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TITLE IX.
DEPOSIT.
CHAPTER I.
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ลักษณ ๑๐ ฝากทรัพย์

ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

GENERAL PROVISIONS.
Ob.657

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๘

๖๕๘

A contract of deposit is a contract whereby a
อันว่าฝากทรัพย์น้ น
ั คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียก
อันว่าฝากทรัพย์น้ น
ั คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียก
person, called the depositor, agrees to deliver a
ว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สน
ิ ใหูแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สน
ิ ใหูแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า
movable property to another person, called the
ผูร้ ับฝาก โดยเงือนไขว่าผู้ร ับฝากจะพึ่งเก็บรักษา
ผูร้ ับฝาก และผู้ร ับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้น
depositary, and the depositary agrees to keep such
ทรัพย์สน
ิ นั้นไวูในอารักขาแห่งตน แลูวจะคืนใหู
ไวูในอารักขาแห่งตน แลูวจะคืนใหู
property in safe custody, with or without
remuneration, and to return it to the depositor or
to a third person.
-

ถูาโดยพฤติการณ์พึงคาดหมายไดูว่า เขารับฝากทรัพย์

ถูาโดยพฤติการณ์พึงคาดหมายไดูว่าเขารับฝากทรัพย์ก็

ก็เพื่อจะไดูร ับบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่านั้นไซรู ท่านใหูถือ เพื่อจะไดูร ับบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่านั้นไซรู ท่านใหู

Ob.659

ว่าเปนอันไดูตกลงกันแลูวโดยปริยายว่ามีบำาเหน็จเช่นนั้น

ถือว่าเป็ นอันไดูตกลงกันแลูวโดยปริยายว่ามีบำาเหน็จเช่น

๖๕๙

๖๕๙

The depositary is bound to take as much care of
ถูาการรับฝากทรัพย์เปนการทำาใหูเปล่าไม่มีบำาเหน็จ
the property deposited as a person of ordinary
ไซรู ท่านว่าผู้ร ับฝากจำาตูองใชูความรมัดรวังสงวน
prudence would take of his own property.
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการ
ของตนเอง

นั้น

ถูาการรับฝากทรัพย์เป็ นการทำาใหูเปล่าไม่มีบำาเหน็จ

ไซรู ท่านว่าผู้ร ับฝากจำาตูองใชูความระมัดระวังสงวน

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการ
ของตนเอง
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ถูาการรับฝากทรัพย์น้ น
ั มีบำาเหน็จค่าฝาก ท่านว่าผู้ร ับ

พฤติการณ์ดังนั้น ทั้งนี้ยอ
่ มรวมทั้งการใชูฝีมืออันพิเศษเฉ

พฤติการณ์ดังนั้น ทั้งนี้ยอ
่ มรวมทั้งการใชูฝีมืออันพิเศษฉะ

ถูาและผู้ร ับฝากเปนผู้มีวิชาชีพเฉภาะกิจการคูาขายฤา

If a third person claims a right over the property
deposited and enters an action against the

เพาะการในที่จะพึงใชูฝีมือเช่นนั้ดูวย

ถูาและผู้ร ับฝากเป็ นผู้มีวิชาชีพฉะเพาะกิจการคูาขาย

หรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำาตูองใชูความระมัดระวัง

กิจการคูาขายฤาอาชีวะอย่างนั้น

ใชูในกิจการคูาขายหรืออาชีวะอย่างนั้น

๖๖๐

ถูาผู้ฝากมิไดูอนุญาต และผู้ร ับฝากเอาทรัพย์สินซึ่ง

และใชูฝีมือเท่าที่เป็ นธรรมดาจะตูองใชูและสมควรจะตูอง

๖๖๐

ถูาผู้ฝากมิไดูอนุญาต และผู้ร ับฝากเอาทรัพย์สินซึ่ง

ฝากนั้นออกใชูสอยเอง ฤาเอาไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอย ฝากนั้นออกใชูสอยเอง หรือเอาไปใหูบุคคลภายนอก

ฤาใหูบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซูร ท่านว่าผู้ร ับฝากจะตูอง ใชูสอย หรือใหูบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซูร ท่านว่าผู้ร ับ
รับผิดเมื่อทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นส้ญหาย ฤาบุบสลายอย่าง

ฝากจะตูองรับผิดเมื่อทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นส้ญหายหรือบุบ

อนึ่งอย่างใด แมูถึงจะเปนเพราะเหตุสุดวิสัย เวูนแต่จะพิศ้ สลายอย่างอนึ่งอย่างใด แมูถึงจะเป็ นเพราะเหตุสุดวิสัย

The depositary who acts contrary to any of the จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สน
ิ นั้นก็คงจะตูองส้ญหาย
provisions of Section 660 becomes liable for any
ฤาบุบสลายอย่้นน
ั ่ เอง
loss or damage caused even by force majeure to
the property deposited, unless he proves that the
property would have been lost or damaged even
if he had not acted contrary to such provision[s].
Ob.663

ทรัพย์สน
ิ นั้นเหมือนเช่นวิญญ้ชนจะพึงประพฤติโดย

อาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำาตูองใชูความรมัดรวังและใชู
ฝี มือเท่าที่เปนธรรมดาจะตูองใชูและสมควรจะตูองใชูใน

Ob.661

ถูาการรับฝากทรัพย์น้ น
ั มีบำาเหน็จค่าฝาก ท่านว่าผู้ร ับ

ฝากจำาตูองใชูความระมัดระวังและใชูฝีมือเพื่อสงวน

ภาะการในที่จะพึงใชูฝีมือเช่นนั้ดูวย

The depositary is not allowed, without the
permission of the depositor, to use the property
deposited or to let a third person have the use or
custody of it.

พ.ศ. ๒๔๗๑

ฝากจำาตูองใชูความรมัดรวังและใชูฝีมือเพื่อสงวน

ทรัพย์สน
ิ นั้นเหมือนเช่นวิญญ้ชนจะพึงประพฤติโดย

Ob.660

(68)

เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินนั้นก็คงจะ
ตูองส้ญหายหรือบุบสลายอย่น
้ น
ั ่ เอง

๖๖๑

๖๖๑

และยื่นพูองผู้ร ับฝากก็ดี ฤายึดทรัพย์สน
ิ นั้นก็ดี ผู้ร ับฝาก

และยื่นพูองผู้ร ับฝากก็ดี หรือยึดทรัพย์สินนั้นก็ดี ผู้ร ับ

ถูาบุคคลภายนอกอูางว่ามีสท
ิ ธิเหนือทรัพย์สินซึ่งฝาก

ถูาบุคคลภายนอกอูางว่ามีสท
ิ ธิเหนือทรัพย์สินซึ่งฝาก
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depositary, or attaches the property, the
ตูองรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน
depositary must forth with give notice thereof to
the depositor.
After the depositary has been served with a writ
at the suit of the claimant or after attachment, the
depositary can only return the property on an
order of the Court, or with the consent of the
parties to the case.
Ob.664

If a time for the return of the property
deposited has been flxed[fixed], the depositary
cannot return the property before such time,
except in case of unavoidable necessity.
Ob.665

(69)
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ฝากตูองรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน

๖๖๒

๖๖๒

เมื่อไร ท่านว่าผู้ร ับฝากจะคืนทรัพย์สน
ิ ก่อนเวลากำาหนด

เมื่อไร ท่านว่าผู้ร ับฝากไม่มีสท
ิ ธิจะคืนทรัพย์สน
ิ ก่อนถึง

ถูาไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น

หาไดูไม่ เวูนแต่ในเหตุจำาเปนอันมิอาจจะกูาวล่วงเสียไดู

ถูาไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น

เวลากำาหนด เวูนแต่ในเหตุจำาเป็ นอันมิอาจจะกูาวล่วงเสีย
ไดู

๖๖๓

๖๖๓

๖๖๔

๖๖๔

Although the parties have fixed a time for the
ถึงแม่ว่าค่้สัญญาจะไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน
ถึงแม่ว่าค่้สัญญาจะไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน
return of the property deposited, the depositary
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเมื่อไรก็ตาม ถูาว่าผู้ฝากจะเรียกคืนใน ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเมื่อไรก็ตาม ถูาว่าผู้ฝากจะเรียกคืนใน
must return it at any time on demand made by the เวลาใดๆ ผู้ร ับฝากก็ตูองคืนใหู
เวลาใดๆ ผู้ร ับฝากก็ตูองคืนใหู
depositor.
Ob.666

If the parties have fixed no time for the return
of the property deposited, the depositary can
return it at any time.
Ob.667

If the property is deposited in the name of a

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเมื่อไรไซรู ผู้ร ับฝากอาจคืนทรัพย์สิน ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้นเมื่อไรไซรู ผู้ร ับฝากอาจคืนทรัพย์สิน
นั้นไดูทุกเมื่อ

นั้นไดูทุกเมื่อ

๖๖๕

๖๖๕

ผู้ร ับฝากจำาตูองคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งรับฝากไวูน้ น
ั ใหูแก่ผู้

ผู้ร ับฝากจำาตูองคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งรับฝากไวูน้ น
ั ใหูแก่ผู้
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ฝาก ฤาทรัพย์สินนั้นฝากในนามผู้ใด คืนใหูแก่ผู้น้ น
ั ฤา

ฝาก หรือทรัพย์สน
ิ นั้นฝากในนามผู้ใด คืนใหูแก่ผู้น้ น
ั

คืนใหูแก่ผู้น้ น
ั

ผู้ใด คืนใหูแก่ผู้น้ น
ั

ทายาท

ทายาท

๖๖๖

๖๖๖

๖๖๗

๖๖๗

๖๖๘

๖๖๘

๖๖๙

๖๖๙

ผู้ร ับฝากไดูร ับคำาสัง่ โดยชอบใหูคืนทรัพย์สน
ิ นั้นไปแก่ผู้ใด หรือผู้ร ับฝากไดูร ับคำาสัง่ โดยชอบใหูคืนทรัพย์สน
ิ นั้นไปแก่
แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านใหูคืนทรัย์สินนั้นใหูแก่

Ob.668

(70)
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third person, the depositary can only return it to
that third person.
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แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านใหูคืนทรัย์สินนั้นใหูแก่

The depositary is bound to deliver with the
เมื่อคืนทรัพย์ ถูามีดอกผลเกิดแต่ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น
เมื่อคืนทรัพย์ ถูามีดอกผลเกิดแต่ทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น
property any interest and profits which may have เท่าใด ผู้ร ับฝากจำาตูองส่งมอบพรูอมไปกับทรัพย์สินนั้น เท่าใด ผู้ร ับฝากจำาตูองส่งมอบพรูอมไปกับทรัพย์สินนั้น
accrued from it.
ดูวย
ดูวย
Ob.669

Costs of returning the property deposited must
be borne by the depositor.
Ob.671

ค่าคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น ย่อมตกแก่ผู้ฝากเปนผู้เสีย

ค่าคืนทรัพย์สน
ิ ซึ่งฝากนั้น ย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็ นผู้เสีย

The depositor is bound to reimburse the
ค่าใชูจ่ายใดอันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝาก
ค่าใชูจ่ายใดอันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝาก
depositary for any expenses which were
นั้น ผู้ฝากจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้ร ับฝาก เวูนแต่จะไดูตกลง นั้น ผู้ฝากจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้ร ับฝาก เวูนแต่จะไดูตกลง
necessary for the preservation or maintenance of กันไวูโดยสัญญาฝากทรัพย์ว่าผู้ร ับฝากจะตูองออกเงินค่า กันไวูโดยสัญญาฝากทรัพย์ว่าผู้ร ับฝากจะตูองออกเงินค่า
the property deposited unless such expenses were
ใชูจ่ายนั้นเอง
ใชูจ่ายนั้นเอง
incumbent upon the depositary under the contract
of deposit.
Ob.672

If no time for payment of remuneration is fixed
ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาในสัญญา ฤาไม่มีกำาหนดโดยจารีต
ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาในสัญญา หรือไม่มีกำาหนดโดยจา
by the contract or the[by] custom, the
ประเพณีว่า บำาเหน็จค่าฝากทรัพย์สินนั้น จะพึงชำาระ
รีตรประเพณีว่า บำาเหน็จค่าฝากทรัพย์สินนั้น จะพึงชำาระ
remuneration is payable when the property
เมื่อไรไซรู ท่านใหูชำาระเมื่อคืนทรัพย์สินซึ่งฝาก ถูาไดู
เมื่อไรไซรู ท่านใหูชำาระเมื่อคืนทรัพย์สินซึ่งฝาก ถูาไดู
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deposited is returned. If fixed by periods, the
กำาหนดเวลากันไวูเปนระยะอย่างไร ก็พึงชำาระเมื่อสิ้นระยะ กำาหนดเวลากันไวูเป็ นระยะอย่างไร ก็พึงชำาระเมื่อสิ้นระยะ
remuneration is payable at the end of each period. เวลานั้นทุกคราวไป
เวลานั้นทุกคราวไป
Ob.673

๖๗๐

๖๗๐

๖๗๑

๖๗๑

When the remuneration or expenses are not paid,
ผู้ร ับฝากชอบที่จะยึดหน่วงเอาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นไวู
ผู้ร ับฝากชอบที่จะยึดหน่วงเอาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นไวู
the depositary is entitled to retain the property
ไดูจนกว่าจะไดูร ับเงินบันดาที่คูางชำาระแก่ตนเกี่ยวดูวยการ ไดูจนกว่าจะไดูร ับเงินบรรดาที่คูางชำาระแก่ตนเกี่ยวดูวย
deposited, provided that the depositor may at any
ฝากทรัพย์น้ น
ั
การฝากทรัพย์น้ น
ั
time apply to the Court for an order, either:
1) Restricting the exercise of this right to such
part of the property deposited as the Court may
deem sufficient to cover the remuneration or
expenses, or
2) Ordering the depositary to return the
property deposited on the depositor giving
security for remuneration or expenses.
Ob.678

The liability for remuneration, reimbursement
ในขูอความรับผิดเพื่อใชูเงินบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี
of expenses or compensation in connection with a ชดใชูเงินค่าใชูจ่ายก็ดี ใชูค่าสินไหมทดแทนแก่การฝาก
deposit is extinguished by prescription six
ทรัพย์ก็ดี ท่านหูามมิใหูฟูองรูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับ
months after the extinction of such contract.
แต่วน
ั สิ้นสัญญา

ในขูอความรับผิดเพื่อใชูเงินบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี

ชดใชูเงินค่าใชูจ่ายก็ดี ใชูค่าสินไหมทดแทนแก่การฝาก

ทรัพย์ก็ดี ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่
วันสิ้นสัญญา

หมวด ๒ วิธีเฉภาะการฝากเงิน

CHAPTER II.

หมวด ๒ วิธีฉะเพาะการฝากเงิน

SPECIAL RULES FOR DEPOSIT OF MONEY.
Ob.679

If the deposit is one of money, it is presumed that
the depositary shall not return the same specie,

๖๗๒

๖๗๒

ตูองส่งคืนเปนเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก แต่จะ

ตูองส่งคืนเป็ นเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก แต่จะ

ถูาฝากเงิน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าผู้ร ับฝากไม่พึง

ถูาฝากเงิน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าผู้ร ับฝากไม่พึง

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

พ.ศ. ๒๔๗๑

ตูองคืนเงินใหูครบจำานวน

ตูองคืนเงินใหูครบจำานวน

จำาตูองคืนเงินใหูครบจำานวนเท่านั้น แมูว่าเงินซึ่งฝากนั้น

จำาตูองคืนเงินใหูครบจำานวนเท่านั้น แมูว่าเงินซึ่งฝากนั้น

คืนเงินเปนจำานวนดังว่านั้น

คืนเงินเป็ นจำานวนดัง่ ว่านั้น

อนึ่งผู้ร ับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใชูก็ไดู แต่หาก

จะไดูส้ญหายไปดูวยเหตุสุดวิสย
ั ก็ตาม ผู้ร ับฝากก็จำาตูอง

๖๗๓

Ob.680

(72)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
but the same amount.
The depositary can use the money deposited
and is only bound to return an equivalent amount.
He is bound to return such amount even should
the money deposited have been lost by force
majeure.

TITLE X. — DEPOSIT.

อนึ่งผู้ร ับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใชูก็ไดู แต่หาก

จะไดูศ้นย์หายไปดูวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้ร ับฝากก็จำาตูอง

๖๗๓

If the depositary is only bound to return the
เมื่อใดผู้ร ับฝากจำาตูองคืนเงินแต่เพียงเท่าจำานวนที่
เมื่อใดผู้ร ับฝากจำาตูองคืนเงินแต่เพียงเท่าจำานวนที่
same amount of money, the depositor cannot
ฝาก ผู้ฝากจะเรียกเงินคืนก่อนถึงเวลาที่ไดูตกลงกันไวูไม่ ฝาก ผู้ฝากจะเรียกเงินคืนก่อนถึงเวลาที่ไดูตกลงกันไวูไม่
demand the return of the money before the agreed ไดู ฤาฝ่ ายผู้ร ับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลานั้นก็ไม่ไดูดุจ ไดู หรือฝ่ ายผู้ร ับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลานั้นก็ไม่ไดู
time, nor can the depositary return it before such
กัน
ดุจกัน
time.
CHAPTER III.

หมวด ๓ วิธีเฉภาะสำาหรับเจ้าสำานั ก

SPECIAL RULES FOR INNKEEPERS.
Ob.681

๖๗๔

โรงแรม

หมวด ๓ วิธีเฉภาะสำาหรับเจ้าสำานั ก
๖๗๔

โรงแรม

The proprietor of an inn, or hotel or of any other
เจูาสำานักโรงแรม ฤาโฮเต็ล ฤาสถานที่อ่ น
ื ทำานองเช่น
เจูาสำานักโรงแรม หรือโฮเต็ล หรือสถานที่อ่ น
ื ทำานอง
place where travellers or guests receive sleeping
ว่านั้น จะตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤาบุบสลายอย่างใด เช่นว่านั้น จะตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายหรือบุบสลาย
accomodation for remuneration is considered as a
ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดิรทาง ฤาแขกอาศัย หาก
อย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทาง หรือแขก
depositary of the luggage or other property
brought by such travellers or guests.
ไดูพามา
อาศัย หากไดูพามา
He is liable for any loss or damage caused to
such luggage or property unless he proves that
such loss or damage was not caused by his act or
fault, or by the act or fault of persons for whom
he was responsible.

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Draft (1919)
Ob.682

The liability for specie, currency notes, bank
notes, bills, bonds, shares, debentures, warrants,
jewels or other valuables belonging to the
traveller or guest is limited to two hundred baht,
unless such valuables have been deposited with
the proprietor with an indication of their nature
and value.
Ob.683

If valuables have been deposited with the
proprietor, he is liable for them up to the value
declared.

๖๗๕

TITLE X. — DEPOSIT.

พ.ศ. ๒๔๖๗

เจูาสำานักตูองรับผิดในการทีท
่ รัพย์สินของคนเดิรทาง

ฤาแขกอาศัยส้ญหาย ฤาบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมูถึงว่า
ความส้ญหายฤาบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คนไปมา

๖๗๕

พ.ศ. ๒๔๗๑

เจูาสำานักตูองรับผิดในการทีท
่ รัพย์สินของคนเดินทาง

หรือแขกอาศัยส้ญหาย หรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมู

ถึงว่าความส้ญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คน

เขูาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล ฤาสถานที่เช่นนั้น ก็คงตูองรับ ไปมาเขูาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้น ก็
ผิด

ความรับผิดนี้ ถูาเกี่ายวดูวยเงินทองตรา ธนบัตร์ ตัว๋

เงิน พันธนบัตร์ ใบหูน
ุ ใบหูุนกู้ ประทวนสินคูา อัญญ

มะณี ฤาของมีค่าอื่น ๆ ไซรู ท่านจำากัดไวูเพียงหูารูอย

คงตูองรับผิด

ความรับผิดนี้ ถูาเกี่ายวดูวยเงินทองตรา ธนบัตร ตัว๋

เงิน พันธนบัตร ใบหูน
ุ ใบหูุนกู้ ประทวนสินคูา อัญญมณี
หรือของมีค่าอื่น ๆ ไซรู ท่านจำากัดไวูเพียงหูารูอยบาท

บาท เวูนไวูแต่จะไดูฝากของมีค่าเช่นนี้ไวูแก่เจูาสำานักและ เวูนไวูแต่จะไดูฝากของมีค่าเช่นนี้ไวูแก่เจูาสำานักและไดู
ไดูบอกราคาแห่งของนั้นชัดแจูง

บอกราคาแห่งของนั้นชัดแจูง

สลายอันเกิดแต่ผู้รูายใชูอาวุธชิงทรัพย์ ฤาเกิดแต่

สลายอันเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือแต่ภาพแห่งทรัพย์สินนั้น

แต่เจูาสำานักหาตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤาบุบ

เหตุสุดวิสัยประการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นไม่

๖๗๖

-

(73)

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งมิไดูนำาฝากบอกราคาชัดแจูงนั้น เมื่อ

แต่เจูาสำานักไม่ตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายหรือบุบ

หรือแต่ความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผู้น้ น
ั เอง
หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาไดูตูองรับ

๖๗๖

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งมิไดูนำาฝากบอกราคาชัดแจูงนั้น เมื่อ

พบเห็นว่าส้ญหายฤาบุบสลายชึ้น คนเดิรทางฤาแขกอาศัย พบเห็นว่าส้ญหายหรือบุบสลายชึ้น คนเดินทางหรือแขก
ตูองแจูงความนั้นต่อเจูาสำานักโรงแรม โฮเต็ล ฤาสถานที่

อาศัยตูองแจูงความนั้นต่อเจูาสำานักโรงแรม โฮเต็ล หรือ

ผิดดังบัญญัติไวูในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕

ความผิดดัง่ บัญญัติไวูในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕

เช่นนั้นทันที มิฉนั้น ท่านว่าเจูาสำานักย่อมพูนจากความ
Ob.684

A notice posted in the inn, hotel or other such

๖๗๗

ถูามีความแจูงความปิ ดไวูในโรงแรม โฮเต็ล ฤาสถานที่

สถานที่เช่นนั้นทันที มิฉะนั้น ท่านว่าเจูาสำานักย่อมพูนจาก

๖๗๗

ถูามีความแจูงความปิ ดไวูในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถาน

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.685

พ.ศ. ๒๔๗๑

เช่นว่านั้น เปนขูอความยกเวูนฤาจำากัดความรับผิดของ

ที่เช่นว่านั้น เป็ นขูอความยกเวูนหรือจำากัดความรับผิด

ทางฤาแขกอาศัยจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการยกเวูนฤา

เดินทางหรือแขกอาศัยจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการ

เจูาสำานักไซรู ท่านว่าความนั้นเปนโมฆะ เวูนแต่คนเดิร
จำากัดความรับผิดดังว่านั้น

๖๗๘

The liability for compensation for loss or
ในขูความรับผิดใชูค่าสินไหมทดแทนเพื่ ื อทรัพย์สิน
damage caused to the luggage or other property ของคนเดิรทางฤาแขกอาศัยส้ญหายฤาบุบสลายนั้น ท่าน
of the traveller or guest is extinguished by
หูามมิใหูฟูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คนเดิรทาง
prescription six months after the departure of the
ฤาแขกอาศัยออกไปจากสถานที่น้ น
ั
traveller or guest.
Ob.686

(74)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
place excluding or limiting the liability of the
proprietor is void unless the traveller or guest
expressly agreed to such exclusion or limitation
of liability.

TITLE X. — DEPOSIT.

ของเจูาสำานักไซรู ท่านว่าความนั้นเป็ นโมฆะ เวูนแต่คน
ยกเวูนหรือจำากัดความรับผิดดัง่ ว่านั้น

๖๗๘

ในขูความรับผิดใชูค่าสินไหมทดแทนเพื่ ื อทรัพย์สิน

ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยส้ญหายหรือบุบสลายนั้น

ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่วันทีค
่ นเดิน
ทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานทีน
่ ้น
ั

๖๗๙

๖๗๙

อื่น ๆ อันไดูทำาใหูแก่คนเดิรทางฤาแขกอาศัยที่เขาพึง

การอื่น ๆ อันไดูทำาใหูแก่คนเดินทางหรือแขกอาศัยที่เขา

ดูวย

แทนไปดูวย

If the remuneration is not paid, the proprietor
เจูาสำานักชอบที่จะยึดหน่วงเอาไวูซึ่งเครื่องเดิรทางฤา
จูาสำานักชอบที่จะยึดหน่วงเอาไวูซึ่งเครื่องเดินทางหรือ
can exercise over the luggage or other property of ทรัพย์สน
ิ อย่างอื่นของคนเดิรทางฤาแขกอาศัย อันเอาไวู ทรัพย์สน
ิ อย่างอื่นของคนเดินทางหรือแขกอาศัย อันเอา
the traveller or guest which is in the inn, hotel or ในโรงแรม โฮเต็ล ฤาสถานที่เช่นนั้นไดู จนกว่าจะไดูร ับ
ไวูในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้นไดู จนกว่าจะไดู
other such place the rights described in Sections
ชำาระเงินบันดาที่คูางชำาระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและการ รับชำาระเงินบรรดาที่คูางชำาระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและ
673, 674 and 675.
ตูองการนั้น รวมทั้งการชดใชูเงินทั้งหลายที่ไดูออกแทนไป พึงตูองการนั้น รวมทั้งการชดใชูเงินทั้งหลายที่ไดูออก

เจูาสำานักจะเอาทรัพย์สน
ิ ที่ไดูยึดหน่วงไวูเช่นว่านั้น

ออกขายทอดตวาด แลูวหักเอาเงินใชูจำานวนที่คูางชำาระแก่
ตน รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใชูจ่ายในการขาย

ทอดตลาดนั้น จากเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นก็ไดู แต่ท่านมิ
ใหูเจูาสำานักใชูสิทธิดัง่ ว่านี้ จนเมื่อ

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Draft (1919)

TITLE X. — DEPOSIT.

พ.ศ. ๒๔๖๗

(75)

พ.ศ. ๒๔๗๑
(๑) ทรัพย์สินนั้นตกอย่้แก่ตนเป็ นเวลานานถึงหกสัปดา
หะ ยังมิไดูร ับชำาระหนนี้สิน และ

(๒) อย่างนูอยเดือนหนึ่งก่อนวันขายทอดตลาด ตนไดู
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจำาทูองถิ่นฉะ

บับหนึ่ง แจูงความจำานงที่จะขายทรัพย์สิน บอกรัก
ษาณะแห่งทรัพย์สินที่จะขายโดยย่อ กับ ถูารู้ ชื่อ
เจูาของ ก็บอกดูวย

เมื่อขายทอดตลาดหักใชูหนี้ดงั ่ กล่าวแลูว มีเงินเหลือ

อย่้เท่าใด ตูองคืนใหูแก่เจูาของ หรือฝากไวู ณ สำานักงาน
ฝากทรัพย์ตามบทบัญญัติในมตรา ๓๓๑ และ ๓๓๓

