำเป็นบริษัทอยู่ในต่ำงประเทศ ท ำธุรกิจลิสซิ่งกันก็ยังถือว่ำเป็น
ลิสซิ่งในประเทศ (Lease Domestic)  

2.  กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่ำงประเทศ (Cross Border Lease)  
เป็นกำรเช่ำเคร่ืองอุปกรณ์โดยที่ผู้ให้เช่ำมีสถำนประกอบกำรอยู่ในประเทศหนึ่ง  

และผู้เช่ำอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง เช่นนี้เป็นที่รู้กันดีว่ำเป็นกำรเช่ำระหว่ำงประเทศ (Cross Border 
Leasing) โดยปกติแล้วลิสซิ่งมักเป็นกำรท ำธุรกรรมเชิงพำณิชย์ทั่ว ๆ ไปแต่มีสิ่งที่ก่อให้เกิด  
ควำมยุ่งยำกหลำยประกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำผู้ผลิตเคร่ืองอุปกรณ์เป็นประเทศที่สำมมีแหล่ง
เงินทุนในประเทศที่สี่อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในกำรเช่ำข้ำมชำติก็คือสิ่งเหล่ำนี้  

1) กำรใช้กฎหมำย 
2) ควำมเสี่ยงเร่ืองเงินตรำ 
3) อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

                                                           
22  แหล่งเดิม. น. 22-23. 
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4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับภำษีน ำเข้ำ และภำษีออก 
5) ควำมยุ่งยำกในกำรบังคับใช้ 
6) ควำมแตกต่ำงในระบบบัญชี 
แม้จะมีสิ่งเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคก็ตำม มีกำรลิสซิ่งข้ำมชำติมำกมำย ที่ประสบควำมส ำเร็จ 

เร่ิมจำกกำรเจรจำตกลงเร่ืองลักษณะของกฎหมำย และภำษีที่จะใช้ ในกำรลิสซิ่งระหว่ำงประเทศ 
ในปัจจุบันลิสซิ่ง  ถือได้ว่ำ เป็นที่ยอมรับในระหว่ำงประเทศมำกขึ้น เนื่องจำก 

ประเทศต่ำง ๆ เล็งเห็นว่ำกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคัญ ดังนั้นจึงได้มี  
กำรจัดท ำอนุสัญญำระหว่ำงประเทศขึ้นมำเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่ำงประเทศขึ้ น
คือ อนุสัญญำว่ำด้วยลิสซิ่งทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (UNIDROIT Convention on International 
Financial Leasing) ซึ่งอนุสัญญำฉบับนี้ได้มีกำรจัดท ำขึ้นเนื่องจำกลิสซิ่งทำงกำรเงินเป็นธุรกิจ  
ที่ค่อนข้ำงใหม่ ดังนั้นระบบกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่ำเป็นเอกเทศ
สัญญำทำงธุรกิจประเภทใหม่ (Sui Genesis) แต่จะใช้หลักเกณฑ์ของเอกเทศสัญญำในเร่ืองซื้อขำย 
ฝำกทรัพย์ กู้ยืม เช่ำทรัพย์ และเช่ำซื้อ มำบังคับใช้กับสัญญำลิสซิ่ง ผลที่สุดในทำงกฎหมำย ผู้ให้เช่ำ 
(Lessor) ซึ่งมักจะมีกรรมสิทธิ์ (Ownership) ในอุปกรณ์สินค้ำ ก็จะต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่อง
ของอุปกรณ์สินค้ำที่ตนส่งมอบ (Defective Goods) และในเร่ืองของกำรรอนสิทธิ (Disturbance) 
รวมถึงควำมรับผิดในฐำนะของผู้ผลิต (Productivity Liabilities) อีกด้วย23 และประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2558 จะมีกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (AEC) ก็จะส่งผลให้มีนักลงทุนของต่ำงชำติเข้ำมำลงทุน
ในประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น ย่อมส่งผลให้มีกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งในประเทศไทย 
ได้มีกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำแบบลิสซิ่งได้  โดยจัดเป็นกำร
ประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (21) ท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวถือได้ว่ำ
เป็นกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่ำงประเทศ (Cross Border Leasing) นั่นเอง 

2.2.2  ลักษณะที่ส ำคัญของกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์24 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์เป็นสัญญำประเภทหนึ่ง ในกำรท ำควำมตกลงเข้ำท ำสัญญำกัน

ระหว่ำงคู่สัญญำย่อมปรำกฏรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่สำมำรถตกลงกันได้ตำมหลักกำรท ำสัญญำ  
โดยสำระส ำคัญของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์นั้น พิจำรณำได้ดังน้ี 

1. บุคคลในสัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์นั้น จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญำด้วยกัน 3 ฝ่ำย ฝ่ำยหนึ่งคือ  

ผู้ให้เช่ำ ซึ่งได้ตกลงท ำสัญญำกับอีกฝ่ำยหนึ่งคือ ผู้เช่ำ ว่ำจะให้ผู้เช่ำได้เช่ำทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินนั้น
                                                           

23  แหล่งเดิม. น. 124. 
24  แหล่งเดิม. น. 614-615. 
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จะส่งให้แก่ผู้เช่ำโดยฝ่ำยที่สำม คือ ผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำย ดังนั้นกระบวนกำรในสัญญำแบบลิสซิ่ง  
จะเห็นได้ว่ำมีสัญญำที่เกี่ยวข้องถึง 2 สัญญำ กล่ำวคือ สัญญำแบบลิสซิ่ง สัญญำหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่ำงผู้ให้เช่ำกับผู้เช่ำ เป็นกำรตกลงให้ผู้เช่ำได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ ในทรัพย์สินที่เช่ำและ
ช ำระค่ำเช่ำเป็นกำรตอบแทน ส่วนอีกสัญญำหนึ่ง คือ สัญญำจัดส่งสินค้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็น
วัตถุแห่งสัญญำเช่ำ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้เช่ำกับผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยผู้ให้เช่ำเข้ำท ำ
กำรซื้อทรัพย์สินที่จะใช้ในกำรเช่ำแบบลิสซิ่งและท ำควำมตกลงให้ผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยจะต้องส่ง
มอบทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่ำ และต้องเป็นทรัพย์สินที่มีสภำพตรงตำมที่ผู้เช่ำก ำหนด 

2. ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญำ 
โดยปกติจะเป็นสังหำริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในกำรลงทุน ได้แก่ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ต่ำง ๆ เคร่ืองมือ สินค้ำประเภทคอมพิวเตอร์หรือรถยนต์ ฯลฯ โดยให้ควำมส ำคัญกับวัตถุประสงค์
ของผู้เช่ำว่ำต้องกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนไหนหรือใช้สอยเพื่อกำรใดเป็นส ำคัญ  ทรัพย์สินนั้น 
ก็จะต้องมีประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์นั้น และทรัพย์สินเช่นว่ำนี้จะไม่อยู่ในควำมครอบครอง
ของผู้ขำย เพรำะผู้ให้เช่ำเป็นเพียงผู้ติดต่อให้ผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยทรัพย์สินนั้นส่งมอบทรัพย์สินที่มี
คุณสมบัติและลักษณะตรงตำมที่ผู้เช่ำต้องกำรให้แก่ผู้เช่ำโดยตรงส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
เป็นของบริษัทผู้ให้เช่ำอยู่ตลอดเวลำกำรเช่ำ แต่เมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง ผู้เช่ำมีทำงเลือก 2 ประกำร 
คือ ประกำรที่หนึ่ง  ผู้ เช่ำ เลือกซื้อทรัพย์สินนั้นและได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ เช่ำ  
หรือประกำรที่สองผู้เช่ำส่งทรัพย์สินที่เช่ำคืนให้แก่บริษัทผู้ให้เช่ำ เว้นแต่จะมีกำรตกลงท ำสัญญำเช่ำ
แบบลิสซิ่งกันต่อ ก็ไม่จ ำเป็นต้องส่งคืนทรัพย์สินนั้น ผู้เช่ำก็น ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ตำมที่ได้ท ำสัญญำเช่ำแบบลิสซิ่งต่อกัน 

3. วัตถุประสงค์ของกำรเช่ำแบบลิสซิ่ง 
ในกำรท ำสัญญำแบบลิสซิ่ง จะเห็นได้ว่ำผู้เช่ำนั้นต้องกำรที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

เป็นหลักโดยมิได้ต้องกำรเป็นเจ้ำของ และกำรใช้นั้นจ ำเป็นต้องใช้เป็นระยะเวลำค่อนข้ำงนำน  
ส่วนฝ่ำยผู้ให้เช่ำก็คือผู้ต้องกำรจะประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นมำที่กำรท ำธุรกิจลิสซิ่งและโดยปกติ
ผู้ ให้ เช่ ำก็ จะต้อง เป็นนิติบุ คคลในรูปบริษัท  ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีกำรจัดตั้ งบ ริษัทขึ้นมำ  
เพื่อกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นกำรเฉพำะ 

4. ระยะเวลำกำรให้เช่ำ 
ควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผู้เช่ำและอำยุกำรใช้งำนของทรัพย์สินที่เช่ำและประโยชน์

ใช้สอยที่ผู้เช่ำต้องกำร ล้วนเป็นปัจจัยในกำรท ำควำมตกลงเร่ืองระยะเวลำว่ำจะให้สัญญำมีผลผูกพัน
นำนเพียงใด ปกติโดยทั่วไปจะก ำหนดกันเป็นระยะเวลำอยู่ที่ 3 ถึง 5 ปี 
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5. ค่ำเช่ำ 
หน้ำที่ของผู้เช่ำในกำรช ำระค่ำเช่ำในสัญญำแบบลิสซิ่งนั้น เป็นท ำนองเดียวกับกำรช ำระ

ค่ำเช่ำในสัญญำเช่ำทรัพย์ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดให้ช ำระเป็นงวดตำมแต่จะตกลงกันว่ำงวดหนึ่งจะมี
ระยะเวลำยำวนำนแค่ไหน กำรก ำหนดสถำนที่ช ำระค่ำเช่ำ ฯลฯ แต่ในเร่ืองสัญญำแบบลิสซิ่ง 
จะมีลักษณะพิเศษในเร่ืองค่ำเช่ำที่แตกต่ำงจำกสัญญำเช่ำทรัพย์ธรรมดำ คือ ในเร่ืองกำรคิดค ำนวณ 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำแบบลิสซิ่ง ค่ำเช่ำจะมำจำกกำรน ำเร่ืองต้นทุนของทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
อัตรำผลตอบแทนของบริษัท ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ฯลฯ มำเป็นปัจจัยในกำรค ำนวณด้วยซึ่งเป็นกำร
แสดงให้เห็นว่ำลิสซิ่งนั้นก็คือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงหนึ่ง  จ ำเป็นต้องประเมินองค์ประกอบหลำย
อย่ำงเพื่อให้ธุรกิจด ำเนินไปได้ 

รูปแบบกำรช ำระค่ำเช่ำ อำจเป็นกำรช ำระด้วยเงินสดหรือช ำระเป็นเช็คธนำคำร  
อำจมีกำรจ่ำยเช็คล่วงหน้ำกันได้ ขึ้นกับควำมตกลงกันของบริษัทและผู้ เช่ำ และค่ำเช่ำนั้นโดยปกติ 
ผู้เช่ำก็จะบันทึกว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรของผู้เช่ำนั่นเอง 
 2.2.3 กำรขออนุญำตและกำรด ำเนินกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 

กำรขออนุญำตและกำรด ำเนินกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งนั้น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์มิได้มีกำรก ำหนดไว้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะต้องปฏิบัติอย่ำงไรคงมีกำร
ก ำหนดไว้เฉพำะกำรจัดตั้งบริษัทที่มีลักษณะเป็นกำรทั่วไปไว้เท่ำนั้น  ในกรณีที่ เป็นบริษัท 
ที่จดทะเบียนทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งยั งไม่มีกฎหมำยใด ๆ ก ำหนดถึง 
กำรด ำเนินกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ไว้ กำรด ำเนินกำรจึงเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์อันเป็นบทกฎหมำยทั่วไปเท่ำนั้น แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นสถำบัน
กำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (Non-bank) ได้มีธนำคำรแห่งประเทศไทยและกระทรวงกำรคลัง
เข้ำมำก ำกับดูแลกำรจัดตั้งกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ งรถยนต์โดยกระทรวงกำรคลังเล็งเห็นว่ำ 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีควำมส ำคัญ จึงมีประกำศของกระทรวงกำรคลัง เร่ือง กิจกำรที่ต้องขอ
อนุญำตตำมข้อ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เร่ือง สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ) 
ออกมำ ซึ่งประกำศกระทรวงกำรคลังฉบับนี้ได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำบุเบกษำเล่ม 122  
ตอนพิเศษ 43 ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2548 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 และ
ข้อ 14 แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58 ลงวันที่  26 มกรำคม พ.ศ. 2515 โดยเหตุผล 
ในกำรออกประกำศ คือ เพื่อเป็นกำรพิทักษ์รักษำประโยชน์ของประชำชนและเป็นกำรป้องกัน
ปัญหำจำกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เน่ืองจำกปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ได้มีกำรขยำยตัว อย่ำงรวดเร็วไปยังผู้บริโภคในระดับต่ำง ๆ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงำน
หรือองค์กรใดท ำหน้ำที่ดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นกำรเฉพำะซึ่งตำมประกำศนี้ ได้ก ำหนดให้
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ผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดและ 
มีทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำห้ำสิบล้ำนบำท 

ซึ่งตำมประกำศของกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดลักษณะของผู้ที่จะประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งไว้เป็น 2 ประเภท25 คือ   

2.2.3.1  กรณีผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นสถำบันกำรเงิน 
ตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง  เ ร่ือง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำม  ข้อ 5 

แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เร่ืองสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ) ได้ก ำหนดให้  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นธนำคำรพำณิชย์และบริษัทเงินทุน สำมำรถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เนื่องจำกเป็นธุรกรรม 
ที่อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์  และพระรำชบัญญัติ กำรประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์อยู่แล้ว  (ปัจจุบันพระรำชบัญญัตินี้ถูกยกเลิก 
โดยพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551)  

2.2.3.2  กรณีผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (Non-bank)  
ตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง  เร่ือง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่ง

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  58 (เร่ืองสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ) ได้ก ำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (Non-Bank) ต้องได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง โดยให้ยื่นค ำขอผ่ำนธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ : ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท 

2. เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอรับอนุญำต  : ยื่นแบบฟอร์มตำมที่ ธนำคำร 
แห่งประเทศไทยก ำหนดพร้อมกับเอกสำรกำรพิจำรณำอย่ำงน้อยประกอบด้วยส ำเนำใบส ำคัญแสดง
กำรจดทะเบียน ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ ส ำเนำข้อบังคับ ส ำเนำทะเบียนผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ 
ให้แจ้งชื่อ ประวัติกำรท ำงำนและคุณวุฒิของกรรมกำรและผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งส ำนักงำนสำขำ
และสถำนที่ตั้งของส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี)  

3. สถำนที่ยื่นค ำขอรับอนุญำต : สำยก ำกับสถำบันกำรเงินธนำคำรแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหำนคร หรือ ส ำนักงำนภำคของธนำคำรแห่งประเทศไทยทุกแห่งคือ ส ำนักงำนภำคเหนือ 
(เชียงใหม่) ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และส ำนักงำนภำคใต้ (สงขลำ)  

                                                           
25  ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.). (2548). การก ากับธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล. สืบค้นเมื่อ 8 มีนำคม 

2557, จำก http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2548/n1748t.pdf  
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4. กำรยื่นค ำขอรับอนุญำตประกอบธุรกิจ : ผู้ประกอบธุรกิจรำยเดิมที่ประกอบธุรกิจ
ในวันที่  17 มิถุนำยน 2548 สำมำรถประกอบธุรกิจต่อไปได้  โดยต้องยื่นค ำขอรับอนุญำตต่อ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทยภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2548 ทั้งนี้หำกผู้ประกอบธุรกิจ 
มีทุนจดทะเบียนต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท ให้จดทะเบียนเพิ่มทุนและเรียกช ำระทุนเพิ่มให้ครบถ้วนภำยใน 
6 เดือน นับแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2548 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจรำยใหม่ ที่ยังไม่ได้มีกำรให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล แต่สนใจที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง 

จำกกำรศึกษำกฎ ระเบียบ ประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งของประเทศไทยแล้วท ำให้ทรำบว่ำในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัททั่วไปที่จด
ทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์รวมทั้งตัวผู้ผลิตรถยนต์เองสำมำรถประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญำตหรือไม่มีองค์กรใด ๆ เข้ำมำก ำกับดูแล ส่วนผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
ที่เป็นสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (Non-bank) จะมีธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
กระทรวงกำรคลังเข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
เป็นสถำบันกำรเงินสำมำรถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก่อน แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมิใช่สถำบันกำรเงิน  (Non-bank)  
ผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะต้องเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์   
โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัดเท่ำนั้น ห้ำงหุ้นส่วนไม่อำจ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ได ้อีกทั้งจะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท 
 2.2.4  กำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์และกำรตกลงในข้อสัญญำส่วนสำระส ำคัญ 

สัญญำลิสซิ่งมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกับสัญญำเช่ำทั่ว  ๆ ไป กำรจัดท ำสัญญำจึงมีกำร
ก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำไว้ ดังนั้นสิทธิหน้ำที่ของคู่สัญญำตำมสัญญำลิสซิ่งบำงประกำร
จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญญำเช่ำทั่ว ๆ ไป ดังนี้26 

1. หน้ำที่ของผู้เช่ำในกำรช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำ 
2. หน้ำที่ของผู้เช่ำในกำรช ำระรำคำค่ำเช่ำเป็นงวด ๆ โดยค่ำเช่ำในสัญญำประเภทนี้

มิได้เป็นแต่เพียงค่ำใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์ 
เท่ำนั้น แต่เป็นรำคำของทรัพย์สินที่ให้เช่ำบวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯ

เรียกเก็บ 
3. หน้ำที่ของผู้เช่ำในกำรช ำระค่ำปรับกรณีผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำ  ต้องก ำหนดโดย 

ชัดแจ้ง 
                                                           

26  ศนันท์กรณ์ (จ ำปี) โสตถิพันธุ ์ก (2554). ค าอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซ้ือ. น. 232-234. 
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กรณีนี้จึงเป็นเบี้ยปรับอันสืบเนื่องจำกกำรไม่ช ำระหนี้ของผู้เช่ำ  ซึ่งประกำศฉบับนี้
ก ำหนดกรอบไว้ว่ำต้องไม่เกินอัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่บริษัทเงินทุนสำมำรถเรียกได้ตำมกฎหมำย
ในกำรท ำสัญญำเช่ำ 

4. หน้ำที่ของผู้เช่ำที่ห้ำมน ำทรัพย์สินนั้นไปให้เช่ำช่วง ด้วยสภำพที่ทรัพย์สินที่ให้เช่ำ
นั้นเป็นทรัพย์สินประเภททุน กำรแบ่งให้ผู้อ่ืน 

เช่ำหรือกำรเช่ำช่วงก็คงเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกเป็นประกำรแรก ในประกำรต่อไป 
ผู้ลงทุนหรือผู้ให้เช่ำต้องลงทุนในทรัพย์สินที่ให้เช่ำจ ำนวนค่อนข้ำงสูง ซึ่งหำกปล่อยให้ผู้เช่ำเอำไป
ให้เช่ำช่วงได้ โอกำสที่ทรัพย์ที่ให้เช่ำอำจเสื่อมสภำพเร็วกว่ำที่ก ำหนดก็จะเกิดขึ้นได้และก็จะเป็น
ผลเสียแก่ผู้ลงทุนซึ่งยังเป็นของเจ้ำของทรัพย์อยู่ 

5. ผู้ให้เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ เมื่อผู้เช่ำผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำสองงวด 
ติด ๆ กัน หรือเมื่อผู้เช่ำกระท ำผิดสัญญำในข้อที่เป็นส่วนส ำคัญ เงื่อนไขของกำร 

เลิกสัญญำในลักษณะนี้ สื่อให้เห็นว่ำสัญญำเช่ำทรัพย์สิน แบบลิสซิ่ง เป็นสัญญำที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งเป็นผู้เช่ำเองได้จ่ำยเงินก้อนเป็นค่ำเช่ำล่วงหน้ำไปแล้ว  ทั้งค่ำเช่ำรำยงวดที่ช ำระก็สูงกว่ำ 
ค่ำใช้ทรัพย์ธรรมดำ ดังนั้นกำรที่จะยอมให้ผู้เช่ำเลิกสัญญำได้ง่ำย ๆ เพียงเพรำะผู้เช่ำผิดนัดช ำระค่ำ
เช่ำเพียงงวดเดียวก็ดีหรือผิดสัญญำในเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ดีก็อำจท ำให้ผู้เช่ำเสียเปรียบหรือไม่เป็น
ธรรมกับผู้เช่ำได้ ทั้งยังไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจด้วย เพรำะอำจท ำให้ผู้เช่ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรขำด
เคร่ืองจักรในกำรด ำเนินงำนและอำจท ำให้กำรประกอบกำรต้องหยุดชะงักหรือต้องเลิกกิจกำร 

นอกจำกสิทธิหน้ำที่ของคู่สัญญำอันมีลักษณะคล้ำยคลึงกับสัญญำเช่ำโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว 
ยังมีสิทธิหน้ำที่ของคู่สัญญำในสัญญำแบบลิสซิ่งที่นอกเหนือจำกสัญญำเช่ำโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้27 

1. กำรวำงเงินเพื่อประกันกำรเช่ำ 
โดยปกติแล้วผู้เช่ำก็ย่อมต้องมีหน้ำที่ดูแลรักษำและสงวนทรัพย์สินที่เช่ำเช่นเดียวกับ  

ผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทรัพย์  ดังนั้นในสัญญำเช่ำแบบลิสซิ่ง  ตัวทรัพย์สินเองจึงเปรียบเสมือน
หลักประกันในตัวเองให้แก่บริษัท เพรำะบริษัทผู้ให้เช่ำคือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ถ้ำผู้เช่ำ 
ไม่ดูแลรักษำทรัพย์สินให้ดีจนทรัพย์สินเกิดควำมเสียหำย บริษัทย่อมใช้อ ำนำจแห่งเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้เช่ำรับผิดในควำมเสียหำยอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ท ำกำรเช่ำแบบลิสซิ่งได้  
นอกจำกนี้ ถ้ำบริษัทประเมินแล้วพบว่ำมีควำมเสี่ยงที่ไม่ท ำให้เกิดควำมไม่มั่นใจ บริษัทย่อมขอให้ 
ผู้เช่ำวำงเงินประกันกำรเช่ำจ ำนวนหนึ่ง (โดยปกติมีจ ำนวนเท่ำกับรำคำทรัพย์สิน ที่ผู้เช่ำต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ให้เช่ำเมื่อตัดสินใจซื้อทรัพย์สินนั้น) เพื่อกรณีที่ว่ำหำกผู้เช่ำผิดนัดหรือก่อให้เกิดควำม

                                                           
27  แหล่งเดิม. น. 616-617. 
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เสียหำย บริษัทสำมำรถหักเงินประกันนี้ใช้ช ำระหนี้หรือเยียวยำควำมเสียหำยใด ที่อำจเกิดขึ้นได้ 
รวมทั้งบริษัทอำจก ำหนดเบี้ยปรับเป็นกำรเฉพำะด้วยก็ได้ นอกเหนือจำกกำรให้ผู้เช่ำวำงเงินประกัน 

2. กำรประกันในทรัพย์สิน 
ผู้เช่ำมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีกำรประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่ำแบบลิสซิ่งโดยระบุผู้ให้เช่ำ

เป็นผู้รับประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย  ซึ่งปกติบริษัทผู้ให้เช่ำจะระบุบริษัทประกันภัยและ 
ระบุวงเงินที่เอำประกันภัยที่ผู้เช่ำมีหน้ำที่ด้วย 

3. กำรมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
เมื่อสัญญำสิ้นสุดลง ผู้เช่ำมีสิทธิในกำรเลือกที่จะเป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่ท ำกำรเช่ำ  

แบบลิสซิ่งหรือไม่ก็ได้ ถ้ำผู้เช่ำต้องกำรมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ก็ต้องท ำกำรซื้อจำกผู้ให้เช่ำ  
หรือถ้ำไม่ต้องกำรก็ต้องส่งคืนทรัพย์สินนั้นในเมื่อสัญญำสิ้นสุดลง ถือเป็นหน้ำที่ของผู้ เช่ำ  
ที่ต้องส่งคืนทรัพย์สิน เว้นแต่จะมีกำรท ำสัญญำเช่ำแบบลิสซิ่งกันต่อ บำงควำมเห็นอำจกล่ำวว่ำ 
ถือเป็นสิทธิในกำรให้ผู้เช่ำมีทำงเลือก 3 ทำง คือ ขอซื้อทรัพย์สินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นคืนหรือท ำสัญญำเช่ำต่อ ซึ่งทำงเลือกทั้ง 3 ทำงนี้ จะต้องตกลงกันเมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำ
แล้วเท่ำนั้น หรืออีกควำมเห็นหนึ่งเห็นว่ำผู้ เช่ำยังมีทำงเลือกอีกทำง คือ กำรขำยทรัพย์สินนั้น 
ให้แก่บุคคลที่สำม กล่ำวคือ ผู้เช่ำต้องเป็นผู้ติดต่อหำบุคคลที่สำมที่จะรับซื้อทรัพย์สินที่เช่ำแทนที่ตน
จะต้องรับซื้อหรือเช่ำต่อในเมื่อหมดสัญญำเช่ำ  บำงบริษัทเมื่อผู้ เช่ำติดต่อหำผู้ซื้อได้แล้ว  
บริษัทจะมอบเงินคืนให้ผู้เช่ำร้อยละ 95 ของรำคำที่ขำยต่อให้บุคคลที่สำม เป็นต้น 

4. กำรเลิกสัญญำ 
ผู้เช่ำนั้นจะบอกเลิกสัญญำ โดยขอเลิกสัญญำแต่ฝ่ำยเดียวในระหว่ำงที่สัญญำยังมีผล

บังคับอยู่ไม่ได้ 
ในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งผู้ประกอบกำรมักจะจัดท ำสัญญำลิสซิ่งขึ้นมำอันมีลักษณะ

เป็นสัญญำมำตรฐำน ที่มีกำรก ำหนดข้อสัญญำต่ำง ๆ ขึ้นมำมำกมำยโดยที่ผู้เช่ำไม่สำมำรถโต้แย้ง
เนื้อหำในสัญญำลิสซิ่งนั้นได้ ซึ่งในสัญญำลิสซิ่งได้มีกำรก ำหนดเนื้อหำของสัญญำขึ้นมำบำงส่วน 
มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกับสัญญำมำตรฐำนทั่วไป แต่บำงส่วนก็มีลักษณะ ที่ส ำคัญแตกต่ำงกับ 
สัญญำต่ำง ๆ ทั่วไป จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ท ำให้ทรำบถึงข้อสัญญำในส่วน
ที่เป็นสำระส ำคัญ คือ 

1. ลักษณะของลิสซิ่งรถยนต์และสิทธิหน้ำที่ของคู่สัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์เป็นสัญญำสองฝ่ำย ถือเป็นสัญญำต่ำงตอบแทนอย่ำงหนึ่ง 
ที่คู่สัญญำต่ำงฝ่ำยต่ำงมีสิทธิและหน้ำที่ต่อกัน สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ที่มักนิยมท ำลิสซิ่ง

กัน มี 2 ประเภทคือ ลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) และลิสซิ่งด ำเนินงำน (Operating Lease) 
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โดยลักษณะของสัญญำลิสซิ่งจะเป็นกำรที่ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้เช่ำที่ได้ท ำกำรติดต่อและเลือกไว้แล้วจำกผู้ขำยรถยนต์  ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ 
ในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย  
 ส่วนผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่รับผิดชอบบรรดำค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม และกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ที่เช่ำ 
อันเกิดจำกกำรที่ผู้เช่ำได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่ำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ 

2. ระยะเวลำในกำรเช่ำ กำรช ำระหนี้และก ำหนดเวลำช ำระหนี้ 
ระยะเวลำในกำรเช่ำรถยนต์ตำมสัญญำลิสซิ่ง คู่สัญญำจะมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำไว้

เป็นที่แน่นอน โดยทั่วไปจะมีกำรก ำหนดระยะเวลำกันไว้ที่  1 ปี ถึง 4 ปี หรือ 48 เดือน และมีกำร
ก ำหนดค่ำเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  ซึ่งผู้เช่ำจะต้องช ำระค่ำเช่ำแก่ผู้ให้เช่ำ 
ทุกเดือนตำมก ำหนดระยะเวลำที่ได้ตกลงกันไว้  โดยกำรโอนค่ำเช่ำเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ให้เช่ำ
หรือช ำระค่ำเช่ำ ณ ที่ท ำกำรของผู้ให้เช่ำก็ได้ตำมแต่จะตกลงกันไว้ 

3. กำรเรียกดอกเบี้ยและค่ำตอบแทน  
กำรเ รียกค่ ำตอบแทนกำรเช่ ำรถยนต์ตำมสัญญำได้มีกำรรวมภำษีมูลค่ ำ เพิ่ ม  

ค่ำเบี้ยประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ไว้ในค่ำเช่ำรถยนต์ด้วยซึ่งหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม  ค่ำเช่ำตำมสัญญำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมอัตรำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงไป กำรเรียกดอกเบี้ยตำมสัญญำลิสซิ่งจะมีกำรก ำหนดดอกเบี้ยกันไว้
ตำมที่คู่สัญญำได้ตกลงกัน  

4. กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด 
หำกผู้เช่ำไม่ช ำระค่ำเช่ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมสัญญำ ผู้เช่ำได้ชื่อว่ำผิดนัด  

ผู้เช่ำต้องช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำงผิดนัดให้แก่ผู้เช่ำในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของค่ำเช่ำ ที่ค้ำงช ำระ 
นับแต่วันที่ค้ำงช ำระจนถึงวันที่ผู้เช่ำช ำระค่ำเช่ำค้ำงช ำระให้แก่ผู้ให้เช่ำจนครบถ้วน  

5. กำรสิ้นสุดของสัญญำ 
ผู้เช่ำไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำกำรเช่ำรถยนต์ตำมสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  ไม่ว่ำทั้งหมด 

หรือแต่บำงส่วนก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วันที่ท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ได้เว้นแต่ 
ผู้ให้เช่ำเป็นฝ่ำยผิดสัญญำ ในกรณีที่สัญญำลิสซิ่งครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 1 ปีแล้วผู้เช่ำมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกกำรเช่ำรถยนต์ที่เช่ำไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้  โดยมิพักต้องแสดงเหตุแห่งกำร 
เลิกกำรเช่ำ กำรสิ้นสุดของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์จะสิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติ
ตำมสัญญำ ผู้เช่ำค้ำงช ำระค่ำเช่ำถึง 2 งวด คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหยุดกิจกำรหรือไม่ด ำเนิน 
กิจกำรต่อไป ศำลมีค ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือพิทักษ์ทรัพย์หรือเลิกกิจกำร คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ถูกบังคับคดีหรือท ำกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินหรือคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่สำมำรถช ำระหนี้
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ตำมค ำพิพำกษำ และผลภำยหลังสัญญำสิ้นสุดลงเมื่อมีกำรเช่ำรถยนต์กันจนครบก ำหนดตำม
ระยะเวลำในสัญญำลิสซิ่งกันแล้ว  โดยที่ผู้ เช่ำมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดสัญญำใด ๆ อีกทั้ง 
ไม่มีเงินใด ๆ ค้ำงช ำระต่อผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำมีสิทธิที่เช่ำรถยนต์ต่อหรือจะขอซื้อรถยนต์ที่เช่ำคันใด 
คันหนึ่งหรือทั้งหมดจำกผู้ให้เช่ำในรำคำท้องตลำดตำมที่จะได้ตกลงกัน ณ วันที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำ กำรเช่ำ โดยผู้เช่ำมีหน้ำที่ช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธิ์และค่ำธรรมเนียมต่ำง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกำรโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้เช่ำจะส่งมอบรถยนต์ที่เช่ำคืนตำมสภำพที่ใช้งำนได้
ตำมปกติในขณะครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำ 
 2.2.5 กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกรณีของกำรเช่ำซื้อรถยนต์และกำรเช่ำรถยนต์ แบบลิสซิ่งนั้น 
มีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกัน โดยกำรเช่ำซื้อรถยนต์มักมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยแบบเงินต้น
คงที่  (Flat Rate)  ส่วนกำรเช่ำรถยนต์แบบลิสซิ่งมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  
(Effective Rate) ซึ่งดอกเบี้ยแบบเงินคงที่และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  กำรคิดอัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อแบบเงินต้นคงที่  (Flat Rate) ส่วนมำกใช้ส ำหรับ  
กำรเช่ำซื้อรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ ซึ่งผู้เช่ำจะต้องช ำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำ ๆ 
กันทุกงวด ตลอดระยะเวลำที่เช่ำซื้อซึ่งจะค ำนวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้ำต้องช ำระจำกเงินต้น 
คงที่ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ ซึ่งจะค ำนวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้ำต้องช ำระจำกเงินต้นที่คงที่
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ28 

2.  กำรคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ส่วนมำกใช้ส ำหรับกำร
ค ำนวณดอกเบี้ยของสินเชื่อเกือบทุกประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อเพื่อกำรศึกษำ 
เป็นต้น โดยคิดดอกเบี้ยจำกเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด แม้ช่วงแรกจ่ำยดอกเบี้ยสูง แต่เดือนต่อ ๆ 
มำดอกเบี้ยจะลดลงตำมเงินต้น29 ซึ่งสัญญำลิสซิ่งรถยนต์จะมีกำรคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(Effective Rate)  

ในกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยของสัญญำลิสซิ่งในประเทศไทยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งเป็นสถำบันกำรเงินจะเป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 
เร่ืองหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรียก
ได้ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ที่ประกำศใช้เมื่อวันที่  3 สิงหำคม  

                                                           
28  ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.). (ม.ป.ป.). รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย. สืบค้นเมื่อ 8 มีนำคม 2557, จำก

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest8.aspx  
29  ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.). (2556). รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย. สืบค้นเมื่อ 8 มีนำคม 2557, จำก 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest9.aspx  
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พ.ศ. 2551 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 มำตรำ 40 และมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ สถำบันกำรเงินอำจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้ำงช ำระ 
หรือดอกเบี้ยในระหว่ำงเวลำผิดนัดช ำระหนี้หรือค่ำบริกำรต่ำง ๆ หรือเบี้ยปรับในกำรช ำระหนี้ล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนดจำกผู้บริโภค ซึ่งเมื่อค ำนวณรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)  

สูตรค ำนวณหำดอกเบี้ยของสัญญำลิสซิ่ง30 
สมมติว่ำเรำอยำกได้รถยนต์รำคำ 500,000 บำท ระยะเวลำผ่อนไม่เกิน 2 ปีอัตรำดอกเบี้ย 

12% ต่อปี 
กำรค ำนวณดอกเบี้ยสัญญำลิสซิ่ง – ดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  

 
 ดอกเบี้ยจ่ำยต่องวด = เงินต้น × อัตรำดอกเบี้ยต่อปี  
     จ ำนวนงวดที่ผ่อนต่อปี 
 เงินต้นจ่ำยแต่ละงวด =  จ ำนวนเงินที่จ่ำยในแต่ละงวด – ดอกเบี้ยจ่ำยต่องวด 
 เงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด =  ยอดหน้ีคงเหลือ – เงินต้นที่ลดลง 
 

ก ำหนดให้จ่ำยเงินงวดเท่ำกับ 23,537 บำทต่องวด 
งวดที่ 1 
1.  ค ำนวณดอกเบี้ยงวดที่ 1 =  (500,000 × 12%) ÷ 12 =  5,000 บำท 
2.  ค ำนวณเงินต้นจ่ำยงวดที่ 1  =  23,537 – 5,000 =  18,537 บำท 
3.  ค ำนวณเงินต้นคงเหลือจำกกำรจ่ำยงวดที่  1 = 500,000 – 18,537 = 481,463 บำท  

(จะเป็นเงินต้นส ำหรับค ำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ 2)  
งวดที่ 2 
1.  ค ำนวณดอกเบี้ยงวดที่ 2 =  (481,463 × 12%) ÷ 12 =  4,815 บำท 
2.  ค ำนวณเงินต้นจ่ำยงวดที่ 2  =  23,537 – 4,815 =  18,722 บำท 
3.  ค ำนวณเงินต้นคงเหลือจำกกำรจ่ำยงวดที่  2 = 481,463 – 18,722 = 462,741 บำท 

(จะเป็นเงินต้นส ำหรับค ำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ 3)  
หำกค ำนวณจนครบทุกงวด (24 งวด) ดอกเบี้ยจ่ำยทั้งหมดจะเท่ำกับ 64,882 บำทเงิน

รวมที่ต้องจ่ำยให้กับผู้ให้สินเชื่อทั้งหมดจะเท่ำกับ 564,882 บำท เมื่อเทียบดอกเบี้ยจ่ำยที่คิดโดยอัตรำ
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกกับเงินต้นที่ได้รับ ดอกเบี้ยจ่ำยค ำนวณคร่ำว ๆ จะเท่ำกับ 
                                                           

30  ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.). (ม.ป.ป.). เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภำพันธ์ 
2557, จำก http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/credit1.aspx  

DPU

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/credit1.aspx


29 

= (64,882 ÷ 2) ÷ 500,000 = 6.49 % ต่อปี 
จำกกำรศึกษำอัตรำดอกเบี้ยลิสซิ่งตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่   

สนส. 83/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับที่สถำบัน
กำรเงินอำจเรียกได้ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว ท ำให้ทรำบว่ำกำร
ค ำนวณอัตรำดอกเบี้ยสัญญำลิสซิ่ ง เป็นแบบดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดจำกเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวด ส่งผลให้ดอกเบี้ยที่จะต้องช ำระในแต่ละงวด
ลดลงตำมไปด้วย 
 
2.3  เปรียบเทียบข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์กับสัญญาอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในข้อสัญญาท่ี
เป็นสาระส าคัญ 

ธุรกิจลิสซิ่งมีลักษณะของกำรประกอบกำรและกำรก ำหนดเนื้อหำของข้อสัญญำลิสซิ่ง 
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำแบบทั่วไป แต่ก็มีลักษณะบำงประกำรที่ถือว่ำ 
เป็นลักษณะที่พิเศษกว่ำสัญญำเช่ำแบบธรรมดำทั่วไป ดังนั้นจึงควรท ำกำรศึกษำถึงสัญญำลิสซิ่ง
ควบคู่กับสัญญำแบบธรรมดำทั่วไป เพื่อให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัญญำแบบลิสซิ่ง 
กับสัญญำเช่ำทรัพย์แบบธรรมดำทั่วไป ดังนี ้
 2.3.1  สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ 

สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์เป็นสัญญำที่ผู้เป็นเจ้ำของรถยนต์น ำรถยนต์ของตนออกให้เช่ำ  
โดยให้ค ำมั่นว่ำจะขำยรถยนต์นั้น ๆ แก่ผู้ เช่ำซื้อหรือให้ค ำมั่นว่ำจะให้รถยนต์นั้น ๆ ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้เช่ำซื้อ เมื่อผู้เช่ำซื้อได้ท ำกำรช ำระเงินครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้แล้วซึ่งเป็นไป
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 572 โดยมีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.  สัญญำเช่ำซื้อเป็นสัญญำที่มีคู่สัญญำ 2 ฝ่ำย คือฝ่ำยผู้ให้เช่ำซื้อและฝ่ำยผู้เช่ำซื้อ 
2.  ผู้ให้เช่ำซื้อเอำทรัพย์สินออกให้เช่ำ  โดยผู้ให้เช่ำซื้อต้องเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน  

ที่ให้เช่ำซื้อ 
3.  ผู้ให้เช่ำซื้อให้ค ำมั่นว่ำจะขำยทรัพย์สินหรือว่ำจะให้ทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์  

ของผู้เช่ำซื้อ 
4.  ผู้เช่ำซื้อได้ใช้เงินครบตำมที่ก ำหนดเท่ำนั้นเท่ำนี้ครำว 
ซึ่งสัญญำเช่ำซื้อนี้ ผู้เช่ำซื้อมีวัตถุประสงค์ในกำรได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ำซื้อ  

เมื่อตนได้ช ำระค่ำเช่ำซื้อครบถ้วนตำมสัญญำเช่ำซื้อแล้ว31 
                                                           

31  มำนะ พิทยำภรณ์. (2521). ค ำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน 
จ้างท าของและรับขน. น. 28. 
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ตำมสัญญำเช่ำซื้อผู้ให้เช่ำซื้อและผู้เช่ำซื้อจะตกลงเลิกสัญญำกันก่อนก ำหนดก็ได้  
เมื่อเลิกสัญญำกันแล้วย่อมส่งผลให้สัญญำเช่ำซื้อระงับลงและเมื่อสัญญำระงับลงแล้วคู่สัญญำต้อง
ให้แต่ละฝ่ำยกลับคืนสู่สถำนะเดิม ซึ่งเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ดังนี้ 

1.  ในกรณีที่ผู้เช่ำซื้อบอกเลิกสัญญำ จะเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ 573 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ผู้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำในเวลำใดเวลำหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบ
ทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้ำของด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง” 

2.  ในกรณีที่ผู้ให้เช่ำซื้อบอกเลิกสัญญำจะเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์มำตรำ 574 ที่ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองครำวติด ๆ กันหรือกระท ำผิด
สัญญำในข้อที่เป็นส่วนส ำคัญ เจ้ำของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญำเสียก็ได้ ถ้ำเช่นนั้นบรรดำเงินที่ได้
ใช้มำแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้ำของทรัพย์สินและเจ้ำของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้ำครอง
ทรัพย์สินนั้นได้ด้วย 

อนึ่งในกรณีกระท ำผิดสัญญำเพรำะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นครำวที่สุดนั้น ท่ำนว่ำเจ้ำของ
ทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดำเงินที่ได้ใช้มำแล้วแต่ก่อนและกลับเข้ำครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อ
ระยะเวลำใช้เงินได้พ้นก ำหนดไปอีกงวดหนึ่ง” ซึ่งหำกท ำกำรพิจำรณำประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์มำตรำ 574 ข้ำงต้นแล้วท ำให้ทรำบว่ำหำกเป็นกรณีที่ผู้เช่ำซื้อมีกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำซื้อ
เพียงครำวเดียวหรือมีกำรผิดนัดไม่ใช้เงินสองครำวแต่ไม่ติดต่อกัน  ผู้ให้เช่ำซื้อก็จะเลิกสัญญำ  
ตำมมำตรำนี้ไม่ได้ ซึ่งผู้ให้เช่ำซื้อคงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย เช่น สำมำรถเรียกดอกเบี้ยในค่ำเช่ำซื้อ  
ที่ค้ำงช ำระได้เท่ำนั้น แต่มำตรำ 574 นี้คู่สัญญำสำมำรถตกลงยกเว้นให้เป็นอย่ำงอ่ืนได้ เนื่องจำกมิใช่
บทบัญญัติอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

ซึ่งกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำซื้อ  2 ครำวติดต่อกันนั้นหรือกำรกระท ำข้อสัญญำ 
ในข้อที่เป็นส่วนส ำคัญ ไม่ได้ท ำให้สัญญำเช่ำซื้อระงับไปโดยอัตโนมัติ เพียงแต่กฎหมำยก ำหนดให้
สิทธิแก่ผู้ให้เช่ำซื้อที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำได้เท่ำนั้น  หำกผู้ให้เช่ำซื้อไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญำ  
ยังคงรับช ำระค่ำเช่ำซื้อต่อมำ สัญญำเช่ำซื้อก็ไม่ระงับ และหำกผู้ให้เช่ำซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ 
ผู้ให้เช่ำซื้อก็สำมำรถท ำได้ โดยไม่ต้องมีกำรเตือนหรือบอกกล่ำวให้ผู้เช่ำซื้อทรำบล่วงหน้ำว่ำ  
ผู้ให้เช่ำซื้อจะเลิกสัญญำหรือเตือนให้ผู้เช่ำซื้อน ำค่ำเช่ำซื้อมำช ำระหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำ  
เช่ำซื้อก่อน32 

                                                           
32 ไผทชิต เอกจริยกร ก (2552). ค าอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ. น. 322. 
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 2.3.2  สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ 
สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์เป็นสัญญำซื้อขำยประเภทหนึ่งที่ผู้ซื้อไม่ต้องช ำระรำคำ

สิ้นเชิงในครำวเดียวกัน เมื่อเป็นสัญญำขำยโดยหลักย่อมอยู่ภำยใต้บังคับของประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์มำตรำ 458 “กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขำยนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ท ำ
สัญญำซื้อขำยกัน” กล่ำวคือ ทันทีที่ท ำสัญญำซื้อขำย กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ย่อมโอนจำกผู้ขำยไปยัง 
ผู้ซื้อเว้นแต่จะมีข้อตกลงหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้จนกว่ำผู้ซื้อช ำระรำคำครบก็สำมำรถท ำได้ตำมหลัก
เสรีภำพ ซึ่งรำคำของกำรซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ ผู้ขำยได้รวมดอกเบี้ยและก ำไรเข้ำไว้ในรำคำขำย
เงินผ่อนแล้ว เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรที่จะเสียรถยนต์นั้น ในสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนนี้ 
เฉพำะกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ชนิดพิเศษเท่ำนั้นที่ต้องท ำตำมแบบที่กฎหมำย
บังคับ คือ กำรท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ในสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนนี้  
เมื่อโดยหลักกำรกรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เวลำท ำสัญญำซื้อขำย  ภัยพิบัติใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภำยหลังโดยไม่ใช่ควำมผิดของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  ย่อมตกเป็นพับแก่ผู้ซื้อที่ เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นแล้ว  สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำตำมสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนนี้  
ไม่ว่ำคู่สัญญำฝ่ำยผู้ซื้อหรือผู้ขำยจะบอกเลิกสัญญำได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุที่ก ำหนดโดยข้อสัญญำหรือโดย
บทบัญญัติของกฎหมำยเท่ำนั้น เมื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำแล้ว ผลของกำรบอกเลิกสัญญำย่อม
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 391 “เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งได้
ใช้สิทธิเลิกสัญญำแล้ว คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจ ำต้องให้อีกฝ่ำยหนึ่งได้กลับสู่ฐำนะดั่งที่เป็นอยู่เดิม  
ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภำยนอกหำได้ไม่ 

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่ำวมำในวรรคต้นนั้น ท่ำนให้บวกดอกเบี้ยเข้ำด้วย
คิดต้ังแต่เวลำที่ได้รับไว้ 

ส่วนที่เป็นกำรงำนอันได้กระท ำให้ และเป็นกำรยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น กำรที่จะชดใช้คืน 
ท่ำนให้ท ำได้ด้วยใช้เงินตำมควรค่ำแห่งกำรนั้น ๆ หรือถ้ำในสัญญำมีก ำหนดให้ใช้เงินตอบแทน 
ก็ให้ใช้ตำมนั้น 

กำรใช้สิทธิเลิกสัญญำนั้น หำกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่” กล่ำวคือ 
คู่กรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องคืนสู่ฐำนะเดิม ผู้ซื้อเองก็จะได้เงินที่ช ำระไปแล้วคืนพร้อมดอกเบี้ย แต่ต้องให้
ค่ำใช้ทรัพย์33 

                                                           
33  แหล่งเดิม. น. 244. 
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2.3.3  สัญญำเช่ำรถยนต์ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ 537 ได้มีก ำหนดไว้ว่ำ “อันว่ำเช่ำ

ทรัพย์สินนั้น คือ สัญญำซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่ำผู้ให้เช่ำ ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่ำผู้เช่ำ  
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งชั่วระยะวลำอันมีจ ำกัดและผู้เช่ำตกลงจะ
ให้ค่ำเช่ำเพื่อกำรน้ัน” โดยมีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.  สัญญำเช่ำรถยนต์เป็นสัญญำที่มีคู่สัญญำ 2 ฝ่ำย คือ ผู้ให้เช่ำฝ่ำยหนึ่งและผู้เช่ำ 
อีกฝ่ำยหนึ่ง 

2.  ผู้ให้เช่ำตกลงให้ผู้เช่ำได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่ำนั้น 
3.  ก ำหนดระยะเวลำในกำรเช่ำรถยนต์ต้องมีระยะเวลำอันจ ำกัด 
4.  ผู้เช่ำมีหน้ำที่ในกำรช ำระค่ำเช่ำรถยนต์ 
สัญญำเช่ำรถยนต์นี้ผู้เช่ำมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คงมีเพียง

กำรได้ใช้สอยประโยชน์จำกรถยนต์ที่เช่ำเท่ำนั้น กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังคงเป็นของผู้ให้เช่ำ
รถยนต์ ซึ่งผู้ที่จะให้เช่ำรถยนต์นี้ไม่จ ำต้องเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่ำก็ได้  จำกกำรศึกษำ
สัญญำเช่ำรถยนต์ มีสำระส ำคัญดังนี้ 

1.  หลักเกณฑ์ในกำรเช่ำรถยนต์ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 538 “เช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้นถ้ำมิได้มี

หลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้องรับผิดเป็นส ำคัญ ท่ำนว่ำจะฟ้องร้อง
ให้บังคับคดีหำได้ไม่ ถ้ำเช่ำมีก ำหนดเวลำกว่ำสำมปีขึ้นไปหรือก ำหนดตลอดอำยุของผู้เช่ำหรือผู้ให้
เช่ำไซร้หำกมิได้ท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ท่ำนว่ำกำรเช่นนั้น  
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เพียงสำมปี” ซึ่งตำมบทบัญญัตินี้เป็นกรณีของกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
เท่ำนั้น ในกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์  เช่น เช่ำรถยนต์ กฎหมำยมิได้ก ำหนดว่ำจะต้องท ำตำมแบบ 
หรือจะต้องท ำตำมหลักเกณฑ์แต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังเช่นกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่  ดังนั้นกำรเช่ำ
สังหำริมทรัพย์แม้ตกลงเช่ำกันด้วยวำจำก็สำมำรถท ำได้และมีผลผูกพันคู่สัญญำไม่ว่ำสังหำริมทรัพย์
นั้นจะมีรำคำมำกน้อยเพียงใด34  

                                                           
34  แหล่งเดิม. น. 65. 
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดของผู้ให้เช่ำ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้บัญญัติถึงหน้ำที่และ ควำมรับผิดของผู้ให้เช่ำ

ไว้ในมำตรำ 539 และตั้งแต่มำตรำ 546-551 ซึ่งพอสรุปได้เป็น 5 ประกำรใหญ่ ๆ 35 คือ 
2.1  หน้ำที่ในกำรออกค่ำฤชำธรรมเนียมในกำรท ำสัญญำจ ำนวนคร่ึงหนึ่ง 
2.2  หน้ำที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ำ 
2.3  หน้ำที่ในกำรชดใช้เงินค่ำใช้จ่ำยซึ่งผู้เช่ำได้ออกไปโดยควำมจ ำเป็นและสมควรเพื่อ

รักษำทรัพย์สินที่เช่ำ 
2.4  ควำมรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่ำ 
2.5  ควำมรับผิดในกำรรอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่ำ 
3.  หน้ำที่และควำมรับผิดของผู้เช่ำ36 
 3.1  หน้ำที่ต้องช ำระค่ำฤชำธรรมเนียมในกำรท ำสัญญำเช่ำคร่ึงหนึ่ง 
 3.2  หน้ำที่เกี่ยวกับกำรใช้สอยทรัพย์สินที่เช่ำ 
  1. ผู้เช่ำจะน ำทรัพย์สินที่เช่ำไปให้บุคคลอ่ืนเช่ำช่วงไม่ได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ

บำงส่วน 
  2. ผู้เช่ำจะโอนสิทธิกำรเช่ำของตนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนไปให้แก่

บุคคลภำยนอกไม่ได้ 
  3. ผู้เช่ำทรัพย์สินต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่ำตำมที่ใช้กันเป็นปกติประเพณีนิยมหรือ

ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่เช่ำเสียหำยหรือสูญหำย 
 3.3  หน้ำที่ในกำรสงวนรักษำทรัพย์สินและดูแลทรัพย์สินที่เช่ำ 
 3.4  หน้ำที่ไม่ท ำกำรดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินที่เช่ำ 
 3.5  หน้ำที่ยินยอมให้ผู้เช่ำกระท ำกำรบำงอย่ำงแก่ทรัพย์สินที่เช่ำ 
  1. หน้ำที่ยินยอมให้ผู้เช่ำตรวจทรัพย์สินที่ให้เช่ำ 
  2. หน้ำที่ยินยอมให้ผู้ให้เช่ำท ำกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีที่เป็นกำรจ ำเป็น

เร่งร้อน 
 3.6  หน้ำที่ช ำระค่ำเช่ำ 
 3.7  หน้ำที่คืนทรัพย์สินที่เช่ำ 

                                                           
35  แหล่งเดิม. น. 103. 
36  แหล่งเดิม. น. 127. 
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4.  ควำมระงับของสัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำทรัพย์สินนั้น  อำจระงับไปด้วยสำเหตุต่ำง  ๆ กันและกำรเลิกสัญญำ 

เช่ำทรัพย์สินอำจจะมีผลมำจำกข้อตกลงของสัญญำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้37 
4.1  เมื่อสิ้นสุดเวลำกำรเช่ำ  ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ  564  

“อันสัญญำเช่ำนั้น ท่ำนว่ำย่อมระงับไปเมื่อสิ้นก ำหนดเวลำที่ได้ตกลงกันไว้  มิพักต้องบอกกล่ำว
ก่อน” ซึ่งตำมมำตรำนี้ทั้งฝ่ำยผู้ให้เช่ำและฝ่ำยผู้เช่ำไม่จ ำต้องบอกกล่ำวเลิกสัญญำให้อีกฝ่ำยทรำบ
ก่อน 

4.2  ทรัพย์สินที่เช่ำสูญหำยหมด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ 567 
“ถ้ำทรัพย์สินซึ่งให้เช่ำสูญหำยไปทั้งหมดไซร้ ท่ำนว่ำสัญญำเช่ำย่อมระงับไปด้วย” ซึ่งตำมมำตรำนี้ 
เมื่อทรัพย์สินที่เช่ำได้สูญหำยไปทั้งหมดแล้ว ก็จะมีผลท ำให้สัญญำเช่ำทรัพย์นั้นระงับลงไปทันที 
โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำกำรสูญหำยของทรัพย์สินที่เช่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมผิดของคู่สัญญำฝ่ำยใดหรือ
เกิดจำกเหตุสุดวิสัย 

4.3  ผู้ให้เช่ำบอกเลิกสัญญำ  
 1. ผู้ให้เช่ำไม่ช ำระค่ำเช่ำ ตำมมำตรำ 560 “ถ้ำผู้เช่ำไม่ช ำระค่ำเช่ำผู้ให้เช่ำจะบอก

เลิกสัญญำเสียก็ได้ แต่ถ้ำค่ำเช่ำนั้นจะพึงส่งเป็นรำยเดือนหรือส่งเป็นระยะยำวกว่ำรำยเดือนขึ้นไป 
ผู้ให้เช่ำต้องบอกกล่ำวแก่ผู้เช่ำก่อนว่ำให้ช ำระค่ำเช่ำภำยในเวลำใด ซึ่งพึงก ำหนดอย่ำให้น้อยกว่ำ  
15 วัน”  

 2. ผู้เช่ำใช้ทรัพย์สินที่เช่ำเพื่อกำรอย่ำงอ่ืนนอกจำกที่ใช้กันตำมปกติประเพณีนิยม 
หรือกำรดั่งก ำหนดไว้ในสัญญำและผู้ให้เช่ำบอกกล่ำวให้ผู้เช่ำปฏิบัติให้ถูกต้องตำมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมำยหรือข้อสัญญำนั้น ๆ และผู้เช่ำละเลยเสีย 

 3. ผู้เช่ำไม่ท ำกำรสงวนทรัพย์สินที่เช่ำนั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน
ของตนเองหรือไม่ท ำกำรบ ำรุงรักษำทั้งท ำกำรซ่อมแซมเล็กน้อย และผู้ให้เช่ำ ได้บอกกล่ำวให้ผู้เช่ำ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมบทกฎหมำยหรือสัญญำนั้น ๆ และผู้เช่ำละเลยเสีย 

 4. ผู้เช่ำให้เช่ำช่วงหรือโอนสิทธิกำรเช่ำโดยมิชอบ 
4.4  ผู้ให้เช่ำโอนกรรมสิทธิ์ในสังหำริมทรัพย์ที่ เช่ำ  ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง 

และพำณิชย์มำตรำ 569 “อันสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพรำะเหตุโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่ำ” ซึ่งมำตรำนี้ใช้เฉพำะกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์แต่ไม่ใช้บังคับแก่กำร
เช่ำสังหำริมทรัพย์ ดังนั้นถ้ำมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ในสังหำริมทรัพย์ที่เช่ำ สัญญำเช่ำย่อมระงับและ
ผู้รับโอนไม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้ำที่ของผู้รับโอนซึ่งมีต่อผู้เช่ำนั้น 
                                                           

37  แหล่งเดิม. น. 172-199. 
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4.5  ผู้เช่ำตำย สัญญำเช่ำเป็นสัญญำที่ผู้ให้เช่ำค ำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่ำเป็นส ำคัญว่ำ
จะให้เช่ำทรัพย์สินหรือไม่  เพรำะว่ำทรัพย์สินที่เช่ำจะตกอยู่ภำยใต้กำรใช้สอยและกำรได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำของผู้เช่ำ โดยผู้เช่ำจะเป็นผู้ครอบครองและดูแลรักษำทรัพย์สินดังกล่ำว 
ลักษณะนี้เองสัญญำเช่ำจึงเป็นสัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรเฉพำะตัวผู้เช่ำ  ดังนั้นแม้ในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เร่ืองเช่ำทรัพย์จะมิได้มีกำรก ำหนดไว้ว่ำ  ถ้ำผู้เช่ำตำยสัญญำเช่ำจะระงับ  
แต่โดยลักษณะของสัญญำเช่ำดังกล่ำวที่ค ำนึงถึงคุณสมบัติเฉพำะตัวของผู้เช่ำ เมื่อผู้เช่ำตำยสัญญำ
เช่ำก็ระงับไม่ตกทอดถึงทำยำทของผู้เช่ำ 

4.6  ผู้เช่ำบอกเลิกสัญญำ ซึ่งกำรที่ผู้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำนี้เหตุอำจเกิดจำกผู้ให้เช่ำ 
ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งโดยสภำพไม่เหมำะสมแก่กำรที่จะใช้ประโยชน์  ทรัพย์ที่เช่ำช ำรุดบกพร่อง 
และผู้ให้เช่ำไม่แก้ไขภำยในระยะเวลำอันควรเมื่อผู้เช่ำบอกกล่ำวแล้ว  หรือเมื่อผู้ให้เช่ำต้องกำร
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ำ แต่กำรซ่อมแซมนั้นใช้เวลำนำนจนท ำให้ไม่เหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์ 

4.7  ผู้ให้เช่ำหรือผู้เช่ำบอกเลิกสัญญำเช่ำที่ไม่มีก ำหนดเวลำเช่ำ 
จะเห็นได้ว่ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์นั้น เนื้อหำของข้อสัญญำบำงประกำรมีลักษณะ  

ที่คล้ำยคลึงกับสัญญำธรรมดำทั่วไป แต่ก็มีเนื้อหำบำงส่วนที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกสัญญำธรรมดำ
ทั่วไปซึ่งถือว่ำเป็นลักษณะเฉพำะของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์เท่ำนั้น 
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มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และ

กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นการจัดหารถยนต์ให้เช่าตามความต้องการและ  

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์เกิดมาจากการ  
ที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคต้องการรถยนต์มาใช้ในกิจการหรือน ามาใช้ประโยชน์ของตน  
แต่ไม่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่เสื่อมราคาไปตามระยะเวลา
ของการใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงพยายามลดต้นทุนในการด าเนินกิจการของตน จึงท าสัญญา
ลิสซิ่งรถยนต์แทนการซื้อรถยนต์ ซึ่งการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นั้น ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์เป็นได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและ
ผู้ผลิตรถยนต์ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธนาคารพาณิชย์ จะมีการก ากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งได้ อีกทั้งในเร่ืองของสัญญาลิสซิ่งก็มีการก าหนดรายละเอียดในสัญญาว่าต้องมีรายละเอียด
เช่นใดบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้ามาก ากับดูแลสัญญาโดยตรง หากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัทเงินทุน 
ก็จะมีกระทรวงการคลังเข้ามาก ากับดูแล และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัท
ประกันชีวิต ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) จะเข้า
มาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิต แต่หากเป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์ที่ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์  ไม่มีองค์กรหรือกฎระเบียบ 
ข้อบังคับใด ๆ ที่ เข้ามาก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  ดังนั้นการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
จึงด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นบทกฎหมายทั่วไป อีกทั้งในเร่ืองของ
การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ก็เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) ที่ถือ
เป็นหลักอิสระในทางแพ่ง (Private of Autonomy) ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเข้ามาก ากับดูแลเช่นกัน 
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3.1  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นได้

ทั้งสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นสถาบัน
การเงินจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้มีการด าเนินการ
จัดตัง้องค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมิใช่สถาบันการเงิน 
หามีองค์กรใดเข้ามาก ากับดูแลการด าเนินการธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ไม่  ดังนั้น การประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน จึงต้องด าเนินการ ตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัททั่วไป 
 3.1.1  การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 

เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยนั้น มีทั้งการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
โดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ 
แต่การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งกลับมีความแตกต่างกัน ซึ่งในการด าเนินการธุรกิจลิสซิ่ง
โดยบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ จะด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  อันเป็นบทบัญญัติที่ ใช้บังคับทั่วไปในการจัดตั้ งบริษัทต่าง  ๆ แต่หากในกรณีที่  
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธนาคารพาณิชย์  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาก ากับดูแล
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัทเงินทุนกระทรวงการคลังจะเข้ามาก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทเงินทุน และหากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัท
ประกันชีวิต ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ)  
จะมีประกาศนายทะเบียนเข้ามาก ากับดูแลการจัดตั้งธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิตซึ่งการที่
องค์กรต่างกันประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแต่มีมาตรฐานในการก ากับดูแลที่แตกต่างกัน 
ย่อมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ได้  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ในการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ จึงท าการพิจารณา
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

3.1.1.1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 
ในการที่บุคคลหลายคนร่วมกันท าธุรกิจการค้านี้  ถ้าเขาประสงค์จะให้ ทุกคนมีสิทธิ 

เท่าเทียมกันในการด าเนินงาน และทุกคนยอมรับผิดในหนี้สินที่เกิดจากการด าเนินงานโดยไม่จ ากัด 
เสมือนหนึ่งกิจการค้านั้นเป็นของทุกคนร่วมกัน เขาก็อาจตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญโดยไม่ต้องจด
ทะเบียนห้างนั้น แต่ถ้าเขาประสงค์จะให้กิจการค้านั้นเป็นเอกเทศต่างหาก จากตัวผู้ร่วมกิจการ  
เขาก็อาจจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลขึ้นมา ถ้าผู้ร่วมกิจการค้านั้น บางคนไม่ประสงค์ 
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จะรับผิดในหนี้สินของกิจการค้านั้นโดยไม่จ ากัด กิจการค้านั้นก็อาจจดทะเบียน ในรูปของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือถ้าหากผู้ร่วมกิจการค้าทุกคนประสงค์จะรับผิดในหนี้สิน ของกิจการค้านั้นมี
จ านวนจ ากัดตามที่ตนสามารถจะรับผิดได้ เขาก็อาจจดทะเบียนกิจการค้านั้น ขึ้นเป็นบริษัทจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนและบริษัทนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างหาก จากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นด้วย แต่ก็มิได้หมายความว่ากิจการค้าที่ เป็นนิติบุคคลจะมีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนที่จด
ทะเบียนและบริษัทจ ากัดเท่านั้น มีองค์การค้าและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ของรัฐบาลซึ่งตั้งขึ้นเป็น 
นิติบุคคลโดยเฉพาะพระราชบัญญัติต่าง ๆ และมีกิจการค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
อ่ืนอีก เช่น สหกรณ์การค้าต่าง ๆ เป็นต้น38 

ซึ่งประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1013 ที่บัญญัติไว้ว่า “อันว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
นั้น ท่านก าหนดเป็นสามประเภท คือ 

(1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(2)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(3)  บริษัทจ ากัด” 
โดยแต่ละประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1025 ได้ก าหนด

ว่า “อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิด
ร่วมกันเพื่อหน้ีทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ากัด” 

2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 ได้ก าหนด
ว่า “อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น  คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่งซึ่งมีผู้ เป็นหุ้นส่วนสองจ าพวก  
ดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 

 (1) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวน
เงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจ าพวกหนึ่ง และ 

 (2)  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้าง
หุ้นส่วนไม่มีจ ากัดจ านวนอีกพวกหนึ่ง” และ 

3.  บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1096 “อันว่าบริษัท
จ ากัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กันโดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิด
จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ” 

                                                           
38  โสภณ รัตนากร. (2553). ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยหุ้นส่วนบริษัท. น. 2. 
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นอกจากนี้ยังมีบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ได้ให้ความหมายของบริษัทมหาชนจ ากัดไว้ว่า “บริษัทมหาชนจ ากัด  
คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้น มีความ
รับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้
ในหนังสือบริคณห์สนธิ”39 ด้วยเหตุที่บริษัทมหาชนจ ากัดเป็นบริษัทประเภทหนึ่งบริษัทมหาชน
จ ากัดและบริษัทจ ากัดจึงมีลักษณะพื้นฐานหลายประการที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทมหาชนจ ากัดและในบริษัทจ ากัดมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ แต่ลักษณะเฉพาะประการส าคัญที่สุดของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ท าให้
บทบัญญัติในหลาย ๆ เร่ืองของบริษัทมหาชนจ ากัดเปลี่ยนแปลงไปจากบทบัญญัติ  ที่ใช้บังคับกับ
บริษัทจ ากัด ได้แก่บริษัทมหาชนจ ากัดตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ของผู้เร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด  
ที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งท าให้การด าเนินกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัด มีความเชื่อมโยงกับ
ประชาชนจ านวนมาก (และเป็นที่มาของถ้อยค าว่า “บริษัทมหาชน”) และ อาจกระทบต่อเงินออม
ของประชาชนที่น ามาลงทุนซึ่งหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด ดังนั้นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
มหาชนจ ากัด จึงเคร่งครัดยิ่งกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทจ ากัด อีกทั้งยังต้องก าหนดให้มี
องค์กรก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน
ทั้งหลายเป็นส าคัญ40 

ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีบริษัททั้งที่เป็นบริษัทของคนไทยเองรวมถึง
บริษัทต่างด้าวซึ่งการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจนี้ ได้อาศัยอ านาจ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116  
ตอนที่ 123 ก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้ คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งรวมถึง การประกอบธุรกิจลิสซิ่งด้วย จากสถิติของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการอนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวมถึง 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่ง จะเห็นได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวของประเทศต่าง ๆ  
เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีจ านวนที่เพิ่มมากขึ้นรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้41 

                                                           
39  จันตรี สินศุภฤกษ์. (2552). ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วย หุ้นส่วนและบริษัท. 

น. 25. 
40  นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธ์. (2555). หลักกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วน บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด. 

น. 391. 
41  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2556). กำรอนุญำตกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว.  สืบค้นเมื่อ 8 

กุมภาพันธ ์2557, จาก http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/H26_201312.pdf 
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ตารางท่ี 3.1 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2543-31 ธันวาคม 2556 
 

 
ประเภทธุรกิจ 

 

การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ประเทศที่เข้ามาลงทุน 

ญี่ปุ่น สิงคโปร ์ เยอรมนี ฮ่องกง สหราช 
อาณาจักร 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ฝร่ังเศส เนเธอร์ 
แลนด ์

สาธาณรัฐ 
เกาหล ี

สวิต 
เซอร์แลนด์ 

อ่ืน ๆ  รวม 

ธุรกิจบริการ* 666 199 49 71 39 43 52 112 24 35 244 1,534 

หมายเหตุ.  *ธุรกิจบริการ ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ บริการให้เช่า ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน บริการซ่อมแซมสินค้าเฉพาะยี่ห้อ ฯลฯ 
 

จากตารางข้างต้น ท าให้ทราบว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของคนต่างด้าวเป็นการ
ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ที่ถือได้ว่ามีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าประเทศอ่ืน 

ซึ่งการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีความประสงค์
จะประกอบธุรกิจ สามารถด าเนินการประกอบธุรกิจได้โดยจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น  
นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสียก่อน เช่น จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดก็ได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก าหนดและเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้วย่อมสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของตนได้และในกรณีของการขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัททั่ว ๆ ไปนั้นสามารถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้โดยการจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทอ่ืน ๆ โดยมีขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทดังตอ่ไปนี้42 

1.  ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 
2.  จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 
3.  ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าชื่อซ้อ

                                                           
42 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2557, จาก

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf 
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หุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนได้) และผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อ
หุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น 

4.  ผู้เร่ิมก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท 
5.  กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุก
คนได้ช าระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6.  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท 
1) ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)  
2) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่/สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจ าบ้าน

ของที่ต้ังส านักงาน E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ 
3) วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า (ในกรณีของการขออนุญาต

ประกอบธุรกิจลิสซิ่งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีการก าหนดให้ครอบคลุมถึงกิจการลิสซิ่งด้วย)  
4) ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่

ต่ ากว่า 5 บาท)  
5) ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจ านวนหุ้นที่ผู้เร่ิมก่อการจองซื้อไว้ 
6) ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน 
7) อากรแสตมป์ 200 บาท 
8) ข้อบังคับ (ถ้ามี)  
9) จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช าระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
10) ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ 
11) รายชื่อหรือจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัท (อ านาจกรรมการ)  
12) ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
13) ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
14) ตราส าคัญ (บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราส าคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอ านาจ

กรรมการไม่ได้ก าหนดให้ต้องประทับตราส าคัญด้วย)  
15) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่/สาขา 

7.  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
1) ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1)  
2) แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท 
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4) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)  
5) แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)  
6) รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)  
7) แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบก าหนด 
8) หลักฐานให้ความ เห็นชอบในการจัดตั้ งบ ริษัท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต 
บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโลหรือกิจการห้องเย็น)  

9) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)  
10) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความ

เห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ 
11) ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
12) ส าเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)  
13) ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
14) กรณีบริษัทจ ากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงร้อยละ 50 

ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจ ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง
หรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน  
โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ านวนเงินที่สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น  
แต่ละราย 

15) แบบ สสช.1 จ านวน 1 ฉบับ 
16) แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขป 
17) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน 
18) ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
19) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้

ด้วยตนเองก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกอากร
แสตมป์ด้วย)  

8.  เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 
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9.  สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่ 
1) ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ยื่นจดทะเบียนได้ที่ 

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 6 เขต 
2) ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้าจังหวัดที่บริษัทมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 
3) ยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

3.1.1.2  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่  สนส.01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง 

การด าเนินการธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์เป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคได้เช่ารถยนต์ โดยที่ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้จัดหารถยนต์จาก
ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายหรือบุคคลที่สามตามความประสงค์หรือจากการเลือกของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคมีสิทธิในการได้ใช้ประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่านั้น  อีกทั้ง 
มีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ที่ เช่า  และเมื่อท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์แล้ว  
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคที่เช่ารถยนต์จะบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวก่อนที่จะครบระยะเวลา  
ที่ก าหนดกันไว้ไม่ได้ และเมื่อสัญญาลิสซิ่งสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคจะซื้อ
รถยนต์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งระหว่าง  
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคกับธนาคารพาณิชย์ 

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ได้มีการก ากับดูแลโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยได้มีการออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้
เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งได้  ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.01/2551 เร่ือง  
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งโดยประกาศฉบับนี้ 
ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอน 27 ก โดยมีเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้  คือ ที่ผ่านมา
รูปแบบความต้องการใช้เงินกู้ยืมของผู้บริโภคนอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน  เพื่อด าเนินธุรกิจหรือ 
การอุปโภคบริโภค (Loan Credit) แล้วยังมีความต้องการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปซื้อทรัพย์สิน (Sales 
Credit) โดยการเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งจากสถาบันการเงิน  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน 
ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการทางการเงินได้เพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ที่
ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้อนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2547  
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ซึ่งครอบคลุมถึงการขายและเช่ากลับคืน  (Sale and Lease Back)  โดยมีการขยายขอบเขต 
การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มาเป็นล าดับ ดังนี ้

1.  การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ 
โดยมีเงื่อนไขส าหรับการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) ที่ก าหนดให้ผู้ขายและ 
เช่ากลับคืนต้องเป็นนิติบุคคลและทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องไม่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
รถยนต์นั่งเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่เกินหนึ่ง
พันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก 
เหตุที่ต้องจ ากัดขอบเขตธุรกิจการขายและเช่ากลับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว  เนื่องจากมีข้อกังวลเร่ือง
ภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ค านวณผลตอบแทน ท าให้ผู้เช่าไม่ทราบภาระอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(Effective Interest Rate) ที่ถูกเรียกเก็บ 

2.  การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการขายและเช่ากลับคืนให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถให้บริการดังกล่าวกับบุคคลธรรมดาได้โดยไม่จ ากัดประเภททรัพย์สินตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2551 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถน าทรัพย์สินที่มีอยู่  
มาเป็นหลักประกันเพื่อการหาเงินทุนในระบบได้ (Asset Based Financial) โดยมีภาระดอกเบี้ยต่ า
กว่าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
ซึ่งใช้ค านวณผลตอบแทนให้ผู้เช่าทราบและเนื่องจากการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งเป็น
ธุรกรรมคล้ายการให้สินเชื่อ  ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ควรบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกับการให้สินเชื่อ 

การออกประกาศฉบับนี้ เพื่ อ อ้ าง อิงอ านาจตามกฎหมายให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ใดที่ได้รับการอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้วให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตใหม่อีก 

จากการพิจารณาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่ สนส. 01/2551 จะเห็นได้ว่า
ประกาศฉบับนี้ได้มีการออกใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการออกตามข้อก าหนด
ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่มีการบังคับใช้เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2551 โดยเป็นประกาศที่ออกมาใช้บังคับภายหลังจากที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับแล้วและเมื่อท าการพิจารณาเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้แล้ว  
ท าให้ทราบว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้มีการด าเนินการมาก่อนที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งการ
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ประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์แต่เดิมนั้นได้มีการประกอบธุรกิจลิสซิ่ งโดยอาศัย
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์  พ.ศ. 2505 (ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ 
พ.ศ. 2505 ได้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แล้ว) ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์ใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งก่อนที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการ เงิน  
พ.ศ. 2551 ใช้บังคับก็ให้ด าเนินธุรกิจลิสซิ่งต่อไปได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตใหม่อีก 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดขอบเขต 
ของการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินไว้ โดยก าหนดให้การประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ของธนาคาร
พาณิชย์เป็นธุรกรรมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส.01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและ  
ให้เช่าแบบลิสซิ่งเป็นการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งมิได้ให้หมายความ
รวมถึงบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ด้วยโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ได้ให้ค านิยาม “ธนาคารพาณิชย์” ไว้ว่า “ธนาคารพาณิชย์ หมายความว่าบริษัท
มหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และให้หมายความรวมถึงธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์” 

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ได้มีการให้ค านิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ลิสซิ่งไว้ว่า  

“ให้เช่าแบบลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นสัญญาเช่า
การเงิน (Financial Lease) โดยธนาคารพาณิชย์จัดหาทรัพย์สินตามความประสงค์ของผู้เช่ามาจาก
ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือบุคคลอ่ืนหรือเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืน  เพื่อให้ผู้ เช่าได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ผู้เช่า
จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารพาณิชย์และผู้เช่า 

“สัญญาเช่า” หมายความว่า สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง 
“ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้เช่าซื้อหรือผู้เช่าแบบลิสซิ่ง 
จากค านิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลิสซิ่งข้างต้น แม้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ฉบับนี้จะมิได้มีการให้ค านิยามค าว่า “สัญญาลิสซิ่ง” ไว้โดยตรงแต่ท าให้ทราบว่า “สัญญาลิสซิ่ง” 
คือ สัญญาที่ผู้ให้เช่าแบบลิสซิ่งให้ผู้เช่าแบบลิสซิ่งเช่าทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นสัญญาเช่าการเงิน  
(Financial Lease) โดยที่ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ที่จัดหาทรัพย์สินตามความประสงค์ของผู้เช่าแบบ
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ลิสซิ่งมาจากผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จาก ผู้เช่ารายอ่ืนเพื่อให้ผู้เช่า
แบบลิสซิ่งได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้  และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าแบบลิสซิ่งและ
ผู้เช่าแบบลิสซิ่ง อีกทั้งจากการพิจารณาค านิยามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ได้ให้ไว้  
แสดงให้เห็นว่าสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้จะมีลักษณะเป็น
สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) มิใช่สัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)  

ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 เร่ืองการอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ  
ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ไว้ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การก าหนดคุณสมบัติของธนาคารพาณิชย์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ  

ของธนาคารพาณิย์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้ในข้อ 5.3 (ก) มีรายละเอียดดังน้ี 
(ก)  มีฐานะการเงินและฐานะการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถกันเงินส ารอง 

ได้ครบถ้วน สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตลอดจนสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินอ่ืนใดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสั่งการเป็นกรณีพิเศษ  

2.  การขออนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้  ได้มีการก าหนดไว้ในข้อ 5.3 (ง)  

ว่า “ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งต้องยื่นหนังสือ
แสดงความจ านงที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชยให้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย” 

3.  การก าหนดข้อปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ 
มีการก าหนดข้อปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไว้ใน 

ข้อ 5.3 (ข) (ค) ดังนี ้  
(ข)  ให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

ในการปรับบทบาทและรูปแบบสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีสถาบันการเงินที่รับฝาก
เงินจากประชาชนอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกันมากกว่า  1 แห่ง/รูปแบบ ต้องจัดท าแผนการ 
ควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงิน
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แห่งอ่ืน เพื่อการด าเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ตามแนวทาง 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(ค)  จัดท าแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์  เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานและเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

4.  การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์  ได้มีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามา

ก ากับดูแลโดยมีการก ากับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามดังนี้ 
(ก)  ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงต่อการเสียหาย 

ของทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่ง และควรจัดให้มีประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าว โดยธนาคารพาณิชย์
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในการท าประกันภัยธนาคารพาณิชย์ 
ต้องค านึงถึงประเภททรัพย์สิน ยอดเงินลงทุนในทรัพย์สิน โอกาสในการเกิดความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซมกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 

(ข)  ในการค านวณจ านวนเงินสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์ยกเว้นธนาคารพาณิชย์  
เพื่อรายย่อย สามารถลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ให้นับรวมกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อประเภทอื่น เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่ง
โครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ซึ่งเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 
ของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์นั้น 

(ค)  ในการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพื่อด ารงเงินกองทุน
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพัน การจัดชั้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและการกันส ารอง 
รวมทั้งการระงับการรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อและ การให้เช่าแบบลิสซิ่ง  
ให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(ง)  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับทรัพย์สินกลับคืนมาเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือ
เนื่องจากยึดมาจากผู้เช่า ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนินการจ าหน่ายหรือให้เช่าทรัพย์สินนั้นต่อภายใน  
6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือนับแต่วันที่ยึดมา หากพ้นระยะดังกล่าวแล้วธนาคารพาณิชย์
ยังไม่สามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าทรัพย์สินนั้นต่อได้  ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินส ารองส าหรับ
ทรัพย์สินนั้น โดยให้ทยอยกันเงินส ารองทุกงวด 6 เดือน ในอัตรางวดละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25  
ของมูลค่าทรัพย์สินนั้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือวันที่ยึดมา 
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หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่ได้ รับกลับคืนมานั้นเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสูญ  
หรือสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการตัดทรัพย์สินนั้นออกจาก
บัญชีหรือกันเงินส ารองให้ครบถ้วนทันทีตามที่ประกาศด้วย โดยในกรณีทรัพย์สินนั้นเข้าข่ายเป็น
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้ธนาคารพาณิชย์กันเงินส ารองเป็นจ านวน ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเงินส ารองที่ได้ทยอยกันไปแล้วตามวิธีการที่กล่าวในวรรคแรกกับเงินส ารองที่ต้องกัน
ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญตามประกาศที่กล่าว 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้ รับกลับคืนมานั้น  มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า  2 ปี  
และธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าต่อได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า
หรือวันที่ ยึ ดมาให้ธนาคารพาณิชย์กัน เงิ นส ารองส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้ งจ านวนทันที 
เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือวันที่ยึดมา 

5.  การจัดท าสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจัดท า

สัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี ้
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท าสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งกับผู้เช่า เป็นหนังสืออย่างน้อย 2 ฉบับ 

และมอบให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ โดยต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า 
แต่ละประเภท ดังนี ้

(1)  ประเภท ลักษณะ และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
(2)  ราคาเงินสด เงินลงทุน จ านวนเงินล่วงหน้า จ านวนเงินรายงวด และอัตราดอกเบี้ย

ที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทน 
(3)  รายละเอียดและวิธีการที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนและจ านวนเงินรายงวด 

หากธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ในการค านวณผลตอบแทนให้
ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีด้วย (Effective Interest Rate)  

(4)  ระยะเวลาในการเช่า 
(5)  วิธีการส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญหาย 

ความเสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 
(6)  การประกันภัย การรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การค้ าประกัน 
(7)  เงื่อนไขและสิทธิของผู้เช่าที่จะช าระค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึงก าหนด 

(ถ้ามี)  
(8)  ค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยปรับในกรณีต่าง ๆ  
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(9)  เงือ่นไขในการบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดของสัญญาและการยึดทรัพย์สินที่ให้เช่า
แบบลิสซิ่ง 

(10)  เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแก่ผู้เช่า 
(11)  เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อหรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  

ของทรัพย์สินด้วยราคาที่ตกลงกัน 
6.  ประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์จะน ามาให้เช่า  

แบบลิสซิ่งได้ ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์43 
7.  การสิ้นสุดของสัญญาลิสซิ่ง 
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินโดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้มา

ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครบถ้วนตามสัญญาเช่าแล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนินการตามที่จ าเป็น
โดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิในทรัพย์สินอย่างบริบูรณ์ เช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

8.  การพักหรือเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการพักหรือเพิกถอน การอนุญาตประกอบธุรกิจ

ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ธนาคารพาณิชย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
(2)  ธนาคารพาณิชย์ไม่ด าเนินการตามแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ  

คืนใบอนุญาตรับโอนสินทรัพย์และหนี้จากสถาบันการเงินแห่งอ่ืน เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
สถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 

(3)  ธนาคารพาณิชย์ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดประกอบการให้ความเห็นชอบแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต 
รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินแห่งอ่ืนเพื่อด าเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 
1 รูปแบบ (One Presence)  

(4)  กรณีอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระทบกับ ความปลอดภัยหรือ 
ความผาสุกของประชาชน 

                                                           
43  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 “สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจาก

อสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย.” 
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จากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าธนาคาร  
แห่งประเทศไทยได้เข้ามาก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในการด าเนินการให้เช่าแบบลิสซิ่งโดยเข้ามา
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ ด้านหลักเกณฑ์ ในการประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งว่าต้องมีคุณสมบัติเป็นเช่นไร การพักหรือการเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
เมื่อธนาคารพาณิชย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้
เข้ามาก ากับดูแลข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง  โดยมีการก าหนดรายละเอียดของสัญญาลิสซิ่ง 
ของธนาคารพาณิชย์ไว้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ ได้เข้ามาก ากับดูแลด้านการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรวมทั้งก ากับดูแลด้านการจัดท าสัญญาลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ด้วย  

3.1.1.3  ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุน
ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบ
กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 218 วันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยประกาศฉบับนี้ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 (6) วรรคหนึ่ง44 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ซึ่งในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2551  
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แล้วแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แล้วก็ตามแต่ว่าประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับดังกล่าวนี้ยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2551 มาตรา 158 ซึ่งก าหนดว่า  
“บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ หนังสือเวียน ค าสั่งหรือข้อก าหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ บรรดาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับต่อไป
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ  
หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี”  

                                                           
44  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 

มาตรา 20 (6) “ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนกระท าการดังต่อไปนี้... (6) ประกอบกิจการอื่นใดนอกจากธุรกิจเงินทุนใน
ประเภทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการอนุญาตนั้นจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วย 
ก็ได้.” 
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ซึ่งประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้เป็นประกาศที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุญาตให้
บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งได้  โดยมีการก าหนดค านิยามที่เกี่ยวกับ
ลิสซิ่งดังนี้ 

“การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าจัดหามา
จากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายหรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืนเพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ใน
กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอย่างอ่ืนเป็นทางค้าปกติโดยผู้เช่า 
มีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคาหรือค่าเช่าที่ได้ตกลง
กัน 

“ให้เช่า” หมายความว่า ให้เช่าหรือเช่าในธุรกิจลิสซิ่ง 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
ซึ่งจากค านิยามข้างต้น แม้มิได้มีการก าหนดค านิยามค าว่า “ลิสซิ่ง” ไว้โดยตรงแต่ก็ท า

ให้ทราบถึงลักษณะของการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งว่าจะต้องเป็นการให้เช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่า
จะเป็นผู้ที่จัดหามาจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย หรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืนเพื่อให้ผู้เช่า 
ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการ อย่างอ่ืนเป็นทาง 
ค้าปกติโดยที่ทางผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า  ทั้งนี้ผู้เช่าจะบอกเลิก
สัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปใน
ราคาหรือค่าเช่าที่ได้ตกลงกัน 

โดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1.  การขออนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ข้อ 2 ได้ก าหนดไว้ว่า “บริษัทเงินทุนใดประสงค์จะประกอบ
กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งให้ขออนุญาตต่อรัฐมนตรีโดยยื่นค าขอ  ต่อธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย”  

2.  คุณสมบัติของบริษัทเงินทุนที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ข้อ 2 ได้ก าหนดไว้ว่า “รัฐมนตรีจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะบริษัท
เงินทุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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1) เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ ากว่า 
ห้าร้อยล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ ากว่าห้าพันล้านบาท 

2) เป็นบริษัทที่มีฐานะการด า เนินงานดีโดยพิจารณาจากฐานะสภาพคล่อง 
ความสามารถในการช าระหนี้ คุณภาพของสินทรัพย์ และความสามารถในการท าก าไรติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีหลังสุดก่อนยื่นค าขอ 

3) เป็นบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในอดีตของบริษัทประกอบกับประวัติและความสามารถของผู้บริหาร 

4) เป็นบริษัทที่มีการจัดการที่รอบคอบและเชื่อถือได้มีระบบบัญชีตามมาตรฐานทั่วไป 
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของทางการเป็น
อย่างดีและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและค าสั่งของทางการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา  
ที่ผ่านมา” 

ซึ่งจากประกาศกระทรวงฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้จะต้อง
เป็นนิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในทางการเงินและในการด าเนินงานอีกทั้ง
จะต้องมี เงินกองทุนสุทธิไม่ต่ ากว่าห้ า ร้อยล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ ากว่ า  
ห้าพันล้านบาทด้วย 

3.  การจัดท าสัญญาลิสซิ่ง 
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้มีการก าหนดให้บริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง

ต้องจัดท าสัญญาเช่าโดยมีรายละเอียด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ข้อ 6 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ให้บริษัท
เงินทุนก าหนดโดยชัดแจ้งในสัญญาเช่าเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 

1) ประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของทรัพย์สิน 
2) ราคาเงินสด ค่าเช่าตามสัญญา จ านวนเงินค่าเช่ารายงวด การช าระค่ารายงวดและการ

ช าระเงินล่วงหน้า 
3) ก าหนดระยะเวลาในการเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า (ถ้ามี)  
4) การส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญหาย  

ความเสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายอื่น และ การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
5) การประกันภัย การรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
6) การค้ าประกัน (ถ้ามี)  
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7) สิทธิของผู้เช่าที่จะช าระราคาค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึงก าหนดและ
ส่วนลดที่ผู้ให้เช่าจะลดให้แก่ผู้เช่าในกรณีเช่นว่านี ้

8) การผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า การคิดเบี้ยปรับ และการโอนสิทธิของผู้เช่า 
9) เขตอ านาจศาลที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะเสนอค าฟ้อง

ต่อศาลใด 
10) วิธีการค านวณผลประโยชน์ที่บริษัทเงินทุนเรียกเก็บอย่างชัดเจน 
11) การบอกเลิกสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
12) เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อ หรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของทรัพย์สินด้วยค่าเช่าหรือราคาที่ตกลงกันโดยค านึงถึงเงินที่จ่ายไปแล้วในรูปเงินล่วงหน้า  
และค่าเช่า”  

จากการก าหนดรายละเอียดของการจัดท าสัญญาลิสซิ่งของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็น
บริษัทเงินทุนตามประกาศฉบับนี้ท าให้ทราบว่าหากบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะจัดท า
สัญญาลิสซิ่งขึ้นมาจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดของสัญญาลิสซิ่งตามที่ประกาศฉบับนี้  
ก าหนดด้วย 

4.  ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองเงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ข้อ 5 ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้บริษัทเงินทุนถือปฏิบัติในการเช่า
ดังต่อไปนี้ 

1) สัญญาเช่าต้องท าเป็นหนังสือและมีข้อก าหนดว่าผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียวจะบอกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบก าหนดไม่ได้ 

2) ราคาค่าเช่าตามสัญญาต้องไม่เกินเงินลงทุนในทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่บริษัท
เงินทุนเรียกเก็บ 

3) ก าหนดระยะเวลาในการให้เช่าและหลักเกณฑ์วิธีการต่ออายุสัญญาเช่า (ถ้ามี)  
ก าหนดระยะเวลาในการให้เช่าตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีก าหนดระยะเวลาการให้เช่ า

ทรัพย์สินต้ังแต่สามปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ผู้ผลิตทรัพย์สินนั้นรับรอง
หรือก าหนดหรือไม่ เกินสามปี  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า  เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ เช่า 
เป็นทรัพย์สินที่ยึดมาจากผู้เช่ารายอ่ืนก าหนดระยะเวลาในการให้เช่าอาจจะไม่ถึงสามปีก็ได้ 

DPU



54 

4) ต้องจัดให้ผู้ เช่าช าระเงินล่วงหน้าทันทีที่ท าสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละยี่สิบของเงินลงทุนในทรัพย์สินต่างหากจากการช าระเงินค่าเช่าในงวดต่อ ๆ ไป 

การช าระเงินล่วงหน้าดังกล่าวบริษัทเงินทุนจะให้ผู้เช่าช าระแก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน 
นั้นโดยตรงก็ได้แต่บริษัทเงินทุนต้องมีหลักฐานแสดงการช าระเงินหรือส าเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ 

5) ทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องมีราคาเงินสดไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาทต้องเป็นทรัพย์สิน
ประเภททุนเฉพาะเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือใหม่ที่มีราคาซื้อขายแน่นอน  สามารถสอบทานได้  
ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการบริการอย่างอ่ืนเท่านั้นและต้องไม่ใช่
ทรัพย์สินที่โดยสภาพของสินทรัพย์นั้นไม่สามารถน าไปให้ผู้อ่ืนเช่าได้อีก 

6) ต้องจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้เช่าเต็มมูลค่า ของทรัพย์สินนั้นโดยบริษัท
เงินทุนเป็นผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า 

7) การเรียกค่าปรับจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า ในงวดใดงวดหนึ่งต้อง
ระบุไว้ชัดแจ้งในสัญญาเช่า แต่ค่าปรับดังกล่าวเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนกับยอดเงินและระยะเวลา  
ที่ผิดนัดแล้วต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่บริษัทเงินทุนสามารถเรียกได้ตามกฎหมาย
ในขณะท าสัญญาเช่า 

8) การบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่า
กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ บริษัทเงินทุนต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าว   
ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าช าระค่าเช่างวด ที่ค้างช าระหรือแก้ไขการผิด
สัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญดังกล่าวแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
บอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติดกันหรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วน
ส าคัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาให้การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอัน
ระงับไป 

9) ต้องยินยอมให้ผู้ เช่าโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งมี
คุณสมบัติที่จะเป็นผู้เช่าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้  ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาการเช่า 
ต้องไม่เกินระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม และห้ามมิให้ผู้เช่าน าทรัพย์สินที่เช่าไปให้ 
เช่าช่วง 

10) ให้แนบหลักฐาน วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณค่าเช่าที่บริษัทเงินทุนเรียกเก็บ
และส่วนลดที่ผู้ให้เช่าจะลดให้แก่ผู้เช่า  ในกรณีที่ผู้ เช่าจะช าระค่าเช่า ตามสัญญาคงเหลือสุทธิ 
ก่อนถึงก าหนดไว้กับคู่ฉบับสัญญาเช่าที่มอบให้ผู้เช่า 

DPU



55 

11) ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายนอกเหนือจากค่าเช่า ตามสัญญาเช่า (ถ้ามี)  
12) เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หากผู้เช่าใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าและได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครบถ้วนตามสัญญาเช่าแล้ว  บริษัทเงินทุนต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าโดยพลัน 

13) ทรัพย์สินที่บริษัทเงินทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือยึดมาจาก
ผู้เช่ารายอ่ืนบริษัทเงินทุนต้องจ าหน่ายหรือให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อภายใน สามเดือนนับแต่วันสิ้นสุด
สัญญาเช่าหรือนับแต่วันยึดมา หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากธนาคาร แห่งประเทศไทย” 

จากประกาศกระทรวงการคลัง ข้อ 6 นี้ ท าให้ทราบว่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เ ร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  
ได้มีการก าหนดหลักปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นบริษัทเงินทุนไว้ว่าจะต้องด าเนินการ
ตามข้อปฏิบัติที่ประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ในเร่ืองของสัญญา ทั้งราคาค่าเช่า ก าหนดระยะเวลา 
ในการให้เช่าโดยต้องมีก าหนดระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สินตั้งแต่สามปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกินอายุ
การใช้งานของทรัพย์สิน อีกทั้งทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องมีราคาเงินสดไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาทและ  
ต้องเป็นทรัพย์สินประเภททุนเฉพาะเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือใหม่ที่มีราคาซื้อขายแน่นอนเท่านั้น   
มีการก าหนดการประกันภัย การเรียกค่าปรับจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าในงวดใด
งวดหน่ึง การบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญา เป็นต้น 

5.  ประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาต ให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ข้อ 5 ได้ก าหนดไว้ว่า “ทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องมีราคาเงินสด 
ไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาทต้องเป็นทรัพย์สินประเภททุนเฉพาะเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือใหม่ที่มีราคาซื้อ
ขายแน่นอน สามารถสอบทานได้ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการ
บริการอย่างอ่ืนเท่านั้นและต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่โดยสภาพของสินทรัพย์นั้นไม่สามารถน าไปให้
ผู้อ่ืนเช่าได้อีก” 

6.  การบอกเลิกสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ข้อ 5 ได้ก าหนดการบอกเลิกสัญญาไว้ว่า  “เมื่อผู้ เช่าผิดนัด 
ไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่ากระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญบริษัทเงินทุน
ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่า 
หากผู้เช่าช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระหรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญดังกล่าว  
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แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็น
อันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติดกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วน
ส าคัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาให้การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอัน
ระงับไป” 

อีกทั้งตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้มีการก าหนดการสิ้นสุดสัญญา  
ไว้ว่า “เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หากผู้เช่าใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครบถ้วนตามสัญญาเช่าแล้วบริษัทเงินทุนต้องโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าโดยพลัน” 

7.  ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทเงินทุน 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาต ให้บริษัทเงินทุนประกอบ

กิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ข้อ 7 ได้ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนกระท าการ
ดังต่อไปนี้ 

1) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่เป็นผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในการอนุญาตน้ันธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2) จัดหาทรัพย์สินโดยที่ยังไม่ได้ตกลงท าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นกับผู้ใดหรือจัดหา
ทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาต่ าสุดที่พึงจัดหาได้ 

3) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่มิใช่นิติบุคคล 
4) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่มีหนี้สินสูงเกินกว่าห้าเท่าของทุน จดทะเบียนซึ่งช าระ

แล้วหรือเงินกองทุนของผู้เช่า เว้นแต่จะมีหลักทรัพย์และหรือบุคคลที่พึงเชื่อถือเป็นผู้ค้ าประกัน 
การเช่านั้น 

5) ให้ เช่าทรัพย์สินที่ผ่ านการใช้งานมาแล้วไม่ว่ าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้ รับ  
การปรับปรุงให้มีลักษณะคล้ายของใหม่หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นทรัพย์สินซึ่งยึดมาจาก 
ผู้เช่ารายอ่ืนของบริษัทเงินทุนนั้น หรือเป็นทรัพย์สินที่ให้เช่าเน่ืองมาจากการต่ออายุสัญญา 

6) ยินยอมให้ผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียวบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด”  
จากข้อ 7 ของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้  มีการก าหนดถึงข้อห้ามปฏิบัติของ 

ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นบริษัทเงินทุนไว้ด้วย 
จากการศึกษาประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุน

ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งฉบับดังกล่าวแล้ว ท าให้ทราบว่ากระทรวงการคลังได้เข้า
มาก ากับดูแลบริษัทเงินทุนในด้านการประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน แบบลิสซิ่งไว้โดยมีการ
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ก าหนดคุณสมบัติ การปฏิบัติในการเช่าของบริษัทเงินทุน อีกทั้งยังก ากับดูแลในด้านของสัญญา
ลิสซิ่งของบริษัทเงินทุน โดยก าหนดรายละเอียดในสัญญาลิสซิ่ง ทั้งราคา ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า 
การบอกเลิกสัญญา การผิดนัดช าระหนี้ไว้ด้วย 

3.1.1.4  ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัท
ประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing)  

ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัทประกันชีวิต
ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ฉบับนี้ได้มีการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 119 ตอนที่ 41 ง เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยนายทะเบียนได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน  
แบบลิสซิ่งไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของบริษัทประกันชีวิตที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
บริษัทประกันชีวิตที่จะประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งนี้จะต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่นายทะเบียนได้ก าหนดไว้ คือ จะต้องมีกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทมีก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันก่อนวันที่จะยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยที่ยังมี
ภาระผูกพันอยู่ส าหรับปีที่ล่วงมาแล้ว 2 ปี และในอีก 2 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างน้อย อีกทั้งจะต้องมีการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เคร่งครัดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ การประกันชีวิตก าหนดด้วย  

2.  การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
เมื่อใดที่บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งขาดคุณสมบัติ

หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้  นายทะเบียนมีอ านาจในการเพิกถอนการ
อนุญาตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งได้ 

ซึ่งตามประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ให้บริษัทประกัน
ชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ฉบับนี้เป็นการก าหนดเฉพาะการประกอบ
ธุรกิจให้ เช่ าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ งของบริษัทประกันชีวิตไว้โดยมีการก าหนดคุณสมบัต ิ
และหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติไว้เท่านั้น แต่ประกาศนายทะเบียนฉบับนี้มิได้ 
มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์ของการจัดท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัทประกันภัย  
ไว้เลย 
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3.1.2  สภาพปัญหาของการก ากับดูแลธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 
จากการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง

รถยนต์ในประเทศไทยท าให้ทราบว่า การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นการประกอบธุรกิจ  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจให้เช่า  ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจซื้อขายเงินผ่อน  
แต่การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ก็หามีกฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
ที่ครอบคลุมองค์กรธุรกิจลิสซิ่งทั้งหมดไม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ประเภทที่ไม่มี
การก ากับดูแลการจัดต้ังองค์กร ด าเนินการจัดตั้งองค์กรเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทั่ว ๆ ไป  

ด้วยเหตุที่ถือว่าธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยเป็นกิจการค้าธรรมดาทั้งกิจการลิสซิ่งยังมิใช่
ลักษณะลิสซิ่งทางการเงินดังเช่นลิสซิ่งในต่างประเทศ แต่คล้ายกับการเช่าทรัพย์หรือเช่าซื้อมากกว่า 
ท าให้การด าเนินกิจการนั้นไม่ได้ก่อคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ดังที่ควรจะเป็น  ทั้งยังมีปัญหา 
หลายด้านได้แก่45 

ก.  ไม่ถือเป็นกิจการที่จะพึงได้รับการส่งเสริม ท าให้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้าและ
อากรขาเข้าของรถยนต์ที่ซื้อเข้ามาให้เช่า 

ข.  การประกอบการไม่มีความมั่นคงและมั่นใจส าหรับผู้ประกอบการเพราะไม่มี
กฎหมายรองรับและยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลเป็นการเฉพาะทาง  และตัวธุรกิจเองก็ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายไม่เป็นที่รู้จักและเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและการขาดแคลนผู้มีประสบการณ์
ในธุรกิจลิสซิ่งที่แท้จริงท าให้การเติบโตของธุรกิจนี้เป็นไปได้ช้ามาก 

ค.  ธุรกิจลิสซิ่งจ าต้องแข่งขันกับกิจการให้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระทรัพย์สินซึ่ งลักษณะ
ของธุรกิจลิสซิ่งที่เน้นการให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินและมีทางเลือกในตอนสัญญาสิ้นสุดว่าจะเป็น
เจ้าของได้หรือไม่นั้นย่อมท าให้ค่าเช่ามีอัตราสูงและท าให้ดอกเบี้ยสูงตามไปด้วยประกอบกับ  
ทั้งแหล่งเงินทุนของธุรกิจใหม่อย่างเช่นลิสซิ่งมีน้อยกว่ากิจการเช่าซื้อหรือผ่อนช าระทรัพย์สินที่มี
อยู่แต่เดิม ผลของการแข่งขันนี้จึงไม่อาจท าให้ธุรกิจลิสซิ่งเติบโตเท่าที่ควร 

เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นได้ทั้ง
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์  
แต่มีเพียงการประกอบธุรกิจที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น 
ที่มีองค์กรและกฎหมายเข้ามาก ากับดูแลทั้งในเร่ืองของการจัดตั้งธุรกิจลิสซิ่งและในเร่ืองของ
ข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง ส่วนบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ หากประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์สามารถกระท าได้โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน
                                                           

45  แหล่งเดิม. น. 618-619. 
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ใด เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ด าเนินการประกอบธุรกิจลิสซิ่งควบคู่
กับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อย่อมท าให้เกิดความสับสนได้ว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  เป็นการ
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ  ท าให้การด าเนินการธุรกิจ
ลิสซิ่งในบางกรณีเป็นการด าเนินธุรกิจแฝง กล่าวคือมีการด าเนินการธุรกิจลิสซิ่งแต่ได้จัดท าสัญญา
อันมีลักษณะคล้ายกับการเช่าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์  แต่มีการก าหนดรายละเอียดบางประการให้
แตกต่างออกไป เพื่อมิให้มีกฎหมายใด ๆ สามารถเข้ามาก ากับดูแลได้ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายนี้ด าเนินการธุรกิจลิสซิ่งไปในทางอันจะท าให้ตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
สูงสุด  

3.1.3  แนวความคิดในการจัดร่างกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ใน
ประเทศไทย 

เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ แต่การก ากับดูแลด้าน
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์หามีกฎหมายที่เข้ามาก ากับกับดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุก  ๆ 
องค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งไม่ ซึ่งจากการศึกษามีเพียงการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่เป็น
ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุนและบริษัทประกันชีวิตเท่านั้นที่มีธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ) เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามล าดับ แต่หากเป็นการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด ๆ  
เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยตรง คงมีเพียงแนวความคิดในการที่จะจัดท าร่าง
กฎหมายขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น 

3.1.3.1  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... 
จากการศึกษากฎหมายและประกาศต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรในการ

ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยมีทั้งธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งหากเป็นธนาคาร
พาณิชย์จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ 
โดยมีการออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่งได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 หากเป็นบริษัทเงินทุนจะมี
กระทรวงการคลังเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษั ทเงินทุน โดยมีการออก
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าแบบ
ลิสซิ่ง และหากเป็นบริษัทประกันชีวิตจะมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
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ธุรกิจประกันภัย (คปภ) ออกประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 
ให้บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งมาก ากับดูแลแต่หากเป็นกรณี 
ของบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ยังไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายใด ๆ เข้ามาก ากับ
ดูแลเป็นการเฉพาะ ซึ่งท าให้การจัดตั้งบริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งต้องจัดตั้งตามกฎหมายทั่วไป 
คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นองค์กรที่
แตกต่างกันแต่ประกอบกิจการเช่นเดียวกัน องค์กรหนึ่งมีกฎหมายเข้ามาก ากับดูแลแต่อีกองค์กร
หนึ่งไม่มีกฎหมายเข้ามาก ากับดูแล ย่อมเป็นการสร้างมาตรฐานที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความ 
เหลื่อมล้ ากันในการประกอบธุรกิจได้ เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัททั่วไปไม่มีกฎหมาย
เข้ามาก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ จึงสมควรที่จะมีการจัดท ากฎหมายขึ้นมาก ากับดูแลธุรกิจลิสซิ่ง 
ของบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์  

จากการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศไทย ท าให้ทราบว่า 
เมื่อปี พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้เสนอกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อใช้ก ากับดูแล การประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่ง นั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... โดยร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ลิสซิ่งให้มีบทบาทสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ อันจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไปซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ได้มีการจัดท าขึ้นโดยให้เหตุผลคือ เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อรูปแบบหนึ่ง โดยให้สินเชื่อ 
ในรูปของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ และธุรกิจลิสซิ่งยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้
ก ากับดูแล ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจลิสซิ่งจึงมีความจ าเป็นในการยกร่าง
กฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ก ากับดูแลธุรกิจลิสซิ่งให้มีบทบาทในการสนับสนุนด้านการผลิตและบริการ 
อันจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

โดยได้มีการก าหนดค านิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลิสซิ่งไว้ในมาตรา 3 ดังนี ้
“ธุรกิจลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินของผู้ให้เช่าที่มีอยู่แล้วหรือที่ผู้ให้เช่า

จัดหามาให้ตามความประสงค์ของผู้เช่า โดยผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อ
ประกอบธุรกิจหรือการค้า ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่า ในขณะที่ผู้เช่ามีสิทธิในการใช้
ทรัพย์สินตามระยะเวลาและด้วยการช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาลิสซิ่ งโดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญาลิสซิ่งสิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

“ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
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“สัญญาลิสซิ่ง” หมายความว่า สัญญาเช่าที่ท าขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในธุรกิจ
ลิสซิ่ง 

“ผู้เช่า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าท าสัญญาลิสซิ่งในฐานะ 
เป็นผู้เช่าเพื่อใช้ในธุรกิจหรือการค้าของผู้เช่า 

“ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เข้าท าสัญญาลิสซิ่ง ในฐานะผู้ให้เช่า 
จากค านิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลิสซิ่งข้างต้น ท าให้ทราบว่าสัญญาลิสซิ่งเป็นสัญญาที่ท า

ขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในธุรกิจลิสซิ่ง โดยการที่ผู้ให้เช่าเอาทรัพย์สินของตนหรือการจัดหา
ทรัพย์สินมาออกให้เช่าตามความประสงค์ของผู้เช่า ผู้เช่ามุ่งในการใช้สอยประโยชน์ จากทรัพย์สินที่
เช่าตามระยะเวลาที่ก าหนดมิได้มุ่งในการได้รับกรรมสิทธิ์ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิ
เลือกซื้อทรัพย์สินที่ เช่านั้นได้  ซึ่งผู้ให้เช่านั้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ รับการจดทะเบียน 
ให้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น ส่วนผู้เช่าเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมิได้มีการจ ากัดไว้
เฉพาะนิติบุคคลเช่นกฎหมายบางฉบับ 

และในร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  พ.ศ. .... ฉบับนี้ ได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  พ.ศ. .... มาตรา 6 ได้มีการก าหนด

คุณสมบัติของบุคคลที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้  โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน 
ไม่น้อยกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดแต่ต้องไม่ต่ ากว่าหกสิบล้านบาท 

2.  สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่า 
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้เช่าและต้องให้ผู้เช่าได้ครอบครองใช้

สอยประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าโดยปกติสุขปราศจากการรอนสิทธิจากบุคคลภายนอก เมื่อสัญญา
ลิสซิ่งเกิดขึ้นแล้วผู้ให้เช่าอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด  ๆ ตามสัญญาลิสซิ่งให้แก่ผู้ อ่ืนได้  
แต่ไม่ถือว่าการโอนสิทธินั้นเป็นการปลดเปลื้องผู้ให้เช่าพ้นจากความผูกพันตามสัญญาลิสซิ่งได้  
อีกทั้งไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่  และผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดต่อผู้เช่าในความเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดจากทรัพย์สินที่เช่าที่ผู้เช่าได้รับ เว้นเสียแต่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็นความผิด
ของผู้ให้เช่าและในกรณีที่ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เช่าช าระ
ค่าเช่าที่ค้างช าระพร้อมด้วยเบี้ยปรับและค่าเสียหายได้  หากเป็นกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
สาระส าคัญตามสัญญาลิสซิ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิ 

(1)  ให้ถือว่าค่าเช่าที่เหลือค้างช าระทั้งหมดตามสัญญาลิสซิ่งถึงก าหนดช าระโดยทันที  
หากมีข้อตกลงนี้ในสัญญาลิสซิ่ง หรือ 
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(2)  บอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง ในกรณีนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ 
 (ก)  เรียกคืนการครอบครองทรัพย์สินจากผู้เช่าและผู้เช่ามีหน้าที่  ต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินนี ้และ 
 (ข)  เรียกค่าเสียหายในอันที่จะท าให้ผู้ให้เช่าอยู่ในสถานะเสมือนหนึ่งผู้ เช่า  

ได้ปฏิบัติตามสัญญาลิสซิ่ง 
ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาในสาระส าคัญ หากการผิดข้อสัญญาเป็นเร่ืองที่สามารถแก้ไข

เยียวยาได้ ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิตามวรรคแรกทันทีมิได้จนกว่าจะได้ให้ผู้เช่าแก้ไขข้อผิดสัญญา
ดังกล่าวก่อนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้ผิดสัญญาในสาระส าคัญน้ัน 

3.  สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่า 
ผู้เช่ามีหน้าที่ในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าด้วยความระมัดระวังซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ในสัญญาลิสซิ่ง อีกทั้งผู้ เช่าไม่อาจน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วง  โอนสิทธิในการใช้สอย
ทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน และเมื่อสัญญาลิสซิ่งสิ้นสุดลง ผู้เช่ามิได้ใช้
สิทธิซื้อทรัพย์สินที่เช่าหรือต่อสัญญาเช่า ผู้เช่ามีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า
ในสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับมา โดยมิต้องรับผิดต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ 

4.  การบอกเลิกและการสิ้นสุดสัญญาลิสซิ่ง 
ในการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งหากเป็นกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญตาม

สัญญาลิสซิ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ 
(ก)  เ รียกคืนการครอบครองทรัพย์สินจากผู้ เช่าและผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบ  

ทรัพย์สินนี ้และ 
(ข)  เรียกค่าเสียหายในอันที่จะท าให้ผู้ให้เช่าอยู่ในสถานะเสมือนหนึ่งผู้เช่าได้ปฏิบัติ

ตามสัญญาลิสซิ่ง 
ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาในสาระส าคัญ หากการผิดข้อสัญญาเป็นเร่ือง ที่สามารถแก้ไข

เยียวยาได้ ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิตามวรรคแรกทันทีมิได้จนกว่าจะได้ให้ผู้เช่าแก้ไขข้อผิดสัญญา
ดังกล่าวก่อนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้ผิดสัญญาในสาระส าคัญน้ัน 

และในกรณีที่สัญญาลิสซิ่งสิ้นสุดลง ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินที่เช่าหรือต่อสัญญาเช่า 
ผู้ เช่ามีหน้าที่ ในการส่งมอบทรัพย์สินที่ เช่ าคืนแก่ผู้ ให้ เช่ าในสภาพเดียวกับตอนที่ได้ รับมา  
โดยมิต้องรับผิดต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 
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5.  การเพิกถอนทะเบียนและการเลิกการประกอบกิจการ 
นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้เมื่อภายหลัง

พบว่าผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดและในกรณีที่  ผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งมีความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการลิสซิ่ง  สามารถท าได้โดยการยกเลิกทะเบียนต่อนาย
ทะเบียน 

จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  พ.ศ. .... ข้างต้นท าให้ทราบ
ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้ว่าจะต้องเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดหรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้
มิได้จ ากัดเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้  แต่ยังก าหนดให้
ครอบคลุมถึงนิติบุคคลทั่วไปด้วย แต่จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าหกสิบล้านบาทอีกทั้ง 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังได้ก าหนดถึงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา และการเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียน
ธุรกิจลิสซิ่งด้วย ซึ่งจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ีจะเห็นได้ว่ามีการก าหนดเฉพาะการก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น แต่มิได้มีการก ากับดูแลให้ครอบคลุมถึง เร่ืองสัญญาลิสซิ่งด้วย  
 
3.2 กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 

สัญญาลิสซิ่งรถยนต์เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาซื้อ
ขายเงินผ่อนรถยนต์หรือสัญญาเช่ารถยนต์ บ่อยคร้ังมักท าให้เกิดความสับสนได้ว่าสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์เป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาซื้อขายเงินผ่อนรถยนต์หรือสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วสัญญาลิสซิ่งรถยนต์แม้จะมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น  
แต่ก็มีลักษณะบางประการที่แตกต่างออกไป อันเป็นลักษณะพิเศษที่แสดงให้เห็นว่าสัญญาที่ท าขึ้น
นั้นเป็นสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบันในกรณีที่  
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นธนาคารพาณิชย์  มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สนส. 
01/2551 เข้ามาก ากับดูแล หากเป็นกรณีของบริษัทเงินทุนจะมีกระทรวงการคลังเข้ามาก ากับดูแล 
และหากเป็นบริษัทประกันชีวิตจะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตจัดท าร่างสัญญายื่นต่อนายทะเบียน
เมื่อมีการขออนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่ง แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นบริษัท  
ที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาลิสซิ่งรถยนต์
เข้ามาก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ การจัดท าสัญญามักจัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไป  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งมีลักษณะของการท าสัญญาเป็นการเช่า การเช่าซื้อ  
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หรือการซื้อขายเงินผ่อน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สัญญาลิสซิ่งรถยนต์จึงท าการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ได้ดังนี้ 

3.2.1  สภาพปัญหาของการจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 
ในประเทศไทยการท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา 

(Freedom of Contract) ซึ่งคู่สัญญามีอิสระในการท าสัญญา สามารถตกลงในเร่ืองข้อสัญญาอย่างใด
ก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนาของคู่สัญญา คู่สัญญามีอ านาจเท่าเทียมกันในการจัดท า
สัญญา แต่สัญญาที่ท าขึ้นนั้นต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติการท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ คู่สัญญาหามีอ านาจ
ในการท าสัญญาที่ทัดเทียมกันไม่ การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของผู้ประกอบการมักจัดท าเป็นสัญญา
ส าเร็จรูปอันเป็นสัญญามาตรฐาน มีการจัดท าสัญญา โดยผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว ผู้เช่ามิได้ 
มีส่วนในการจัดท าสัญญาแต่อย่างใดซึ่งในบางกรณี สัญญาลิสซิ่งรถยนต์มีลักษณะของสัญญา 
อันเป็นการเอาเปรียบผู้เช่าเกินสมควร โดยที่ผู้เช่า ไม่สามารถโต้แย้งกับผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได ้
เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่าผู้เช่า อีกทั้งในการจัดท าสัญญา
ลิสซิ่งรถยนต์นั้นรูปแบบของการจัดท าสัญญา ยังไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายฉบับใด ๆ เข้ามา
ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ท าให้ผู้ประกอบการจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในรูปแบบที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งได้ประโยชน์เกินสมควร ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี้จัดท า
สัญญาลิสซิ่งรถยนต์อันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อน ซึ่งเมื่อท าการพิจารณาสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของประเทศไทยแล้วจะพบว่าสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่บัญญัติถึงสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ท าให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี้จัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์อันมีลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้ประโยชน์จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินควร ก่อให้เกิดการท าสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมขึ้นถือได้ว่า
เป็นการเอาเปรียบผู้เช่าเกินสมคว 

จากการศึกษาตัวอย่างสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ที่เป็นบริษัททั่วไป46 ท าให้ทราบว่าสัญญา
ลิสซิ่งรถยนต์ที่ท าขึ้นเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่จัดท าขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ (ผู้ให้เช่า) 
ฝ่ายเดียว โดยเป็นการที่ผู้ให้เช่าได้ตกลงที่จะซื้อหรือได้ซื้อทรัพย์สินตามค าร้องขอของผู้เช่า   
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าได้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์นี้มีการก าหนดถึงลักษณะที่ส าคัญไว้ดังนี้ 

                                                           
46  ดูรายละเอียด ภาคผนวก ซ. 
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1.  รถยนต์ที่เช่า  
จะมีการก าหนดถึงลักษณะ ประเภท ยี่ห้อ และคุณสมบัติของรถยนต์ที่เช่าไว้ชัดเจน  

ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า โดยทั่วไปรถยนต์ที่น ามาให้เช่าแบบลิสซิ่งนี้มักเป็น
รถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

2.  ข้อตกลงการเช่า 
ข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์นี้ มีการก าหนดถึงสิทธิหน้าที่ทั้งของผู้เช่าและของผู้ให้

เช่าไว้ โดยผู้เช่ามีหน้าที่ใช้รถยนต์ที่เช่าด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษารถยนต์ที่เช่าอีกทั้ง 
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ก าหนดไว้ หากรถยนต์ที่เช่าจะต้องมีการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือทั้งหมดหรือต้องท าการซ่อมแซมท าการตรวจสอบรถยนต์ ที่
เช่ าตามปกติและเป็นกรณีพิ เศษเพื่ อ ให้รถยนต์ที่ เช่ าอยู่ ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ดี  
ตลอดระยะเวลาการเช่าของสัญญาค่าใช้จ่ายจะตกแก่ผู้เช่าเองทั้งสิ้น ส่วนผู้ให้เช่าในเวลาที่ส่งมอบ
รถยนต์ให้แก่ผู้ เช่าจะต้องเติมน้ ามันจ านวน ¼ ของถังน้ ามันของรถยนต์ที่ เช่าแต่ละคันให้แก่ 
ผู้เช่าด้วยและในการจัดท าประกันภัยผู้ให้เช่าจะเอาประกันภัยรถยนต์ที่ให้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้
เช่าเอง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 

3.  ก าหนดระยะเวลาการเช่า 
ในข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์มักมีการก าหนดระยะเวลาไว้ประมาณ  3-5ปี โดยผู้เช่า 

ไม่สามารถบอกเลิกการเช่ารถยนต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี ซึ่งเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 1 ปีแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเช่ารถยนต์โดยมิต้องแสดงเหตุแห่งการเลิก
การเช่ารถยนต์นั้น 

4.  ค่าเช่า 
ผู้เช่าจะต้องช าระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์   

หากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามก าหนดเวลา ผู้เช่าต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้เช่าในอัตราร้อยละสิบห้า 
ต่อปีของค่าเช่าที่ค้างช าระ 

5.  ผลภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาแล้วผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิขอซื้อรถยนต์

ที่เช่าคันใดคันหนึ่งหรือทั้งหมดจากผู้ให้เช่าในราคาท้องตลาดหรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืนในสภาพ
ที่ใช้งานได้ตามปกติแก่ผู้ให้เช่า โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ครบระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

จะเห็นได้ว่าสัญญาลิสซิ่งเป็นสัญญาที่คล้ายคลึงกับการเช่า การเช่าซื้อหรือการซื้อขาย
เงินผ่อน แต่มีข้อก าหนดบางประการที่มีลักษณะอันแตกต่างออกไป ซึ่งสัญญาลิสซิ่งจะมีการ
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ก าหนดรายละเอียดของสัญญา โดยมีการก าหนดหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ตกแก่ผู้เช่าส่วนผู้ให้เช่าจะได้รับ
ผลประโยชนใ์นอัตราที่สูง  

3.2.2  กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย 
การจัดท าสัญญาต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นคู่สัญญามักตกลงกันไปตามวัตถุประสงค์

ของคู่สัญญา การจัดท าสัญญาจะเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) 
รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงการท าสัญญาของคู่สัญญา เว้นแต่เมื่อรัฐเห็นว่าข้อสัญญาใดก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับฝ่ายที่มีฐานะด้อยกว่าในทางเศรษฐกิจ รัฐจึงจะเข้ามาท าการก ากับดูแลการจัดท า
สัญญานั้น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้เข้ามาดูแลผู้บริโภคในการเข้าท าสัญญาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่าผู้บริโภคไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
ที่เกินสมควร ซึ่งในกรณีที่สัญญาลิสซิ่งรถยนต์ได้มีการจัดท าขึ้นโดยสถาบันการเงินจะมีการก ากับ
ดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในข้อสัญญาลิสซิ่งของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่มิใช่สถาบัน
การเงิน การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์มักจัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นผู้เขียนจึงท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในสัญญา 
ตามบทบัญญัติทั่วไปเพื่อน ามาปรับใช้กับข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยดังนี ้

3.2.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะสัญญา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้มีการบัญญัติค านิยามของสัญญาไว้ว่า

หมายถึงอะไรอย่างแน่ชัด แต่เมื่อได้พิจารณาจากต าราทั่ว ๆ ไปและนิยามของนิติกรรมแล้วอาจ
กล่าวได้ว่า “สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการ แสดงเจตนาเสนอสนอง
ต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ ”  
ซึ่งในการจัดท าสัญญาต่าง ๆ นั้นคู่สัญญาย่อมมีเสรีภาพในการจัดท าสัญญา (Freedom of Contract) 
โดยหลักเสรีภาพในการจัดท าสัญญานี้ มีการให้ความหมายอยู่ 2 ความหมายคือ47 

ความหมายแรก คือ เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท าสัญญา หมายถึง เสรีภาพในการเร่ิมต้น 
ด าเนินต่อไป หรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา ซึ่งในความหมายนี้ อาจพิจารณาได้
สองด้าน คือ ด้านการกระท า (Positive Sense) อันหมายถึง การเร่ิมต้นด าเนินต่อไปและการตกลง 
เข้าท าสัญญาและอีกด้านหนึ่งคือ ด้านไม่กระท าการ (Negative Sense) อันหมายถึง การไม่เข้าท า
สัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา ด้วยการถอนค าเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา  
เป็นต้น ส าหรับการไม่เข้าท าสัญญาของผู้รับค าเสนอก็ดี หรือการยกเลิกหรือระงับ การเจรจาของคู่
                                                           

47  ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธ์ุ ข (2552). ค ำอธิบำยนิติกรรม-สัญญำ พร้อมค ำอธิบำยในส่วนของ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง. น. 253-259. 
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เจรจาก็ดีมักไม่มีปัญหาเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการใช้เสรีภาพดังกล่าว แต่ในส่วนที่ผู้เสนอ
เปลี่ยนใจไม่เข้าท าสัญญาด้วยการถอนค าเสนอนั้นอาจมีปัญหาในระบบกฎหมายของบางประเทศ  
ก็ได้ว่าผู้ท าค าเสนออาจไม่มีเสรีภาพที่จะท าเช่นน้ันได้ 

ความหมายที่สอง คือ เสรีภาพที่ไม่ถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดขึ้นแล้วนั้น 
น่าจะหมายความถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจกชนนิยม  ทั้งนี้เป็นเพราะ 
รัฐได้รับรองเสรีภาพที่ปัจเจกชนมีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดสัญญาแล้ว ดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้ว 
รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้สิ่งที่คู่สัญญาได้ก าหนดไว้โดยหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ประการอ่ืนไม่ได้ เพราะหากเปลี่ยนให้ท าเช่นน้ันได้ เสรีภาพของปัจเจกชน ก็จะถูกท าลายไป 

เนื่องจากหลักเสรีภาพในการท าสัญญาเป็นหลักที่ซ่อนอยู่ในหลักอิสระในทางแพ่ง  
หลักเสรีภาพในการท าสัญญาจึงมีบทบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรอยู่ในกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 15148 แม้คู่สัญญาจะมีเสรีภาพมากมายในการท าสัญญา แต่เสรีภาพดังกล่าวก็ต้องอยู่
ภายในกรอบหรือขอบเขตอันสมควรด้วย เพื่อมิให้การใช้เสรีภาพในการท าสัญญาของบุคคลบางคน
ต้องไปกระทบหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือสังคมโดยส่วนรวม 

ซึ่งการท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มีสาระส าคัญคือ การท า
สัญญาจะต้องมีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ตกลงเข้าท าสัญญากันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด
ผลผูกพันตามกฎหมาย บุคคลที่จะเข้าท าสัญญากันนี้สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
แต่จะต้องมีความสามารถในขณะที่เข้าท าสัญญาด้วย หากการท าสัญญาใดกฎหมายบังคับให้ท า 
ตามแบบคู่สัญญาจะต้องท าสัญญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสัญญานั้นเกิดขึ้นได้เมื่อ 

1.  สัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง 
2.  สัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า 
3.  สัญญาระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นโดยปริยาย 
จากการศึกษา การท าสัญญาคู่สัญญาย่อมมีเสรีภาพในการท าสัญญาจะจัดท าสัญญา 

ในลักษณะใดก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคู่สัญญา แต่สัญญาที่ท าขึ้นนั้นจะต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด การท าสัญญาจะต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งหากสัญญาใดกฎหมายบังคับให้ต้องท าตามแบบ 
คู่สัญญาต้องจัดท าสัญญาตามที่กฎหมายก าหนดด้วย ซึ่งการท าสัญญาลิสซิ่งคู่สัญญาก็มีเสรีภาพใน
การท าสัญญาเช่นเดียวกับการท าสัญญาทั่วไปเช่นกัน 

                                                           
48  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย 

ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ.” 
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3.2.2.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
ในประเทศไทยการจัดท าสัญญาต่าง  ๆ ระหว่างคู่สัญญาเกิดขึ้นจากหลักอิสระ 

ในทางแพ่ง (Private of Autonomy) คู่สัญญามีอิสระในการตกลงจัดท าข้อสัญญาขึ้นมาโดยที่รัฐจะ
ไม่เข้าไปแทรกแซงการแสดงเจตนาของคู่สัญญา เว้นเสียแต่ว่าสัญญาที่คู่สัญญาจัดท าขึ้นนั้นจะเป็น
การต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซึ่งตามหลักกฎหมายทั่วไปคู่สัญญามีอ านาจต่อรองในการจัดท าสัญญาที่เท่าเทียมกัน แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไป การจัดท าสัญญาของผู้ประกอบการซึ่งมีอ านาจในการต่อรองที่เหนือกว่าคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้อ านาจของตนจัดท าสัญญาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ส่งผลให้คู่สัญญา  
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดการเสียเปรียบเกินควร เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ าในการท าสัญญาของคู่สัญญา
ขึ้นมา ก่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรม จึงมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา  
ข้อสัญญานี้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา นั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่  16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือเนื่องจากหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาที่ใช้บังคับอยู่มีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ซึ่งมีอ านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าวเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  ซึ่งมีอ านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมากซึ่งท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม 
สมควรที่รัฐจะก าหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพ  
ของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าวโดยก าหนดแนวทาง
ให้แก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

อนึ่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 นี้มีการก าหนดถึง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  บุคคลและข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มีการก าหนดค านิยาม

เกี่ยวกับบุคคลและข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ในมาตรา 3 โดยมีการ
ก าหนดถึง  
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ค าว่า “ผู้บริโภค” และ “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” โดยแสดงให้เห็นว่าใน
กรณ ี“ผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 นี้มิได้จ ากัดเฉพาะ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ผู้ค้ าประกัน
ของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังให้ความหมายกว้าง ๆ ว่าให้รวมถึงผู้ที่เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนด้วย แต่จะต้องเป็นการเข้าท า
สัญญาโดยมิใช่เพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นและในกรณีของ “ผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” ก็มิได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ  
ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย เท่านั้นแต่หากยังรวมถึงผู้ที่เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สินบริการ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดเช่นกัน อีกทั้งการเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้าทรัพย์สิน บริการหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตนด้วย และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 มีการก าหนดถึง “ข้อสัญญา” ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความคุ้มครองถึง  
โดยข้อสัญญานี้มิได้มีการก าหนดไว้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นข้อสัญญาประเภทใด แต่เป็นการก าหนดถึง
ลักษณะของข้อสัญญาที่พระราชบัญญัติน้ีคุ้มครองจะต้องเป็นข้อตกลง ความตกลงและความยินยอม
รวมทั้งประกาศ และค าแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดด้วย อีกทั้งตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ยังมีการก าหนดถึง “สัญญาส าเร็จรูป” ว่าต้องเป็นสัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการ
ก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะท ารูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
น ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามิได้มีการก าหนดว่าสัญญาประเภทใด 
เป็นสัญญาส าเร็จรูป หากสัญญาใดมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ถือได้ว่าสัญญานั้นเป็น
สัญญาส าเร็จรูปนั่นเอง 

2.  ข้อสัญญาที่ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้ก าหนดไว้ว่า 

“ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป 
หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป 
หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มี 
ผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็น 
ผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปนั้น  

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่ 
วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
เชน่ 
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(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา  
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด  
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิก

สัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ  
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระ

เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา  
(6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา

ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี  
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง

รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร  
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย  เบี้ยปรับ 

ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อ่ืนใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัด  
ช าระหนี ้ 

(9) ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่า 
ที่ควร  

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามจะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ให้น ามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม”  

ท าให้เห็นว่าข้อสัญญาใด ๆ หากเป็นข้อสัญญาที่เป็นการได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เกินสมควร หรือเป็นข้อสัญญาที่ท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่  
วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ย่อมถือได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ท าให้สัญญาที่ท าขึ้น
นั้นยังคงใช้บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  

ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อแก้ไขความ ไม่เป็นธรรม 
ในการจัดท าสัญญาระหว่างคู่สัญญา แก้ไขความเหลื่อมล้ าของคู่สัญญาทั้งทางด้านความรู้ 
ความสามารถและทางด้านเศรษฐกิจ โดยขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ศาลมีอ านาจที่จะ
ปรับลดการเอารัดเอาเปรียบที่มากเกินไปและสามารถพิพากษาให้มีผลบังคับกันได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมตามควรแก่กรณี ฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ไขความ  
ไม่เป็นธรรมทางสัญญา รวมทั้งให้อ านาจศาลเข้าไปตรวจสอบความไม่เป็นธรรมในนิติกรรมอ่ืน  
ที่ใกล้เคียงกับสัญญาได้ เช่น ประกาศหรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจ ากัดความ
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รับผิด เป็นต้น แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะวางแนวให้พิจารณาว่าข้อสัญญาใดท าให้คู่สัญญา
ได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ศาลจะปรับลดให้ได้ต้องเป็นการได้เปรียบมากเกินสมควรเท่านั้นที่จะเป็น
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือหากมีลักษณะที่ผลนั้นท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระ  
เกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ49 ส าหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 นี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย คู่สัญญาไม่อาจตกลงยกเว้นหรือตก
ลงให้ผิดแผกแตกต่างได้ตามบทบัญญัติในมาตรา 1150  

3.2.2.3  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
ในเร่ืองดอกเบี้ยนั้นคู่สัญญาอาจตกลงก าหนดดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้งหรื มีการตกลงกัน

โดยปริยายก็ย่อมได้ แต่การให้กู้ยืมเงินโดยเรียกอัตราดอกเบี้ยสูงเกินส่วนที่ควรได้รับนั้นย่อมเป็น
การต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีการตกลงจะช าระดอกเบี้ยแก่กัน แต่มิได้มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7 ได้ก าหนดไว้ว่า “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและ
มิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ด
คร่ึงต่อปี” ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้คู่สัญญาจะไม่มีการก าหนดดอกเบี้ยกันไว้ในสัญญาก็หาท าให้คู่สัญญา
ฝ่ายซึ่งจะต้องได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้นหมดสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยไม่ แต่ยังมีสิทธิที่จะ
ได้รับดอกเบี้ยอยู่แต่ได้รับในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงเท่านั้น ส่วนในกรณีที่คู่สัญญามีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันไว้ ก็จะคิดดอกเบี้ยกันเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ได้  ซึ่งเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ที่ก าหนดไว้ว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้า 
ต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” การที่กฎหมาย
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยมิให้เกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีนั้น ก็เพื่อมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่าง
คู่สัญญามากจนเกินไป ซึ่งหากเกิดกรณีของการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  
ผู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราย่อมมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 แต่ในกรณีที่ผู้ที่ยอมช าระดอกเบี้ยที่เกินอัตราร้อยละสิบห้า โดยที่ตนรู้
ว่าเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ถือว่าผู้กู้ได้ช าระหนี้ตามอ าเภอใจ ผู้กู้จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยที่
ได้ช าระไปแล้วคืนจากผู้ให้กู้ได้  แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ให้กู้นั้น เป็นสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ย่อมสามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตรา ที่เกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีได้ 

                                                           
49  นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์. (2542, มกราคม-เมษายน). “สัญญาที่ไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.” สุทธิปริทัศน์, 13(19). น. 65-70. 
50  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 11 “ข้อสัญญาใดที่มิให้น า

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ.” 
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โดยการอาศัยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2535) ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดอีกทั้ง
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งหากสถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ดอกเบี้ยนั้น ๆ ก็จะตกเป็นโมฆะซึ่งผลของการเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรานั้น แม้ว่ามาตรา 654 จะก าหนดว่าให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเหลือร้อยละ 15 ต่อปี แต่ที่จริง
ก็หาเป็นดังนั้นไม่ ผู้ให้กู้จะเรียกดอกเบี้ยไม่ได้เลย เพราะมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 บัญญัติห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้กันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ร้อยละ  
15 ต่อปี ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา51 

เมื่อมีการเรียกดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความไม่เป็นธรรม จึงสมควรที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองและป้องกันประชาชนมิให้
ต้องเสียดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นจึงมีการตราพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ขึ้นมาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2475 เล่ม 49 หน้า 461 โดยมีเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  

“หวังจะบ ารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควร การกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน  
เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผลงอกงามขึ้น ก็แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบี้ยบ้าง 
เหลือรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดั่งนี้ฝ่ายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าป่วยการและ มีโอกาสที่จะ
ได้รับใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะใช้ดอกเบี้ยได้ 
ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง  2 ฝ่าย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมี
กฎหมายมาแต่โบราณกาลก าหนดดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ชั่งละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละ 
15 ต่อปี) อันที่จริงอัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฎว่าทุกวันนี้ มีการให้
กู้ยืมกันโดยอัตราสูงกว่านั้น และเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างร่วมใจร่วมมือกันหลีกเลี่ยงกฎหมาย  
เพราะฝ่ายหนึ่งอยากได้ อีกฝ่ายหนึ่งกฎความจ าเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนา 
ดั่งกล่าวแล้ว ก่อนที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้นรัฐบาลได้คิดแล้วถึงอัตราดอกเบี้ย  เห็นว่าเป็นอัตราที่
ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่ข้างฝ่ายลูกหนี้ได้ทุนมาประกอบการด้วยตนเองได้โอกาสด าเนินอาชีพและมี
โอกาสพอควรที่จะหาก าไรมาใช้ดอกเบี้ย เหลือบ้างก็รวบรวมไว้ใช้ทุน เพราะฉะนั้นถ้าทั้ง 2 ฝ่ายต่าง
คิดไปในทางที่ควรของการค้า ก็ไม่มีทางจะได้รับความขัดข้องเพราะกฎหมายฉบับนี้  แต่ถ้าจะ

                                                           
51  ไผทชิต เอกจริยกร. (2551). ค ำอธิบำย ยืม ฝำกทรัพย์. น. 117. 
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ด าเนินความคิดไปในทางไม่ดูทางไกลแล้ว ก็อาจจะหาเร่ืองบ่นได้ เพราะฉะนั้น เป็นการสมควรที่จะ
เพิ่มเติมข้อบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ ดั่งที่ปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้52” 

ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ตามมาตรา 3 ได้ก าหนดไว้ว่า 
“บุคคลใด (ก) ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 

(ข)  เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก าหนด
ข้อความอันไม่จริงในเร่ืองจ านวนเงินกู้หรืออ่ืน ๆ ไว้ในหนังสือสัญญาหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ 
หรือ 

(ค)  นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก าหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งก าไรอ่ืนเป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้หรืออ่ืน ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอัน
สมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม 

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” และตามมาตรา 4 ที่ก าหนดไว้ว่า “บุคคลใดโดยรู้อยู่
แล้วได้มา แม้จะได้เปล่าซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องจากบุคคลอ่ืนอันผิดบทบัญญัติที่กล่าวไว้ในมาตรา
ก่อนและใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น  ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น” 

ซึ่งเมื่อท าการพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราในพระราชบัญญัติ  ห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 แล้ว จะเห็นได้ว่าการจะใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับจะต้องเป็นหนี้อันเกิด
จากการกู้ยืมเงินเท่านั้น ซี่งเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยกันที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด คือร้อยละ 15 
ต่อปี หรือมีการปิดบังอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บที่เกินอัตรา หรือมีการก าหนดอัตราเงินกู้ที่ไม่เป็นจริง
ไว้ในสัญญา หรือมีการเรียกเอาประโยชน์ใด ๆ นอกจากดอกเบี้ยอันเป็นการ เกินกว่าสมควร หรือ
เมื่อรู้ว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ก็ใช้สิทธิหรือถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น บุคคลที่กระท า
การดังกล่าวย่อมมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องรับโทษตาม ที่กฎหมายก าหนด  

3.2.2.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 

ตอนที่  72 ฉบับพิเศษ หน้า 20 เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยภายหลัง ได้มีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
ออกมาใช้บังคับ โดยได้มีการยกเลิกข้อความบางมาตราแล้วให้ใช้ข้อความใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้ น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครอง
                                                           

52  ค าแถลงการณ์ คณะกรรมการราษฎรเกี่ยวแก่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 
2475. 
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คู่สัญญาฝ่ายซึ่งด้อยกว่าในทางเศรษฐกิจและการต่อรองโดยเป็นการคุ้มครองก่อนที่จะมีการท า
สัญญา ซึ่งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่  3 นี้ ก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่มีการก าหนดในเร่ืองของสัญญาโดยก าหนดให้ธุรกิจบางประเภท
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในเร่ืองของสัญญาจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วย
สัญญา อันเป็นมาตรการเสริมทางนิติบัญญัตินอกเหนือจากมาตรการทางการศาลที่ใช้กันโดยปกติ 
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี้มีความมุ่งหมายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่เข้าท า
สัญญาในลักษณะที่เสียเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  ที่อาจมีอ านาจ ในทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า 
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าสัญญามากกว่าให้ได้รับ ความเป็นธรรม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฉบับนี้ในส่วนของสัญญาได้ก าหนดผลของการ ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้เองก าหนดหรือไม่ปฏิบัติตาม ที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดนั้น  
โดยมีการก าหนดไว้ในมาตรา 35 ตรี53 และมาตรา 35 จัตวา54 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบในขั้นตอนของ
ความสมบูรณ์หรือไม่ของสัญญาแต่จะไปส่งผลกระทบในขั้นตอนของความเป็นผลของสัญญา  
โดยหลักเมื่อสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว สัญญานั้นก็ย่อม
ก่อให้เกิดผลของสัญญาต่อไปได้ และผลของสัญญาที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามสัญญานั้นเท่ากับ
เป็นไปตามเสรีภาพที่คู่สัญญาได้ใช้ก าหนดเนื้อหาของสัญญาไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามในขณะที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจมิได้ใช้เนื้อหาหรือข้อสัญญาหรือมิได้ใช้ในเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  35
ทวิแล้ว กฎหมายให้ถือว่าในสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ตามเงื่อนไขดังกล่าว ตามมาตรา 
35 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
ต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา 35 
ทวิ  แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้ น  
แล้วแต่กรณี” แต่หากผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อสัญญาที่ ถูกห้ามมิให้ใช้ตามมาตรา 35 ทวิแล้ว กฎหมาย
ให้ถือว่าข้อสัญญานั้นไม่มีอยู่ตามมาตรา 35 จัตวา ด้วยลักษณะการที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้  
เป็นการก าหนดเนื้อหาของสัญญาด้วยกฎหมายหรือ บ่อเกิดประการอ่ืนนอกเหนือจากสัญญา  

                                                           
53  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 มาตรา 35ตรี “เมื่อคณะกรรมการว่าด้วย

สัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาโดยมีเงื่อนไข
ในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา 35 ทวิแล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช่ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าว
ตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี.” 

54  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 มาตรา 35จัตวา “เมื่อคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา 35 ทวิแล้วถ้า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น.” 
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และมีลักษณะเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ทางสัญญาอย่างตายตัวแม้คู่สัญญามีเจตนาเป็นประการ
อ่ืน อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเป็นสัญญาและนิติสัมพันธ์
ของคู่สัญญาซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายลักษณะสัญญา เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามข้อสัญญาย่อมถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้น ไม่ช าระหนี้หรือเป็นฝ่ายผิดสัญญาและย่อม
ก่อให้เกิดความรับผิดแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นตามมา55 

ซึ่งมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญานี้มีการก าหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาไว้ในมาตรา 35 ทวิวรรคหนึ่งและวรรคท้าย โดยก าหนดว่า การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้น มีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ
หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การ
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้จากหลักกฎหมายดังกล่าว 
อาจท าให้เข้าใจผิดได้ว่าธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญามีเฉพาะการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการเท่านั้น แต่ความจริงค าว่าขายนั้นหมายความรวมทั้ง ให้เช่า ให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือ
ชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย ดังนั้น ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจึงรวมถึงการประกอบธุรกิจให้เช่า  
ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ด้วย นอกจากนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาให้บริการ สัญญาให้เช่า สัญญาให้เช่าซื้อ หรือสัญญาจัดหานั้น 
จะต้องมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือหรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ จึงจะอยู่ใน
ข่ายที่เป็นธุรกิจที่จะถูกควบคุมสัญญา ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะก าหนดให้การประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้นจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ 

1.  เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
2.  เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาส าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย 
3.  เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค56 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นี้มีการก าหนดธุรกิจที่ควบคุม

สัญญาไว้โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 13 ประเภท ได้แก่ 
1.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้

สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556 

                                                           
55  แหล่งเดิม. น. 473-481. 
56  ไพโรจน์ อาจรักษา. (2547). ครบเครื่องเรื่องกำรคุ้มครองผู้บริโภค :ครบเครื่องเรื่องสัญญำ. น. 58-59. 
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2.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เ ร่ืองให้ธุรกิจให้ เช่ าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 

3.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจการให้บริการออกก าลังกายเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554 

4.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 

5.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 

6.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงิน
ประกันเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 

7.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 

8.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

9.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของ
สถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

10.  ประก าศคณะกรรมก า รว่ า ด้ ว ยสัญญา  เ ร่ื อ ง ให้ ธุ ร กิ จ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

11.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา 

12.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา 

13.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงิน
ประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ท าให้ทราบว่าธุรกิจที่ถูก
ควบคุมสัญญาจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา โดยหลักการแล้วต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาส าเร็จรูปอย่างแพร่หลายหรือเป็นธุรกิจที่ผู้
ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญามีการออก
ประกาศมาควบคุมเพียง 13 ประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้วเท่านั้น 
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3.2.2.5  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเ ร่ืองให้ธุรกิจเช่ าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 71 ง  
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นการตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยประกาศคณะกรรมการฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการที่จ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพในการท าสัญญาของบุคคล มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
และลักษณะของสัญญาโดยให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  

ซึ่งเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผู้บริโภคร้องเรียน ต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าผู้ร้องได้เช่าซื้อรถยนต์และช าระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว   
แต่ผู้ให้เช่าซื้อไม่จดทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ร้องทั้ง ๆ ที่เวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  
และผู้ร้องบางรายมีการผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อเพียงงวดเดียว ผู้ให้เช่าซื้อก็ไปยึดรถยนต์คืนโดยไม่มี
หนังสือบอกกล่าวให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระก่อน นอกจากนี้ผู้ให้เช่าซื้อยังก าหนด เบี้ยปรับไว้ใน
อัตราที่สูงในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อ อีกทั้งเมื่อรถยนต์สูญหายโดยมิใช่เป็นความผิด
ของผู้เช่าซื้อ ก็ยังให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช าระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งข้อสัญญาดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยผู้ให้เช่าซื้อได้จัดท าสัญญาส าเร็จรูปเอาเปรียบ
ไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา57 

จากการพิจารณาประกาศฉบับนี้ ข้อ 3 ได้มีการนิยามค าว่า “ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์” ไว้ว่า ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หมายความว่า การประกอบ
กิจการค้า โดยเจ้าของน าเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้เช่าและให้ค ามั่นว่าจะขาย
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้ เช่า   
โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

ซึ่งจากการพิจารณาประกาศฉบับนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคโดยการเข้า
มาก ากับดูแลเร่ืองสัญญาเฉพาะแต่ธุรกิจที่เป็นการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เท่านั้น 
เพราะตามค านิยามข้างต้นธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นการประกอบกิจการค้า  
โดยการน าเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้เช่า โดยมีการให้ค ามั่นว่าจะขายรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์นั้นและโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ตกแก่ผู้เช่า อีกทั้งข้อ 2 ของประกาศ
ฉบับนี้ก็ได้มีการก าหนดว่า “ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
                                                           

57  แหล่งเดิม. น. 74. 
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สัญญา” ซึ่งตามเจตนารมย์ของประกาศฉบับนี้มุ่งควบคุมธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เท่านั้น และข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้ได้มีการก าหนดการจัดท าสัญญาของธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ว่าจะต้องมีสาระส าคัญและเงื่อนไขอย่างไร  

3.2.2.6  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อใช้ใน

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 
38 ก เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  
คือ โดยที่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการน าความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ในเร่ืองของคุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ 
ทั้งยังขาดอ านาจต่อรองในการเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ  ท าให้ผู้บริโภค 
ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นกระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์  ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งไม่อยู่
ในความรู้เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะ 
ที่เสียเปรียบจนบางคร้ังน าไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิด  การเผชิญหน้าระหว่าง 
ผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ สมควรให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอ้ือต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค 
เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยา  ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 นี้ ในมาตรา 3 ได้มีการให้ค า
นิยาม ค าว่า “คดีผู้บริโภค” ไว้ว่า “คดีผู้บริโภค หมายความว่า 

(1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือ
ตามกฎหมายอ่ืนกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอัน
เน่ืองมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ 

(2) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย 

(3) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2)  
(4) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้” 
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ซึ่งผู้ที่จะน าคดีมาสู่การพิจารณาคดีผู้บริโภคได้นี้จะต้องเป็นผู้เสียหาย ที่เป็นผู้บริโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเสียก่อน คือ ต้องเป็นผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยชอบแม้มิได้
เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม โดยค าว่าซื้อนี้รวมถึงการเช่า เช่าซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นด้วย 

3.2.3  การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ 
สัญญาลิสซิ่งรถยนต์เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาซื้อ

ขายเงินผ่อนรถยนต์หรือสัญญาเช่ารถยนต์ แต่การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์นี้ ยังไม่มีกฎหมายที่เข้ามา
ก ากับดูแลด้านสัญญาเป็นการเฉพาะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการจัดท าสัญญาของแต่ละองค์กร ซึ่งองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ที่มีการก ากับดูแลการจัดท าสัญญาย่อมเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนดไว้ แต่ในกรณีที่
องค์กรธุรกิจใดที่ไม่มีการก ากับดูแลด้านสัญญา การจัดท าสัญญาย่อมเป็นไปตามความประสงค์ 
ขององค์กรธุรกิจนั้น ซึ่งบางคร้ังลักษณะของสัญญาเป็นการจัดท าขึ้นโดยเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา
เกินควร 

ในกรณีของการบอกเลิกสัญญา หากเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กรณีผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้  แต่จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
กลับคืนให้แก่เจ้าของด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 573 และหากผู้ให้เช่าซื้อจะใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาก็สามารถกระท าได้ แต่จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระ ค่างวดสอง
คราวติด ๆ กันหรือได้กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 574 ถ้าผู้เช่าซื้อ
มีการผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อเพียงคราวเดียวหรือมีการผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราว แต่ไม่ติดต่อกัน 
ผู้ให้เช่าซื้อก็จะเลิกสัญญาตามมาตรานี้ไม่ได้  ผู้ให้เช่าซื้อคงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้เท่านั้น  
แต่มาตรา 574 นี้คู่สัญญาสามารถตกลงยกเว้นให้เป็นอย่างอ่ืนได้ เนื่องจากมิใช่บทบัญญัติอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน58  

ภายหลัง ในกรณีของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้มีการออกประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเร่ืองให้ธุรกิจ  
ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการตราขึ้นโดย
อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมีการก าหนดการบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อรถยนต์ของผู้ให้เช่าซื้อไว้ในข้อ 4 ไว้ว่า “ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณี 
                                                           

58  แหล่งเดิม. น. 322. 
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ผู้เช่าซื้อผิดนัดค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กันและผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงิน
รายงวดที่ค้างช าระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น” จากประกาศฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าหากมีการท าสัญญา
เช่าซื้อรถยนต์แล้วผู้เช่าซื้อมีการผิดนัดไม่ช าระค่างวด จะต้องเป็นการผิดนัดช าระค่างวดติดต่อกัน  
3 งวดและผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าซื้อให้ช าระค่างวดที่ค้างนั้นภายใน 30 วัน
แล้วผู้เช่าซื้อรถยนต์ละเลยไม่ช าระก่อน ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้  
ซึ่งหากคู่สัญญามีการก าหนดการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นการแตกต่างจากประกาศ  
ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับดังกล่าวนี้ ให้ถือว่าสัญญาที่ท าขึ้นได้ใช้ข้อสัญญาตามประกาศ
ฉบับนี้แล้ว เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ตรี ที่ก าหนดไว้ว่า 
“เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้
ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา  35  
ทวิแล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี” 

และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 เร่ืองการอนุญาต 
ให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง  แม้จะมีการก ากับดูแลการจัดท า
สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์  โดยมีการระบุว่าสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งของธนาคาร
พาณิชย์จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาไว้  แต่ตามประกาศฉบับนี้ก็มิได้มีการ
ก าหนดว่าหากผู้เช่าแบบลิสซิ่งผิดนัดไม่ช าระค่างวดกี่งวด ธนาคารพาณิชย์จึงจะสามารถเลิกสัญญา
เช่าแบบลิสซิ่งได้ ซึ่งการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้มีการก าหนดจ านวนรายงวดที่ผู้เช่าแบบ
ลิสซิ่งผิดนัดช าระไว้  ย่อมเป็นช่องว่างที่ธนาคารพาณิชย์จะอาศัยในการก าหนดรายละเอียด  
การบอกเลิกสัญญาให้เช่าแบบลิสซิ่งให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้  

ในกรณีของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทเงินทุนได้มีการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้มีการก ากับดูแลการจัดท าสัญญาลิสซิ่ง  
ของบริษัทเงินทุนไว้ โดยมีการก าหนดรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาของบริษัทเงินทุนที่
ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งไว้ในข้อ 5 ดังนี้ “การบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าผิดนัด 
ไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่ากระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ บริษัทเงินทุน
ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่า 
หากผู้เช่าช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระ หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญดังกล่าว  
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แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็น
อันระงับไป 

ในกรณทีี่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติดต่อกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วน
ส าคัญ หากผู้เช่าช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระเงินรายงวดที่ค้างช าระหรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่
เป็นส่วนส าคัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ให้การบอกเลิกสัญญา
นั้นเป็นอันระงับไป” ซึ่งตามประกาศจะเห็นได้ว่าบริษัทเงินทุนจะบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อ ผู้เช่าผิด
นัดไม่ช าระค่าเช่า 2 งวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่ากระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญและ 
บริษัทเงินทุนต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าวก่อน และในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของ
บริษัทประกันชีวิตได้มีการก ากับดูแลโดยมีการออกประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  (Leasing)  
ซึ่งแม้ว่าจะมีประกาศฉบับนี้ออกมาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิต   
แต่ประกาศนายทะเบียนฉบับนี้มิได้มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์ของการจัดท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่งของบริษัทประกันภัยไว้เช่นใดก็ได้ 

ซึ่งจากการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งขององค์กร
ทั้งหลายที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งการก าหนดรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญา
ลิสซิ่งไว้อย่างชัดเจนและมิได้มีการก าหนดรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งไว้ 

3.2.4  แนวความคิดในการจัดร่างกฎหมายเพื่อน ามาปรับใช้กับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์ในประเทศไทย 

เมื่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นได้ทั้งธนาคารพาณิชย์   
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิตและบริษัททั่วไป แต่การก ากับดูแลด้านการจัดท าสัญญาลิสซิ่งหามี
กฎหมายที่เข้ามาก ากับกับดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุก  ๆ องค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งไม่  
คงมีเพียงธนาคารพาณิชย์ที่มีธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการออกประกาศมาก ากับดูแลการจัดท า
สัญญาของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  และหากเป็นกรณีของบริษัทเงินทุน  
ก็มีกระทรวงการคลังออกประกาศมาก ากับดูแลสัญญาลิสซิ่งเป็นการเฉพาะ และในกรณีของบริษัท
ประกันชีวิตก็มีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ)  
เข้ามาก ากับดูแล แต่หากเป็นการประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัททั่วไป ยังไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายใด ๆ เข้ามาก ากับดูแลการจัดท าสัญญาลิสซิ่งโดยตรง คงมีเพียงแนวความคิดในการที่ 
จะจัดท าร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลด้านสัญญาของลิสซิ่งเท่านั้น 
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3.2.4.1  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) 
พ.ศ. .... ( เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3)  

ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ ...)  
พ.ศ. .... (เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหน่ึงในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3) นี้ มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการบันทึก
หลักการและเหตุผลในการประกอบร่างดังกล่าว โดยก าหนดหลักการไว้ว่าเป็นการเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อบัญญัติหลักการในเร่ืองสัญญาลิสซิ่ง โดยให้เหตุผลไว้ว่าเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับสัญญาลิสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ  
แม้จะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาเช่าซื้อแต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งไม่มีบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลิสซิ่งโดยตรง ซึ่งการบังคับใช้สัญญาลิสซิ่งในปัจจุบันศาลจะใช้บทบัญญัติ
ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับในฐานะที่เป็นบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และใช้หลักการตีความสัญญา ท าให้การตีความสัญญาลิสซิ่ง มีข้อจ ากัด 
และมีปัญหาในทางปฏิบัติ  จึงสมควรก าหนดกรอบหรือเงื่อนไขที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
ตามสัญญาลิสซิ่งเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ซึ่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ ...)  
พ.ศ. .... นี ้ได้มีการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ค านิยามของสัญญาลิสซิ่ง 
โดยก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/1 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “อันว่าลิสซิ่งนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นผู้จัดหาทรัพย์สิน เรียกว่าผู้ให้เช่าลิสซิ่งน าทรัพย์สินออกให้บุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกว่า ผู้เช่าลิสซิ่ง ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นด้วยการช าระค่าเช่าในการใช้
หรือการได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามเวลาที่ระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว  
ผู้ เช่าลิสซิ่งมีสิทธิในการเลือกซื้อทรัพย์สิน  ท าสัญญาลิสซิ่งต่อ  ส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืน  
หรือคู่สัญญาอาจตกลงแตกต่างไปจากนี้” 

ซึ่งจากการให้ค านิยามค าว่าลิสซิ่งไว้เป็นการนิยามเพื่อให้เห็นถึงลักษณะของลิสซิ่งว่า
เป็นการแตกต่างจากสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาทั่ว ๆ ไป อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ส าคัญ
ของการท าสัญญาลิสซิ่ง โดยแสดงให้เห็นว่าสัญญาลิสซิ่งเป็นสัญญาที่มิได้มุ่งเน้นในการได้
กรรมสิทธิ์มาครอบครองของผู้เช่าลิสซิ่ง ไม่ได้ใช้ค าว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่า เช่นสัญญาทั่วไปอันจะเป็น
การก่อให้เกิดความสับสนได้ แต่เลือกที่จะใช้ค าว่าผู้เช่าลิสซิ่งและผู้ให้เช่าลิสซิ่ง  อันเป็นการบ่ง
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เฉพาะว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่านี้เป็นผู้เช่าและผู้ให้เช่าในสัญญาลิสซิ่ง  อีกทั้งมีการก าหนดถึงทางเลือก
ของผู้เช่าลิสซิ่งไว้ว่าเมื่อสัญญาลิสซิ่งสิ้นสุดลง ผู้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิเลือกที่จะกระท าการใด ๆ ก็ได้ คือ 
การเลือกซื้อทรัพย์สิน การท าสัญญาลิสซิ่งต่อ การส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง  
หรือแม้กระทั่งการกระท าการใด ๆ อันเป็นการแตกต่างไปก็ได้ 

2.  ขอบเขตของการบังคับใช้และการตีความ 
ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

(ฉบับที่  ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/2“ภายใต้บังคับมาตรา 574/3 มาตรา 574/4 และมาตรา 574/5  
สิทธิหน้าที่และนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาลิสซิ่งให้เป็นไปตามที่ตกลงกันในเร่ืองสัญญาเร่ืองใด 
ที่คู่สัญญามิได้ตกลงกันไว้ก็ให้บังคับตามบทบัญญัติในส่วนนี้  หากไม่มีการบัญญัติเช่นว่านั้น 
ให้บังคับตามประเพณีทางการค้า และหากประเพณีทางการค้าเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยไซร้ ท่านให้บังคับ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่นิติกรรมสัญญาทั่วไป” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/4 “คู่สัญญาที่อยู่ในบังคับแห่งสัญญาลิสซิ่งจะก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันไว้
อย่างไรหรือจะตกลงกันให้น ากฎ ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติใดมาบังคับแก่กันก็ได้  เท่าที่ไม่
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และไม่เป็นการแตกต่างจากกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่กฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติตามวรรคหนึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นหลาย
เนื้อความหรือหลายฉบับ และคู่สัญญามิได้ระบุว่าจะให้ใช้เนื้อความใดหรือฉบับใดบังคับแก่กัน  
ก็ให้ใช้เนื้อความหรือฉบับที่ใหม่ที่สุดในขณะท าสัญญาบังคับ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ในสัญญา” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/5 “การตีความสัญญาลิสซิ่ง จะต้องค านึงถึง 

1) ความสุจริตและเป็นธรรมซึ่งผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ที่ดีจะพึงมีและปฏิบัติต่อกัน 
2) ความสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางที่ถือปฏิบัติต่อกันในวงการค้าพาณิชย์ใน

ประเทศหรือระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
3) ประเพณีทางการค้าที่คู่สัญญารู้หรือควรจะได้รู้ และแนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติ 

ต่อกันมา 
4) ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของกิจการค้าพาณิชย์ในประเทศหรือระหว่างประเทศ

แล้วแต่กรณี” 
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จากการพิจารณาขอบเขตของการบังคับใช้และการตีความของร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ท าให้ทราบว่าร่างฯกฎหมายฉบับนี้
บังคับใช้กับคู่สัญญาที่อยู่ในบังคับแห่งสัญญาลิสซิ่งเท่านั้น อีกทั้งในการตีความสัญญาลิสซิ่งจะต้อง
ค านึงถึงความสุจริตเป็นธรรม ประเพณีทางการค้าด้วย 

3.  สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 
ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/6 ถึงร่างฯมาตรา 574/10 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  

พ.ศ. .... มาตรา 574/6 “เมื่อมิได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ ในการส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่งในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วและเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ 

ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน หรือส่งมอบทรัพย์สินชักช้าหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ไม่ตรงตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งอาจใช้สิทธิในการแก้ไขความผิดพลาด เพราะเหตุผิดนัด 
หรือผิดสัญญาและขอช าระหนี้ใหม่ได้ โดยผู้เช่าลิสซิ่งทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยึดหน่วงค่าเช่าตาม
สัญญาลิสซิ่งจนกว่าผู้ให้เช่าลิสซิ่งจะได้ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง  หากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสมควร ผู้เช่าลิสซิ่ง อาจบอกเลิกสัญญา
ลิสซิ่งได้” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/7 “ผู้ให้เช่าลิสซิ่งอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญา
ลิสซิ่งโดยประการอ่ืน แต่การโอนสิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็นการปลดเปลื้องผู้ให้เช่าลิสซิ่งให้หลุดพ้น
จากพันธะตามสัญญาลิสซิ่ง และไม่มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่ซึ่งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามสัญญาลิสซิ่ง” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/8 “ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องรับผิดต่อผู้เช่าลิสซิ่งในความช ารุดบกพร่องและมีหน้าที่
ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ลิสซิ่งที่ผู้เช่าลิสซิ่งได้รับ เว้นแต่  
จะเกิดจากเหตุสุดวิสัย ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าลิสซิ่ง” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. ....มาตรา 574/9 “ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องให้ผู้เช่าลิสซิ่งครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขปราศจากการ
รอนสิทธิจากบุคคลภายนอก และต้องรับผิดต่อผู้ลิสซิ่งหากมีการรอนสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ผู้เช่าลิสซิ่ง 
รู้ถึงการรอนสิทธิก่อนหรือขณะท าสัญญานั้น” 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/10 “เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้เช่าลิสซิ่งใช้สิทธิในการ
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่งและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  ในทรัพย์สิน
ครบถ้วนตามสัญญาลิสซิ่งแล้ว ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่ง 
โดยพลัน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนมาเป็นของผู้เช่าลิสซิ่ง ตั้งแต่ผู้เช่าลิสซิ่งแสดงเจตนาซื้อ
ทรัพย์สินไปยังผู้ให้เช่าลิสซิ่ง” 

จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ท าให้ทราบว่าในกรณีของ 
การก าหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า 
ในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่าลิสซิ่งในความช ารุดบกพร่อง ซ่อมแซมความ
ช ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ลิสซิ่งที่ผู้เช่าลิสซิ่งได้รับ ต้องให้ผู้เช่าลิสซิ่ง
ครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขปราศจากการรอนสิทธิจากบุคคลภายนอก และเมื่อครบก าหนด 
ตามสัญญาลิสซิ่งแล้ว หากผู้เช่าลิสซิ่งใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง
ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่งโดยพลัน อีกทั้งผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิในการแก้ไข
ความผิดพลาดเพราะเหตุผิดนัดหรือผิดสัญญาและขอช าระหนี้ใหม่ได้  ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบ
ทรัพย์สิน หรือส่งมอบทรัพย์สินชักช้า หรือส่งมอบทรัพย์สินไม่ตรงตามสัญญาลิสซิ่ง 

4.  สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าลิสซิ่ง 
ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/11 ถึงร่างฯมาตรา 574/16 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่  ...)  

พ.ศ. .... มาตรา 574/11 “ผู้เช่าลิสซิ่งต้องใช้ความระมัดระวังสงวนใช้สอยซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ประกันภัยทรัพย์สิน เหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติกับทรัพย์สินของตนเอง ให้อยู่ใน
สภาพตามที่ได้รับส่งมอบมา แต่ไม่ต้องรับผิดในความเสื่อมราคาเพราะการใช้สอยตามปกติ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/12 “ผู้เช่าลิสซิ่งไม่อาจน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน
ทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้
เช่าลิสซิ่ง 

ผู้เช่าลิสซิ่งน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้” 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/13 “ผู้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่ง 

ผู้เช่าลิสซิ่งจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินในสภาพเดิม
กลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง โดยผู้เช่าลิสซิ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ และค่าเสียหายตามที่ได้ตก
ลงกัน และสัญญาลิสซิ่งย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้ผู้เป็นคู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา574/14“เมื่อผู้ให้เช่าลิสซิ่งส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่งแล้ว ถ้าผู้เช่าลิสซิ่งผิด
นัดไม่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่งในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง มีสิทธิจะเรียกให้ผู้เช่า
ลิสซิ่งช าระค่าลิสซิ่งที่ค้างช าระพร้อมด้วยเบี้ยปรับและค่าเสียหายได้” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/15 “ถ้าผู้เช่าลิสซิ่งผิดนัดการช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่า
ลิสซิ่งกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้  

การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญา พร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือให้ผู ้เช่าลิสซิ่งทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้เช่าลิสซิ่งได้รับ
หนังสือดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่างวดที่ค้าง
ช าระ หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
ส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ หากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่า งวดที่ค้างช าระ 
หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/16 “เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้เช่าลิสซิ่ง มีสิทธิเลือก
ในการซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง ท าสัญญาลิสซิ่งต่อหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เช่า
ลิสซิ่ง 

การใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย 
ตั้งแต่ขณะหรือหลังจากท าสัญญาลิสซิ่ง ทั้งนี้ต้องก่อนที่สัญญาลิสซิ่งจะสิ้นสุดลง” 

จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าลิสซิ่ง ท าให้ทราบว่าในกรณีของการ
ก าหนดหน้าที่ของผู้เช่าลิสซิ่ง ผู้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังสงวนใช้สอยซ่อมแซมและ
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บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ประกันภัยทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ผู้เช่าลิสซิ่ง
ไม่อาจน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้น อีกทั้งมีหน้าที่ 
ในการช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่งด้วย และในกรณีสิทธิของผู้เช่าลิสซิ่งเมื ่อครบก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่ง  หากผู ้เช่าลิสซิ ่งมีสิทธิเลือกในการซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง  
ท าสัญญาลิสซิ่งต่อหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่งได้ 

5.  การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง 
ได้มีการก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/12 วรรคสอง “ผู้เช่าลิสซิ่งน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง  
หรือโอนสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/13 วรรคสอง “ผู้เช่าลิสซิ่งจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบ
ทรัพย์สินในสภาพเดิมกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง โดยผู้เช่าลิสซิ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ และ
ค่าเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน และสัญญาลิสซิ่งย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้ผู้เป็นคู่สัญญากลับคืนสู่
ฐานะเดิม” 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ...)  
พ.ศ. .... มาตรา 574/15 “ถ้าผู้เช่าลิสซิ่งผิดนัดการช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่า
ลิสซิ่ง กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้  

การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญา พร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือให้ผู ้เช่าลิสซิ่งทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้เช่าลิสซิ่งได้รับ
หนังสือดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่างวดที่ค้าง
ช าระ หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
ส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ หากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่างวด ที่ค้างช าระ 
หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป” 

6.  ความระงับของสัญญาลิสซิ่ง 
มีการก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/17 โดยก าหนดไว้ว่า “สัญญาลิสซิ่งย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 
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(1)  สิ้นระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
(2)  มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
(3)  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งพ้นสภาพนิติบุคคล หรือเลิกประกอบกิจการ 
(4)  มีการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574/13 วรรคสอง และมาตรา 574/15” 
จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ( เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่ง  ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3) ฉบับนี้ จะเห็นได้ว่าได้มีการก าหนดหลักการต่าง ๆ ของสัญญา
ลิสซิ่งขึ้นมา ให้เป็นการแตกต่างจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาทั่วไป อันจะสร้าง ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ผู้ศึกษาและผู้ที่จะต้องเข้าท าสัญญาลิสซิ่งได้ รวมทั้งการมาอุดช่องว่างทางกฎหมายของ
สัญญาลิสซิ่งของบริษัททั่วไปเพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งใช้ช่องว่างของการที่ไม่มีกฎหมายที่
เข้ามาก ากับดูแลเร่ืองข้อสัญญาลิสซิ่งนี้จัดท าสัญญาอันมิได้เข้าตามหลักของสัญญาฉบับใด  
ฉบับหนึ่งอันเป็นการเลี่ยงกฎหมายเพื่อมิให้กฎหมายสามารถมาบังคับกับสัญญาที่ตนท าขึ้นได้  
 
3.3  การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในต่างประเทศ 

ในต่างประเทศนั้นการประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีทั้งประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่ง
ไว้โดยเฉพาะ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส และประเทศที่มิได้มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ 
เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้มีมาอย่างช้านานและได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศแรกที่ให้การบริการธุรกิจ
ลิสซิ่งและถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านลิสซิ่งในแถบยุโรป หลังจากนั้นธุรกิจลิสซิ่ง 
ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  

3.3.1  ประเทศอังกฤษ 
ตลาดลิสซิ่งรถยนต์ในสหราชอาณาจักรเติบโตจนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 11.3 พันล้านดอล

ล่าห์ ในปี ค.ศ. 2001 ตลาดลิสซิ่งรถยนต์ในสหราชอาณาจักรนี้มีการกล่าวว่าอาจจะเติบโต  
จนมีมูลค่าถึง 12.5 พันล้านดอลล่าห์ ในปี ค.ศ. 2006 และมีอัตราการเติบโตประจ าปีถึงร้อยละ 2.0 
ในช่วงปี ค.ศ. 2002-2006 รถยนต์ขนาดกลางถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดลิสซิ่ง
รถยนต์ในสหราชอาณาจักรเทียบเท่ากับร้อยละ  63.6 ของตลาดในแง่ของขนาดรถยนต์  
ส่วนการจัดการด้านบริหารถือเป็นกลุ่มเล็กที่สุดของตลาดลิสซิ่งรถยนต์ในสหราชอาณาจักรถือว่ามี
เพียงร้อยละ 10.7 ของตลาดในแง่ของขนาดรถยนต์ ตลาดลิสซิ่งรถยนต์ของอังกฤษอาจจะมีการ
เติบโต ที่สูงที่สุดในยุโรป บริษัทลิสซิ่งในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะมีการท าสัญญาลิสซิ่ง
ด าเนินงาน (Operating Leasing) ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนไปสู่การ
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ให้บริการ เรือสมุทรเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลาดลิสซิ่งรถยนต์มีการแข่งขันที่สูงมากและ
มีการรวมเข้ากันอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การเข้าสู่ตลาดเป็นไปได้เพียงการผ่านเข้าถือสิทธิเท่านั้น  
แม้ภาพรวมของการเติบโตของลิสซิ่งด าเนินงานในสหราชอาณาจักรจะยังคงปรากฎให้เห็น   
อย่างต่อเน่ือง แต่ก็เป็นการเติบโตในแง่ของปริมาณเท่านั้น59 

ตลาดเป็นศูนย์กลางของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ที่มีอยู่จ านวนมากและจ าเป็นต้องมี  
การสนับสนุนเงินทุนในระดับสูงควบคู่กับการบริการให้กับลูกค้าของพวกเขา  การสนับสนุนนี้  
มีการจัดหาจากแหล่งที่มาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจ านวนมาก รวมทั้งพื้นที่ทางการเงินของผู้ผลิต  
ยานยนต์ เช่นเดียวกับบริษัทยานยนต์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สินเชื่อบริษัท Acceptance และ 
ฟอร์ดยานยนต์เป็นบริษัทที่การด า เนินงานพื้นฐานโดยรวมและบริษัทเงินทุนที่มีพื้นฐาน  
ที่หลากหลาย มีการแข่งขันกันในกลุ่มธุรกิจนี้ ประเภทของการจัดหาเงินทุนซึ่งเป็นแบบฉบับผสม
ของเงินทุนคลังสินค้าส าหรับรถยนต์ใหม่และรถยนต์ที่ใช้แล้ว ซึ่งส่วนมากมักจะได้รับข้อเสนอที่ดี 
ในทางกลับกันมีการปฏิเสธการเร่ิมต้นของธุรกิจการขายปลีก เช่น โอกาสทางการเงินในการขาย
รถยนต์ให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการเงิน
เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของสัญญาเช่ายานยนต์ส าหรับใช้งานโดยกลุ่มบริษัททางการค้า สัญญาเช่า
เป็นสาระส าคัญในรูปแบบที่แท้จริงของลิสซิ่งด าเนินงานที่การบ ารุงรักษาและสมมุติฐานมูลค่า
คงเหลือจะรวมอยู่ในค่าเช่า โดยปกติสัญญาดังกล่าวจะครอบคลุมช่วงระยะเวลา 2-5 ปี และบ่อยคร้ัง
ที่จะมีบทบัญญัติในข้อสัญญาส าหรับการช าระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น ถ้าระดับของระยะทางที่มีการก าหนด
ไว้แน่นอนเกินกว่าอัตราและค่าซ่อมแซมรถยนต์สูงเกินไป เนื่องจากการใช้รถยนต์ผิดวัตถุประสงค์ 
บริษัทสัญญาเช่ารถยนต์ที่ มีความช านาญจ านวนมาก  มีการเติบโตในปีที่ผ่ านมาและใน 
สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของกิจการ คือ ธนาคารและบริษัทเงินทุน60 

3.3.1.1 ความหมายของลิสซิ่ง 
ไม่มีค านิยามของลิสซิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหราชอาณาจักร แต่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด

ในมุมมองของสมาคมลิสซิ่งอุปกรณ์ หรือ ELA (Equipment Leasing Association)  
“สัญญาลิสซิ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ส าหรับการเช่าทรัพย์สินที่ผู้เช่าเป็นผู้

เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ผลิตหรือผู้ขายทรัพย์สินดังกล่าว  โดยที่ผู้ให้เช่าจะคงเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้น ผู้เช่ามีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า  อีกทั้งมีหน้าที่ใน
การช าระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้” 

                                                           
59  Datamonitor. (2002). United Kingdom-Car Leasing. p. 5. 
60  Ibid. pp. 48-49. 
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“A lease is a contract between a lessor and lessee for the hire of a specific asset 
selected from a manufacture or vender of such assets by the lessee. The lessor retains ownership 
of the asset. The lessee has possession and use of the asset on payment of specified rentals over a 
period”61 

3.3.1.2 ประเภทของการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง62 
ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing) และลิสซิ่งด าเนินงาน (Operating Leasing) ได้มี

การจ าแนกลิสซิ่งไว้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ถึงแม้ในสหราชอาณาจักรจะไม่จ าเป็นต้องจ าแนก
ประเภทของสัญญาลิสซิ่งก็ตาม อย่างไรก็ตามความต้องการในประเทศสหราชอาณาจักรที่จะได้
ผลประโยชน์จากลิสซิ่งทางการเงินในบัญชีของผู้เช่ามีความเกี่ยวพันกับการยกร่างขึ้นมาเป็นตัวชี้น า
ในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างลิสซิ่งทางการเงิน นอกจากนี้ทางบัญชียังเรียกว่าสัญญาเช่าทุน
และสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นผลประโยชน์ที่แน่นอนที่ไม่เหมาะสม ความแตกต่างที่มีอยู่ยัง
คลุมเครือและเป็นไปได้ว่าระยะเวลาของการจัดการลิสซิ่งบางประการเพื่อจัดหาเงินทุนอุปกรณ์จะ
ได้รับการออกแบบมา โดยแยกออกจากค านิยามของลิสซิ่งทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี 

1.  ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing)  
มีหลายวิธีในการจ าแนกลิสซิ่งทางการเงิน 
(ก)  จ าแนกตามประเภทของทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่มีรูปร่างคงทนอาจจะท าการเช่าได้ 

ลิสซิ่งอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์มีการพัฒนา เป็นลักษณะการด าเนินการ ที่แยกต่างหาก 
จากลักษณะแตกต่างกันบางประการ  สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบทบัญญัติ 
ทางกฎหมายส าหรับอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคล บริษัทลิสซิ่งอุปกรณ์โดยทั่วไปไม่ได้
มีส่วนร่วมในลิสซิ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล กิจการนี้
โดยทั่วไปจะด าเนินการโดยบริษัทประกันภัย กองทุนบ าเหน็จบ านาญ บริษัทผู้ช านาญการทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงเงินทุนในระยะยาว 

(ข)  จ าแนกตามประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก บริษัทลิสซิ่งเข้าสู่ข้อตกลงอันเป็น
ผลมาจากการเจรจาโดยตรงกับผู้เช่าและผ่านการแนะน าจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์  
หรือครอบคลุมจ านวนรายการที่แตกต่างซึ่งผู้ให้เช่าและผู้เช่ามักจะระบุและตกลงในสัญญาเช่า  
หลังจากข้อตกลงในสัญญาเช่าหลักได้รับการด าเนินการ  

                                                           
61  Clark, T.M (1978). Leasing. p. 57. 
62  Ibid. p. 61. 
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(ค)  จ าแนกตามประเภทของตลาด ลิสซิ่งที่มีมากที่สุดคือลิสซิ่งภายในประเทศ  
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน ซึ่งเมื่อไม่
นานมานี้ลิสซิ่งระหว่างประเทศและการส่งออกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 

(ง)  จ าแนกตามผลทางภาษี โดยทั่วไปผู้ให้เช่าคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใช้จ่ายเงินทุนใน
ปีแรกได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายการของอุปกรณ์มีคุณสมบัติเหมาะสมและสะท้อนให้เห็น
ถึงผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าเช่าที่ลดลง อย่างไรก็ตามในบางกรณีอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ได้มีคุณสมบัติส าหรับเงินส่วนแบ่งหรือบริษัทลิสซิ่งไม่สามารถ ที่จะได้รับประโยชน์ 

ประเภทของลิสซิ่งที่ดีไม่ได้มีคุณสมบัติส าหรับค่าใช้จ่ายของทุนปีแรก 100 เปอร์เซ็นต์ 
รวมถึงต่อไปนี้ 

(1)  การจัดการกู้เงินใหม่ของอุปกรณ์เป็นการขายและเช่ากลับคืนโดยบริษัทหลังจากที่
มีการน ามาใช้งานแล้ว 

(2)  สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างประเทศ นอกจากเงื่อนไขบางประการในการ
ส่งออก 

(3)  รายการเช่าที่ซึ่งตั้งเองไม่มีคุณสมบัติเป็นส่วนลด 
2.  ลิสซิ่งด าเนินงาน (Operating Leasing)  
ลิสซิ่งด า เนินงาน (Operating Leasing)  เป็นบริการที่ เหมาะกับประเภทอุปกรณ์  

โดยเฉพาะที่เป็นลิสซิ่งที่มีความมั่นคงและในตลาดมือสอง  คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์จัดเป็น
รายการที่ให้เช่ากันอย่างแพร่หลายบนพื้นฐานการด าเนินงานในด้านการค้าและผู้บริโภคตามล าดับ 

ทรัพย์สินที่เช่าเกินระยะเวลาโดยประมาณ 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้นมากส าหรับการ
เช่าโรงงาน มากที่สุดถึง 3 ปีส าหรับการเช่าประเภทอุปกรณ์ การเช่าระยะยาวส าหรับเคร่ืองบิน เรือ
และกรณีอ่ืน ๆ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาเช่าเพียงฝ่ายเดียว หรือในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 
อย่างหนึ่งอย่างใด 

ลิสซิ่งด าเนินงานอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อบริษัทต้องการใช้เคร่ืองจักรใน
ระยะเวลาอันสั้นเพราะการพัฒนาของเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมากขึ้น ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ย่อมมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใน
อนาคต ผู้ให้เช่าด าเนินงานต้องรับความเสี่ยงในความล้าสมัย  ของเคร่ืองจักรเทียบได้กับการท า
สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้ให้เช่าเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เช่าแต่ละราย และยอดรวมของเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้ได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ของการสูญเสียที่เกิดจากการไม่ได้เงิน
คืนจากความล้าสมัยของเคร่ืองจักร ผู้เช่าสมัครใจยินยอม ให้ผู้ให้เช่าได้รับก าไรส าหรับความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น เพราะเป็นไปได้ที่จะช่วยลดการสูญเสียส าหรับรายการของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
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บ่อยครั้งผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ผลิต ซึ่งจะอยู่ในฐานะที่ดีกว่าในการประเมินขอบเขตของความล้าสมัยอีก
ทั้งยังสามารถควบคุมความล้าสมัยได้ 

3.3.1.3  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสัญญาลิสซิ่ง 
ประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายควบคุมอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจง มีแต่บทบัญญัติที่

เกี่ยวข้องในทางอ้อมที่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุม การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค 
ค.ศ. 1974 และกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว การควบคุมอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปในรูปแบบ 
ของการห้ามมิให้มีข้อต่อรองที่มีลักษณะของความไม่เป็นธรรมและการควบคุมการแสดงอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นหลัก63 

ในสหราชอาณาจักรได้มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยผันแปรไว้  ซึ่งบริษัทลิสซิ่งรถยนต์ 
ใช้หลายฐานในการค านวณการปรับดอกเบี้ย  นอกจากวิธีการในวงกว้างของการรักษาอัตรา
ผลตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้64 

1. ค่าเช่าอาจจะมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ ตามวันที่ก าหนด
ของค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์สินค้า การก าหนดค่าเช่าครั้งเดียวจะยังคงอยู่ ในระดับเดียวกันตลอด
ระยะเวลาการเช่า อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดรวมถึงอัตราพื้นฐานสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิง
ตลาดลอนดอนในระยะสั้น (ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการกู้ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับกองทุน 
ใน 1 ปี) และอัตราพื้นฐานของธนาคารที่ก าหนดโดยผู้ให้เช่า ซึ่งการเช่านี้รวมถึง การจัดหาประเภท
ที่โดยทั่วไปจะระบุการผันแปรที่ขึ้นหรือลงด้วย 

2.  อาจจัดให้มีความสะดวกส าหรับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการค านวณเป็นการ
เฉพาะในความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงและอัตราดอกเบี้ยสมมุติเพื่อวัตถุประสงค์
ในการค านวณค่าเช่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมักจะท าในช่วงไตรมาส ทุก ๆ คร่ึงปีหรือทุกปีในเงิน
ที่ค้างช าระหนี้อย่างหนึ่งอย่างใด โดยการใช้ 

 (ก)  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่เกินเวลา หรือ 
 (ข)  ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกของแต่ละไตรมาส หกเดือนหรือ

รายปี โดยมักจะขึ้นอยู่กับความถี่ของค่าเช่า กับจ านวนเงินสดในการลงทุนของผู้ให้เช่าในช่วงเวลา
การเช่า 

 (ค)  อาจจะมีการตั้งค่าเกณฑ์จ านวนซึ่งค่าเช่าที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงร้อยละ  1  
ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเกินกว่าระยะเวลาการเช่าเร่ิมต้น ในบางกรณีจ านวนอัตราร้อยละของการ

                                                           
63  อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี. (2551). แนวทำงและรูปแบบของกฎหมำยเพื่อกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ

ธุรกิจกำรเงินที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (Non-bank). น. 75. 
64  Derek R.Soper, Robert M.Munro, Ewen Cameron. (1993). The leasing handbook. p.75. 

DPU



93 

ปรับเปลี่ ยนมีความถาวรตลอดระยะเวลาซึ่ ง เป็นกรณีที่ เกิดขึ้นมากที่สุด  อย่ างไรก็ตาม  
มีความแตกต่างกันในทุก ๆ ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดการลงทุนเงินสดของผู้ให้เช่าในช่วงแรก
ของสัญญาเช่า 

ในการร่วมกับวิธีการเหล่านี้ สัญญาเช่าอาจจะก าหนดทั้งช่วงของอัตราดอกเบี้ยภายในที่
จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุด และ/หรือ ขั้นต่ าสุดหรือต่ ากว่าค่าเช่าที่จะ
ไม่ถูกปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่แตกต่างกันในกรณีที่ทั้ง
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะท าการประเมินผลข้อตกลงลิสซิ่งและการจัดเตรียมเงินทุน  ที่แตกต่างกัน
สามารถใช้กับผู้ให้เช่าได้ 

3.3.1.4  กฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศอังกฤษยังไม่ได้มีการก ากับดูแลธุรกิจลิสซิ่งไว้เป็น

การเฉพาะเพียงแต่จ าแนกสัญญาให้เช่าแบบลิสซิ่งไว้ในประเภทเดียวกับสัญญาเบลเม้นท์  
(Bailment) ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งอาจมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับ
อ่ืนมาใช้บังคับได้65  

โดยกฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศอังกฤษได้แก่66 
1.  พระราชบัญญัติสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ค.ศ. 1974 
เมื่อพระราชบัญญัติสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคออกมาใช้บังคับเมื่อ  ปี ค.ศ. 1974 ผู้บริโภค

ได้รับการคุ้มครองจากสัญญาเช่าซื้ออันมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแต่ไม่ใช่  การเช่าธรรมดาทั่วไป 
พระราชบัญญัตินี้ควบคุมทั้งสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและการท าสัญญาเช่าของผู้บริโภคตามบทนิยาม  
ในมาตรา 8-15 เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 16 

สัญญาเช่าของผู้บริโภคที่ก าหนดนิยามไว้ในมาตรา 15 (1) ได้กล่าวไว้ว่า “เป็นข้อตกลง
ที่จัดท าโดยบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล (ผู้ให้เช่า) ส าหรับฝากทรัพย์ (ในสก๊อตแลนด์) หรือการเช่า
สินค้ากับผู้เช่า เป็นข้อตกลงที่ 

(a)  ไม่ได้เป็นสัญญาเช่าซื้อ และ 
(b)  สามารถด ารงอยู่ได้นานกว่า 3 เดือน 
(c)  ผู้เช่าไม่ต้องท าการช าระเงินเกิน 5,000 ปอนด”์ 

                                                           
65  โชติชัย สุวรรณาภรณ์, นวพร สุทธาชีพ, ธรรมฤทธ์ิ คุณหิรัญ และมนูญ พุทธวงศ์. (2548, 27 

พฤษภาคม). แนวทำงกำรพัฒนำและก ำกับดูแลธุรกิจสถำบันกำรเงินที่มิใช่ธนำคำร  (Non-bank Financial 
Institutions, NBFIs) ส ำนักนโยบำยระบบกำรเงิน ส ำนักเศรษฐกิจกำรคลัง. น. 97. 

66  Ibid. pp. 95-96. 
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ผู้บริโภคที่เข้ามาท าสัญญาเช่าของผู้บริโภค สามารถได้รับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น 
โดยมาตรา 132 ของพระราชบัญญัตินี้ (แทนที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
ทางการค้าของสินเชื่อที่ขูดเลือดในราคาที่มากเกินไปที่เกี่ยวกับข้อตกลงสินเชื่อ) ซึ่งมาตรานี้ก าหนด
ไว้ว่า ที่ซึ่งผู้ให้เช่ากลับเข้าครอบครองทรัพย์สินโดยวิธีการใด ๆ นอกจากโดยค าสั่งศาลหรือถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่ช าระโดยผู้เช่าที่จะได้รับการช าระคืน และหนี้ ในการช าระเงินเพิ่มเติมใด ๆ 
จะสิ้นสุดลง พระราชบัญญัติน้ียังมีกฎเกณฑ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การยกเลิกสัญญา การผิดสัญญา 
และหลักทรัพย์ที่เตรียมมาเป็นหลักประกันในสัญญา 

ทุกบริษัทที่จะด าเนินธุรกิจการเช่าของผู้บริโภคจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
องค์การค้าที่เป็นธรรม 

2.  พระราชบัญญัติควบคุมการเช่า ค.ศ. 1973 
จนกระทั่งวันที่  31 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 ขอบเขตของลิสซิ่งและข้อตกลงการเช่า

ส าหรับการใช้ทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ส าหรับธุรกิจรวมทั้ งวัตถุประสงค์ของเอกชนจะถูกควบคุม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการเช่า ค.ศ. 1973 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ทรัพย์สินหลักที่ถูกควบคุม คือ 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ชุดโทรทัศน์ วิทยุและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศภายใต้เงื่อนไข 
ของบทบัญญัติที่ก าหนดระยะเวลาการเช่าขั้นต่ า 42 สัปดาห์ ในการช าระเงินส าหรับการเร่ิมต้นที่
จะต้องช าระเงินเต็มจ านวน ซึ่งข้อก าหนดในประเด็นทั่ว ๆ ไปพบได้ในสัญญาลิสซิ่ง รวมถึงต่อไปนี้ 

(1)  การช าระค่าเช่าภายใต้ข้อตกลงตามระยะเวลาต้องสามารถก าหนดวันที่แน่นอน 
ในการเข้าท าสัญญา (บทบัญญัติที่จ ากัดถึงข้อก าหนดในสัญญาที่ให้ช าระค่าเช่าที่แตกต่างออกไป)  

(2)  ค่าเช่าในส่วนตามระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการช าระค่าเช่า
สูงสุดในช่วงเวลาอื่น 

(3)  ไม่สามารถเรียกคืนค่าเช่าที่ช าระไปแล้วโดยการอ้างถึงมูลค่าของสินค้าเมื่อวันสิ้น
อายุของสัญญาเช่า 

กรมคุ้มครองราคาสินค้าและผู้บริโภคออกใบอนุญาตยกเว้น ข้อสัญญาที่แน่นอนจาก
ข้อบัญญัติในระยะเวลาที่ก าหนด ดังที่ปรากฏในบันทึกที่ออกโดย กรมคุ้มครองราคาสินค้าและ
ผู้บริโภคในเดือนมกราคม ค.ศ. 1975 ใบอนุญาตทั่วไปยกเว้นข้อจ ากัดข้างต้นที่ออกให้บริษัทลิสซิ่ง
ส าหรับการเช่าโทรทัศน์กับบริษัทที่ให้เช่าโทรทัศน์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ข้อบัญญัติควบคุมการเช่า ค.ศ. 1977 มีผลบังคับใช้ในวันที่  1 มิถุนายน ค.ศ. 1977 
ข้อบัญญัติน้ียกเว้นการควบคุมสินค้าทั้งหมดที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้หรือ ในหลักสูตรทางการค้า
หรือธุรกิจที่ด าเนินการโดยผู้เช่าธรรมดาหรือผู้เช่าลิสซิ่ง 

DPU



95 

3.  พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ  
ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ได้มีการประกาศใช้  ซึ่งมีผลต่อการท าธุรกรรมลิสซิ่งทาง

การเงิน เร่ิมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองหุ้นในกิจการรางเลื่อน ค.ศ. 1872 ซึ่งคุ้มครองมิให้น าหุ้นใน
กิจการรางเลื่อนที่ได้มีการเช่าไว้ไปใช้เป็นประกันหนี้กู้ยืม เช่น กิจการรางเลื่อนในเหมืองหิน  
เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือหรือโรงงาน การบัญญัติกฎหมายทันสมัยขึ้น เช่น พระราชบัญญัติการค้าที่
เป็นธรรม ค.ศ. 1975 และพระราชบัญญัติจ ากัดการปฏิบัติทางการค้า ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1977 

3.3.1.5  การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
ลิสซิ่งของรถยนต์และกลุ่ มยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของบริษัทตลาดรถยนต์  เป็นที่คาดกันว่าอย่างน้อย 
ร้อยละ 60 ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการจดทะเบียนในชื่อของบริษัท ซึ่งจะมีถึงร้อยละ 40 
ของรถยนต์ใหม่ที่ได้รับทุนมาโดยการลิสซิ่ง หรือสัญญาเช่าเคร่ืองอ านวยความสะดวก 

ส าหรับรถยนต์นั้นลิสซิ่งด าเนินงาน (Operating Lease) จะใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากกว่า ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Lease) ซึ่งลิสซิ่งด าเนินงานรถยนต์ (มักเรียกว่าสัญญาเช่า) 
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสิ่งที่สามารถท าให้ผู้ใช้ก าจัดภาระการด าเนินงานไปได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและความเสี่ยง  ในมูลค่าคงเหลือ 
สัญญาเช่าที่ได้รับเพิ่มเข้ามาเป็นผลมาจากมาตรฐานการบัญชี SSAP 21 ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน
นี้ไม่จ าเป็นต้องได้ทุนจากผู้เช่า จึงยังคงเป็นรายงานธุรกรรมนอกงบดุล 

ผู้ให้เช่าจ านวนมากมีความพึงพอใจที่จะให้คุณสมบัติต่าง  ๆ ที่มีอยู่ในสัญญาเช่า 
เป็นไปในรูปแบบที่ เป็นการก าหนดราคาแบบแยกกัน  ตัวอย่างเช่น การด าเนินการที่ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรซึ่งผลลัพธ์บัญชีงบดุลของการจัดท าสัญญาเช่าส าเร็จโดยปราศจากซึ่งสัญญาที่มีการ
จ ากัดในเร่ืองของการบ ารุงรักษา ภาษีกองทุนถนน การซ่อมแซมยาง ฯลฯ บ่อยคร้ังผู้ให้เช่าจะเตรียม
รายการต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ เช่าสามารถเลือกคุณสมบัติต่าง  ๆ ที่จะท าให้ได้รับการบริการตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

การดูแลธุรกรรมนอกบัญชีงบดุล ยังสามารถส าเร็จลงในการท าธุรกรรมซึ่งจ ากัด
ระยะเวลาทางการเงินไว้แน่นอนและไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่เหมาะสมกับสัญญาเช่าบริการ 
จ านวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้เช่ายินดีที่จะใช้ความเสี่ยงที่ส าคัญของมูลค่าคงเหลือ  ในแง่ของรายได้  
จากการขายรถยนต์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า สิ่งส าคัญคือปริมาณของข้อมูลที่เหมาะสมจากตลาด
รถยนต์ที่เกี่ยวกับราคารถยนต์มือสอง Glasses Guide เป็นข้อมูลที่คล้ายกับหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่ผลิต
โดยทางการประมูลรถของอังกฤษ มีการเผยแพร่เป็นรายเดือนและให้ราคาตลาดที่เป็นจริงส าหรับ
รถยนต์ทุกรุ่น 
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สัญญาเช่าทางการเงินถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางส าหรับพวกกลุ่ม ยานยนต์และ
ถึงแม้ว่ารูปแบบของสัญญาเช่านี้จะต้องให้ทุนอยู่ในบัญชีงบดุลของผู้เช่า  แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมใน
เร่ืองของค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด สัญญาเช่าทางการเงินส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่า แบบบอลลูน 
ซึ่งการจ่ายค่าเช่าจะลดลงในระยะเร่ิมต้นตามส่วนของระยะเวลาที่จะสิ้นสุดโดยจะเท่ากับค่าเช่าคร้ัง
สุดท้ายที่ได้คาดการณ์ไว้ในการด าเนินการจัดการรถยนต์ โดยจะแสดงเป็นร้อยละของต้นทุนเดิม
ของรถ ปกติมูลค่าคงเหลือจะเป็นร้อยละ 40 หลังจากสองปี หรือ ร้อยละ 30 หลังจากสามปี  
ขึ้นอยู่กับการจัดท าและรูปแบบที่เกี่ยวข้องซึ่งขนาดของมูลค่าคงเหลือตามสัญญาคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสด รวมทั้งมีผลต่อการก าหนดราคาของสัญญาเช่านั้น สัญญาเช่าทาง
การเงินของรถยนต์ปล่อยให้ผู้เช่ามีหน้าที่ในการจัดการยานพาหนะเอง ผู้เช่าต้องติดต่อผู้จ าหน่าย
รถยนต์และเจรจาส่วนลด ผู้เช่าจะเป็นผู้ที่จัดการในเร่ืองของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การประกันภัย 
ใบอนุญาตกองทุนถนน การบ ารุงรักษา การซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
โดยปกติผู้เช่าจะกระท าการเป็นตัวแทนของผู้ให้เช่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายรถให้ได้ราคาดี
ที่สุดซึ่ งผู้ เช่ าจะได้ รับค่านายหน้าจากการด าเนินการขายรถยนต์ เป็นส่วนลดของค่าเช่ า  
ซึ่งการด าเนินการขายรถยนต์นี้จะท าให้ระยะเวลาในการเช่าสั้นกว่าการเช่าแบบบอลลูน  สัญญาเช่า
ทางการเงินส าหรับรถยนต์มักจะอนุญาตให้ผู้เช่าขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าและจ่ายเงินติดต่อกัน
ไปเช่นเดียวกับการเช่าในช่วงแรก (หรือลดค่าเช่า) เว้นเสียแต่ว่าระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดลง  
แทนการจ่ายเงินค่าเช่าแบบบอลลูนที่สิ้นสุดลง ซึ่งมักจะเรียกว่า สัญญาเช่าปลายเปิด (สัญญาเช่า  
ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย) และถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เช่ามีความยืดหยุ่นสูงสุดในการเลือกระยะเวลา
ในการจัดการรถยนต์  ผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะหลีกเลี่ยงภาระในการบริหารและความเสี่ยง  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของรถยนต์ ผู้ใช้อาจเลือกบริการของบริษัทจัดการยานยนต์มากกว่า การ
ด าเนินการจัดท าสัญญาเช่าเองอย่างเต็มตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เช่าแยกแหล่งเงินทุนออกจากสัญญาเช่า
บริการได ้ในการจัดการบ่อยคร้ังถูกเลือกโดยผู้ใช้ยานยนต์ผู้ซึ่งมีอ านาจในการกู้ยืมเงินและสามารถ
ท าการเช่าหรือยืมในอัตราที่ดีกว่าสัญญาเช่าของบริษัท 

บริษัทจัดการยานยนต์เป็นธุรกิจที่ปฏิบัติการทั้งหมดที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมยานยนต์  
ซึ่งโดยปกติบริการจะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการและการจัดซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่าที่ได้เลือกไว้ 
2) การควบคุม การบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการซ่อม รวมทั้งยางรถยนต์และ

แบตเตอร่ีด้วย 
3) การออกใบอนุญาตรถยนต์ 
4) ให้เปลี่ยนรถยนต์เมื่อผู้เช่าต้องซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
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5) การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียและท าให้รถยนต์มีสภาพเดิม 
6) การจัดการรถยนต์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 
การจัดการยานยนต์บางบริษัทในเร่ืองของสัญญาเช่ายังรวมถึง  การประกันภัยและ 

การบริการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงให้ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ผู้ใช้ยานยนต์จะก าหนดระยะทางที่คาดการณ์ไว้ทุก ๆ ปี ระยะเวลาการเช่าและค่าใช้จ่าย

แต่ละเดือนในอัตราที่เท่ากันในทุกเดือนไว้ ซึ่งการเช่านี้อาจจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการจัดการของบริษัท การเพิ่มขึ้นของค่าทะเบียนรถ 
เบี้ยประกันภัยและเชื้อเพลิง บ่อยคร้ังมีความเสี่ยงจากผลลัพธ์ของค่าตอบแทนจากการคาดการณ์
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา ท าให้มูลค่าคงเหลือกลับกลายเป็นไม่แน่นอนซึ่งจะลดลงจากการจัดการยาน
ยนต์หรือสัญญาเช่าของบริษัท ทั้งการจัดการยานยนต์และสัญญาเช่ามี ข้อได้เปรียบที่รับรู้ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการรถยนต์แต่ละคัน สามารถจัดการงบประมาณการขึ้นราคาได้อย่างแม่นย า  
ในทางกลับกัน ส าหรับค่าเช่ารายเดือน ซึ่งอาจจะมีการรวมกันของผู้ให้เช่าและผู้จัดการยานยนต์
หรือบริษัทสัญญาเช่า จัดหายานยนต์ของตนให้ นอกจากนี้ เมื่อต้องการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ก็จะน าไปที่ อู่ซ่อมรถยนต์ที่ได้รับการเลือกจากผู้ใช้  โดยจะมีรถยนต์ให้ใช้ทดแทนในกรณีที่
จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนน้ ามันเชื้อเพลิงผู้ใช้สามารถรับได้ที่เครือข่ายของร้านค้าทั่วประเทศที่มี
การออกใบอนุญาตในส่วนของการประกันภัยนั้นจะมีการจัดประกันภัยกับส่วนกลาง เมื่อระยะเวลา
ในการเช่าสิ้นสุดลงรถก็จะถูกส่งกลับมาโดยไม่มีหน้าที่ในการจ่ายส่วนเกินจากระยะทางที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งจากราคาที่ท าให้ดีขึ้น การบุบสลายหรือการเสียหาย 

แนวคิดล่าสุดได้รับค าแนะน าในการเข้าสู่ตลาดที่อยู่ภายใต้ผู้เช่าที่มีการเปิดเผยวิธีการ  
ในการค านวณค่าเช่ารถ และเมื่อระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงจะมีการแบ่งก าไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการยานยนต์หรือจากการขายให้กับผู้เช่า หลายสาขาของบริษัทลิสซิ่ง มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนหรือการตกลงทางการค้ากับผู้ผลิตรถยนต์และผู้น าเข้า  
ส่วนใหญ่มีการด าเนินการลิสซิ่งยานยนต์ในขณะที่ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ทั้งหลายเป็นเจ้าของ
ลิสซิ่งหรือบริษัทที่ท าสัญญาเช่าอย่างหนึ่งอย่างใด67 

นอกจากนี้นอกจากการท าลิสซิ่งรถยนต์ทั่วไปแล้วยังมีการน ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์มา
ท าลิสซิ่งด้วย กล่าวคือ ในขณะที่รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งรถยนต์ สัญญาเช่า ทางการเงินหรือสัญญา
เช่าด าเนินการทั้งสองอย่าง สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในกรณีของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์  
รถขนสินค้ามักจะได้รับการปฏิบัติของสัญญาเป็นแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่า  

                                                           
67  Ibid, pp. 319-321. 
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ระยะเวลาสูงสุดมักจะ 3-4 ปี และส าหรับค่าเช่าของรถยนต์นั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าคงเหลือ
ของรถยนต์ 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่มีน้ าหนักมาก โดยปกติการเช่าหลัก ๆ จะมีระยะเวลาการเช่าที่
นานถึง 7 ปี โดยมักอยู่บนพื้นฐานของการจ่ายเงินเต็มจ านวนตามสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับ
รถบรรทุกหนักจะไม่แตกต่างจากสัญญาเช่าของโรงงานและเคร่ืองจักร 

สัญญาเช่ารถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นที่โดดเด่นมาก บริษัทสัญญาเช่าไม่เพียงแต่จัดหายาน
ยนต์เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม การออกใบอนุญาตรถยนต์สินค้าหนัก 
การจัดหารถยนต์ทดแทนในกรณีที่มีการบุบสลายหรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และอาจมีการประกันภัย 
อีกทั้งจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งจัดหาคนขับรถให้ บางสัญญามีการจัดหาสถานที่และพนักงาน
ในการจัดจ าหน่าย 

ค าแนะน าในการจัดการยานยนต์มักจะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ การเลือกรถยนต์ที่ใช้
ในการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับงานถือว่ามีความส าคัญมากกว่าการเลือกจากวิธีการผลิตหรือรุ่น  
ของรถยนต์ ค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราที่สูงกว่า การใช้งานพวกกลุ่มยาน
ยนต์อ่ืน ๆ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการยานยนต์ให้เกิดการออม  
ที่ส าคัญได้68 

3.3.2  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ในยุโรปตะวันตกลิสซิ่งได้มีการเร่ิมต้นที่ช้ากว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ  

สหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีข้อได้เปรียบทางภาษีที่น้อยลงส าหรับผู้ให้เช่าในยุโรป  
ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ภาษีค่าเสื่อมราคาที่ส าคัญที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มสะท้อนให้เห็น
ถึงการก าหนดราคาของสัญญาเช่า และหลายบริษัทอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้
พบว่าโดยพื้นฐานอัตราการเรียกเก็บเงินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายจากแหล่งที่มาของเงินทุน
แบบดั้งเดิมส่งผลให้การลงทุนขนาดใหญ่จ านวนมากในโรงงานใหม่และเคร่ืองจักรได้รับทุน  
โดยวิธีการลิสซิ่งในฝร่ังเศสธนาคารได้แสดงให้เห็นว่าลิสซิ่งมีความส าคัญเทียบเท่ากับ   
การให้สินเชื่อและยังรวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวกับ Credit Bail เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 
ในทางกฎหมายได้ก าหนดหลักการของลิสซิ่งอุปกรณ์ไว้ในทางกลับกันพวกเขาได้ยกเลิกการท า
ธุรกรรม เช่น ผู้ที่ไม่มีทางเลือกในการซื้ออุปกรณ์เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง  นอกจากกฎเกณฑ์  
ในส่วนที่ เป็นสาระส าคัญบริษัทลิสซิ่งมีข้อบังคับเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบัน 
สินเชื่ออ่ืน ๆ 69 
                                                           

68  Ibid. p. 321. 
69  Ibid. p. 344. 
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3.3.2.1  ลักษณะที่ส าคัญของการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสลิสซิ่ง หรือ Credit Bail ถือได้ว่าเป็นการให้บริการทางการเงิน

โดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่ซื้อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของบุคคลตามความต้องการของลูกค้า
และการเช่านี้เป็นการตกลงที่จะเช่าโดยมีข้อก าหนดว่าจะซื้อทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อระยะเวลาของการ
เช่าสิ้นสุดลง ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 ได้มีตรากฎหมายขึ้น โดยให้น าไปใช้กับ 

1. การท าธุรกรรมลิสซิ่งที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 
2. สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ทุน 
3. กู๊ดวิลล์ 
ถ้าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  โดยปกติการเช่าจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

การเงินที่มีความช านาญ ซึ่งเรียกว่า  SICOMI ซึ่งได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีพิ เศษ 
สามารถช่วยให้พวกเขาโอนทรัพย์สินให้กับผู้ให้เช่าเมื่อการเช่าสิ้นสุดลง โดยมีอัตราอากรแสตมป์
ชนิดพิเศษร้อยละ 270 

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีลักษณะที่ส าคัญดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้71 

1.  การซื้อทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดสัญญา ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสกฎหมายอนุญาตให้
ก าหนด Fixed Price Purchase Option ได้ 

ในสัญญาลิสซิ่ง  (Credit Bail) นี้ผู้ เช่าได้รับสิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินนั้นแต่ไม่
จ าเป็นต้องกระท าเช่นน้ันก็ได้72 

2.  ประเภททรัพย์สิน  สาธารณรัฐฝ ร่ัง เศสกฎหมายอนุญาตให้บ ริษัทลิสซิ่ ง 
ให้เช่าเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะได้ 

3.  ระยะเวลาการเช่า ฝร่ังเศสได้ก าหนดให้เท่ากับอายุการใช้งาน แต่ในกรณีที่เป็น
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเกิน 12 ปี จะต้องมีการบันทึกไว้ ในทะเบียนที่ดินการไม่ท า
ตามเช่นนั้นจะท าให้สัญญาเช่าเป็นโมฆะกับบุคคลที่สาม73 

4.  ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไม่มีการก าหนดค่าเช่าเรียกเก็บไว้ 

                                                           
70  Alexis Maitland Hudson. (1991).“Financing a Franch company”French Practical Commercial Law. 

pp. 167-169. 
71  แหล่งเดิม. น. 39-40. 
72  Ibid. p. 168. 
73  Ibid. pp. 168-169. 
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5.  สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่า ลักษณะของลิสซิ่งที่เหมือนกันในทุกประเทศ คือ ผู้เช่า
ยกเลิกสัญญาเช่าฝ่ายเดียวใน Primary Lease Period ไม่ได้ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องรักษาทรัพย์สินที่เช่าให้
อยู่ในสภาพดี โดยการประกันภัยทรัพย์สิน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาชิ้นส่วนมาทดแทน
ชิ้นส่วนที่ช ารุด เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าต่อได้เมื่อ
สิ้นสุดสัญญาเช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีหน้าที่ที่จะไม่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและน าทรัพย์สินไปวางเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน ผู้เช่าจะได้รับสิทธิในการใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าและอาจมี
ทางเลือกในการซื้อทรัพย์สินนั้น ผู้เช่ามีสิทธิรับช่วงสิทธิจากผู้ให้เช่าต่อผู้ผลิตหรือผู้ขาย 

6.  สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่า74 ผู้ให้เช่ายินยอมมอบอ านาจให้กับผู้เช่า มีอ านาจใน
การตกลงกับผู้จัดจ าหน่ายในการจัดหาอุปกรณ์  อสังหาริมทรัพย์ หรือกู๊ดวิลล์เพื่อให้ได้มาและ 
ท าการเช่า หนังสือมอบอ านาจนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยคุ้มครองผู้ให้เช่าในการที่ตนจะได้รับ
ทรัพย์สินนั้นและป้องกันผู้เช่าจากการที่จะเข้าเป็นเจ้าของในคร้ังแรก ผลจากหนังสือมอบอ านาจนี้ 
โดยปกติผู้ให้เช่าจะได้รับการยกเว้นจากการรับประกันที่ได้รับจากผู้เช่าตามปกติ ผู้ให้เช่าอาจ
ก าหนดให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะด าเนินคดีกับผู้ผลิตหรือผู้ขายส าหรับการละเมิดการรับประกันได้  

7.  การสิ้นสุดของสัญญา75 หากผู้เช่าละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาเช่า จะส่งผลให้สัญญา
เช่าสิ้นสุดลง ความเสียหายจะเท่ากับจ านวนเงินค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในช่วงเวลาของสัญญาเช่าที่ยังไม่
ครบ ซึ่งจะต้องจ่ายเป็นค่าเสียหาย ผู้เช่าจ าเป็นต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าและ ผู้ให้เช่าสามารถเรียกคืน
ทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ กฎเกณฑ์ของความเสียหายทั่วไปจะมีการน าไปใช้ แต่ศาลก็มีดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามากเกินส่วนหรือเหมาะสมหรือไม่   
และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงเมื่อครบตามระยะเวลาของสัญญาผู้เช่า มีทางเลือกในการที่จะซื้อ
ทรัพย์สินที่เช่าได้ 

3.3.2.2  กฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ในหลายประเทศ ธุรกิจลิสซิ่งขยายตัวโดยไม่มีกฎหมายลิสซิ่งโดยเฉพาะแต่ใน

สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการตรากฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ การด าเนินธุรกิจลิสซิ่งจะต้องขออนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ทางการก่อน ซึ่งบริษัทลิสซิ่งมีสถานะเป็นบริษัทการเงิน (Financial Enterprise)  
โดยบริษัทลิสซิ่งในสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีการระดมเงินทุนและมีข้อก าหนดเงินทุน จดทะเบียน 
ขั้นต่ าไว้ ซึ่งการระดมเงินทุนของบริษัทลิสซิ่งมักจะได้รับอนุญาตให้กระท าได้  ในรูปของการออก
หุ้นกู้และไม่ได้รับอนุญาตจากทางการให้ระดมเงินทุนในรูปของเงินฝาก ส าหรับขนาดของธุรกิจ
ส่วนใหญ่จะไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Leverage Restriction และ Risk Exposure Limits ในสาธารณรัฐ
                                                           

74  Ibid. pp. 168-169. 
75  Ibid. p. 168. 
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ฝร่ังเศสมีข้อก าหนดนี้โดยก าหนด Leverage Ratio ในรูปของ Risk Asset/Equity ทางด้านบทบาท
ของทางการต่อธุรกิจลิสซิ่งนั้นมักจะประกอบด้วยข้อจูงใจทางภาษีอากร การหักค่าเสื่อมราคาและ
การลงรายการบัญชี โดยการให้ข้อจูงใจทางภาษีอากรแก่ธุรกิจลิสซิ่งมักจะให้ในรูปของการลด หรือ
ยกเว้นอากรขาเข้าในลักษณะที่ไม่ให้เสียเปรียบ Equipment Financing แบบอ่ืน ๆ ในสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสทางการอนุญาตให้ผู้เช่าหักค่าเสื่อมราคาแบบเร่งรัดได้  ส าหรับการลงรายการบัญชีมีการ
ก าหนดให้ผู้เช่าบันทึกไว้ในหมายเหตุใต้งบการเงิน76 

กฎหมายหลักซึ่งก าหนดสถานภาพทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง
ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส คือกฎหมายเลขที่ 66/455 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 ซึ่งใช้บังคับแก่
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจในแบบ Credit-Bail กฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้บังคับใน ราชกิจจา
นุเบกษา (Journal Official- (Lois and Decrets) ) ของฝร่ังเศสเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม ค.ศ. 1966  
(หน้า 5652) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด (Ordonnance) เลขที่ 67/837 ลงวันที่ 28 
กันยายน ค.ศ. 1967 อันเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการด าเนินการต่าง ๆ ของ Credit Bail และใช้บังคับ
แก่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พระราชก าหนดดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 29 
กันยายน ค.ศ. 1967 (หน้า9595) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขอบเขตของธุรกิจให้เช่า แบบ
ลิสซิ่ง และตัวบุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าแบบลิสซิ่ง77 

3.3.3  การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ค.ศ. 1988 (Unidroit Convention on International Financial Leasing)  

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งถือว่าเร่ิมมีความส าคัญและมีการด าเนินการที่แพร่หลายมาก
ขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะระดับภายในประเทศเท่านั้น  หากแต่ยังคงขยายไปจนได้รับความนิยม  
ถึงระดับระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งลิสซิ่งระหว่างประเทศนี้เป็นกรณีที่ผู้ให้เช่า (Lessor) กับผู้เช่า 
(Lessee) ต่างมีที่ท าการอยู่คนละรัฐกัน แต่เข้ามาตกลงท าสัญญาลิสซิ่งกัน โดยให้ข้อสัญญานั้น ๆ 
ตกอยู่ภายใต้บทบังคับใช้ของกฎหมายแห่งรัฐภาคีเดียวกัน เมื่อลิสซิ่งระหว่างประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น การท าธุรกรรมเกี่ยวกับลิสซิ่งระหว่างประเทศย่อมมีอุปสรรคทางกฎหมายในการด าเนินการ 
อีกทั้งอาจก่อให้เกิดความไม่ได้สัดส่วนของผลประโยชน์ที่คู่สัญญาจะได้รับ ดังนั้นจึงมีองค์กรหนึ่ง
คือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน (International Institute for the 
Unification of Private Law: UNIDROIT) โดยรัฐภาคีสมาชิกร่วมกันยกร่างอนุสัญญาลิสซิ่งระหว่าง
ประเทศ (Draft Convention on International Financial Leasing) ขึ้นมา เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
                                                           

76  แหล่งเดิม. น. 37-38. 
77  แหล่งเดิม. น. 97. 
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ของลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้เป็นเอกเทศสัญญาทางธุรกิจใหม่แตกต่างจาก
เอกเทศสัญญาประเภทอ่ืน ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการเกี่ ยวกับ
ลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ 

อนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ (Unidroit Convention on International 
Financial Leasing) นี้ มีสาระส าคัญคือ เป็นกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งสินค้า (Supplier) ได้โอน
ทรัพยสิทธิบางประการในอุปกรณ์สินค้าให้แก่ผู้ให้เช่า (Lessor) ซึ่งน าออกให้ผู้เช่า (Lessee) ใช้สอย
ประโยชน์จากอุปกรณ์สินค้านั้นอีกทอดหนึ่ง ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอุปกรณ์
สินค้า (Supplier) ซึ่งสนใจที่จะขายหรือให้เช่าอุปกรณ์สินค้าเพื่อราคาหรือค่าเช่า เป็นค่าตอบแทน
ย่อมได้รับความมั่นใจจากผู้ช าระราคาหรือค่าเช่าซึ่งเป็นสถาบันการเงินซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้ให้เช่า 
(Lessor) ส่วนผู้ให้เช่า (Lessor) ก็จะได้ประโยชน์เพราะตนมีกิจการให้กู้ยืมก็จะได้ให้กู้ยืมแก่ลูกค้า 
ซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้เช่า (Lessee) ทั้งนี้ สถาบันการเงินหรือผู้ให้เช่านี้ก็จะมีทรัพยสิทธิ ในอุปกรณ์
สินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกรรมสิทธิ์  (Real Right or Ownership) มาเป็นหลักประกัน ซึ่ง
หลักประกัน (Security) ดังกล่าวอาจจะมีความมั่นคงกว่าจ านองหรือจ าน าหรือ Hypothec อันเป็น
เอกเทศสัญญาประเภทมีหลักประกันที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ส าหรับลูกค้าหรือผู้เช่า (Lessee) นั้น  
ก็จะได้ รับประโยชน์  กล่าวคือ ได้ใช้สอยอุปกรณ์สินค้า  โดยใช้อุปกรณ์สินค้านั้นเองเป็น
หลักประกันโดยไม่จ าต้องเอาทรัพย์สินอ่ืนที่ตนมีอยู่วางเป็นประกันหรืออีกนัยหนึ่งก็เท่ากับเป็นการ
กู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้ออุปกรณ์สินค้าใช้สอยเพื่อกิจการของตนได้ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่ง 
ทางการเงินระหว่างประเทศนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เนื่องจากลิสซิ่งทางการเงินเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง
ใหม่ ดังนั้นระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าเป็นเอกเทศสัญญาทางธุรกิจ
ประเภทใหม่ (Sui Genesis) แต่จะใช้หลักเกณฑ์ของเอกเทศสัญญาในเร่ืองซื้อขาย (Sale) ฝากทรัพย์ 
(Bailment) กู้ยืม (Loan) เช่าทรัพย์ (Hire) และเช่าซื้อ (Hire Purchase) มาบังคับใช้กับสัญญาลิสซิ่ง 
ผลที่สุดในทางกฎหมาย ผู้ให้เช่า (Lessor) ซึ่งมักจะมีกรรมสิทธิ์  (Ownership) ในอุปกรณ์สินค้า  
ก็จะต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์สินค้าที่ตนส่งมอบ (Defective Goods) และใน
เร่ืองของการรอนสิทธิ์ (Disturbance) รวมถึงความรับผิดในฐานะของผู้ผลิต (Productivity Liabilities) 
อีกด้วย ดังนั้นประเทศที่มีกิจการเป็นผู้ให้เช่า (Lessors Countries) ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 
และประเทศในประชาคมยุโรป (EEC) จึงพยายามที่จะผลักดันอนุสัญญานี้ออกมา เพื่อผลักภาระ
ความรับผิดดังกล่าว ให้ตกอยู่กับผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้า (Supplier) โดยให้ผู้เช่า (Lessee) 
ไปฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้าโดยตรง ผลที่สุดผู้ให้เช่าซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศก็จะสามารถให้ผู้เช่ากู้เงิน โดยมีกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิอ่ืน (Ownership 
or Other Rights in Rem) เป็นประกันโดยปราศจากความรับผิด อันผู้เป็นเจ้าของหรือมีทรัพยสิทธิใน
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อุปกรณ์สินค้าที่เป็นประกันอยู่นั้นจะพึงมีตามกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ข้ออ้างของผู้ให้
การสนับสนุนของอนุสัญญานี้ก็มีอยู่ว่าผู้ให้เช่ามีธุรกิจให้กู้ยืมหรือ ให้เครดิตเยี่ยงธนาคารให้บุคคล
ทั่วไปกู้เงิน เมื่อธนาคารไม่ต้องรับผิดในการที่มีผู้กู้ เงินน าไปลงทุนซื้ออุปกรณ์สินค้าเหตุใดผู้ให้เช่า
ซึ่งมีธุรกิจท านองเดียวกัน จะมีความรับผิดในเร่ืองที่เกิดจากการมีกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิด้วย 
เพราะตนถือไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น  และแม้ว่าผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของตามกฎหมาย (Legal 
Owner) แต่ผู้เช่านั่นแหละคือเจ้าของที่แท้จริงในทางการค้า (Economic Owner) แต่ผู้ให้เช่าก็ไม่มี
ก าลังเช่นธนาคาร เพราะไม่อาจรับฝากเงินจากสาธารณชนได้ อย่างไรก็ดีเท่าที่ปรากฏอยู่ ผู้ให้เช่านี้
มักจะเกิดขึ้นโดยเป็นบริษัทลูก (Subsidiary) ของธนาคาร78 

3.3.3.1  ความหมายของลิสซิ่ง 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศนี้  ได้มีค าปรารภไว้ว่า  

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการที่
เกี่ยวกับลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับอุปกรณ์สินค้า ในขณะเดียวกัน ก็มีความประสงค์
ที่จะรักษาความสมดุลยุติธรรมของผลประโยชน์ระหว่างคู่สัญญาที่แตกต่างกันในการท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะท าให้ลิสซิ่ง ทางการเงินระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยสัญญาเช่าแบบดั้งเดิมจะต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะ ของไตรภาคีในการก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่งทางการ
เงิน และตระหนักถึงการสมควรที่จะสร้างหลักเกณฑ์ที่มีเอกภาพส าหรับลิสซิ่งทางการเงินระหว่าง
ประเทศในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้มีการตกลงท าสัญญากัน โดยอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทาง
การเงินระหว่างประเทศ (Unidroit Convention on International Financial Leasing) นี้ได้มีการ
ก าหนดความหมายของลิสซิ่งไว้ ในมาตรา 179 ดังนี ้

                                                           
78  เกริก วณิชกุล. (2531, กันยายน). “ปกิณกะกฎหมายนานาประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยลิสซ่ิงทางการเงิน

ระหว่างประเทศ.” บทบัณฑิตย์, 44. น. 122-125. 
79  Article 1 “1. This Convention governs a financial leasing transaction as described in paragraph 2 in 

which one party (the lessor),  
 (a) on the specifications of another party (the lessee), enters into an agreement (the supply agreement) 

with a third party (the supplier) under which the lessor acquires plant, capital goods or other equipment (the 
equipment) on terms approved by the lessee so far as they concern its interests, and 

 (b) enters into an agreement (the leasing agreement) with the lessee, granting to the lessee the right to 
use the equipment in return for the payment of rentals. 

2. The financial leasing transaction referred to in the previous paragraph is a transaction which 
includes the following characteristics: 
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1.  อนุสัญญานี้ใช้บังคับกับการก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่งทางการเงินตามที่ได้นิยามไว้ใน
อนุมาตรา 2 ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า (The Lessor) 

 (ก)  กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า (The Lessee) ในการตกลงเข้าท าสัญญา
จัดส่งอุปกรณ์ (The Suppler) ซึ่งผู้ให้เช่าจะได้มาซึ่งโรงงาน สินค้าต้นทุนหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันไปว่าอุปกรณ์สินค้า (The Equipment) โดยมีคุณลักษณะตามที่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าเป็นผู้ก าหนด และ 

 (ข)  ตกลงเข้าท าสัญญาลิสซิ่งกับผู้เช่า อนุญาตให้ผู้เช่ามีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์
ในอุปกรณ์สินค้าเป็นการตอบแทนส าหรับการช าระค่าเช่าให้ 

2.  การก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่งทางการเงินตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราก่อนนี้  หมายถึง
การก่อนิติสัมพันธ์อันมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (ก)  ผู้เช่าจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์สินค้าและเป็นผู้เลือกอุปกรณ์
สินค้าจากผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้า โดยมิได้อาศัยหลักความรู้ ความช านาญและดุลพินิจของผู้ให้เช่าแต่
อย่างใด 

 (ข)  ผู้ให้เช่าได้มาซึ่งอุปกรณ์สินค้าในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลิสซิ่ง   
โดยที่ผู้จัดส่งสินค้าได้รับรู้ถึงการท าสัญญาเช่นว่านั้น ไม่ว่าจะได้มีการท าสัญญาลิสซิ่งระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่ากันแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 (ค)  ค่าเช่าที่ต้องช าระตามสัญญาลิสซิ่งนั้น มีการค านวณเพื่อช าระค่าอุปกรณ์สินค้า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งในกรณีหลังนี้ค่าเช่าจะต้องมากพอสมควรด้วย 

3.  อนุสัญญานี้บังคับใช้ไม่ว่าผู้เช่าจะมีสิทธิเลือกซื้ออุปกรณ์สินค้าหรือต่อระยะเวลา
สัญญาเช่าออกไปหรือไม่ และไม่ว่าจะมีราคาหรือค่าเช่าจะมีมูลค่าเล็กน้อยเพียงใด 

                                                                                                                                                                      

 (a) the lessee specifies the equipment and selects the supplier without relying primarily on the skill 
and judgment of the lessor; 

 (b) the equipment is acquired by the lessor in connection with a leasing agreement which, to the 
knowledge of the supplier, either has been made or is to be made between the lessor and the lessee; and 

 (c) the rentals payable under the leasing agreement are calculated so as to take into account in 
particular the amortisation of the whole or a substantial part of the cost of the equipment.  

3. This Convention applies whether or not the lessee has or subsequently acquires the option to buy 
the equipment or to hold it on lease for a further period, and whether or not for a nominal price or rental. 

4. This Convention applies to financial leasing transactions in relation to all equipment save that 
which is to be used primarily for the lessee's personal, family or household purposes” 
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4.  อนุสัญญานี้ใช้บังคับกับการก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่งทางการเงินส าหรับอุปกรณ์สินค้า
ทุกประเภท เว้นแต่การก่อนิติสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยส่วนตัวของผู้เช่า ในครอบครัว
หรือในครัวเรือนของผู้เช่า ซึ่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อทางการค้า 

ซึ่งจากความหมายของลิสซิ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1988 ดังกล่าวข้างต้น สามารถให้ความหมายได้ว่า สัญญาลิสซิ่ง คือ สัญญา ซึ่งคู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า (Lessor) ตกลงเข้าท าสัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า (Lessee)  
ในการเข้าท าสัญญาจัดส่ง อุปกรณ์สินค้ากับบุคคลที่สาม  เ รียกว่ าผู้ จัดส่ง อุปกรณ์สินค้ า  
(The Supplier) โดยผู้ให้เช่าจะได้กรรมสิทธิ์ในโรงงาน สินค้าต้นทุนและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งอุปกรณ์
สินค้า ผู้เช่าจะเป็นผู้เลือกตามวัตถุประสงค์ของตนและผู้เช่ามีสิทธิใช้สอยประโยชน์ในอุปกรณ์
สินค้าดังกล่าวได้และในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ในการช าระค่าเช่าอุปกรณ์สินค้าแก่ผู้ให้เช่าและเมื่อ
สิ้นสุดสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์สินค้านั้น ๆ หรือต่อระยะเวลาของสัญญาเช่าออกไป
อีกก็ได้ตามแต่จะเลือก 

3.3.3.2  การบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ ค.ศ. 198880 
การบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา  3 ถึงมาตรา 6 โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
มาตรา 3 ก าหนดไว้ว่า “1. อนุสัญญานี้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าต่างมีที่ตั้งท า

การอยู่คนละรัฐ และ 
(ก)  รัฐของผู้ให้เช่ากับผู้เช่าและรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งท าการของผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้าต่างเป็น

รัฐภาค ีหรือ 
(ข)  ทั้งสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้าและสัญญาลิสซิ่งตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

แห่งรัฐภาคีเดียวกัน 
2. เพื่อประโยชน์ในการตีความตามอนุสัญญานี้หากคู่สัญญาจัดส่งอุปกรณ์หรือ  

สัญญาลิสซิ่งมีที่ตั้งท าการมากกว่าหนึ่งแห่ง  ที่ตั้งท าการตามมาตรานี้หมายถึง  ที่ตั้งท าการ  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติช าระหนี้ตามสัญญานั้นมากที่สุด  
ทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติเหตุแวดล้อมซึ่งคู่สัญญาได้รับรู้หรืออาจคาดเห็นได้ในช่วงเวลาก่อนหรือ  
ขณะท าสัญญา” 

มาตรา 4 ก าหนดไว้ว่า “1. อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับต่อไป แม้ว่าอุปกรณ์สินค้าจะ
กลายสภาพตกติดเป็นส่วนควบของที่ดินไปแล้ว 

                                                           
80  แหล่งเดิม. น. 136-137. 
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2. ในข้อที่ว่าอุปกรณ์สินค้าจะกลายสภาพตกติดเป็นส่วนควบที่ดินหรือไม่ และหากตก
ติดเป็นส่วนควบแล้ว สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้มีทรัพยสิทธิในที่ดินดังกล่าวจะเป็น
อย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายแห่งรัฐที่ที่ดินน้ันต้ังอยู่” 

มาตรา 5 ก าหนดไว้ว่า “1. คู่สัญญาจัดส่งอุปกรณ์แต่ละฝ่ายและคู่สัญญาลิสซิ่งแต่ละฝ่าย 
อาจรวมกันทั้งหมดตกลงกันยกเว้นมิให้น าอนุสัญญานี้มาใช้บังคับโดยสิ้นเชิงก็ได้ 

2. ในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันยกเว้นมิให้น าอนุสัญญานี้มาใช้บังคับ โดยสิ้นเชิงตาม
อนุมาตรา 1 คู่สัญญายังอาจตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน เฉพาะในส่วนของความเกี่ยวพัน ที่มีอยู่ต่อกันได้ 
เว้นแต่ในเร่ืองที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (3) มาตรา 13 (3) (ข) และมาตรา 13 (4)” 

มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ในการตีความอนุสัญญานี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ดังบัญญัติไว้
ในค าปรารภในข้อที่ว่าอนุสัญญานี้มีลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศและมีความจ าเป็นที่
จะต้องส่งเสริมให้มีเอกภาพในผลแห่งการบังคับใช้ รวมทั้งการเคารพและรักษาไว้ซึ่งหลักแห่งการ
ปกป้องผู้สุจริตในทางการค้าระหว่างประเทศ 

2. การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่อนุสัญญานี้มิได้บัญญัติครอบคลุมถึง  โดยชัดแจ้ง  
ย่อมจะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายทั้วไปอันเป็นพื้นฐานของอนุสัญญานี้ และเมื่อใดไม่ปรากฏ
หลักกฎหมายทั่วไปเช่นว่านั้น ก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี ตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” 

ซึ่งจากการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ ค.ศ. 1988 ในส่วน
ของการบังคับใช้ ท าให้ทราบว่า อนุสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ให้เช่าและผู้เช่าที่อยู่คนละรัฐกัน 
โดยที่รัฐของผู้ให้เช่ากับผู้เช่าและรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งท าการของผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้าต่างเป็นรัฐภาคี  
หรือทั้งสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้าและสัญญาลิสซิ่งตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐภาคี
เดียวกัน อีกทั้งอนุสัญญาฉบับนี้มิใช่บทบัญญัติอันมีลักษณะเป็นบทบังคับให้คู่สัญญาต้องน า
อนุสัญญาฉบับนี้มาบังคับใช้ คู่สัญญาอาจตกลงกันยกเว้นมิให้น าอนุสัญญานี้มาใช้บังคับโดยสิ้นเชิง
ก็ได้ 

3.3.3.3  สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา81 
ตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ทั้งของผู้ให้เช่า ผู้เช่าและผู้จัดส่ง

อุปกรณ์สินค้าเอาไว้ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 8 ถึงมาตรา 14 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรา 8 ก าหนดว่า “1. (ก) ภายใต้บังคับบทบัญญัติในมาตราอ่ืน แห่งอนุสัญญานี ้ 

ผู้ให้เช่าย่อมไม่ต้องรับผิดต่อผู้เช่าส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่อุปกรณ์สินค้านอกจากความ
เสียหายอันผู้เช่าได้รับเพราะเหตุที่ผู้ให้เช่าสอดเข้าเกี่ยวข้องในการก าหนดเลือก  ผู้จัดส่งอุปกรณ์
                                                           

81  แหล่งเดิม. น. 139-142. 
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สินค้าหรือในการก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์สินค้าและผู้เช่าได้อาศัยความรู้  ความเชี่ยวชาญ
ของผู้ให้เช่า เพื่อการดังกล่าวมาด้วย อย่างไรก็ดีความในอนุมาตรานี้ คู่สัญญาอาจจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่นในสัญญาลิสซิ่งได้ 

(ข)  ผู้ให้เช่าสถานะของผู้ให้เช่า ย่อมไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอันสืบเน่ืองมาจากอุปกรณ์สินค้านั้น 

(ค)  บทบัญญัติในมาตรานี้ข้างต้น ย่อมไม่กระทบถึงความรับผิดของ ผู้ให้เช่าในสถานะ
อ่ืน เช่น ในสถานะของเจ้าของทรัพย์ 

2.  ผู้ให้เช่าเป็นอันสัญญาว่า ผู้เช่าจะได้ครองทรัพย์โดยปกติสุข ปราศจากการตัดรอน
รบกวนขัดสิทธิโดยบุคคลภายนอกผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิอย่าง อ่ืนเหนือทรัพย์นั้นหรือ 
โดยบุคคลภายนอกผู้อ้างอิงอาศัยหลักกรรมสิทธิ์หรือสิทธิประการอ่ืนตามค าสั่งศาล หากกรรมสิทธิ์ 
หรือการอ้างอิงอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิเช่นว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เช่าเอง 

3.  คู่สัญญาไม่อาจตกลงยกเว้นความรับผิดของผู้ให้เช่าตามที่บัญญัติไว้ ในอนุมาตรา 2 
ข้างต้น เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ให้เช่าส าหรับกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของตนได้ 

4.  ความในอนุมาตรา 2 และ 3 ข้างต้น ย่อมไม่มีผลกระทบถึงความรับผิดในเร่ืองของ
การรอนสิทธิของผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าตกลงที่จะยอมรับผิดมากไปกว่าที่บัญญัติไว้  ในอนุมาตรา 2 
และ 3 และความรับผิดเช่นว่านี้เป็นความรับผิดที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การน้ัน บัญญัติไว้มิให้ตกลง
กันเป็นอย่างอื่นได้” 

มาตรา 9 ก าหนดว่า “1. ผู้เช่าจ าต้องใช้ความระมัดระวังสงวนอุปกรณ์สินค้าที่เช่าและ  
ใช้สอยทรัพย์นั้นเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดังนั้น และต้องรักษาทรัพย์นั้น
ไว้ในสภาพที่ตนได้รับการส่งมอบมา แต่ไม่จ าเป็นต้องรับผิดในความเสื่อมราคาเพราะเหตุใช้สอย
ตามปกติ 

2.  เมื่อระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่งได้สิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องส่งคืนอุปกรณ์สินค้าใน
สภาพดังกล่าวตามบทบัญญัติในอนุมาตรา 1 ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เช่าได้เลือกที่จะใช้สิทธิที่จะ
ซื้อหรือเช่าต่อซึ่งอุปกรณ์สินค้าดังกล่าว” 

มาตรา 10 ก าหนดว่า “1. ผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้าต้องรับผิดต่อผู้เช่า เสมือนหนึ่งว่าผู้เช่า
เป็นคู่สัญญาตามสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้า และเสมือนหนึ่งว่าผู้จัดส่งได้จัดส่งอุปกรณ์สินค้าให้แก่
ผู้เช่าโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดส่งย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายซ้ าสองในมูลคดีเดียวกัน 

DPU



108 

2.  บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิได้ให้สิทธิผู้เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้า 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า” 

มาตรา 11 ก าหนดว่า “การที่ผู้ ให้ เช่าและผู้จัดส่ง อุปกรณ์สินค้าได้ตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้าภายหลัง   
ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้เช่าที่ได้มาตามมาตรา 10 เว้นแต่ผู้เช่าจะได้ให้ความยินยอม  
แก่การเช่นว่านั้น” 

มาตรา 12 ก าหนดว่า “1.ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบอุปกรณ์สินค้าหรือมีการส่งมอบ
ชักช้า หรือมีการส่งมอบอุปกรณ์สินค้าแต่ไม่ตรงตามสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้า 

(ก)  ผู้เช่าอาจจะใช้สิทธิที่มีต่อผู้ให้เช่าบอกปัดไม่รับมอบอุปกรณ์สินค้า  หรือบอกเลิก
สัญญาลิสซิ่ง และ 

(ข)  ผู้ให้เช่าอาจจะใช้สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดเพราะเหตุผิดนัด ผิดสัญญาและ 
ขอปฏิบัติช าระหนี้เป็นคร้ังที่สองได้เสมือนหนึ่งว่า ผู้เช่าได้เข้าผูกพันซื้ออุปกรณ์สินค้าจากผู้ให้เช่า
ตามสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้า 

2. การใช้สิทธิหรือสูญเสียสิทธิตามบัญญัติไว้ในอนุมาตรา 1 ข้างต้น ย่อมเป็นไป
เพราะเหตุตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เสมือนหนึ่งว่า ผู้เช่าได้ตกลงซื้ออุปกรณ์สินค้าจากผู้ให้เช่าตาม
สัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้าเสียเอง 

3. ผู้ เช่ามีสิทธิที่จะยึดหน่วงค่าเช่าตามสัญญาลิสซิ่งจนกว่าผู้ให้เช่าจะได้แก้ไข
ข้อผิดพลาดเพราะเหตุผิดนัดผิดสัญญา และขอปฏิบัติช าระหนี้ส่งมอบอุปกรณ์สินค้า ตามที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้าหรือจนกว่าผู้เช่าจะได้สูญเสียสิทธิที่จะบอกปัดไม่รับการส่งมอบ
อุปกรณ์สินค้าเช่นว่านั้น 

4. ในกรณีที่ผู้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง ผู้เช่าชอบที่จะเรียกคืนมาซึ่งค่าเช่า
และเงินจ านวนที่ช าระไปล่วงหน้า โดยให้หักเงินจ านวนตามสมควรอันถือได้ว่า เป็นประโยชน์ 
ซึ่งผู้เช่าได้มาจากการใช้สอยอุปกรณ์สินค้านั้นออกเสียก่อน 

5. ผู้เช่าไม่มีสิทธิจะเรียกร้องเอากับผู้ให้เช่าเป็นประการอ่ืน ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิด
นัดไม่ส่งมอบ การส่งมอบชักช้า หรือการส่งมอบอุปกรณ์สินค้าที่ไม่ตรงตามสัญญา เว้นแต่สิ่งที่เป็น
ผลมาจากการกระท าหรืองดเว้นไม่กระท าของผู้ให้เช่า 

6. บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิที่ผู้เช่ามีต่อผู้จัดส่งอุปกรณ์สินค้า 
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 

มาตรา 13 ก าหนดว่า “1. ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญา ผู้ให้เช่าชอบที่จะเรียกให้ช าระ
ค่าเช่าที่ค้างช าระพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นได้” 
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2. ภายใต้บังคับแห่งอนุมาตรา 5 แห่งมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัด ผิดสัญญาในข้อ
สาระส าคัญ ผู้ ให้ เช่าอาจเรียกร้องให้ผู้ เช่าช าระค่าเช่าที่ เหลืออยู่ตามข้อสัญญาเร่งรัดหนี้   
(An accelerate payment clause) หากมีการตกลงกันไว้ในสัญญาลิสซิ่งหรือบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งเสีย 
แต่เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้ให้เช่าอาจ 

 (ก)  เรียกคืนการครอบครองอุปกรณ์สินค้า 
 (ข)  เรียกค่าเสียหายในอันที่จะท าให้ผู้เช่าอยู่ในสถานะเสมือนหนึ่งผู้เช่าได้ปฏิบัติ

ตามสัญญาลิสซิ่งแล้ว 
3.  (ก) คู่สัญญาลิสซิ่งอาจก าหนดวิธีการคิดค านวณค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าตาม

หลักเกณฑ์อนุมาตรา 2 (ข) ข้างต้น ไว้ในสัญญาลิสซิ่ง (เบี้ยปรับ) ก็ได้ 
 (ข)  ข้อสัญญาดังกล่าวตามอนุมาตรา 3 (ก) ข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับกันได้ใน

ระหว่างคู่สัญญา เว้นแต่ค่าเสียหายที่คิดค านวณไว้จะสูงเกินส่วนไปจากความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริง
ตามอนุมาตรา 2 (ข) ข้างต้น 

4. หากผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งแล้ว  ผู้ให้เช่าย่อมหมดสิทธิที่จะ
เรียกร้องเพื่อบังคับให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าที่เหลืออยู่ตามข้อสัญญาเร่งรัดหนี้  อย่างไรก็ดีในการคิด
ค านวณค่าเสียหายตามอนุมาตรา 2 (ข) และ 3 ข้างต้น ให้ค านึงถึงค่าเช่าที่จะต้องช าระให้กันต่อไป
ในอนาคตตามสัญญาลิสซิ่งด้วย 

5. ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเพื่อบังคับให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญา
เร่งรัดหนี้หรือบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง เว้นแต่จะได้บอกกล่าวไปยังผู้เช่าเพื่อให้โอกาส ที่จะแก้ไข 
การผิดนัดผิดสัญญาและขอปฏิบัติช าระหนี้ใหม่หากว่ายังเป็นไปได้ 

6. ผู้ให้เช่าสูญเสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าที่ตนต้องรับผิดเพราะละเลย  
ไม่บ าบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน” 

มาตรา 14 ก าหนดว่า “1. ผู้ให้เช่าอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับสิทธิใน
อุปกรณ์สินค้าหรือสิทธิตามสัญญาลิสซิ่งโดยประการอ่ืน การโอนสิทธิดังกล่าวย่อมไม่อาจปลด
เปลื้องผู้ให้เช่าให้พ้นจากหนี้ตามสัญญาลิสซิ่งและไม่มีผลอันที่จะแปลงหนี้ใหม่  ซึ่งสิทธิและหนี้
ตามสัญญาลิสซิ่ง  และไม่มีผลในอันที่จะแปลงหนี้ใหม่ซึ่งสิทธิและหนี้ตามสัญญาลิสซิ่ง  
ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ 

2. ผู้เช่าไม่อาจโอนสิทธิในการใช้สอยอุปกรณ์สินค้าหรือสิทธิประการอ่ืนตามสัญญา
ลิสซิ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า” 

จากการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ  ค.ศ. 1988 ท าให้
ทราบว่าคู่สัญญาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องกระท าตอบแทนกัน ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของอนุสัญญา
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นี้ในกรณีหน้าที่ของฝ่ายผู้ให้เช่านั้นจะต้องให้ผู้ เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่เช่าโดยปกติสุข 
ปราศจากการรอนสิทธิ เป็นต้น ส่วนคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่ามีหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์สินค้าที่เช่าด้วยความ
ระมัดระวัง เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วผู้เช่าต้องส่งคืนอุปกรณ์แก่ผู้ให้เช่า  ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญา
จัดส่งอุปกรณ์สินค้ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า และผู้เช่ามีสิทธิที่จะยึดหน่วง 
ค่าเช่าตามสัญญาลิสซิ่งจนกว่าผู้ให้เช่าจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดเพราะ เหตุผิดนัดผิดสัญญาและ 
ขอปฏิบัติช าระหนี้ส่งมอบอุปกรณ์สินค้าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจัดส่งอุปกรณ์สินค้า  หรือ
จนกว่า ผู้เช่าจะได้สูญเสียสิทธิที่จะบอกปัดไม่รับการส่งมอบอุปกรณ์สินค้าเช่นว่านั้นเป็นต้น 

อนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งการเงินระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามิได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้  คงก าหนดไว้เพียงแต่เร่ืองที่เกี่ยวกับข้อสัญญาลิสซิ่ง 
โดยมีการก าหนดถึงค านิยามต่าง ๆ ของลิสซิ่ง การบังคับใช้อนุสัญญารวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาเท่านั้น 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
และกฎหมายที่สามารถน ามาปรับใช้กับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ จะเห็นได้ว่าไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิสซิ่งโดยตรง ซึ่งผู้เขียนใคร่ขอหยิบยกปัญหาต่าง ๆ จากการศึกษามา
วิเคราะห์ให้เห็น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์โดยผู้เขียนจะได้วิเคราะห์
รายละเอียดไว้ในบทที่ 4 และสรุปพร้อมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะไว้ในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทที ่4 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดแูล 

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
และกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย  ท าให้ทราบว่าในการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นได้ทั้งสถาบัน
การเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นสถาบันการเงินอันได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคาร
พาณิชย์โดยเฉพาะเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ด าเนินการประกอบธุรกิจลิสซิ่งให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งหากธนาคารพาณิชย์ใดประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องยื่นแสดงความจ านง 
ขออนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย หากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัท
เงินทุน กระทรวงการคลังจะเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยตรงและในกรณี 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัทประกันชีวิตส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) จะออกประกาศมาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งไว้  แต่หากเป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
ที่มิใช่สถาบันการเงิน อันได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ไม่มีกฎหมายหรือ
หน่วยงานใด ๆ ที่เข้ามาก ากับดูแล ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์รายใดหาก
ประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งสามารถท าได้โดยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อกระทรวงพาณิชย์ เช่นการประกอบธุรกิจ อ่ืน  ๆ โดยทั่วไป  
ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ  

ส่วนการจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์เป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาก ากับดูแลหลักเกณฑ์ข้อตกลง 
ในสัญญาลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ โดยมีการก าหนดไว้ว่าข้อสัญญานั้นต้องมีรายละเอียดใดไว้บ้าง 
กรณีของบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งก็มีกระทรวงการคลังเข้ามาก ากับดูแลข้อสัญญาลิสซิ่ง
เช่นเดียวกัน และในกรณีของการจัดท าสัญญาลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิตนั้น ตามประกาศ 
ของนายทะเบียนมิได้มีการก าหนดไว้ว่าข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งต้องมีรายละเอียดเช่นใดบ้าง   
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คงมีเพียงการก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจัดท าร่างสัญญาเช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่งยื่นต่อนายทะเบียนเมื่ อมีการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น  
แต่ในกรณี ของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ หามี
กฎหมายหรือหน่วยงานใด ๆ เข้ามาก ากับดูแลข้อสัญญาลิสซิ่งเป็นการเฉพาะไม่ ซึ่งการจัดท าสัญญา
ลิสซิ่งรถยนต์มักจัดท าขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีลักษณะของการจัดท าสัญญา
เป็นลักษณะทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการจัดท าสัญญา คู่สัญญาจะตกลงในข้อสัญญา
ลิสซิ่งเช่นใดก็ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งในบทที่  3 
แล้ว ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ได้ดังนี้ 

 
4.1  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการจัดตั้งบริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 

การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ เพิ่มขึ้น ซึ่ง 
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่ 
จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ 
โดยมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.01/2551 เร่ืองการ
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้ เช่าแบบลิสซิ่งที่มีการประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2551 ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้มีการก าหนดว่า “การให้เช่าแบบลิสซิ่ง” เป็นการให้เช่าทรัพย์สินใน
ลักษณะที่เป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) โดยธนาคารพาณิชย์จัดหาทรัพย์สินตามความ
ประสงค์ของผู้ เช่ามาจากผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย  หรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จาก 
ผู้เช่ารายอ่ืนเพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้และ 
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารพาณิชย์และผู้เช่า  
ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส.01/2551 นี้ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ของธนาคาร
พาณิชย์ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้ว่า ธนาคารพาณิชย์ใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลิสซิ่งจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจ านงที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด คือ ต้องมีฐานะการเงินและฐานะการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 
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สามารถกันเงินส ารองได้ครบถ้วน สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพัน
ได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตลอดจนสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงิน
อ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งจะต้องให้ความร่วมมือกับทางการใน
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการปรับบทบาทและรูปแบบสถาบันการเงิน 
และเมื่อธนาคารพาณิชย์ใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์แล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการพักหรือเพิกถอน  
การอนุญาตประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ได้  ซึ่งการที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นมาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคาร
พาณิชย์ เน่ืองจากว่าเงินของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นเงินที่มีการระดมเงินฝากจากประชาชนมิใช่เงิน
ของธนาคารพาณิชย์เอง ธนาคารต้องคืนเงินฝากแก่ประชาชนตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์เป็นผู้ที่ต้องรับความเสี่ยงเมื่อน าเงินของประชาชนมาปล่อยสินเชื่อ หากไม่มีการก ากับดูแล
ธนาคารพาณิชย์ ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เงินฝากของประชาชนได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ด าเนินการให้เช่าแบบลิสซิ่งในรูปแบบเดียวกัน แต่การที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกประกาศฉบับนี้มาบังคับใช้ ท าให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เห็น
ว่าการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดกว่าองค์กรอ่ืน 
ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ ท าให้การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์มีความเหลื่อมล้ าในการ
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์จึงไม่นิยมประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์โดยตรง แต่มักท าการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์โดยการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง เป็นแบบบริษัทลูกหรือ
บริษัทในเครือแทน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคาร
พาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งท าให้เห็นว่าแม้จะมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์  แต่ประกาศฉบับนี้ก็หาได้น ามาใช้
บังคับกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไม่ อีกทั้งประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น  มิได้
บัญญัติให้ครอบคลุมถึงองค์กรอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ด้วย 

กรณีของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่ ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทเงินทุน 
กระทรวงการคลังจะเข้ามาก ากับดูแล โดยมีการออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง เงื่อนไขในการ
อนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ที่ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยประกาศฉบับนี้ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 (6) วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ซึ่งในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2551  
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แล้วและแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แล้วก็ตามแต่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวนี้ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้
ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 158 โดยประกาศฉบับนี้
ได้มีการก าหนดว่า “การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง” คือ การให้เช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าจัดหามาจาก
ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย หรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืน เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอย่างอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยผู้เช่ามีหน้าที่  
ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เช่า  ทั้งนี้  ผู้ เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด  
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคาหรือค่าเช่าที่ได้  
ตกลงกัน อีกทั้งประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได้มีการเข้ามาก ากับดูแลบริษัทเงินทุนที่ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขในการที่จะอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ซึ่งการจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทเงินทุนนี้จะต้องมีการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งต่อรัฐมนตรี โดยต้องยื่นค าขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทเงินทุน  
ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศฉบับนี้ก าหนดไว้  คือ ต้องเป็นบริษัท
ที่มีการด าเนินงานที่ดี มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์  
ที่ดีมากซึ่งจะต้องมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ ากว่าห้าร้อยล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ ากว่า   
ห้าพันล้านบาท ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้ออกมาใช้บังคับเฉพาะบริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น และหากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต  การก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะเป็นไปตาม ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ให้บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  (Leasing) ที่ได้มีการประกาศใช้ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้ออกประกาศมาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิต โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของบริษัทประกัน
ชีวิตที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้ว่า บริษัทประกันชีวิตจะต้องมีเงินกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยล้านบาท มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันก่อนวันที่ยื่น 
ขออนุญาต มีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหากบริษัทประกันชีวิตใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งแล้วขาด
คุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
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ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้ประกาศไว้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่งได้ ซึ่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ) ฉบับนี้ก็มีผลใช้บังคับเฉพาะแต่บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น 

จากการศึกษาการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของที่ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุนและ 
บริษัทประกันชีวิตที่จะต้องมีการก ากับดูแลนั้น เนื่องจากเงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและ
บริษัทประกันชีวิตน ามาลงทุนในกิจการลิสซิ่งนี้มิใช่เงินขององค์กรดังกล่าวโดยตรงแต่เป็นเงิน  
ที่ได้มาจากการระดมทุนจากประชาชน หากไม่มีการก ากับดูแลย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนอาจ
ท าให้ประชาชนได้รับความเสียหายได้ อีกทั้งกิจการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัท
ประกันชีวิต เป็นกิจการที่กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชนตามประกาศ  
คณะปฏิวัติฉบับที่  58 พ.ศ.  2515 ที่ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่  27 มกราคม พ.ศ.  2515  
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอน 15 ซึ่งการจะประกอบกิจการใด ๆ อันมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการธนาคาร การประกันภัย การจัดหามาซึ่งเงินทุน ต้องมีการขออนุญาตเสียก่อน  
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 582 ส่วนการประกอบธุรกิจลิสซิ่งนอกจากองค์กรทั้งสาม
ประเภทข้างต้น การจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์สามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้อง 
ขออนุญาตประกอบการ และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไป

                                                           
82  ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58 พ.ศ. 2515 ข้อ 5 “เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดกิจการ 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ให้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตห้ามมิ
ให้ผู้ใดประกอบกิจการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

 (1)  การประกันภัย 
 (2)  การคลังสินค้า 
 (3)  การธนาคาร 
 (4)  การออมสิน 
 (5)  เครดิตฟองซิเอร์ 
 (6)  การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 
 (7)  การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซ้ือหรือซ้ือลดตั๋วเงินหรือตราสาร

เปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต 
 (8)  การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ 

หรือตราสารพาณิชย์ หรือการท าหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการหรือผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในตรา
สารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารพาณิชย์ 

 การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดประเภทหรือลักษณะของกิจการด้วยก็ได้.” 
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และผู้ผลิตรถยนต์ การประกอบการจะด าเนินการจัดตั้งตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งได้มีการเปิดกว้างไว้ในเร่ืองผู้ประกอบกิจการลิสซิ่งและการจัดตั้งบริษัทลิสซิ่ง 
สามารถกระท าได้โดยเพียงแต่การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ 83 จากการศึกษา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ท าให้ทราบว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ในประเทศไทยนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์สามารถด าเนินการได้โดยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์โดยยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้วย่อมสามารถประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งได้ โดยการด าเนินการมักเป็นในรูปแบบของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยเป็นไปโดยเสรี ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมาย
ที่มีลักษณะเฉพาะเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ และจากการศึกษาการประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งของต่างประเทศทั้งประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น ประเทศ
อังกฤษ และประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมถึง
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ 
(UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) ท าให้ทราบว่า 

ในประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น ประเทศอังกฤษ ยังไม่มีการ
ก ากับดูแลธุรกิจลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะแต่ก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับอ่ืนมาใช้บังคับได้84 เช่น 

1. พระราชบัญญัติสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค โดยบริษัทที่จะด าเนินธุรกิจการเช่าของ
ผู้บริโภคจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการองค์การค้าที่เป็นธรรมก่อน  

2. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่า ซึ่งจะมีการก าหนดขอบเขตของลิสซิ่งไว้โดยจะถูก
ควบคุมการเช่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

3. และยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นกฎหมายใกล้เคียงที่สามารถน ามาปรับบังคับ
ใช้กับธุรกรรมลิสซิ่งทางการเงินของประเทศอังกฤษ เช่น พระราชบัญญัติการค้าที่เป็นธรรม  
ค.ศ. 1975 และพระราชบัญญัติจ ากัดการปฏิบัติทางการค้า ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1977  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศอังกฤษจะไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ เข้ามาก ากับดูแล  
การประกอบธุรกิจลิสซิ่ง แต่ประเทศอังกฤษก็ใช้กฎหมายใกล้เคียงเข้ามาก ากับดูแลแทนหากเทียบ

                                                           
83  รัชนี ประสงค์ประสิทธิ์. (2535). “ลีสซ่ิง.” รพีพัฒนศักดิ์. น. 90. 
84  แหล่งเดิม. น. 97. 
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กับกฎหมายไทยก็คือการน ากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 4 วรรคสอง85 มาบังคับใช้นั่นเอง  

และในประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
การด าเนินธุรกิจลิสซิ่งจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการก่อน ซึ่งบริษัทลิสซิ่งมีสถานะเป็น
บริษัทการเงิน (Financial Enterprise) โดยบริษัทลิสซิ่งในสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีการระดมเงินทุน
และมีข้อก าหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไว้  ซึ่งการระดมเงินทุนของบริษัทลิสซิ่งมักจะได้รับ
อนุญาตให้กระท าได้ในรูปของการออกหุ้นกู้และไม่ได้รับอนุญาตจากทางการให้ระดมเงินทุนในรูป
ของเงินฝาก กฎหมายหลักซึ่งก าหนดสถานภาพทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่ง
ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส คือกฎหมายเลขที่  66/455 ลงวันที่  2 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 ซึ่งใช้บังคับ  
แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจในแบบ Credit Bail ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนด
ขอบเขตของธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่ง และตัวบุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าแบบ
ลิสซิ่ง ซึ่งหากน ามาเปรียบเทียบกับการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศไทยสามารถเทียบได้กับ
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทประกันชีวิตที่ถือว่าเป็นการ
ประกอบการโดยสถาบันการเงินที่จะต้องมีการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 

และในกรณีของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่างประเทศ มีอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่ง 
ทางการเงินระหว่างประเทศ ค.ศ. 1988 (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) 
มาบังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาโดยมีวัตถุประสงค์จะรักษาความสมดุลยุติธรรมของผลประโยชน์
ระหว่างคู่สัญญาที่แตกต่างกันในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะท า
ให้ลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาท าให้ทราบว่าอนุสัญญานี้ไม่มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้คงมีเพียงการก าหนดลักษณะของสัญญาลิสซิ่งทาง
การเงินระหว่างประเทศเท่านั้น 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือหน่วยงานใด ๆ ที่จะเข้ามา
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกองค์ก รที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
ให้ด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ด าเนินการ 
โดยองค์กรที่แตกต่างกัน มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลที่แตกต่างกันก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ แม้ว่ากระทรวงการคลังจะมีแนวความคิดในการร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้มี

                                                           
85  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง “เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้

วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบ 
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป.” 
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กฎหมายเฉพาะมาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ลิสซิ่งให้มีบทบาทสนับสนุนภาคการผลิตและบริการอันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ไว้ โดยมีการก าหนดว่า ผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะต้อง
เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดแต่ต้องไม่ต่ ากว่า  
หกสิบล้านบาท ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
โดยมิได้มีการจ ากัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่สามารถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ แต่เป็นการ
ก าหนดถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หากประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งก็สามารถท าได้
แต่จะต้องมีทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดด้วย แม้จะมีการร่างพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งฉบับนี้ขึ้นมา แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นเพียงแนวความคิดในการที่จะ
จัดท ากฎหมายขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งเท่านั้น ปัจจุบันหาได้มีการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้ เป็นกฎหมายแต่อย่ างใดไม่  ซึ่ งหากมีการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกบังคับใช้ ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจลิสซิ่งส่งผลให้ 
การประกอบธุรกิจ มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจ 
ลิสซิ่งลง อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งให้เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกัน 
 
4.2 มาตรการทางกฎหมายในการปรับบังคับใช้ กฎหมายกับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งและ  
สภาพบังคับของข้อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ 

ในการจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต 
บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์  แม้จะเป็นการประกอบธุรกิจลิสซิ่งเหมือนกัน  
แต่ข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์มักมีการก าหนดแตกต่างกันออกไป ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์เป็นธนาคารพาณิชย์จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาก ากับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์
ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ด าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและจัดท าสัญญาลิสซิ่งอันมี
รายละเอียดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 01/2551 เร่ืองการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
ซึ่งสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ที่จัดท าโดยธนาคารพาณิชย์นี้จะต้องจัดท าสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งกับ  
ผู้เช่า เป็นหนังสืออย่างน้อย 2 ฉบับ และมอบให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ โดยต้องระบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าแต่ละประเภทตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ คือ 
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1.  ประเภท ลักษณะ และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
2.  ราคาเงินสด เงินลงทุน จ านวนเงินล่วงหน้า จ านวนเงินรายงวด และอัตราดอกเบี้ย  

ที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทน 
3.  รายละเอียดและวิธีการที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนและจ านวนเงินรายงวด  

หากธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ในการค านวณผลตอบแทน  
ให้ระบุอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีด้วย (Effective Interest Rate)  

4.  ระยะเวลาในการเช่า 
5.  วิธีการส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญหาย 

ความเสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 
6.  การประกันภัย การรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การค้ าประกัน 
7.  เงื่อนไขและสิทธิของผู้เช่าที่จะช าระค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึงก าหนด 

(ถ้ามี)  
8.  ค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยปรับในกรณีต่าง ๆ  
9.  เงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดของสัญญาและการยึดทรัพย์สินที่ให้เช่า

แบบลิสซิ่ง 
10.  เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแก่ผู้เช่า 
11.  เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อหรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ทรัพย์สินด้วยราคาที่ตกลงกัน 
ซึ่งจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่  สนส. 01/2551 ที่เกี่ยวกับรายละเอียด 

ของข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการก าหนดลักษณะของข้อตกลง  
ในสัญญาลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ว่าต้องมีการก าหนดรายละเอียดใดไว้บ้าง เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจัดท าสัญญาอันมีข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัทเงินทุน กระทรวงการคลังจะเข้ามาก ากับดูแล
ข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของบริษัทเงินทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้ เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ที่จัดท าโดยบริษัท
เงินทุนนี้จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง คือ  

1. ประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของทรัพย์สิน 
2. ราคาเงินสด ค่าเช่าตามสัญญา จ านวนเงินค่าเช่ารายงวด การช าระค่ารายงวดและ 

การช าระเงินล่วงหน้า 
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3. ก าหนดระยะเวลาในการเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า (ถ้ามี)  
4. การส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญหาย  

ความเสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายอื่น และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
5. การประกันภัย การรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
6. การค้ าประกัน (ถ้ามี)  
7. สิทธิของผู้เช่าที่จะช าระราคาค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึงก าหนดและ

ส่วนลดที่ผู้ให้เช่าจะลดให้แก่ผู้เช่าในกรณีเช่นว่านี้ 
8. การผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า การคิดเบี้ยปรับ และการโอนสิทธิของผู้เช่า 
9. เขตอ านาจศาลที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะเสนอค าฟ้อง 

ต่อศาลใด 
10. วิธีการค านวณผลประโยชน์ที่บริษัทเงินทุนเรียกเก็บอย่างชัดเจน 
11. การบอกเลิกสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
12. เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อ หรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ทรัพย์สินด้วยค่าเช่าหรือราคาที่ตกลงกันโดยค านึงถึงเงินที่จ่ายไปแล้วในรูปเงินล่วงหน้าและค่าเช่า 
ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุน

ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งนี ้มีการก าหนดข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งว่าบริษัทเงินทุน
จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดของสัญญาให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  ซึ่งจากการศึกษาประกาศ
กระทรวงการคลังเร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่งฉบับนี้โดยน ามาเปรียบเทียบกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 ท าให้
เห็นว่าการก าหนดรายละเอียดของข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งของประกาศทั้งสองฉบับมีการก าหนด
รายละเอียดของสัญญาลิสซิ่งที่คล้ายกัน 

แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง เป็นบริษัทประกันชีวิต  แม้จะมีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เข้ามาก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่ง และมีการก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องยื่นร่าง
สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัทต่อนายทะเบียนในขณะที่มีการยื่นขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งด้วยก็ตาม แต่ตามประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้
บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ที่ออกมาใช้บังคับไม่มีการ
ก าหนดถึงรายละเอียดของสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของบริษัทประกันชีวิตว่าจะต้องมีลักษณะ  
และมีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งการที่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดในสัญญาลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิตนี้ 
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อาจจะส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตจัดท าสัญญาได้โดยเสรี อันมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้เช่าหรือ
ผู้บริโภคเกินสมควร ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาได้ 

และหากเป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิต
รถยนต์ ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายใด ๆ เข้ามาก ากับดูแลข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง 
ขององค์กรธุรกิจลิสซิ่งเหล่านี้ การจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์จึงเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการ 
ท าสัญญา (Freedom of Contract) คู่สัญญามีอิสระในการท าสัญญา แต่ต้องไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์มีการจัดท าสัญญาไว้
ล่วงหน้าอันเป็นสัญญาส าเร็จรูป ผู้เช่าหรือผู้บริโภคไม่สามารถต่อรองข้อตกลงในสัญญาได้เลย 
บ่อยคร้ังมีการจัดท าสัญญาในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ประโยชน์เกินสมควรอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้เช่าหรือผู้บริโภค ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าหรือผู้บริโภคได้  ซึ่งการจัดท า
สัญญาลิสซิ่งมักจัดท าให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าทรัพย์  สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อน แต่มีการก าหนดรายละเอียดบางประการให้แตกต่างจากสัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อหรือ
สัญญาซื้อขายเงินผ่อน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่จะเข้ามาก ากับดูแล  เนื่องจากว่า 
หากผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ท าสัญญาเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาก ากับ
ดูแลการจัดท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งมีการก ากับดูแลที่เข้มงวดกว่าการท าสัญญาลิสซิ่งเพราะ  
การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์นั้นไม่มีการก ากับดูแลเลย ในกรณีที่เป็นการท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์  
จะมีกฎหมายที่ เข้ามาก ากับดูแล  คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  2522 โดยมี
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาเข้ามาก ากับดูแลสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้มีหลักเกณฑ์
และรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนที่จะมีการท าสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์กัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีการก าหนดในเร่ืองของสัญญาโดย
ก าหนดให้ธุรกิจบางประเภทจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในเร่ืองของสัญญาจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี้มีความมุ่งหมายในการ  
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่เข้าท าสัญญาในลักษณะที่ เสียเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจมี
อ านาจต่อรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าสัญญามากกว่า  
ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเร่ืองให้ธุรกิจเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศฉบับนี้ไม่สามารถน ามาปรับใช้กับสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ได้
เนื่องจากธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศฉบับนี้มิได้มีการรวมถึงธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ด้วยและ
หากจะน าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาบังคับใช้กับสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

DPU



122 

ที่มีการก าหนดให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงบางประการไม่มีผลบังคับและข้อสัญญาหรือข้อตกลงบาง
ประการให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี แม้จะเป็นการกระท าโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ก็อาจถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรมได้  แต่คงมีนิติกรรมหรือสัญญาเพียง  
บางประเภทบางลักษณะเท่านั้นที่จะถูกตรวจสอบตามพระราชบัญญัติน้ี มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
ทุกกรณีและการที่พระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอ านาจตรวจสอบความไม่เป็นธรรมในสัญญา  
ที่สมบูรณ์ตามหลักทั่วไป แล้ววินิจฉัยให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาแต่ละท่านย่อมเป็นความไม่แน่นอน และท าลายความคาดหวังโดยสุจริต 
ของคู่สัญญาซึ่งมีอยู่ในขณะท าสัญญาได้86  

และจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศทั้งประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่ง
ไว้โดยเฉพาะ คือ ประเทศอังกฤษ และประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ  
คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมทั้งการประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่ง
ทางการเงินระหว่างประเทศ (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) ท าให้
ทราบว่าประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ คือ ประเทศอังกฤษ สัญญาให้เช่า
แบบลิสซิ่งมีการก าหนดให้เป็นสัญญาประเภทเดียวกับสัญญาเบลเม้นท์ (Bailment) ภายใต้กฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งแม้ประเทศอังกฤษจะไม่มีกฎหมายลิสซิ่งแต่ก็ได้น ากฎหมาย  
ลายลักษณ์อักษรฉบับอื่นมาใช้บังคับได้87 เช่น  

1. พระราชบัญญัติสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ผู้บริโภคจะได้รับ
การคุ้มครองจากสัญญาเช่าซื้ออันมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแต่ไม่ใช่การเช่าธรรมดาทั่วไป อีกทั้งยังมี
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา การผิดสัญญาและหลักทรัพย์ที่เตรียมมาเป็น
หลักประกันในสัญญาด้วย 

2. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่า ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดข้อตกลง
การเช่าส าหรับการใช้ทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ส าหรับธุรกิจรวมทั้งวัตถุประสงค์ของเอกชนโดยได้มี
การก าหนดประเด็นทั่ว ๆ ไปของสัญญาลิสซิ่ง ดังนี ้

  (1)  การช าระค่าเช่าภายใต้ข้อตกลงตามระยะเวลาต้องสามารถก าหนดวันที่
แน่นอนในการเข้าท าสัญญา (บทบัญญัติที่จ ากัดถึงข้อก าหนดในสัญญาที่ให้ช าระค่าเช่าที่แตกต่าง
ออกไป)  

                                                           
86  ศักดิ์ สนองชาติ. (2547). ค ำอธิบำยประมวลกฎมหำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วย นิติกรรมและสัญญำ.  

น. 689. 
87  Ibid. pp. 95-96. 
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  (2)  ค่าเช่าในส่วนตามระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการช าระค่าเช่า
สูงสุดในช่วงเวลาอื่น 

  (3)  ไม่สามารถเรียกคืนค่าเช่าที่ช าระไปแล้วโดยการอ้างถึงมูลค่าของสินค้าเมื่อ 
วันสิ้นอายุของสัญญาเช่า 

จะเห็นได้ว่าการท าสัญญาลิสซิ่งของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน คือ แม้ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ ท าให้ไม่มีกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับ
ข้อสัญญาลิสซิ่ง แต่ก็น าหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับบังคับใช้  
แต่ของประเทศไทยจะแตกต่างกับประเทศอังกฤษคือ ประเทศอังกฤษจะมีการก าหนดรายละเอียด
ของสัญญาลิสซิ่งโดยมีการก าหนดกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา การผิดสัญญาและหลักทรัพย์ที่เตรียม
มาเป็นหลักประกันในสัญญาด้วย เพื่อให้การท าสัญญาลิสซิ่งของประเทศอังกฤษด าเนินการไปเป็น
มาตรฐานเดียวกัน แต่ของไทยไม่มีการก าหนดไว้ คงด าเนินการจัดท าสัญญาให้เป็นไปตามเสรีภาพ
ในการท าสัญญาเท่านั้น 

ส่วนประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
ซึ่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสนี้ถือว่าลิสซิ่งเป็นการให้บริการทางการเงินโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุน  
ที่ซื้อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของบุคคลตามความต้องการของลูกค้า  โดยข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่ง  
มีการก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญ88 เช่น  

1.  ก าหนดประเภทของทรัพย์สินที่น ามาท าสัญญาลิสซิ่ง  
2.  ระยะเวลาการเช่า ฝร่ังเศสได้ก าหนดให้เท่ากับอายุการใช้งาน 
3.  การก าหนดสิทธิหน้าที่ของผู้เช่า ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าฝ่ายเดียวใน Primary Lease 

Period ไม่ได้ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องรักษาทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพดี โดยการประกันภัยทรัพย์สิน 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาชิ้นส่วนมาทดแทนชิ้นส่วนที่ช ารุด เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพ 
ที่เหมาะสมและสามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าต่อได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีหน้าที่ที่จะ 
ไม่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและน าทรัพย์สินไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ผู้เช่าจะได้รับสิทธิในการ
ใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าและอาจมีทางเลือกในการซื้อทรัพย์สินนั้น ผู้เช่ามีสิทธิรับช่วง
สิทธิจากผู้ให้เช่าต่อผู้ผลิตหรือผู้ขาย  

4.  การก าหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมมอบอ านาจให้กับผู้เช่ามีอ านาจ 
ในการตกลงกับผู้จัดจ าหน่ายในการจัดหาอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ หรือกู๊ดวิลล์เพื่อให้ได้มาและ  
ท าการเช่า หนังสือมอบอ านาจนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยคุ้มครองผู้ให้เช่าในการที่ตนจะได้รับ
ทรัพย์สินนั้นและป้องกันผู้เช่าจากการที่จะเข้าเป็นเจ้าของในคร้ังแรก ผลจากหนังสือมอบอ านาจนี้
                                                           

88  Ibid. p. 168. 
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โดยปกติผู้ให้เช่าจะได้รับการยกเว้นจากการรับประกันที่ ได้รับจากผู้เช่าตามปกติ ผู้ให้เช่าอาจ
ก าหนดให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะด าเนินคดีกับผู้ผลิตหรือผู้ขายส าหรับการละเมิดการรับประกันได้ 

5.  การสิ้นสุดของสัญญา หากผู้เช่าละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาเช่าจะส่งผลให้สัญญา
เช่าสิ้นสุดลง 

จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐฝร่ังเศสกับประเทศไทย การจัดท าสัญญาลิสซิ่งมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งไว้เป็นการ
เฉพาะแต่ของประเทศไทยไม่มีการก าหนดไว้ จึงต้องอาศัยบทกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

ส่วนการประกอบธุรกิจลิสซิ่งระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) มีความประสงค์ 
ที่จะรักษาความสมดุลยุติธรรมของผลประโยชน์ระหว่างคู่สัญญาที่แตกต่างกันในการท าธุรกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะท าให้ลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยสัญญาเช่าแบบดั้งเดิมจะต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะของไตรภาคีในการก่อนิติสัมพันธ์ลิสซิ่ง   
ทางการเงิน และตระหนักถึงการสมควรที่จะสร้างหลักเกณฑ์ที่มีเอกภาพส าหรับลิสซิ่งทางการเงิน
ระหว่างประเทศในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงได้มีการตกลงท าสัญญากัน89 ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ 
ได้มีการก าหนดข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งระหว่างประเทศโดยมีการก าหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา 
ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่า การยกเลิกสัญญาของคู่สัญญา ฯลฯ ไว้ 

ในประเทศไทยแม้มีแนวความคิดในการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญา
ประเภทหน่ึงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3) ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ในการร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะมาก ากับดูแลสัญญาลิสซิ่ง  
โดยมีการบัญญัติถึงสัญญาลิสซิ่งโดยตรง เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับสัญญาเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  
                                                           

89  RECOGNISING the importance of removing certain legal impediments to the international 
financial leasing of equipment, while maintaining a fair balance of interests between the different parties to the 
transaction, 

 AWARE of the need to make international financial leasing more available,  
 CONSCIOUS of the fact that the rules of law governing the traditional contract of hire need to be 

adapted to the distinctive triangular relationship created by the financial leasing transaction, 
 RECOGNISING therefore the desirability of formulating certain uniform rules relating primarily to 

the civil and commercial law aspects of international financial leasing. 
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรที่จะมีกฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับ
สัญญาลิสซิ่งขึ้นมา โดยร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ได้มีการก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ในสัญญาลิสซิ่ง ซึ่งจะมีการก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันไว้อย่างไรหรือจะตกลงกันให้น ากฎ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติใดมาบังคับแก่กันก็ได้ เท่าที่ไม่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นการแตกต่างจากกฎหมายที่เกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าไว้ เช่น  

1. ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่งในสภาพที่ซ่อมแซม
ดีแล้วและเหมาะแก่การใช้ประโยชน์  

2. ผู้ให้เช่าลิสซิ่งอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาลิสซิ่ง
โดยประการอ่ืน  

3. ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องรับผิดต่อผู้เช่าลิสซิ่งในความช ารุดบกพร่องและมีหน้าที่ซ่อมแซม
ความช ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ลิสซิ่งที่ผู้เช่าลิสซิ่งได้รับ 

4. ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องให้ผู้เช่าลิสซิ่งครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขปราศจากการ 
รอนสิทธิจากบุคคลภายนอก 

และมีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าไว้ เช่น 
5. ผู้เช่าลิสซิ่งต้องใช้ความระมัดระวังสงวนใช้สอยซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ประกันภัยทรัพย์สิน 
6. ผู้ เช่าลิสซิ่งไม่อาจน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน

ทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 

7. ผู้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่ง 
8. ผู้ เช่าลิสซิ่งจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สิน  

ในสภาพเดิมกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง  โดยผู้เช่าลิสซิ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย  เบี้ยปรับและ
ค่าเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน และสัญญาลิสซิ่งย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้ผู้เป็นคู่สัญญากลับคืนสู่
ฐานะเดิมอีกทั้ง ยังมีการก าหนดรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งและการระงับของสัญญา
ลิสซิ่งไว้ด้วย แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้มีการร่างโดยมีการก าหนดรายละเอียดของ  
ข้อสัญญาลิสซิ่งและลักษณะของสัญญาลิสซิ่งไว้อย่างครอบคลุม แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยัง
มิ ได้ รับการพิ จ ารณาบัญญัติ ให้ เป็นกฎหมายบั งคับใช้ ในปั จจุบันแต่ อย่ า งใด ซึ่ งหาก 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... นี้ได้มีการ
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บังคับใช้แล้ว ก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลข้อสัญญาลิสซิ่งขององค์กรธุรกิ จลิสซิ่งที่ไม่มี 
การก ากับดูแล  
 
4.3  มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอื่น  ๆ ในสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์ 

สัญญาลิสซิ่งรถยนต์ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้อง
ท าตอบแทนกัน ลักษณะของข้อตกลงในสัญญาลิสซิ่งมักมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์ สัญญาซื้อขายเงินผ่อนรถยนต์หรือสัญญาเช่ารถยนต์  ในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ย่อมมีการ
ก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไว้ จากการศึกษา 
ท าให้ทราบว่าการประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่เป็น
สถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่ เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จะเข้ามาก ากับดูแลการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ของสถาบันการเงินไว้โดยมี 
การออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ือง
ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งค านิยามค าว่าสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับตามประกาศฉบับนี้  หมายความว่า “สินเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มี
ทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และเพื่อประโยชน์แห่งประกาศฉบับนี้ ให้รวมถึงสินเชื่อที่เกิด
จากการ ให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้า
ปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...” ซึ่งตามค านิยามท าให้ทราบว่าสินเชื่อ
ให้เช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์มิได้อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศฉบับนี้  
การคิดดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกเก็บรวมถึงดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดช าระหนี้หรือ
ค่าบริการต่าง ๆ หรือเบี้ยปรับในการช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนด เมื่อท าการค านวณรวมกันแล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี โดยสถาบันการเงินจะมีการคิดดอกเบี้ยในกรณีลิสซิ่งแบบลดต้น  
ลดดอก (Effective Rate) นี้ก็ไม่สามารถน ามาใช้บังคับกับลิสซิ่งรถยนต์ได้เช่นกัน ดังนั้นการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยของธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์จึงไม่อยู่ภายใต้การบังคับตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้  

แต่จากการศึกษา ท าให้ทราบว่าตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 80/2551 
เร่ืองหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ สามารถน ามาบังคับใช้กับลิสซิ่งรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ได้ เนื่องจากลิสซิ่งรถยนต์ก็คือ
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การให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง  ซึ่งตามประกาศฉบับนี้  ข้อ 5.5 ดอกเบี้ยและส่วนลดให้สินเชื่อ  
มีการก าหนดไว้เพียงว่าธนาคารพาณิชย์ต้องประกาศอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า  
แต่ละประเภทโดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดที่ธนาคาร
พาณิชย์อาจเรียกเก็บได้สูงสุดโดยจ าแนกตามกลุ่ม  ซึ่งตามประกาศฉบับนี้แม้มีข้อก าหนดให้
ประกาศอัตราดอกเบี้ย แต่ก็มิได้มีการก าหนดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บในกรณีเช่าแบบ
ลิสซิ่งเป็นจ านวนเท่าใด และเพดานสูงสุดสามารถเรียกได้เท่าใด ซึ่งการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน
เช่นนี้ ย่อมส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยเช่นใดก็ได้  และหากน ามา
พิจารณาประกอบกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง ข้อ 5.3.5 ที่เป็นการก าหนดถึงการ
จัดท าสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง โดยได้มีการก าหนดรายละเอียดและวิธีการที่ใช้ในการ
ค านวณผลตอบแทนและจ านวนเงินรายงวดหากธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี   
(Flat Interest Rate) ในการค านวณผลตอบแทนให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีด้วย (Effective 
Interest Rate) ซึ่งจะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ย
แบบดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  (Flat Interest Rate) หรือคิดอัตราดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 
(Effective Interest Rate) ก็ได้ แต่ถ้าหากธนาคารพาณิชย์ใดใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest 
Rate) ในการค านวณผลตอบแทน ธนาคารพาณิชย์นั้นจะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 
(Effective Interest Rate) ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมัก
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  (Flat Interest Rate) คือ ผู้เช่าจะช าระเงินค่างวดแก่
ธนาคารเท่ากันทุก ๆ งวดตลอดระยะเวลาของการเช่า โดยจะมีการค านวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่ผู้เช่า
ต้องช าระจากเงินต้นคงที่ตลอดอายุของสัญญา  แต่การคิดดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  
(Flat Interest Rate) นี้จะท าให้ผู้เช่าต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือที่เราคุ้นเคยคือการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้น 
ลดดอกนั่นเอง ซึ่งผู้ศึกษาจะท าการพิจารณาให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการคิดดอกเบี้ยแบบ 
เงินต้นคงที่ (Flat Interest Rate) กับการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดังนี ้

1.  การคิดดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ส่วนมากใช้ส าหรับการ
เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้เช่าจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่า ๆ กัน 
ทุกงวดตลอดระยะเวลาที่เช่าซื้อ ซึ่งจะค านวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าต้องช าระจากเงินต้นที่คงที่
ตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ  

2.  การคิดดอกเบี้ยแบบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี  (Effective Interest Rate) หรือ 
การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่วนมากใช้ส าหรับการค านวณดอกเบี้ยของสินเชื่อเกือบทุก
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ประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือ
ในแต่ละงวด แม้ช่วงแระจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่เดือนต่อ ๆ มาดอกเบี้ยจะลดลงตามเงินต้น 

โดยมีวิธีการค านวณ90 ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง การคิดดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และแบบลดต้นลดดอก 
สมมติว่า เราอยากได้รถยนต์ราคา 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 2 ปี อัตรา

ดอกเบี้ย 12% ต่อปี 
แบบที่ 1 ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat Rate)  
จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น =  เงินต้น × อัตราดอกเบี้ยตอ่ปี × จ านวนปี 
เงินงวดที่ต้องจ่ายต่อเดือน =  เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 
 จ านวนงวดที่ต้องผ่อนทั้งสิ้น 
ก าหนดให้ผ่อน 2 ปี เท่ากับ 24 งวด 
วิธีคิด 
1.  ค านวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น =  500,000 × 12% × 2 ปี 
  =  120,000 บาท 
2.  ค านวณเงินผ่อนต่องวด =  (500,000 + 120,000) ÷24 
 =  25,834 บาทต่องวด 
สรุป เราต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่ากับ 500,000 + 120,000 = 620,000 บาท  
โดยทยอยผ่อนเดือนละ 25,834 บาท 
แบบที่ 2 ดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด =  เงินต้น × อัตราดอกเบี้ยต่อปี  
  จ านวนงวดที่ผ่อนต่อปี 
เงินต้นจ่ายแต่ละงวด =  จ านวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด – ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด 
เงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด =  ยอดหน้ีคงเหลือ – เงินต้นที่ลดลง 
ก าหนดให้จ่ายเงินงวดเท่ากับ 23,537 บาทต่องวด 
งวดที่ 1 
1.  ค านวณดอกเบี้ยงวดที่ 1 =  (500,000 × 12%) ÷ 12 =  5,000 บาท 
2.  ค านวณเงินต้นจ่ายงวดที่ 1  =  23,537 – 5,000 =  18,537 บาท 

                                                           
90  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.). (ม.ป.ป.). เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ำยนิดเดียว. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 

2557, จาก http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/credit1.aspx 
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3.  ค านวณเงินต้นคงเหลื อจากการจ่ ายงวดที่  1 = 500,000-18,537= 481,463 บาท  
(จะเป็นเงินต้นส าหรับค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ 2)  

งวดที่ 2 
1.  ค านวณดอกเบี้ยงวดที่ 2 =  (481,463 × 12%) ÷ 12 =  4,815 บาท 
2.  ค านวณเงินต้นจ่ายงวดที่ 2 =  23,537 – 4,815 =  18,722 บาท 
3.  ค านวณเงินต้นคงเหลือจากการจ่ายงวดที่  2 = 481,463 – 18,722 = 462,741 บาท  

(จะเป็นเงินต้นส าหรับค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ 3)  
หากค านวณจนครบทุกงวด (24 งวด) ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดจะเท่ากับ 64,882 บาท  

เงินรวมที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้สินเชื่อทั้งหมดจะเท่ากับ 564,882 บาท เมื่อเทียบดอกเบี้ยจ่ายที่คิดโดย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกกับเงินต้นที่ได้รับ ดอกเบี้ยจ่ายค านวณคร่าว ๆ จะเท่ากับ 

=  (64,882 ÷ 2) ÷ 500,000 = 6.49 % ต่อปี 
ซึ่งจากการคิดดอกเบี้ยทั้งสองแบบข้างต้นท าให้ทราบว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบอัตรา

คงที่ (Flat Rate) ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 
ส่วนสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่ เป็นองค์กรอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากสถาบันการเงิน การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญาลิสซิ่ง
รถยนต์ สามารถเรียกเก็บได้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งไม่เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ 
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว
ใช้บังคับเฉพาะหนี้อันเกิดจากการกู้ยืมเงินเท่านั้น ซึ่งตามสัญญาลิสซิ่งนั้นถือได้ว่าเป็นสัญญาสินเชื่อ
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะของการน าทรัพย์สินออกให้เช่า  โดยมีก าหนดระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้เช่าจะเช่าทรัพย์สินนั้นต่อ หรือหากไม่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินนั้นต่อก็ต้อง
ส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้ให้เช่า หรือหากผู้เช่าประสงค์ที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็สามารถซื้อ
ทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งแม้จะเป็นสัญญาอันเกี่ยวด้วยหนี้เงินแต่สัญญาลิสซิ่งรถยนต์ก็มิใช่สัญญากู้ยืม
เงิน เมื่อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์มิใช่สัญญากู้ยืมเงิน การท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ฉบับดังกล่าว ดังนั้นการท าสัญญา
ลิสซิ่งรถยนต์ย่อมสามารถเรียกดอกเบี้ยได้เกินกว่าที่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ. 2475 ก าหนดไว้ คือ สามารถเรียกได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัตินี้ ผู้ให้เช่า 
ก็ไม่มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2475นี้ 
ไม่สามารถน ามาก ากับดูแลสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในส่วนของการก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้   
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าต้องรับภาระที่หนักเกินควร ในการต้องช าระดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากการท าสัญญาลิสซิ่งรถยนต์นั้น ๆ ซึ่งกรณีของบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ
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ลิสซิ่งรถยนต์เองจะค่อนข้างมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สูงกว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์อ่ืน ๆ เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ต้องจัดหา
จากสถาบันการเงินอ่ืน และไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าแน่นอนและ  
มีก าหนดเวลาใช้คืนที่แน่นอน91  

จากการศึกษาสัญญาลิสซิ่งขององค์กรต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทั้งที่เป็น
สถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ท าให้ทราบว่าการคิดดอกเบี้ยในกรณีลิสซิ่งรถยนต์จะเป็น
แบบดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  (Flat Interest Rate) ซึ่งท าให้อัตราดอกเบี้ยที่ เรียกเก็บมีอัตราที่สูงกว่า 
การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  (Effective Rate) และในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ นั้น แม้ว่าจะสามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้แล้วยังสามารถเรียกค่าตอบแทน
อ่ืน ๆ ได้อีก เช่น สามารถเรียกค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เมื่อมีการผิดนัดผิดสัญญาส่งผลให้ 
ผู้เช่าต้องรับภาระ ในการช าระดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่สูงเกินควรซึ่งในการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยของแต่ละองค์กรไม่มีการควบคุมว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่ หากมีการ
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ก็สามารถคิดได้เพราะไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่เข้ามาก ากับดูแลเร่ืองอัตรา
ดอกเบี้ยลิสซิ่งรถยนต์ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมักคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง) 92 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง คือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ 
ใช้อ้างอิง ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากลูกค้า  โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของแต่ละ
ธนาคารจะไม่เท่ากันเน่ืองจากต้นทุนของธนาคารแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน ได้แก่ 

1.  MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 
จากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เช่น มีประวัติการเงินที่ดี  มีหลักทรัพย์ 
ค้ าประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 
สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ 

2.  MOR (Minimum Overdraft Rate)  หมายถึง  อัตราดอกเบี้ ยที่ธนาคารพาณิชย์ 
เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 

3.  MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
จากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น 

                                                           
91  อ านาจ เพียรไทย. (2543). ปัญหำกฎหมำยธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทย:ศึกษำกรณีบริษัทจ ำกัด. น. 37. 
92  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.). (ม.ป.ป.). เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ำยนิดเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 

2557, จาก http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest2.aspx 
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ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารปัจจุบัน ณ วันที ่13 มิถุนายน 255793 คือ 
 

ตารางท่ี 4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์ ประจ าวันที่ 13 มิถุนายน 2557 

       ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด ผิดนัด บัตร 
เครดิต 

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 
กรุงเทพ 7.3750 6.7500 8.0000 16.0000 23.0000 20.0000 
กรุงไทย 7.3750 6.7500 8.0000 17.8750 20.0000 - 
กสิกรไทย 7.4000 6.7500 8.1000 23.1000 25.1000 20.0000 
ไทยพาณิชย ์ 7.4250 6.7500 8.1000 20.1000 23.1000 20.0000 
กรุงศรีอยุธยา 7.7500 7.1250 8.2000 21.0000 28.0000 - 
ทหารไทย 7.7750 7.2500 8.0250 28.0000 28.0000 20.0000 
ยูโอบี 7.9000 7.4000 8.4000 28.0000 28.0000 20.0000 
ซีไอเอ็มบี ไทย 7.6250 7.3750 8.0000 28.0000 28.0000 - 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  8.2500 8.0000 12.7500 35.0000 35.0000 20.0000 
ธนชาต 7.7750 7.1250 8.3500 15.8500 18.0000 15.0000 
ทิสโก้ 7.8750 7.1250 8.3750 28.0000 28.0000 - 
เมกะ สากลพาณิชย์ 8.3750 7.6250 8.3750 12.0000 15.0000 - 
เกียรตินาคิน 7.9250 7.5000 8.6000 28.0000 28.0000 - 
แลนด ์แอนด์ เฮ้าส์  7.8750 7.3750 8.1250 18.0000 21.0000 - 
ไอซีบีซี (ไทย)  7.7500 7.5000 8.1250 21.0000 21.0000 - 
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 9.0500 8.7200 9.1000 35.0000 35.0000 - 
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 
จดทะเบียนในประเทศ 

7.8438 7.3200 8.5391 23.4328 25.2625 19.2857 

  
ซึ่งดอกเบี้ยอ้างอิงที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งน ามาก าหนดอัตราดอกเบี้ยลิสซิ่งของตน  

มักก าหนดไม่เกินร้อยละ 15 แต่หากเมื่อใดที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่างวดก็จะมีการเรียกค่าปรับท าให้
                                                           

93  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.). (ม.ป.ป.). เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ำยนิดเดียว. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2557, 
จาก http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/IN_Rate.aspx# 
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เมื่อน าค่าปรับมารวมกับอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดแล้ว บางกรณีมักท าให้อัตราที่เรียกเก็บสูงเกินส่วน
ซึ่งอาจจะสูงกว่าร้อยละ 15 ได้และการจะน าพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
มาบังคับใช้ก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่การกู้ยืมเงินและถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่เข้ามาก ากับดูแล 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ตามสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ก็ตาม แต่เมื่อมีการเรียก
ค่าเสียหายที่สูงเกินส่วนก็มีทางเยียวยาผู้เช่าเพื่อมิให้ผู้เช่าต้องรับภาระในการต้องช าระหนี้ที่สูงเกิน
ส่วนได้ โดยการน าหลักกฎหมายเร่ืองเบี้ยปรับมาบังคับใช้ซึ่งจากเดิมที่คู่สัญญาเคยตกลงว่าต้อง
ช าระให้กันเท่าไหร่และเมื่อผิดสัญญาต้องช าระเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ ส่วนที่ต้องช าระเพิ่มขึ้นจาก
เดิมนี้คือข้อตกลงจะให้ค่าเสียหายเมื่อผิดนัดถือจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ94 ซึ่งเบี้ยปรับ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 37995 คือ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ความเสียหาย 
ซึ่งคู่สัญญาก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยลูกหนี้ให้สัญญาว่าถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือ ไม่ช าระหนี้ให้
ถูกต้องสมควร ให้เจ้าหนี้ริบหรือเรียกเอาเบี้ยปรับนั้นได้ กรณีการช าระหนี้เป็นการงดเว้นการอันใด
อันหน่ึง เมื่อลูกหนี้ฝ่าฝืนกระท าเมื่อใด เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิริบเบี้ยปรับได้นับแต่นั้น96 เมื่อผู้ให้เช่าเรียก
เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 แล้ว แม้ว่าจะสูงเกินส่วนศาลก็สามารถ
ปรับลดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 “ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน  
ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์
ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน  
เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป” ซึ่งศาลสามารถลดเบี้ยปรับลง
ได้แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่คู่สัญญาเรียกเก็บกันแต่แรกก่อนที่จะมีการผิดนัด ซึ่งหากศาลลดต่ า
กว่าที่ผู้เช่าช าระให้แก่ผู้เช่าตามสัญญาแต่แรกก็เท่ากับว่าศาลงดเบี้ยปรับมิใช่การลดเบี้ยปรับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 นี้ ซึ่งเป็นไปตามค าพิพากษาฎีกาที่  7328/2541 
ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มในกรณีลูกหนี้ผิดนัดเป็นการก าหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในรูป 
ของดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นจากเดิม ดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นนี้จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 ซึ่งถ้าสูงเกินส่วน ศาลมีอ านาจลดลงได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

                                                           
94  ธนะชัย ผดุงธิติ. (2544). ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ. น. 176. 
95  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 “ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง

เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช าระหนี้ก็ดี  หรือไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี  เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ  
ถ้าการช าระหนี้อันจะพึงท านั้นได้แก่การงดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากท าการฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับ 
เมื่อนั้น.” 

96  แหล่งเดิม. น. 465. 
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ยังไม่ถูกต้อง เพราะตามสัญญามีข้อตกลงจะช าระดอกเบี้ยตามปกติโดยไม่ผิดนัดในอัตราร้อยละ 14 
และ 13.75 ต่อปี และถ้าผิดนัดจึงจะคิดเพิ่มขึ้นจากนี้ ดังนี้ จึงเป็นเบี้ยปรับเฉพาะส่วนที่เกินจากร้อย
ละ 14 และ 13.75 ต่อปี การลดลงจึงลดลงได้ต่ าสุดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี จะลดลงให้
ต่ ากว่านี้ไม่ได้ 

และจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งทั้งประเทศที่มีการ
บัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะและประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ  
ท าให้ทราบว่า ประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น ประเทศอังกฤษ ในเร่ือง
ของการก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสัญญาลิสซิ่งจะไม่มีการควบคุมอัตราดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะเจาะจง 
คงมีเพียงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในทางอ้อมที่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุม การ
ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค ค.ศ. 1974 และกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวการควบคุมอัตราดอกเบี้ยจะ
เป็นไปในรูปแบบของการห้ามมิให้มีข้อต่อรองที่มีลักษณะของความไม่เป็นธรรมและการควบคุม
การแสดงอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก97 และประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ เช่น 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส แม้ว่าสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจลิสซิ่งและ
ถือว่าบริษัทลิสซิ่งมีสถานะเป็นบริษัทการเงินก็ตาม แต่ก็หามีการก าหนดเร่ืองอัตราดอกเบี้ยไว้ อีก
ทั้งกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ  ค.ศ.  1988 (UNIDROIT 
Convention on International Financial Leasing) แม้จะเป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเป็น
เอกภาพในการ ท าสัญญาลิสซิ่งของคู่สัญญาสมาชิก มีการก าหนดถึงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาไว้  
แต่อนุสัญญาฉบับนี้ก็มิได้มีการก าหนดถึงการควบคุมอัตราดอกเบี้ยไว้เฉพาะเจาะจงเช่นกัน 
 
4.4  มาตรการทางกฎหมายในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งและผลบังคับตามกฎหมาย 

เมื่อมีการท าสัญญาลิสซิ่งระหว่างคู่สัญญาขึ้นมา ย่อมมีการก าหนดรายละเอียดข้อตกลง
ของสัญญาต่าง ๆ ทั้งสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา ประเภททรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ย
ที่เรียกเก็บรวมถึงการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งและผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งการประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งในประเทศไทยมีองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่หลากหลาย องค์กรต่าง ๆ ย่อมมีการจัดท า
สัญญาลิสซิ่งของตนขึ้นมา องค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งบางองค์กรมีการก ากับดูแลในเร่ือง  
การจัดท าสัญญาลิสซิ่งแต่บางองค์กรไม่มีการก ากับดูแลการจัดท าสัญญาลิสซิ่ง ส่งผลให้องค์กร  
ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งต่าง ๆ จัดท าสัญญาโดยมีรายละเอียดของข้อสัญญาบางประการแตกต่าง  
กันไปซึ่งจากการศึกษาท าให้ทราบว่า 

                                                           
97  แหล่งเดิม. น. 75. 
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ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนส.01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบ
ลิสซิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งต้องจัดท า
สัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง  โดยจะต้องมีรายละเอียดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้   
ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวมีการก าหนดถึงเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญาและการ 
ยึดทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่งไว้ด้วย แต่ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ได้ก าหนด
รายละเอียดไว้กว้าง ๆ เท่านั้น มิได้มีการก าหนดเฉพาะลงไปเลยว่าเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา 
การสิ้นสุดของสัญญาและการยึดทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่งต้องเป็นเช่นไร ซึ่งการที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยมิได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน อาจส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบ 
ธุรกิจลิสซิ่งจัดท าสัญญาไปในทางที่เป็นการเอาเปรียบผู้เช่าเกินสมควรได้  ซึ่งในทางปฏิบัติของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ งมักมีการก าหนดเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาไว้ว่า  
หากผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าเพียงงวดใดงวดหนึ่งธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าย่อมสามารถใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้และผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าพร้อมทั้งต้องเสียค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้ให้เช่าอีกด้วย ซึ่งการที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาเช่า
แบบลิสซิ่งไว้เช่นนี้ ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย เนื่องจากการท าสัญญาลิสซิ่งเป็นไปตามหลัก
เสรีภาพของคู่สัญญา คู่สัญญาจะตกลงกันอย่างไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม  
อันดีของประชาชน 

ในกรณีของบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ได้มีการ
ก าหนดรายละเอียดสัญญาลิสซิ่งของบริษัทเงินทุนไว้  ซึ่งได้มีการก าหนดเร่ืองการบอกเลิก 
สัญญาลิสซิ่ง ในข้อ 5 กล่าวคือ เมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กัน หรือเมื่อผู้เช่ากระท า
ผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ บริษัทเงินทุนสามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่บริษัทเงินทุนต้อง 
แจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าช าระ
ค่าเช่างวดที่ค้างช าระ หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่ เป็นส่วนส าคัญดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีของบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามประกาศฉบับนี้ได้มีการก าหนด
รายละเอียด ของการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งโดยมีการก าหนดไว้อย่างเฉพาะเพื่อให้รายละเอียด 
ของการบอกเลิกสัญญาของบริษัทเงินทุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดว่าในการบอกเลิก
สัญญาตอ้งมีการ ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กันจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ หากผิดนัดไม่ช าระ
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เพียงงวดใดงวดหนึ่งฝ่ายผู้ให้เช่าไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้และในกรณีของบริษัท
ประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ได้มีประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้บริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  (Leasing) มาก าหนดว่า 
หากบริษัทประกันชีวิตประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องมีการจัดท าสัญญาลิสซิ่งแนบกับ 
ค าขอประกอบธุรกิจลิสซิ่งก็ตาม แต่ประกาศฉบับนี้ก็มิได้มีการก าหนดถึงรายละเอียดของสัญญา
ลิสซิ่งว่าต้องมีรายละเอียดเช่นใด ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตจัดท าสัญญาลิสซิ่งมีเนื้อหา
อันเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินควรได้หรืออาจส่งผลให้การก าหนดการบอกเลิก
สัญญาอาจมีการก าหนดจ านวนรายงวดที่ค้างช าระไว้น้อยเกินไป เช่น อาจมีการก าหนดการบอกเลิก
สัญญาโดยให้เลิกสัญญาได้แม้ผู้เช่าผิดนัดเพียงงวดเดียว 

แต่ในกรณีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์รวมทั้งตัวผู้ผลิตรถยนต์เอง  
เมื่อไม่มีกฎหมายที่เข้ามาก ากับดูแลในเร่ืองการจัดท าสัญญาลิสซิ่งขององค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
นี้โดยเฉพาะ การจัดท าสัญญารวมถึงข้อก าหนดในรายละเอียดของข้อสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ 
จึงมีการก าหนดเช่นใดก็ได้เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์สูงสุด อาจส่งผลให้ผู้เช่าได้รับความไม่เป็น
ธรรมจากสัญญาลิสซิ่งที่ท าขึ้นได้ ซึ่งในกรณีของการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่เป็นบริษัททั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์นี้  เมื่อผู้เช่ามิได้ช าระค่าเช่ารายเดือนตามที่ก าหนดในสัญญา
งวดใดงวดหน่ึงผู้ให้เช่าย่อมสามารถเลิกสัญญาเช่าที่ท าขึ้นนี้และเรียกให้ผู้เช่าจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับบรรดาความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงและเป็นผลต่อเนื่องทั้งหมด รวมทั้งการขาด 
ผลก าไรด้วยได้ และเมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดเวลาเช่าตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วย  
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้เช่า ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือ
สถานที่อ่ืนใดตามที่ผู้ให้เช่าจะก าหนด ซึ่งจากรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาขององค์กรนี้ 
ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ท าให้ทราบว่าหากผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่างวดแม้เพียงงวดเดียวผู้ให้เช่า  
ก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ทันที 

จากการศึกษารายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาขององค์กรต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์ ท าให้ทราบว่าเมื่อสัญญาลิสซิ่งมิใช่สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อน แต่สัญญาลิสซิ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ซึ่งสัญญา
ลิสซิ่งของประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้โดยเฉพาะ จึงต้องมีการน ากฎหมายที่ใกล้เคียง
อย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสองมาบังคับใช้ คือ “เมื่อไม่มีบท
กฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณี
เช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มี
ด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” ซึ่งกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม
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คือกฎหมายเช่าทรัพย์ และกฎหมายเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้นการบอก
เลิกสัญญาลิสซิ่งรถยนต์  กฎหมายที่ใกล้เคียงก็คือเร่ืองเช่าซื้อ  ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 574 ก าหนดว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ต่อเมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งผู้ให้เช่าซื้อ 
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ใช้เงิน สองคราวติด ๆ กันก่อน แต่ว่าบทกฎหมายนี้
มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาย่อมตกลง 
ให้แตกต่างจากบทบัญญัตินี้ได้ ซึ่งเป็นไปตาม ค าพิพากษาฎีกาที่ 3842/2526 สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 
มีข้อความว่า ผู้เช่าซื้อสัญญาจะผ่อนช าระ ค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน มีก าหนด 2 เดือน ดังนี้ต้องตีความ
ว่าแบ่งช าระเป็น 2 งวด เดือนละ 1 งวดจะตีความว่าช าระงวดเดียวภายใน 2 เดือนหาได้ไม่ การบอก
เลิกสัญญาเช่าซื้อ กฎหมายมิได้บังคับให้ต้องบอกเลิกเป็นหนังสือและการเช่าซื้อนั้นผู้ให้เช่าซื้อต้อง
เอาทรัพย์สินออกให้ผู้เช่าซื้อได้ใช้ การที่ผู้ให้เช่าซื้อยึดเอาทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืนไป ถือได้ว่าเป็น
การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว สัญญาเช่าซื้อที่ว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อเพียงคราวเดียวหรือ
งวดเดียว ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้นั้น แม้จะแตกต่างกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 574 วรรคแรก แต่กฎหมายบทนี้มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมิได้เป็นสัญญาที่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน จึงใช้บังคับได้ 

เมื่อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อรถยนต์  ดังนั้นจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เร่ืองให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ. 2555 ที่มีการ
ก าหนดการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ให้เช่าซื้อไว้ในข้อ 4 ไว้ว่า “ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณี ผู้เช่าซื้อผิดนัดค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กันและผู้ให้เช่าซื้อ  
มีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย  30 วันนับแต่ 
วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น” ซึ่งจากประกาศ
ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าหากมีการท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แล้วผู้เช่าซื้อมีการผิดนัดไม่ช าระค่างวด 
จะต้องเป็นการผิดนัดช าระค่างวดติดต่อกัน 3 งวดและผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ต้องมีหนังสือแจ้งไปยัง 
ผู้เช่าซื้อให้ช าระค่างวดที่ค้างนั้นภายใน 30 วันแล้วผู้เช่าซื้อรถยนต์ละเลยไม่ช าระก่อน ผู้ให้เช่าซื้อจึง
จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้ หากคู่สัญญามีการก าหนดการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์ให้เป็นการแตกต่างจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับดังกล่าวนี้  ให้ถือว่า
สัญญาที่ท าขึ้นได้ใช้ข้อสัญญาตามประกาศฉบับนี้แล้ว เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ตรี ที่ก าหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการ
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ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้
ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา 35 ทวิแล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญา
ดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่
กรณี” ดังนั้นเมื่อสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งรถยนต์
นั้นแม้ผู้เช่าผิดนัดช าระค่างวดเพียงงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้เช่าก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่
ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าเสียเปรียบเกินสมควรได้ จึงได้มีแนวคิดในการ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (เร่ือง 
เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหน่ึงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3) ขึ้นมาโดยร่างฯฉบับนี้ได้มีการก าหนดการบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งไว้ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 574/15 โดยก าหนดว่า “ถ้าผู้
เช่าลิสซิ่งผิดนัดการช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กันหรือเมื่อผู้เช่าลิสซิ่ง กระท าผิดสัญญาในข้อที่
เป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้” จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการผิดนัดช าระ
หนี้ถึงสองงวดติดต่อกันก่อนผู้ให้ เช่ าจึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ งได้  ซึ่ งหากร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  . . . )  พ.ศ.  . . . .  
ได้มีการผลักดันให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปย่อมจะส่งผลดีให้คู่สัญญา จัดท าสัญญาที่ 
ไม่ก่อให้เกิดการ เอารัดเอาเปรียบในข้อสัญญาลิสซิ่งต่อไปได้  

และจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่ง 
ไว้โดยเฉพาะ คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ท าให้ทราบว่าได้มีการก าหนดการสิ้นสุดของสัญญาไว้ ซึ่ง
หากผู้เช่าละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาเช่าจะส่งผลให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  ความเสียหายจะเท่ากับ
จ านวนเงินค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในช่วงเวลาของสัญญาเช่าที่ยั งไม่ครบ ซึ่งจะต้องจ่ายเป็นค่าเสียหาย  
ผู้เช่าจ าเป็นต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าและผู้ให้เช่าสามารถเรียกคืนทรัพย์สินนั้น  ๆ ได้และในกรณี 
ของอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ ค.ศ. 1988 ได้มีการก าหนดการบอกเลิก
สัญญาไว้ว่า ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญา ผู้ให้เช่าชอบที่จะเรียกให้ช าระค่าเช่าที่ค้างช าระพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นได้ และในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ ผู้ให้เช่าอาจ
เรียกร้องให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าที่ เหลืออยู่ตามข้อสัญญาเร่งรัดหนี้  (An accelerate payment clause)  
หากมีการตกลงกันไว้ในสัญญาลิสซิ่งหรือบอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง  แต่มิได้มีการก าหนดว่าต้องมีการ
ผิดนัดค้างช าระกี่งวดติดต่อกันผู้ให้เช่าจึงจะเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ 
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4.5  การก าหนดหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  
ในประเทศไทยการประกอบธุรกิจลิสซิ่งมีทั้ งธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  

บริษัทประกันชีวิต บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์ แต่มีเพียงผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทประกันชีวิตเท่านั้นที่มีหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะ
เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึ้นโดยมีการออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ 
กับธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  
เป็นบริษัทเงินทุน จะมีกระทรวงการคลังเข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์   
โดยมีการออกประกาศกระทรวงการคลังก าหนดถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ไว้ และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตจะมี ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เข้ามาก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทประกันชีวิต ส่วนการประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไป 
และผู้ผลิตรถยนต์ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ เข้ามาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งไว้เป็น
การเฉพาะ หากบริษัทที่จดทะเบียนทั่วไปและผู้ผลิตรถยนต์  ประสงค์จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ก็สามารถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้โดยเสรี ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเหมือนกัน 
แต่มีหน่วยงานที่ เข้ามาก ากับดูแลที่แตกต่างกันย่อมก่อให้เกิดมาตรฐานในการก ากับดูแล  
การประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่แตกต่างกัน 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศทั้งประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่ง 
ไว้โดยเฉพาะและประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่ง
ทางการเงินระหว่างประเทศ ท าให้ทราบว่า 

ในประเทศที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะเช่นประเทศอังกฤษนั้น  
แม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะแต่ประเทศอังกฤษก็ได้น ากฎหมายที่ใกล้เคียง
มาปรับใช้กับกรณีของลิสซิ่งได้ โดยการน าพระราชบัญญัติสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมาบังคับใช้กับการ
ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งหากบริษัทใดประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งหรือด าเนินธุรกิจการเช่า
ของผู้บริโภคจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการองค์การค้าที่เป็นธรรมเสียก่อนจะเห็นได้ว่า   
แม้ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติถึงลิสซิ่งไว้โดยเฉพาะ บริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามกฎหมาย 
ของประเทศอังกฤษก็ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยเสรี 
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สาธารณรัฐฝร่ังเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายลิสซิ่งไว้  การด าเนินธุรกิจ
ลิสซิ่งจะมีการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ทางการก่อนจึงจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้  โดยบริษัทลิสซิ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทการเงิน 
(Financial Enterprise) นั่นเอง 

ส่วนในกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ  ค.ศ. 1988 
(UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) แม้จะไม่มีการก าหนดถึงหน่วยงาน
หรือองค์กรที่จะมาก ากับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย  แต่อนุสัญญาฉบับนี้ 
ก็มีการเข้ามาก ากับดูแลในเร่ืองของข้อตกลงของสัญญาลิสซิ่งของคู่สัญญา โดยจะมีองค์กรหนึ่งคือ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน (International Institute for the 
Unification of Private Law: UNIDROIT) โดยรัฐภาคีสมาชิกร่วมกันยกร่างอนุสัญญาลิสซิ่งระหว่าง
ประเทศ (Draft Convention on International Financial Leasing) ขึ้นมา เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
ของลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้เป็นเอกเทศสัญญาทางธุรกิจใหม่แตกต่าง 
จาก เอกเทศสัญญาประเภทอ่ืน ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ
ลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศนั่นเอง 

DPU



บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
เมื่อได้ท ำกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง

รถยนต์และกฎหมำยที่น ำมำปรับใช้กับข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์แล้ว ท ำให้ทรำบถึงกฎหมำยต่ำง ๆ  
ที่น ำมำปรับบังคับใช้กับกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทั้งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่เป็น
สถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน จึงได้บทสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
5.1  บทสรุป  

ลิสซิ่งรถยนต์เป็นกำรให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง  ถือเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรได้รถยนต์  
มำใช้ในกิจกำรของผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคไม่จ ำต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำกในกำรจัดหำรถยนต์  
ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้เป็นกำรจัดตั้งขึ้นมำเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ที่ต้องกำรเช่ำรถยนต์มำใช้ประโยชน์เพื่อกำรประกอบกิจกำรของตนโดยที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือก
รถยนต์ตำมควำมประสงค์ของตนเองและในขณะที่เช่ำรถยนต์นีผู้้บรโิภคยังไม่มีควำมประสงค์จะได้
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้น แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญำแล้วหำกผู้บริโภคประสงค์ที่จะได้กรรมสิทธิ์  
ในรถยนต์นั้นก็สำมำรถซื้อมำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้หรือจะเช่ำรถยนต์ต่อก็สำมำรถท ำกำรเช่ำ
ต่อได้หรือหำกไม่ประสงค์จะเช่ำต่อก็ท ำกำรส่งคืนรถยนต์นั้นให้กับผู้ประกอบกำรไปซึ่งจะขึ้น 
อยู่กับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่ง โดยสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ำขึ้นมักมีลักษณะ 
ที่คล้ำยคลึงกับสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำซื้อหรือสัญญำซื้อขำยเงินผ่อน ผู้เขียนจึงได้ท ำกำรเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำงในทำงกฎหมำยระหว่ำงสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ สัญญำเช่ำรถยนต์ สัญญำเช่ำ
ซื้อรถยนต์และสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  สำระส ำคัญของสัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ เป็นสัญญำที่ผู้ให้เช่ำจัดซื้อรถยนต์ตำมที่ผู้เช่ำได้เลือกไว้ด้วยตนเอง 

แล้วน ำมำให้ผู้เช่ำเช่ำภำยในระยะเวลำที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของ 
ผู้ให้เช่ำอยู่ ผู้เช่ำมิได้มุ่งหวังในกำรได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่ำ โดยสัญญำลิสซิ่งนี้มีเงื่อนไขว่ำ 
เมื่อสิ้นสุดสัญญำแล้วผู้เช่ำสำมำรถซื้อรถยนต์ที่เช่ำนั้นมำเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือท ำกำรเช่ำต่อ 
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หรือหำกไม่ต้องกำรเช่ำก็ส่งมอบรถยนต์ที่เช่ำคืนแก่ผู้ให้เช่ำ ซึ่งจะเป็นไปตำมข้อตกลงในสัญญำ
ลิสซิ่ง ระหว่ำงคู่สัญญำ 

สัญญำเช่ำรถยนต์ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ 537 เป็นสัญญำที่ 
ผู้ให้เช่ำตกลงให้ผู้เช่ำได้ใช้ประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่ำภำยในระยะเวลำที่ตกลงกันและผู้เช่ำมีหน้ำที่
ต้องช ำระค่ำเช่ำแก่ผู้ให้เช่ำ ซึ่งผู้เช่ำมุ่งหวังในกำรได้ใช้ประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่ำเท่ำนั้นมิได้มุ่งหวัง
ในกำรได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้น อีกทั้งผู้ให้เช่ำนี้ไม่จ ำต้องเป็นเจ้ำของรถยนต์ที่เช่ำก็ได้ 

สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 572 เป็นสัญญำ 
ที่เจ้ำของรถยนต์เอำรถยนต์ออกให้เช่ำและให้ค ำมั่นว่ำจะขำยรถยนต์หรือว่ำจะให้รถยนต์นั้นตกเป็น
สิทธิของผู้เช่ำ เมื่อผู้เช่ำท ำกำรช ำระเงินค่ำเช่ำซื้อแก่ผู้ให้เช่ำครบถ้วนแล้วซึ่งสัญญำเช่ำซื้อนี้ผู้เช่ำ
มุ่งหวังในกำรได้รับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่ำ อีกทั้งผู้ให้เช่ำต้องเป็นเจ้ำของรถยนต์ที่ให้เช่ำด้วย  

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์  เป็นสัญญำที่ผู้ซื้อจะค่อย ๆ ผ่อนช ำระเป็นงวด ๆ  
แก่ผู้ขำยโดยที่ผู้ซื้อจะได้รถยนต์ไปใช้ก่อน แต่ในทำงปฏิบัติกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะยังไม่โอน 
ไปยังผู้ซื้อจนกว่ำผู้ซื้อจะได้ช ำระรำคำจนครบถ้วนแล้วแต่ในบำงกรณีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อำจโอน
ไปยังผู้ซื้อเลยก็ได้ 

2.   แบบของสัญญำหรือหลักฐำนเพื่อกำรฟ้องร้องบังคับตำมสัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ไม่มีกฎหมำยที่ใช้บังคับกับสัญญำลิสซิ่งรถยนต์โดยเฉพำะแบบ

ของสัญญำลิสซิ่งจึงไม่มีกำรก ำหนดไว้ 
สัญญำเช่ำรถยนต์ เป็นกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์ กฎหมำยมิได้มีกำรบังคับว่ำสัญญำเช่ำ

รถยนต์จะต้องท ำตำมแบบ จึงไม่ต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือ หรือท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียน 
ต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 5381 แต่อย่ำงใด 

สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ 572 วรรคสอง 
ก ำหนดว่ำ “สัญญำเช่ำซื้อนั้นถ้ำไม่ท ำเป็นหนังสือ ท่ำนว่ำเป็นโมฆะ” ซึ่งกำรท ำสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์
นั้นจะต้องท ำเป็นหนังสือเสมอและคู่สัญญำต้องลงลำยมือชื่อทั้งสองฝ่ำย  มิเช่นนั้นสัญญำเช่ำซื้อ
รถยนต์ย่อมเป็นโมฆะ 

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ มิได้มีกฎหมำยบัญญัติไว้โดยเฉพำะ กฎหมำยมิได้มีกำร
บังคับให้ท ำตำมแบบเพียงแต่ให้มีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้องรับ

                                                           
1  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 538 “เช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้น ถ้ำมิได้มีหลักฐำนเป็นหนังสือ

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดลงลำยมือช่ือฝ่ำยที่ต้องรับผิดเป็นส ำคัญ ท่ำนว่ำจะฟ้องร้องบังคับคดีหำได้ไม่ ถ้ำเช่ำมีก ำหนด 
กว่ำสำมปีขึ้นไปหรือก ำหนดตลอดอำยุของผู้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำไซร้  หำกมิได้ท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ท่ำนว่ำกำรเช่ำนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสำมปี.” 

DPU



142 

ผิดเป็นส ำคัญ หรือได้มีกำรวำงประจ ำไว้ หรือได้ช ำระหนี้บำงส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องบังคับคดี 
กันได้2 

3.  กำรก ำหนดข้อสัญญำในกำรเ รียกผลประโยชน์ในลั กษณะของดอกเบี้ ย 
หรือค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ  

สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ คิดต้นทุนทั้งหมดรวมดอกเบี้ยและค่ำควำมเสี่ยง ซึ่งกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำลิสซิ่งสำมำรถคิดได้เกินกว่ำร้อยละ  15% อีกทั้งยังสำมำรถก ำหนด
ค่ำเสียหำยเพิ่มเติมจำกอัตรำดอกเบี้ยปกติได้เมื่อผู้เช่ำผิดนัด 

สัญญำเช่ำรถยนต์ จะมีกำรคิดต้นทุนบวกกับค่ำบ ำรุงรักษำรถยนต์ 
สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ จะมีกำรคิดต้นทุนทั้งหมดรวมเข้ำไปในค่ำเช่ำซื้อแต่ละงวด  

ซึ่งค่ำงวดทุกงวดจะมีอัตรำที่เท่ำกันและเมื่อมีกำรผิดนัดผิดสัญญำผู้ให้เช่ำซื้อสำมำรถเรียกเบี้ยปรับ
ได้อีก 

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ ผู้ขำยจะได้รับช ำระเป็นงวด ๆ รำคำขำยแบบเงินผ่อนเป็น
รำคำที่รวมทั้งดอกเบี้ย ก ำไรหรือควำมเสี่ยงไว้ด้วย ย่อมท ำให้รำคำซื้อขำยเงินผ่อนสูงกว่ำกำรซื้อขำย
แบบธรรมดำทั่วไป 

4.  สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำของคู่สัญญำแต่ละฝ่ำย 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นลิสซิ่งทำงกำรเงิน (Financial Lease) ฝ่ำยผู้เช่ำ 

จะบอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดกำรเช่ำเพียงฝ่ำยเดียวไม่ได้  ส่วนฝ่ำยผู้ให้เช่ำจะใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญำได้เมื่อผู้เช่ำผิดนัดผิดสัญญำ 

สัญญำเช่ำรถยนต์ ผู้ให้เช่ำจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำเมื่อผู้เช่ำผิดสัญญำหรือไม่ท ำตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ส่วนผู้ เช่ำจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำเมื่อผู้ให้ เช่ำผิดสัญญำ  เช่น ผู้ให้ เช่ำ  
ไม่ซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่ำ ทรัพย์ที่เช่ำช ำรุดบกพร่องหรือทรัพย์ที่เช่ำไม่เหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์ 

สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ ผู้ให้เช่ำซื้อและผู้เช่ำซื้อจะตกลงเลิกสัญญำกันก่อนก ำหนดก็ได้ 
เมื่อเลิกสัญญำกันแล้วย่อมส่งผลให้สัญญำเช่ำซื้อระงับลง และเมื่อสัญญำระงับลงแล้วคู่สัญญำต้อง
ให้แต่ละฝ่ำยกลับคืนสู่สถำนะเดิม ผู้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ในเวลำหนึ่งเวลำใดก็ได้ 

                                                           
2  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 456 “…สัญญำจะขำยหรือจะซ้ือหรือค ำมั่นในกำรซ้ือขำย

ทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ำมิได้มีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดลงลำยมือช่ือฝ่ำยผู้ต้องรับผิด
เป็นส ำคัญหรือได้วำงประจ ำไว้ หรือได้ช ำระหนี้บำงส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหำได้ไม่. 

 บททบัญญัติที่กล่ำวมำในวรรคก่อนนี้  ให้ใช้บังคับถึงสัญญำซ้ือขำยสังหำริมทรัพย์ซ่ึงตกลงกันเป็น
รำคำสองหมื่นบำทหรือกว่ำนั้นขึ้นไปด้วย.” 
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ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 573 ส่วนฝ่ำยผู้ให้เช่ำซื้อนั้นจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ
ได้ต่อเมื่อผู้เช่ำซื้อผิดนัดหรือผิดสัญญำ 

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ ถือว่ำเป็นสัญญำซื้อขำยอย่ำงหนึ่งเมื่อผู้ซื้อไม่ช ำระรำคำ
ฝ่ำยผู้ขำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้  

5.  สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำเพรำะเหตุผิดนัดช ำระหนี้ตำมสัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ไม่มีกฎหมำยที่บัญญัติไว้โดยเฉพำะ ฝ่ำยผู้ให้เช่ำจึงใช้สิทธิ 

บอกเลิกสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ได้แม้ผู้เช่ำจะผิดนัดช ำระเงินเพียงงวดเดียว 
สัญญำเช่ำรถยนต์ เมื่อผู้เช่ำไม่ช ำระค่ำเช่ำรถยนต์ผู้ให้เช่ำจะบอกเลิกสัญญำเสียก็ได้   

แต่ถ้ำค่ำเช่ำนั้นจะพึงส่งเป็นรำยเดือนหรือส่งเป็นระยะยำวกว่ำรำยเดือนขึ้นไปผู้ให้เช่ำต้องบอกกล่ำว
แก่ผู้เช่ำก่อนว่ำให้ช ำระค่ำเช่ำภำยในเวลำใด ซึ่งพึงก ำหนดอย่ำให้น้อยกว่ำ 15 วัน ซึ่งเป็นไปตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 560 

สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 574 ฝ่ำยผู้ให้เช่ำจะ
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำได้ต่อเมื่อผู้เช่ำผิดนัดไม่ใช้เงินสองครำวติด ๆ กันหรือกระท ำผิดสัญญำในข้อ
ที่เป็นส่วนส ำคัญ แต่ปัจจุบันสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์เป็นสัญญำที่ถูกควบคุมโดยคณะกรรมกำรควบคุม
สัญญำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เร่ือง ให้ธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2555 ผู้ให้เช่ำซื้อมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำเช่ำซื้อได้ ในกรณีผู้เช่ำ
ซื้อผิดนัดค่ำเช่ำซื้อรำยงวด 3 งวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่ำซื้อมีหนังสือบอกกล่ำว ผู้เช่ำซื้อให้ใช้เงิน
รำยงวดที่ค้ำงช ำระนั้นภำยในเวลำอย่ำงน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่ำซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่ำซื้อ
ละเลยไม่ปฏิบัติตำมหนังสือบอกกล่ำวนั้น 

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์  กฎหมำยไทยมิได้มีกำรบัญญัติกำรซื้อขำยเงินผ่อน 
ไว้โดยเฉพำะ สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำนั้นผู้ขำยมักก ำหนดว่ำหำกผู้ซื้อผิดนัดไม่ช ำระเงินแม้เพียง
งวดเดียว ผู้ขำยก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที 

6.  ผลภำยหลังกำรบอกเลิกสัญญำ 
สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ เมื่อมีกำรบอกเลิกสัญญำฝ่ำยผู้เช่ำต้องส่งคืนรถยนต์ที่เช่ำแก่ผู้ให้

เช่ำ อีกทั้งต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับบรรดำควำมเสียหำยใด  ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงและ 
เป็นผลต่อเน่ืองทั้งหมด รวมทั้งกำรขำดผลก ำไรด้วย 

สัญญำเช่ำรถยนต์ เมื่อมีกำรบอกเลิกสัญญำกันแล้วผู้เช่ำจะต้องคืนรถยนต์ที่เช่ำให้แก่
ผู้ให้เช่ำ 
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สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ เมื่อมีกำรบอกเลิกสัญญำกันแล้วผู้เช่ำจะต้องคืนรถยนต์ที่เช่ำซื้อ 
ให้แก่ผู้ให้เช่ำโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 573  
และคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจ ำต้องให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งกลับคืนสู่ฐำนะเดิม 

สัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ เมื่อมีกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำแล้วผู้ซื้อจะต้องคืน
รถยนต์แก่ผู้ขำยโดยที่เงินค่ำงวดที่ได้เคยช ำระไปแล้วนั้นไม่สำมำรถเรียกคืนได้ และคู่สัญญำ 
แต่ละฝ่ำยจ ำต้องให้อีกฝ่ำยหนึ่งกลับคืนสู่ฐำนะเดิม 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในทำงกฎหมำยระหว่ำงสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
กับสัญญำเช่ำรถยนต์ สัญญำเช่ำซื้อรถยนต์และสัญญำซื้อขำยเงินผ่อนรถยนต์ ท ำให้ทรำบว่ำสัญญำ
ลิสซิ่งรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ำขึ้นมักมีลักษณะโดยทั่วไปที่คล้ำยคลึงกับสัญญำต่ำง ๆ ที่กล่ำว
มำข้ำงต้น  แต่สัญญำลิสซิ่งรถยนต์ก็มีหลัก เกณฑ์บำงประกำรที่แตกต่ำงออกไป อันเป็น
ลักษณะเฉพำะของสัญญำลิสซิ่งรถยนต์เท่ำนั้น 

และจำกกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์และกฎหมำยที่น ำมำปรับใช้กับข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ ท ำให้ผู้เขียนสำมำรถสรุปปัญหำทำง
กฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์
ในกำรก ำหนดบทกฎหมำยที่จะน ำมำบังคับใช้กับลิสซิ่งรถยนต์ได้ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

5.1.1 ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรจัดต้ังบริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในปัจจุบันมีทั้งสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบัน

กำรเงิน คงมีเพียงเฉพำะสถำบันกำรเงินเท่ำนั้นที่มีกำรก ำกับดูแลกำรจัดต้ังบริษัทที่จะประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ำหำกสถำบันกำรเงินใดประสงค์  
ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ได้มีกำรประกำศใช้
บังคับด้วย จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นสถำบันกำรเงิน ไม่ใช่ทุกสถำบันกำรเงินที่จะ
สำมำรถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้  แต่กำรจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งของสถำบันกำรเงินนี้จะต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งจะต้องสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ได้
ด้วย ส่วนผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่มิใช่สถำบันกำรเงินไม่มีมำตรกำรทำงกฎหมำยใด ๆ เข้ำมำ
ก ำกับดูแลกำรจัดตั้งธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ขององค์กรธุรกิจลิสซิ่ งนี้ เป็นกำรเฉพำะ หำกมีกำร 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ต่อกระทรวงพำณิชย์ แล้ว  
ย่อมสำมำรถประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ทันที ซึ่งกำรที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเหมือนกันแต่แตกต่ำง
กันตรงที่องค์กรหนึ่งเป็นสถำบันกำรเงินและอีกองค์กรหนึ่งมิใช่สถำบันกำรเงิน องค์กรที่เป็น
สถำบันกำรเงินมีกำรก ำกับดูแลกำรจัดตั้งธุรกิจลิสซิ่งที่เข้มงวดกว่ำองค์กรที่มิใช่สถำบันกำรเงิน  
ย่อมส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ระหว่ำงสององค์กรขึ้น   
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อีกทั้งอำจส่งผลให้องค์กรธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่มีกำรก ำกับดูแลที่เข้มงวดมำกกว่ำหันมำประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์โดยกำรจัดตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกขึ้นมำประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
แทน เพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปนั่นเอง ซึ่งหำกน ำกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
ของประเทศไทยมำเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ ที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับลิสซิ่งไว้
โดยเฉพำะ กำรจัดตั้งองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศอังกฤษก็มิได้เป็นไปโดยเสรี  
เช่นประเทศไทย แม้ว่ำประเทศอังกฤษมีกำรน ำกฎหมำยที่ใกล้เคียงมำปรับใช้  แต่องค์กรธุรกิจ  
ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรองค์กำรค้ำที่เป็นธรรมเสียก่อน  
จึงจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ ซึ่งแม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรน ำกฎหมำยที่ใกล้เคียงมำปรับใช้กับ  
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งขององค์กรธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ  
แต่กฎหมำยที่ใกล้เคียงอย่ำงยิ่งของประเทศไทยก็ไม่มีกำรก ำหนดให้กำรจัดตั้งองค์กรธุรกิจลิสซิ่ง
ต้องมีกำรขออนุญำตประกอบกำรแต่อย่ำงใด และหำกน ำกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งของประเทศไทย
มำเปรียบเทียบกับสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ย่อมเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน เพรำะสำธำรณรัฐฝร่ังเศส
มีกำรบัญญัติกฎหมำยลิสซิ่งไว้โดยเฉพำะ กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งจึงต้องมีกำรขออนุญำตจำก
เจ้ำหน้ำที่ของทำงกำรเสียก่อน  

ดังนั้นหำกประเทศไทยมีกำรสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อมำบังคับใช้กับกำรจัดตั้ง
บริษัทที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทุกองค์กรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันเช่นเดียวกับสำธำรณรัฐ
ฝร่ังเศส ย่อมจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจลิสซิ่งมีควำมมั่นใจในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งและก่อให้เกิด
กำรกำรขยำยตัวทำงธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งย่อมเป็นกำรสร้ำงกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ที่เป็นธรรมด้วย 

5.1.2 ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรปรับบังคับใช้กฎหมำยกับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งและ
สภำพบังคับของข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 

กำรก ำหนดข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งและสภำพบังคับของข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ของ
แต่ละองค์กรธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ย่อมมีกำรจัดท ำสัญญำโดยมีกำรก ำหนดข้อสัญญำแตกต่ำงกัน  
ซึ่งจำกกำรศึกษำกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญำลิสซิ่ง ท ำให้ทรำบว่ำในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งเป็นสถำบันกำรเงินจะมีกำรก ำหนดรำยละเอียดและข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ไว้   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ำเป็นมำตรฐำนส ำหรับแต่ละองค์กรธุรกิจลิสซิ่ง แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งมิใช่สถำบันกำรเงิน คู่สัญญำจะจัดท ำสัญญำลิสซิ่งเช่นใดก็ได้ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
เสรีภำพในกำรท ำสัญญำ แต่ในทำงปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งมักจัดท ำสัญญำฝ่ำยเดียวโดยจัดท ำ
สัญญำในลักษณะที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตน และกำรที่ไม่มีกฎหมำยมำก ำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่ง
โดยเฉพำะ กำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์จึงต้องน ำหลักกฎหมำยลักษณะเช่ำซื้อที่ถือว่ำเป็นบท
กฎหมำยที่ใกล้เคียงอย่ำงยิ่งกับลิสซิ่งมำปรับบังคับใช้ แต่กฎหมำยเช่ำซื้อก็ไม่สำมำรถน ำมำปรับ
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บังคับใช้กับกำรท ำสัญญำลิสซิ่งได้อย่ำงสมบูรณ์ เน่ืองจำกกฎหมำยลักษณะเช่ำซื้อมิได้มีกำรก ำหนด
ว่ำข้อสัญญำจะต้องมีกำรก ำหนดรำยละเอียดและข้อตกลงของสัญญำเป็นเช่นใด อีกทั้งกำรประกอบ
ธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์ถือว่ำเป็นกิจกำรที่จะต้องมีกำรควบคุมสัญญำ ดังนั้นส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคจึงก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจที่ต้องมีกำรควบคุม
สัญญำ โดยมีคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เข้ำมำ
ก ำกับดูแลสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ให้มีหลักเกณฑ์และรูปแบบตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยมีกำรออก
ประกำศมำใช้บังคับส ำหรับกรณี เช่ำซื้อรถยนต์คือ  ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ  
เร่ือง ให้ธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2555 แต่กำรจะน ำ
ประกำศฉบับนี้มำใช้บังคับกับกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ก็ไม่สำมำรถกระท ำได้เนื่องจำก
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำตำมประกำศฉบับนี้มิได้รวมถึงธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ด้วยและหำกจะน ำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มำบังคับใช้กับสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ก็ไม่
สำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงเต็มที่ เพรำะพระรำชบัญญัติฉบับนี้มิได้ใช้บังคับเป็นกำรทั่วไปทุกกรณีและ
กำรจะน ำพระรำชบัญญัติฉบับนี้มำบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศำลแล้วเท่ำนั้น เมื่อไม่มีกฎหมำยที่
จะน ำมำปรับบังคับใช้กับข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งและสภำพบังคับของข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  
ส่งผลให้คู่สัญญำมีกำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งได้โดยเสรีโดยจะจัดท ำสัญญำให้มีเนื้อควำมเช่นใดก็ได้
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
ซึ่งหำกประเทศไทยมีกฎหมำยที่เข้ำมำก ำกับดูแลและควบคุมกำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่ง เป็นกำรเฉพำะ
ดังเช่นสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ย่อมจะท ำให้มีกำรก ำหนดรำยละเอียดของข้อสัญญำลิสซิ่งให้มีลักษณะ 
ที่เหมำะสมก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่คู่สัญญำได้ 

5.1.3 ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญำลิสซิ่ง
รถยนต์ 

ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทั้งที่ เป็นสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 
ประกอบธุรกิจลิสซิ่งขึ้นมำด้วยมุ่งหวังในผลประโยชน์ตอบแทนที่ตนจะได้รับ กำรจัดท ำสัญญำ
ลิสซิ่งย่อมมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับ นั่นคือดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งเป็นสถำบันกำรเงิน แม้ว่ำจะมีประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ที่สถำบันกำรเงินสำมำรถเรียกเก็บจำกผู้เช่ำได้สูง
ถึงร้อยละ 28 ต่อปี โดยสถำบันกำรเงินจะมีกำรคิดดอกเบี้ยในกรณีลิสซิ่งแบบลดต้นลดดอก
(Effective Rate) ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
ในเร่ืองดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรียกได้ในกำรประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับก็ตำม แต่ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยฉบับนี้ใช้บังคับ
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กับสินเชื่อที่เกิดจำกกำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำแบบลิสซิ่งในสินค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำย 
เป็นทำงกำรค้ำปกติเท่ำนั้น ซึ่งไม่รวมถึงกำรให้เช่ำซื้อและให้เช่ำแบบลิสซิ่งประเภทรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ด้วย ดังนั้นจึงไม่สำมำรถน ำประกำศฉบับนี้มำบังคับใช้กับกำรให้เช่ำแบบลิสซิ่ง
รถยนต์ได้ แต่จำกกำรศึกษำ เมื่อกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นกำรให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง  
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยของลิสซิ่งรถยนต์จึงเป็นไปตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ที่ สนส.80/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ส่วนลด ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับ
ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งตำมประกำศฉบับนี้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยในกรณีสินเชื่อแบบ
ลิสซิ่งตำมอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของแต่ละธนำคำรจะไม่เท่ำกัน โดยมิได้มี
กำรก ำหนดเพดำนขั้นสูงสุดที่สำมำรถเรียกดอกเบี้ยไว้  ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็น
ธนำคำรสำมำรถก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเช่นใดก็ได้ ซึ่งแม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเกินกว่ำ
ร้อยละ 15 ก็ย่อมท ำได้ และหำกน ำมำพิจำรณำประกอบกับประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ที่ สนส.01/2551 เร่ือง กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อและให้เช่ำแบบลิสซิ่ง 
แล้วจะพบว่ำกำรให้เช่ำทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของผู้ประกอบกำรจะคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 
(Flat Interest Rate)  ห รือจะคิ ดดอก เบี้ ยแบบลดต้นลดดอก  (Effective Interest Rate)  ก็ ได้  
ซึ่งกำรจะคิดดอกเบี้ยแบบใดนี้มิใช่บทบังคับแต่ถือเป็นทำงเลือกให้กับผู้ประกอบธุรกิ จลิสซิ่ง 
และในทำงปฏิบัติ ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งทั้งที่เป็นสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงินมักมีกำร
คิดดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี เนื่องจำกว่ำกำรคิดดอกเบี้ยแบบนี้ท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ผลประโยชน์
ตอบแทนที่สูงกว่ำกำรคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่งผลให้ผู้เช่ำต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรำที่สูง  
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำกำรที่ให้ทำงเลือกผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งสำมำรถเลือกแบบของดอกเบี้ยในกำร
น ำมำค ำนวณดอกเบี้ยลิสซิ่งเอง ย่อมก่อให้เกิดปัญหำได้เพรำะผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งย่อมจะเลือก
กำรคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ซึ่งจะท ำให้ตนได้ดอกเบี้ยสูงที่สุด ซึ่งหำกมีกำรปรับแก้กำรคิดดอกเบี้ย
ลิสซิ่งโดยไม่ให้เป็นทำงเลือกแต่ถือเป็นบทบังคับ ย่อมจะท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งทุกองค์กร 
มีกำรคิดดอกเบี้ยเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

และกำรที่ไม่มีกฎหมำยที่มำก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญำ
ลิสซิ่งรถยนต์ไว้ ในกรณีของกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งย่อมสำมำรถก ำหนดได้เกินกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี โดยกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยลิสซิ่งนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจจะคิดดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของธนำคำรพำณิชย์ที่ใช้ เรียกเก็บ 
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจำกลูกค้ำ ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของแต่ละธนำคำรจะไม่เท่ำกัน โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิงนี้จะมีอัตรำดอกเบี้ยที่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี แต่ถ้ำหำกผู้เช่ำมีกำรผิดนัดผิดสัญญำ
เมื่อใดย่อมมีกำรคิดค่ำตอบแทนเกินกว่ำร้อยละ 15 ได้ ซึ่งส่วนที่เรียกเก็บเกินกว่ำร้อยละ 15 นี้ถือว่ำ
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เป็นค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ที่มิใช่ดอกเบี้ย ซึ่งกำรก ำหนดให้มีกำรคิดดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ  
ของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยนี้คล้ำยกับอนุสัญญำว่ำด้วยลิสซิ่งทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ ค.ศ. 1988 ที่มีกำรก ำหนดให้ผู้ให้เช่ำสำมำรถให้ผู้ เช่ำช ำระดอกเบี้ยและค่ำเสียหำย  
เมื่อผู้เช่ำผิดนัดผิดสัญญำได้ 

ซึ่งกำรคิดค่ำตอบแทนลิสซิ่งที่สูงเกินกว่ำร้อยละ 15 ต่อปีนี้ ย่อมไม่เป็นกำรต้องห้ำม 
ตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 2475 เนื่องจำกพระรำชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ
เฉพำะหนี้อันเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินเท่ำนั้น ซึ่งตำมสัญญำลิสซิ่งนั้นเป็นสัญญำสินเชื่อประเภทหนึ่ง  
ที่แม้จะเกี่ยวด้วยหนี้เงิน แต่ไม่ใช่กำรกู้ยืมเงิน ย่อมไม่ตกอยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัตินี้  
ผู้ให้เช่ำก็ไม่มีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ซึ่งกำรที่ไม่มีกฎหมำยก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย 
และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ไว้ ย่อมท ำให้ผู้ให้เช่ำได้รับประโยชน์ในสัญญำลิสซิ่ง
รถยนต์จำกผู้เช่ำในอัตรำที่สูง  

5.1.4 ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งและผลบังคับตำมกฎหมำย 
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นสถำบัน

กำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงิน แม้ว่ำกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งของสถำบันกำรเงินจะมีกฎหมำย 
ที่ เข้ ำมำก ำกับดูแลทั้ ง เ ร่ืองของกำรจัดตั้ งองค์กรและเ ร่ือง กำรก ำหนดข้อสัญญำลิสซิ่ ง 
ก็ตำมแต่ข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถำบันกำรเงินก็มีกำรก ำหนดไว้เพียง
รำยละเอียดของสัญญำที่ควรมีเท่ำนั้น แต่มิได้มีกำรก ำหนดเน้ือหำของข้อสัญญำแต่ประกำรใด 

และจำกกำรศึกษำข้อสัญญำลิสซิ่งท ำให้พบปัญหำว่ำ ข้อก ำหนดของสัญญำลิสซิ่ง 
ของแต่ละองค์กรทั้งผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นสถำบันกำรเงินและที่มิใช่สถำบันกำรเงินจะมีกำร
ก ำหนดไว้ในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ประโยชน์มำกเกินควร ซึ่งข้อก ำหนดหนึ่งที่เป็น
สำระส ำคัญของสัญญำลิสซิ่งก็คือ สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ ซึ่งทำงฝ่ำยผู้เช่ำไม่สำมำรถบอกเลิก
สัญญำก่อนก ำหนดแต่เพียงผู้เดียว แต่ทำงฝ่ำยผู้ให้เช่ำสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำกรณีที่ผู้เช่ำ  
ผิดนัดผิดสัญญำไม่ช ำระค่ำเช่ำได้ โดยก ำหนดว่ำหำกผู้เช่ำผิดนัดไม่ช ำระค่ำงวดเพียงงวดหนึ่งงวดใด 
ฝ่ำยผู้ให้เช่ำก็สำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำได้  ซึ่งกำรก ำหนดเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดควำมไม่เป็น
ธรรมแก่ทำงฝ่ำยผู้เช่ำ ซึ่งหำกคู่สัญญำจะน ำบทกฎหมำยที่ใกล้เคียงอย่ำงยิ่งตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ โดยกำรน ำหลักสิทธิกำรบอกเลิกสัญญำเช่ำซื้อตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์มำตรำ 574 ประกอบกับประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ  4 มำปรับใช้ก็ย่อม
สำมำรถท ำได้ โดยหำกน ำมำปรับใช้ สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งของผู้ให้เช่ำซื้อจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญำ ต่อเมื่อผู้เช่ำผิดนัดไม่ใช้เงินสองครำวติด ๆ กันก่อน แต่ว่ำบทกฎหมำยนี้มิใช่
กฎหมำยอันเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน คู่สัญญำย่อมตกลง 
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ให้แตกต่ำงจำกบทบัญญัตินี้ได้ ซึ่งในกรณีลิสซิ่งคู่สัญญำมักตกลงแตกต่ำงจำกบทบัญญัตินี้โดย
สิ้นเชิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ของคู่สัญญำจะก ำหนดไว้เช่นไร
ก็ได้ ตรำบที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
เสรีภำพของคู่สัญญำที่จะตกลงกัน และกำรจะน ำประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เร่ืองให้ธุรกิจ
ให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2555 ที่มีกำรก ำหนดกำรบอก
เลิกสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ของผู้ให้เช่ำซื้อไว้ว่ำจะต้องมีกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำงวดสำมงวดติดต่อกัน
ผู้ให้เช่ำซื้อจึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำได้ มำบังคับใช้กับกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ 
ก็ไม่ได้ เนื่องจำกประกำศฉบับนี้มิได้ก ำหนดให้ใช้บังคับกับสัญญำลิสซิ่งด้วย ซึ่งหำกมีกฎหมำย
ที่มำควบคุมกำรจัดท ำสัญญำลิสซิ่งโดยเฉพำะย่อมสำมำรถก ำหนดหลักเกณฑ์  รำยละเอียดของ
สัญญำให้เป็นธรรมต่อคู่สัญญำ รวมถึงกำรก ำหนดสิทธิบอกเลิกสัญญำของฝ่ำยผู้ให้เช่ำ  โดยมิให้
ผู้ให้เช่ำสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำกรณีที่ผู้เช่ำผิดนัดช ำระเพียงงวดเดียวได้ อีกทั้งหำกน ำ
กฎหมำยลิสซิ่ง ของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสและอนุสัญญำว่ำด้วยลิสซิ่งทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  
ค.ศ. 1988 มำปรับบังคับใช้กับลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดดอกเบี้ย
และค่ำเสียหำย เมื่อผู้เช่ำมีกำรผิดนัดผิดสัญญำ โดยก ำหนดให้ผู้ให้เช่ำสำมำรถเรียกให้ช ำระค่ำเช่ำ 
ที่ค้ำงช ำระ พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยอ่ืนและในกรณีที่ผู้ เช่ำผิดนัดผิดสัญญำใน 
ข้อสำระส ำคัญ ผู้ให้เช่ำอำจเรียกร้องให้ผู้ เช่ำช ำระค่ำเช่ำที่ เหลืออยู่ตำมข้อสัญญำเร่งรัดหนี้   
(An accelerate payment clause)ได ้

5.1.5 ปัญหำในกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือองค์กรที่เข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือองค์กรที่ เข้ ำมำก ำกับดูแล  
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เฉพำะองค์กรธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นสถำบันกำรเงินเท่ำนั้นในกรณีของ
ธนำคำรพำณิชย์หน่วยงำนที่เข้ำมำก ำกับดูแล คือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย หน่วยงำนที่เข้ำมำก ำกับ
ดูแลบริษัทเงินทุน คือ กระทรวงกำรคลัง และหน่วยงำนที่เข้ำมำก ำกับดูแลบริษัทประกันชีวิต  
คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ) ซึ่งทั้งสำม
องค์กรของสถำบันกำรเงินที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์นี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เข้ำมำก ำกับดูแล
จะท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลทั้งกำรจัดตั้งกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งและก ำกับดูแลกำรก ำหนดข้อสัญญำ
ลิสซิ่ง เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งของแต่ละองค์กรมีมำตรฐำนเดียวกัน ส่วนกำรประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งที่มิใช่สถำบันกำรเงินที่มีกำรจัดตั้งเป็น นิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ต่อกระทรวงพำณิชย์เช่นเดียวกับกำรจัดต้ังบริษัททั่วไป กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ขององค์กร
ธุรกิจนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้หน่วยงำนหรือองค์กรใด ๆ เข้ำมำท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่ง 
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ให้ด ำเนินกำรเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน ทั้งในเร่ืองของกำรจัดตั้งองค์กรธุรกิจหรือกำรก ำหนด
ข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่ง ซึ่งหำกมีกำรบัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่งขึ้นมำบังคับใช้เป็นกำร
เฉพำะเช่นเดียวกับสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ของทำงกำรเข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่ง ย่อมจะมีกำรก ำหนดให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำก ำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ให้มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งและ กำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำให้เป็นมำตรฐำน
เดี ยวกัน  อีกทั้ งหำกมี มำตรกำรทำงกฎหมำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรว่ ำด้ วยสัญญำ  
ตำมพระรำชบัญญัตคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เข้ำมำก ำกับดูแลสัญญำลิสซิ่งโดยให้กำรประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำเช่นเดียวกับกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์  
ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่ำที่จะไม่ถูกผู้ให้เช่ำเอำรัดเอำเปรียบจำกกำรก ำหนดข้อสัญญำและใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่ง โดยไม่เป็นธรรม 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศึกษำกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง
รถยนต์และกฎหมำยที่น ำมำปรับใช้กับข้อสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  ท ำให้ทรำบว่ำปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมำย ที่น ำมำบังคับใช้กับลิสซิ่งรถยนต์โดยเฉพำะ ท ำให้ต้องน ำหลักกฎหมำยที่ใกล้เคียงอย่ำงยิ่ง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำปรับบังคับใช้  จึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรปรับบังคับใช้
กฎหมำยทั่วไปกับลิสซิ่งรถยนต์อยู่หลำยประกำร ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะมำตรกำรทำงกฎหมำย  
ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ ดังนี ้
 5.2.1 กำรก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรจัดต้ังบริษัท ที่จะประกอบธุรกิจ
ลิสซิ่งรถยนต์และกำรก ำหนดหน่วยงำนที่เข้ำมำก ำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  

เห็นควรมีกำรเร่งรัดตรำกฎหมำยที่ปัจจุบันยังคงเป็นเพียงร่ำงกฎหมำยเท่ำนั้น  
คือ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญำลิสซิ่งเป็นเอกเทศ
สัญญำประเภทหน่ึงในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3) ออกมำใช้บังคับซึ่งร่ำงกฎหมำย 
ทั้งสองฉบับนี้ได้มีกำรตรำขึ้นเพื่อก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรจัดตั้งองค์กร 
ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง กำรก ำหนดหน่วยงำนที่จะเข้ำมำก ำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่งและก ำหนด
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำลิสซิ่งไว้โดยเฉพำะ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

1. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  พ.ศ. .... จะช่วยในกำรก ำกับดูแล  
กำรจัดตั้งองค์กรที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  รวมทั้งกำรก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแล  
กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์  โดยมีกำรก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจลิสซิ่งจะต้องมีกำร  

DPU



151 

ขออนุญำตประกอบกำรเช่นเดียวกับสำธำรณรัฐฝร่ังเศสที่กำรประกอบธุรกิ จลิสซิ่งต้องมีกำรขอ
อนุญำตต่อเจ้ำหน้ำที่ของทำงกำรเสียก่อน อีกทั้งมีกำรก ำหนดผู้ที่สำมำรถประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง และกำรเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนธุรกิจลิสซิ่งด้วย  
ซึ่งหำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะมีหน่วยงำนที่ เข้ำมำก ำกับดูแลธุรกิจลิสซิ่ง 
เป็นกำรเฉพำะนั่นก็คือกระทรวงกำรคลังโดยมีนำยทะเบียนเป็นผู้มีอ ำนำจ 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... (เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญำลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญำประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมำยแพ่ง  
และพำณิชย์ บรรพ 3) จะช่วยในกำรก ำหนดข้อตกลงในสัญญำลิสซิ่งและสภำพบังคับของข้อสัญญำ
ลิสซิ่งรถยนต์ของทุกองค์กรที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งให้มีสำระส ำคัญและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
 5.2.2 ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรปรับบังคับใช้กฎหมำยกับข้อตกลง
เกี่ยวกับกำรเรียกผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในสัญญำ
ลิสซิ่งรถยนต์ 

ในเร่ืองของกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในกรณีของกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ย ผู้เขียนเห็นว่ำควรมีกฎหมำยที่ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยลิสซิ่งไว้ไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี
โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของธนำคำรที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ โดยอ้ำงอิงตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส.83/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำง 
ๆ และเบี้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรียกได้ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร
ก ำกับ โดยควรมีกำรแก้ไขให้ลิสซิ่งรถยนต์อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของประกำศฉบับนี้ด้วย เพื่อที่จะได้มี
เกณฑ์อัตรำเพดำนขั้นสูงในกำรก ำหนดกำรเรียกดอกเบี้ยและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในสินเชื่อประเภท
ลิสซิ่งรถยนต์เพื่อให้เป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน และควรมีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรำ พ.ศ. 2479 เนื่องจำกพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีกำรบังคับใช้มำอย่ำงยำวนำนโดยที่ไม่เคยมี
กำรแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน โดยควรแก้ไขให้พระรำชบัญญัตินี้สำมำรถ
น ำมำใช้บังคับกับลิสซิ่งด้วย เพื่อที่จะได้มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี อีกทั้ง
เพื่อเป็นกำรป้องปรำมมิให้ผู้ให้เช่ำเรียกดอกเบี้ยลิสซิ่งที่สูงเกินควรอันจะส่งผลกระทบต่อผู้เช่ำ   
ซึ่งเมื่อมีกฎหมำยที่เข้ำมำควบคุมกำรคิดดอกเบี้ยลิสซิ่งแล้ว และภำยหลังมีกำรคิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่ำ
ที่กฎหมำยก ำหนดก็ให้น ำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 2475 มำบังคับใช้  
ส่วนกำรคิดค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ นอกจำกดอกเบี้ยถือเป็นเบี้ยปรับ หำกผู้ให้เช่ำเรียกสูงเกินส่วนก็น ำ
หลักกฎหมำยเร่ืองเบี้ยปรับมำบังคับใช้โดยให้ศำลลดเบี้ยปรับลงเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม 
กับคู่สัญญำ และแม้ว่ำอัตรำดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตรำที่สำมำรถเรียกได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  
แต่ในเร่ืองกำรก ำหนดแบบของกำรคิดดอกเบี้ย เมื่อลิสซิ่งรถยนต์เป็นกำรให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง 
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เช่นเดียวกับกำรให้สินเชื่อประเภทอ่ืน ๆ จึงควรมีกำรก ำหนดแบบวิธีในกำรคิดดอกเบี้ยลิสซิ่ง 
ให้เป็นแบบลดต้นลดดอกไม่ใช่กำรคิดดอกเบี้ยแบบคงที่  ซึ่งควรก ำหนดให้เป็นบทบังคับมิใช่ให้
เป็นทำงเลือก เพรำะกำรคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ท ำให้มีจ ำนวนดอกเบี้ยที่ฝ่ำยผู้ประกอบกำรจะได้รับ
จำกผู้บริโภคในจ ำนวนเงินที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดังที่ผู้เขียนได้วิเครำะห์ไว้แล้ว
ในบทที่ 4 
 5.2.3 ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่ง
รถยนต์และผลบังคับตำมกฎหมำย 

เห็นควรให้มีกำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่  ...) พ.ศ. .... (เร่ือง เพิ่มเติมให้สัญญำลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญำประเภทหนึ่ง  
ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  บรรพ 3)  บังคับใช้ เป็นกฎหมำยต่อไปเนื่องจำก 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้มีกำรบัญญัติหลักกำรที่เกี่ยวกับสัญญำลิสซิ่งไว้เป็นกำรเฉพำะ  
และมีกำรก ำหนดกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งไว้  ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ต้องมีกำรน ำหลักกฎหมำย 
ที่ใกล้เคียงอย่ำงยิ่งมำปรับบังคับใช้กับสัญญำลิสซิ่งรถยนต์ อีกทั้งเพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้ผู้ให้เช่ำ
แบบลิสซิ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่ำ 

และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 เข้ำมำควบคุมกำรท ำสัญญำลิสซิ่งรถยนต์  โดยมีกำรออกประกำศคณะกรรมกำร 
ว่ำด้วยสัญญำให้ธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ เหมือนกับกำรควบคุมธุรกิจเช่ำซื้อ
รถยนต์ ซึ่งหำกมีกำรควบคุมโดยคณะกรรมกำรควบคุมสัญญำจะท ำให้มีกำรวำงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ข้อสัญญำในส่วนสำระส ำคัญ กำรจ ำกัดกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำของผู้ให้เช่ำไม่ให้ใช้สิทธิในทำง
ที่จะท ำให้ผู้เช่ำเสียเปรียบโดยจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำลิสซิ่งได้ต่อเมื่อผู้เช่ำผิดนัดไม่ช ำระค่ำงวด
ติดต่อกันสำมงวดเท่ำนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งจัดท ำข้อสัญญำเป็นอย่ำง
อ่ืนอันเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภคเกินควร  
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ร่างพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 

พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง พระราชบัญญัตินี้มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  
พ.ศ. ....” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ธุรกิจลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินของผู้ให้เช่าที่มีอยู่แล้วหรือที่ผู้ให้เช่า

จัดหามาให้ตามความประสงค์ของผู้เช่า โดยผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อ
ประกอบธุรกิจหรือการค้า ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่า ในขณะที่ผู้ เช่ามีสิทธิในการใช้
ทรัพย์สินตามระยะเวลาและด้วยการช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาลิสซิ่ ง โดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญาลิสซิ่ง สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

“ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบ
ธุรกิจลิสซิ่งตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง 
“สัญญาลิสซิ่ง” หมายความว่า สัญญาเช่าที่ท าขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในธุรกิจ

ลิสซิ่ง 
“เอกสารการจัดหาทรัพย์สิน” หมายความว่า สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างท าของ ใบเสนอ

ราคา ใบสั่งซื้อหรือสัญญาจ้าง ใบส่งมอบสินค้า ใบเสร็จรับเงิน จดหมายหรือหนังสือโต้ตอบ 
ตลอดจนเอกสารอ่ืนใดซึ่งแสดงถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินส าหรับน าออกให้เช่าตามสัญญาลิสซิ่ง 

“ผู้เช่า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าท าสัญญลิสซิ่งในฐานะเป็นผู้
เช่า เพื่อใช้ในธุรกิจหรือการค้าของผู้เช่า 
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“ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เข้าท าสัญญาลิสซิ่งในฐานะผู้ให้เช่า 
“ค่าเช่า” หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้เช่าต้องช าระให้กับผู้เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

เพื่อตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่เช่า 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือเช่าในธุรกิจลิสซิ่ง 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนธุรกิจลิสซิ่ง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการเงินตามกฎหมายธุรกิจ ธนาคาร

พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ   
นิติบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และ
ให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 1  
การจดทะเบียน 

มาตรา 6 บุคคลจะประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
(1) เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(2) มีทุนจดทะเบียนที่ได้ช าระแล้วไม่น้อยกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ทั้งนี้  

ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาท และ 
(3) จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 

หมวด 2  
สิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญา 

มาตรา 7 ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบทรัพย์สินชักช้าหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินไม่ตรงตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าอาจใช้สิทธิในการแก้ไขความผิดพลาดเพราะเหตุผิดนัด
หรือผิดสัญญาและขอช าระหนี้ใหม่ได้ โดยผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยึดหน่วงค่าเช่าตามสัญญา
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ลิสซิ่ง จนกว่าผู้ให้เช่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้ให้เช่าไม่สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสมควร ผู้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ 

ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายทรัพย์สินตามเอกสารการจัดหาทรัพย์สินต้องรับผิดตาม
ข้อตกลงดังกล่าว ผู้ให้เช่าอาจโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้เช่าอีกด้วย 

มาตรา 8 ผู้ให้เช่าอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาลิสซิ่ง
โดยประการอ่ืน แต่การโอนสิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็นการปลดเปลื้องผู้ให้เช่าให้หลุดพ้นจากพันธะ
ตามสัญญาลิสซิ่ง และไม่มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่ซึ่งสิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาลิสซิ่ง 

มาตรา 9 ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดต่อผู้เช่าในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ทรัพย์สินที่เช่าที่ผู้เช่าได้รับ เว้นแต่จะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้เช่า 

มาตรา 10 ผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุข ปราศจากการรอนสิทธิ
จากบุคคลภายนอก และต้องรับผิดต่อผู้เช่าหากมีการรอนสิทธิดังกล่าว เว้นแต่มีการก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในสัญญาลิสซิ่ง แต่ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าไม่สามารถยกเว้นความผิดอันเกิดจากกลฉ้อฉลหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้เช่าได้ 

มาตรา 11 ผู้เช่าต้องใช้ความระมัดระวังสงวนใช้สอยซ่อมแซมและบ ารุงทรัพย์สิน
เหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติกับทรัพย์สินของตนเองในพฤติการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ภาระค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาลิสซิ่ง 

มาตรา 12 ผู้เช่าไม่อาจน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง โอนสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สิน
หรือสิทธิประการอ่ืนตามสัญญาลิสซิ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเรียกให้      
ผู้เช่าช าระค่าเช่าที่ค้างช าระพร้อมด้วยเบี้ยปรับและค่าเสียหายได้ 

มาตรา 14 ภายใต้ความในวรรคสองของมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดสัญญาใน
สาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้ถือว่าค่าเช่าที่เหลือค้างช าระทั้งหมดตามสัญญาลิสซิ่งถึงก าหนดช าระโดยทันที 
หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาลิสซิ่ง หรือ 

(2)  บอกเลิกสัญญาลิสซิ่ง ในกรณีดังกล่าวผู้ให้เช่ามีสิทธิ 
 (ก) เรียกคืนการครอบครองทรัพย์สินจากผู้เช่า และผู้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินนั้น และ 
 (ข)  เรียกค่าเสียหายในอันที่จะท าให้ผู้เช่าอยู่ในสถานะเสมือนหนึ่งผู้เช่าได้ปฏิบัติ

ตามสัญญาลิสซิ่ง 
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ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดสัญญาในสาระส าคัญ หากการผิดข้อสัญญาดังกล่าวเป็นเร่ืองที่
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิตามวรรคแรกของมาตรานี้ทันทีมิได้จนกว่าจะได้ให้ผู้เช่า
แก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวก่อนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้ผิดสัญญาในสาระส าคัญน้ัน 

มาตรา 15 เมื่อสัญญาลิสซิ่งสิ้นสุดลง และผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิที่พึงมีตามสัญญาลิสซิ่ง      
ในอันที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปนี้ ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าใน
สภาพเดียวกับที่ตนได้รับมา โดยมิต้องรับผิดต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 
 

หมวด 3 
การเพิกถอนทะเบียนและการเลิกประกอบกิจการ 

มาตรา 16 ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนได้ เมื่อปรากฏในภายหลังว่า      
ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา 17 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งใดมีความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ลิสซิ่ง ให้ยื่นขอยกเลิกทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยอาจก าหนดเงื่อนไขและวิธีการใด  ๆ เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

มาตรา 18 ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือขอยกเลิกทะเบียนต้อง
ส่งคืนทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรืออนุมัติให้ยกเลิก 
 

หมวด 4  
บทก าหนดโทษ 

มาตรา 19 ผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกทะเบียนใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปบัติตามเงื่อนไขหรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือฝ่าฝืนมาตรา 18 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
อยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
 
ผู้สนองพระบรมราชโองการ 
นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่..) พ.ศ.... .... (เรื่อง เพิ่มเติมให้สัญญาลิสซิ่งเป็นเอกเทศสัญญา

ประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
หลักการ 

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อบัญญัติหลักการในเร่ืองสัญญาลิสซิ่ง 
เหตุผล 

เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับสัญญา
ลิสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ แม้จะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน    
ทั้งไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลิสซิ่งโดยตรง ซึ่งการบังคับใช้สัญญาลิสซิ่งในปัจจุบัน     
ศาลจะใช้บทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับใน
ฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และใช้หลักการตีความสัญญา ท าให้การตีความสัญญา
ลิสซิ่งมีข้อจ ากัด และมีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงสมควรก าหนดกรอบ หรือเงื่อนไขที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามสัญญาลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
 
 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…… 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…… 
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 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ลักษณะ 5/1 ลิสซิ่ง มาตรา 574/1 ถึงมาตรา 564/17 
แห่งพระราชบัญญัติแพ่งและพาณิชย์ 
“ลักษณะ  5/1 
ลิสซิ่ง 
 
 
 มาตรา 574/1  อันว่าลิสซิ่งนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือเป็น         
ผู้จัดหาทรพัย์สิน เรียกว่าผู้ให้เช่าลิสซิ่ง น าทรัพย์สินออกให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่าลิสซิ่ง ได้
ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ด้วยการช าระค่าเช่า ในการใช้หรือการได้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินตามเวลาที่ระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิในการเลือกซื้อ
ทรัพย์สิน ท าสัญญาลิสซิ่งต่อ ส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืน หรือคู่สัญญาอาจตกลงแตกต่างไปจากนี้ 
 มาตรา 574/2  ภายใต้บังคับมาตรา 574/3 มาตรา 574/4 และมาตรา 574/5 สิทธิหน้าที่
และนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาลิสซิ่งให้เป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาเรื่องใดที่คู่สัญญามิได้
ตกลงกันไว้ก็ให้บังคับตามตามบทบัญญัติในส่วนนี้ หากไม่มีบทบัญญัติเช่นว่านั้นให้บังคับตาม
ประเพณีทางการค้า และหากประเพณีทางการค้าเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยไซร้ ท่านให้บังคับตามกฎหมายที่ใช้
บังคับแก่นิติกรรมสัญญาทั่วไป 
 มาตรา 574/3 สัญญาลิสซิ่งในสังหาริมทรัพย์ ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื ่อ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญาลิสซิ่งในอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

การตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาให้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่กฎหมาย
ก าหนดไว้  หรือแตกต่างไปจากประเพณีทางการค้าหรือแนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติต่อกันมา 
หากมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องเสียประโยชน์จากการตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้น  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหาได้มีข้อตกลงดังกล่าวไม่   

ในกรณีที่สัญญาเดิมมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ที่จะต้องรับผิดเป็นส าคัญ 
และมีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญานั้นจะต้องมีหลักฐานเป็น
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หนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่จะต้องเสียประโยชน์จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว     
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อสัญญาเดิมนั้นจะต้องมีหลักฐานตามที่ก าหนดไว้จึงจะยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้หรือฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

มาตรา 574/4  คู่สัญญาที่อยู่ในบังคับแห่งสัญญาลิสซิ่ง จะก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่าง
กันไว้อย่างไรหรือจะตกลงกันให้น ากฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติใดมาบังคับแก่กันก็ได้ เท่าที่  
ไม่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ไม่เป็นการแตกต่างจากกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติตามวรรคหนึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นหลาย
เนื้อความหรือหลายฉบับ และคู่สัญญามิได้ระบุว่าจะให้ใช้เนื้อความใดหรือฉบับใดบังคับแก่กัน ก็ให้
ใช้เนื้อความหรือฉบับที่ใหม่ที่สุดในขณะท าสัญญาบังคับโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง  
ในสัญญา 

มาตรา 574/5  การตีความสัญญาลิสซิ่ง จะต้องค านึงถึง 
(1) ความสุจริตและเป็นธรรมซึ่งผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ที่ดีจะพึงมีและปฏิบัติต่อกัน 
(2) ความสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางที่ถือปฏิบัติต่อกันในวงการค้าพาณิชย์

ในประเทศหรือระหว่างประเทศ  แล้วแต่กรณี 
(3) ประเพณีทางการค้าที่คู่สัญญารู้หรือควรจะได้รู้ และแนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติต่อ

กันมา 
(4) ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของกิจการค้าพาณิชย์ในประเทศหรือระหว่างประเทศ

แล้วแต่กรณี 
มาตรา 574/6  เมื่อมิได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ในการส่งมอบ

ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่งในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว และเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ 
ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน หรือส่งมอบทรัพย์สินชักช้า หรือส่งมอบทรัพย์สิน

ไม่ตรงตามสัญญาลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งอาจใช้สิทธิในการแก้ไขความผิดพลาด เพราะเหตุผิดนัด
หรือผิดสัญญาและขอช าระหนี้ใหม่ได้ โดยผู้เช่าลิสซิ่งทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยึดหน่วงค่าเช่าตามสัญญา
ลิสซิ่ง จนกว่าผู้ให้เช่าลิสซิ่งจะได้ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้ให้เช่าลิสซิ่งไม่สามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสมควร ผู้เช่าลิสซิ่งอาจบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ 

มาตรา 574/7  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งอาจโอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับสิทธิตาม
สัญญาลิสซิ่งโดยประการอ่ืน แต่การโอนสิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็นการปลดเปลื้องผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 
ให้หลุดพ้นจากพันธะตามสัญญาลิสซิ่ง และไม่มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่ซึ่งสิทธิหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบตามสัญญาลิสซิ่ง 
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มาตรา 574/8  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องรับผิดต่อผู้เช่าลิสซิ่งในความช ารุดบกพร่อง และ  
มีหน้าที่ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ลิสซิ่ง ที่ผู้เช่าลิสซิ่งได้รับ      
เว้นแต่ จะเกิดจากเหตุสุดวิสัย ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าลิสซิ่ง 

มาตรา 574/9  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องให้ผู้เช่าลิสซิ่งครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขปราศจาก
การรอนสิทธิจากบุคคลภายนอก และต้องรับผิดต่อผู้ลิสซิ่งหากมีการรอนสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ ผู้เช่า
ลิสซิ่งรู้ถึงการรอนสิทธิก่อนหรือขณะท าสัญญานั้น 

มาตรา 574/10  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้เช่าลิสซิ่งใช้สิทธิใน
การซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ครบถ้วนตามสัญญาลิสซิ่งแล้ว ผู้ให้เช่าลิสซิ่งต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าลิสซิ่ง     
โดยพลัน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนมาเป็นของผู้เช่าลิสซิ่ง ตั้งแต่ผู้เช่าลิสซิ่งแสดงเจตนาซื้อ
ทรัพย์สินไปยังผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 

มาตรา 574/11  ผู้ เช่าลิสซิ่งต้องใช้ความระมัดระวังสงวนใช้สอยซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ประกันภัยทรัพย์สิน เหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติกับทรัพย์สินของตนเอง 
ให้อยู่ในสภาพตามที่ได้รับส่งมอบมา แต่ไม่ต้องรับผิดในความเสื่อมราคาเพราะการใช้สอยตามปกต ิ

มาตรา 574/12  ผู้เช่าลิสซิ่งไม่อาจน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิของตน
อันมีในทรัพย์สินนั้น  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 

ผู้เช่าลิสซิ่งน าทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

มาตรา 574/13  ผู้เช่าลิสซิ่งมีหน้าที่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่ง 
ผู้เช่าลิสซิ่งจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินในสภาพเดิม

กลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง โดยผู้เช่าลิสซิ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ และค่าเสียหายตามที่ได้       
ตกลงกัน และสัญญาลิสซิ่งย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้ผู้เป็นคู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม   

มาตรา 574/14  เมื ่อผู้ให้เช่าลิสซิ่งส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู ้เช่าลิสซิ่งแล้ว  ถ้าผู้เช่า
ลิสซิ่งผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งตามสัญญาลิสซิ่งในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิจะเรียก
ให้ผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าลิสซิ่งที่ค้างช าระพร้อมด้วยเบี้ยปรับและค่าเสียหายได้ 

มาตรา 574/15  ถ้าผู้เช่าลิสซิ่งผิดนัดการช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กัน หรือเมื่อ     
ผู้เช่าลิสซิ่ง กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้   
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การบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือให้ผู้เช่าลิสซิ่งทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าลิสซิ่งได้รับหนังสือ
ดังกล่าว ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระ หรือ
แก้ไขการผิดสัญญาในข้อที ่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าลิสซิ่งสองงวดติด ๆ กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
ส่วนส าคัญ  ผู้ให้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลิสซิ่งได้ หากผู้เช่าลิสซิ่งช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระ 
หรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

มาตรา 574/16  เมื ่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาลิสซิ่ง หากผู้เช่าลิสซิ่งมีสิทธิ
เลือกในการซื้อทรัพย์สินตามสัญญาลิสซิ่ง ท าสัญญาลิสซิ่งต่อ หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนให้แก่
ผู้ให้เช่าลิสซิ่ง 

การใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย 
ตั้งแต่ขณะหรือหลังจากท าสัญญาลิสซิ่ง ทั้งนี้ต้องก่อนที่สัญญาลิสซิ่งจะสิ้นสุดลง 

มาตรา 574/17  สัญญาลิสซิ่งย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) สิ้นระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
(2) มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
(3) ผู้ให้เช่าลิสซิ่งพ้นสภาพนิติบุคคล หรือเลิกประกอบกิจการ 
(4) มีการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574/13 วรรคสอง และมาตรา 574/15 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ 

ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ท่ี สนส. 01/2551  

เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
 
1.  เหตุผลในการออกประกาศ 

ที่ผ่านมารูปแบบความต้องการใช้เงินกู้ยืมของผู้บริโภคนอกเหนือจากการกู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินธุรกิจหรือการอุปโภคบริโภค (Loan Credit) แล้ว ยังมีความต้องการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปซื้อ
ทรัพย์สิน (Sales Credit) โดยการเช่าซื้อหรือเช่าแบบลีสซิ่งจากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการทางการเงินได้เพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ
ผู้ที่ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้อนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 
ซึ่งครอบคลุมถึงการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) โดยมีการขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มาเป็นล าดับดังนี้ 

(1)  การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งได้  
โดยมีเงื่อนไขส าหรับการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) ที่ก าหนดให้ผู้ขายและเช่า
กลับคืนต้องเป็นนิติบุคคล และทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องไม่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
รถยนต์นั่งเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่เกินหนึ่ง
พันหกร้อยกิโลกรัมซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
เหตุที่ต้องจ ากัดขอบเขตธุรกิจการขายและเช่ากลับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีข้อกังวลเร่ือง
ภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ค านวณผลตอบแทน ท าให้ผู้เช่าไม่ทราบภาระอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(Effective Interest Rate) ที่ถูกเรียกเก็บ 

(2)  การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการขายและเช่ากลับคืนให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถให้บริการดังกล่าวกับบุคคลธรรมดาได้โดยไม่จ ากัดประเภททรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมีนาคม 
2551 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถน าทรัพย์สินที่มีอยู่มาเป็น
หลักประกันเพื่อการหาเงินทุนในระบบได้ (Asset-Based Financing) โดยมีภาระดอกเบี้ยต่ ากว่า
สินเชื่อส่วนบุคคล โดยได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งใช้
ค านวณผลตอบแทนให้ผู้เช่าทราบ และเนื่องจากการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งป็นธุรกรรม
คล้ายการให้สินเชื่อ ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ควรบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับการให้
สินเชื่อ 
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การออกประกาศฉบับนี้เพื่ออ้างอิงอ านาจตามกฎหมายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ใดที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวแล้วให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตใหม่อีก 
 
2.  อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบ  
ลีสซิ่งตามข้อก าหนดในประกาศนี้ 
 
3.  ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกแห่ง 
 
4.  ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 1/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2551 (หนังสือเวียนที่ ฝนส.(21) 
ว. 47/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551) 
 
5.  เน้ือหา 

5.1  ในประกาศฉบับนี้ 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ที่ธนาคารพาณิชย์ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
“ให้เช่าแบบลีสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินในลักษณะที่ป็นสัญญาเช่า

การเงิน(Financial Lease) โดยธนาคารพาณิชย์จัดหาทรัพย์สินตามความประสงค์ของผู้เช่ามาจาก
ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืน เพื่อให้ผู้ เช่าได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่า
จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารพาณิชย์และผู้เช่า 
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“ให้เช่าซื้อ” หมายความว่า การให้เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
“ราคาเงินสด” หมายความว่า ราคาที่จะพึงซื้อขายทรัพย์สินที่ให้เช่ากันได้ในท้องตลาด

ด้วยเงินสด ณ วันท าสัญญา 
“เงินลงทุน” หมายความว่า ผลรวมของราคาเงินสดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ธนาคาร

พาณิชย์ต้องช าระเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร และค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 
โดยเงินลงทุนจะต้องมียอดลดลงตามจ านวนเงินที่ผู้เช่าผ่อนช าระเงินรายงวดตามสัญญาเช่า 

“เงินรายงวด” หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้เช่าต้องช าระแก่ธนาคารพาณิชย์ ในแต่ละ
งวดซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยหรือดอกผลเช่าซื้อ 

“เงินล่วงหน้า” หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้เช่าต้องช าระล่วงหน้าคร้ังแรกเมื่อท าสัญญา 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา 
“สัญญาเช่า” หมายความว่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง 
“ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้ให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้เชา่แบบลีสซิ่ง 

5.2  หลักการ 
5.2.1  ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ

และให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  
อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งจะต้องไม่เป็ นการ

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ หรือเป็นช่องทางในการตกแต่งบัญชี เช่นใน
กรณีเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินมาจ าหน่ายให้ธนาคารพาณิชย์ และหลังจากนั้นท าการเช่า
ทรัพย์สินนั้นจากธนาคารพาณิชย์ (Sale and Lease Back) โดยธนาคารพาณิชย์ประเมินราคาจ าหน่าย
ที่สูงเกินจริงเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เช่า หรือในทางกลับกัน ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และได้ท าการ Sale and Lease Back โดยจ าหน่ายทรัพย์สินให้ผู้ให้เช่ารายอ่ืนในราคาที่สูงเกินจริง 
เพื่อสร้างก าไรทางบัญชี หรือการประเมินราคาทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น 

5.2.2  ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นให้ธนาคารพาณิชย์บริหารความเสี่ยงของตนเอง
โดยธนาคารพาณิชย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกรรม ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อและให้เช่า
แบบลีสซิ่ง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีระบบงาน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้   
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5.2.3  การประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่ าแบบลีสซิ่งมีความเสี่ยงในลักษณะ
เดียวกับการให้สินเชื่อทั่วไป ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ต้องค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ
ของสินเชื่อ เช่น กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่มีมาตรฐานซึ่งจะต้องยึดถือรายได้ของลูกหนี้เป็นปัจจัย
ส าคัญ การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ และการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ
หรือให้เช่าแบบลีสซิ่งต้องมีหลักเกณฑ์อ้างอิงที่เชื่อถือได้ เป็นต้น โดยไม่มุ่งเน้นแต่ เพียงการเพิ่ม
ปริมาณของสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีความพร้อมในเร่ือง
จ านวนและคุณภาพของบุคลากร และระบบงานต่าง ๆ ได้แก่  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์สินเชื่อและทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง การติดตามและทวงถามหนี้ 
การบังคับขายทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง รวมไปถึงการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล 

5.3  หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่จะประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้
เช่าแบบลีสซิ่ง ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

5.3.1  มีฐานะการเงินและฐานะการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถกันเงินส ารองได้
ครบถ้วน สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ตลอดจนสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินอ่ืนใดที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสั่งการเป็นกรณีพิเศษ 

5.3.2  ให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในการปรับบทบาทและรูปแบบสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ที่มีสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน
จากประชาชนอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกันมากกว่า ๑ แห่ง/รูปแบบ ต้องจัดท าแผนการควบกิจการ
รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินแห่งอ่ืน เพื่อ
การด าเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน ๑ รูปแบบ (One Presence) ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

5.3.3  จัดท าแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานและเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าว
ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 

 (1)  นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ   
 (2)  รายละเอียดของระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารความเสี่ยงระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการจัดท าบัญชี รวมทั้งความพร้อมและคุณภาพของบุคลากร 
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 (3)  รายละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
เป็นอย่างน้อย 

  -  ระบบการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อการก าหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าและ
การก าหนดจ านวนเงินล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องช าระที่มีกระบวนการเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะในการ
วิเคราะห์ ความสามารถในการช าระหนี้ต้องยึดถือรายได้ของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญ รวมทั้งวิเคราะห์
ถึงคุณภาพและสภาพคล่องของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

  -  การก าหนดประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่งการ
ก าหนดจ านวนเงินลงทุนสูงสุดส าหรับทรัพย์สินแต่ละประเภท และทรัพย์สินทุกประเภทรวมกัน
โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ตลาดรองส าหรับขายทรัพย์สิน การล้าสมัยของทรัพย์สิน เป็นต้น 

  -  การบริหารทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งรวมถึงการ
จัดหาทรัพย์สิน การด าเนินการกับทรัพย์สินที่ยึดมา การติดตามและตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน  
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าซากของทรัพย์สิน จะต้ องมีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ธนาคารพาณิชย์จะใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ
หรือผู้ประเมินราคาภายในก็ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการวิชาชีพการประเมินราคาสินทรัพย์ 

  -  ระบบการเรียกเก็บหนี้ และการติดตามทวงถามหนี้ที่สามารถเตือนให้
ธนาคารพาณิชย์ทราบเมื่อลูกหนี้เร่ิมมีปัญหาในการช าระหนี้หรือไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ข้อตกลง ตลอดจนกลยุทธ์ในการเรียกเก็บหนี้ในกรณีต่าง ๆ โดยให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติของธนาคารแหง่ประเทศไทยในการติดตามทวงถามหนี้ 

  -  การจัดเก็บข้อมูล และการจัดท ารายงาน ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารส าหรับใช้ในการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

5.3.4  ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งต้อง
ยื่นหนังสือแสดงความจ านงที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
พาณิชย์ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายสถาบัน
การเงิน  1 รูปแบบ (One Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินต้องให้การรับรองมาใน
หนังสือแสดงความจ านงดังกล่าวด้วยว่าจะปฏิบัติตามแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ 
คืนใบอนุญาตรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินแห่งอ่ืน เพื่อการด าเนินการตาม
นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความ
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เห็นชอบ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะก าหนดประกอบการให้ความ
เห็นชอบ 

ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์จัดส่งหนังสือแสดงความจ านงไปที่สายก ากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเมื่อธนาคารพาณิชย์ได้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงแล้ว ให้มีผลเป็น
การอนุญาตเมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นหนังสือดังกล่าว เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จะมีข้อทักท้วงหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
มีข้อทักท้วงหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตเมื่อได้รับแจ้งการอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.3.5  การจัดท าสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท า
สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับผู้เช่าเป็นหนังสืออย่างน้อย 2 ฉบับ และมอบให้ผู้เช่าเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ โดยต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1) ประเภท ลักษณะ และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
(2) ราคาเงินสด เงินลงทุน จ านวนเงินล่วงหน้า จ านวนเงินรายงวดและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทน 
(3) รายละเอียดและวิธีการที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทน และจ านวนเงินราย

งวด หากธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ในการค านวณผลตอบแทน
ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีด้วย (Effective Interest Rate) 

(4) ระยะเวลาในการเช่า 
(5) วิธีการส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญ

หาย ความเสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 
(6) การประกันภั ย  ก าร รับค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภั ย  

การค้ าประกัน 
(7) เงื่อนไขและสิทธิของผู้เช่าที่จะช าระค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึง

ก าหนด (ถ้ามี)   
(8) ค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยปรับในกรณีต่าง ๆ  
(9) เงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดของสัญญา และการยึดทรัพย์สินที่

ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
(10) เงือ่นไขในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแก่ผู้เช่า 
(11) เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อหรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วน

หนึ่งของทรัพย์สินด้วยราคาที่ตกลงกัน  
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เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินโดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครบถ้วนตามสัญญาเช่าแล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นโดยไม่ชักช้าเพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิในทรัพย์สินอย่างบริบูรณ์เช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ
เจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น  

นอกจากนั้น เนื่องจากการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการให้เช่ าซื้อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจ 
ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  
พ.ศ. 2544 ดังนั้น ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการให้เช่าซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้ า 
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท าสัญญาเช่าซื้อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาประกาศก าหนดด้วย 

5.3.6  การประกาศเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยในการค านวณผลตอบแทน ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ  

 (1)  ให้ธนาคารพาณิชย์ปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยในการค านวณผลตอบแทน 
ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง ไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานทุกแห่งภายในวันเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด รวมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลข้างต้นไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันที่
รายละเอียดดังกล่าวมีผลใช้บังคับ หากธนาคารพาณิชย์ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest 
Rate) ในการค านวณผลตอบแทนให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีด้วย (Effective Interest Rate) 

 (2)  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด อัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ วิธีการค านวณ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์
ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

5.3.7  การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 
 (1)  ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของ

ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง และควรจัดให้มีประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวโดย
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับประโยชน์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในการท าประกันภัย
ธนาคารพาณิชย์ต้องค านึงถึงประเภททรัพย์สิน ยอดเงินลงทุนในทรัพย์สิน โอกาสในการเกิดความ
เสียหายของทรัพย์สิน และค่าซ่อมแซมกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
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 (2)  ในการค านวณจ านวนเงินสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์ยกเว้นธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อยสามารถลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ให้นับรวมกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อประเภทอื่น เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่ง
โครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ซึ่งเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 
ของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์นั้น 

ส าหรับกรณีของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยในการค านวณจ านวนเงินสูงสุดที่ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยสามารถลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยนับรวมกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อประเภทอ่ืน เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
โครงการหนึ่ง โครงการใด เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินกว่าที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยสามารถ
ท าไดต้ามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดอัตราส่วนจ านวนเงิน
ที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือโครงการหนึ่งโครงการใดกับเงินกองทุน 

 (3)  ในการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าเพื่อด ารง
เงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพัน การจัดชั้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและการกัน
ส ารอง รวมทั้งการระงับการรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบ       
ลีสซิ่งให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   

 (4)  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับทรัพย์สินกลับคืนมาเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา
เชา่หรือเน่ืองจากยึดมาจากผู้เช่า ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนินการจ าหน่ายหรือให้เช่าทรัพย์สินนั้นต่อ
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือนับแต่วันที่ยึดมา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว
ธนาคารพาณิชย์ ยังไม่สามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าทรัพย์สินนั้นต่อได้ ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงิน
ส ารองส าหรับทรัพย์สินนั้น โดยให้ทยอยกันเงินส ารองทุกงวด 6 เดือน ในอัตรางวดละไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินนั้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือวันที่ยึดมา 

หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่ได้รับกลับคืนมานั้นเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ จัดชั้นสูญูหรือ
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการตัดทรัพย์สินนั้นออกจากบัญชี
หรือกันเงินส ารองให้ครบถ้วนทันทีตามประกาศที่กล่าวด้วย โดยในกรณีทรัพย์สินนั้นเข้าข่ายเป็น
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้ธนาคารพาณิชย์กันเงินส ารองเป็นจ านวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
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ระหว่างเงินส ารองที่ได้ทยอยกันไปแล้วตามวิธีการที่กล่าวในวรรคแรกกับเงินส ารองที่ต้องกัน
ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญตามประกาศที่กล่าว 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับกลับคืนมานั้น มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 2 ปี และ
ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจ าหน่ายหรือให้เช่าต่อได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือ
วันที่ยึดมา ให้ธนาคารพาณิชย์กันเงินส ารองส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งจ านวนทันทีเมื่อครบระยะเวลา 
6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือวันที่ยึดมา 

5.3.8  การจัดท าบญชีและรายงาน 
 (1)  ธนาคารพาณิชย์ต้องตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 (2)  ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งไว้ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

5.3.9  ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์กระท าการดังนี้ 
 (1)  จัดหาทรัพย์สินโดยที่ยังไม่ได้ตกลงท าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นกับผู้ ใดหรือ

จัดหาทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาต่ าสุดที่พึงจัดหาได้ 
 (2)  น าทรัพย์สินที่ให้เช่าไปท านิติกรรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระแก่

ทรัพย์สินนั้น เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นโดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการอนุญาต
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ 

 (3)  ให้ผู้เช่าน าทรัพย์สินไปให้เช่าช่วง ยกเว้นในกรณีที่ผู้เช่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกต ิ

5.3.10  กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินมาขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease 
Back) 

 (1)  ธนาคารพาณิชย์ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการประกอบ
ธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งดังกล่าวข้างต้น 

 (2)  ในการรับซื้อทรัพย์สินและให้เช่ากลับคืน ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนินการ
ให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะรับซื้อและให้เช่ากลับคืนดังนี้ 

  (ก)  ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะรับซื้อและ
ให้เช่ากลับคืน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์หรือคณะผู้บริหาร    
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์
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อย่างไรก็ดีธนาคารพาณิชย์ต้องประเมินราคาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ตกแต่งบัญชี หรือการเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ขายและเช่ากลับคืน 

  (ข)  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีความช านาญหรือทรัพย์สินไม่มีราคา
ประเมินในตลาดรองเพื่อการอ้างอิง เช่น เคร่ืองจักร เคร่ืองบิน และเรือ เป็นต้น ธนาคารพาณิชย์ควร
ใช้ผู้ประเมินอิสระภายนอกในการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะรับซื้อและให้เช่ ากลับคืน
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ขายและเช่ ากลับคืนในการ
ตกแต่งบัญชี เช่น การรับซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงเกินจริง 

5.3.11  การพักหรือเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจพักหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้

เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ธนาคารพาณิชย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดข้างตน้   
(2)  ธนาคารพาณิชยไม่ด าเนินการตามแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ  

คืนใบอนุญาต รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินแห่งอ่ืนเพื่อการด าเนินการตาม
นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบ 

(3)  ธนาคารพาณิชย์ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดประกอบการให้ความเห็นชอบแผนการควบกิจการ รวมกิจการ ขายกิจการ คืนใบอนุญาต 
รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากสถาบันการเงินแห่งอ่ืนเพื่อการด าเนินการตามนโยบายสถาบัน
การเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) 

(4)  กรณีอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระทบกับความปลอดภัยหรือความ
ผาสุกของประชาชน 
 
6.  วันเร่ิมต้นบังคับใช้ 
 
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ธาริษา วัฒนเกส 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุน 

ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  
ประกาศใช้วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



182 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการ 

ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง 

--------------------- 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ (๖) วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
เงื่อนไขในการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าจัดหามา

จากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย หรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอ่ืน เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ใน
กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการบริการอย่างอ่ืนเป็นทางค้าปกติ  โดย 
ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
ก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคาหรือค่าเช่าที่ได้
ตกลงกัน 

“ให้เช่า” หรือ “เช่า” หมายความว่า ให้เช่าหรือเช่าในธุรกิจลิสซิ่ง 

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่ง 

“ราคาเงินสด” หมายความว่า ราคาที่จะพึงซื้อขายทรัพย์สินที่ให้เช่ากันได้ในท้องตลาด
ด้วยเงินสด ณ วันท าสัญญาเช่า 

“เงินลงทุน” หมายความว่า ผลรวมของราคาเงินสดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทเงินทุน
ต้องช าระเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร และค่าเบี้ยประกันภัยเป็นต้น 

“เงินล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่าต้องช าระล่วงหน้าคร้ังแรกเมื่อท าสัญญาเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของราคาค่าเช่าตามสัญญาต่างหากจากค่าเช่ารายงวด 

ข้อ ๒   บริษัทเงินทุนใดประสงค์จะประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  
ให้ขออนุญาตต่อรัฐมนตรีโดยยื่นค าขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีจะพิจารณา
อนุญาตเฉพาะบริษัทเงินทุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีเงินกองทุนสุทธิไม่ต่ ากว่า  
ห้าร้อยล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ ากว่าห้าพันล้านบาท 
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(๒)  เป็นบริษัทที่มีฐานะการด าเนินงานดี  โดยพิจารณาจากฐานะสภาพคล่อง
ความสามารถในการช าระหนี้ คุณภาพของสินทรัพย์ และความสามารถในการท าก าไรติดต่อกัน  
ไม่น้อยกว่าห้าปีหลังสุดก่อนยื่นค าขอ 

(๓)  เป็นบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในอดีตของบริษัท ประกอบกับประวัติและความสามารถของผู้บริหาร 

(๔)  เป็นบริษัทที่มีการจัดการที่รอบคอบและเชื่อถือได้ มีระบบบัญชีตามมาตรฐาน
ทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕)  เป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของทางการเป็น
อย่างดี และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและค าสั่งของทางการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ 
ผ่านมา 

ข้อ ๓  จ านวนเงินลงทุนที่บริษัทเงินทุนลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อรวมกับ 

(๑)  จ านวนเงินที่บริษัทเงินทุนให้กู้ยืมแก่บุคคลนั้น และหรือลงทุนในกิจการของ
บุคคลนั้น 

(๒)  จ านวนเงินที่บริษัทเงินทุนค้ าประกัน รับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋ว
เงินเพื่อบุคคลนั้น และ 

(๓)  จ านวนเงินที่บริษัทเงินทุนจ่ายไปตามภาระผูกพันตาม (๒) เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้อง
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนของบริษัทเงินทุนนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในการอนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามความในมาตรา 
๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖  

ข้อ ๔  จ านวนเงินลงทุนสูงสุดที่บริษัทเงินทุนลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง รวมกันทั้งสิ้นในขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินสี่เท่าของเงินกองทุนของบริษัท
เงินทุนนั้น 

ข้อ ๕  ให้บริษัทเงินทุนถือปฏิบัติในการให้เช่าดังต่อไปนี้ 
(๑)  สัญญาเช่าต้องท าเป็นหนังสือและมีข้อก าหนดว่าผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียวจะบอกเลิก

สัญญาก่อนครบก าหนดไม่ได้ 
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(๒)  ราคาค่าเช่าตามสัญญาต้องไม่เกินเงินลงทุนในทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่บริษัท
เงินทุนเรียกเก็บ 

(๓)  ก าหนดระยะเวลาในการให้เช่า และหลักเกณฑ์ วิธีการต่ออายุสัญญาเช่า(ถ้ามี) 
ก าหนดระยะเวลาในการให้เช่าตามวรรคหนึ่งต้องมีก าหนดระยะเวลาการให้เช่า

ทรัพย์สินต้ังแต่สามปีขึ้นไปแต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ผู้ผลิตทรัพย์สินนั้นรับรอง
หรือก าหนดหรือไม่เกินสิบปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นทรัพย์สิน
ที่ยึดมาจากผู้เช่ารายอื่นก าหนดระยะเวลาในการให้เช่าอาจจะไม่ถึงสามปีก็ได้ 

(๔)  ต้องจัดให้ผู้เช่าช าระเงินล่วงหน้าทันทีที่ท าสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อย
ละยี่สิบของเงินลงทุนในทรัพย์สิน ต่างหากจากการช าระเงินค่าเช่าในงวดต่อ ๆ ไป 

การช าระเงินล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทเงินทุนจะให้ผู้เช่าช าระแก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้น
โดยตรงก็ได้ แต่บริษัทเงินทุนต้องมีหลักฐานแสดงการช าระเงินหรือส าเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ 

(๕)  ทรัพย์สินที่ให้เช่าต้องมีราคาเงินสดไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาทต้องเป็นทรัพย์สิน
ประเภททุนเฉพาะเครื่องจักรหรือเคร่ืองมือใหม่ที่มีราคาซื้อขายแน่นอน สามารถสอบทานได้ ซึ่งใช้
ในการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการบริการอย่างอ่ืนเท่านั้น และต้องไม่ใช่
ทรพัย์สินที่โดยสภาพของสินทรัพย์นั้นไม่สามารถน าไปให้ผู้อ่ืนเช่าได้อีก 

(๖)  ต้องจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้เช่าเต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยบริษัท
เงินทุนเป็นผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า 

(๗)  การเรียกค่าปรับจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าในงวดใดงวดหนึ่ง
ต้องระบุไว้ชัดแจ้งในสัญญาเช่า แต่ค่าปรับดังกล่าวเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนกับยอดเงินและระยะเวลาที่
ผิดนัดแล้วต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่บริษัทเงินทุนสามารถเรียกได้ตามกฎหมาย
ในขณะท าสัญญาเช่า 

(๘)  การบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติด ๆ กัน หรือเมื่อผู้เช่า
กระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ บริษัทเงินทุนต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือดังกล่าว  
ในหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นให้ระบุด้วยว่าหากผู้เช่าช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระ หรือแก้ไขการผิด
สัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญดังกล่าว แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอก
เลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับไป 

ในกรณีที่ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าสองงวดติดต่อกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วน
ส าคัญ หากผู้เช่าช าระค่าเช่างวดที่ค้างช าระเงินรายงวดที่ค้างช าระหรือแก้ไขการผิดสัญญาในข้อที่
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เป็นส่วนส าคัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ให้การบอกเลิกสัญญา
นั้นเป็นอันระงับไป 

(๙)  ต้องยินยอมให้ผู้ เช่าโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งมี
คุณสมบัติที่จะเป็นผู้เช่าได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาการเช่าต้อง
ไม่เกินระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม และห้ามมิให้ผู้เช่าน าทรัพย์สินที่เช่าไปให้เช่าช่วง 

(๑๐)  ให้แนบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณค่าเช่าที่บริษัทเงินทุนเรียก
เก็บและส่วนลดที่ผู้ให้เช่าจะลดให้แก่ผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าจะช าระราคาค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิ
ก่อนถึงก าหนดไว้กับคู่ฉบับสัญญาเช่าที่มอบให้ผู้เช่า 

(๑๑)  ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายนอกเหนือจากค่าเช่าตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) 
(๑๒)  เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หากผู้เช่าใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าและได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครบถ้วนตามสัญญาเช่าแล้ว บริษัทเงินทุนต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าโดยพลัน 

(๑๓)  ทรัพย์สินที่บริษัทเงินทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือยึดมา
จากผู้เช่ารายอ่ืน บริษัทเงินทุนต้องจ าหน่ายหรือให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อภายในสามเดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดสัญญาเช่าหรือนับแต่วันที่ยึดมา หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๖  ให้บริษัทเงินทุนก าหนดโดยชัดแจ้งในสัญญาเช่าเกี่ยวกับเร่ือง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของทรัพย์สิน 

(๒)  ราคาเงินสด ค่าเช่าตามสัญญา จ านวนเงินค่าเช่ารายงวด การช าระค่าเช่ารายงวด 
และการช าระเงินล่วงหน้า 

(๓)  ก าหนดระยะเวลาในการเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า (ถ้ามี) 
(๔)  การส่งมอบ การตรวจตรา การติดตรึงหรือติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การสูญหาย ความ

เสียหาย ความช ารุดบกพร่อง การบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายอื่น และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 

(๕)  การประกันภัย การรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

(๖)  การค้ าประกัน (ถ้ามี) 
(๗)  สิทธิของผู้เช่าที่จะช าระราคาค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือสุทธิก่อนถึงก าหนดและ

ส่วนลดที่ผู้ให้เช่าจะลดให้แก่ผู้เช่าในกรณีเช่นว่านี้ 
(๘)  การผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า การคิดเบี้ยปรับ และการโอนสิทธิของผู้เช่า 

(๙)  เขตอ านาจศาลที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะเสนอค าฟ้อง
ต่อศาลใด 

(๑๐)  วิธีการค านวณผลประโยชน์ที่บริษัทเงินทุนเรียกเก็บอย่างชัดเจน 
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(๑๑)  การบอกเลิกสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

(๑๒)  เงื่อนไขในการให้ผู้เช่าเช่าต่อหรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินด้วยค่าเช่าหรือราคาที่ตกลงกันโดยค านึงถึงเงินที่จ่ายไปแล้วในรูปเงินล่วงหน้าและค่าเช่า 

ข้อ ๗  ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนกระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่เป็นผู้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยมิได้รับอนุญาตจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการอนุญาตนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 

(๒) จัดหาทรัพย์สินโดยที่ยังไม่ได้ตกลงท าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นกับผู้ใด หรือจัดหา
ทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาต่ าสุดที่พึงจัดหาได้ 

(๓) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่มิใช่นิติบุคคล 

(๔) ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าที่มีหนี้สินสูงเกินกว่าห้าเท่าของทุนจดทะเบียน ซึ่งช าระ
แล้ว หรือเงินกองทุนของผู้เช่า เว้นแต่จะมีหลักทรัพย์และหรือบุคคลที่พึงเชื่อถือเป็นผู้ค้ าประกันการ
เช่านั้น 

(๕) ให้เช่าทรัพย์สินที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับการ
ปรับปรุงให้มีลักษณะคล้ายของใหม่หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นทรัพย์สินซึ่งยึดมาจากผู้เช่าราย
อ่ืนของบริษัทเงินทุนนั้น หรือเป็นทรัพย์สินที่ให้เช่าอันเน่ืองมาจากการต่ออายุสัญญา 

(๖) ยินยอมให้ผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียวบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด 

ข้อ ๘  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

                                                                             สุธี  สิงห์เสน่ห ์

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัท 
ประกันชีวิตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ประกาศใช้วันที่ 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
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ประกาศนายทะเบียน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัทประกันชีวิต 

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) 
----------------------- 

  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๒๒) และข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศกระทรวง

พาณิชย์ เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
นายทะเบียนประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้บริษัทประกันชีวิต  ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  บริษัทที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างน้อย ดังนี้ 

๑.๑   มีเงินกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 

๑.๒   มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันก่อนวันยื่นค าขอ
อนุญาต 

๑.๓   มีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยที่ยังมีภาระ
ผูกพันอยู่ส าหรับปีที่ล่วงมาแล้ว ๒ ปี และในอีก ๒ ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย 

๑.๔   มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเคร่งครัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

ข้อ  ๒  บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

๒.๑   แผนการด าเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัท 

๒.๒  ร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัท 

๒.๓  หลักเกณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครดิตและความสามารถในการ 
ช าระหนี้ของลูกค้า 

๒.๔   คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

๒.๕  ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

หากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และนายทะเบียนเห็นสมควร ให้นายทะเบียนออก
หนังสืออนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ 

ข้อ  ๓  เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว บริษัทจะท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่งได้ต่อเมื่อบริษัทมีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอส าหรับความผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย 
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การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากรายงานประจ าเดือน
ก่อนหน้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งไม่เกิน ๒ เดือน 

ข้อ  ๔  นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่งได้ เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า บริษัท 

๔.๑   ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 

๔.๒ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
๔.๓  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งที่ก าหนดไว้ใน

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔.๔  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง หรือ 

๔.๕  ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งแล้วท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคก่อนแล้ว สิทธิในการประกอบธุรกิจ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งของบริษัทเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน เว้นแต่สัญญาให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งที่ยังไม่สิ้นสุดลงให้บริษัทคงผูกพันต่อไปตามอายุสัญญาที่เหลืออยู่ 

ข้อ  ๕  บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ต่อไปอีกหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

หากบริษัทตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งต่อไป 
ให้ยื่นค าขออนุญาตใหม่ตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                                                              พจนีย์  ธนวรานิช 

                                                                         อธิบดีกรมการประกันภัย 

                                                                                 นายทะเบียน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 พ.ศ.2515 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ 

 
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า การควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย

หรือผาสุกแห่งสาธารณชนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดกระทรวง เจ้าหน้าที่
รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว สมควรปรับปรุงรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติ อนึ่ง ปรากฏว่าในขณะนี้ได้มีผู้ประกอบกิจการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน กิจการจัดหา
เงินทุนเพื่อบุคคลอ่ืน และกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ รวมทั้ง การเป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าของกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และกิจการเหล่านี้มีลักษณะเป็นกิจการค้าขายซึ่ง
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติ
ควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น สมควรก าหนดการควบคุมกิจการนั้นไว้ในกฎหมายที่
ปรับปรุงใหม่เสียด้วยในคราวเดียวกัน หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑)   พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง

สาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
(๒)  พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง

สาธารณชน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๓)   พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง

สาธารณชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔)   พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม

กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 

(๕)   พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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(๖)   พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้แทน 

ข้อ ๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของกระทรวงที่มีอ านาจและหน้าที่

ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา  
ข้อ ๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๑)   การรถไฟ 
(๒)  การรถราง 
(๓)   การขุดคลอง 
(๔)   การเดินอากาศ 
(๕)   การประปา 
(๖)   การชลประทาน 
(๗) การไฟฟ้า 
(๘)   การผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ  
(๙)   บรรดากิจการอ่ืนอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน

ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (๙) ให้ก าหนดกระทรวงผู้มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ

กิจการน้ันด้วย  
ข้อ ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี  
ข้อ ๕ เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดดังระบุไว้ต่อไปนี้ 

หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ให้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
นั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
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(๑)  การประกันภัย 
(๒)  การคลังสินค้า 
(๓)   การธนาคาร 
(๔)   การออมสิน 
(๕)   เครดิตฟองซิเอร์ 
(๖)   การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 
(๗)  การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินน้ันซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนหรือตราสารการเครดิต 
(๘)   การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น 

พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการท าหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลาง
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดประเภทหรือลักษณะของกิจการด้วยก็ได้  
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๕  

การประกอบกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกิจการน้ัน  
ข้อ ๗ ในการอนุญาตหรือให้สัมปทานตามข้อ ๔ และข้อ ๕ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไข

ใด ๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็น เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไว้ด้วยก็ได้ 
เงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมก็ได้ แต่

ต้องก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรี
เห็นสมควร  

ข้อ ๘ ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการดังต่อไปนี้ หรือกิจการที่มี
สภาพคล้ายคลึงกัน 

(๑)   การธนาคาร 
(๒)  การออมสิน 
(๓)   เครดิตฟองซิเอร์ 
(๔)   การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 
(๕)   การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อ่ืนกู้เงินน้ัน หรือเอาเงินน้ันซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืน หรือตราสารการเครดิต 
(๖)  การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น 

พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการท าหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้
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ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลาง
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว  

ข้อ ๙ ให้กระทรวงคมนาคมมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการรถไฟและการ
เดินอากาศ  

ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ เกี่ยวกับกิจการการ
ชลประทาน และการขุดคลอง  

ข้อ ๑๑ ให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการรถราง การประปา 
การไฟฟ้า และการผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซ โดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ  

ข้อ ๑๒ ให้กระทรวงเศรษฐการมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการประกันภัยและการ
คลังสินค้า หรือกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน 

ข้อ ๑๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการที่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของกระทรวงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้หรือพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังมีอ านาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้ 

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่ าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติกิจการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับมอบหมาย  

ข้อ ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๕ ในระหว่างเวลาท าการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการและ  
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร  

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานตามข้อ ๔ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๕ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และใน
กรณีที่เป็นความผิดต่อเน่ืองกัน ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังท าการฝ่าฝืนอยู่  

ข้อ ๑๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ข้อ ๑๙ บรรดาเงื่อนไขที่รัฐบาลได้ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขาย
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไป  

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตหรือสัมปทานให้ประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน ซึ่ง
ได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  

ข้อ ๒๑ ให้ถือว่ากิจการการประกันภัย การคลังสินค้า การออมสิน เครดิตฟองซิเอร์  
เป็นกิจการที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามข้อ ๕ แล้ว 

ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๒๒ เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศให้กิจการตามข้อ ๕ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
เพิ่มขึ้นจากที่ได้ประกาศไว้แล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รั ฐมนตรีประกาศก าหนด ถ้า
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ภายใน
หกสิบวัน นับแต่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เมื่อได้ยื่นค าขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้แล้ว ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต  

ข้อ ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้  

ข้อ ๒๔ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
จอมพล ถ. กิตติขจร 
  
หัวหน้าคณะปฏิวัติ 
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา  ๑๓๑  ในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ ลงวันที่  ๒๖ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย
โอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการ
เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว 
ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตรา  
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

DPU



197 

ภาคผนวก ช 
Unidroit Convention on International Financial Leasing 
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UNIDROIT CONVENTION ON 
INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING 

 
(Ottawa, 28 May 1988) 

  
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, 
  
RECOGNISING the importance of removing certain legal impediments to the international 
financial leasing of equipment, while maintaining a fair balance of interests between the different 
parties to the transaction, 
AWARE of the need to make international financial leasing more available,  
CONSCIOUS of the fact that the rules of law governing the traditional contract of hire need to be 
adapted to the distinctive triangular relationship created by the financial leasing transaction, 
RECOGNISING therefore the desirability of formulating certain uniform rules relating primarily 
to the civil and commercial law aspects of international financial leasing,  
HAVE AGREED as follows: 
  

CHAPTER I - SPHERE OF APPLICATION AND 
GENERAL PROVISIONS 

 
Article 1 

 
1. - This Convention governs a financial leasing transaction as described in paragraph 2 in which 
one party (the lessor),  

(a) on the specifications of another party (the lessee), enters into an agreement (the 
supply agreement) with a third party (the supplier) under which the lessor acquires plant, capital 
goods or other equipment (the equipment) on terms approved by the lessee so far as they concern 
its interests, and 
  (b) enters into an agreement (the leasing agreement) with the lessee, granting to the 
lessee the right to use the equipment in return for the payment of rentals. 
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2. - The financial leasing transaction referred to in the previous paragraph is a transaction which 
includes the following characteristics: 

(a) the lessee specifies the equipment and selects the supplier without relying primarily on 
the skill and judgment of the lessor; 
(b) the equipment is acquired by the lessor in connection with a leasing agreement which, to 
the knowledge of the supplier, either has been made or is to be made between the lessor and 
the lessee; and 
(c) the rentals payable under the leasing agreement are calculated so as to take into account 
in particular the amortisation of the whole or a substantial part of the cost of the equipment. 

  
3. - This Convention applies whether or not the lessee has or subsequently acquires the option to 
buy the equipment or to hold it on lease for a further period, and whether or not for a nominal 
price or rental. 
  
4. - This Convention applies to financial leasing transactions in relation to all equipment save that 
which is to be used primarily for the lessee's personal, family or household purposes. 
  

Article 2 
  
In the case of one or more sub-leasing transactions involving the same equipment, this 
Convention applies to each transaction which is a financial leasing transaction and is otherwise 
subject to this Convention as if the person from whom the first lessor (as defined in paragraph 1 
of the previous article) acquired the equipment were the supplier and as if the agreement under 
which the equipment was so acquired were the supply agreement. 
  

Article 3 
  
1. - This Convention applies when the lessor and the lessee have their places of business in 
different States and: 
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(a) those States and the State in which the supplier has its place of business are Contracting 
States; or 
(b) both the supply agreement and the leasing agreement are governed by the law of a 
Contracting State. 

  
2. - A reference in this Convention to a party's place of business shall, if it has more than one 
place of business, mean the place of business which has the closest relationship to the relevant 
agreement and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by 
the parties at any time before or at the conclusion of that agreement. 
  

Article 4 
  
1. - The provisions of this Convention shall not cease to apply merely because the equipment has 
become a fixture to or incorporated in land. 
  
2. - Any question whether or not the equipment has become a fixture to or incorporated in land, 
and if so the effect on the rights inter se of the lessor and a person having real rights in the land, 
shall be determined by the law of the State where the land is situated. 
  

Article 5 
  
1. - The application of this Convention may be excluded only if each of the parties to the supply 
agreement and each of the parties to the leasing agreement agree to exclude it. 
  
2. - Where the application of this Convention has not been excluded in accordance with the 
previous paragraph, the parties may, in their relations with each other, derogate from or vary the 
effect of any of its provisions except as stated in Articles 8(3) and 13(3)(b) and (4). 
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Article 6 
  
1. - In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its object and purpose as set 
forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity in its 
application and the observance of good faith in international trade. 
  
2. - Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in 
it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence 
of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private 
international law. 
  

CHAPTER II - RIGHTS AND DUTIES OF THE PARTIES 
 

Article 7 
 

1. - (a) The lessor's real rights in the equipment shall be valid against the lessee's trustee in 
bankruptcy and creditors, including creditors who have obtained an attachment or execution. 

(b) For the purposes of this paragraph “trustee in bankruptcy” includes a liquidator, 
administrator or other person appointed to administer the lessee's estate for the benefit of the 
general body of creditors. 

  
2. - Where by the applicable law the lessor's real rights in the equipment are valid against a person 
referred to in the previous paragraph only on compliance with rules as to public notice, those 
rights shall be valid against that person only if there has been compliance with such rules. 
  
3. - For the purposes of the previous paragraph the applicable law is the law of the State which, at 
the time when a person referred to in paragraph 1 becomes entitled to invoke the rules referred to 
in the previous paragraph, is : 
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(a) in the case of a registered ship, the State in which it is registered in the name of the 
owner (for the purposes of this sub-paragraph a bareboat charterer is deemed not to be the 
owner); 

  
(b) in the case of an aircraft which is registered pursuant to the Convention on International 
Civil Aviation done at Chicago on 7 December 1944, the State in which it is so registered; 

  
(c) in the case of other equipment of a kind normally moved from one State to another, 
including an aircraft engine, the State in which the lessee has its principal place of business; 

  
(d) in the case of all other equipment, the State in which the equipment is situated. 

  
4. - Paragraph 2 shall not affect the provisions of any other treaty under which the lessor's real 
rights in the equipment are required to be recognised. 
  
5. - This article shall not affect the priority of any creditor having: 

(a) a consensual or non-consensual lien or security interest in the equipment arising 
otherwise than by virtue of an attachment or execution, or 
(b) any right of arrest, detention or disposition conferred specifically in relation to ships or 
aircraft under the law applicable by virtue of the rules of private international law. 

  
Article 8 

  
1. - (a) Except as otherwise provided by this Convention or stated in the leasing agreement, the 
lessor shall not incur any liability to the lessee in respect of the equipment save to the extent that 
the lessee has suffered loss as the result of its reliance on the lessor's skill and judgment and of the 
lessor's intervention in the selection of the supplier or the specifications of the equipment. 
  

(b) The lessor shall not, in its capacity of lessor, be liable to third parties for death, personal 
injury or damage to property caused by the equipment. 
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(c) The above provisions of this paragraph shall not govern any liability of the lessor in any 
other capacity, for example as owner. 

  
2. - The lessor warrants that the lessee's quiet possession will not be disturbed by a person who 
has a superior title or right, or who claims a superior title or right and acts under the authority of a 
court, where such title, right or claim is not derived from an act or omission of the lessee. 
  
3. - The parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the previous 
paragraph in so far as the superior title, right or claim is derived from an intentional or grossly 
negligent act or omission of the lessor. 
  
4. - The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect any broader warranty of quiet possession 
by the lessor which is mandatory under the law applicable by virtue of the rules of private 
international law. 
  

Article 9 
  
1. - The lessee shall take proper care of the equipment, use it in a reasonable manner and keep it 
in the condition in which it was delivered, subject to fair wear and tear and to any modification of 
the equipment agreed by the parties. 
  
2. - When the leasing agreement comes to an end the lessee, unless exercising a right to buy the 
equipment or to hold the equipment on lease for a further period, shall return the equipment to the 
lessor in the condition specified in the previous paragraph. 
  

Article 10 
  
1. - The duties of the supplier under the supply agreement shall also be owed to the lessee as if it 
were a party to that agreement and as if the equipment were to be supplied directly to the lessee. 
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However, the supplier shall not be liable to both the lessor and the lessee in respect of the same 
damage. 
  
2. - Nothing in this article shall entitle the lessee to terminate or rescind the supply agreement 
without the consent of the lessor. 
  

Article 11 
  
The lessee's rights derived from the supply agreement under this Convention shall not be affected 
by a variation of any term of the supply agreement previously approved by the lessee unless it 
consented to that variation. 
  

Article 12 
  
1. - Where the equipment is not delivered or is delivered late or fails to conform to the supply 
agreement: 
  

(a) the lessee has the right as against the lessor to reject the equipment or to terminate the 
leasing agreement; and 

  
(b) the lessor has the right to remedy its failure to tender equipment in conformity with the 
supply agreement, as if the lessee had agreed to buy the equipment from the lessor under the 
same terms as those of the supply agreement. 

  
2. - A right conferred by the previous paragraph shall be exercisable in the same manner and shall 
be lost in the same circumstances as if the lessee had agreed to buy the equipment from the lessor 
under the same terms as those of the supply agreement. 
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3. - The lessee shall be entitled to withhold rentals payable under the leasing agreement until the 
lessor has remedied its failure to tender equipment in conformity with the supply agreement or the 
lessee has lost the right to reject the equipment. 
  
4. - Where the lessee has exercised a right to terminate the leasing agreement, the lessee shall be 
entitled to recover any rentals and other sums paid in advance, less a reasonable sum for any 
benefit the lessee has derived from the equipment. 
  
5. - The lessee shall have no other claim against the lessor for non-delivery, delay in delivery or 
delivery of non-conforming equipment except to the extent to which this results from the act or 
omission of the lessor. 
  
6. - Nothing in this article shall affect the lessee's rights against the supplier under Article 10. 
  

Article 13 
  
1. - In the event of default by the lessee, the lessor may recover accrued unpaid rentals, together 
with interest and damages. 
  
2. - Where the lessee's default is substantial, then subject to paragraph 5 the lessor may also 
require accelerated payment of the value of the future rentals, where the leasing agreement so 
provides, or may terminate the leasing agreement and after such termination: 

(a) recover possession of the equipment; and 
(b) recover such damages as will place the lessor in the position in which it would have been 
had the lessee performed the leasing agreement in accordance with its terms. 

  
3. - (a) The leasing agreement may provide for the manner in which the damages recoverable 
under paragraph 2 (b) are to be computed. 
  

DPU



206 

(b) Such provision shall be enforceable between the parties unless it would result in 
damages substantially in excess of those provided for under paragraph 2 (b). The parties 
may not derogate from or vary the effect of the provisions of the present sub-paragraph. 

  
4. - Where the lessor has terminated the leasing agreement, it shall not be entitled to enforce a 
term of that agreement providing for acceleration of payment of future rentals, but the value of 
such rentals may be taken into account in computing damages under paragraphs 2(b) and 3. The 
parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the present paragraph. 
  
5. - The lessor shall not be entitled to exercise its right of acceleration or its right of termination 
under paragraph 2 unless it has by notice given the lessee a reasonable opportunity of remedying 
the default so far as the same may be remedied. 
  
6. - The lessor shall not be entitled to recover damages to the extent that it has failed to take all 
reasonable steps to mitigate its loss.  
  

Article 14 
  
1. - The lessor may transfer or otherwise deal with all or any of its rights in the equipment or 
under the leasing agreement. Such a transfer shall not relieve the lessor of any of its duties under 
the leasing agreement or alter either the nature of the leasing agreement or its legal treatment as 
provided in this Convention. 
  
2. - The lessee may transfer the right to the use of the equipment or any other rights under the 
leasing agreement only with the consent of the lessor and subject to the rights of third parties. 
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CHAPTER III - FINAL PROVISIONS 
 

Article 15 
  
1. - This Convention is open for signature at the concluding meeting of the Diplomatic 
Conference for the Adoption of the Draft Unidroit Conventions on International Factoring and 
International Financial Leasing and will remain open for signature by all States at Ottawa until 31 
December 1990. 
  
2. - This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed 
it. 
  
3. - This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the 
date it is open for signature. 
  
4. - Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal 
instrument to that effect with the depositary. 
  

Article 16 
  
1. - This convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six 
months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 
  
2. - For each State that ratifies, accepts, approves, or accedes to this Convention after the deposit 
of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters 
into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six 
months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 
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Article 17 
  
This Convention does not prevail over any treaty which has already been or may be entered into; 
in particular it shall not affect any liability imposed on any person by existing or future treaties. 
  

Article 18 
  
1. - If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are 
applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, 
ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its 
territorial units or only to one or more of them, and may substitute its declaration by another 
declaration at any time. 
  
2. - These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial 
units to which the Convention extends. 
  
3. - If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not 
all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in 
that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a 
Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends. 
  
4. - If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1, the Convention is to extend to 
all territorial units of that State. 
  

Article 19 
  
1. - Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on matters 
governed by this Convention may at any time declare that the Convention is not to apply where 
the supplier, the lessor and the lessee have their places of business in those States. Such 
declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations. 
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2. - A Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters governed by 
this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the 
Convention is not to apply where the supplier, the lessor and the lessee have their places of 
business in those States. 
  
3. - If a State which is the object of a declaration under the previous paragraph subsequently 
becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the Convention 
enters into force in respect of the new Contracting State, have the affect of a declaration made 
under paragraph 1, provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a 
reciprocal unilateral declaration. 
  

Article 20 
  
A Contracting State may declare at the time of signature, ratification, acceptance, approval or 
accession that it will substitute its domestic law for Article 8(3) if its domestic law does not 
permit the lessor to exclude its liability for its default or negligence. 
  

Article 21 
  
1. - Declarations made under this Convention at the time of signature are subject to confirmation 
upon ratification, acceptance or approval. 
  
2. - Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and to be formally notified 
to the depositary. 
  
3. - A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in 
respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal 
notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the 
expiration of six months after the date of its receipt by the depositary. Reciprocal unilateral 
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declarations under Article 19 take effect on the first day of the month following the expiration of 
six months after the receipt of the latest declaration by the depositary. 
  
4. - Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a 
formal notification in writing addressed to the depositary. Such withdrawal is to take effect on the 
first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the 
notification by the depositary. 
  
5. - A withdrawal of a declaration made under Article 19 renders inoperative in relation to the 
withdrawing State, as from the date on which the withdrawal takes effect, any joint or reciprocal 
unilateral declaration made by another State under that article. 
  

Article 22 
 
No reservations are permitted except those expressly authorised in this Convention. 
  

Article 23 
  
This Convention applies to a financial leasing transaction when the leasing agreement and the 
supply agreement are both concluded on or after the date on which the Convention enters into 
force in respect of the Contracting States referred to in Article 3(1)(a), or of the Contracting State 
or States referred to in paragraph 1(b) of that article. 
  

Article 24 
 

1. - This Convention may be denounced by any Contracting State at any time after the date on 
which it enters into force for that State. 
  
2. - Denunciation is effected by the deposit of an instrument to that effect with the depositary. 
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3. - A denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of six 
months after the deposit of the instrument of denunciation with the depositary. Where a longer 
period for the denunciation to take effect is specified in the instrument of denunciation it takes 
effect upon the expiration of such longer period after its deposit with the depositary. 
  

Article 25 
  
1. - This Convention shall be deposited with the Government of Canada. 
  
2. - The Government of Canada shall: 

(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention and the President of 
the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) of: 

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, together with the date thereof; 
(ii) each declaration made under Articles 18, 19 and 20; 
(iii) the withdrawal of any declaration made under Article 21 (4); 
(iv) the date of entry into force of this Convention; 
(v) the deposit of an instrument of denunciation of this Convention together with the 
date of its deposit and the date on which it takes effect; 

(b) transmit certified true copies of this Convention to all signatory States, to all States 
acceding to the Convention and to the President of the International Institute for the 
Unification of Private Law (Unidroit). 

  
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised by their 
respective Governments, have signed this Convention.  
  
DONE at Ottawa, this twenty-eighth day of May, one thousand nine hundred and eighty-eight, in 
a single original, of which the English and French texts are equally authentic. 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างสัญญาลิสซิ่ง 
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ตัวอย่างสัญญาลิสซิ่ง 
 
สัญญาเช่าฉบับนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ ....................... ณ.......................ระหว่างบริษัท.. .............. 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ..................................... (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า”)  
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้ให้เช่าตกลงซื้อ/ได้ซื้อยานพาหนะดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ตามค าขอร้องของผู้เช่า 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าเช่ายานพาหนะดังกล่าว ตามก าหนดเวลา และข้อก าหนดเงื่อนไข
ดังที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 ดังนั้น สัญญาฉบับนี้ได้ท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงข้อก าหนดข้อสัญญาที่ระบุไว้แล้ว จึงได้ตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้ 
 รายละเอียดการเช่า....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
ข้อ 1. ทรัพย์สินที่เช่า 
 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าและผู้เช่าตกลงเช่าจากผู้ให้เช่า ซึ่งยานพาหนะ (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า” ดังที่ระบุไว้ในรายการที่ (1) ของรายละเอียดการเช่า มีก าหนดเวลาและ
เงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขที่ว่าการช าระค่าเช่าต้องตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี้และต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 
อย่างเคร่งครัด 
 ผู้เช่าเป็นผู้ติดต่อตกลงกับผู้ขายทรัพย์สินที่เช่าโดยผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้ขาย และผู้เช่าขอใช้
บริการทางการเงินจากผู้ให้เช่าในลักษณะเช่าแบบลีสซิ่ ง ดังนั้น ค ารับรอง ค าพรรณนา บรรยาย
สรรพคุณ คุณภาพ ความเหมาะสม การรับประกัน การบริการของผู้ขายหรือผู้ผลิตทรัพย์สินที่เช่า 
หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าระหว่างผู้เช่ากับผู้ขายหากไม่ระบุชัด
แจ้งในสัญญานี้จะไม่ผูกมัดผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าไม่รับผิดชอบความช ารุดบกพร่องใด ๆ ไม่ว่าตรวจ
พบขณะส่งมอบหรือไม่ รวมถึงกรณีที่ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่ใช้แล้วและต้องน าไปซ่อมเพื่อใช้งาน  
ผู้เช่าตกลงว่าเป็นการเช่าตามสภาพและจะไม่ยกเอาปัญหาเร่ืองสภาพของทรัพย์สินที่เช่ามาเป็น
ข้ออ้างในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้ 
ข้อ 2. ก าหนดเวลาเช่า 
 ก าหนดเวลาเช่าของสัญญานี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายการที่ (4) ของรายละเอียด
ของการเช่า 
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ข้อ 3. ค่าเช่า 
 ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า สกุลเงินตราที่ใช้ช าระ และวิธีการที่ต้องน าค่าเช่าไปช าระให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายการที่ (6) ของรายละเอียดการเช่า (ต่อไปนี้เรียกว่า “ค่าเช่า”) ผู้เช่า
จะต้องช าระค่าเช่ารายเดือนทุก ๆ เดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดท้ายสัญญาแก่ผู้ให้เช่า หากวันถึงก าหนดช าระวันใดตรงกับวันหยุดท าการของผู้ให้เช่า
หรือวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ช าระในวันท าการก่อนวันถึงก าหนดช าระดังกล่าว 
ข้อ 4. การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  ผู้เช่าต้องตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายการที่ (3)  ของ
รายละเอียดการเช่า หลังจากที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ขายตามที่แจ้งไว้ในรายการที่ (2) ของ
รายละเอียดการเช่า (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”) หรือจากผู้ให้เช่า แล้วแต่กรณี 
 (2)  ผู้เช่ามีสิทธิเร่ิมใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6.ของสัญญานี้ นับแต่
วันที่ผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่าตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน 
 (3) (ก)  ในกรณีที่ผู้เช่าพบเห็นความช ารุดบกพร่องใด ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ก าหนดกันไว้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน 
  (ข)  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ถือว่าได้มี
การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่ดีเรียบร้อยแล้ว และผู้เช่าไม่มีสิทธิยกข้อคัดค้านใด ๆ ขึ้นว่า
กล่าวในภายหลัง 
 (4) (ก)  ถ้ามีความจ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้การเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ให้
เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของจนติดต่อเตรียมการกับผู้ขายเพื่อให้สามารถส่งมอบทรัพย์สิน
ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าภายในวันที่คาดก าหนดการส่งมอบตามที่ระบุไว้ในรายการที่ (3)  ของรายละเอียด
การเช่า 
  (ข)  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าติดต่อเตรียมการกับผู้ขายไม่ได้ผล ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่า
ทราบโดยไม่ชักช้า และผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะได้ปรึกษากันถึงการเตรียมการอย่างอ่ืนแทน ถ้าผู้ให้เช่า
และผู้เช่าไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับการเตรียมการอย่างอ่ืนแทนได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ให้
เช่าแจ้งผู้ให้เช่าทราบเกี่ยวกับการไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้แล้ว ให้สัญญาเช่านี้เป็นอันสิ้นสุดลง 
และผู้ให้เช่ากับผู้เช่าต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสิ้นสุดของสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว และต่างไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง 
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ข้อ 5. ความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  เมื่อผู้เช่าได้เจรจาตกลงกับผู้ขายและได้เลือกทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการใช้ประโยชน์
ของตนแล้ว ผู้ให้เช่าไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อการที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหรือส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าล่าช้า
หรือต่อความช ารุดบกพร่องหรือต่อคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ทรัพย์สินที่เช่า 
 (2)  ในกรณีที่ผู้เช่าได้รับความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าก็ดี 
การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าล่าช้าก็ดี ความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าก็ดี หรือคุณภาพ
ตลอดจนความเหมาะสมของทรัพย์สินที่เช่าก็ดี ผู้เช่าตกลงจะโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากผู้ขายให้แก่ผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในการ
ที่ผู้เช่าเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขายไม่ได้หรือได้ไม่คุ้มกับความเสียหาย 
 (3)  ข้อก าหนดดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้บังคับกับกรณีความช ารุดบกพร่องที่ไม่อาจ
เห็นประจักษ์ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ได้มีข้อตกลงใด ๆ เป็นพิเศษกับผู้ขายไว้ต่างหาก แต่ไม่ว่า
ข้อความในสัญญาจะระบุไว้อย่างไร ก็ไม่ให้ถือว่าเป็นการรับรองของผู้ให้เช่าที่ให้แก่ผู้เช่าเกี่ยวกับ
ความช ารุดบกพร่องที่ไม่อาจเห็นประจักษ์หรือความเหมาะสมของทรัพย์สินที่เช่า 
 (4)  สัญญานี้และรายละเอียดต่อท้ายประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างผู้ให้เช่ากับ
ผู้เช่า การแสดงเจตนาทั้งหลายของผู้ให้เช่าต่อผู้เช่าก่อนหน้าการท าสัญญานี้ให้ถือว่าถูกยกเลิกไป
โดยสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งในสัญญานี้ 
ข้อ 6. การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  ผู้เช่าต้องปฏิบัติต่อทรัพย์สินที่เช่าดังเช่นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนในเร่ืองเวลาและวิธีการใช้ประโยชน์และการปฏิบัติต่อทรัพย์สินนั้น และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งทั้งหลายของเจ้าหน้าที่รัฐบาลตลอดจนพระราชบัญญัติ 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินประเภทเดียวกัน 
 (2)  ผู้เช่าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่า ส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพย์สินที่ช ารุดหรือที่เกิดแก่บุคคลภายนอก (ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าของผู้เช่า
หรือไม่ก็ตาม) และต้องรับผิดชอบในการชดใช้เงินตลอดจนปลดเปลื้องผู้ให้เช่าให้หลุดพ้นจาก
ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การใช้สิทธิเรียกร้องและการเรียกร้องใด ๆ ที่อาจจะมีผู้เรียกร้องจากผู้ให้เช่า 
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะหรือเป็นผลจากการติดตั้ง กรดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าใน
ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้เช่า 
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 (3)  ผู้เช่าจะไม่ขูด ลบ ขีด ฆ่า ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรบกวน ป้ายชื่อใด ๆ ตัวเลขที่ระบุ
ถึงทรัพย์สินที่เช่า ข้อความแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่า เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมาย หรือหลักฐานอ่ืน ๆ บนทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (4)  ไม่น าทรัพย์สินที่เช่าไปใช้นอกประเทศไทย โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน 
ข้อ 7. การบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าและค่าใช้จ่าย 
 (1)  ผู้เช่าต้องบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลาและต้องซ่อมแซมเมื่อมีความจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง ตลอดจนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตทรัพย์สินที่เช่าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าจะไม่ถือสิทธิหรือกล่าวอ้างว่ามีอ านาจและหน้าที่ในอันที่จะอ้างอิงชื่อของ
ผู้ให้เช่าเพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าหรือเพื่อก่อให้เกิดภาระติดพันใด  ๆ แก่
ทรัพย์สินที่เช่าในการซ่อมแซมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือเพื่อสิ่งใดเป็นอันขาด 
 (2)  ผู้เช่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือทั้งหมด ท าการซ่อมแซม 
ท าการตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าตามปกติและเป็นกรณีพิเศษ ท าการบ ารุงรักษาทุกอย่างทุกชนิด 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในวรรคก่อนของสัญญาข้อนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง  
ผู้เช่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ช ารุดหรือเสียหายด้วยอะไหล่ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเท่า
เทียมกัน และหากไม่ปฏิบัติดังกล่าวผู้เช่าต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่ า
ดังกล่าว เพื่อให้มีการซ่อมแซมให้เรียบร้อยและต้องช าระเงินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเต็มจ านวนในการ
ซ่อมแซมหรือเบี้ยปรับตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ของสัญญานี้ นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้ช าระเงิน  
ค่าซ่อมแซมดังกล่าวไป 
 (3)  ท าและเก็บข้อมูลการบ ารุงรักษาหรือหลักฐานการเข้ารับบริการหรือหลักฐานการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า และแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเหล่านี้ให้ผู้ให้เช่าเมื่อผู้ให้เช่าหรือตัวแทน
ของผู้ให้เช่าร้องขอ 
 (4)  ผู้เช่าต้องรับภาระจ่ายบรรดาค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ภาษีอากร (ถ้ามี) ซึ่ง
อาจก าหนดเรียกเก็บจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ท รัพย์สินที่เช่า การดูแลรักษาหรือการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่า เช่น ค่าทะเบียนและค่าต่ออายุทะเบียน ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน 
ภาษีและเงินใด ๆ ที่ต้องช าระเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ เช่าหรือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินที่เช่าตาม
ก าหนดเวลา และแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินส าหรับการช าระเงินดังกล่าวต่อผู้ให้เช่าเมื่อผู้ให้เช่า
ทวงถามรวมทั้งอากรแสตมป์ที่ต้องปิดบนสัญญานี้ 
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ข้อ 8. การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  ถ้าปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่า ผู้เช่าไม่มี
สิทธิเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าตลอดจนขั้นตอนการท างาน หน้าที่การ
ท างาน หรือคุณภาพของทรัพย์สินที่เช่า 
 (2)  หากผู้เช่าเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้ให้เช่า ผู้เช่าต้องจัดการน าสิ่งดังกล่าวออกไปทันทีที่ผู้ให้เช่าต้องการ หรือท าทรัพย์สิน
ที่เช่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งหมด 
 (3)  บรรดาสิ่งเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท ากับทรัพย์สินที่เช่านั้น  
ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าตกเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เช่า
ด้วย 
ข้อ 9. การห้ามโอนทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  ผู้เช่าขอรับรองว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าภายหลังการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผู้เช่าแล้วยังคงเป็นของผู้ให้เช่าอยู่ และผู้เช่าไม่มีสิทธิโอน ขาย หรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่เช่า  
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ทั้งผู้เช่าต้อง 
ไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยปราศจากความยินยอมเป็น  
ลายลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่า 
 (2)  ผู้ เช่าต้องไม่ยินยอมให้ทรัพย์สินที่ เช่าตกเป็นวัตถุแห่งหนี้ในคดีที่ เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก หรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย หรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพย์สินหรือใช้สิทธิยึด
หน่วงทรัพย์สินที่เช่าไว้ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที เป็นลายลักษณ์
อักษรและผู้เช่าต้องจัดการให้ทรัพย์สินที่เช่าหลุดพ้นจากการกระท าดังกล่าวโดยพลัน 
 (3)  หากมีการโต้แย้งหรือละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้ให้เช่าในขณะที่
ทรัพย์สินที่เช่ายังเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าที่ท าขึ้นนี้ก็ดี หรือภายหลังจากนั้นเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น 
เพราะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าของผู้เช่าก็ดี ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในเงินและค่าใช้จ่าย
ทั้งหลายที่ผู้ให้เช่าได้ใช้จ่ายไปในการจัดการให้พ้นจากการโต้แย้งหรือละเมิดกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 
 (4)  นอกจากการไม่ท าให้เสื่อมเสียสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวมาในวรรคก่อน ๆ ของสัญญา
ข้อนี้แล้ว ผู้เช่ายังไม่มีสิทธิขาย โอน ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ จ าน า หรือก่อให้เกิดภาระติดพัน
หรือละทิ้งให้เสียซึ่งความครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 
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ข้อ 10. การตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า 
 ผู้เช่าตกลงให้อนุญาตอย่างเต็มที่และไม่เพิกถอนการอนุญาตนี้แก่ผู้ให้เช่า ลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้ให้เช่าในการเข้าไปในสถานที่ที่ท าการเก็บทรัพย์สินที่ เช่า เพื่อตรวจตราและ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าในเวลาใด ๆ อันสมควรได้เสมอ 
ข้อ 11.การสูญหายและความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  นับตั้งแต่วันแรกของก าหนดเวลาช าระระยะแรกดังกล่าวในข้อ 2. ของสัญญานี้  
ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบและรับภาระในบรรดาความเสี่ยงภัยทั้งหลายเกี่ยวกับการสูญหายของ
ทรัพย์สินที่เช่าหรือความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจากเหตุใด ๆ (ยกเว้นการช ารุดทรุดโทรมและการเสื่อมสภาพไปตามปกติ) 
 (2)  ในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะต้องกระท า
การดังต่อไปนี้โดยพลันตามที่ผู้ให้เช่าจะก าหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
 (ก)  เปลี่ยนทรัพย์สินที่เช่าด้วยทรัพย์สินที่เหมือนกัน มีสภาพดี และท างานได้
เรียบร้อย หรือ  
 (ข)  จัดการให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีและท างานได้เรียบร้อย 
 (3)  แม้ว่าความในวรรค (2) ของสัญญาข้อนี้จะก าหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม หาก
เกิดกรณีทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดสูญหายไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่ไม่อาจ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดที่กล่าวไว้ในวรรค (2) และวรรค (3)  
ของสัญญา ข้อ 9. แห่งสัญญานี้ และไม่สามารถท าให้ทรัพย์สินที่ เช่าหลุดพ้นจากการกระท า
ดังกล่าว) ผู้เช่าต้องช าระมูลค่าสูญหายที่ก าหนดไว้ในรายการที่ (7)  ของรายละเอียดการเช่า ให้แก่
ผู้ให้เช่าตามมูลค่าในปีที่เกิดเหตุดังกล่าว 
 (4)  หากมีการบังคับตามความในวรรค (2)ของสัญญาข้อนี้ ให้สัญญาเช่าฉบับนี้ยังคงมี
ผลบังคับต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เช่าต้องช าระค่าเช่าต่อไปตามปกติ 
หากมีการบังคับตามความในวรรค (3) ของสัญญาข้อนี้ ให้สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลงเมื่อมีการ
ช าระมูลค่าสูญหายที่ก าหนดไว้ แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ช าระมูลค่าสูญหายที่ก าหนดไว้ ผู้เช่ายังคงต้อง
ช าระค่าเช่าตอ่ไปตามปกติจนกว่าจะได้ช าระมูลค่าสูญหายที่ก าหนดไว้เสร็จสิ้นครบถ้วน 
 (5)  หากมีการบังคับตามความในวรรค (3) ของสัญญาข้อนี้ และผู้เช่าได้ช าระมูลค่า 
สูญหายที่ก าหนดไว้ตามวรรค (3) ของสัญญาข้อนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าในสภาพที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น พร้อมกับสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ให้เช่ามีอยู่ต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อขั้นตอน
การท างาน หน้าที่การท างาน คุณภาพ และสิ่งอื่น ๆ ของทรัพย์สินที่เช่า หรือต่อความสามารถในการ
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ช าระหนี้ของบุคคลภายนอกนั้น และมิให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้ให้ค ารับรองในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับ
ความสมบูรณ์แห่งการโอนดังกล่าว หรือเกี่ยวกับความสามารถที่จะได้รับผลตามสิทธิตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
 
ข้อ 12. การประกันภัย 
 (1)  ผู้เช่าต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ ให้เช่ายอมรับได้ 
โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต้องก าหนดให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์และผู้ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันแต่เพียงผู้เดียว และผู้เช่าจะต้องส่งมอบต้นฉบับของกรมธรรม์ประกันภัย
นั้นแก่ผู้ให้เช่าหนึ่งฉบับและต้องรักษาให้การประกันภัยดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตลอด
ก าหนดเวลาเช่าของสัญญาเช่าฉบับนี้ 
 (2)  ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ก าหนดภัยชนิดต่าง ๆ ที่ต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าไว้และ
การประกันภัยดังกล่าวต้องมีจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเพียงพอที่จะคุ้มมูลค่าสูญหายที่ก าหนดไว้
ของทรัพย์สินที่เช่าดังที่ระบุไว้ในรายการที่ (7) ของรายละเอียดการเช่า ผู้เช่าต้องประกันภัยเพื่อการ
ใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลที่สาม (รวมทั้งการใช้เรียกร้องโดยผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า) อันเกิดขึ้นจากการ
เก็บรักษา หรือการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าด้วย การประกันภัยดังกล่าวต้องกระท าในนามของผู้ให้เช่า
และในจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามที่ผู้ให้เช่าจะเห็นสมควร 
 (3)  ผู้เช่าต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ผู้ให้ เช่าเรียกเก็บ เมื่อมีการท า
สัญญาประกันภัยและเมื่อมีการต่ออายุการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแต่ละคราว 
 (4)  ผู้เช่ามีสิทธิเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการเสี่ยงภัยอ่ืน ๆ ตามที่ผู้เช่าต้องการ
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง แต่ในกรณีที่มิได้เอาประกันภัยเช่นนั้นไว้ ย่อมไม่เป็นการปลดเปลื้อง 
ความรับผิดของผู้เช่าจากบรรดาข้อผูกพันใด ๆ ที่มีอยู่ตามความในข้อ 7.ของสัญญานี้ 
 (5)  การที่มิได้รับชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยใด ๆ ดังกล่าวไว้ในสัญญานี้ ย่อมไม่
ปลดเปลื้องผู้เช่าจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาข้อ 7. หรือตามส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ตามสัญญาฉบับนี้ 
ข้อ 13. การรับเงินที่ใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย 
 (1)  ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับเงินทั้งหมดที่ใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย ในเมื่อมีกรณีที่ได้รับ
การคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น 
 (2)  เงินที่ได้รับจากการใช้ให้ตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้
เช่าที่จะใช้กับ 
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 (ก)  การช าระเงินดังที่ระบุใน อนุวรรค (ก) และ (ข) ของวรรค (2) ของสัญญา  
ข้อ11. 
 (ข)  การช าระเงินแก่ผู้ให้เช่าจากผู้เช่นดังที่ระบุในวรรค (3) ของสัญญา ข้อ 11. 
และ 
 (ค)  การช าระเงินค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือผู้เช่าเนื่องจากเกิดกรณีที่ได้รับ
การคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย 
 (3)  เมื่อมีกรณีที่ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เชา่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรณีดังกล่าวนั้นโดยพลัน และต้องส่งมอบบรรดาเอกสารทั้งหลาย
ที่จ าเป็นเพื่อการรับเงินที่จะใช้ให้ตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชักช้า 
 (4)  เมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนของสัญญาข้อนี้แล้ว ผู้เช่า
ย่อมได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ให้เช่าตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในข้อ 11. ของสัญญานี้ เท่ากับจ านวนที่ใช้ให้ตามสัญญาประกันภัยที่ผู้ให้เช่าได้รับ
ไว้จริง 
ข้อ 14. เงินวางประกัน 
 (1)  ผู้เช่าตกลงจะช าระเงินวางประกันตามที่ระบุไว้ในรายการที่  (5) ของรายละเอียด
การเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าพร้อมกันกับการท าสัญญาเช่าฉบับนี้ เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ตามสัญญา
เช่านี ้
 (2)  เงินวางประกันที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนของสัญญาข้อนี้ จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ 
 (3)  หากผู้เช่าผิดนัดหรือประพฤติผิดข้อก าหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้(รวมทั้งกรณี
ดังกล่าวไว้ในสัญญาข้อ 19. ต่อไปนี้) แล้ว ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิที่จะใช้เงินวางประกันดังกล่าวข้างต้น
ส าหรับการช าระเงินจ านวนใด ๆ ค่าเสียหาย ค่าเช่าที่ค้างช าระ และ/หรือมูลค่าที่สูญหายที่ก าหนดไว้
ตามที่ผู้ให้เช่าจะเห็นสมควร และเว้นแต่ผู้ให้เช่าจะเลิกสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามอนุวรรค (ค) ของ 
วรรค (1) ของสัญญาข้อ 15. เมื่อมีหนังสือทวงถามจากผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะต้องช าระเงินวางประกัน
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ให้เช่าอีก (หรือเงินจ านวนใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ครบจ านวน ดังที่ระบุไว้ใน
รายการที่ (5) ของรายละเอียดการเช่า) เพื่อใช้เป็นเงินวางประกัน และให้ถือปฏิบัติในท านอง
เดียวกันกับเงินวางประกันเดิมตามวรรค (1) ของสัญญาข้อน้ี 
 (4)  ในกรณีที่มีหลักประกันอ่ืนใดมอบให้แก่ผู้ให้เช่านอกเหนือจากเงินวางประกัน 
ดังที่ระบุไว้ในวรรค (1) ของสัญญาข้อนี้ (หรือที่ถือปฏิบัติเสมือนเช่นเงินวางประกันตามความใน
วรรค (3) ของสัญญาข้อน้ี) ให้ถือว่าบรรดาหลักประกันทั้งหลายดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่อเป็นประกันแก่
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บรรดาสิทธิเรียกร้องทั้งหลายของผู้ให้เช่าและล าดับการใช้ประโยชน์จากหลักประกันดังกล่าวให้  
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น 
ข้อ 15. การผิดนัด 
 (1)  หากผู้เช่ามิได้ช าระค่าเช่ารายเดือนดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. ของสัญญานี้งวดใด  
งวดหน่ึง หลังจากที่ค่าเช่าถึงก าหนดต้องช าระแล้วหรือไม่ช าระค่าปรับการช าระเงินเกินก าหนดหรือ
มูลหนี้ที่เพิ่มขึ้นหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ต้องช าระตามสัญญานี้ หรือหากผู้เช่ามิได้เคารพหรือ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อของสัญญาเช่าฉบับนี้ ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิใช้ทางแก้
ความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหลายต่อไปนี้ โดยไม่จ าต้องทวงถามหรือให้ค าบอกกล่าวแก่
ผู้เช่าล่วงหน้า 
 (ก)  ถือว่าบรรดาค่าเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่จะต้องช าระตามสัญญาเช่า
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดถึงก าหนดช าระและผู้เช่าต้องช าระโดยพลัน 
 (ข)  เข้าไปในสถานที่ทรัพย์สินที่เช่าต้ังอยู่ และเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าหรือ
เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่านั้นคืน 
 (ค)  เลิกสัญญาเช่าที่ท าขึ้นนี้ และเรียกให้ผู้เช่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
บรรดาความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงและเป็นผลต่อเนื่องทั้งหมด รวมทั้งการขาดผลก าไร
ด้วย 
 (2)  ถึงแม้ว่าผู้ให้เช่าจะได้ใช้ทางแก้ความเสียหายทั้งหลายที่ก าหนดไว้ในอนุวรรค (ก)
และ(ข) ของวรรคก่อนของสัญญาข้อนี้แล้วก็ตาม ผู้เช่ายังไม่ได้รับการปลดเปลื้องจากความ
รับผิดชอบอื่นใดตามสัญญาเช่านี้ รวมทั้งความรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลาย 
 (3)  ผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินที่เช่านั้นได้รับการจัดหามาให้เช่าเพื่อประโยชน์
ของผู้เช่าโดยเฉพาะ และหากผู้ให้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่ากลับคืนก่อนครบอายุสัญญาเช่านี้ ผู้เช่า  
ก็ทราบดีว่าผู้ให้เช่าไม่สามารถจะน าทรัพย์สินที่เช่ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้เช่า
หรือไม่สามารถจะจ าหน่ายจ่ายโอนต่อบุคคลอ่ืนใดได้ ฉะนั้นหากผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า
ดังระบุไว้ในข้อ (1)ค. ข้างต้นหรือหากสัญญาเช่ามีผลสิ้นสุดลงเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่ าไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าขอให้ค ารับรองและตกลงว่าจะช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่า
อย่างน้อยเท่ากับค่าเช่าส่วนที่เหลือตลอดอายุแห่งสัญญาเช่านี้ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่
จะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา
ของผู้เช่า 
 (4)  ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาหลายคร้ังหลายอย่าง ถ้าผู้ให้เช่ายอมผ่อนผันการผิด
นัดหรือผิดสัญญาครั้งใดไม่ถือว่าเป็นการผ่อนผันการผิดนัดหรือผิดสัญญาคร้ังอื่นอย่างอ่ืน 
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ข้อ 16. เบี้ยปรับ 
 ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ช าระเงินจ านวนใด ๆ รวมทั้งค่าเช่าที่ถึงก าหนดช าระแก่ผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ หรือบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหลายที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายทดรองแทนผู้เช่านั้น ผู้เช่าต้องช าระเบี้ย
ปรับ ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ค่าเช่า ในอัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10 ต่อปี ของค่าเช่าแต่ละงวดที่ยังไม่ได้รับ
ช าระจนครบถ้วน 
 (ข)  บรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ ในอัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10 ต่อปี ค านวณจากจ านวนที่
ต้องช าระ MRR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยส าหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย (Minimum Retail Rate) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีผลบังคับโดยเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)ประกาศบังคับใช้ 
ข้อ 17. การห้ามผู้เช่าโอนสิทธิฯ 
 (1)  สัญญาเช่าที่ท าขึ้นนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า ห้ามผู้เช่าโอนสิทธิหรือข้อผูกพัน
ของตนแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน  
 (2)  บรรดาหนี้อันเป็นตัวเงินของผู้เช่าตามสัญญาเช่านี้ ไม่อาจน ามาใช้หักลบกลบหนี้
กับสิทธิเรียกร้องทั้งหลายที่มีอยู่ต่อผู้ให้เช่า ผู้ขายหรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้ให้เช่า ตลอดจนผู้ทรงสิทธิ
คนก่อน ๆ หรือผู้รับช่วงสิทธิคนต่อ ๆ ไปของผู้ให้เช่า 
ข้อ 18. การโอนสิทธิของผู้ให้เช่า 
 (1)  ภายใต้บังคับแห่งสัญญาเช่านี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะโอน จ าน าทรัพย์สินที่เช่า โดย 
ไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่า 
 (2)  ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะโอนหรือจ าน าสิทธิส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญา
เช่าฉบับนี้ และ/หรือใช้ทรัพย์สินที่เช่ามาเป็นหลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่า 
ข้อ 19. การสิ้นสุดระยะเวลาเช่า 
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
ที่จะใช้ทางแก้ความเสียหายทั้งหลายดังที่ก าหนดไว้ในวรรค (1) ของสัญญาข้อ 15.  โดย  
ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวหรือทวงถามล่วงหน้า และผลของการใช้ทางแก้ความเสียหายดังกล่าวให้
เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในวรรค (2) ของสัญญาข้อดังกล่าวนั้น 
 (ก)  ผู้เช่าหยุดพักกิจการหรือไม่ด าเนินการต่อไป มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือควบเข้ากับกิจการของผู้อื่น 
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 (ข)  เมื่อผู้เช่าถูกบังคับคดีหรือถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือท าการจ าหน่าย  
จ่าย โอนทรัพย์สิน (ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่  
ก็ตาม) หรือเมื่อมีการช าระบัญชีหรือยื่นขอเลิกกิจการของผู้เช่า 
 (ค)  เมื่อผู้เชา่ไม่สามารถช าระหนี้ตามค าพิพากษา 
 (ง)  เมื่อผู้เช่าเข้าท าสัญญาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตน 
 (จ)  ค ารับรอง ค ารับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ให้ไว้เป็นความเท็จหรือ 
ไม่ถูกต้องในสาระส าคัญ 
 (ฉ)  ผู้ค้ าประกันเสียชีวิต หายสาบสูญ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน  
ไร้ความสามารถ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย และผู้เช่าไม่จัดหาผู้ค้ าประกันคนใหม่อันมี
คุณสมบัติตามที่ผู้ให้เช่าก าหนดมาให้ผู้ให้เช่า 
ข้อ 20. รายงานธุรกิจ 
 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม เมื่อผู้ให้เช่าแจ้งความประสงค์ ผู้เช่าต้องรีบจัดหารายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของผู้เช่า สถานที่ ฐานะและสภาพของทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
ผู้ให้เช่าตามที่ผู้ให้เช่าประสงค์ทันที 
ข้อ 21. การส่งมอบคืนทรัพย์สินที่เช่า 
 (1)  เมื่อครบก าหนดเวลาเช่าตามสัญญานี้ หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดเวลาเช่าตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้เช่า 
ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่ผู้ให้เช่าจะก าหนด และหากผู้ให้เช่า
ประสงค์ ผู้เช่าต้องจัดเตรียมทรัพย์สินที่เช่าให้พร้อมไว้ส าหรับลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าหรือ
ผู้ให้เช่าได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า อนึ่ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนี้ผู้ให้เช่าหรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายหรือถอดถอนทรัพย์สินที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดออกจากที่ดิน หรือที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตั้งอยู่และบรรดาค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่
ที่ดินหรืออาคารเนื่องจากการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
 (2)  บรรดาค่าใช้จ่ายในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน ตลอดจนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินที่เช่าอีกนั้น ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบและคู่สัญญาเข้าใจว่าผู้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ของตนต่อไปตามสัญญานี้จนกว่าทรัพย์สินที่เช่าจะถูกส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าได้เข้า
ครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นแล้ว 
ข้อ 22. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ผู้เช่าตกลงว่าหากในภายภาคหน้ารัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เช่า
ยินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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ข้อ 23. ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
 (1)  ผู้เช่าตกลงว่า ข้อก าหนดเพิ่มเติมดังที่ได้ระบุไว้ในรายการที่ (8) ของรายละเอียด
การเช่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าฉบับนี้ และให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมไป
ตามข้อก าหนดเพิ่มเติมนั้น 
 (2)  บรรดาหัวข้อของวรรคในข้อต่าง ๆ ของสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น 
และไม่ใช่มีไว้เพื่อช่วยเหลือในการตีความบรรดาข้อก าหนดต่าง ๆ ของสัญญาฉบับนี้ 
ข้อ 24. เขตอ านาจศาลฯลฯ 
 (1)  สัญญาเช่าฉบับนี้ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญา
ตกลงยอมรับเขตอ านาจศาลศาลแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
 (2)  หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้และตกลงกันไม่ได้ คู่สัญญาตกลงให้
ฟ้องร้องคดีต่อกัน ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการท าสัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้น คู่สัญญาจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญข้างท้ายนี้ 
 
 
ลงชื่อ........................... ผู้เช่า   ลงชื่อ ............................... ผู้ให้เช่า 
     (                                  )          (                                ) 
 
ลงชื่อ ...........................พยาน   ลงชื่อ .................................. พยาน 
     (                                  )                           (                                  )  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล นางสาววรรัตน์  ทองเจริญ 
คุณวุฒกิารศึกษา ปีการศึกษา 2551 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของ 
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 64 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน พนักงานหลักประกัน 
 อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 
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