
สรุปสรุป
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา

เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสญัญา พ.ศ. 2565



สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค
โดยคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา
ได้มีการพิจารณา ทบทวน แก้ไข 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา 
เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์และสภาพสงัคมในปัจจุบนั 

รวมถึงคุ้มครองผูเ้ช่าซือ้รถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์จากเงือ่นไข
สญัญาเช่าซือ้ท่ีไม่เป็นธรรม

หลักการและเหตุผล



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ



รถยนต์ใหม่

รถยนต์ใชแ้ล้ว

รถจกัรยานยนต์

ไม่เกินรอ้ยละ 10

ไม่เกินรอ้ยละ 15

ไม่เกินรอ้ยละ 23

เพ่ิมใหม่เพ่ิมใหม่จากประกาศฉบบัเดิม



มูลหนีท่ี้ขาดอยู่
คํานวณจากค่างวดผิดนัด ค่างวดท่ีไม่ถึงกําหนดชําระและค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายในการทวงถามหนี ้

เพ่ิมใหม่ข้อ 5 (4) ก. วรรคสาม (ต่ิงหนี)้

ต้องแจง้ผูคํ้า้ประกันทราบไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัประมูล

ข้อ 5 (4) ข. (การขายทอดตลาด/ประมูลรถ)

ประมูลครัง้แรก ต้องแจง้ผูเ้ช่าซือ้และผูคํ้า้ประกันทราบและห้ามปรบัลดราคา
เวน้แต่จะมีหนังสือแจง้ผูเ้ช่าซือ้และผูคํ้า้ประกันทราบก่อน



ประกาศฉบบัใหม่ประกาศฉบบัใหม่

ประกาศฉบบัเดิม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์

เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2561

ชําระค่างวดไม่เกิน 1 ใน 3

ชําระค่างวดมากกว่า 2 ใน 3

ชําระมากกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3

        ลดท้ังหมด (ฟรี)

        ลดไม่น้อยกว่า 70%

        ลดไม่น้อยกว่า 60%

ของดอกเบีย้
ท่ียงัไม่ถึง

กําหนดชําระ

ต้องลดให้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระต้องลดให้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2565



ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญาเร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2565

คิดได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ต่อปี จากยอดหนีท่ี้ผิดนัด



การบงัคับใช้

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ้
รถยนต์และรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจที่ควบคุมสญัญา พ.ศ. 2565

เร่ิมบงัคับใชว้นัท่ี 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไปเร่ิมบงัคับใชว้นัท่ี 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

คงใชบ้งัคับได้ต่อไปคงใชบ้งัคับได้ต่อไป
ตามประกาศฯ ฉบบัปี 2561ตามประกาศฯ ฉบบัปี 2561

กรณีสญัญาเช่าซือ้รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ท่ี

ทําก่อนวนัท่ี 10 มกราคม 2566ทําก่อนวนัท่ี 10 มกราคม 2566



***ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครัง้***

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูล
(Stakeholder)(Stakeholder)

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. กรมบงัคับคดี
4. กรมการปกครอง
5. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6. กรมสรรพากร
7. กรมการขนส่งทางบก

ภาครฐั ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

1. สมาคมเพ่ือการคุ้มครองผูบ้ริโภค

2. มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค

3. สมาพนัธช์มรมคุ้มครองผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร

4. สภาองค์กรของผูบ้ริโภค

5. มูลนิธิสภุา วงศ์เสนา เพ่ือการปฏิรูปสิทธิลูกหนี ้

6. ชมรม/สมาคมคุ้มครองผูบ้ริโภคในส่วนภูมิภาค/ท้องถ่ิน

7. สมาคมธนาคารไทย

8. สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย

9. สมาคมธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ไทย

10. สมาคมผูป้ระกอบการขายรถยนต์ใชแ้ล้ว

11. สมาคมการค้าผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ

12. บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

13. บริษทั มิตรชยั ลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

14. บริษทั กรุงไทย ออโต้ลีส จํากัด

15. บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด

16. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จํากัด (มหาชน)

17. บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด (มหาชน)

18. บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

19. บริษทั ซมับิท แคปปิตอล ลีสซ่ิง จํากัด

20. บริษทั ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จํากัด

21. บริษทั เงนิติดล้อ จํากัด (มหาชน)

22. บริษทั นิสสนั ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

23. บริษทั โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

24. บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด

25. บริษทั ฮอนด้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

26. บริษทั แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด

27. บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

28. บริษทั สากลการประมูล จํากัด



มาตรการภายหลังประกาศใช้
ก่อนประกาศฯ มีผลบงัคับใช ้(10 มกราคม 2566)

ประชาสมัพนัธ์

โดยจดัทําคลิป VDO และภาพนิ่งชีแ้จงประกาศฯ
จดัทําชุดประชาสมัพนัธ ์เพ่ือใหค้ณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคจงัหวดัและอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคทอ้งถิน่ทราบ

1. เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 จดัให้มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน
2. วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 ประชุมผูป้ระกอบการให้เช่าซ่ือรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ สมาธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เพ่ือชีแ้จงสรา้งความเข้าใจ
3. ประชาสมัพนัธ์

ติดตามประเมินผลสมัฤทธิข์องประกาศฯ โดยเฉพาะเร่ืองอตัราดอกเบีย้
เพ่ือพิจารณาตามกรอบเวลาท่ีกําหนดทุก 3 ปี

หลังประกาศฯ บงัคับใช้


