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TITLE VIII.

LOAN.

CHAPTER I.

LOAN FOR USE.

ลักษณ ๙ ยมื

หนวด ๑ ยืมใชูคงร้ป

ลักษณะ ๙ ยมื

หนวด ๑ ยืมใชูคงร้ป

Ob.629 ๖๔๐ ๖๔๐
A contract of loan for use is a contract whereby

a person, called the lender, agrees to let another 

person, called the borrower, have the use of a 

property without paying remuneration and the 

borrower agrees to return the property after 

having had the use of it.

อนัว่ายืมใชูคงร้ปน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหน่ึง เรียกว่า
ผู้ใหูยมื ใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ยืม ใชูสอย
ทรัพย์สนิสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเง่ือนไขว่า ผู้ยืมจะพึงคืน
ทรัพย์สนิน้ันเมื่อไดูใชูสอยเสร็จแลูว

อนัว่ายืมใชูคงร้ปน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหน่ึง เรียกว่า
ผู้ใหูยมื ใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ยืม ใชูสอย
ทรัพย์สนิสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดูเปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืน
ทรัพย์สนิน้ัน เมื่อไดูใชูสอยเสร็จแลูว

Ob.630 ๖๔๑ ๖๔๑
A contract of loan for use is complete only on 

delivery of the property lent.

การใหูยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านว่าย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่ง
มอบทรัพย์สินซึ่งใหูยืม

การใหูยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านว่าย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่ง
มอบทรัพย์สินซึ่งใหูยืม

Ob.631 ๖๔๒ ๖๔๒
Costs of the contract, costs of delivery of the 

property lent and costs of return must be borne by

the borrower.

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
คา่ส่งคืนทรัพย์สนิซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเปนผู้เสีย

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
คา่ส่งคืนทรัพย์สนิซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย

Ob.633 ๖๔๓ ๖๔๓
The borrower cannot use the property lent for 

[purposes] other than ordinary purposes or 

purposes appearing from the contract itself.

ทรัพย์สนิซึ่งยืมน้ัน ถูาผู้ยืมเอาไปใชูการอย่างอื่น
นอกจากการอันเปนปกติแก่ทรัพย์สนิน้ัน ฤๅนอกจากการ

ทรัพย์สนิซึ่งยืมน้ัน ถูาผู้ยืมเอาไปใชูการอย่างอื่น
นอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สนิน้ัน หรือนอกจาก
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อนัปรากฎในสัญญาก็ดี เอาไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยก็ดี
เอาไปไวูนานกว่าที่ควรจะเอาไวูก็ดี ท่านว่าผู้ยืมจะตูองรับ
ผิดในเหตุทรัพย์สินน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลายไปอย่างหน่ึง
อยา่งใด แมูถึงจะเปนเพระเหตุสุดวิสัย เวูนแต่จะพิส้จน์ไดู
ว่าถึงอย่างไรๆ ทรัพย์สินน้ันก็คงจะตูองส้ญหาย ฤๅบุบ
สลายอย่้น้ันเอง

การอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปใหูบุคคลภายนอก
ใชูสอยก็ดี เอาไปไวูนานกว่าที่ควรจะเอาไวูก็ดี ท่านว่าผู้ยืม
จะตูองรับผิดในเหตุทรัพย์สนิน้ันส้ญหายหรือบุบสลายไป
อยา่งหน่ึงอย่างใด แมูถึงจะเป็นเพระเหตุสุดวสิัย เวูนแต่
จะพิส้จน์ไดูว่าถึงอย่างไรๆ ทรัพย์สนิน้ันก็คงจะตูอง
ส้ญหายหรือบุบสลายอย่น่ั้นเอง

Ob.634

The borrower cannot let a third person have the

use of the property lent.

Ob.635

If the borrower acts contrary to any of the 

provisions of Sections// 633 or 634, he becomes 

liable for any loss or damage even caused by 

force majeure to the property lent, unless he 

proves that the property would have been lost or 

damaged in the same way even if he had not 

acted contrary to such provisions.

Ob.636 ๖๔๔ ๖๔๔
The borrower is bound to take as much care of 

the property lent as a person of ordinary prudence

would take of his own property.

ผู้ยืมจำาตูองสงวนทรัพย์สนิซึ่งยืมไปเหมืองเช่น
วิญญ้ชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

ผู้ยืมจำาตูองสงวนทรัพย์สนิซึ่งยืมไปเหมืองเช่น
วิญญ้ชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

Ob.637 ๖๔๕ ๖๔๕
If the borrower acts contrary to any of the 

provisions of Sections// 633, 634 or 636, the lender

can determine the contract.

ในกรณีทั้งหลายดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี ฤๅ
ถูาผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา ๖๕๔ ก็ดี ผู้ใหู
ยืมจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

ในกรณีทั้งหลายดัง่กล่าวไวูในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี หรือ
ถูาผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา ๖๕๔ ก็ดี ผู้ใหู
ยืมจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

Ob.639 ๖๔๖ ๖๔๖
If the parties have fixed no time for the return, 

the borrower must return the property after he has

had the use of it for the purposes appearing from 

the contract, provided that the lender can claim 

ถูามิไดูกำาหนดเวลากันไวู ทา่นใหคูืนทรัพย์สนิที่ยืมเมือ
ผู้ยืมไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูวตามการอันปรากฎใน
สัญญา แต่ผู้ใหูยืมจะเรียกคืนก่อนน้ันก็ไดู เมื่อเวลาล่วงไป

ถูามิไดูกำาหนดเวลากันไวู ทา่นใหคูืนทรัพย์สนิที่ยืมเมือ
ผู้ยืมไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูวตามการอันปรากฎใน
สัญญา แต่ผู้ใหูยืมจะเรียกคืนก่อนน้ันก็ไดู เมื่อเวลาล่วงไป
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the return as soon as a time reasonably sufficient 

for such use has elapsed.

พอแก่การที่ผู้ยืมจะไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูว
ถูาเวลาก็มิไดูกำาหนดกนัไวู ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฎว่า

ยืมไปใชูเพื่อการใดไซรู ท่านว่าผู้ใหูยืมจะเรียกของคืนเมือ
ไรก็ไดู

พอแก่การที่ผู้ยืมจะไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูว
ถูาเวลาก็มิไดูกำาหนดกนัไวู ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฎว่า

ยืมไปใชูเพื่อการใดไซรู ท่านว่าผู้ใหูยืมจะเรียกของคืนเมือ
ไรก็ไดู

Ob.640

If the parties have fixed no time for the return 

and the purposes of the loan do not appear from 

the contract, the lender can claim return at any 

time.

Ob.641 ๖๔๗ ๖๔๗
Expenses for ordinary maintenance of the 

property lent must be borne by the borrower.

Any other charges upon the property lent must 

be borne by the lender.

คา่ใชูจ่ายอนัเปนปรกติแก่การบำารุงรักษาทรัพย์เสินซึ่ง
ยืมน้ัน ผู้ยืมตูองเปนผู้เสีย

คา่ใชูจ่ายอนัเป็นปรกติแก่การบำารุงรักษาทรัพย์เสินซึ่ง
ยืมน้ัน ผู้ยืมตูองเป็นผู้เสีย

Ob.646 ๖๔๘ ๖๔๘
A contract of loan for use is extinguished by 

the death of the borrower.

อนัการยืมคงร้ป ย่อมระงับสิ้นไปดูวยมรณะแห่งผู้ยืม อนัการยืมคงร้ป ย่อมระงับสิ้นไปดูวยมรณะแห่งผู้ยืม

Ob.647 ๖๔๙ ๖๔๙
The liability for compensation or 

reimbursement of expenses in connection with a 

contract of loan for use is extinguished by 

prescription six months after the extinction of 

such contract.

ในขูอความรับผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอนัเกี่ยวกับการ
ยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพันเวลาหกเดือนนับ
แต่วนัสิ้นสัญญา

ในขูอความรับผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอนัเกี่ยวกับการ
ยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพันเวลาหกเดือนนับ
แต่วนัสิ้นสัญญา

CHAPTER II.

LOAN FOR CONSUMPTION.

[Part] I. — GENERAL PROVISIONS.

หมวด ๒ ยืมใชูสิน้เปลือง หมวด ๒ ยืมใชูสิน้เปลือง
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Ob.648 ๖๕๐ ๖๕๐
A contract of loan for consumption is a contract

whereby a person called the lender, agrees to 

transfer the ownership and possession of property

to another person, called the borrower, with or 

without remuneration, and the borrower agrees to

return property of the same kind, quality and 

quantity.

อนัว่ายืมใชูสิ้นเปลืองน้ัน คือสัญญาซึ่งผู้ใหูยืมโอน
กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินชนิดใชูไปสิ้นไปน้ันเปนปริมาณมี
กำาหนดใหูไปแก่ผู้ยืม โดยเงือนไขว่าผู้ยืมจะพึงคืนทรัพย์
สนิเปนประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันใหูแทน
ทรัพย์สนิซึ่งใหูยืมน้ัน

สัญญาน้ีย่อมบริบ้รณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

อนัว่ายืมใชูสิ้นเปลืองน้ัน คือสัญญาซึ่งผู้ใหูยืมโอน
กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินชนิดใชูไปสิ้นไปน้ันเป็นปริมาณมี
กำาหนดใหูไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
เป็นประเภท ชะนิด และปริมาณเช่นเดียวกันใหูแทน
ทรัพย์สนิซึ่งใหูยืมน้ัน

สัญญาน้ีย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิที่ยืม

Ob.649

A contract of loan for consumption is complete 

only on delivery of the property lent.

OB.650 ๖๕๑ ๖๕๑
Costs of the contract, costs of delivery of the 

property lent and costs of return must be borne by

the borrower.

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
ส่งคนืทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเปนผู้เสีย

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
ส่งคนืทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย

Ob.652 ๖๕๒ ๖๕๒
If no time for return of the property lent has 

been fixed, the lender may give notice to the 

borrower to return the property within a 

reasonable time to be fixed in the notice.

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเวลาใหูคืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป 
ผู้ใหูยมืจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมใหูคนืทรัพย์สินภายในเวลา
อนัควร ซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเวลาใหูคืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป 
ผู้ใหูยมืจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมใหูคนืทรัพย์สินภายในเวลา
อนัควร ซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู

[Part] II. — SPECIAL RULES FOR LOAN OF MONEY.

Ob.653 ๖๕๓ ๖๕๓
No loan of money for a sum exceeding two 

hundred baht in capital may be proved unless 

การกู้ยืมเงินกว่าหูาสิบบาทขึ้นไป ถูามิไดูมีหลูกฐาน การกู้ยืมเงินกว่าหูาสิบบาทขึ้นไปน้ัน ถูามิไดูมีหลูกฐาน
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there be some written evidence signed by the 

borrower.

เปนหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเปน
สำาคัญแลูว ท่านมิใหูพิศ้จน์

แห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือชื่อผู้
ยืมเป็นสำาคัญแลูว ทา่นว่าจะฟูองรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลูกฐานเป็นหนังสือน้ัน ท่านว่าจะ
นำาสืบการใชูเงินไดูต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด
อยา่งหน่ึงลงลายมือชื่อผ้ใหูยืมมาแสดง หรือเอกสารอัน
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมน้ันไดูเวนคืนแลูว หรือไดูแทง
เพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลูว

Ob.654 ๖๕๔ ๖๕๔
Interest shall not exceed 15% per year; when a 

higher rate of interest is fixed by the contract, it 

shall be reduced to 15% per year.

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบี้ยเกินรูอยละสิบหาูต่อปี ถูาใน
สัญญากำาหนดดอกเบี้ยเกินกว่าน้ัน ก็ใหูลดลงมาเปนรูอ
ยละสิบหาูต่อปี

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบี้ยเกินรูอยละสิบหาูต่อปี ถูาใน
สัญญากำาหนดดอกเบี้ยเกินกว่าน้ัน ก็ใหูลดลงมาเป็นรูอย
ละสิบหาูต่อปี

Ob.655 ๖๕๕ ๖๕๕
Interest shall not bear interest. But the parties 

to a loan of money may, at the end of each 

succeeding year, agree that the interest due shall 

be added to the capital, and that the whole shall 

bear interest, provided that any such agreement 

be made in writing.

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คูางชำาระ แต่ว่า
เมื่อสิ้นปีหน่ึงๆ ผู้เปนค่้สัญญากู้ยืมเงินจะตกลงกันใหบูวก
ดอกเบี้ยที่คูางชำาระทบเขูากับตูนเงิน และคิดดอกเบี้ยใน
จำานวนเงินทั้งหมดน้ันก็ไดู แต่การที่ตกลงเช่นน้ันตูองทำา
เปนหนังสือ

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คูางชำาระ แต่ว่า
เมื่อดอกเบี้ยคูางชำาระไม่นูอยกว่าปีหน่ึง ค่้สัญญากู้ยืมจะ
ตกลงกันใหูเอาดอกเบี้ยน้ันทบเขูากับตูนเงินแลูว ใหคูิด
ดอกเบี้ยในจำานวนเงินทีท่บเขูากันน้ันก็ไดู แต่การที่ตกลง
เช่นน้ันตูองทำาเป็นหนังสือ

ส่วนประเพณีการคูาขายทีค่ำานวณดอกทบตนูในบัณชี
เดินสะพัดก็ดี ในการคูาขายอย่างอื่นทำานองเช่นว่าน้ีก็ดี 
หาอย่้บังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไม่

Ob.656 ๖๕๖ ๖๕๖
If a contract of loan of money is made and the 

borrower, instead of money, accepts goods or 

ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE IX. — LOAN. (67)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
negotiable instruments, the amount of the loan 

shall be taken as the actual value of the goods or 

negotiable instruments at the time of delivery.

ฤๅทรัพย์สินส่งอื่นแทนจำานวนเงินน้ันไซรู ท่านใหูคิดเปน
หน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทอูงตลาดแห่ง
สิ่งของฤๅทรับย์สินน้ันในเวลาและ ณ สถาที่ส่งมอบ

ความทกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับขูอความดังกล่าวมาน้ี 
ทา่นว่าเปนโมฆะ

หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำานวนเงินน้ันไซรู ท่านใหูคิด
เป็นหน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทูองตลาดแห่ง
สิ่งของหรือทรับย์สินน้ันในเวลาและ ณ สถาทีส่่งมอบ

ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ใหูกู้ยืมยอมรับเอา
สิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำาระหน้ีแทนเงินที่กู้
ยืมไซรู หน้ีอันระงับไปเพราะการชำาระเช่นน้ัน ท่านใหคูิด
เป็นหน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทูองตลาดแห่ง
สิ่งของหรือทรับย์สินน้ันในเวลาและณสถาที่ส่งมอบ

ความทกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับขูอความดัง่กล่าวมาน้ี 
ทา่นว่าเป็นโมฆะ


