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CHAPTER I.

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

GENERAL PROVISIONS.
Ob.487

A contract of hire of property or a lease is a
contract whereby a person, called the lessor,
agrees to let another person, called the lessee,
have the use or profits of the property for a
limited period of time, and the lessee agrees to
pay therefor a remuneration called rent.
Ob.488

A lease of immove//able property is void unless
made in writing.

๕๓๗

๕๓๗

เรียกว่าผู้ใหูเช่า ตกลงใหูบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่า

เรียกว่าผู้ใหูเช่า ตกลงใหูบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่า

ระยะเวลาอันมีจำากัด และผู้เช่าตกลงจะใหูค่าเช่าเพื่อการ

ระยะเวลาอันมีจำากัด และผู้เช่าตกลงจะใหูค่าเช่าเพื่อการ

อันว่าเช่าทรัพย์สน
ิ นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

ไดูใชูฤาไดูร ับประโยชน์ในทรัพย์สน
ิ อย่างใดอย่างหนึ่งชัว่
นั้น

อันว่าเช่าทรัพย์สน
ิ นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

ไดูใชูหรือไดูร ับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชัว่
นั้น

๕๓๘

๕๓๘

เปนโมฆะ

อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ ายที่ตูองรับผิดเป็ นสำาคัญ

นั้นคงเปนอันสมบ้รณ์แต่เพียงสามปี

ไซรู หากมิไดูทำาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เช่าอสังหาริมทรัพย์ หากมิไดูทำาเปนหนังสือ ท่านว่า

เช่าอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั ถูามิไดูมีหลักฐานเป็ นหนังสือ

อนึ่งถูาเช่ากันมีกำาหนดกว่าสามปี ขึ้นไป หากมิไดูจด
ท่านว่าจะฟู องรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่ ถูาเช่ามีกำาหนด
If the lease is for more than three years, it is
void unless also registered by the proper official. ทะเบียนต่อพนักงานผู้เปนเจูาน่าที่ดูวยไซรู ท่านว่าการเช่า กว่าสามปี ขึ้นไป หรือกำาหนดตลอดอายุของผู้เช่าผู้ใหูเช่า

เจูาหนูาที่ ท่านว่าการเช่านั้น จะฟู องรูองใหูบังคับคดีไดูแต่
เพียงสามปี

Ob.489

Costs of a contract of hire must be borne by
both parties equally.
Ob.491

๕๓๙

๕๓๙

เสมอกันทั้งสองฝ่ าย

ออกใชูเสมอกันทั้งสองฝ่ าย

๕๔๐

๕๔๐

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาเช่านั้น ค่้สัญญาพึงออกใชู

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาเช่น[=เช่า]นั้น ค่้สัญญาพึง
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No lease may be made for a period exceeding
อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านหูามมิใหูเช่ากันกำาหนดเวลา
อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านหูามมิใหูเช่ากันกำาหนดเวลา
twenty years, provided that an existing lease may เกินกว่าสามสิบปี ถูาไดูสัญญากันไวูเปนกำาหนดเวลานาน เกินกว่าสามสิบปี ถูาไดูสัญญากันไวูเป็ นกำาหนดเวลานาน
be renewed for a period not exceeding twenty
กว่านั้น ท่านก็ใหูลดลงมาเปนสามสิบปี
กว่านั้น ท่านก็ใหูลดลงมาเป็ นสามสิบปี
years after the date of renewal.
Ob.492

Leases made or renewed for more than twenty
years are valid for twenty years only.
Ob.493

อนึ่งกำาหนดเวลาเช่าดัง่ กล่าวนี้ เมื่อสิ้นลงแลูวจะต่อ

อนึ่งกำาหนดเวลาเช่าดัง่ กล่าวนี้ เมื่อสิ้นลงแลูวจะต่อ

สัญญาอีกก็ไดู แต่ตูองอย่าใหูเกินสามสิบปี นับแต่วน
ั ต่อ

สัญญาอีกก็ไดู แต่ตูองอย่าใหูเกินสามสิบปี นับแต่วน
ั ต่อ

๕๔๑

๕๔๑

๕๔๒

๕๔๒

นั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

คนนั้นมีสท
ิ ธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

๕๔๓

๕๔๓

สัญญา

สัญญา

A lease may be made for the duration of the life
สัญญาเช่านั้น จะทำากันเปนกำาหนดว่าตลอดอายุของผู้
สัญญาเช่น[=เช่า]นั้น จะทำากันเป็ นกำาหนดว่าตลอด
of the lessor or of the lessee.
ใหูเช่าฤาของผู้เช่าก็ใหูทำาไดู
อายุของผู้ใหูเช่าหรือของผู้เช่าก็ใหูทำาไดู
Ob.494

When several persons claim the same movable
บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อันเดียวกัน
บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อันเดียวกัน
property under different leases, the lessee who
อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไป อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไป
has first taken possession of the property by
อย่้ในเงื้ อมมือผู้เช่าคนใดก่อนดูวยสัญญาเช่าทรัพย์น้ น
ั คน อย่้ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนดูวยสัญญาเช่าทรัพย์น้ น
ั
virtue of his 1ease shall be preferred.
Ob.495

When several persons claim the same
บุคคลหลายคนเรียกรูองเอาอสังหาริมทรัพย์อัน
immovable property under different leases:
เดียวกัน อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านใหู
1) if none of the leases is required by law to be วินจิ ฉัยดัง่ ต่อไปนี้
registered, the lessee who has first taken
(๑) ถูาการเช่านั้นเปนประเภทซึ่งมิไดูบังคับไวูโดย
possession of the property by virtue of his lease
กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซึ่ง
shall be preferred:
ไดูทรัพย์สน
ิ ไปไวูในเงื้ อมมือก่อนดูวยสัญญาเช่า
2) if all the leases are required by law to be

บุคคลหลายคนเรียกรูองเอาอสังหาริมทรัพย์อัน

เดียวกัน อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านใหู
วินิจฉัยดัง่ ต่อไปนี้

(๑) ถูาการเช่านั้นเป็ นประเภทซึ่งมิไดูบังคับไวูโดย

กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซึ่ง

ไดูทรัพย์สน
ิ ไปไวูในครอบครองก่อนดูวยสัญญาเช่า
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registered the lessee whose lease was first
registered shall be preferred;
3) if there is a conflict between a lease which is
required by law, and a lease which is not required
by law, to be registered, the lessee whose lease
has been registered[,] shall be preferred unless
the other lessee has taken possession of the
property by virtue of his lease before the date of
registration.

(29)

ของตนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

(๒) ถูาการเช่าทุกๆ รายเปนประเภทซึ่งบังคับไวูโดย

กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซึ่ง

พ.ศ. ๒๔๗๑
ของตนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

(๒) ถูาการเช่าทุกๆ รายเป็ นประเภทซึ่งบังคับไวูโดย

กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซึ่ง

ไดูจดทะเบียนการเช่าของตนก่อนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่า
คนอื่น ๆ

(๓) ถูาการเช่ามีท้ งั ประเภทซึ่งตูองจดทะเบียนและ

ประเภทซึ่งไม่ตูองจดทะเบียนตามกฎหมายยันกัน

ไดูจดทะเบียนการเช่าของตนก่อนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่า
คนอื่น ๆ

(๓) ถูาการเช่ามีท้ งั ประเภทซึ่งตูองจดทะเบียนและ

ประเภทซึ่งไม่ตูองจดทะเบียนตามกฎหมายยันกัน

อย่้ไซรู ท่านว่าผู้เช่าที่ไดูจดทะเบียนการเช่าของตน

อย่้ไซรู ท่านว่าผู้เช่าที่ไดูจดทะเบียนการเช่าของตน

ก่อนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ เวูนแต่ผู้เช่าคนอื่น

ก่อนนั้น มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ เวูนแต่ผู้เช่าคนอื่น

จะไดูทรัพย์สินนั้นไปไวูในเงื้ อมมือดูวยการเช่าของ

จะไดูทรัพย์สินนั้นไปไวูในครอบครองดูวยการเช่า

ตนเสียแต่ก่อนวันจดทะเบียนนั้นแลูว
-

ของตนเสียแต่ก่อนวันจดทะเบียนนั้นแลูว

๕๔๔

๕๔๔

ช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งก็ดี ฤาโอนสิทธิของตนอันมีใน

ของตนอันมีในทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะใหูเช่าช่วง ฤาแบ่งใหูเช่า

ทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดฤาแต่บางส่วน ใหูแก่บุคคล

ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะใหูเช่าช่วงหรือโอนสิทธิ

ใหูแก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่ เวูนแต่จะไดู

ภายนอกก็ดี ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่ เวูนแต่จะไดูตกลงกัน ตกลงกันไวูเป็ นอย่างอื่นในสัญญาเช่า
ไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถูาผู้เช่าประพฤติฝ่าฝื นบทบัญญัติอันนี้ ผู้ใหูเช่าจะบอก

ถูาผู้เช่าประพฤติฝ่าฝื นบทบัญญัติอันนี้ ผู้ใหูเช่าจะเลิก เลิกสัญญาเสียก็ไดู

สัญญาเสียก็ไดู
-

๕๔๕

ถูาผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปใหูผู้อ่ น
ื เช่าช่วงอีก

๕๔๕

ถูาผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปใหูผู้อ่ น
ื เช่าช่วงอีก

ทอดหนึ่งโดยชอบ ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมตูองรับผิดต่อผู้ใหู ทอดหนึ่งโดยชอบ ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมตูองรับผิดต่อผู้ใหู
เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้ หากผู้เช่าช่วงจะไดูใชูค่า

เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้ หากผู้เช่าช่วงจะไดูใชูค่า
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เช่าใหูแก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป เช่าใหูแก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้น
นขูอต่อสู้ผู้ใหูเช่าไดูไม่

เป็ นขูอต่อสู้ผู้ใหูเช่าไดูไม่

ของตนต่อผู้เช่า

ของตนต่อผู้เช่า

อนึ่งบทบัญญัติอันนี้ ไม่หูามการที่ผู้ใหูเช่าจะใชูสิทธิ

CHAPTER II.

อนึ่งบทบัญญัติอันนี้ ไม่หูามการที่ผู้ใหูเช่าจะใชูสิทธิ

หมวด ๒ น่ าที่และความรับผิดของผู้ใหูเช่า หมวด ๒ หนู าทีแ
่ ละความรับผิดของผูใ้ หูเช่า

DUTIES AND LIABILITIES OF THE LESSOR.
Ob.497

The lessor is bound to deliver the property
hired in such a condition as renders it fit for
ordinary purposes or for the purposes appearing
from the contract.
Ob.499

The lessor is bound to reimburse to the lessee
any necessary expenses incurred by him for the
preservation of the property hired, except
expenses for ordinary maintenance and petty
repairs.
Ob.500

In case of delivery in unsuitable condition, the
lessee may determine the contract.

Ob.501

In case of a defect existing in the property hired

๕๔๖

๕๔๖

อันซ่อมแซมดีแลูว

อันซ่อมแซมดีแลูว

๕๔๗

๕๔๗

เพื่อรักษาทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ใหูเช่าจำาตูองชดใชู

เพื่อรักษาทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ใหูเช่าจำาตูองชดใชู

เพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กนูอย

เพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กนูอย

ผู้ใหูเช่าจำาตูองส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งใหูเช่านั้นในสภาพ

ผู้เช่าตูองเสียค่าใชูจ่ายไปโดยความจำาเปนและสมควร

ใหูแก่ผู้เช่า เวูนแต่ค่าใชูจ่ายเพื่อบำารุงรักษาตามปกติและ

ผู้ใหูเช่าจำาตูองส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งใหูเช่านั้นในสภาพ

ผู้เช่าตูองเสียค่าใชูจ่ายไปโดยความจำาเป็ นและสมควร

ใหูแก่ผู้เช่า เวูนแต่ค่าใชูจ่ายเพื่อบำารุงรักษาตามปกติและ

๕๔๘

๕๔๘

ประโยชน์อันมุ่งจะใชู ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

เหมาะแก่การใชูเพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิก

๕๔๙

๕๔๙

ถูาผู้ใหูเช่าส่งมอบทรัพย์สินโดยสภาพไม่เหมาะแก่

การส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ใหู

ถูาผู้ใหูเช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่

สัญญาก็ไดู

การส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ใหู

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

(31)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)

พ.ศ. ๒๔๗๑

and impairing its fitness for ordinary purposes or เช่าในกรณีชำารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งขูอ
for the purposes appearing from the lease, the
สัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดก็ดี เหล่านี้ ท่านใหูบังคับดูวย
lessee may determine the contract.

เช่าในกรณีชำารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งขูอ

ขายอนุโลมความตามควร
The foregoing provision applies whether the
lessor knew or did not know of the existence of
the defect.
A property hired which is not kept in good
order and repair is a defective property within the
meaning of this section.

ขายอนุโลมความตามควร

สัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดก็ดี เหล่านี้ ท่านใหูบังคับดูวย

บทบัญญัติท้ งั หลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าดูวยการซื้ อ บทบัญญัติท้ งั หลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าดูวยการซื้ อ

Ob.498

The lessor is bound to keep the property hired
in good order and repair during the continuance
of the contract.
In case of houses or other buildings, this
includes at least the repairing of the roofs, timber,
walls and floors, and the repainting of the inside
and outside at reasonable intervals.
Ob.503

If the defect is not such as would deprive the
lessee of the use and profits of the property hired,
and can be remedied by the lessor, the lessee
must first notify. the lessor to make it good. If the
defect is not made good within a reasonable time,
the lessee may determine the contract.

๕๕๐

๕๕๐

ขึ้นในระหว่างเวลาเช่า และผู้ใหูเช่าตูองจัดการซ่อมแซม

ขึ้นในระวาง[=ระหว่าง]เวลาเช่า และผู้ใหูเช่าตูองจัดการ

ชนิดซึ่งมีกฎหมายฤาจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงตูองทำา

ซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะ

๕๕๑

๕๕๑

ผู้ใหูเช่าย่อมตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องอันเกิด

ผู้ใหูเช่าย่อมตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องอันเกิด

ทุกอย่างบันดาซึ่งเปนการจำาเปนขึ้น เวูนแต่การซ่อมแซม ซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็ นการจำาเป็ นขึ้น เวูนแต่การ
เอง

ถูาความจำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นไม่เปน

พึงตูองทำาเอง

ถูาความจำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นไม่เป็ น

เหตุถึงแก่ผู้เช่าจะตูองปราศจากการใชู ฤาการทำาประโยชน์ เหตุถึงแก่ผู้เช่าจะตูองปราศจากการใชูและประโยชน์ และ
และผู้ใหูเช่ายังแกูไขไดูไซรู ผู้เช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้ใหู

เช่าใหูจัดการแกูไขความจำารุดบกพร่องนั้นก่อน ถูาและผู้

ผู้ใหูเช่ายังแกูไขไดูไซรู ผู้เช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้ใหูเช่าใหู
จัดการแกูไขความจำารุดบกพร่องนั้นก่อน ถูาและผู้ใหูเช่า

ใหูเช่าไม่จัดทำาใหูคืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอก ไม่จัดทำาใหูคน
ื ดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิก
เลิกสัญญาเสียก็ไดู

สัญญาเสียก็ไดู หากว่าความจำารุดบกพร่องนั้นรูายแรงถึง

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

(32)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)

พ.ศ. ๒๔๗๑
สมควรจะทำาเช่นนั้น

CHAPTER III.

หมวด ๓ น่ าที่และความรับผิดของผู้เช่า

หมวด ๓ หนู าที่และความรับผิดของผู้เช่า

DUTIES AND LIABILITIES OF THE LESSEE.
Ob.517

The lessee cannot use the property hired for
purposes other than ordinary purposes or
purposes appearing from the contract.
Ob.518

๕๕๒

๕๕๒

ที่ใชูกันตามประเพณีนิยมปรกติ ฤาการดังกำาหนดไวูใน

ที่ใชูกันตามประเพณีนิยมปกติ หรือการดัง่ กำาหนดไวูใน

๕๕๓

๕๕๓

อันผู้เช่าจะใชูทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจาก

สัญญานั้น ท่านว่าหาอาจจะทำาไดูไม่

The lessee is bound to take as much care of the
ผู้เช่าจำาตูองสงวนทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นเสมอกับที่
property hired as a person of ordinary prudence วิญญ้ชนสงวนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และตูอง
would take of his own property.
บำารุงรักษาทั้งทำาการซ่อมแซมเล็กนูอยดูวย
Ob.520

If the lessee uses the property hired contra to
the provisions of Sections// 517, 518 or 519, or
contra to the terms of the contract, the lessor may
notify the lessee to comply with such provisions
or terms, and if the lessee fails to comply with
such notice, the lesson may determine the
contract.
Ob.522

๕๕๔

ถูาผู้เช่ากระทำาฝ่ าฝื นบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒, ๕๕๓

อันผู้เช่าจะใชูทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจาก

สัญญานั้น ท่านว่าหาอาจจะทำาไดูไม่

ผู้เช่าจำาตูองสงวนทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นเสมอกับที่

วิญญ้ชนสงวนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และตูอง
บำารุงรักษาทั้งทำาการซ่อมแซมเล็กนูอยดูวย

๕๕๔

ถูาผู้เช่ากระทำาฝ่ าฝื นบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒ มาตรา

ฤาฝ่ าฝื นขูอสัญญา ผู้ใหูเช่าจะบอกกล่าวใหูผู้เช่าปฏิบัติใหู ๕๕๓ หรือฝ่ าฝื นขูอสัญญา ผู้ใหูเช่าจะบอกกล่าวใหูผู้เช่า

ถ้กตูองตามบทกฎหมาย ฤาขูอสัญญานั้นๆ ก็ไดู ถูาและผู้ ปฏิบัติใหูถ้กตูองตามบทกฎหมายหรือขูอสัญญานั้นๆ ก็ไดู
เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามที่บอกกล่าวไปนั้นไซรู ท่านว่า ถูาและผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ท่านว่าผู้ใหูเช่าจะ
ผู้ใหูเช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

บอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

๕๕๕

๕๕๕

The lessee is bound to allow the lessor or his
ผู้เช่าจำาตูองยอมใหูผู้ใหูเช่าฤาตัวแทนของผู้ใหูเช่าเขูา
agents to inspect the property hired at reasonable ตรวจด้ทรัพย์สน
ิ ที่เช่าเปนครั้งคราวโดยระยะเวลาอัน
times and intervals.

ผู้เช่าจำาตูองยอมใหูผู้ใหูเช่าหรือตัวแทนของผู้ใหูเช่า

เขูาตรวจด้ทรัพย์สินที่เช่าเป็ นครั้งคราว ในเวลาและระยะ

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
Ob.523

The lessee is bound to allow the lessor to do
whatever is necessary for keeping the property in
good order and repair and for its preservation,
provided that if the lessee is deprived thereby of
the use or profits of the property hired he is
entitled either to determination of the lease or to a
decrease of rent proportionate to the period of
deprivation.
Ob.524

In any of the following cases:
1) If the property hired is in need of repairs by
the lessor, or
2) If a preventive measure is required for
avoiding a danger, or
3) If a third person encroaches on the property
hired or claims a right over it,
the lessee shall forth with inform the lessor of
the occurrence, unless the lessor already has
knowledge of it.
If the lessee fails to inform the lessor, the lessee
is liable to the lessor for any injury resulting from
the delay.

(33)

พ.ศ. ๒๔๗๑

สมควร

อันสมควร

๕๕๖

๕๕๖

ถูามีเหตุจะตูองซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่านั้นเปนการ

ถูาในระวางเช่ามีเหตุจะตูองซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ซึ่งเช่า

เร่งรูอนในระหว่างเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าตูองยอมใหูผู้ใหูเช่า นั้นเป็ นการเร่งรูอน และผู้ใหูเช่าประสงค์จะทำาการอัน

ทำาการซ่อมแซม แมูการนั้นจะทำาความลำาบากแก่ตน และ จำาเป็ นเพื่อจะซ่อมแซมเช่นว่านั้นไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะไม่

ทำาใหูตนตูองปราศจากไดูใชูสอยทรัพย์สน
ิ นั้นไปบางส่วนก็ ยอมใหูทำานั้นไม่ไดู แมูถึงว่าการนั้นจะเป็ นความไม่สะดวก
ตูองยอม แต่ถูาการซ่อมแซมนั้นกินเวลากว่าสี่สิบวันขึ้น

แก่ตน ถูาการซ่อมแซมเป็ นสภาพซึ่งตูองกินเวลานานเกิน

สภาพถึงแก่จะใชูทรัพย์สินนั้นเพื่อการพักอาศัยอย่้ไม่ไดูที

เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ไป ท่านใหูลดค่าเช่าลงตามส่วน ถูาการซ่อมแซมเปน
เดียว ท่านว่าผู้เช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

๕๕๗

ในกรณีอย่างใดๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ

สมควร จนเป็ นเหตุใหูทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะแก่การที่จะใชู

๕๕๗

ในกรณีอย่างใดๆ ดัง่ กล่าวต่อไปนี้ คือ

(๑) ถูาทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นชำารุดควรที่ผู้ใหูเช่าจะตูอง

(๑) ถูาทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นชำารุดควรที่ผู้ใหูเช่าจะตูอง

(๒) ถูาจะตูองจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปั ดปู อง

(๒) ถูาจะตูองจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปั ดปู อง

(๓) ถูาบุคคลภายนอกรุกลำ้าเขูามาในทรัพย์สินที่เช่า ฤา

(๓) ถูาบุคคลภายนอกรุกลำ้าเขูามาในทรัพย์สินที่เช่า

ซ่อมแซมก็ดี

ภยันตรายแก่ทรัพย์สินนั้นก็ดี

เรียกอูางสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สน
ิ นั้นก็
ดี

ในเหตุดงั ่ กล่าวนั้น ใหูผู้เช่าแจูงเหตุแก่ผู้ใหูเช่าโดย

ซ่อมแซมก็ดี

ภยันตรายแก่ทรัพย์สินนั้นก็ดี

หรือเรียกอูางสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สน
ิ
นั้นก็ดี

ในเหตุดงั ่ กล่าวนั้น ใหูผู้เช่าแจูงเหตุแก่ผู้ใหูเช่าโดย

พลัน เวูนแต่ผู้ใหูเช่าจะไดูทราบเหตุน้ น
ั อย่้ก่อนแลูว

พลัน เวูนแต่ผู้ใหูเช่าจะไดูทราบเหตุน้ น
ั อย่้ก่อนแลูว

ว่าผู้เช่าจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในเมื่อผู้ใหูเช่าตูองเสีย

ว่าผู้เช่าจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในเมื่อผู้ใหูเช่าตูองเสีย

ถูาผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ ไี ซรู ท่าน

ถูาผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ ไี ซรู ท่าน

[189]

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
Ob.525

The lessee may not make any alteration in, or
addition to, the property hired without the
permission of the lessor.
Ob.527

(34)

พ.ศ. ๒๔๗๑

หายอย่างใดๆ เพราะความละเลยชักชูาของผู้เช่านั้น

หายอย่างใดๆ เพราะความละเลยชักชูาของผู้เช่านั้น

๕๕๘

๕๕๘

ก่อน ผู้เช่าจะทำาการดัดแปลงฤาต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ก่อน ผู้เช่าจะทำาการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่าง

เช่นนั้นไซรู เมื่อผู้ใหูเช่าเรียกรูอง ผู้เช่าจะตูองทำาใหู

เช่าเช่นนั้นไซรู เมื่อผู้ใหูเช่าเรียกรูอง ผู้เช่าจะตูองทำาใหู

๕๕๙

๕๕๙

ชำาระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านใหูชำาระเมื่อสิ้นระยะเวลาอัน

พึงชำาระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านใหูชำาระเมื่อสิ้นระยะเวลา

พึงชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถูาเช่ากันเปนรายเดือนก็พึงชำาระ

ปี ก็พึงชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถูาเช่ากันเป็ นรายเดือนก็พึง

๕๖๐

๕๖๐

อันทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้น ถูามิไดูร ับอนุญาตของผู้ใหูเช่า

อันทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้น ถูามิไดูร ับอนุญาตของผู้ใหูเช่า

หาไดูไม่ ถูาและผู้เช่าทำาไปโดยมิไดูร ับอนุญาตของผู้ใหูเช่า ใดหาไดูไม่ ถูาและผู้เช่าทำาไปโดยมิไดูร ับอนุญาตของผู้ใหู

If the lessee makes additions or alterations
ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะตูองรับผิดต่อผู้ใหู ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะตูองรับผิดต่อผู้ใหู
without the permission of the lessor, he is not
เช่าในความส้ญหายฤาบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การ เช่าในความส้ญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การ
entitled to reimbursement, but he is allowed, at
ดัดแปลงต่อเติมนั้นดูวย
ดัดแปลงต่อเติมนั้นดูวย
the extinction of the lease, to take away whatever
he added to the property, provided that he puts
[the] property in its former condition.
Ob.528

If no time for payment of rent is fixed by the
contract or by custom, the rent must be paid at
the end of each period for which it is stipulated,
that is to say: if a property is leased at so much
per year, the rent is payable at the end of each
year; if a property is leased at so much per
month, the rent is payable at the end of each
month.
Ob.529

In case of non payment of rent, the lessor may
determine the contract.

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาฤาโดยจารีตประเพณีว่าจะพึง

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าจะ

ไดูตกลงกันไวูทุกคราวไป กล่าวคือว่าถูาเช่ากันเปนรายปี ก็ อันไดูตกลงกันไวูทุกคราวไป กล่าวคือว่าถูาเช่ากันเป็ นราย
ค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือน

ถูาผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า ผู้ใหูเช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

แต่ถูาค่าเช่านั้นจะพึงส่งเปนรายเดือน ฤาส่งเปนระยะ

ชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือน

ถูาผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า ผู้ใหูเช่าจะบอกเลิกสัญญาเสีย

ก็ไดู

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

(35)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)

พ.ศ. ๒๔๗๑

But, if the rent be payable monthly or at longer เวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ใหูเช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้
แต่ถูาค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็ นรายเดือน หรือส่งเป็ น
intervals, the lessor must first notify the lessee to เช่าก่อนว่าใหูชำาระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำาหนดอย่า ระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ใหูเช่าตูองบอกกล่าว
pay it within a period of not less than fifteen
ใหูนอ
ู ยกว่าสิบหูาวัน
แก่ผู้เช่าก่อนว่าใหูชำาระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำาหนด
days.
อย่าใหูนูอยกว่าสิบหูาวัน

Ob.531

๕๖๑

๕๖๑

If no written description of the condition of the
ถูามิไดูทำาหนังสือลงลายมือชื่อของค่้สัญญาแสดงไวูต่อ
ถูามิไดูทำาหนังสือลงลายมือชื่อของค่้สัญญาแสดงไวูต่อ
property hired has been made and signed by both กันว่าทรัพย์สน
ิ ที่ใหูเช่ามีสภาพเปนอย่้อย่างไร ท่านใหูสัน กันว่าทรัพย์สน
ิ ที่ใหูเช่ามีสภาพเป็ นอย่้อย่างไร ท่านใหูสัน
parties, the lessee is presumed to have received
นิฐานไวูก่อนว่าผู้เช่าไดูร ับทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นไปโดยสภาพ นิฐานไวูก่อนว่าผู้เช่าไดูร ับทรัพย์สน
ิ ที่เช่านั้นไปโดยสภาพ
the property hired in good order and repair.
อันซ่อมแซมดีแลูว และเมื่อเลิกสัญญา ฤาสัญญาระงับไป อันซ่อมแซมดีแลูว และเมื่อสัญญาไดูเลิกหรือระงับลง ผู้
ผู้เช่าก็ตูองส่งคืนทรัพย์สน
ิ ในสภาพเช่นนั้น เวูนแต่จะ

พิส้จน์ไดูว่าทรัพย์สน
ิ นั้นมิไดูซ่อมแซมไวูดีในขณะที่ส่ง
มอบ
-

ไดูว่าทรัพย์สินนั้นมิไดูซ่อมแซมไวูดีในขณะที่ส่งมอบ

๕๖๒

๕๖๒

ใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้

ใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้

ผู้เช่าจะตูองรับผิดในความส้ญหายฤาบุบสลายอย่าง

เช่าเอง ฤาของบุคคลซึ่งอย่้กับผู้เช่า ฤาของผู้เช่าช่วง

แต่ผู้เช่าไม่ตูองรับผิดในความศ้นย์หายฤาบุบสลายอัน

Ob.532

เช่าก็ตูองส่งคืนทรัพย์สน
ิ ในสภาพเช่นนั้น เวูนแต่จะพิส้จน์

ผู้เช่าจะตูองรับผิดในความส้ญหายหรือบุบสลายอย่าง

เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอย่้กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง

แต่ผู้เช่าไม่ตูองรับผิดในความส้ญหายหรือบุบสลายอัน

เกิดแต่การใชูทรัพย์สินนั้นโดยชอบ

เกิดแต่การใชูทรัพย์สินนั้นโดยชอบ

๕๖๓

๕๖๓

The obligations incurred by the lessee towards
คดีอันผู้ใหูเช่าจะฟู องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่นนั้น ท่าน
คดีอันผู้ใหูเช่าจะฟู องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่นนั้น ท่าน
the lessor in connection with the lease are
หูามมิใหูฟูองเมื่อพูนกำาหนดหกเดือนนับแต่วน
ั ส่งคืน
หูามมิใหูฟูองเมื่อพูนกำาหนดหกเดือนนับแต่วน
ั ส่งคืน
extinguished by prescription six months after the ทรัพย์สินที่เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
restoration of the property hired.
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หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า

EXTINCTION OF THE LEASE.
Ob.534

๕๖๔

A lease is extinguished at the end of the agreed
อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำาหนด
period without notice.
เวลาที่ไดูตกลงกันไวู มิพักตูองบอกกล่าวก่อน
Ob.535

A lease of garden land is presumed to be made
for one year.
A lease of paddy land is presumed to be made
for the agricultural year.
Ob.536

๕๖๔

อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำาหนด

เวลาที่ไดูตกลงกันไวู มิพักตูองบอกกล่าวก่อน

๕๖๕

๕๖๕

ปี หนึ่ง

ปี หนึ่ง

นาปี หนึ่ง

นาปี หนึ่ง

๕๖๖

๕๖๖

ก่อนชัว่ กำาหนดเวลาชำาระค่าเช่าระยะหนึ่งเปนอย่างนูอย

ก่อนชัว่ กำาหนดเวลาชำาระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็ นอย่างนูอย

๕๖๗

๕๖๗

สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปดูวย

สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปดูวย

๕๖๘

๕๖๘

การเช่าถือสวนนั้น ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากัน
การเช่านาก็ใหูสน
ั นิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันตลอดฤด้ทำา

การเช่าถือสวนนั้น ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากัน
การเช่านาก็ใหูสน
ั นิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันตลอดฤด้ทำา

If no period is agreed upon or presumed, either
ถูากำาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกัน ฤาไม่
ถูากำาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกัน หรือ
party can determine the lease at the end of each
พึงสันนิษฐานไดูไซรู ท่านว่าค่้สัญญาฝ่ ายใดจะบอกเลิก
ไม่พึงสันนิษฐานไดูไซรู ท่านว่าค่้สัญญาฝ่ ายใดจะบอกเลิก
period of payment of rent, provided that such
สัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำาหนดชำาระค่า สัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็ นกำาหนดชำาระค่า
party gives notice to the other of at least one rent
เช่าก็ไดูทก
ุ ระยะ แต่ตูองบอกกล่าวแก่อีกฝ่ ายหนึ่งใหูรู้ตัว เช่าก็ไดูทก
ุ ระยะ แต่ตูองบอกกล่าวแก่อีกฝ่ ายหนึ่งใหูรู้ตัว
period.
In no such case need more than two months
notice be given.
Ob.537

If the whole of the property hired is lost, the
lease is extinguished.
Ob.538

แต่ไม่จำาตูองบอกกล่าวล่วงน่ากว่าสองเดือน

ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายไปทั้งหมดไซรู ท่านว่า

แต่ไม่จำาตูองบอกกล่าวล่วงหนูากว่าสองเดือน

ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายไปทั้งหมดไซรู ท่านว่า
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If part only of the property hired is lost, the
ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายไปแต่เพียงบางส่วน และ
ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายแต่เพียงบางส่วน และ
Court may, according to the circumstances of the มิไดูเปนเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะเรียกใหู มิไดูเป็ นเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะเรียกใหู
case, either determine the lease or reduce the rent ลดค่าเช่าลงตามส่วนที่ส้ญหายก็ไดู
ลดค่าเช่าลงตามส่วนที่ศ้นย์หายก็ไดู
proportionately.
ในกรณีเช่นนั้น ถูาผู้เช่าไม่สามารถใชูสอยทรัพย์ส่วนที่

ในกรณีเช่นนั้น ถูาผู้เช่าไม่สามารถใชูซอยทรัพย์ส่วนที่

ยังคงเหลืออย่้น้ น
ั สำาเร็จประโยชน์ไดูดงั ่ ที่ไดูมุ่งหมายเขูาทำา ยังคงเหลืออย่้น้ น
ั สำาเร็จประโยชน์ไดูดงั ่ ที่ไดูมุ่งหมายเขูาทำา
Ob.539

สัญญาเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

สัญญาเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

๕๖๙

๕๖๙

๕๗๐

๕๗๐

A lease is not extinguished by the transfer of
อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั ย่อมไม่ระงับไปเพราะ
อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั ย่อมไม่ระงับไปเพราะ
the ownership of the property hired.
์ รัพย์สินซึ่งใหูเช่า
์ รัพย์สินซึ่งใหูเช่า
เหตุโอนกรรมสิทธิท
เหตุโอนกรรมสิทธิท
The transferee is entitled to the rights and is
ผูร้ ับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและน่าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้
ผูร้ ับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหนูาที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อ
subject to the duties of the transferor towards the
เช่านั้นดูวย
ผู้เช่านั้นดูวย
lessee.
Ob.542

If after the lease is determined or extinguished
the lessee remains in possession, and the lessor
knowing thereof does not object, the lease is
deemed to have been renewed upon the
conditions described in Section 536.
Ob.543

ในเมื่อสิ้นกำาหนดเวลาซึ่งไดูตกลงกันไวูน้ น
ั ถูาผู้เช่ายัง

ในเมื่อสิ้นกำาหนดเวลาซึ่งไดูตกลงกันไวูน้ น
ั ถูาผู้เช่ายัง

คงครองทรัพย์สน
ิ อย่้ และผู้ใหูเช่ารู้ความนั้นไม่ทักทูวงไซรู คงครองทรัพย์สน
ิ อย่้ และผู้ใหูเช่ารู้ความนั้นไม่ทักทูวงไซรู
ท่านใหูถือว่าค่้สัญญาเปนอันไดูทำาสัญญาใหม่ต่อไปไม่มี

ท่านใหูถือว่าค่้สัญญาเป็ นอันไดูทำาสัญญาใหม่ต่อไปไม่มี

๕๗๑

๕๗๑

กำาหนดเวลา

กำาหนดเวลา

If a lease of paddy land is extinguished,
ถูาสัญญาเช่าที่นาระงับลง ฤาเลิก ฤาเพิกถอน เมื่อผู้
ถูาสัญญาเช่าที่นาไดูเลิกหรือระงับลง เมื่อผู้เช่าไดูเพาะ
determined or cancelled after the lessee has
เช่าไดูเพาะปล้กขูาวแลูวไซรู ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสิทธิที่จะ ปล้กขูาวแลูวไซรู ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสท
ิ ธิที่จะครองนานั้น
planted the paddy, the lessee is entitled to remain ครองนานั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แต่ตูองเสีย ต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แต่ตูองเสียค่าเช่า
in possession till the harvest is finished, on
ค่าเช่า
paying the rent.

