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ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

เรื่อง

ของการเช่าซือ้ นัน้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 บัญญัตวิ า่ “อันว่าเช่า
ซือ้ นัน้ คือ สัญญาซึง่ เจ้าของเอาทรัพย์สนิ ออกให้เช่าและให้คำ� มัน่
ว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้
เช่า โดยเงือ่ นไขทีผ่ เู้ ช่าได้ใช้เงินจ�ำนวนนัน้ เท่านีค้ ราว” เมือ่ พิจารณา
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ตามตัวบทแล้วจะเห็นได้ว่า สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง ที่มี
ลักษณะเป็นสัญญาเช่าบวกกับค�ำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งผู้ให้เช่าซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ทเี่ ช่าซือ้ ให้แก่ผเู้ ช่าซือ้ เมือ่ ผูเ้ ช่าซือ้ ช�ำระค่าเช่าซือ้ ครบถ้วนแล้ว
ในระหว่างอายุสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ด้วยเหตุที่ว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นเป็นการให้
ค�ำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิแก่ผู้
เช่าโดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้เงินค่าเช่าซื้อตามจ�ำนวนงวดที่ระบุ
ไว้ในสัญญาเช่าซื้อ เว้นแต่ผู้เช่าซื้อจะประพฤติผิดสัญญาเช่าซื้อที่
ก�ำหนดไว้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 574 ความว่า “ในกรณีผิดนัด
ไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กัน หรือกระท�ำผิดสัญญาในข้อทีเ่ ป็นส่วน
ส�ำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้น
บรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน
และเจ้าของทรัพย์สนิ ชอบทีจ่ ะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สนิ นัน้ ได้
ด้วย”
ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ.2543 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ได้มีประกาศเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและมีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2543 โดยได้แก้ไขให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบ อย่างเช่นกรณีในเรื่องการบอกเลิก
สัญญา ผู้เช่าซื้อจะต้องผิดนัดช�ำระค่าเช่าซื้อ 3 งวด
ติดๆ กันและผูใ้ ห้เช่าซือ้ ต้องมีหนังสือทวงถามให้ชำ� ระค่างวด
ที่ค้างก่อนอย่างน้อย 30 วัน หากผู้เช่าซื้อเพิกเฉย ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะ

บอกเลิกสัญญาได้ หรือในเรือ่ งของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่าซือ้ หากสูญหาย
ถูกท�ำลาย ถูกยึด ถูกริบ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ ห้ามใช้ข้อ
สัญญาที่ก�ำหนดให้ผู้เช่าซื้อรับผิดช�ำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตาม
สัญญา คือ ไม่ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญา
อาจต้องรับผิดเฉพาะค่าเสียหาย เบี้ยปรับ ค่าติดตามทวงถาม ค่า
ทนายความเท่าที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินและมีเหตุผลอันสมควร
เท่านั้น
ในเรื่องกรณีรถยนต์สูญหายอันไม่ใช่เป็นความผิดของผู้เช่า
ซื้อ เคยมีค�ำพิพากษาของศาลฎีกาได้เคยตัดสินเรื่องนี้ไว้ในท�ำนองที่
ว่า เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อถูกลักไป สัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้ให้เช่าซื้อ
กับผูเ้ ช่าซือ้ ย่อมเลิกกัน ผูใ้ ห้เช่าซือ้ คงมีสทิ ธิรบิ ค่าเช่าซือ้ ทีส่ ง่ ไว้แล้ว
ส่วนค่าเช่าซือ้ ทีย่ งั ขาดอยูน่ นั้ ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ไม่มสี ทิ ธิเรียกให้ผเู้ ช่าซือ้
ช�ำระ แม้สญ
ั ญาจะมีขอ้ ตกลงให้ผใู้ ห้เช่าซือ้ เรียกค่าเช่าซือ้ ทีย่ งั ขาด
อยู่ก็ตาม
เทียบเคียงค�ำพิพากษาฎีกาที่ 10417/2551 คดีมีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามที่จ�ำเลยทั้งสองฎีกาประการแรกว่า จ�ำเลยทั้งสองต้อง
รับผิดช�ำระค่าเสียหายตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 หรือไม่
จ�ำเลยทั้งสองยังเบิกความยืนยันว่า รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปเมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2541 และได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานโดยโจทก์ไม่
ได้นำ� สืบโต้แย้งให้เป็นอย่างอืน่ จึงฟังได้วา่ รถยนต์ทเี่ ช่าซือ้ ได้สญ
ู หาย
ไปจริงก่อนโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเนื่องจากสัญญาเช่า
ซื้อ เป็นสัญญาเช่าทรัพย์รวมกับค�ำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินที่ให้เช่า
สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่ง เมื่อรถยนต์ที่
เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 ดังนี้ สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับ

จ�ำเลยที่ 1 จึงเลิกกันนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่รถยนต์
ที่เช่าซื้อสูญหาย เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการสูญหายเป็นเพราะ
ความผิดของจ�ำเลยที่ 1 โจทก์จะฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างช�ำระอยู่
นับแต่วันที่รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไม่ได้ แต่ตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ
4. ก�ำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการใช้ การ
เก็บรักษาทรัพย์ที่เช่าซื้อแม้เป็นเหตุสุดวิสัยและตามข้อ 7. ได้ก�ำหนด
ให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดเงินค่าเช่าซื้อ ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีสัญญา
เช่าซื้อได้ยกเลิกเพิกถอนไม่ว่าเหตุใด ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบถ้วน
ย่อมหมายความรวมถึงผู้เช่าซื้อต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อเกี่ยวกับค่า
เสียหายค่าเช่าซื้อที่ค้างช�ำระในกรณีสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเพราะเหตุ
รถยนต์เช่าซือ้ สูญหายด้วย ข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นการก�ำหนดค่าเสีย
หายไว้ ล ่ ว งหน้ า ในลั ก ษณะเป็ น เบี้ ย ปรั บ ย่ อ มใช้ บั ง คั บ ได้ ต าม
กฎหมาย หากพฤติการณ์ปรากฏว่าสูงเกินส่วนศาลย่อมก�ำหนดให้
ตามสมควรแก่ความเสียหายได้ การทีโ่ จทก์ฟอ้ งเรียกค่าเสียหายเป็น
ค่าเช่าซื้อที่ค้างช�ำระ ค่าใช้จ่ายในการติดตามรถตามที่ก�ำหนดใน
สัญญาและศาลล่างทั้งสองก�ำหนดให้ โดยถือว่าเป็นเบี้ยปรับนั้น ถือ
ได้ว่าเป็นการก�ำหนดค่าเสียหาย ตามที่โจทก์กล่าวในค�ำฟ้องไม่เกิน
ค�ำขอของโจทก์ตามทีจ่ ำ� เลยทัง้ สองฎีกาอย่างใด เมือ่ พิเคราะห์ถงึ ราคา
รถยนต์ที่แท้จริงประกอบกับค่าเช่าซื้อที่จ�ำเลยที่ 1 ได้ช�ำระแก่โจทก์
และรถยนต์ยอ่ มเสือ่ มราคาไปเพราะการใช้ตามปกติแล้ว เห็นว่าทีศ่ าล
ล่างทั้งสองก�ำหนดค่าเสียหายมา 251,000 บาท นั้นเหมาะสมแล้ว
บทสรุปส่งท้าย อย่างไรก็ตามการสูญหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ซือ้ นัน้ จะต้องเป็นการสูญหายทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นการสูญหายทีแ่ ท้จริง
ทีไ่ ม่ใช่เป็นความผิดของผูเ้ ช่าซือ้ มิใช่เป็นการเสแสร้งแต่งเรือ่ งขึน้ เพือ่
จะได้ไม่ต้องรับผิดตามสัญญา มิฉะนั้นจะกลายเป็นความผิดอาญา
ข้อหาฉ้อโกง หรือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน หรือยักยอกทรัพย์ได้
และอีกหลายข้อหาจะตามมา ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการโกหกแต่งเรื่องเท็จ
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