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บรรพ ๒
第二編

ว่าด้วยหนี้
債権債務関係

ภาค ๑
第一部

มูลแห่งหนี้
債権債務関係の原因

ลักษณ ๑
第一章

สัญญา
契約

หมวด ๑
第一節

บทวิเคราะห์
定義条項

-

มาตรา ๑๐๖

สัญญาน้ันเป็นความตกปากลงคำากันระวางบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป ก่อให้มีหน้ีประการ
หน่ึงฤๅหลายประการ

Draft(1919): Ob.40 Code(1925): -

-

第 106条
契約とは、2名以上の当事者が話し合いの上、合意して、一種あるいは数種の債権債務関係を設定す
ることを意味する。

-

หมวด ๒
第二節

ว่าด้วยความสมบูรณ์แห่งสัญญา
契約の有効性について

-

มาตรา ๑๐๗

สัญญาซ่ึงมิได้เป็นไปตามนิยมอันว่าด้วยความสามารถฤๅความยินยอมน้ันเป็นโมฆียะ คือ
เป็นสัญญาจะเสียเปล่าได้
Draft(1919): Ob.41 Code(1925): 116 Code(1992): 153

-

第 107条
［本法典中の行為］能力あるいは合意に関する規定に従わずになされた契約は、これを取り消すこと
ができる。即ち、その契約を成立しなかったものとすることができる。

-

มาตรา ๑๐๘

สัญญาซ่ึงมิได้เป็นไปตามนิยมอันว่าด้วยวัตถุท่ีประสงค์น้ันเป็นโมฆะ
Draft(1919): Ob.42 Code(1925): -

-

第 108条
［本法典中の契約の］目的に関する規定に従わずになされた契約は、これを無効とする。

-
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第二編 債権債務関係 第一部 債権債務関係の原因 第一章 契約

มาตรา ๑๐๙

สัญญาซ่ึงมิได้เป็นไปตามนิยมอ่ืนๆ อันกฎหมายบังคับไว้ให้ทำาเพื่อความบริบูรณ์แห่ง
สัญญาน้ันเป็นโมฆะดุจกัน

Draft(1919): Ob.43 Code(1925): -

-

第 109条
法令の定める、契約の有効性に関するその他の規定に従わずになされた契約もまた、これを無効とす
る。

-

มาตรา ๑๑๐

โมฆียะสัญญาน้ัน ท่านวา่เฉภาะแต่บุคคลซ่ึงกฎหมายระบุไว้จะพึงขอให้เพิกถอนเสีย ฤๅให้
สัตยาบันได้ภายในกำาหนดเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติ
Draft(1919): Ob.44 Code(1925): 137 Code(1992): 175

-

第 110条
取り消すことのできる契約は、法令の指定する個人のみが、［同じく］法令の規定する期間内に、そ
の取り消しを請求し、あるいはそれを追認することができる。

-

มาตรา ๑๑๑

โมฆียะสัญญาน้ัน เมื่อมาให้สัตยาบันแก่กันก็ดี ฤๅกำาหนดเวลาซ่ึงกฎหมายอนุญาตให้ขอ
เพิกถอนได้น้ันล่วงไปแล้วก็ดี ท่านว่ากลับเป็นสัญญาสมบูรณ์ต้ังแต่วันท่ีได้ทำากัน
Draft(1919): Ob.45 Code(1925): 139 Code(1992): 177

-

第 111条
取り消すことのできる契約は、それを追認することで当事者同士が合意したとき、または法令の定め
る取り消し期間が満了したときは、その契約は、締結の時点より有効なものとする。

-

มาตรา ๑๑๒

โมฆะสัญญาน้ัน ท่านว่าบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจะพึงขอให้เพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้
Draft(1919): Ob.46 Code(1925): 133 Code(1992): 172(I)

-

第 112条
無効の契約は、利害関係人であればいつでも、それが無効であることを請求することができる。

-

มาตรา ๑๑๓

โมฆะสัญญาน้ัน ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้
Draft(1919): Ob.47 sent.1 Code(1925): 134 Code(1992): 172(I)

-

第 113条
無効の契約は、それを当事者同士が追認することは許されない。

-

มาตรา ๑๑๔

ในการณ์เมื่อสัญญาใดสัญญาหน่ึงได้เพิกถอนเสียแล้ว ท่านบังคับวา่ให้ผู้เป็นคู่สัญญาได้คืน
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ยังฐานะเดิม เหมือนดังเมื่อแรกเข้าสัญญา ฤๅเหมือนเมื่อขณะสัญญาเป็นโมฆะลงน้ัน
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องคืนสินใช้ให้แก่กันตามท่ีตนได้รับชำาระหน้ีไว้หรือให้คา่ทดแทน ตาม

บทบัญญัติในลักษณคืนลาภมิควรได้น้ัน
Draft(1919): Ob.48 Code(1925): 138 Code(1992): 176

-

第 114条
I. ［取り消すことのできる］契約が［実際に］取り消された事案においては、当該契約の当事者は、契
約締結当時、あるいは契約が無効となった時点での原状を回復しなければならない。

II. ［本条第 1項の場合には、］契約当事者は、［本法典中の］不当利得の返還に関する章の規定に従
い、既に受領していた給付を、受領した時点での状態で相互に返還するか、または［それが不可能な
場合には］損害を賠償しなければならない。

-

ส่วนที่ ๑
第一款

ความไร้สามารถเข้าทำาสญัญา
契約締結の無能力

-

มาตรา ๑๑๕

บุคคลเช่นไร อันกฎหมายแสดงว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถ บุคคลเช่นน้ัน ย่อมไม่อาจเข้าทำา
สัญญาได้ ตามบทท่ีบังคับไว้ในหมวดความสามารถแห่งประมวลกฎหมายน้ี
Draft(1919): Ob.49 Code(1925): 131 Code(1992): 170

-

第 115条
法令によって行為無能力とされる者は皆、本法典中の行為能力に関する節の規定に従い、契約を締結
することができないものとする。

-

ส่วนที่ ๒
第二款

ความยินยอม
合意

-

มาตรา ๑๑๖

ถ้าคู่สัญญามิได้ยินยอมพร้อมใจกัน คือว่ามิได้ตกลงตามข้อสัญญาน้ันไซร้ ท่านวา่ไม่เป็น
สัญญาต่อกันเลย

Draft(1919): Ob.50 Code(1925): 366 sent.1
-

第 116条
契約の当事者［全て］が心を一にして合意したのでなければ、即ち、契約の［具体的な］内容に関し
て納得し合ったのでなければ、その契約は成立しない。

-

มาตรา ๑๑๗

ความยินยอมน้ัน ท่านว่าจะแสดงออกโดยตรงฤๅโดยปริยายก็ฟังได้
Draft(1919): Ob.51 Code(1925): -

-

第 117条
合意は、明示のそれのみならず、黙示の意思表示によっても、これをなすことができる。

-
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(๑)

(一)

คำาเสนอกับคำาสนอง
申込と承諾

-

มาตรา ๑๑๘

ถ้ามีคำาเสนอจะทำาสัญญา สัญญาน้ันย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อคำาสนองมาถึงผู้เสนอ
Draft(1919): Ob.52 Code(1925): 361(I)

-

第 118条
契約の申込みがあった場合、それに対する承諾が申込者に到達したときにのみ、その契約は有効に成
立する。

-

มาตรา ๑๑๙

คำาสนองน้ัน ท่านว่าไม่ให้ผลย้อนหลัง คือวา่คำาสนองไม่ย้อนกลับไปถึงเวลาท่ีทำาคำาเสนอ
Draft(1919): Ob.53 Code(1925): -

-

第 119条
［契約の申込みの］承諾は、その効果が［当然に］遡及すること、即ち、申込みの時点に遡って効力
を発することはない。

-

มาตรา ๑๒๐

ถ้าตกลงกันว่าใหค้ำาสนองมีผลย้อนหลังไซร้ ท่านว่าผลย้อนหลังน้ันไม่กระทบกระทัง่ถึง
สิทธิซ่ึงบุคคลภายนอกได้ไว้โดยสุจริต

Draft(1919): Ob.54 Code(1925): -

-

第 120条
［契約の当事者が申込の］承諾の効果を遡及させる合意をしたときでも、善意の第三者の権利を害す
ることは許されない。

-

มาตรา ๑๒๑

ทำาคำาเสนอขึ้นต่อหน้า ต่อเมื่อมีคำาสนองขึ้นทันท่ีจึงนับวา่ผูกพันกันเป็นสัญญา
อน่ึงคำาเสนอทางโทรศัพท์ให้ถือเหมือนหน่ึงว่าทำาขึ้นต่อหน้ากัน

Draft(1919): Ob.55 Code(1925): 356
-

第 121条
I. 面前にいる相手方に対して申込みをした場合は、その相手方が即座に承諾したときにのみ、契約とし
て両当事者を拘束する。

II. なお、電話による申込みは、面前にいる相手方にしたものと同様とする。
-

มาตรา ๑๒๒

ทำาคำาเสนอขึ้นลับหลัง และไม่ได้บ่งเวลาให้ทำาคำาสนอง ท่านว่าจะเป็นอันผูกพันกันได้ต่อ
เมื่อคำาสนองมาถึงผู้เสนอภายในเวลาอันควร
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อน่ึงเวลาอันควรน้ัน ได้แก่เวลาซ่ึงควรคาดหมายวา่คำาสนองจะถึงได้ แต่ให้พิเคราะห์โดย
รอบคอบถึงระยะทางและการคมนาคม ท้ังสภาพและวัตถุท่ีประสงค์แห่งสัญญาท่ีขอทำาน้ันด้วย

คำาเสนอน้ัน ท่านวา่ไม่อาจจะถอนภายในระยะเวลาท่ีกล่าวน้ีได้
Draft(1919): Ob.56 Code(1925): 355

-

第 122条
I. 隔地者間の申込みの場合において、承諾の期間が定められていないときは、相当の期間内に承諾［の
通知］が申込者に到達したときにのみ、［契約として］両当事者を拘束する。

II. ［本条第 1項における］相当の期間とは、承諾［の通知］が到達するものと期待し得る期間のことで
あり、［これを判定する際には、当事者間の］距離と交通状態、ならびに当該契約をめぐる状況とそ
の目的を、慎重に斟酌しなければならない。

III. ［本条第 1項における］申込みは、［第 2項に規定された］期間が満了するまでの間は、これを撤回
することができない。

-

มาตรา ๑๒๓

คำาเสนอซ่ึงบ่งเวลาให้ทำาคำาสนองน้ัน ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ แต่จะเป็นอันผูกพันกันได้
ต่อเมื่อคำาสนองถึงผู้เสนอภายในบ่งไว้

Draft(1919): Ob.57 Code(1925): 354
-

第 123条
承諾の期間を定めてした［契約の］申込みは、これを撤回することができない。但し、承諾［の通
知］がその期間内に［実際に］申込者に到達したときにのみ、［それによって成立した契約は］両当
事者を拘束するものとなる。

-

มาตรา ๑๒๔

ถ้าคำาสนองมาถึงภายหลังเวลาบ่งไว้ แต่เป็นท่ีเห็นประจักษ์วา่คำาสนองน้ันได้ส่งทันกาล 
ตามปกติควรจะมาถึงภายในเวลาท่ีบ่งไว้ ผู้เสนอต้องบอกกล่าวแก่ผู้สนองโดยพลันว่า คำา
สนองถึงช้าเกินกำาหนด เว้นแต่ได้แจ้งไปให้ทราบแต่ก่อนแล้ววา่ไม่มีคำาสนองมาถึงภายใน
เวลาบ่งไว้

ถ้าผู้เสนอละเลยไม่บอกกล่าวดังน้ัน ท่านให้ถือวา่คำาสนองมาถึงผู้เสนอทันเวลา
Draft(1919): Ob.58 Code(1925): 358

-

第 124条
I. 承諾［の通知］が定められた期間に遅延して到達した場合において、それが［実際には］適切な時点
で発送されていて、通常ならば期間内に到達していたはずであったことが明らかなときは、申込者
は、承諾［の通知］が遅延して到達した旨を直ちに承諾者に通知しなければならない。但し、期間内
に承諾［の通知］が到達しなかったことを既に通知していた場合は、その限りではない。

II. 申込者が［本条第 1項に定められた］通知を怠ったときは、承諾［の通知］は、期間内に申込者に到
達したものと見なす。

-

มาตรา ๑๒๕

ผู้ใดฟังคำาเสนอแล้วน่ิงเสีย ย่อมไม่เป็นอันคำาสนอง เว้นไว้แต่ตามจารีตประเพณี ฤๅความ
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โดยประพฤติระหวา่งคู่สัญญาจะถือว่าการน่ิงน้ันเป็นคำาสนอง
Draft(1919): Ob.59 Code(1925): -

-

第 125条
［契約の］申込みを黙って聞いていただけでは、それを直ちに承諾と解することはできない。但し、
沈黙を承諾と解する慣習がある場合、または当事者相互のやり取りの経緯から、沈黙が承諾を意味す
ると解される場合は、その限りではない。

-

มาตรา ๑๒๖

ผู้รับคำาเสนอว่าจะทำาสัญญายังมิทันได้สนองออกสินใช้ชำาระให้ไปแต่ส่วนใดส่วนหน่ึงก่อน
ดังน้ี จงสันนิษฐานวา่เป็นคำาสนองรับตกลงกัน สัญญาน้ันย่อมบริบูรณ์ในขณะเมื่อเริ่มส่งสินใช้
บางส่วนน้ัน

Draft(1919): Ob.60 Code(1925): -

-

第 126条
契約の申込みを受けた者が、未だ承諾する旨を表明していないにもかかわらず、部分的な給付を行っ
たときは、それを申込みの承諾と推定する。［この場合においては、］当該契約は、その部分的な給
付の開始時点で有効に成立したものとする。

-

มาตรา ๑๒๗

คำาสนองซ่ึงถึงผู้เสนอช้าเกินไปน้ัน ให้ถือว่ากลายเป็นเสนอย้อนไปอีกทอดหน่ึง
Draft(1919): Ob.61 Code(1925): 359(I)

-

第 127条
［契約の］申込者に遅延して到達した承諾は、これを折り返しなされた［契約の］新たな申込みと見
なす。

-

มาตรา ๑๒๘

คำาสนองจะต้องไม่มีข้อเบ่ียงบ่าย คือว่าต้องรับตามคำาเสนอโดยไม่มีแก้ไข
คำาสนองซ่ึงแก้ไขคำาเสนอน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำาบอกปัดไม่รับควบกับคำาเสนอขึ้นใหม่

Draft(1919): Ob.62 Code(1925): 359(II)
-

第 128条
I. ［契約の申込みの］承諾は、［申込みの内容から］離反した項目を有してはならない。即ち、何らの
変更も加えずに、申込みをその通りに受け入れなければならない。

II. 変更を加えてなされた承諾は、これを［申込みの］拒絶と同時になされた新たな申込みと見なす。
-

มาตรา ๑๒๙

ถ้าผู้เสนอตายลง ฤๅกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถก่อนคำาสนองถึงผู้เสนอ ท่านวา่คำาเสนอน้ัน
เป็นอันไม่ผูกพัน
Draft(1919): Ob.63 Code(1925): 130(II) Code(1992): 169(II)

-
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第 129条
［契約の］申込者が承諾［の通知］の到達以前に死亡したとき、または行為無能力となったときは、
その申込みは、当事者を拘束する効力を有しない。

-

มาตรา ๑๓๐

ถ้าคำาบอกกล่าวถอนคำาเสนอไปถึงผู้รับคำาเสนอก่อนฤๅพร้อมกับคำาเสนอไซร้ ท่านว่าคำา
เสนอน้ันเป็นอันไม่ผูกพัน
Draft(1919): Ob.64 Code(1925): 130(I) Code(1992): 169(I)

-

第 130条
［契約の申込者が申込みの直後にそれを撤回した場合において、］申込みの撤回の通知が申込み自体
より以前、あるいはそれと同時に相手方に到達したときは、その申込みは、当事者を拘束する効力を
有しない。

-

มาตรา ๑๓๑

บุคคลโฆษณาว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซ่ึงกระทำาการอันใด ท่านวา่จำาต้องให้รางวัลแก่ผู้ได้ทำาการ
อันน้ัน

Draft(1919): Ob.65 Code(1925): 362
-

第 131条
ある行為をした者に報償を与える旨を広告した者は、その行為をした者に対してその報償を与える義
務を負う。

-

มาตรา ๑๓๒

ในขณะใดๆ เมื่อยังไม่มีผู้กระทำาการน้ัน ผู้โฆษณาอาจจะถอนคำาเสนอของตนได้โดยวิธี
เดียวกับท่ีทำาคำาเสนอน้ัน เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในโฆษณาวา่จะไม่ถอนคำาเสนอ ฤๅได้กำาหนด
เวลาให้กระทำาการน้ันไว้

Draft(1919): Ob.66 Code(1925): 363(I)
-

第 132条
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、報償を提供する旨の広告の際と同一の方
法によってその広告を撤回することができる。但し、その広告中に撤回をしない旨を表示したとき、
または指定した行為をする期間を定めたときは、その限りではない。

-

มาตรา ๑๓๓

ถ้าพ้นวิสัยจะรู้ได้จากถ้อยคำาแห่งโฆษณา ฤๅจากพฤติการในเรื่องน้ันๆ ว่าจะให้รางวัล
อย่างไรไซร้ ให้ใช้วิธีดังต่อไป

ถ้าบุคคลหลายคนกระทำาการอันบ่งไว้ในโฆษณา บุคคลผู้ทำาก่อนผู้อ่ืนชอบท่ีจะได้รับรางวัล
ถ้าบุคคลหลายคนกระทำาการอันน้ันพร้อมกัน แต่ละคนๆ ชอบท่ีจะได้รับรางวัลเป็นส่วน

เท่ากัน แต่ถ้าเป็นรางวัลอันแบ่งไม่ได้ตามสภาพ ฤๅถ้าตามคำาโฆษณาว่าให้บุคคลแต่คนเดียว
ได้รับรางวัลไซร้ ให้เลือกบุคคลผู้รับรางวัลด้วยจับฉลาก
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Draft(1919): Ob.67 Code(1925): 364(I)(II)
-

第 133条
I. 懸賞広告の文言からも［その他の］事情からも、報償を授与方法を確知することができないときは、
以下の方法による。

II. 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、他の者に先駆けてその行為をした者が報償を受ける権
利を有する。

III. 数人が同時に規定の行為をした場合には、各自が等しい割合で報償を受ける権利を有する。但し、報
償がその性質上分割に適しないとき、または広告において一人のみがこれを受けるものとしたとき
は、抽選でこれを受ける者を定める。

-

(๒)

(二)

ความยินยอมบกพร่อง
瑕疵ある合意

-

มาตรา ๑๓๔

ความยินยอมน้ัน ถ้าให้กันโดยสำาคัญผิดในเน้ือความท่ีเป็นแก่นสารแห่งสัญญาไซร้ ท่านว่า
เป็นความยินยอมบกพร่อง
Draft(1919): Ob.68 Code(1925): 119 sent.1 Code(1992): 156(I)

-

第 134条
［契約の当事者が］契約の本質的内容について錯誤に陥りつつ、合意したときは、その合意は、瑕疵
あるものとなる。

-

มาตรา ๑๓๕

ความยินยอมอันให้กันเพราะสำาคัญผิดในเน้ือความท่ีเป็นแก่นสารแห่งสัญญาน้ัน ถ้าคู่
สัญญาฝ่ายซ่ึงให้ความยินยอมอาจก้าวล่วงความสำาคัญผิดน้ันได้ด้วยความระมัดระวัง อันพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนไซร้ ท่านไม่ให้ถือว่าความยินยอมน้ันบกพร่อง

อน่ึงเพียงแต่เขียนพลาดพล้ัง ท่านว่าให้แก้เสียให้ถูก
Draft(1919): Ob.69 Code(1925): 119 sent,2 Code(1992): 158

-

第 135条
I. 契約の本質的内容について錯誤に陥ったことによる合意であっても、その合意を表明した契約当事者
が、良識ある者に［通常］期待し得る程度の注意を払っていたなら、その錯誤を回避することができ
た場合には、これを瑕疵あるものとは見なさない。

II. なお、［錯誤ではなく、］単なる書き損じの問題であれば、それを修正させる。
-

มาตรา ๑๓๖

ความยินยอมของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง อันอีกฝ่ายหน่ึงลวงเอาได้เพราะกลฉ้อฉลน้ัน ย่อมเป็น
ยินยอมบกพร่อง แต่หากพิเคราะห์ด้วยวา่ ถ้ามิได้ใช้กลฉ้อฉลถึงเพียงน้ัน ผู้คู่สัญญาคนก่อนก็
จะไม่ได้ให้ความยินยอม
Draft(1919): Ob.70 Code(1925): 122 Code(1992): 159(II)

-

第 136条
契約当事者の一方が、他方当事者の用いた詐術の故に表明した合意は、当該の詐術さえなければその
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合意は表明されなかってであろうと認められる場合に限り、これを瑕疵ある合意と見なす。
-

มาตรา ๑๓๗

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงให้ความยินยอมเพราะกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอกสัญญา ถ้าหากว่าใน
เวลาทำาสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้รู้การฉ้อฉลน้ัน ฤๅควรจะรู้ได้ด้วยใช้ความระมัดระวังอัน
พึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนไซร้ ท่านให้นำาบทแห่งมตรา ๑๓๖ มาใช้บังคับ
Draft(1919): Ob.71 Code(1925): 121(II) Code(1992): 159(III)

-

第 137条
契約当事者の一方が第三者の用いた詐術の故に合意を表明したときは、当該契約の締結時に、他方当
事者がその詐術を知っていたか、または良識ある者に［通常］期待し得る程度の注意を払っていたな
ら、知り得たであろう場合に限り、第 136条の規定を適用する。

-

มาตรา ๑๓๘

ความยินยอมของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงน้ัน ถ้าได้ไปเพราะอีกฝ่ายหน่ึงฤๅบุคคลอ่ืนข่มขู่ไซร้ 
ท่านวา่ความยินยอมน้ันบกพร่อง
Draft(1919): Ob.72 Code(1925): 128 Code(1992): 166

-

第 138条
契約当事者の一方が、他方当事者あるいは第三者による強迫の故に表明した合意は、これを瑕疵ある
ものとする。

-

มาตรา ๑๓๙

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจำาใจจำายอมเพราะถูกทำาพลการ ฤๅขู่เข็ญถึงเพียงท่ีเขาจะควรเชื่อวา่
ชีวิต กาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ฤๅทรัพย์สินของตนก็ดี ของบุคคลอ่ืนก็ดี จะเป็นภัยอันตรายไซร้
ท่านวา่ความยินยอมน้ันได้ไปเพราะการข่มขู่
Draft(1919): Ob.73 Code(1925): 126 Code(1992): 164(II)

-

第 139条
契約当事者の一方が強要されたため、あるいは［従わない場合には］自己あるいは第三者の生命、身
体、自由、名誉、あるいは財産に危害が及ぶであろうと信じる程に脅迫されたために、止むを得ず表
明した合意は、これを強迫によるものとする。

-

มาตรา ๑๔๐

การกล่าวอ้างอำานาจตามระบิลเมือง ท่านไม่จัดว่าเป็นการข่มขู่
Draft(1919): Ob.74 Code(1925): 127 Code(1992): 165

-

第 140条
国法および国家の伝統に基づく権能に依処する旨の言辞は、これを強迫とは見なさない。

-

มาตรา ๑๔๑

ในการวินิจฉัยคดีว่าความสำาคัญผิด ฤๅกลฉ้อฉล ฤๅการข่มขู่มีอยู่หรือไม่น้ัน ใหศ้าล
พิเคราะห์โดยรอบคอบถึงอายุ เพศและฐานะของคู่กรณี กับท้ังพฤติการอ่ืนๆ ของคดีน้ันด้วย
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Draft(1919): Ob.75 Code(1925): 129 Code(1992): 167
-

第 141条
錯誤、詐欺、あるいは強迫の事実があったか否かの判定に当たっては、裁判所は、当事者の年齢、性
別、地位、ならびにその他の事情もまた、慎重に考慮しなければならない。

-

มาตรา ๑๔๒

คู่สัญญาผู้ให้ความยินยอมอันพิรุธเพราะความสำาคัญผิดก็ดี กลฉ้อฉลก็ดี การข่มขู่ก็ดี อาจ
จะร้องให้ศาลเพิกถอนสัญญาเสียได้ภายในปีหน่ึงนับแต่วันอันตนได้รู้ความสำาคัญผิด ฤๅกล
ฉ้อฉล ฤๅแต่วันซ่ึงการข่มขู่น้ันสุดส้ินลง
Draft(1919): Ob.76 Code(1925): 143 Code(1992): 181

-

第 142条
錯誤、詐欺、あるいは強迫の故に合意が表明されたものと疑われる場合において、その合意を表明し
た契約当事者は、その錯誤あるいは詐欺の事実を知った日から起算して 1 年、または強迫の終了した
した日から起算して 1 年を経過するまでの間に限り、当該契約の取り消しを裁判所に請求することが
できる。

-

มาตรา ๑๔๓

ทายาทของคู่สัญญาผู้ให้ความยินยอมอันพิรุธเพราะความสำาคัญผิดก็ดี กลฉ้อฉลก็ดี การ
ข่มขู่ก็ดี อาจจะร้องให้ศาลเพิกถอนสัญญาเสียได้ภายในปีหน่ึงนับแต่วันท่ีคู่สัญญาผู้น้ันตาย

แต่ถ้าผู้ตายได้รู้แล้วเองก่อนตาย ทายาทจะเรียกร้องให้เพิกถอนสัญญาไม่ได้เมื่อพ้นปีหน่ึง
นับแต่วันผู้ตายรู้ความสำาคัญผิด ฤๅกลฉ้อฉล ฤๅแต่วันท่ีการข่มขู่น้ันสุดส้ินลงแล้ว

Draft(1919): Ob.77 Code(1925): -

-

第 143条
I. 錯誤、詐欺、あるいは強迫の故に合意が表明されたものと疑われる場合において、その合意を表明し
た契約当事者の相続人は、その当事者の死亡した日から起算して 1 年を経過するまでの間に限り、当
該契約の取り消しを裁判所に請求することができる。

II. しかしながら、死亡した契約当事者自身がその死に先立って［錯誤あるいは詐欺の事実を］知ってい
た場合には、その者が知った日から起算して 1 年を既に経過しているときは、その者の相続人は、も
はや当該契約の取り消しを［裁判所に］請求することはできない。［死亡した契約当事者自身に対す
る］強迫が終了した日から 1 年を経過したときもまた、同様である。

-

มาตรา ๑๔๔

ท่านห้ามไม่ให้ฟ้องขอเพิกถอนสัญญายกมูลเหตุว่าเป็นความสำาคัญผิด ฤๅกลฉ้อฉล ฤๅการ
ข่มขู่ เมื่อพ้นกำาหนดสิบปีนับแต่วันทำาสัญญา
Draft(1919): Ob.78 Code(1925): 143 Code(1992): 181

-

第 144条
契約を締結した日から既に 10 年を経過したときは、錯誤、詐欺、あるいは強迫を理由として当該契
約の取り消しを［裁判所に］請求することは、もはや許されない。

-
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มาตรา ๑๔๕

คู่สัญญาผู้ให้ความยินยอมอันพิรุธเพราะความสำาคัญผิดก็ดี กลฉ้อฉลก็ดี การข่มขู่ก็ดี เมื่อ
ได้รู้ความสำาคัญผิด ฤๅกลฉ้อฉล ฤๅเมื่อการข่มขู่สุดส้ินลงแล้ว อาจจะให้สัตยาบัน คือ เห็น
ชอบด้วยภายหลังสัญญาน้ันได้
Draft(1919): Ob.79 Code(1925): 141 Code(1992): 179

-

第 145条
錯誤、詐欺、あるいは強迫の故に合意の表明がなされたものと疑われる場合において、その合意を表
明した契約当事者は、その錯誤あるいは詐欺の事実を知ってから後、または強迫が終了してから後
は、当該契約を追認すること、即ち、その契約を事後的に再承認することができる。

-

(๓)

(三)

สัตยาบัน คือเห็นชอบด้วยภายหลัง
追認、即ち事後承認

-

มาตรา ๑๔๖

สัตยาบันน้ัน ท่านวา่จะแสดงออกโดยตรง ฤๅโดยปริยายก็ได้
Draft(1919): Ob.80 Code(1925): 140 Code(1992): 178

-

第 146条
［取消し可能な契約の］追認は、明示のそれのみならず、黙示の意思表示によっても、これをなすこ
とができる。

-

มาตรา ๑๔๗

สัตยาบันโดยปริยายน้ัน จะปรากฏได้ตามพฤติการแห่งคดี มีทำานองเช่นวา่
บุคคลชอบที่จะสัตยาบันน้ัน มาชำาระหน้ีโดยสัญญาทั้งหมดฤๅแต่บางส่วน โดยมิได้แสดงแย้ง
สงวนสิทธิแต่อย่างไรเลยก็ดี
เรียกให้ชำาระหน้ีตามสัญญาก็ดี
วางประกันเพื่อชำาระหน้ีตามสัญญาก็ดี
ขอผัดผ่อนเวลาแก่เจ้าหน้ีก็ดี
บอกกล่าวแก่เจ้าหน้ีว่าสิทธิฤๅหน้าที่ชำาระหน้ี ซึ่งเกิดแต่มูลสัญญาน้ันได้หักกลบลบกันเสร็จ
ส้ินแล้วก็ดี
โอนสิทธิฤๅหน้าที่ชำาระหน้ีแต่อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งเกิดแต่มูลสัญญาน้ันก็ดี
เมื่อตนต้องฟ้องเรียกให้ชำาระหน้ี มิได้ร้องคัดค้านสัญญาน้ันว่าเป็นโมฆยีะก็ดี

ทำานองเช่นกล่าวแล้วเห็นปานน้ี ท่านจัดว่าเป็นอันให้สัตยาบันโดยปริยาย
Draft(1919): Ob.81 Code(1925): 142 Code(1992): 180

-

第 147条
黙示の意思表示による［取り消し可能な契約の］追認は、各々の事案の事情に従って［様々な形で］
成立し、次のような類型に区別される。

［相手方たる］追認をしようとする個人が、何らの権利も留保することなく、当該契約に従っ
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てその債務の全体あるいは一部を履行した場合。
［相手方が］当該契約に従って債務の履行を催促した場合。
［相手方が］当該契約に従って担保を提供した場合。
［相手方が］債務の履行期限の延長を要求した場合。
［相手方が］債権者に対して、当該契約より生じる債権あるいは債務を相殺する旨の意思表示
を行った場合。
［相手方が］当該契約より生じる債権あるいは債務を譲渡した場合。
自分が債務の履行を求めて［相手方を］訴えたのに関わらず、［相手方が］反訴を提起して当
該契約が取り消し可能であると主張しようとしない場合。

これらと同様な類型が認められるときは、［相手方は］黙示の追認をしたものと見なす。
-

มาตรา ๑๔๘

สัตยาบันไม่ต้องการคำาสนอง แต่นอกน้ันให้บังคับตามวิธวี่าด้วยความยินยอม
Draft(1919): Ob.82 Code(1925): 140 Code(1992): 178

-

第 148条
［取り消し可能な契約の］追認には、言葉による承諾の意思表示は不要であるが、その他の点におい
ては、合意の方法に関する規定を適用する。

-

มาตรา ๑๔๙

สัตยาบันน้ัน ให้ผลย้อนถึงกาลหลัง
Draft(1919): Ob.83 Code(1925): 139 Code(1992): 177

-

第 149条
［取消し可能な契約が］追認されたときは、その効果は、［当該契約が締結された時点に］遡及す
る。

-

มาตรา ๑๕๐

ผลย้อนหลังแห่งสัตยาบันน้ัน ไม่กระทบกระทัง่ถึงสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้ไว้โดยสุจริต
Draft(1919): Ob.84 Code(1925): 139 Code(1992): 177

-

第 150条
［取消し可能な契約の］追認による効果が遡及しても、第三者が善意で取得した権利を害することは
許されない。

-

ส่วนที่ ๓
第三款

วัตถุที่ประสงค์
目的

-

มาตรา ๑๕๑

สัญญาใดมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี คือ
(๑) เป็นอนัพ้นวิสัยจะทำาได้ก็ดี
(๒) ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี
(๓) ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ฤๅความปลอดภัยแห่งบุคคลฤๅทรัพย์สินก็ดี

ท่านวา่สัญญาน้ันเป็นโมฆะ
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Draft(1919): Ob.85 Code(1925): 113 Code(1992): 150
-

第 151条
次に掲げるような目的を有する契約、即ち、

(1) 不能な目的
(2) 法令に反する目的
(3) 国策、または人あるいは財産の安全を害するような目的

このような契約は、これを無効とする。
-

มาตรา ๑๕๒

สัญญาซ่ึงเป็นโมฆะเพราะวัตถุวิบัติน้ัน แม่เหตุซ่ึงทำาใหว้ิบัติสุดส้ินลงภายหลังท่ีได้ทำา
สัญญา ก็ไม่กลับเป็นสัญญาอันสมบูรณ์ขึ้นได้

Draft(1919): Ob.86 Code(1925): -

-

第 152条
瑕疵ある目的の故に無効とされた契約は、たとえ締結後にその無効原因が解消したとしても、有効な
契約として復活することはできない。

-

มาตรา ๑๕๓

สัญญาอันสมบูรณ์น้ัน ถ้าวัตถุประสงค์กลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฤๅขัดต่อรัฐประศาส
โนบาย ฤๅความปลอดภัยแห่งบุคคล ฤๅทรัพย์สินภายหลังท่ีได้ทำาสัญญาไซร้ ท่านว่ากลายเป็น
โมฆะ

Draft(1919): Ob.87 Code(1925): -

-

第 153条
有効に成立した契約であっても、契約締結後に、その目的が法令に反するもの、国策に反するものと
なったとき、または人あるいは財産の安全を害するようなものとなったときは、その契約は無効とな
る。

-
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ลักษณ ๒
第二章

จัดการงารนอกสั่ง
事務管理

-

มาตรา ๑๕๔

บุคคลใดเข้าไปทำาการงานแทนคนอ่ืน โดยเขามิได้วา่ขานวานใช้ให้ทำา ฤๅทำาลงโดยไม่มีบท
กฎหมายบังคับให้ทำาดังน้ัน ได้ชื่อว่าจัดการงานนอกสัง่

Draft(1919): Ob.88 Code(1925): 395
-

第 154条
ある個人が他人の事務を、本人から依頼を受けることなく、またはそれを義務づける何らの法令もな
いにも関わらず、本人に代わって行うとき、これを事務管理と呼ぶ。

-

มาตรา ๑๕๕

ผู้จัดการน้ันต้องบอกกล่าวแก่ตัวการทันที ว่าตนทำาการแทน
แต่ถ้าตัวการรู้อยู่แล้ววา่ผู้จัดการน้ันทำาการแทนตน ก็ไม่จำาเป็นต้องบอกกล่าว

Draft(1919): Ob.89 Code(1925): 399 sent.1
-

第 155条
I. 管理者は、事務管理を［本人に］代わって開始したことを、直ちに本人に通知しなければならない。

II. しかしながら、本人が既に管理者による事務管理の事実を知っているときは、改めて通知する必要は
ない。

-

มาตรา ๑๕๖

ผู้จัดการน้ันจำาต้องทำาการแทนตัวการด้วยความระมัดระวังเช่นพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน
Draft(1919): Ob.90 Code(1925): 395

-

第 156条
管理者は、良識ある者に［通常］期待し得る程度の注意をもって、本人に代わってその事務を行なわ
なければならない。

-

มาตรา ๑๕๗

ผู้จัดการต้องทำาการไปจนตัวการ ฤๅทายาทของตัวการอาจจะทำาเองได้
Draft(1919): Ob.91 Code(1925): -

-

第 157条
管理者は、本人あるいはその相続人が自らその事務を行うことができるようになるまで、その事務管
理を継続しなければならない。

-

มาตรา ๑๕๘

ถ้าผู้จัดการน้ันเข้าทำาการงานแทนท้ังรู้อยู่แล้วฤๅควรจะรู้ได้แล้ว วา่การท่ีตนเข้าไปทำาเช่น
น้ัน ขัดนำ้าใจของตัวการ ท่านให้บังคับตามวิธีต่อไปน้ี
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(๑) ตัวการไม่ต้องผูกพนัต่อบุคคลภายนอก เพราะการอนัผู้จัดการน้ันได้จัดทำาไป
(๒) ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบต่อตัวการ ในผลแห่งความที่ตนสอดเข้าไปทำาทั้งส้ิน แม้ถึงผลอัน

เกิดแต่เหตุสุดวิสัย ก็ต้องรับด้วย
(๓) ตัวการไม่ต้องชดใช้เงินทดรอง ฤๅเงินค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปน้ันให้แก่ผู้จัดการ เว้นแต่เพียงเศษ

ที่ตัวการได้เป็นลาภงอกข้ึนแต่การอันน้ัน

Draft(1919): Ob.92 Code(1925): 396
-

第 158条
管理者が、本人の意向に反することを知りながら、あるいは知り得たはずであるにも関わらず、本人
に代わってその事務を行ったときは、次に掲げる規定を適用する。

(1) 本人は、管理者が行った行為の故に第三者に対して何らの義務も負担する必要がない。
(2) 管理者は、［本人の意向に反して］行った行為のあらゆる結果につき、本人に対してその責任

を負わなければならない。たとえその結果が不可抗力によるものであっても、同様である。
(3) 本人は、［管理者が本人に代わって支出した］前払い金あるいは費用を償還する必要はない。

但し、管理者の行為により本人が取得した利益のうち、現に存する部分に関しては、その限り
ではない。

-

มาตรา ๑๕๙

ถ้าผู้จัดการทำากิจอันใด ซ่ึงเป็นหน้าท่ีบังคับให้ตัวการทำา เพื่อสาธารณประโยชน์ และหากว่า
ผู้จัดการมิได้สอบเข้าทำาแล้วกิจอันน้ัน จะไม่สำาเร็จภายในกำาหนดเวลาอันควรไซร้ แม้จะ
เป็นการขัดนำ้าใจตัวการก็ตาม ท่านมิให้วินิจฉัยวา่เป็นทำาขัดนำ้าใจ

Draft(1919): Ob.93 Code(1925): 397
-

第 159条
管理者が、公共の利益のために本人が行うべく義務づけられた行為を［本人に代わって］行い、且
つ、もし管理者がそれを行わなかったなら、本人の負う義務は適時に遂行されなかったであろうとき
は、たとえそれが本人の［現実の］意向に反する場合であっても、それを本人の意向に反してなされ
た行為とは見なさない。

-

มาตรา ๑๖๐

ผู้จัดการทำาการใดเพื่อประสงค์ท่ีจะปัดป้องภยันตรายอันมีมาใกล้ตัวการไซร้ ท่านว่าผู้
จัดการจะต้องรับผิดชอบต่อตัวการในผลแห่งการอันตนได้ทำาไปน้ัน แต่เพียงท่ีเกิดจากความ
ผิดของตนเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.94 Code(1925): 398
-

第 160条
本人に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者は、その行為の結果のう
ち、自らが責めを負うべきものについてのみ、本人に対してその責任を負う。

-

มาตรา ๑๖๑

ถ้าผู้จัดการเขา้ทำาแทนต้องตามเจตนาของตัวการ แต่ทำาไปโดยปราศจากความระมัดระวัง
ตามสมควรแก่การน้ันไซร้ ท่านให้ใชว้ิธีน้ีบังคับ
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(๑) การอนัผู้น้ันได้จัดทำาไปน้ัน ตัวการเป็นผู้ผูกพันต่อบุคคลภายนอก
(๒) ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อตัวการในบนัดาผลของการที่ตนได้กระทำาผิดไป
(๓) ถ้าหากว่าผู้จัดการได้จ่ายเงินทดรองฤๅค่าใช้จ่ายไปก็ดี ตัวการจำาต้องชดใช้เพียงเท่าลาภที่ตน

ได้มาจากการน้ัน

Draft(1919): Ob.95 Code(1925): -

-

第 161条
管理者が本人の意思に従ってその事務を管理したものの、その行為に当たって払うべき相当な注意を
怠ったときは、次に掲げる規定を適用する。

(1) 管理者が［本人に代わって］行った行為の故に第三者に対して生じる義務は、本人自身が負担
する。

(2) 管理者は、［本人に代わって行った行為のうち、］自らが責めを負うべき行為のあらゆる結果
につき、本人に対してその責任を負う。

(3) 管理者が［本人に代わって］前払金あるいは費用を支出した場合には、本人は、そのうち実際
に利益を得た額に限り、これを管理者に償還しなければならない。

-

มาตรา ๑๖๒

ถ้าผู้จัดการเขา้ทำาแทนต้องตามเจตนาของตัวการ และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ไซร้ ท่านวา่ในการท่ีผู้น้ันได้จัดทำาไปตัวการเป็นผู้ผูกพันต่อคนภายนอก

อน่ึงตัวการจำาต้องชดใช้เงินทดรองฤๅค่าใช้จ่ายซ่ึงผู้จัดการได้เสียไปในการท่ีทำาน้ันด้วย 
Draft(1919): Ob.96 Code(1925): 401(I)

-

第 162条
I. 管理者が本人の意思に従ってその事務を管理し、且つ、その行為に当たって払うべき相当な注意を怠
らなかったときは、その管理者が［本人に代わって］行った行為の故に第三者に対して生じる義務
は、本人自身がこれを負担する。

II. なお、管理者が本人に代わって負担した前払金あるいは費用があるときは、本人は、これを償還しな
ければならない。

-

มาตรา ๑๖๓

ผู้จัดการไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกเอาสินจ้าง
Draft(1919): Ob.97 Code(1925): -

-

第 163条
管理者は、［事務管理に対する］報酬を請求する権利を有しない。

-

มาตรา ๑๖๔

เมื่อหยุดจัดการน้ันลงเมื่อใด ผู้จัดการต้องรีบแจ้งรายงานให้ตัวการทราบอย่างเร็วท่ี
สามารถจะทำาได้ว่าการน้ันได้ทำาเสร็จไปอย่างไร

Draft(1919): Ob.98 Code(1925): 399 sent.1
-

第 164条
事務管理の終了に当たって管理者は、自らの行なった事務管理に関して、できるだけ早急に本人に報
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告しなければならない。
-

มาตรา ๑๖๕

สิทธิท้ังหลายใดซ่ึงผู้จัดการได้ไว้ทำาไว้ในชื่อของตนเมื่อทำาแทนตัวการน้ัน ต้องโอนสิทธิ
น้ันๆ ให้แก่ตัวการท้ังส้ิน

Draft(1919): Ob.99 Code(1925): 402(II)

-

第 165条
管理者が、本人に代わって行った事務管理において取得し、自己の名前で保有する権利は、そのすべ
てを本人に引き渡さなければならない。

-

มาตรา ๑๖๖

ผู้จัดการต้องส่งให้แก่ตัวการซ่ึงเงินและทรัพย์สินส่ิงอ่ืนๆ อันตนได้รับไว้ในเพราะเหตุท่ีได้
จัดการไปน้ันท้ังส้ิน

Draft(1919): Ob.100 Code(1925): 402(II)

-

第 166条
管理者は、［本人に代わって行った］事務管理の故に取得した、その他すべての金銭および財産を本
人に引き渡さなければならない。

-

มาตรา ๑๖๗

ถ้าหากผู้จัดการเอาเงินอันควรจะได้ส่งต่อตัวการฤๅควรจะได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวการ ไป
ใช้สอยเพื่อประโยชน์ตนเองไซร้ ท่านว่าผู้จัดการต้องเสียดอกเบ้ียในจำานวนเงินน้ันนับแต่วันท่ี
เอาไปเพื่อประโยชน์ตน

Draft(1919): Ob.101 Code(1925): 399 sent.2
-

第 167条
管理者が、本人に引き渡すべき金銭、あるいは本人の利益のために支出すべき金銭を、自らの利益の
ために流用したときは、管理者は、その流用の日より、その金額につき利息を支払わなければならな
い。

-

มาตรา ๑๖๘

ผู้ใดทำาการแทนผู้อ่ืนด้วยเชื่อวา่ทำาการของตนเอง ผู้น้ันจะฟ้องเรียกร้องเอาแก่ตัวการได้
แต่เพียงในฐานลาภมิควรได้เท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.102 Code(1925): 405(I)
-

第 168条
自分自身の事務と信じつつ、他人の事務をその者に代わって行った者は、その本人に対して単に不当
利得の返還請求ができるのみである。

-

มาตรา ๑๖๙

ถ้าผู้จัดการทำาแทนผู้หน่ึงแต่โดยสำาคัญวา่ทำาแทนอีกคนหน่ึงไซร้ ท่านวา่ผู้เป็นตัวการแท้ผู้
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เดียวมีสิทธิและหน้าท่ีอันเกิดแต่การท่ีได้จัดทำาไปน้ัน
Draft(1919): Ob.103 Code(1925): 404

-

第 169条
管理者がある一人の者に代わってその事務を行っていると信じつつも、［実際には］別の者の事務を
行ったときは、この実際の本人のみが、その事務管理から生じる権利を取得し、義務を負う。

-

มาตรา ๑๗๐

ถ้าวา่ตัวการได้ให้สัตยาบันโดยตรงฤๅโดยปริยายแก่การท่ีจัดทำาน้ัน ท่านว่าการน้ันย่อม
แปลงเป็นสัญญาตัวแทน

อน่ึงตัวการรู้แล้ววา่ผู้อ่ืนเข้าจัดการของตน และตนมิได้ทักท้วงภายในกำาหนดเวลาอันควร
แก่เหตุ ท่านให้นับวา่เป็นอันได้ให้สัตยาบันแก่การท่ีจัดทำาไปน้ัน

Draft(1919): Ob.104 Code(1925): 402(II)
-

第 170条
I. 管理者が行う事務を、本人が明示的あるいは黙示的に追認したときは、その管理行為は、当然に委任
契約［に基づくもの］となる。

II. なお本人が、他人が自己の事務を管理していることを知りつつ、事案に照らして相当と思われる期間
内に、何らの異議もとなえなかったときは、その本人は、当該事務管理を黙示的に追認したものと見
なす。

-
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ลักษณ ๓
第三章

ลาภมิควรได้
不当利得

-

มาตรา ๑๗๑

บุคคลใดได้ส่งสินใช้ท่ีไม่จำาจะต้องใช้ก็ดี ฤๅท่ีจะไม่ต้องใช้ต่อไปแล้วก็ดี โดยเชื่อว่าสินใช้น้ัน
ยังค้างไซร้ ท่านวา่บุคคลน้ันมีสิทธิจะได้คืนจากบุคคลผู้ได้รับสินใช้ไปเป็นลาภมิควรได้เช่นน้ัน

Draft(1919): Ob.105 Code(1925): 406

-

第 171条
必ずしも義務づけられていない、あるいはもはや義務づけられていない給付を、にもかかわらずなお
その義務を負っていると信じたが故に給付した者は、受益者から不当利得としてその給付の返還を受
ける権利を有する。

-

มาตรา ๑๗๒

บุคคลผู้ไร้ความสามารถน้ัน เมื่อได้ลาภมิควรได้ ท่านวา่ต้องคืนลาภน้ันเหมือนกับบุคคลผู้มี
ความสามารถ

Draft(1919): Ob.106 Code(1925): -

-

第 172条
無能力者であっても、不当な利益を得たときは、能力者と同様にその返還の義務を負う。

-

มาตรา ๑๗๓

บุคคลใดได้ส่งสินใช้ดุจวา่เพื่อชำาระหน้ี โดยรู้อยู่ว่าไม่มีหน้ีติดพันกันไซร้ ท่านว่าบุคคลน้ันมี
สิทธิจะได้คืนสินใช้น้ัน

Draft(1919): Ob.107 Code(1925): 407

-

第 173条
債務の存在しないことを知りつつ、あたかもその債務の弁済であるかのように給付をした者も、その
給付の返還を受ける権利を有する。

-

มาตรา ๑๗๔

บุคคลซ่ึงกล่าวต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิจะได้คืนสินใช้ คือ
(๑) บุคคลผู้ชำาระหน้ีซึ่งมีเง่ือนเวลา ก่อนถึงกำาหนดเวลาน้ัน
(๒) บุคคลผู้ชำาระหน้ีซึ่งส้ินอายุความแล้ว

Draft(1919): Ob.108 Code(1925): 408
-

第 174条
以下に掲げる者は、給付の返還を受ける権利を有しない。即ち、

(1) 弁済期が定められた債務を、その期限の到来に先立って履行した者
(2) 既に消滅時効の完成した債務を履行した者。
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-

มาตรา ๑๗๕

บุคคลผู้ได้รับสินใช้มิควรได้ จำาต้องคืนสินใช้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตราท้ังหลายสืบไปน้ี
Draft(1919): Ob.109 Code(1925): -

-

第 175条
不当な利益を得た者は、次条以下にかかげる規定に従ってその給付を返還する義務を負う。

-

มาตรา ๑๗๖

ถ้าตัวสินใช้น้ันเป็นทรัพย์สินท่ีพึงส่งคืนได้ และบุคคลได้รับโดยสุจริต ท่านวา่บุคคลน้ันจำา
ต้องส่งคืนทรัพย์สินแต่ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในเวลาน้ัน

Draft(1919): Ob.110 Code(1925): 412 sent.2, 413(I)
-

第 176条
給付物が返還の可能な財貨である場合において、受益者がその受領の時に善意であったときは、返還
時の現状においてその物を返還しなければならない。

-

มาตรา ๑๗๗

ถ้าตัวสินใช้น้ันเป็นทรัพย์สินท่ีพึงส่งคืนได้ และบุคคลได้รับไว้โดยทุจริต ท่านวา่บุคคลผู้น้ัน
จะต้องใช้คา่บุบสลายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินน้ัน

Draft(1919): Ob.111 Code(1925): 413(II) sent.1
-

第 177条
給付物が返還の可能な財貨である場合において、受益者がその受領の時に悪意であったときは、その
物に生じた損害を賠償しなければならない。

-

มาตรา ๑๗๘

ถ้าสินใช้น้ันตกอยู่ในสภาพท่ีจะส่งคืนไม่ได้ก็ดี ฤๅเป็นพ้นวิสัยจะส่งคืนได้ด้วยเหตุอย่างอ่ืนก็
ดี และบุคคลได้รับสินใช้ไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจำาต้องส่งคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนท่ี
ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน

Draft(1919): Ob.112 Code(1925): 412 sent.2, 414(I)
-

第 178条
給付がその返還を［一時的に］不可能とする状態にある場合、またはその返還がその他の原因によっ
て［そもそも］不可能である場合において、受益者がその受領の時に善意であったときは、返還請求
の時点において現に利益を受けている限度においてのみ、その返還の義務を負う。

-

มาตรา ๑๗๙

ถ้าตัวสินใช้น้ันตกอยู่ในสภาพท่ีจะส่งคืนไม่ได้ก็ดี ฤๅเป็นพ้นวิสัยจะส่งคืนได้ด้วยเหตุอย่าง
อ่ืนก็ดี และบุคคลได้รับสินใช้ไว้โดยทุจริต ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจำาต้องใชค้่าสินใช้น้ันอย่างสูงสุด
ซ่ึงจะขึ้นราคาไปในระหวา่งเวลาต้ังแต่ส่งสินใช้น้ันจนวันพิพากษาคดีถึงท่ีสุด

Draft(1919): Ob.113 Code(1925): 412 sent.1, 414(II)
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-

第 179条
給付がその返還を［一時的に］不可能とする状態にある場合、またはその返還がその他の原因によっ
て［そもそも］不可能である場合において、受益者がその受領の時に悪意であったときは、給付の時
点から確定判決の日に至る期間において記録された、その物の最高価額を［損害賠償として］返還し
なければならない。

-

มาตรา ๑๘๐

ผู้รับสินใช้ไว้โดยสุจริตน้ัน จำาต้องคืนดอกผลคิดเพียงต้ังแต่วันท่ีได้รับคำาเรียกคืนเป็นต้น
ไป

Draft(1919): Ob.114 Code(1925): 412 sent.2

-

第 180条
給付を善意で受領した者は、その返還請求を受けた日から、利息を支払わなければならない。

-

มาตรา ๑๘๑

ผู้รับสินใช้ไว้โดยทุจริตน้ัน จำาต้องคืนดอกผลคิดแต่วันท่ีได้รับสินใช้ไว้เป็นต้นไป
Draft(1919): Ob.115 Code(1925): -

-

第 181条
給付を悪意で受領した者は、その給付を受領した日から、利息を支払わなければならない。

-

มาตรา ๑๘๒

ถ้าผู้ส่งคืนทรัพย์สินได้ออกคา่ใช้จ่ายไปในรายทรัพย์สินน้ัน ท่านว่าผู้น้ันชอบท่ีจะได้รับ
ชดใช้จากผู้รับคืนทรัพย์สินตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตราท้ังหลายสืบไปน้ี

Draft(1919): Ob.116 Code(1925): 416(I)
-

第 182条
受益者が給付物のために費用を負担したときは、次条以下の規定に従い、給付物の返還を受けた者に
対してその費用の償還を請求することができる。

-

มาตรา ๑๘๓

คา่ใช้จ่ายท้ังหลายท่ีควรแก่การ เพื่อบำารุงรักษาฤๅซ่อมทรัพย์สินน้ันก็ดี ฤๅเพื่อใช้คา่ภาระ
ติดพันในทรัพย์สินน้ันก็ดี ท่านว่าต้องชดใช้เต็มจำานวน

ถ้าผู้ส่งคืนทรัพย์สินเก็บดอกผลได้ ท่านว่าผู้น้ันจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพื่อบำารุงรักษา 
ซ่อมแซม ฤๅค่าภาระติดพันน้ันเท่าคา่ดอกผลซ่ึงเก็บได้

Draft(1919): Ob.117 Code(1925): 416(II)
-

第 183条
I. 給付物の保存あるいは修繕、並びにその物に付随する義務に起因する相当な費用は、その全額を償還
しなければならない。

II. 給付物を返還する義務を負う者がその物の果実を取得したときは、保存あるいは修繕、並びに付随義
務に起因する費用は、取得した果実の価額を限度として、その者の負担に帰する。

-

― 21 ―



第二編 債権債務関係 第一部 債権債務関係の原因 第三章 不当利得

มาตรา ๑๘๔

ถ้าผู้รับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยสุจริต ได้ดัดแปลงฤๅต่อเติมขึ้นในทรัพย์สินน้ัน ท่านวา่
ผู้น้ันต้องส่งคืนทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่เช่นน้ัน แต่ชอบท่ีจะได้คา่ทดแทนส่วนทรัพย์สิน
ท่ีมีราคามากขึ้น และไม่ต้องใช้ส่วนราคาท่ีลดน้อยลงเพราะการดัดแปลงฤๅต่อเติมน้ัน

Draft(1919): Ob.118 Code(1925): 417

-

第 184条
不当な利益として財物を善意で受領した者が、その物に改造あるいは拡張を施したときは、受益者
は、現にある状態のままその財物を返還しなければならない。この場合において、受益者は、改造あ
るいは拡張によって生じた価額の増加分の償還を受ける権利を有し、また、改造あるいは拡張が原因
でその物の価額が減少したときにも、その減少分を負担する義務を負わない。

-

มาตรา ๑๘๕

ถ้าผู้รับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยทุจริต ได้ดัดแปลงฤๅต่อเติมขึ้นในทรัพย์สินน้ัน ท่านวา่
ผู้น้ันต้องจัดทำาให้คืนคงสภาพเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเองแล้วส่งคืนทรัพย์สินน้ัน ถ้าและพ้น
วิสัยท่ีจะทำาใหค้ืนคงสภาพเดิม ฤๅถ้าจะทำาไปทรัพย์สินจะบุบสลายไซร้ ท่านวา่ผู้น้ันต้องส่งคืน
ทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่เช่นน้ัน และไม่มีสิทธิเรียกคา่ทดแทนส่วนราคาท่ีมากขึ้น แต่จะ
ต้องใช้คา่ทดแทนส่านราคาท่ีลดน้อยลงเพราะการดัดแปลงฤๅต่อเติมน้ัน

Draft(1919): Ob.119 Code(1925): 418
-

第 185条
不当な利益として財物を悪意で受領した者が、その物に改造あるいは拡張を施したときは、受益者
は、自己の費用をもってその物を原状に復せしめた上で、それを返還しなければならない。原状に復
せしめることが不可能な場合、または［原状に復せしめようとすると］その物が毀滅される虞がある
場合には、受益者は、現にある状態のままその財物を返還しなければならない。この場合において、
受益者は、改造あるいは拡張によって生じた価額の増加分の償還を受けることができず、また、改造
あるいは拡張が原因でその物の価額が減少したときには、その減少分を賠償する義務を負う。

-
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ลักษณ ๔
第四章

ละเมิด
不法行為

หมวด ๑
第一節

ความจะต้องไหมเพราะละเมิด
不法行為に基づく損害賠償責任

-

มาตรา ๑๘๖

ผู้ใดจงใจฤๅเลินเล่อ ทำาผิดต่อบุคคลผู้หน่ึงให้เสียหายถึงแก่เสียชวีิตก็ดี ให้เสียแก่ร่างกายก็
ดี ให้เสียปรกติจิตก็ดี ให้เสียเสรีภาพก็ดี ให้เสียชื่อเสียงก็ดี ให้เสียทรัพย์สินก็ดี ใหเ้สียสิทธิ
ประการใดประการหน่ึงก็ดี ท่านว่าผู้น้ันละเมิด จำาต้องใช้คา่สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสีย
หาย

Draft(1919): Ob.120 Code(1925): 420, 423, 447

-

第 186条
故意または過失によって、他人の生命、身体、精神の常態、自由、名誉、財産、あるいはその他の権
利を不法に侵害した者は、不法行為の責任を負い、被害者に対してその損害を賠償しなければならな
い。

-

มาตรา ๑๘๗

ผู้ใดก่อเหตุให้เสียหายแก่บุคคลผู้หน่ึงเพราะทำาผิดร้ายเป็นความอาญาก็ดี เพราะทำาฝ่าฝืน
บทกฎหมาย ฤๅกฎ ฤๅคำาสัง่อันชอบตัวกฎหมายประการหน่ึงประการใดก็ดี ท่านวา่ผู้น้ันทำา
ละเมิด จำาต้องใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสียหาย มิพักจะต้องคำานึงว่าผู้น้ันจะต้องโทษ
ฤๅมิต้องโทษตามกฎหมายอาญาน้ันเลย

Draft(1919): - Code(1925): 422, 424

-

第 187条
刑事犯罪によって、または法令あるいは法令に基づく命令に違反することによって、他人に損害を及
ぼした者は、不法行為の責任を負い、刑事責任を有無に関わらず、被害者に対してその損害を賠償し
なければならない。

-

มาตรา ๑๘๘

บุคคลทุกคนถึงแม้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ก็ยังจะต้องรับผิดในผลท่ีตนทำาละเมิดต่อท่านน้ัน
บิดามารดาฤๅผู้อนุบาลของบุคคลเห็นปานน้ี ย่อมจะต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย ถ้ามิอาจพิศูจน์
ได้ว่าตนใช้ความระมัดระวังอันเพียงพอและสมแก่หน้าท่ีดูแลซ่ึงตนทำาอยู่น้ัน

ถ้าบุคคลผู้ไร้ความสามารถน้ันตกอยู่ในความพิทักษ์รักษาของครูบาอาจารย์ ฤๅของมูลนาย
ผู้จ้าง ฤๅบุคคลอ่ืนใดอยู่เป็นนิตย์ก็ดี ฤๅอยู่เป็นครั้งเป็นคราวก็ดี เมื่อบุคคลผู้ไร้ความสามารถ
ทำาละเมิดต่อท่านในเวลาท่ีอยู่ในความพิทักษ์รักษาของเขาฉะน้ี ท่านวา่ครูบาอาจารย์ มูลนาย
ผู้จ้าง ฤๅบุคคลอ่ืนน้ัน ย่อมจะต้องรับผิดร่วมด้วย ถ้าอาจพิศูจน์ได้ว่าครูบาอาจารย์ มูลนายผู้
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จ้าง ฤๅบุคคลอ่ืนเช่นว่าน้ันมิได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอ และสมแก่หน้าท่ีดูแลซ่ึงตนทำาอยู่
Draft(1919): Ob.121 Code(1925): 429, 430

-

第 188条
I. 各人は、 たとえ無能力者であっても、他人に対して犯した自分の不法行為の結果につき、その責任を
負わなければならない。その様な者［＝無能力者］の両親あるいは後見人は、［無能力者の］監督義
務を遂行するに当たり、相当且つ十分な注意を払ったことを証明できないときは、当然にその者と連
帯して責任を負わなければならない。

II. 無能力者が常時あるいは一時的に師匠、親方、その他の者の監督下に置かれている場合において、そ
れらの者の監督下にある時点で他人に対して不法行為を犯したときは、その師匠、親方、その他の者
が［無能力者の］監督義務を遂行するに当たり、相当且つ十分な注意を払わなかったことが証明され
た場合に限り、当然にその者と連帯して責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๑๘๙

นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิด ซ่ึงลูกจ้างได้กระทำาไปในทางการ
ท่ีจ้างน้ัน

Draft(1919): Ob.122 Code(1925): 425
-

第 189条
［ある事業のために］他人を使用する者は、被用者が事業の執行中に犯した不法行為の結果につい
て、被用者と連帯してその責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๑๙๐

นายจ้างซ่ึงได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปเพราะละเมิดอันลูกจ้างได้ทำาน้ัน
ชอบท่ีจะชดใช้จากลูกจ้างน้ัน

Draft(1919): Ob.123 Code(1925): 426
-

第 190条
被用者が犯した不法行為によって生じた損害を使用者が第三者に賠償したときは、使用者は、その被
用者に対して求償権を有する。

-

มาตรา ๑๙๑

ถ้าหากว่าบุคคลหลายคนกระทำาละเมิดด้วยกันไซร้ ท่านว่าผู้กระทำาผิดท้ังน้ันจะต้องร่วมกัน
ใช้คา่สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย เว้นแต่ศาลจะพิพากษาให้เป็นไปอย่างอ่ืน

Draft(1919): Ob.124 Code(1925): 432(I)
-

第 191条
複数の者が共同して不法行為を犯したときは、これらの者は、被害者に対し、連帯してその損害を賠
償しなければならない。但し、裁判所がそれと異なる判決を下した場合は、その限りではない。

-

มาตรา ๑๙๒

ในหมู่ผู้ท่ีละเมิดด้วยกันหลายคนน้ัน ศาลจะตัดสินปันค่าสินไหมทดแทนให้เป็นส่วนท่ีผู้
ละเมิดจะต้องใช้คนละเท่าใดก็ได้
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Draft(1919): Ob.125 Code(1925): 432(III)
-

第 192条
共同して不法行為を犯した複数の者につき、裁判所は、それらの者の各人が負担すべき損害賠償額を
決定することができる。

-

หมวด ๒
第二節

ยดึยื้อเอง ป้องกันชอบด้วยกฎหมาย คำาสั่งชอบด้วยกฎหมาย ความจำาเป็น
自力救済・法律に基づく正当防衛・法律に基づく命令・不可避性

-

มาตรา ๑๙๓

บุคคลทำาการดังว่าน้ีหาทำาละเมิดมิได้ คือ
(๑) ต่อต้านการอันผ้อูื่นทำาอุกรุกรานไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) บำาบัดปัดป้องการอนัผู้อื่นรบกวนชัดสิทธิของตน
(๓) ยึดหน่วงทรพัย์สินของบุคคลอื่นไว้โดยอำานาจบุริมะสิทธิของตน

Draft(1919): Ob.127 Code(1925): -

-

第 193条
次に掲げる行為をした者に対しては、不法行為の責任を問うことができない。即ち、

(1) ［自らに］不法に侵害を加えようとする他人の行為に対して抵抗すること。
(2) 自らの権利［行使］を妨害しようとする他人の行為を予防すること。
(3) 先取り特権に基づいて、他人の財産を自らの下に留め置くこと。

-

มาตรา ๑๙๔

ในการเพื่อยึดย้ือเอาโดยลำาพังตนน้ัน บุคคลจะทำาลายทรัพย์ก็ดี จะทำาให้ทรัพย์บุบลายก็ดี 
ฤๅเข้าถือเอาทรัพย์อันหน่ึงอันใดก็ดี ท่านวา่จะทำาได้แต่โดยละม่อม และทำาได้ต่อเมื่อจะขอให้
ศาลฤๅเจ้าหน้าท่ีช่วยไม่ได้ทันท่วงที และเห็นวา่ถ้ามิได้ทำาในทันใด ภัยมีอยู่ด้วยการท่ีจะได้สม
ดังสิทธิท่ีอ้างน้ันจะต้องประวิงไปมากฤๅถึงแก่สาบสูญไปได้ บุคคลทำาพร้อมด้วยองค์ดังกล่าว
มาน้ี หาเป็นทำาละเมิดมิได้

Draft(1919): - Code(1925): 451(I)
-

第 194条
自力救済のためには、何らかの財物を破壊し、毀損させ、または略取することも許される。但しそれ
は、［できる限り］穏当な方法によることを要し、且つ、裁判所あるいは管轄官庁による迅速な救済
が期待されず、直ちに行動しなければ、［自力救済の］目的となる権利の実現の機を逸し、あるいは
消滅の危険のあることが認識される場合に限られる。上に掲げられた機関と行動を共にした個人に対
してもまた、不法行為の責任を問うことができない。

-

มาตรา ๑๙๕

การยึดย้ือเอาโดยลำาพังตนฉะน้ี ท่านวา่จะต้องจำากัดครัดเคร่งแต่เฉภาะท่ีจำาเป็นเพื่อจะ
บำาบัดปัดป้องภัยอันน้ัน
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ถ้าบุคคลใดยึดย้ือเอาโดยลำาพังตน เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปวา่มีฐานะควรทำาได้ลำาพัง
ฉะน้ันไซร้ ท่านวา่ผู้น้ันจะต้องใชค้่าสินไหมทดแทนให้บุคคลผู้อ่ืน

Draft(1919): Ob.128, 129 Code(1925): 451(II)(III)
-

第 195条
I. 自力救済のための行為は、［権利実現の機を逸し、あるいは権利が消滅するという］危険を防止する
ために必要不可欠な限度に、厳格に制限されなければならない。

II. 自力救済の許される状況にあると誤認したために、その様な行動に出た者は、［被害者である］他人
に対してその損害を賠償しなければならない。

-

มาตรา ๑๙๖

บุคคลใดเมื่อกระทำาการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี กระทำาตามคำาสัง่อันชอบด้วย
กฎหมายก็ดี หากก่อให้เกิดเสียหายแก่ผู้อ่ืน ท่านไม่จัดว่าผู้น้ันละเมิด และไม่ต้องท่ีจะใช้คา่
สินไหมทดแทน

ผู้เสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ฤๅจากบุคคลผู้ให้คำาสัง่โดยละเมิดน้ันก็ได้

Draft(1919): Ob.130 Code(1925): 449
-

第 196条
I. 合法的に［侵害行為を］予防するための行為をし、または合法的な命令［あるいは指示］に従って行
為した者は、［たとえ］そのために他人に損害を及ぼす結果となっても、［そのために］不法行為の
責任を問われることはなく、損害を賠償する義務は負わない。

II. ［侵害の予防行為の結果］損害を被った者は、合法的な予防行為の原因を引き起こした者に対して、
または［命令あるいは指示が不法行為を構成する場合には、その］不法な命令［あるいは指示］を与
えた者に対して、その損害の賠償を請求することができる。

-

มาตรา ๑๙๗

ถ้าบุคคลทำาบุบสลายฤๅทำาลายทรัพย์ส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อจะบำาบัดป้องกันภยันตรายซ่ึงมีมา
เป็นสาธารณโดยฉุกเฉิน ผู้น้ันหาได้ทำาละเมิดมิได้ และจะไม่ต้องใช้คา่สินไหมทดแทน หากว่า
การบุบสลายอันทำาไปน้ันไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย

ถ้าบุคคลทำาบุบสลายฤๅทำาลายทรัพย์ส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อจะบำาบัดป้องกันภยันตรายอันมีแก่
เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้น้ันจะต้องจัดทำาคืนคา่ทรัพย์สินท่ีบุบสลายทำาลายไปน้ัน

ถ้าบุคคลทำาบุบสลายฤๅทำาลายทรัพย์ส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อจะบำาบัดป้องกันสิทธิของตนฤๅของ
บุคคลอ่ืนจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพย์น้ันเองเป็นเหตุ บุคคลเช่นน้ันหา
ได้ทำาละเมิดมิได้ และจะไม่ต้องใช้สินไหม หากวา่การบุบสลายอันทำาลงน้ันไม่เกินสมควรแก่
เหตุ และภยันตรายน้ันไม่ได้ก่อขึ้นเพราะความผิดของบุคคลน้ันเองด้วย

Draft(1919): Ob.131 Code(1925): 197
-

第 197条
I. 公衆に対する緊急の危難を予防すべく行為したがために、何らかの財物を毀損しあるいは破壊した者
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は、その破壊行為がその理由となった危難に照らして相当な限度を超えるものでない限り、不法行為
の責任を問われることはなく、損害を賠償する義務を負わない。

II. ［特定の］私人に対する緊急の危難を予防すべく行為したがために、何らかの財物を毀損しあるいは
破壊した者は、毀損しあるいは破壊した財物の価額を支払わなければならない。

III. ある財物が原因となって自己あるいは［特定の］他人の権利に対して緊急の危難が迫ったがゆえに、
その権利を保護すべく、当該財物を毀損しあるいは破壊した者は、その破壊行為がその理由となった
危難に照らして相当な限度を超えるものでなく、且つ、その者自身の責めに帰すべき事由によってそ
の危難が生じたのでない限り、不法行為の責任を問われることはなく、損害を賠償する義務を負わな
い。

-

หมวด ๓
第三節

ค่าสินไหมทดแทนเพราะทำาละเมิด
不法行為に基づく損害賠償金

-

มาตรา ๑๙๘

สินไหมทดแทนน้ัน ท่านบังคับไวว้่ามีประการดังน้ี
(๑) คืนทรัพย์สิน ฤๅใช้ราคาทรัพย์สินอันเขาต้องเสียหายไปเพราะการละเมิด และ
(๒) ใช่สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่เขา

Draft(1919): Ob.132 Code(1925): 438(II)
-

第 198条
［不法行為に基づく］損害賠償は、次に掲げる種類に限定される。

(1) 不法行為の故に被害者が損害を被った財貨の回復、あるいはその価額の弁償、並びに
(2) 被害者に生じた［その他の］損害の賠償。

-

มาตรา ๑๙๙

การคืนทรัพย์อันบัญญัติไว้ในมาตราก่อนน้ี ท่านให้บังคับตามบทแห่งลักษณคืนลาภมิควร
ได้ในฐานทุจริต

Draft(1919): Ob.133 Code(1925): 439

-

第 199条
第 198条に規定された財貨の回復については、悪意ある不当利得の返還に関する規定を準用する。

-

มาตรา ๒๐๐

ถ้าวา่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุอันเป็นความผิดของผู้เสียหายประกอบด้วยบ้างไซร้ 
ศาลจะตัดสินลดจำานวนคา่สินไหมทดแทนลง ฤๅจะไม่ให้ค่าสินไหมทดแทนเลยก็ได้

Draft(1919): Ob.134 Code(1925): 442
-

第 200条
被害者側にも何らかの責任があったが故に損害が発生したときは、裁判所は、［その裁量によって］
損害賠償額を減額し、またはその全額を免ずることができる。

-
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มาตรา ๒๐๑

ถ้าวา่ความเสียหายเป็นบาดเจ็บถึงร่างขายไซร้ ท่านบังคับไว้วา่สินไหมทดแทนน้ันมี
ประการดังน้ี คา่ใช้จ่ายในการรักษาพายบาลประการหน่ึง คา่ป่วยการเพราะเขาบาดเจ็บจนไม่
สามารถประกอบการทำามาหากินตามปกติประกอบหน่ึง และค่าทำาขวัญบาดเจ็บท่ีเขาต้อง
ทุกขเวทนาประการหน่ึง

Draft(1919): Ob.135 Code(1925): 444, 446

-

第 201条
［不法行為によって被害者の］身体に傷害が生じたときは、その損害賠償は、傷害の治療費、傷害が
原因で通常の就労が不可能となったことに対する補填費、及び傷害によって受けた苦痛に対する慰謝
料により構成される。

-

มาตรา ๒๐๒

ถ้าผู้ถูกบาดเจ็บถึงตายเพราะการละเมิด และผู้ตายยังมิทันจะได้ฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทน ฤๅได้ฟ้องแล้วแต่คดียังไม่ถึงท่ีสุดก็ดี ท่านวา่บิดา มารดา สามี ภริยา ลูก ฤๅหลาน
สืบสายโลหิตของผู้ตายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ คือ ๑) คา่ใช้จ่ายท่ีผู้ตายและเขาเหล่า
น้ันได้เสียไปเป็นคา่รักษาพยาบาลผู้ตาย ๒) คา่ปลงศพ ๓) ค่าใช้จ่าย คา่ปลุกตัว และคา่
ทดแทนความเสียหายอย่างอ่ืนอันเกิดแก่เขาเหล่าน้ันเพราะเหตุมรณน้ัน

Draft(1919): Ob.136 Code(1925): 443

-

第 202条
不法行為によって傷害を負った者が［それが原因で］死亡するに至った場合において、その者自身が
未だに損害賠償の訴えを提起していなかったとき、または提起したが未だ結審するに至っていないと
きは、死亡者の父母、配偶者、および子あるいは孫［などの］直系卑属は、損倍賠償を請求すること
ができる。この場合における損害賠償とは即ち、1) 死亡者自身および上に掲げる者が治療のために支
出した費用、2) 火葬費、3) 被害者の死亡が原因で上に掲げる者に生じるその他の費用、祈祷料、損害
の補填費によって構成される。

-

มาตรา ๒๐๓

หน้ีอันเกิดแต่มูลละเมิดน้ัน ท่านวา่มีอายุความระงับเพียงกำาหนดหกเดือนนับแต่วันทำา
ละเมิด และผู้เสียหายได้รู้ตัวผู้ทำาละเมิดน้ัน ถ้าอายุความพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดละเมิดแล้วไซร้
ท่านไม่ให้รับฟ้องเรียกคา่สินไหมทดแทนไว้พิจารณาเป็นอันขาด

อน่ึงถ้าการละเมิดน้ันจัดเป็นความผิดฐานอาญาไซร้ ท่านให้เอาอายุความในประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับแก่คดีแพ่ง

Draft(1919): Ob.137 Code(1925): 448
-

第 203条
I. 不法行為より生じる債権債務関係の消滅時効は、その不法行為が為され、且つ被害者が加害者の人物
を知るに至った日から 6 ヵ月を経過したときに完成する。［また、］不法行為の日から既に 10 年を
経過したときもまた、消滅時効が完成したものとして、その損害賠償請求の訴えを受理し審理するこ
とは許されない。
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II. なお、不法行為が刑法上の犯罪行為に当たるとされるときは、刑法典中の時効の規定を［当該］民事
事件に準用する。

-
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ภาค ๒
第二部

หนี้ต่างประเภท
特殊な債権債務関係

ลักษณ ๑
第一章

หน้ีมีเง่ือนไข
条件付き債権債務関係

-

มาตรา ๒๐๔

เมื่อใดการชำาระหน้ีหรือระงับหน้ีย่อมอาศัยอยู่ในความบังเกิดฤๅไม่บังเกิดแห่งเหตุการณ์อัน
ไม่แน่นนอนไซร้ ท่านว่าหน้ีน้ันมีเง่ือนไข
Draft(1919): Ob.138(I) Code(1925): 144 Code(1992): 182

-

第 204条
債務の履行［すべきこと］または債務の消滅が、何らかの［生起の］不確実な事態が現に生起し、ま
たは生起しないことに依存するとき、これを条件付きの債務とする。

-

มาตรา ๒๐๕

หน้ีซ่ึงมีเง่ือนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ฤๅต่อความปลอดภัย
แห่งบุคคลฤๅทรัพย์สินก็ดี ท่านว่าหน้ีน้ันเป็นโมฆะ
Draft(1919): Ob.139 Code(1925): 150 Code(1992): 188

-

第 205条
債務の条件が法令に違反するとき、ならびに国策に抵触し、または個人あるいは財産の安全を害する
ときは、その債務［＝債権債務関係］は無効とする。

-

มาตรา ๒๐๖

ถ้าแม้ภายหลังมาเง่ือนไขน้ันกลับกลายเป็นชอบกฎหมายก็ดี เป็นอันไม่ขัดต่อรัฐประศาส
โนบาย ฤๅต่อความปลอดภัยแห่งบุคคลฤๅทรัพย์สินก็ดี ท่านว่าหน้ีน้ันก็ไม่กลับเป็นสมบูรณ์ขึ้น
ได้

Draft(1919): Ob.140 Code(1925): -

-

第 206条
たとえ［第 205条によって無効とされた債務の］条件が事後に合法的となり、国策に適合し、または
個人や財産の安全を害せぬものとなった場合であっても、当該債務が効力を回復することはない。

-

มาตรา ๒๐๗

เง่ือนไขใดถ้าไม่มีกำาหนดเวลาประกอบให้บริบูรณ์ และมาปรากฏขึ้นแน่ชัดว่าไม่อาจจะ
ประกอบให้บริบูรณ์ได้ไซร้ ท่านให้ถือว่าเง่ือนไขน้ันเป็นอันมิได้ประกอบให้บริบูรณ์

Draft(1919): Ob.141 Code(1925): -

-

第 207条
［債務に付された］条件が成就する期限を規定しておらず、且つその条件がもはや成就しないことが
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明白となったときは、その条件は、成就しないことが確定したものと見なす［即ち、当該債務は無効
である］。

-

มาตรา ๒๐๘

ถ้าทรัพย์สินท่ีเป็นตัวหน้ีอันมีเง่ือนไขน้ันสูญหายฤๅบุบสลายก่อนท่ีได้ประกอบเง่ือนไขให้
บริบูรณ์ไซร้ ท่านให้บังคับตามลักษณไม่ชำาระหน้ีในประมวลกฎหมายน้ี

Draft(1919): Ob.142 Code(1925): -

-

第 208条
条件付き債務の目的物である財貨が、その条件の成就する前に紛失し、あるいは損傷したときは、本
法典中の、債務不履行に関する規定を準用する。

-
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ลักษณ ๒
第二章

หน้ีมีเง่ือนเวลา
期限付き債権債務関係

-

มาตรา ๒๐๙

ถ้ามีเวลากำาหนดไว้เพื่อชำาระหน้ี ฤๅเพื่อระงับหน้ี หน้ีเช่นน้ีท่านวา่มีเง่ือนเวลาบังคับ
Draft(1919): Ob.143 Code(1925): 153 Code(1992): 191

-

第 209条
債務を履行するべき時点、または債務が消滅するべき時点［の合意］があるときは、その債務は、期
限付きのものとする。

-

มาตรา ๒๑๐

ถ้าทรัพย์สินท่ีเป็นตัวหน้ีมีเง่ือนเวลาน้ันสูญหายฤๅบุบสลายก่อนถึงกำาหนดเวลา ท่านให้
บังคับตามลักษณไม่ชำาระหน้ีในประมวลกฎหมายน้ี

Draft(1919): Ob.144 Code(1925): -

-

第 210条
期限付き債務の目的物である財貨が、その期限が到来する前に紛失し、あるいは損傷したときは、本
法典中の、債務不履行に関する規定を準用する。

-

มาตรา ๒๑๑

เง่ือนเวลาน้ันพึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหน้ี กล่าวคือลูกหน้ีอาจ
ชำาระหน้ีก่อนถึงกำาหนดเวลาก็ได้ เว้นไว้แต่ความจะปรากฏวา่เง่ือนเวลาน้ันได้ตกลงกันกำาหนด
ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้ีด้วย
Draft(1919): Ob.145 Code(1925): 154 Code(1992): 192

-

第 211条
期限は、債務者の利益のために付されたものと推定される。即ち、債務者は、期限の到来する以前
に、その債務を履行することが許される。但し、その期限が、債権者の利益もまた考慮されて合意さ
れたことが明白な場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๒๑๒

ถ้าหลักทรัพย์ท่ีลูกหน้ีให้ไว้เป็นประกันน้ันตกอยู่ในบังคับค่าภาระติดพัน ฤๅมีบุริมะสิทธิ
ครอบอยู่แล้ว และลูกหน้ีใดด้วยเจตนาจะฉ้อ ปิดบังความน้ีเสีย ท่านวา่ลูกหน้ีน้ันเป็นอันขาด
จากประโยชน์แห่งเง่ือนเวลา

Draft(1919): Ob.146 Code(1925): -

-

第 212条
債務者が担保として提供した資産が既に［別の］義務を負担し、または［他の債権者の］先取り特権
がその資産上に成立している場合において、［それにも関わらず］その債務者が故意にその事実を隠
蔽したときは、その債務者は、期限の利益を享受することができない。

-
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ลักษณ ๓
第三章

หน้ีมีเง่ือนเลือก
選択権付き債権債務関係

-

มาตรา ๒๑๓

หน้ีใดถ้าสินใช้จะเลือกได้จากสินใช้หลายอย่างด้วยกันไซร้ ท่านว่าหน้ีน้ันมีเง่ือนเลือก
Draft(1919): Ob.147 Code(1925): 198

-

第 213条
債務［の履行］として、複数の給付の中から一つを選択することができるときは、その債務は、選択
権付きとする。

-

มาตรา ๒๑๔

สิทธิจะเลือกน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอยู่แก่ฝ่ายลูกหน้ี
Draft(1919): Ob.148 Code(1925): 198

-

第 214条
［選択権付き債務の］選択権は、債務者に属するものと推定する。

-

มาตรา ๒๑๕

ถ้าจะต้องเลือกภายในระยะเวลาอันมีกำาหนด และฝ่ายท่ีมีสิทธิจะเลือกมิได้เลือกภายใน
ระยะน้ันไซร้ ท่านว่าสิทธิท่ีจะเลือกน้ันย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ายหน่ึง

Draft(1919): Ob.149 Code(1925): 200(I)
-

第 215条
定められた期間の間に選択権を行使するべき場合において、選択権者がその期間内に選択しなかった
ときは、その選択権は、当然に他方の当事者の側に移転する。

-

มาตรา ๒๑๖

ถ้ามิได้กำาหนดระยะเวลาให้เลือกไซร้ ฝ่ายท่ีไม่มีสิทธิจะเลือกอาจกำาหนดเวลาพอสมควรแก่
เหตุ แล้วบอกให้ฝ่ายโน้นใช้สิทธิเลือกภายในเวลาอันน้ัน

ถ้าฝ่ายโน้นไม่ใช้สิทธิเลือกภายในกำาหนดเวลาน้ัน ท่านวา่สิทธิน้ันตกไปอยู่แก่ฝ่ายผู้บอกให้
เลือก

Draft(1919): Ob.150 Code(1925): 200(II)
-

第 216条
I. 選択権の行使に期間が定められていないときは、選択権を有しない当事者は、事情に鑑みて相当と思
われる期間を定めた上で、選択権者にその期間内に選択するよう催告することができる。

II. 選択権者が定められた期間内に［なお］選択しなかったときは、その選択権は、催告した当事者の側
に移転する。

-
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มาตรา ๒๑๗

ถ้าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้เลือก และผู้น้ันไม่เลือกไซร้ ท่านว่าสิทธิจะเลือกตกไปอยู่แก่
ฝ่ายลูกหน้ี

เมื่อคดีเป็นเช่นน้ัน ให้ปรับโดยบทมาตรา ๒๑๕ และ ๒๑๖ อนุโลมความตามควรแก่บท
น้ันๆ

Draft(1919): Ob.151 Code(1925): 201
-

第 217条
I. 第三者に選択権が属する場合において、その者が選択しないときは、その選択権は、債務者側に移転
する。

II. この場合においては、第 215条および第 216条を準用する。
-

มาตรา ๒๑๘

เมื่อได้เลือกแล้ว เปล่ียนแปลงไม่ได้ เว้นไว้แต่ยินยอมพร้อมกัน
Draft(1919): Ob.152 Code(1925): -

-

第 218条
［選択権者が］一度選択した場合、それを変更することはできない。但し、当事者双方が承諾したと
きは、その限りではない。

-

มาตรา ๒๑๙

ถ้าในสินใช้มีบางส่ิงซ่ึงเป็นของพ้นวิสัยจะใช้ชำาระหน้ี ท่านว่าหน้ีน้ันก็สมบูรณ์อยู่ด้วยสินใช้
นอกน้ัน

Draft(1919): Ob.153 Code(1925): 202 sent.1
-

第 219条
［選択肢である複数の給付のなかに］履行が不能な給付がある場合、その［選択権付き］債務は、残
余の給付につき、有効に存続する。

-
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ลักษณ ๔
第四章

เจ้าหน้ีฤๅลูกหน้ีหลายคน
複数当事者間の債権債務関係

หมวด ๑
第一節

บทเบด็เสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๒๒๐

ถ้าเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีมีหลายคนด้วยกัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นหน้ีอันจะต้องแบ่ง
เฉล่ียกัน กล่าวคือเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีแต่ละคนต่างมีส่วนในสิทธิฤๅน่าท่ีชำาระหน้ีอันเกิดแต่มูล
หน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.154 Code(1925): 290
-

第 220条
債権者側あるいは債務者側が複数の個人によりなるときは、その債権債務は、均等に分割すべきもの
と推定する。即ち、債権者各人あるいは債務者各人は、その債権債務関係より発生する権利あるいは
履行義務に、それぞれ持ち分を有する。

-

มาตรา ๒๒๑

ส่วนของเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีแต่ละคนๆ น้ัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นส่วนเท่าๆ กัน
Draft(1919): Ob.155 Code(1925): 290

-

第 221条
債権者各人あるいは債務者各人の持ち分は、それぞれ均等であると推定する。

-

มาตรา ๒๒๒

เจ้าหน้ีคนหน่ึงไม่มีสิทธิจะเรียกให้ชำาระหน้ีเกินกวา่ส่วนของตน
ลูกหน้ีคนหน่ึงไม่ต้องชำาระหน้ีเกินกว่าส่วนของตน

Draft(1919): Ob.156 Code(1925): 290

-

第 222条
I. 債権者各人は、自分の持ち分を越えて債務の履行を請求することはできない。

II. 債務者各人は、身分の持ち分を越えて債務を履行する義務を負わない。
-

มาตรา ๒๒๓

ข้อความจริงท่ีเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีคนใดเป็นเฉภาะตัวน้ัน ย่อมไม่กระทบกระทัง่
ถึงเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีคนอ่ืนท้ังหลาย

Draft(1919): Ob.157 Code(1925): -

-

第 223条
専ら債権者あるいは債務者の一人に生じる事実は、他の債権者あるいは債務者には、その影響を及ぼ
さない。

-
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มาตรา ๒๒๔

หน้ีร่วมกันและหน้ีอันจะแบ่งออกมิได้น้ัน ท่านจัดวา่เป็นข้อยกเว้นจากวิธีท่ีบังคับในหมวด
น้ี

Draft(1919): Ob.158 Code(1925): -

-

第 224条
連帯債務および不可分債務は、これを本節の規定に対する例外とする。

-

หมวด ๒
第二節

หนี้ร่วมกัน
連帯債権債務関係

ส่วนที่ ๑
第一款

บทเบด็เสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๒๒๕

หน้ีรายใดมีเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีหลายคนด้วยกัน แต่ละคนล้วนมีสิทธิจะได้[รับ]ฤๅจะต้องชำาระ
หน้ีด้วยกันจนส้ินเชิง ท่านว่าหน้ีรายน้ันเป็นหน้ีร่วมกัน

Draft(1919): Ob.159 Code(1925): 291
-

第 225条
ある債権債務関係に複数の債権者あるいは債務者が存在する場合において、各人が各々履行の全てを
受領する権利を有し、あるいは債務の全てを履行しなければならないとき、これを連帯債権［あるい
は連帯債務］とする。

-

มาตรา ๒๒๖

ท่านมิให้ฟังว่าหน้ีใดเป็นหน้ีร่วมกัน นอกจากจะได้มีสัญญากล่าวไว้ชัด ฤๅมีบทกฎหมาย
บังคับไว้เฉภาะให้เป็นดังน้ัน

Draft(1919): Ob.160 Code(1925): -

-

第 226条
連帯債権債務関係であることが契約に明記され、または法令に特段の規定がある場合を除き、いずれ
の債権債務関係も、連帯債権［あるいは連帯債務］であるとは見なされない。

-

มาตรา ๒๒๗

ถ้าบุคคลหลายคนมีสิทธิจะได้รับ ฤๅจะต้องชำาระหน้ีในสัญญาอันเดียวกัน ท่านให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้ีร่วมกัน ฤๅเป็นลูกหน้ีร่วมกัน

Draft(1919): Ob.161 Code(1925): 297
-

第 227条
同一の契約において、複数の個人が履行を受領する権利を有し、あるいは債務を履行しなければなら
ないことが約されているときは、それらの者は、連帯債権者あるいは連帯債務者であると推定され
る。

-
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มาตรา ๒๒๘

แม้หน้ีของบุคคลผู้หน่ึงในคู่กรณีร่วมกันจะเป็นโมฆียะ ท่านว่าเหตุน้ันไม่กระทบกระทัง่ถึง
ความสมบูรณ์แห่งหน้ีของคู่กรณีนอกน้ัน

Draft(1919): Ob.162 Code(1925): -

-

第 228条
たとえ連帯債権者あるいは連帯債務者の一人について、その債権債務関係が取り消し可能となって
も、その事由は、他の当事者に関する当該債権債務関係の効力には、影響を及ぼさない。

-

ส่วนที่ ๒
第二款

เจ้าหนี้ร่วมกัน
連帯債権者

-

มาตรา ๒๒๙

ถ้ามีเจ้าหน้ีร่วมกันหลายคน คนใดคนหน่ึงอาจเรียกให้ชำาระหน้ีร่วมกันน้ันได้ แต่สินใช้ซ่ึง
ได้รับชำาระมาน้ันต้องให้แบ่งกันในพวกเจ้าหน้ีร่วมกันทุกคน

Draft(1919): Ob.163 Code(1925): 298

-

第 229条
連帯債権者が数人いる場合には、その各人が債務［全体］の履行を請求することができる。しかし、
受領した給付は、連帯債権者全員で分け合わなければならない。

-

มาตรา ๒๓๐

ในระหว่างเจ้าหน้ีร่วมกันท้ังหลาย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนวา่หน้ีร่วมกันน้ันมีส่วนแบ่ง
เท่าๆ กัน

Draft(1919): Ob.164 Code(1925): 300
-

第 230条
連帯債権者同士の関係において、その持ち分は、均等であると推定される。

-

มาตรา ๒๓๑

ถ้าลูกหน้ีคนใดได้รับหมายในคดีท่ีเจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงฟ้องแล้ว ลูกหน้ีคนน้ันจะชำาระหน้ีร่วม
ให้แก่เจ้าหน้ีร่วมคนอ่ืนไม่ได้

Draft(1919): Ob.165 Code(1925): -

-

第 231条
連帯債権者の一人が［債務の履行を求めて］訴えを提起し、その［訴状の］送達を債務者が受け取っ
たときは、債務者は、［以後］他の連帯債権者に対して債務を履行することが許されない。

-

มาตรา ๒๓๒

ตราบใดลูกหน้ียังไม่ได้รับหมาย จะชำาระหน้ีร่วมกันแก่เจ้าหน้ีร่วมคนใดคนหน่ึงก็ได้ตราบ
น้ัน
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Draft(1919): Ob.166 Code(1925): -

-

第 232条
［第 231条の場合において］債務者が未だに［訴状の］送達を受け取っていない限りは、連帯債権者
の何れに対しても、その債務を履行することができる。

-

มาตรา ๒๓๓

ถ้าเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึงเรียกให้ชำาระหน้ี ลูกหน้ีอาจข้อต่อสู้เจ้าหน้ีน้ันได้ดังน้ี คือ
(๑) ข้อต่อสู้ที่เป็นการเฉภาะตัวเจ้าหน้ีร่วมคนน้ัน และ
(๒) ข้อต่อสู้ในบทกฎหมายส่วนที่ ๒ ซึ่งว่าด้วยเจ้าหน้ีร่วมกันน้ี

Draft(1919): Ob.167 Code(1925): -

-

第 233条
連帯債権者の一人が債務の履行を請求したときは、債務者は、次に掲げる抗弁権に基づき、その債権
者に対抗することができる。即ち、

(1) 専らその債権者個人に対する抗弁権、および
(2) 連帯債権者に関する第 2款［＝本款］に規定される抗弁権。

-

มาตรา ๒๓๔

การชำาระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึงน้ัน ท่านว่าเสมอกับการชำาระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีร่วม
กันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.168 Code(1925): -

-

第 234条
連帯債権者の一人に対する債務の履行は、連帯債権者全員に対する履行と同等の効力を有する。

-

มาตรา ๒๓๕

การวางทรัพย์ไว้ชำาระหน้ี ฤๅขอปฏิบัติการชำาระหน้ีแก่เจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงน้ัน ก็เสมอกับการ
วางทรัพย์หรือขอปฏิบัติการชำาระหน้ีแก่เจ้าหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.169 Code(1925): -

-

第 235条
連帯債権者の一人との関係において［債権の目的物たる］財貨を供託すること、またはその者に対し
て履行の提供をすることは、連帯債権者全員に対して供託し、あるいは履行の提供を行ったことと、
全く同等の効力を有する。

-

มาตรา ๒๓๖

ถ้าลูกหน้ีอาจกลบลบหน้ีต่อเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึงได้ ท่านวา่ลูกหน้ีน้ันอาจหักกลบลบหน้ี
ร่วมก้นได้ทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.170 Code(1925): -

-
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第 236条
債務者が連帯債権者の一人に対して、相殺をすることができるときは、債務者は、連帯債権者の各人
に対して、その効力を主張できる。

-

มาตรา ๒๓๗

เมื่อเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึงทำาให้อายุความสะดุดหยุดลง การท่ีอายุความสะดุดหยุดน้ันย่อม
ให้คุณแก่เจ้าหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.171 Code(1925): -

-

第 237条
連帯債権者の一人について［債権の］消滅時効が中断したときは、その中断は、連帯債権者全員ため
にその効力を有する。

-

มาตรา ๒๓๘

เมื่อเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึงผิดนัด เจ้าหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคนก็ผิดนัดด้วย
Draft(1919): Ob.172 Code(1925): 299(I)

-

第 238条
連帯債権者の一人について受領遅滞が生じたときは、連帯債権者全員がその責めを負う。

-

มาตรา ๒๓๙

เมื่อลูกหน้ีผิดนัดต่อเจ้าหน้ีร่วมกันคนหน่ึง ลูกหน้ีน้ันก็ได้ชื่อวา่ผิดนัดต่อเจ้าหน้ีร่วมกันทัว่
ทุกคน

Draft(1919): Ob.173 Code(1925): -

-

第 239条
債務者が連帯債権者の一人に対して履行遅滞に陥ったときは、その債務者は、連帯債権者全員に対し
てその責めを負う。

-

มาตรา ๒๔๐

การท่ีเจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ีน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ีร่วม
กันทัว่ทุกคนย่อมผ่อนเวลาให้ด้วยเหมือนกัน

Draft(1919): Ob.174 Code(1925): -

-

第 240条
連帯債権者の一人が債務者に猶予した履行期限の延長は、連帯債権者全員が同様に猶予したものと推
定する。

-

มาตรา ๒๔๑

การท่ีเจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีน้ัน มากน้อยเท่าไรน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้
ก่อนวา่เจ้าหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคนย่อมปลดหน้ีให้เท่าน้ันด้วยเหมือนกัน

Draft(1919): Ob.175 Code(1925): -

-
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第 241条
連帯債権者の一人が債務者に対してその債務を免除したときは、［その］金額の限度で、連帯債権者
全員が同様に債務を免除したものと推定する。

-

มาตรา ๒๔๒

หลักทรัพย์ท่ีลูกหน้ีให้ไว้เป็นประกันแก่เจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นหลักทรัพย์ท่ีให้ไว้เป็นประกันแก่เจ้าหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.176 Code(1925): -

-

第 242条
債務者が連帯債権者の一人に対して担保として提供した財産は、連帯債権者全員に対して提供された
担保と推定する。

-

มาตรา ๒๔๓

เว้นแต่ข้อความท่ีบังคับไว้ในบทต้ังแต่มาตรา ๒๓๔ จนถึง ๒๔๒ น้ัน ท่านวา่ข้อความจริงท่ี
เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้ีร่วมคนหน่ึงย่อมไม่กระทบกระทัง่ถึงเจ้าหน้ีร่วมคนอ่ืน

Draft(1919): Ob.177 Code(1925): 299(II)

-

第 243条
第 234条ないし第 242条に規定された場合を例外として、専ら連帯債権者の一人に関する事実は、そ
の他の連帯債権者［の権利］に何らの影響も及ぼさない。

-

ส่วนที่ ๓
第三款

ลูกหนี้ร่วมกัน
連帯債務者

(๑)
(一)

ความเก่ียวพันระหว่างลูกนี้ร่วมกับเจา้หนี้คนเดียว
連帯債務者と単独の債権者との関係

-

มาตรา ๒๔๔

ถ้ามีลูกหน้ีร่วมกันหลายคน เจ้าหน้ีอาจเรียกให้ลูกหน้ีทัว่ทุกคน ฤๅแต่คนใดคนหน่ึงชำาระ
หน้ีก็ได้

Draft(1919): Ob.178 Code(1925): -

-

第 244条
連帯債務者数人がいるときは、債権者がその各人に対して債務の履行を請求することができ、また、
債務者各人の側から履行することもできる。

-

มาตรา ๒๔๕

ตราบใดลูกหน้ียังมิได้ชำาระหน้ีร่วมกันให้ส้ินเชิง ลูกหน้ีร่วมท้ังหลายยังคงต้องร่วมก้นรับ
ชำาระหน้ีอยู่ตราบน้ัน

Draft(1919): Ob.179 Code(1925): 291
-

第 245条
［連帯］債務者が未だに債務を完済していない限り、連帯債務者全員がなお債務履行の責任を負い続
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ける。
-

มาตรา ๒๔๖

ถ้าเจ้าหน้ีเรียกให้ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงคนใดชำาระหน้ี ลูกหน้ีร่วมคนน้ันอาจยกข้อต่อสู้เจ้าหน้ี
ได้ดังหน้ี คือ

(๑) ข้อต่อสู้ที่เป็นการตัวลูกหน้ีร่วมคนน้ัน และ
(๒) ข้อต่อสู้ในบทกฎหมายส่วนที่ ๓ ซึ่งว่าด้วยลูกหน้ีร่วมกันน้ี

Draft(1919): Ob.180 Code(1925): -

-

第 246条
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を請求したときは、その債務者は、次に掲げる抗弁権
に基づき、債権者に対抗することができる。即ち、

(1) 専らその債務者個人に成立する抗弁権、および
(2) 連帯債務者に関する第 3款［＝本款］に規定される抗弁権。

-

มาตรา ๒๔๗

การท่ีลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงได้ชำาระหน้ีน้ัน ท่านวา่เสมอกับลูกหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคนชำาระหน้ีด้วย
Draft(1919): Ob.181 Code(1925): 292(I)

-

第 247条
連帯債務者の一人が債務［の全部］を履行したときは、［その履行は、］連帯債務者全員が債務を履
行したときと同様の効力を有する。

-

มาตรา ๒๔๘

การท่ีลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงขอปฏิบัติการชำาระหน้ี ฤๅวางทรัพย์ไว้ชำาระหน้ีน้ัน ก็เสมอกับลูกหน้ี
ร่วมกันทัว่ทุกคนขอปฏิบัติการชำาระหน้ี ฤๅวางทรัพย์ไว้ชำาระหน้ีน้ันด้วย

Draft(1919): Ob.182 Code(1925): 292(I)

-

第 248条
連帯債務者の一人が履行を提供し、あるいは供託したときは、［その履行提供あるいは供託は、］連
帯債務者全員が履行を提供し、あるいは供託したときと同様の効力を有する。

-

มาตรา ๒๔๙

เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงให้โทษแก่ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงแล้ว การท่ีอายุความสะดุดหยุดลง
น้ันย่อมให้โทษแก่ลูกหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.183 Code(1925): -

-

第 249条
［債権の］消滅時効が連帯債務者の一人について中断したときは、その中断は、連帯債務者全員に対
してこの効力を有する。

-
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มาตรา ๒๕๐

เมื่ออายุความครบบริบูรณ์เป็นคุณแก่ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึง อายุความน้ันย่อมครบบริบูรณ์เป็น
คุณแก่ลูกหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.184 Code(1925): -

-

第 250条
連帯債務者の一人に対して［債権の］消滅時効が完成したときは、［その消滅時効は、］連帯債務者
全員に対して完成したものとする。

-

มาตรา ๒๕๑

เมื่อลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงผิดนัด ลูกหน้ีคนอ่ืนก็ชื่อว่าผิดนัดด้วยดุจกัน
Draft(1919): Ob.185 Code(1925): -

-

第 251条
連帯債務者の一人が履行遅滞に陥ったときは、他の連帯債務者もまた、同様に遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๒๕๒

เมื่อเจ้าหน้ีผิดนัดต่อลูกหน้ีร่วมคนหน่ึง เจ้าหน้ีน้ันก็ได้ชื่อวา่ผิดนัดต่อลูกหน้ีร่วมกันทัว่ทุก
คน

Draft(1919): Ob.186 Code(1925): 294
-

第 252条
債権者が連帯債務者の一人に対して［受領］遅滞に陥ったときは、その債権者は、連帯債務者全員に
対して遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๒๕๓

การท่ีเจ้าหน้ีผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการผ่อน
เวลาให้ลูกหน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.187 Code(1925): -

-

第 253条
債権者が連帯債務者の一人に対して猶予した履行期限の延長は、連帯債務者全員に猶予したものと推
定する。

-

มาตรา ๒๕๔

การปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการปลดหน้ีให้ลูก
หน้ีร่วมกันทัว่ทุกคน

Draft(1919): Ob.188 Code(1925): 293

-

第 254条
債権者が連帯債務者の一人に対して与えた債務の免除は、連帯債務者全員に与えたものと推定する。

-
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มาตรา ๒๕๕

ถ้าเจ้าหน้ีได้ปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีคนหน่ึงคนใดเป็นหารเฉภาะตัว ท่านว่าเฉภาะแต่หน่ึงส่วน
ของคนน้ันระงับไปเพียงเท่าท่ีปลดให้

Draft(1919): Ob.189 Code(1925): -

-

第 255条
債権者が専ら［連帯］債務者の一人に限って債務を免除したときは、その債務者の負担する部分のみ
が消滅する。

-

มาตรา ๒๕๖

ถ้าการชำาระหน้ีกลายเป็นอันพ้นวิสัยจะทำาได้เพราะความผิดของลูกหน้ีร่วมคนหน่ึง เจ้าหน้ี
อาจเรียกคา่สินไหมทดแทนท้ังหมดจากลูกหน้ีร่วมกันคนใดคนหน่ึงได้

Draft(1919): Ob.190 Code(1925): -

-

第 256条
債務の履行が、連帯債務者の一人に帰すべき事由によって不能となったときは、債権者は、何れの債
務者に対しても損害賠償を全額請求することができる。

-

มาตรา ๒๕๗

เว้นแต่ข้อความท่ีบังคับไว้ในบทต้ังแต่มาตรา ๒๔๗ จนถึง ๒๕๖ น้ัน ท่านวา่ข้อความจริงท่ี
เก่ียวข้องแก่ลูกหน้ีร่วมคนหน่ึงย่อมไม่กระทบกระทัง่ถึงลูกหน้ีร่วมคนอ่ืน

Draft(1919): Ob.191 Code(1925): 295(I)
-

第 257条
第 247条ないし第 256条に規定されたものを除き、［専ら］連帯債務者の一人に関する［その他の］
事情は、他の連帯債務者［の債務］には、何らの影響も及ぼさない。

-

(๒)

(二)

ความเก่ียวพันระหว่างลูกนี้ร่วมกัน
連帯債務者同士の関係

-

มาตรา ๒๕๘

ในระหว่างลูกหน้ีร่วมกันท้ังหลาย ถ้าวา่เป็นหน้ีเงิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีส่วนแบ่ง
เท่าๆ กัน

Draft(1919): Ob.192 Code(1925): 296 sent.1
-

第 258条
［連帯債務が］金銭債務の場合においては、各債務者は、均等に債務を負担するものと推定する。

-

มาตรา ๒๕๙

ลูกหน้ีร่วมคนใดคนหน่ึงเพราะมาชำาระหน้ีก็ดี ทำาประการอ่ืนก็ดี ให้พอแก่ใจเจ้าหน้ีแล้วแต่
โดยส่วนฤๅโดยส้ินเชิง ลูกหน้ีคนน้ันชอบท่ีจะเรียกคืนเอาส่วนหน้ีมากน้อยแต่ลูกหน้ีร่วมกันคน
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อ่ืนได้ทัว่ทุกคน
Draft(1919): Ob.193 Code(1925): -

-

第 259条
連帯債務者の一人が債務を履行し、あるいは担保を提供して、債務の一部あるいは全部を弁済したと
きは、その債務者は、他の債務者に対して［各々が］負担すべき部分の償還を請求することができ
る。

-

มาตรา ๒๖๐

เมื่อลูกหน้ีร่วมผู้ใดได้ทำาให้พอแก่ใจเจ้าหน้ี โดยส่วนฤๅโดยส้ินเชิงแล้ว ถ้าและลูกหน้ีร่วม
กันอีกคนหน่ึงไม่สามารถออกส่วนของตนใช้ให้แก่ลูกหน้ีร่วมผู้น้ันได้ ท่านว่าบันดาลูกหน้ีร่วม
นอกน้ัน จะต้องรับใช้จำานวนท่ียังขาดตกบกพร่องน้ันเฉล่ียตามส่วนของตนในหน้ีรายน้ัน

Draft(1919): Ob.194 Code(1925): -

-

第 260条
連帯債務者の何れか一人が債務の一部あるいは全部を弁済した場合において、他の債務者の一人が自
らの負担すべき部分の償還をすることができないときは、当該債務者以外の各債務者が自らの持ち分
に応じて、なお不足する部分を負担しなければならない。

-

มาตรา ๒๖๑

ลูกหน้ีร่วมผู้ใดใช้หน้ีให้แก่เจ้าหน้ีแล้ว ย่อมเข้าช่วงสิทธิแห่งเจ้าหน้ีอันพึงมีอยู่เหนือลูกหน้ี
ร่วมกันคนอ่ืนๆ ได้เพียงเท่าจำานวนหน้ีซ่ึงตนได้ใช้แทนไปน้ัน

แต่ว่าลูกหน้ีผู้รับช่วงน้ันหาอาจจะใช้สิทธิเช่นน้ีให้เสียหายแก่เจ้าหน้ีได้ไม่
Draft(1919): Ob.195 Code(1925): -

-

第 261条
I. 連帯債務者の何れか一人が債務を弁済したときは、［その債務者は、他の連帯債務者に］代わって弁

済した額を限度として、他の連帯債務者に対する権利につき、当然に債権者に代位することができ
る。

II. しかしながら、［債権者に］代位した債務者は、［他の債務者に対する］その権利を行使することに
より、債権者に損害を及ぼしてはならない。

-

มาตรา ๒๖๒

ถ้าลูกหน้ีร่วมคนใดรู้ว่ามีข้อต่อสู้บังเกิดแต่บทกฎหมายในส่วนท่ี ๓ ซ่ึงวา่ด้วยลูกหน้ีร่วมกัน
และมิได้หยิบยกขึ้นแก้คดีแก่เจ้าหน้ีไซร้ ครั้นเมื่อลูกหน้ีร่วมคนน้ันจะเรียกเอาส่วนเฉล่ีย ลูก
หน้ีร่วมคนอ่ืนอาจหยิบยกข้อต่อสู้เช่นน้ันขึ้นแก้คดีแก่เขาได้

Draft(1919): Ob.196 Code(1925): -

-

第 262条
連帯債務者の何れか一人が、帯債務者に関する第 3款［＝本款］に規定される抗弁権が成立している
ことを知りながら、それを以て債権者に対抗しようとしなかった場合において、この債務者が［他の
債務者に対して各々の］負担部分の償還を求めたときは、他の連帯債務者は、当該抗弁権に基づいて
この債務者に対抗することができる。
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-

มาตรา ๒๖๓

เมื่อลูกหน้ีร่วมคนใดคนหน่ึงต้องฟ้องเรียกให้ชำาระหน้ีโดยส้ินเชิง ลูกหน้ีคนน้ันอาจจะขอ
หมายเรียกลูกหน้ีร่วมคนอ่ืนๆ ให้มาแก้คดีด้วยกันได้ เพื่อวา่คำาพิพากษาฉบับเดียวจะได้รวม
บังตัดสินว่าหน้าท่ีตนจะต้องชำาระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีเท่าไร กับว่าหน้าท่ีลูกหน้ีคนอ่ืนๆ จะต้อง
ชำาระหน้ีให้แก่ตนเท่าไรด้วย

Draft(1919): Ob.197 Code(1925): -

-

第 263条
連帯債務者の何れか一人が債務の全部を弁済するよう［債権者から］訴えられたときは、その債務者
は、自らが債権者に対して弁済すべき額、ならびに他の債務者が自己に対して弁済［＝償還］すべき
額が、単一の判決によって決せられるべく、他の債務者を召喚して訴訟に参加させるよう［裁判所
に］請求することができる。

-

หมวด ๓
第三節

หนีอ้ันแบง่ออกมิได้
不可分の債権債務関係

-

มาตรา ๒๖๔

หน้ีใดถ้าสินใช้มีสภาพไม่อาจแบ่งได้ กล่าวคือไม่อาจจะแบ่งใช้เป็นส่วนของเจ้าหน้ีคนหน่ึง
คนใดได้ก็ดี ฤๅลูกหน้ีคนหน่ึงคนใดไม่อาจแบ่งใช้เป็นส่วนของตนได้ก็ดี ท่านวา่หน้ีน้ันเป็นหน้ี
อันแบ่งออกมิได้

Draft(1919): Ob.198 Code(1925): -

-

第 264条
ある債務において、給付物が不可分の性質を有するとき、即ち［給付物を］債権者各人の持ち分に分
割することができず、または債務者各人が自らの負担部分として部分的に給付することができないと
きは、その債務を不可分債務とする。

-

มาตรา ๒๖๕

ในคดีหน้ีอันแบ่งออกมิได้น้ัน ถ้าพฤติการหากให้เป็นไปได้เพียงได้ ท่านให้ใช้บทกฎหมาย
อันว่าด้วยหน้ีร่วมกันบังคับอนุโลมตามควรเพียงน้ัน

Draft(1919): Ob.199 Code(1925): 301, 302

-

第 265条
不可分債務の事案においては、事情の許す限り、連帯債務［ならびに連帯債権］に関する［本法の］
規定をこれに準用する。

-
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ภาค ๓
第三部

โอนหนี้
債権債務関係の譲渡

ลักษณ ๑
第一章

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๒๖๖

บันดาสิทธิของเจ้าหน้ี และหน้าท่ีของลูกหน้ีจะต้องชำาระหน้ีน้ัน ท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้น
ไว้แต่สภาพหน้ีน้ันเองไม่เปิดช่องให้โอนกัน ฤๅการจะโอนน้ันต้องห้ามตามกฎหมาย

Draft(1919): Ob.200 Code(1925): 303(I)
-

第 266条
債権者の権利および債務者の履行義務は、これを譲渡することができる。但し、債権債務の性質自体
が譲渡を許さない場合、または法令によって譲渡が禁止される場合は、この限りではない。

-

มาตรา ๒๖๗

สัญญาตกลงกันเองว่าห้ามมิให้โอนหน้ีได้น้ัน อาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ 
แต่เมื่อเขาได้รู้แล้ววา่มีความตกลงกันดังน้ันในขณะท่ีโอน

Draft(1919): Ob.201 Code(1925): 303(II)
-

第 267条
契約において債権債務の譲渡を禁止する旨の合意がある場合においても、第三者に対しては、［合意
に反して］譲渡された時点において、その者が譲渡禁止の合意の存在を知っていたときにのみ、対抗
することができるに過ぎない。

-

มาตรา ๒๖๘

หน้ีอันศาลได้ออกคำาสัง่ให้ยึดไว้ก่อนพิพากษาก็ดี ฤๅภายหลังก็ดี ท่านว่าเจ้าหน้ีหาอาจจะ
โอนได้ไม่

Draft(1919): Ob.202 Code(1925): -

-

第 268条
裁判所が判決に先立って、あるいは判決後に差押えを命じた債権は、債権者は、これを譲渡すること
が許されない。

-

มาตรา ๒๖๙

เงินเดือน เงินปี และเบ้ียบำานาญของข้าราชการน้ัน ท่านว่าหาอาจจะโอนได้ไม่
Draft(1919): Ob.203 Code(1925): -

-

第 269条
公務員の月給、年給、ならびに恩給［の債権］は、これを譲渡することが許されない。

-
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มาตรา ๒๗๐

การโอนอันมิได้บอกกล่าวฤๅตกลงกันก่อนตามท่ีท่านบังคับไว้ในมาตรา ๒๗๑ ฤๅ ๒๘๐ น้ัน
ท่านวา่เป็นการสมบูรณ์ คือฟังได้แต่ระหวา่งผู้โอนกับผู้รับโอนเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.204 Code(1925): -

-

第 270条
第 271条の規定に従って［債務者に］通知していない［債権債務の］譲渡、ならびに第 271条または
第 280条に規定された［債務者または債権者の］事前の承諾を得ていない［債権債務の］譲渡は、譲
渡人と譲受人の間においてのみ、その効力を有する。

-
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ลักษณ ๒
第二章

โอนสิทธิ
権利の譲渡

-

มาตรา ๒๗๑

การโอนสิทธิจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ลูกหน้ีหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าผู้โอนจะได้
บอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปถึงลูกหน้ี ฤๅลูกหน้ีจะได้ตกลงแก่การโอนน้ัน

ถ้าลูกหน้ีได้ทำาพอแก่ใจผู้โอนโดยใช้เงิน ฤๅโดยประการอ่ืนก่อนได้รับบอกกล่าว ฤๅก่อนได้
ตกลงแก่การโอน ลูกหน้ีน้ันได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากหน้ีโดยชอบ

Draft(1919): Ob.205 Code(1925): 306
-

第 271条
I. 権利の譲渡は、譲渡人が債務者に書面でこれを通知し、または債務者が［事前に］承諾したのでなけ
れば、これを以て債務者あるいは第三者に対して対抗することができない。

II. 譲渡の通知を受け取り、あるいは譲渡を承諾する以前に、債務者が金銭の支払いその他の方法によっ
て譲渡人に債務を完済していたときは、債務者は、合法的に債務を免除されたものとする。

-

มาตรา ๒๗๒

ถ้าพิพาทอ้างสิทธิในการโอนต่างราย โอนรายใดได้บอกกล่าวฤๅตกลงกันก่อน โอนรายน้ันมี
สิทธิดีกวา่โอนรายอ่ืนๆ

Draft(1919): Ob.206 Code(1925): 307
-

第 272条
［債権の］譲渡が複数回［並行して］なされたために、権利に関する争いがあるときは、早期に［第
271条第 1項の］通知あるいは承諾がなされた譲渡が、他のそれに優先する。

-

มาตรา ๒๗๓

ลูกหน้ีมีข้อต่อสู้ผู้โอนในเวลาท่ีได้รับบอกกล่าวฤๅในเวลาท่ีได้ตกลงแก่การโอนน้ันฉันใด ลูก
หน้ีอาจยกขึ้นต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันน้ัน

Draft(1919): Ob.207 Code(1925): 308(II)
-

第 273条
［債権の］譲渡の通知を受け取り、あるいは譲渡に承諾を与えた時点において、債務者が譲渡人に対
して［既に］有していた抗弁権は、債務者は、譲受人に対してもこれを行使することができる。

-

มาตรา ๒๗๔

ผู้รับโอนสิทธิย่อมรับช่วงสิทธิแห่งผู้โอนในเครื่องอุปกรณ์ท้ังหลาย มเีช่นวา่ประกัน ฤๅบุริ
มะสิทธิท้ังหลายซ่ึงเป็นสิทธิแก่ผู้โอน

อน่ึงดอกเบ้ียท่ีค้างชำาระน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนวา่ย่อมรวมโอนไปกับต้นเงินด้วย
Draft(1919): Ob.208 Code(1925): -

-
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第 274条
I. 権利の譲受人は、従物に関する権利全てについて当然に譲渡人に代位し、また、譲渡人のために成立
していた担保あるいは先取り特権の全てを有する。

II. なお、未払い利息［の請求権］は、元金と共に譲渡されたものと推定する。
-

มาตรา ๒๗๕

การโอนสิทธิใดอันย่อมรวมโอนท้ังค่าภาระติดพันฤๅหน้าท่ีชำาระหน้ีอันเก่ียวเน่ืองแก่สิทธิอัน
น้ันด้วย

Draft(1919): Ob.209 Code(1925): -

-

第 275条
権利の譲渡に伴い、それに関連する全ての費用負担［義務］あるいは［付随的］債務もまた、当然に
譲渡される。

-

มาตรา ๒๗๖

ถ้าผู้รับโอนร้องขอ ผู้โอนสิทธิต้องส่งเอกสารโอนให้แก่ผู้รับโอนพร้อมด้วยเอกสารท้ังหลาย
ซ่ึงสำาแดงสิทธิน้ันตามท่ีมีอยู่

อน่ึงผู้โอนต้องส่งท้ังหลักฐานอ่ืนท่ีตนมีอยู่เป็นเอกสารก็ดี ฤๅเป็นข้อความท่ีตนรู้ก็ดี บรรดา
ซ่ึงควรแก่การท่ีจะเรียกให้ชำาระหน้ีตามสิทธิท่ีได้โอนน้ันให้แก่ผู้ร ับโอนด้วยเหมือนกัน

Draft(1919): Ob.210 Code(1925): -

-

第 276条
I. ［権利の］譲渡人は、譲受人の請求に基づいて、［権利の］譲渡を証する書面を交付し、当該権利に
関する書面を所持する場合には、その全てと共に、譲受人に引き渡さなければならない。

II. なお、それ以外にも［何らかの］証書であれ、譲渡人が知る事実［を証する何らかの物］であれ、譲
渡した権利の実現に有用な証拠を所持する場合には、譲渡人は、それらもまた同様に譲受人に引き渡
さなければならない。

-

มาตรา ๒๗๗

ถ้าสิทธิเช่นวา่น้ันหามีไม่ในเวลาโอน ผู้โอนต้องรับผิดชอบในผลน้ัน
แต่ผู้โอนจะไม่ต้องรับผิดชอบ ในผลแห่งความจำานนของลูกหน้ี คือลูกน้ีไม่มีทรัพย์พอใช้

หน้ีได้
Draft(1919): Ob.211 Code(1925): -

-

第 277条
I. 譲渡された権利が、その譲渡の時点で存在しないときは、譲渡人は、その責任を負わなければならな
い。

II. しかしながら、譲渡人は、債務者の破綻の責任、即ち債務者が債務履行に足る財産を有しない場合の
責任は、負わなくてもよい。

-

มาตรา ๒๗๘

เมื่อผู้โอนยอมตกลงจะรับผิดชอบในผลแห่งความจำานนของลูกหน้ี ความรับผิดชอบน้ัน
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ย่อมส้ินไปโดยอายุความปีหน่ึงนับแต่วันโอน
ถ้าสิทธิท่ีโอนยังไม่ถึงกำาหนดเวลาท่ีจะชำาระหน้ีกันในขณะโอนไซร้ ให้เริ่มนับอายุความแต่

วันกำาหนดท่ีจะต้องชำาระหน้ีแห่งสิทธิเช่นว่าน้ัน
Draft(1919): Ob.212 Code(1925): -

-

第 278条
I. ［権利の］譲渡人が債務者の破綻に対する責任を引き受けることの同意したときは、この［担保］責

任は、譲渡の時点から起算して 1 年を経過したときに、時効によって消滅する。

II. 譲渡の時点において、債務の履行期が未だに到来していないときは、［本条第 1項の］消滅時効は、
履行期が到来した日から起算する。

-

มาตรา ๒๗๙

การโอนสิทธิเพื่อจะรับสินใช้ต่างตอบแทนกันน้ัน ถ้าสิทธิน้ีตกอยู่ในระหวา่งความไซร้ ท่าน
วา่การโอนน้ันเป็นโมฆะ

Draft(1919): Ob.213 Code(1925): -

-

第 279条
給付に対する反対給付を受けるための権利を譲渡することは、当該権利が係争中であるときは、これ
を無効とする。

-
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ลักษณ ๒
第三章

โอนหน้าที่ชำาระหน้ี
債務履行義務の譲渡

-

มาตรา ๒๘๐

การโอนหน้าท่ีชำาระหน้ีน้ัน ท่านวา่จะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้เจ้าหน้ีหรือต่อสู้บุคคลภายนอก
คนหน่ึงคนใดไม่ได้ จนกวา่เจ้าหน้ีจะได้ยอมตกลงในการท่ีโอนน้ัน

Draft(1919): Ob.214 Code(1925): -

-

第 280条
債務を履行する義務の移転は、債権者の承諾のない限り、これをもって債権者または第三者に対抗す
ることができない。

-

มาตรา ๒๘๑

ผู้รับโอนอาจมีจดหมายบอกกล่าวไปยังเจ้าหน้ี และกำาหนดไปในจดหมายน้ันให้ตอบ
ภายในเวลาอันสมควรว่าจะยอมตกลงให้โอนฤๅไม่

ถ้าเจ้าหน้ีไม่ตอบภายในกำาหนดน้ันไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ีไม่ยอมตกลงให้
โอน

Draft(1919): Ob.215 Code(1925): -

-

第 281条
I. 債務の引受人は、［債務引受の事実を］債権者に通知し、相当の期間を定めてこれを承諾するか否か
を回答するよう、請求することができる。

II. 定められた期間内に回答がないときは、債権者は、承諾しなかったものと推定する。
-

มาตรา ๒๘๒

ผู้โอนมีข้อต่อสู้เจ้าหน้ีอยู่ในเวลาท่ีตกลงให้โอนน้ันฉันใด ผู้รับโอนอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
เจ้าหน้ีได้ฉันน้ัน เว้นแต่จะเอาสิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีคนก่อนมาหักกลบลบน้ีน้ัน ท่านว่าหา
เอาจะทำาได้ไม่

Draft(1919): Ob.216 Code(1925): -

-

第 282条
債権者が債務の移転を承諾した場合において、従前の債務者に成立していた抗弁権は、債務の引受人
もまた、これを行使することができる。但し、従前の債務者が［債権者に対して］有する債権と相殺
することは、債務の引受人には許されない。

-

มาตรา ๒๘๓

เมื่อหน้าท่ีชำาระหน้ีได้โอนกันไปแล้ว ประโยชน์แห่งประกัน ฤๅบุริมะสิทธิอันลูกหน้ีเดิมได้
ให้ไว้น้ัน ไม่ตกไปเป็นประกันของลูกหน้ีคนใหม่ในการจะชำาระหน้ีรายน้ัน

แต่ดอกเบ้ียท่ีคา้งชำาระน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าย่อมรวมโอนไปกับหน้ีด้วย
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Draft(1919): Ob.217 Code(1925): -

-

第 283条
I. 債務の履行義務が移転された場合、従前の債務者が提供した担保あるいは［その財産に成立する］先
取り特権は、新債務者［＝債務の引受人］の利益のためには、移転しない。

II. しかしながら、未払い利息［の債務］は、債務と共に新債務者［＝債務の引受人］に移転したものと
推定する。

-
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ภาค ๔
第四部

ผลแห่งหนี้
債権債務関係の効力

ลักษณ ๑
第一章

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๒๘๔

อันว่าหน้ีย่อมผูกพันผู้เป็นคู่กรณีแห่งหน้ีน้ัน
อน่ึงหน้ีย่อมผูกพันไปถึงทายาทของผู้เป็นคู่กรณีด้วยเพียงเท่าท่ีบังคับไว้ในกฎหมายมรดก
ความผูกพันแห่งหน้ีไม่กระทบกระทัง่ถึงสิทธิของบุคคลภายนอก

Draft(1919): Ob.218 Code(1925): -

-

第 284条
I. 債権債務というものは、当然にその当事者を拘束する。

II. なお、債権債務は、相続法に規定される限りにおいて、当事者の相続人をも拘束する。

III. 債権債務関係における拘束力は、第三者の権利を全く妨げない。
-

มาตรา ๒๘๕

คู่สัญญาฝ่ายใดให้คำามัน่ว่าจะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ส่งสินใช้ ถ้าหากสินใช้น้ันมิได้ส่งดังวา่
ไซร้ ท่าน่าคู้สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องใช้สินไหมทดแทนเอง

Draft(1919): Ob.219 Code(1925): -

-

第 285条
契約の当事者の一方が、第三者に給付させる旨を［相手方に］約した場合において、その給付が約束
通りに給付されなかったときは、その当事者自身が損害賠償を支払わねばならない。

-

มาตรา ๒๘๖

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงยอมตกลงว่าจะส่งสินใช้แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านวา่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงจะเรียกให้ส่งสินใช้น้ันแก่บุคคลภายนอกคนน้ัน ก็ชอบท่ีจะทำาได้

อน่ึงบุคคลภายนอกท่ีกล่าวน้ันอาจเรียกโดยตรงให้ลูกหน้ีชำาระหน้ีได้
Draft(1919): Ob.220 Code(1925): 374(I)

-

第 286条
I. 契約の当事者の一方が、第三者に対して給付することを承諾したときは、他方の当事者は、［前者に
対して］第三者に［直接］給付するよう請求することができる。

II. 本条第一項の第三者は、［自己に対する］給付を直接、債務者に請求することができる。
-
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มาตรา ๒๘๗

ถ้ามีสัญญาตกลงกันวา่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะส่งสินใช้แก่บุคคลภายนอก เมื่อบุคคลภายนอก
ท่ีกล่าวน้ันได้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหน้ีวา่ตนประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาน้ัน
แล้วดังน้ี ภายหลังคู่สัญญาจะแก้ไขสัญญาน้ันไม่ได้

Draft(1919): Ob.221 Code(1925): 376(II), 375
-

第 287条
契約において、当事者の一方が第三者に給付することを合意した場合において、その第三者が債務者
に対して、当該契約のもたらす利益を受領する意思を表する文書を交付したときは、契約の当事者
は、爾後、その契約に変更を加えることができない。

-
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ลักษณ ๒
第二章

ชำาระหน้ี
債務履行

หมวด ๑
第一節

ชำาระหนี้และผู้ใดพึงชำาระหนี้
債務履行と履行義務者

-

มาตรา ๒๘๘

เจ้าหน้ีชอบจะได้รับชำาระหน้ีในทางท่ีบังคับไว้โดยมูลแห่งหน้ี ฤๅโดยกฎหมาย
ถ้าเจ้าหน้ีต้องเสียหายอย่างใดๆ อันเน่ืองแต่การไม่ชำาระหน้ีไซร้ ชอบท่ีเจ้าหน้ีน้ันจะได้รับ

คา่สินไหมทดแทนจากลูกหน้ี เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน
Draft(1919): Ob.222 Code(1925): -

-

第 288条
I. 債権者は、債権債務関係において定められ、あるいは法令によって規定された方法によって、債務の

履行を受領する権利を有する。

II. 債権者が、［債務者の］債務不履行のために損害を被ったときは、その損害賠償を受ける権利を有す
る。但し、法令中に別段の規定があるときは、この限りでない。

-

มาตรา ๒๘๙

อันว่าหน้ีน้ัน ลูกหน้ีต้องเป็นผู้ชำาระหน้ี แต่ถ้าสภาพแห่งหน้ีเปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำาระ
ได้ บุคคลภายนอกก็อาจชำาระได้เหมือนกัน แต่วา่ผู้ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสียในการชำาระหน้ีน้ัน จะ
เข้าไปชำาระโดยขืนใจของลูกหน้ีไม่ได้

Draft(1919): Ob.223 Code(1925): 314
-

第 289条
債権債務関係において、債務者［自身］がその債務を履行しなければならない。しかしながら、債務
の性質が許す場合には、第三者もまた、債務を履行することができる。但し、債務の履行に何らの利
害関係も有しない者は、債務者本人の意向に反して履行することは許されない。

-

มาตรา ๒๙๐

บุคคลภายนอกซ่ึงได้ชำาระหน้ีด้วยประการอย่างอ่ืนนอกจากโดยเสนหาแก่ลูกหน้ีน้ัน ท่านวา่
ชอบท่ีจะได้สินไหมทดแทนจากลูกหน้ีตามบทลักษณลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายน้ี

อน่ึงลูกหน้ีมีข้อต่อสู้เจ้าหน้ีเดิมฉันใด อาจยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาชำาระหน้ีได้ฉัน
น้ัน

Draft(1919): Ob.224 Code(1925): 230(II)

-

第 290条
I. 第三者が、債務者に対する好意によって［贈与を行うの］ではなく、何らか他の意図でその債務を弁

済したときは、その第三者は、本法典中の不当利得の規定に基づいて、債務者にその賠償［＝償還］
を請求する権利を有する。

II. なお債務者は、本来の債権者に対して成立する抗弁権を、自己に代わって債務を弁済した第三者に対
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してもまた、同様に行使することができる。
-

หมวด ๒
第二節

ผู้ใดชอบที่จะได้รับชำาระหนี้
債務履行の受領権者

-

มาตรา ๒๙๑

อันว่าสิทธิเพื่อรับชำาระหน้ีน้ัน ท่านว่าเป็นของเจ้าหน้ี
Draft(1919): Ob.225 Code(1925): 315

-

第 291条
債務の弁済を受領する権利は、債権者に属する。

-

มาตรา ๒๙๒

การชำาระหน้ีแก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะได้รับน้ัน ท่านวา่สมบูรณ์เพียงแต่ ๒ ประการ ดังวา่ต่อ
ไปน้ี คือ

(๑) ถ้าเจ้าหน้ีให้สัตยาบันในการชำาระหน้ีน้ัน ฤๅ
(๒) ถ้าการที่ชำาระหน้ีน้ันได้เป็นลาภแก่เจ้าหน้ี

ในประการท่ีกล่าวไว้ในอนุมาตรา ๒ น้ี การชำาระหน้ีย่อมสมบูรณ์แต่เพียงเท่าจำานวนทรัพย์
ท่ีเจ้าหน้ีได้เป็นลาภน้ัน

Draft(1919): Ob.226 Code(1925): 315, 317

-

第 292条
I. 債務の弁済を受領する権限を有しない者に対する履行は、次に掲げる場合においてのみ、その効力を
有する。即ち、

(1) 債権者がその弁済を承認した場合、または
(2) その弁済が債権者の利益となった場合。

II. ［本条第 1項］第 2号の場合においては、その弁済は、債権者がそれによって利益を受けた限度にお
いてのみ、その効力を有する。

-

มาตรา ๒๙๓

การชำาระหน้ีโดยสุจริตให้แก่บุคคลผู้แสดงเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน้ี ฤๅแสดงใบเสร็จ
รับชำาระหน้ีน้ัน ท่านวา่เป็นอันสมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ชำาระหน้ีรู้ ฤๅควรจะรู้ได้เมื่อใช้ความ
ระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน ว่าบุคคลเช่นกล่าวน้ันไม่มีสิทธิจะรับชำาระหน้ี จึง
เป็นอันชำาระหน้ีไปไม่ชอบ

Draft(1919): Ob.227 Code(1925): 316, 318
-

第 293条
債権証書あるいは弁済の受取証書の持参人に対して、善意で債務の弁済をしたときは、その弁済を有
効なものとする。但し、弁済の受領者に受領する権限がなく、したがってこの者に対する弁済は無効
であることを、弁済者が知っていた場合、または、良識ある個人から期待しうる相当の注意を払って
いたなら、知り得たであろう場合は、この限りでない。

-
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มาตรา ๒๙๔

การชำาระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีผู้ไร้ความสามารถน้ันเป็นโมฆะ เว้นแต่สินใช้น้ันจะได้เป็นลาภแก่
เจ้าหน้ี

ในกรณีเช่นน้ี การชำาระหน้ีเป็นอันสมบูรณ์แต่เพียงเท่าจำานวนสินใช้ท่ีได้เป็นลาภแก่เจ้าหน้ี
เท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.228 Code(1925): -

-

第 294条
I. 行為無能力の債権者に対する弁済は、これを無効とする。但し、その弁済が債権者の利益となる場合
には、その限りでない。

II. ［本条第 1項の］場合においては、その弁済は、債権者がそれによって利益を受けた限度においての
み、その効力を有する。

-

มาตรา ๒๙๕

ลูกน้ีคนใดได้รับคำาสัง่ของศาลยึดหน้ีเงินซ่ึงเก่ียวค้างอยู่ และยังขืนใช้หน้ีโดยมิได้นำาพาต่อ
คำาสัง่น้ันไซร้ ท่านวา่ลูกหน้ีคนน้ันอาจถูกบังคับให้ใช้หน้ีแก่บุคคลผู้ขอให้ออกคำาสัง่น้ันอีกก็ได้ 
แต่ในกรณีเช่นน้ีลูกหน้ีคนน้ันชอบท่ีจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้ี ตามบทลักษณลาภมิ
ควรได้แห่งประมวลกฎหมายน้ี

Draft(1919): Ob.229 Code(1925): 319
-

第 295条
裁判所より、既に弁済期にある債務の支払いを差止める命令を受けたにもかかわらず、その命令を無
視して［債権者に］弁済した債務者には、［裁判所は、］その差止め命令を請求した者に対して、改
めて債務を弁済させることができる。但しこの場合においては、債務者は、本法典中の不当利得の規
定に基づいて、債権者にその賠償［＝償還］を請求する権利を有する。

-

หมวด ๓
第三節

การชำาระหนี้มอีย่างไรบา้ง
債務履行の方法

-

มาตรา ๒๙๖

ในการชำาระหน้ีน้ัน จะบังคับเจ้าหน้ีรับสินใช้อย่างอ่ืนนอกจากสินใช้ท่ีควรใช้ตามมูลหน้ีน้ัน
ไม่ได้

Draft(1919): Ob.230 Code(1925): 320
-

第 296条
債務を履行するに当たって、債権者に対して、債権債務関係において定められたものと異なる種類の
給付を［債務の弁済として］受領するよう強制することはできない。

-

มาตรา ๒๙๗

ถ้าเจ้าหน้ียอมรับสินใช้อย่างอ่ืนนอกจากสินใช้ท่ีควรใช้ตามมูลหน้ีไซร้ ท่านวา่ลูกหน้ีก็เป็น
อันหลุดพ้นหน้ีได้เหมือนเช่นส่งสินใช้ท่ีควรใช้ตามมูลหน้ีฉะน้ัน
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Draft(1919): Ob.231 Code(1925): 321(I)
-

第 297条
債権者が、債権債務関係において定められたものと異なる種類の給付を［債務の弁済として］受領す
ることを承諾したときは、債務者は、本来の給付を行った場合と同様に、その債務を免れることがで
きる。

-

มาตรา ๒๙๘

การชำาระหน้ีด้วยทำาตัว๋เงินฤๅประทวนสินคา้ให้ก็ดี ด้วยโอนฤๅสลักหลังตัว๋เงินฤๅ
ประทวนสินคา้ก็ดี ท่านวา่ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ใช้เงินตามตัว๋เงินฤๅประทวนสินคา้น้ัน

Draft(1919): Ob.232 Code(1925): 321(III)
-

第 298条
有価証券［＝手形および小切手］あるいは倉庫証券の振出し、またはそれらの譲渡あるいは裏書に
よって、債務の弁済がなされた場合には、実際にその証券の支払いがなされて初めて、その弁済は効
力を生じる。

-

มาตรา ๒๙๙

ในการชำาระหน้ีน้ัน จะบังคับให้เจ้าหน้ีรับสินใช้แต่ส่วนน้ันไม่ได้
Draft(1919): Ob.233 Code(1925): 320

-

第 299条
債務を履行するに当たって、債権者に対して、一部分のみの給付を［債務の弁済として］受領するよ
う強制することはできない。

-

มาตรา ๓๐๐

ถ้าหน้ีอันแบ่งออกได้ติดอยู่ในความบางส่วน ท่านว่าเจ้าหน้ีจะเรียกให้ชำาระหน้ีส่วนท่ีไม่ต้อง
พิพาทน้ันก็ชอบท่ีจะเรียกได้

Draft(1919): Ob.234 Code(1925): -

-

第 300条
可分債務の一部分が係争中のときは、債権者は、その債務のうち、争いのない部分について履行を請
求する権利を有する。

-

มาตรา ๓๐๑

ถ้ามูลหน้ีน้ันจะให้ส่งทรัพย์สินเป็นประเภทไซร้ ท่านว่าลูกหน้ีย่อมหลุดพ้นได้ด้วยส่ง
ทรัพย์สินชนิดปานกลางถัวกันในประเภทน้ัน

Draft(1919): Ob.235 Code(1925): 195(I)
-

第 301条
種類で定められた財物を給付するべき債権債務関係においては、債務者は、その種類の物のうち、中
程度で平均的な品質のものを給付することによって、債務を免れることができる。

-
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มาตรา ๓๐๒

ถ้ามูลหน้ีน้ันจะให้ใช้เงิน แม้ว่าจำานวนเงินจะแสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศก็ดี ท่านว่าต้องใช้
เป็นเงินสยามซ่ึงใช้กันตามกฎหมาย

Draft(1919): Ob.236 Code(1925): 196(I)
-

第 302条
金銭を支払うべき債権債務関係において、その金額が外国通貨で表示されているときでも、法定のサ
ヤーム通貨で支払わなければならない。

-

มาตรา ๓๐๓

ถ้าจำานวนเงินอันนะพึงใช้น้ันแสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะใช้กันเป็นเงินสยามได้
ตามอัตราแลกเปล่ียนเงิน ในเวลาและณสถานท่ีอันพึงชำาระหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.237 Code(1925): 196(II)
-

第 303条
支払うべき金額が外国通貨で表示されているときにおいても、その債務の履行期に履行地で行われる
為替相場にしたがって、サヤーム通貨によって支払うことができる。

-

มาตรา ๓๐๔

บุคคลผู้ชำาระหน้ีชอบท่ีจะได้รับใบเสร็จเป็นคู่มือจากผู้รับชำาระหน้ีน้ัน
Draft(1919): Ob.238 Code(1925): 326(I) sent.1

-

第 304条
債務を弁済をした者は、それを受領した者から受取証書の交付を受ける権利を有する。

-

มาตรา ๓๐๕

เมื่อหน้ีน้ันได้ชำาระส้ินเชิงแล้ว นอกจากใบเสร็จคู่มือ ถ้ามีเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน้ี
น้ัน ผู้ชำาระหน้ีชอบท่ีจะได้รับเวนคืนเอกสารด้วย

Draft(1919): Ob.239 Code(1925): 326(I) sent.2
-

第 305条
債務を完済した場合において、債権証書が存在するときは、弁済者は、受取証書に加えて、その証書
の返還を受ける権利を有する。

-

มาตรา ๓๐๖

ถ้าและเอกสารน้ันสูญหาย บุคคลผู้ชำาระหน้ีชอบท่ีจะให้ผู้ร ับชำาระหน้ีแทงความข้อน้ีลงไว้ใน
ใบเสร็จคู่มือ ฤๅทำาประทวนฉบับหน่ึงต่างหากให้ก็ได้

Draft(1919): Ob.240 Code(1925): 326(I) sent.3
-

第 306条
その債権証書が紛失したときは、弁済者は、債権の消滅したことを弁済の受取証書に付記させ、また
は別途の書面をもって証させることができる。

-
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มาตรา ๓๐๗

ถ้าหน้ีน้ันได้ชำาระแต่บางส่วน นอกจากใบเสร็จคู่มือ ผู้ชำาระหน้ีชอบท่ีจะให้ผู้ร ับชำาระหน้ี
สลักหลังบอกการชำาระหน้ีส่วนน้ันลงไว้ในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน้ีได้ด้วย

Draft(1919): Ob.241 Code(1925): 326(II)
-

第 307条
弁済がなお部分的な場合には、弁済者は、それを受領した者に、受取証書を交付させる他、受領した
部分的な弁済につき債権証書中に裏書きさせる権利を有する。

-

มาตรา ๓๐๘

ถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน้ีได้เวนคืนแล้วไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหน้ีน้ันได้
ชำาระแล้ว

Draft(1919): Ob.242 Code(1925): 327(III)
-

第 308条
債権証書が［債務者に］返還されたときは、その債務は既に弁済されたものと推定する。

-

มาตรา ๓๐๙

ถ้ามีใบเสร็จคู่มือแสดงว่าต้นเงิน[งวดหน่ึง]ฤๅดอกเบ้ียได้ส่งถึงงวดใดแล้ว ท่านให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้นเงินฤๅดอกเบ้ียงวดก่อนๆ น้ันเป็นอันได้ส่งแล้ว

Draft(1919): Ob.243 Code(1925): 327(I)
-

第 309条
元本の［分割払いによる］弁済、あるいは利息の支払いにつき、ある時期までの受取証書が交付され
たときは、それに先行する元本の［分割払い金］あるいは利息も既に支払われたものと推定する。

-

มาตรา ๓๑๐

ถ้ามีใบเสร็จคู่มือแสดงว่าต้นเงินได้ชำาระแล้ว ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดอกเบ้ียท่ีควรส่ง
ก็ชำาระแล้ว

Draft(1919): Ob.244 Code(1925): 327(II)
-

第 310条
元本の弁済につき受取証書が交付されたときは、利息もまた支払われたものと推定する。

-

มาตรา ๓๑๑

คา่ฤชาธรรมเนียมในการชำาระหน้ีน้ัน ลูกหน้ีต้องเป็นผู้ออก
Draft(1919): Ob.245 Code(1925): 325 sent.1

-

第 311条
債務の弁済に関わる手数料［あるいは税金］は、債務者がこれを負担しなければならない。

-
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หมวด ๔
第四節

สถานที่ชำาระหนี้
履行地

-

มาตรา ๓๑๒

อันว่าการชำาระหน้ีน้ัน ท่านบังคับวา่ให้ชำาระกันณสถานท่ีกำาหนดไว้ตามมูลแห่งหน้ี ฤๅตาม
กฎหมาย

Draft(1919): Ob.246 Code(1925): 324

-

第 312条
債務の履行は、その債権債務関係において指定され、あるいは法令によって規定された場所［＝履行
地］において、これを行わなければならない。

-

มาตรา ๓๑๓

ถ้าหากว่ามูลแห่งหน้ีหรือกฎหมายไม่มีความบทใดบทหน่ึงกำาหนดสถานท่ีชำาระหน้ีไซร้ ท่าน
ให้เอาจารีตประเพณีเป็นหลักกำาหนดสถานท่ีชำาระหน้ี

ถ้าหากว่าไม่มีจารีตประเพณีกำาหนดไว้ ท่านให้ใช้วิธีดังน้ี คือ
(๑) ถ้าเป็นทรัพย์สินเฉภาะส่ิง ต้องส่งณสถานที่ซึ่งทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ในขณะเมื่อเกิดหน้ีรายน้ัน
(๒) ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นๆ ต้องชำาระหน้ีณที่อยู่ของลูกหน้ี

Draft(1919): Ob.247 Code(1925): 324
-

第 313条
I. 債権債務関係においても法令の規定にも、債務の履行地の定めがないときは、慣習の定めるところに
従う。

II. 債務の履行地を定める慣習もないときは、次に掲げる規則に従う。即ち、

(1) 特定物を給付すべき場合は、債権債務関係の成立の時点においてその物が存在した場所を、債
務の履行地とする。

(2) それ以外の財物を給付すべき場合は、債務者の居所を債務の履行地とする。

-

หมวด ๕
第五節

เวลาชำาระหนี้
履行期

-

มาตรา ๓๑๔

อันว่าการชำาระหน้ีน้ัน ท่านบังคับวา่ให้ชำาระกันในเวลาซ่ึงกำาหนดไว้ตามมูลแห่งหน้ี ฤๅตาม
กฎหมาย

Draft(1919): Ob.248 Code(1925): 203

-

第 314条
債務の履行は、その債権債務関係において指定され、あるいは法令によって規定された時点［＝履行
期］において、これを行わなければならない。

-
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มาตรา ๓๑๕

ถ้าหากว่ามูลแห่งหน้ีหรือกฎหมาย ไม่มีความบทใดบทหน่ึงกำาหนดเวลาให้ชำาระหน้ีไซร้ 
ท่านให้เอาจารีตประเพณีเป็นหลักกำาหนดเวลาชำาระหน้ี

ถ้าหากว่าไม่มีจารีตประเพณีกำาหนดไว้ ท่านว่าต้องชำาระหน้ีมิให้ชักชา้
Draft(1919): Ob.249 Code(1925): 203

-

第 315条
I. 債権債務関係においても法令の規定にも、債務の履行期の定めがないときは、慣習の定めるところに
従う。

II. 債務の履行地を定める慣習もないときは、遅滞なく［直ちに］履行しなければならないものとする。
-

มาตรา ๓๑๖

สินใช้ต่างตอบแทนกันน้ัน ต้องส่งต่อกันตรมอำาดับซ่ึงกำาหนดไว้ในมูลแห่งหน้ี ฤๅกฎหมาย
ถ้าหากว่ามูลแห่งหน้ีฤๅกฎหมาย ไม่มีบทใดบทหน่ึงบัญญัติไว้ว่าให้ส่งต่อกันโดยอำาดับฉันใด

ไซร้ ท่านให้เอาจารีตประเพณีเป็นหลักกำาหนดอำาดับส่งสินใช้
ถ้าหากว่าไม่มีจารีตประเพณีว่าไว้ ต้องส่งสินใช้ต่อกันตามอำาดับซ่ึงควรแก่สภาพแห่งหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.250 Code(1925): 369

-

第 316条
I. 給付と反対給付とは、債権債務関係において指定され、あるいは法令によって規定された順序に従
い、これを行わなければならない。

II. 債権債務関係においても法令の規定にも、給付と反対給付の順序を定めるものがないときは、慣習の
定めるところに従う。

III. そのような慣習もないときは、債権債務関係の性質に鑑みて、適切を思われる順序に従って給付ない
し反対給付をしなければならない。

-

หมวด ๖
第六節

จัดสรรการชำาระหนี้
弁済の充当

-

มาตรา ๓๑๗

เมื่อลูกหน้ีคนหน่ึงมีหน้ีหลายรายติดพ้นอยู่ในเจ้าหน้ีคนเดียว และสินใช้ท่ีส่งชำาระหน้ียังไม่
พอจะเปล้ืองหน้ีได้ส้ินทุกราย ท่านว่าต้องให้จัดสรรสินใช้น้ันวา่จะเอาใช้หน้ีรายไหนบ้าง

Draft(1919): Ob.251 Code(1925): 328
-

第 317条
一人の債務者が同一の債権者に対して、関連する複数の債務を負っている場合において、債務者が弁
済としてなした給付がその全ての債務を完済するに足りないときは、［本節の規定に従って］充当す
べき債務を決定しなければならない。

-

มาตรา ๓๑๘

ผู้ชำาระหน้ีอาจระบุได้ในเวลาชำาระหน้ีวา่จะให้จัดสรรสินใช้น้ันใช้หน้ีรายไหน
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Draft(1919): Ob.252 Code(1925): 328

-

第 318条
弁済者は、その給付時に、どの債務の弁済に充当すべきかを指定することができる。

-

มาตรา ๓๑๙

ถ้าผู้ชำาระหน้ีมิได้บอกระบุเช่นว่าน้ันไซร้ ผู้ร ับสินใช้อาจบอกระบุได้ในเวลาท่ีรับสินใช้น้ัน 
เว้นแต่ผู้ชำาระหน้ีคัดค้านในทันใดว่าไม่ยอมตกลงด้วยในการจัดสรรดังน้ัน

Draft(1919): Ob.253 Code(1925): 328

-

第 319条
弁済者が［第 318条の］充当すべき債務を指定しなかったときは、給付の受領者がその受領時に、ど
の債務の弁済に充当すべきかを指定することができる。但し、弁済者が直ちにそれに異議を唱えたと
きは、その限りでない。

-

มาตรา ๓๒๐

ถ้าคู่กรณีมิได้จัดสรรก็ดี ฤๅผู้ชำาระหน้ีไม่ยอมตกลงในการจัดสรรของผู้รับชำาระหน้ีในทันทีก็
ดี ท่านวา่ต้องจัดสรรสินใช้น้ันตามวิธีต่อไปน้ี คือ

(๑) ให้ใช้หน้ีเงินโดยคำาพพิากษาก่อนหน้ีเงินรายอื่น
(๒) หน้ีเงินโดยคำาพิพากษาถ้ามีหลายราย ให้ใช้รายที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราสูงสุดก่อน
(๓) หน้ีเงินรายอื่นอันมิใช่โดยคำาพิพากษาถ้ามีหลายราย ให้ใช้รายที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราสูงสุด

ก่อน
(๔) ถ้ามีหน้ีเงินหลายรายที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราเสมอกัน ให้แบ่งสินใช้เฉล่ียใช้ตามส่วนจำานวน

มากและนอ้ย

Draft(1919): Ob.254 Code(1925): 328(II)

-

第 320条
どちらの当事者も充当すべき債務を指定しなかったとき、または受領者による指定に対して弁済者が
異議を唱えたときは、以下に掲げる規則に従って、弁済を充当すべき債務を決定する。即ち、

(1) 判決に基づく金銭債務を他の債務に優先する。
(2) 判決に基づく金銭債務が複数ある場合には、そのうち、利息の利率が最も高いものを優先す

る。
(3) 判決によらない金銭債務が複数ある場合には、そのうち、利息の利率が最も高いものを優先す

る。
(4) 利息の利率が同一な金銭債務が複数ある場合には、それら債務の額の多少に応じて、給付を配

分する。

-

มาตรา ๓๒๑

ถ้าหน้ีรายใดมีประกันให้แก่เจ้าหน้ี การชำาระหน้ีแต่บางส่วนน้ัน ให้จัดสรรใช้หน้ีรายท่ีไม่มี
ประกันก่อนหน้ีรายท่ีมีประกัน

Draft(1919): Ob.255 Code(1925): 328(II)

-
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第 321条
［複数の債務のなかに］債権者のために担保が供された債務がある場合においては、［債務の全てを
完済するに足りない］部分的な給付は、担保付きの債務に先立ち、担保のない債務を優先して、その
弁済に充当する。

-

มาตรา ๓๒๒

ถ้ามีคา่ฤชาธรรมเนียมและดอกเบ้ียท่ีต้องใช้อยู่ไซร้ ให้จัดสรรส่งสินใช้น้ันตามลำาดับต่อไปน้ี
คือ

(๑) ค่าฤชาธรรมเนียม
(๒) ดอกเบี้ย
(๓) ต้นเงิน

Draft(1919): Ob.256 Code(1925): 329(I)
-

第 322条
［債務の弁済に関わる］手数料［あるいは税金］、ならびに利息の支払いが必要なときは、次に掲げ
る順序に従って給付を充当する。即ち、

(1) 手数料［あるいは税金］
(2) 利息
(3) 元本

-
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ลักษณ ๓
第三章

การไม่ชำาระหน้ี
債務不履行

หมวด ๑
第一節

ลูกหนี้ผิดนดั
履行遅滞

-

มาตรา ๓๒๓

อันว่าหน้ีถ้าไม่ชำาระไซร้ ลูกหน้ีได้ชื่อว่าอยู่ในฐานผิดนัด
Draft(1919): Ob.257 Code(1925): 203(I)

-

第 323条
債務が履行されないときは、債務者が遅滞の責めを負うものと見なす。

-

มาตรา ๓๒๔

ถ้าหน้ีจะต้องชำาระณเวลามีกำาหนดแน่ คือวา่ในวันอันรู้กันอยู่ก่อนแล้ว นับว่าลูกหน้ีผิดนัด
แต่วันน้ันไป

ถ้าหน้ีมีกำาหนดชำาระแต่มิได้นัดวันกันแน่ ท่านวา่ลูกหน้ีผิดนัดต้ังแต่ขณะเมื่อตนรู้ว่าถึง
กำาหนดชำาระ ฤๅในขณะอันควรจะรู้เช่นน้ัน ถ้าหากใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่
วิญญูชน

ถ้าการท่ีลูกหน้ีจะชำาระหน้ีอาศัยต่อการอันหน่ึงอันใดซ่ึงเจ้าหน้ีหรือบุคคลอ่ืนจะได้กระทำาลง
ก่อนไซร้ ท่านว่าลูกหน้ียังไม่ผิดนัดจนกว่าการวันน้ันจะได้กระทำาแล้ว

Draft(1919): Ob.258 Code(1925): 203(II)

-

第 324条
I. 特に指定された時間、即ち当事者が事前に合意した日に履行されるべきときは、債務者は、その日よ
り以降、遅滞の責めを負う。

II. 履行期に履行されるべきも、当事者がその期日を特定していないときは、債務者は、履行期の到来を
知った時点、または、良識ある個人から期待しうる相当の注意を払っていたなら、知り得たであろう
時点から、遅滞の責めを負う。

III. 債務の履行が債権者あるいは第三者によりなさるべき何らかの行為に依存するときは、債務者は、そ
の行為が遂行されるまでは、遅滞の責めを負わない。

-

มาตรา ๓๒๕

ถ้ามิได้มีเวลากำาหนดไว้เป็นแน่ ฤๅมิได้กำาหนดไว้ด้วยประการอ่ืน เพื่อให้ชำาระหน้ี ท่านวา่
ลูกหน้ีย่อมผิดนัด จำาเดิมแต่เมื่อได้ถูกทวงถามให้ชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.259 Code(1925): -

-

第 325条
明確な履行期の指定がない場合、または履行に必要なその他の事項の指定がない場合には、債務者
は、履行の催告を受けた時点より、遅滞の責めを負う。

-
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มาตรา ๓๒๖

ถ้าหาตัวลูกหน้ีไม่พบไซร้ ท่านว่าลูกหน้ีเป็นผิดนัดไม่พักจะต้องทวงถามก่อนเลย
Draft(1919): Ob.260 Code(1925): -

-

第 326条
債務者の行方が不明のときは、債務者は、催告を俟たずとも、直ちに遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๓๒๗

บุคคลเป็นหน้ีอันเกิดโดยละเมิด ชื่อวา่ผิดนัดแต่เวลากระทำาละเมิดเสียแล้ว ไม่พักจะต้อง
ทวงถามก่อนเลย

Draft(1919): Ob.261 Code(1925): 206
-

第 327条
不法行為を原因として債務を負担するにいたった者は、催告を俟たずとも、不法行為の時点より遅滞
の責めを負う。

-

หมวด ๒
第二節

ทางแก้ของเจ้าหนี้
債権者の救済方法

-

มาตรา ๓๒๘

ต้ังแต่เวลาลูกหน้ีผิดนัด เจ้าหน้ีจะเรียกให้ชำาระหน้ีโดยเฉภาะเจาะจงก็ได้
ถ้าหน้ีน้ันเกิดแต่มูลสัญญาไซร้ เจ้าหน้ีจะเรียกให้เพิกถอนสัญญาได้ เวนแต่ในคดีท่ี

กฎหมายบัญญัติว่าทางแก้ของเจ้าหน้ีน้ันจะพึงเลิกสัญญาเสียเอง
เจ้าหน้ียังชอบท่ีได้คา่สินไหมทดแทนท่ีต้องเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ตนด้วยการไม่

ชำาระหนน้ี เว้นแต่ในบทท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๔ แห่งลักษณน้ี
Draft(1919): Ob.262 Code(1925): 213, 215, 386

-

第 328条
I. 債務者が遅滞の責を負うにいたった時点より、債権者は、［債務者に対して、第 331条以下に規定す
る］特定の履行を請求することができる。

II. ［本条第 1項の場合において、］債務が契約関係を原因とするときは、債権者は、法令が債権者によ
る契約の解除を規定している場合を除き、契約の取り消しを［裁判所に］請求することができる。

III. 債権者はまた、債務不履行によって受けた損害の賠償を請求することができる。但し、本章第四節
［損害賠償の例外］の規定の場合は、その限りではない。

-

มาตรา ๓๒๙

ถ้าเพิกถอนสัญญา ต้องให้คูสัญญาต่างได้กลับยังฐานะเดิมดังท่ีเป็นอยู่เวลาทำาสัญญา
Draft(1919): Ob.263 Code(1925): -

-

第 329条
契約が［一方当事者の請求に基づいて裁判所に］取り消されたときは、契約の相手方を契約締結当時
の状態に戻さなければならない。
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-

มาตรา ๓๓๐

เมื่อเจ้าหน้ีรับชำาระหน้ีแต่บางส่วนไว้แล้ว ถ้ามีสินใช้ต่างตอบแทน ก็ต้องหักลดตามส่วน
อน่ึงเจ้าหน้ียังจะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ เว้นแต่ในคดีท่ีบัญญัติไว้ในหมวดท่ี ๔ แห่งลัก

ษณน้ี
Draft(1919): Ob.264 Code(1925): -

-

第 330条
I. 債権者が履行の一部を既に受領している場合においては、［契約全部の取り消しを請求する代わり
に、受領済みの部分履行を維持するときは、債権者が債務者にに支払うべき］反対給付があるとき
は、［受領済みの］部分に相応するよう、その額を減ずる。

II. ［本条第 1項の場合においても］債権者は、なお損害賠償を請求することができる。但し、本章第四
節［損害賠償の例外］に規定された場合は、その限りではない。

-

หมวด ๓
第三節

การชำาระหนี้เฉภาะเจาะจง
特定の履行

-

มาตรา ๓๓๑

เมื่อใดการชำาระหน้ีโดยเฉภาะเจาะจงเป็นวิสัยจะทำาได้และเป็นท่ีพึงปรารถนาไซร้ ศาลจะสัง่
บังคับให้ชำาระหน้ีน้ันโดยเฉภาะเจาะจงก็ได้ สุดแต่จะพินิจเห็นสมควร

Draft(1919): Ob.265 Code(1925): 213(I)

-

第 331条
［債務者が債務を履行しない場合であっても］特定の履行［＝代替履行］が可能であり、且つ望まし
いときは、裁判所は、適切と判断されるところに従って［＝裁判所の裁量で］、その特定の履行を命
じることができる。

-

มาตรา ๓๓๒

ถ้าหน้ีน้ันเป็นอันให้ทำาการอันใด ศาลจะสัง่บังคับให้บุคคลภายนากกระทำาการอันน้ันแทน
โดยให้ลูกหน้ีเสียคา่ใช้จ่ายให้ก็ได้

Draft(1919): Ob.266 Code(1925): 213(II) sent.1

-

第 332条
債務が何らかの作為を内容とするときは、裁判所は、第三者にその行為を行わせ、債務者にその費用
を負担させることができる。

-

มาตรา ๓๓๓

ถ้าหน้ีน้ันเป็นการจะให้ทำาเอกสารก็ดี ฤๅเป็นการจะให้ยอมก็ดี ศาลจะแต่งให้บุคคล
ภายนอกทำาเอกสารแทนลูกหน้ี ฤๅสัง่ให้ถือเอคำาพิพากษาน้ันแทนความยินยอมของลูกหน้ีก็ได้

Draft(1919): Ob.267 Code(1925): 213(II) sent.2

-

第 333条
債務が書面の作成または同意を内容とするときは、裁判所は、第三者にその書面を作成させ、または
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裁判所の決定を以って債務者の同意に代えることができる。
-

มาตรา ๓๓๔

ถ้าหน้ีน้ันเป็นอันจะงดเว้นกระทำาการอันใด เมื่อเป็นวิสัยท่ีจะกระทำาได้ ศาลจะสัง่บังคับ
วา่การท่ีได้กระทำาลงแล้วน้ันให้ทำากลับคืนเสียให้คงเดิมก็ได้ และศาลจะสัง่ให้จัดการอันควร
เพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้

Draft(1919): Ob.268 Code(1925): 213(III)

-

第 334条
債務が不作為を内容とするときは、裁判所は、可能な限りにおいて、既になされた行為を原状に復さ
せ、また、将来においても［その行為を防止するために］適切な処分を命じることができる。

-

มาตรา ๓๓๕

ศาลจะสัง่ผ่อนเวลาตามสมควรให้แก่ลูกหน้ี เพื่อชำาระหน้ีก็ได้ทุกเรื่องทุกราย
Draft(1919): Ob.269 Code(1925): -

-

第 335条
裁判所は、その事案の状況を勘案して、債務者に対して履行のために相当の猶予期間を与えることが
できる。

-

หมวด ๔
第四節

ค่าสินไหมทดแทน
損害賠償金

-

มาตรา ๓๓๖

ถ้าการชำาระหน้ีเน่ินช้าไปฤๅทำาไม่ได้ด้วยเหตุสุดวิสัยไซร้ เจ้าหน้ีไม่มีสิทธิจะได้ค่าสินไหม
ทดแทนผลแห่งการเน่ินชา้ฤๅพ้นวิสัยจะทำาได้น้ัน

Draft(1919): Ob.270 Code(1925): 219

-

第 336条
債務の履行が不可抗力によって遅滞し、あるいは不能となったときは、債権者は、履行遅滞あるいは
不能を原因とする損害の賠償を請求することができない。

-

มาตรา ๓๓๗

ถ้าภายหลังท่ีลูกหน้ีผิดนัดแล้วน้ัน การชำาระหน้ีตกเป็นอันทำาไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยไซร้ 
ลูกหน้ีจะต้องใช้คา่สินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้ี เว้นแต่ลูกหน้ีจะพิศูจน์ได้ว่าการผิดนัดน้ันมิได้
เกิดเพราะความผิดของตน

Draft(1919): Ob.271 Code(1925): 217

-

第 337条
債務者が遅滞に陥った後に、債務の履行が不可抗力によって不能となったときは、債務者は、債権者
に対してその損害を賠償しなければならない。但し、遅滞に陥ったことにつき、自己に責任のないこ
とを債務者が証明し得たときは、その限りではない。

-
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มาตรา ๓๓๘

ในคดีระหวา่งเจ้าหน้ีและลูกหน้ีน้ัน ถ้าการไม่ชำาระหน้ีเกิดเพราะบุคคลผู้ซ่ึงลูกหน้ีหรือเจ้า
หน้ีไม่ต้องรับผิดชอบไซร้ ให้ถือว่าการไม่ชำาระหน้ีน้ันเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย

Draft(1919): Ob.272 Code(1925): -

-

第 338条
債務が、債務者にも債権者にも責任のない第三者が原因で不履行となったときは、債務者と債権者と
の関係に限り、その不履行を不可抗力を原因とするものと見なす。

-

หมวด ๕
第五節

ทอดสนิไหมทดแทนการไม่ชำาระหนี้
債務不履行に基づく損害賠償の範囲

-

มาตรา ๓๓๙

คา่สินไหมทดแทนน้ันจะต้องให้เพื่อการเสียหายแท้ๆ แก่โจทก์ และเพื่อการเสียประโยชน์
ซ่ึงคู่กรณีได้เห็นล่วงหน้า ฤๅอาจเห็นล่วงหน้าเมื่อหน้ีเกิดขึ้นน้ันว่าจะเป็นผลแต่การชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.273 Code(1925): 222

-

第 339条
［債務不履行による］損害賠償は、原告が実際に被った損害、ならびに債権債務関係の成立時に当事
者がその債務履行から予め期待し、あるいは期待し得たであろう利益の損失［をその範囲として］支
払わなければならない。

-

มาตรา ๓๔๐

ถ้าการไม่ชำาระหน้ีน้ันเจือเป็นความผิดของคู่กรณีฝ่ายซ่ึงมีสิทธิจะได้คา่สินไหมทดแทนอยู่
ด้วยแล้ว ศาลจะตัดสินลดจำาหนวนคา่สินไหมทดแทนลง ฤๅจะไม่ยอมให้คา่สินไหมทดแทน
เลยก็ได้

Draft(1919): Ob.274 Code(1925): 223(I)

-

第 340条
債務不履行［の原因］に損害賠償請求権者自身の責任も加担しているときは、裁判所は、賠償額を減
じ、あるいは損害賠償請求権そのものを否認することができる。

-

มาตรา ๓๔๑

ถ้าหน้ีน้ันเป็นการจะให้ใช้เงินไซร้ ให้ศาลถือเป็นบันทัดว่าจะต้องบังคับให้ใช้ดอกเบ้ียเป็น
คา่สินไหมทดแทน

ถ้าการเสียหายและเสียประโยชน์น้ันลำ้าจำานวนดอกเบ้ียท่ีบังคับให้เท่าใด ใหศ้าลคิดค่า
สินไหมทดแทนเติมให้อีกเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.275 Code(1925): -

-

第 341条
I. 債務が金銭の支払いを内容とするときは、裁判所は、利息の支払いを以って［債務不履行による］損
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害の賠償とすることを規則とする。

II. 実際の損害および逸失利益［の総額］が利息額を超えるときは、裁判所は、損害賠償額をその超過分
だけ増額しなければならない。

-

มาตรา ๓๔๒

ในคดีดังว่ามาทุกๆ เรื่องให้ศาลวินิจฉัยว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีตัดสินให้ในคำาพิพากษาน้ัน
จะคิดดอกเบ้ียให้ด้วยฤๅไม่ ถ้าและว่าให้ จะให้คิดดอกเบ้ียต้ังแต่วันใด

Draft(1919): Ob.276 Code(1925): -

-

第 342条
［債務不履行の］各事案において裁判所は、判決内で命じる損害賠償額が利息を含むものであるか否
かを決定し、含む場合には、更に利息の起算日を定める。

-

มาตรา ๓๔๓

ถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีทำาการใดฤๅงดเว้นทำาการใด นอกจากค่าสินไหมทดแทนท่ีกำาหนด
ให้เจ้าหน้ีฤๅสัง่ให้จัดการอย่างใด ศาลจะสัง่ในคำาพิพากษาวางเบ้ียปรับลงไว้ เพื่อบังคับให้ลูก
หน้ีทำาฤๅงดเว้นทำาการน้ันๆ เป็นกำาหนดจำานวนเงิน อันจะจงต้องใช้แก่เจ้าหน้ีในเมื่อชักช้าไป
วันละเท่าใดด้วยก็ได้

Draft(1919): Ob.277 Code(1925): -

-

第 343条
裁判所が債務者に対して作為あるいは不作為を命じる判決を下すときは、債権者への損害賠償の支払
いあるいは何らかの処分を命じる外、債務者にその作為あるいは不作為を強制するために、［判決に
従わない場合の］罰金を定める。この罰金は、遅延 1 日につき債権者に支払うべき金額で定めること
もできる。

-

มาตรา ๓๔๔

ถ้าลูกหน้ีพิศูจน์ได้ว่าการชักช้ามิได้เป็นเพราะความผิดของตนไซร้ ลูกหน้ีก็เป็นอันพ้นเบ้ีย
ปรับเช่นว่าน้ัน

Draft(1919): Ob.278 Code(1925): -

-

第 344条
［第 343条の場合において、判決の履行の］遅延が自らの責めに帰するものではないことを証明し得
たときは、債務者は、罰金の支払いを免れる。

-

หมวด ๖
第六節

ข้อเบี้ยปรับกับเงินมดัจำา
違約罰の合意と手付金

-

มาตรา ๓๔๕

คู่กรณีแห่งหน้ีอาจกำาหนดจำานวนคา่สินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำาระหน้ีล่วงหน้าได้
การตกลงกันเช่นน้ันเรียกวา่ข้อเบ้ียปรับ

Draft(1919): Ob.279 Code(1925): 379 sent.1
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-

第 345条
I. 債権債務関係の当事者は、債務不履行の場合の損害賠償額を予め合意しておくことができる。

II. この合意を、違約罰の合意と呼ぶ。
-

มาตรา ๓๔๖

ถ้าหน้ีน้ันเป็นโมฆะฤๅโมฆียะ ข้อเบ้ียปรับย่อมเป็นโมฆะฤๅโมฆียะด้วย
Draft(1919): Ob.280 Code(1925): 384

-

第 346条
債権債務関係が無効あるいは取り消し可能なときは、違約罰の合意もまた、無効あるいは取り消し可
能である。

-

มาตรา ๓๔๗

ถ้าการไม่ชำาระหน้ีมีข้อเบ้ียปรับบังคับอยู่ไซร้ เจ้าหน้ีอาจเรียกให้ชำาระหน้ีโดยเฉภาะเจาะจง 
ฤๅเรียกให้บังคับตามข้อเบ้ียปรับก็ได้

Draft(1919): Ob.281 Code(1925): 380(I), 381(I), 382

-

第 347条
債務不履行の場合のために違約罰の合意がなされているときは、債権者は、特定の履行か、あるいは
違約罰合意の強制執行か、その何れかを請求することができる。

-

มาตรา ๓๔๘

ถ้าการไม่ชำาระหน้ีเป็นไปด้วยเหตุสุดวิสัย ท่านมิให้ยกข้อเบ้ียปรับขึ้นบังคับเลย
Draft(1919): Ob.282 Code(1925): -

-

第 348条
債務の不履行が不可抗力を原因とするときは、違約罰合意の実行を請求することは許されない。

-

มาตรา ๓๔๙

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้ีไม่ได้เสียหายอันใด ก็ให้บังคับตามข้อเบ้ียปรับด้วย
Draft(1919): Ob.283 Code(1925): -

-

第 349条
［債務不履行によって］たとえ債権者が何らの損害も被らなかった場合においても、債権者は、違約
罰合意の強制執行を請求することができる。

-

มาตรา ๓๕๐

ถ้าศาลเห็นว่าจำานวนเงินท่ีกำาหนดไว้ในข้อเบ้ียปรับมากเกินการ ศาลจะลดจำานวนน้ันลง
ก็ได้

Draft(1919): Ob.284 Code(1925): 383(I) sent.1
-

第 350条
違約罰合意で取り決められた金額を過分と判断したときは、裁判所は、それを減額することができ
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る。
-

มาตรา ๓๕๑

ท่านห้ามมิใหค้ิดค่าสินไหมทดแทนเพิ่มให้อีกนอกจากจำานวนเงินท่ีกำาหนดไว้ในข้อเบ้ีย
ปรับน้ัน

Draft(1919): Ob.285 Code(1925): 380

-

第 351条
［違約罰の合意がある場合には］取り決められた損害賠償額に更に上乗せすることは許されない。

-

มาตรา ๓๕๒

ถ้าหน้ีร่วมกันมีข้อเบ้ียปรับบังคับอยู่ เจ้าหน้ีอาจจะเรียกจากลูกหน้ีร่วมคนใดคนหน่ึงเต็ม
ท้ังจำานวนเงินท่ีกำาหนดไว้ในข้อเบ้ียปรับน้ันได้

Draft(1919): Ob.286 Code(1925): -

-

第 352条
連帯債務に関して違約罰の合意がある場合には、債権者は、債務者の何れか一人に対して取り決めら
れた違約罰全額の支払いを請求することができる。

-

มาตรา ๓๕๓

เงินมัดจำาน้ันได้แก่เงินท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงแต่ก่อนฤๅในเวลาเขา้ชื่อทำา
สัญญากัน และเป็นเงินซ่ึงคู่สัญญาน้ันๆ กำาหนดไว้เป็นจำานวนค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่
ชำาระหน้ี

คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงไม่ผิดนัดน้ันชอบท่ีจะได้รับชำาระหน้ีโดยเฉภาะเจาะจงฤๅรับคา่สินไหม
ทดแทนดังต่อไปน้ี

(๑) ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินมัดจำาไว้แล้ว ก็ชอบทีจ่ะริบเอาเงินน้ันไว้ได้
(๒) ถ้าเป็นผู้ได้ส่งเงินมัดจำาไว้ อาจจะเรียกเงินมัดจำาน้ันได้เป็นทวีคูณ

ในประการอ่ืนๆ ท่านให้ยกบทว่าด้วยข้อเบ้ียปรับน้ันมาใช้บังคับในเรื่องเงินมัดจำา
Draft(1919): Ob.287 Code(1925): 378

-

第 353条
I. 手付け金とは即ち、契約の一方当事者が他方当事者に対して、契約締結に先立ち、あるいはそれと同
時に給付する金銭であって、債務不履行の場合に支払うべき損害賠償額として、契約当事者が取り決
めるものである。

II. 契約当事者の［一方が履行遅滞にある場合、］責任のない他方の当事者は、特定の履行か、あるいは
次に掲げるように、損害賠償の支払いか、その何れかを請求することができる。

(1) 責任のない当事者が手付け金を受け取った側の場合には、それを没収することができる。
(2) 責任のない当事者が手付け金を給付した側の場合には、その倍額の支払いを請求することがで

きる。

III. その他の事項に関しては、違約罰の合意に関する規定を手付け金に準用する。
-
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ลักษณ ๔
第四章

สิทธขิองลูกหน้ี
債務者の権利

หมวด ๑
第一節

เจ้าหนี้ผิดนัด
債権者遅滞

-

มาตรา ๓๕๔

ถ้าลูกหน้ีขอปฏิบัติการชำาระหน้ีต้องตามมูลหน้ีหรือตามกฎหมายไซร้ ท่านว่าเจ้าหน้ีจำาต้อง
รับชำาระหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.288 Code(1925): 208(I)

-

第 354条
債務者が債権債務関係に従い、あるいは法令の規定に従って債務の弁済を提供したときは、債権者
は、これを受領しなければならない。

-

มาตรา ๓๕๕

ถ้าลูกหน้ีขอปฏิบัติการชำาระหน้ีเมื่อใด และเจ้าหน้ีไม่รับชำาระหน้ีไซร้ ท่านว่าเจ้าหน้ีเป็น
ผิดนัดแต่น้ันไป

Draft(1919): Ob.289 Code(1925): 207
-

第 355条
何時であれ債務者が債務の弁済を提供したときは、債権者は、それを受領しない限り、その時点より
遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๓๕๖

ในกรณี ๒ ประการดังกล่าวต่อไปน้ี ท่านวา่ท่ีจะขอปฏิบัติการชำาระหน้ีย่อมไม่จำาเป็น คือ
(๑) ถ้าเจ้าหน้ีได้แสดงออกชัดแล้วว่าไมย่อมรับชำาระหน้ี
(๒) ถ้าการที่ลูกหน้ีจะชำาระหน้ีน้ัน ต้องอาศัยให้เจ้าหน้ีทำาการอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน และเจ้าหน้ี

มิได้ทำาการน้ัน

ในกรณีเช่นน้ี เจ้าหน้ีเป็นผู้ผิดนัดต้ังแต่เวลาลูกหน้ีได้บอกให้ชำาระหน้ี ฤๅได้บอกให้ทำาการ
อย่างน้ัน

Draft(1919): Ob.290 Code(1925): 208(II)
-

第 356条
I. 次に掲げる二つの場合においては、債務者は、履行の弁済を提供することを必要としない。即ち、

(1) 債権者が、債務の弁済を受領する意思のない旨を予め言明している場合。
(2) 債務を弁済するためには、債権者が予め何らかの行為をしなければならないにもかかわらず、

債権者がその行為をしない場合。

II. 前項の場合においては、債権者は、債務者が債務の弁済を［口頭で］申し出た時点、または必要な行
為を要求した時点より遅滞の責めを負う。

-
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มาตรา ๓๕๗

ถ้าการใดดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๕๖ อันเจ้าหน้ีจะต้องทำาภายในระยะเวลามีกำาหนดเป็นแน่
ไซร้ ท่านวา่ท่ีจะขอปฏิบัติการชำาระหน้ีหรือบอกกล่าวแก่เจ้าหน้ีน้ัน ก็ไม่จำาเป็น

ถ้าเจ้าหน้ีไม่ทำาการน้ันภายในระยะเวลากำาหนด เจ้าหน้ีก็ผิดนัดจำาเดิมแต่เวลาท่ีส้ินกำาหนด
น้ัน

Draft(1919): Ob.291 Code(1925): -

-

第 357条
I. 債権者が、第 356条［第 1項第 2号］に規定された行為を明確に定められた期間内に行うべきとき
は、債務者は、債権者に対して債務の弁済を［実際に］提供し、あるいは必要な行為の実行を要求す
ることを必要としない。

II. ［前項に掲げられた］行為を定められた期間内に行わなかったときは、債権者は、その期間が終了し
た時点で初めて遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๓๕๘

ถ้าลูกหน้ีมิสามารถจะสืบรู้วา่ผู้ใดเป็นเจ้าหน้ีหรือว่าเจ้าหน้ีอยู่แห่งใดไซร้ ก็ไม่จำาเป็นจะต้อง
ขอปฏิบัติการชำาระหน้ีหรือจะบอกกล่าว ในกรณีเช่นน้ีท่านวา่เจ้าหน้ีผิดนัดต้ังแต่เวลาท่ีลูกหน้ี
มีสิทธิจะชำาระหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.292 Code(1925): -

-

第 358条
誰が債権者であるか、その人物を特定できず、または債権者の居所を知ることができないときは、債
務者は、債務の弁済を［現実に］あるいは口頭で提供しすることを必要としない。この場合において
は、債権者は、債務者が弁済をする権利を得た時点より遅滞の責めを負う。

-

มาตรา ๓๕๙

อันว่าการขอปฏิบัติชำาระหน้ีน้ัน ท่านบังคับวา่ต้องทำาให้ตรงตามมูลแห่งหน้ี
Draft(1919): Ob.293 Code(1925): 208(I)

-

第 359条
債務の弁済の提供は、債権債務関係［の本旨］に忠実に行わなければならない。

-

มาตรา ๓๖๐

ต้ังแต่เวลาเจ้าหน้ีผิดนัด ท่านให้ใช้บังคับดังกล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถ้าการชำาระหน้ีน้ันกลายเป็นอนัจะทำาไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยแล้ว หากมีสินใช้ต่างตอบแทน 

เจ้าหน้ีก็หาหลุดพันจากหน้าที่ส่งสินใช้น้ันไม่
(๒) ถ้าหน้ีน้ันเป็นการจะต้องใช้จำานวนเงิน จะคิดดอกเบี้ยในจำานวนเงินต่อไปมิได้

Draft(1919): Ob.294 Code(1925): 221, 330, 370(I)

-
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第 360条
債権者が遅滞に陥った時点より以後、以下の規則に従う。

(1) 債務の弁済が不可抗力によって不能となった場合において、［債権者が］反対給付として支払
うべき財貨があるときは、債権者は、その支払い義務を免れない。

(2) 債務が金銭の支払いを内容とするときは、それ以後、利息を付すことが許されない。

-

หมวด ๒
第二節

วางทรัพย์สินชำาระหนี้
弁済の供託

-

มาตรา ๓๖๑

จำาเดิมแต่เวลาท่ีเจ้าหน้ีผิดนัดน้ันไป ลูกหน้ีจะวางทรัพย์สินแทนท่ีจะส่งแก่เจ้าหน้ีก็ได้
Draft(1919): Ob.295 Code(1925): 331 sent.1

-

第 361条
債権者が遅滞に陥った時点より以後、債務者は、債権者に対する弁済に代えて、［弁済の目的物であ
る］財貨を供託することができる。

-

มาตรา ๓๖๒

การวางทรัพย์น้ันต้องวางณสำานักงานรับฝากทรัพย์ประจำาตำาบลท่ีจะต้องชำาระหน้ี
ถ้าไม่มีสำานักงานรับฝากทรัพย์ เมื่อลูกหน้ีร้องขอ ก็ให้ศาลต้ังผู้ฝากรับทรัพย์ให้

Draft(1919): Ob.296 Code(1925): 333(I)(II)
-

第 362条
I. ［前条に規定された］供託は、履行地の行政区の供託所において、これをしなければならない。

II. 履行地に供託所がないときは、裁判所は、債務者の請求に基づいて供託物の保管者を選任する。
-

มาตรา ๓๖๓

ถ้าเป็นวิสัยจะทำาได้ ลูกหน้ีต้องบอกกล่าวให้เจ้าหน้ีทราบการท่ีได้วางทรัพย์น้ันโดยพลัน
Draft(1919): Ob.297 Code(1925): 333(III)

-

第 363条
債務者は、それが可能である限り、［給付すべき］財貨を供託に付した旨を遅滞なく債権者に通知し
なければならない。

-

มาตรา ๓๖๔

เจ้าหน้ีชอบท่ีจะรับเอาทรัพย์สินท่ีวางไว้น้ันได้ภายในสิบปี นับแต่วันท่ีวางทรัพย์น้ัน
Draft(1919): Ob.298 Code(1925): 339(I)

-

第 364条
債権者は、供託の日から 10 年以内の間、いつでも供託物を受領することができる。

-

มาตรา ๓๖๕

ลูกหน้ีอาจจะถอนทรัพย์ท่ีวางน้ันได้ แต่ถ้าเจ้าหน้ีได้บอกกล่าวแล้ววา่จะยอมรับทรัพย์น้ันก็
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ดี ฤๅว่าการวางทรัพย์น้ันได้เป็นไปโดยคำาสัง่ฤๅอนุมัติของศาลแล้วก็ดี ลูกหน้ีจะถอนทรัพย์น้ัน
คืนได้ต่อเมื่อเวลาสิบปีได้ล่วงไปแล้ว นับแต่วันวางทรัพย์น้ัน

Draft(1919): Ob.299 Code(1925): 334, 339(II)
-

第 365条
債務者は、いつでも供託物を取り戻すことができる。但し、債権者が供託物の受け入れを既に表明し
ている場合、または、供託が裁判所の命令あるいは承認の下になされた場合には、供託日より 10 年
を経過したのでなければ、供託物を取り戻すことができない。

-

มาตรา ๓๖๖

ถ้าลูกหน้ีถอนทรัพย์ท่ีวางน้ัน ท่านให้ถือเสมือนว่ามิได้วางทรัพย์ไว้เลย และมูลหน้ีกับท้ัง
เครื่องอุปกรณ์ท้ังหลายก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม

Draft(1919): Ob.300 Code(1925): 334(I)

-

第 366条
債務者が供託した財貨を取り戻したときは、その物は初めから供託されず、主な債権債務関係もま
た、従物［＝付随的な権利義務関係］とともに、［供託］以前と同様の状態に復帰するものと見なさ
れる。

-

มาตรา ๓๖๗

ทรัพย์สินท่ีวางไว้ ถ้าเจ้าหน้ีไม่ถอนไปภายในสิบปี ฤๅลูกหน้ีไม่ถอนภายในสิบปีกับหกเดือน
นับแต่เวลาวางทรัพย์ไซร้ ท่านให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน

Draft(1919): Ob.301 Code(1925): -

-

第 367条
供託された財貨は、債権者が供託日より 10 年以内に引き取らず、債務者もまた供託日より 10 年 6ヶ
月の間に取り戻さなかったときは、国庫に帰属する。

-

มาตรา ๓๖๘

ในประการท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถ้าเป็นทรัพย์สินไม่ควรแก่การจะวางได้ก็ดี
(๒) ถ้าทรัพย์สินน้ันเป็นลหุภัณฑ์อนัเป็นของสดของเสียได้ก็ดี
(๓) ถ้าค่ารักษาทรพัย์สินจะแพงเกินควรก็ดี

ท่านวา่ลูกหน้ีอาจจะเอาทรัพย์น้ันออกขายทอดตลาดได้เงินจำานวนสุทธิ กล่าวคือหักคา่ใช้
จ่ายแล้ว ยังคงเหลือเงินเท่าใด วางแทนทรัพย์สินได้

Draft(1919): Ob.302 Code(1925): 336
-

第 368条
［弁済の目的物が］以下に掲げるような財貨である場合、即ち、

(1) 供託に適しない物。
(2) 新鮮で劣化しやすく［長期保存に耐えない］物。
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(3) 保存に不相応に多額の費用を要する物。

このような供託物の場合には、債務者はそれを競売にかけて、その純収益、即ち競売代金から費用を
差し引いた残額を、その財貨に代えて供託することができる。

-

มาตรา ๓๖๙

เมื่อใดความปรากฏว่าค่ารักษาทรัพย์จะเกินกวา่เงินท่ีจะได้แต่การขายทอดตลาดไซร้ ผู้ร ับ
ฝากทรัพย์อาจจะเอาทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดเสียได้

เงินท่ีขายของได้เป็นจำานวนสุทธิเท่าใด หักค่ารักษาทรัพย์ออกแล้ว ต้องวางไว้แทน
ทรัพย์สินน้ัน

Draft(1919): Ob.303 Code(1925): 336

-

第 369条
I. 供託物の保存のために、それを競売にかけた場合に得られる金額より多額の費用がかかることが判明
したときは、供託物の保管者は、それを［直ちに］競売にかけることができる。

II. ［前項において］競売によって得られる金額とは純収益であり、［供託物の保管者は、］その金額か
ら［それまでに要した］保存費用を差し引いた残額を、その物に代えて保存しなければならない。

-

มาตรา ๓๗๐

ลูกหน้ีใด วางทรัพย์ตามบัญญัติไว้ในหมวดน้ี และมิได้ถอนทรัพย์ไป ท่านว่าลูกหน้ีน้ันย่อม
หลุดพันจากหน้ีเสมือนว่าได้ชำาระหน้ีน้ันแล้ว

Draft(1919): Ob.304 Code(1925): -

-

第 370条
［弁済の目的物である］財貨を本節の規定に従って供託し、且つそれを取り戻していないときは、債
務者は、債務を履行した場合と同様、当然にその義務を免れる。

-

มาตรา ๓๗๑

คา่ฤชาธรรมเนียมการวางทรัพย์น้ัน เจ้าหน้ีเป็นผู้เสีย เว้นแต่วา่ลูกหน้ีถอนทรัพย์ไปจึงให้
ลูกหน้ีเสียค่าฤชาธรรมเนียมน้ัน

Draft(1919): Ob.305 Code(1925): 371
-

第 371条
供託の手数料は、債権者がこれを負担するものとする。但し、債務者が供託物を取り戻したときは、
債務者の負担とする。

-
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ภาค ๕
第五部

สิทธิของเจ้าหนี้เหนอืทรัพย์สินของลูกหนี้
債務者の財産に対する債権者の権利

ลักษณ ๑
第一章

สิทธขิองเจ้าหน้ีสามัญ และเจ้าหน้ีมีบุริมะสิทธิ
一般の債権者の権利と先取り特権を有する債権者

หมวด ๑
第一節

บทเบด็เสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๓๗๒

ท่านบัญญัติว่าเจ้าหน้ีมี ๒ อย่าง กล่าวคือว่า
(๑) เจ้าหน้ีสามัญ
(๒) เจ้าหน้ีมีบุรมิะสิทธิ

Draft(1919): Ob.306 Code(1925): -

-

第 372条
債権者には、次に掲げる二種あるものとする。即ち、

(1) 一般の債権者
(2) 先取り特権を有する債権者

-

มาตรา ๓๗๓

เจ้าหน้ีอย่างใดๆ มีสิทธิท่ีจะให้ชำาระหน้ีของตนจากทรัพย์สินของลูกหน้ีจนส้ินเชิง รวมท้ัง
เงินฤๅทรัพย์สินอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกคา้งชำาระแก่ลูกหน้ีด้วย

Draft(1919): Ob.307 Code(1925): 214
-

第 373条
債権者は、第三者より債務者に給付されるべきものを含めて、債務者に帰属する金銭その他の総ての
財産から債務の弁済を受ける権利を有する。

-

มาตรา ๓๗๔

ถ้าเจ้าหน้ีหลายคน และทรัพย์สินของลูกหน้ีไม่พอใจท่ีจะใช้แก่เจ้าหน้ีได้ทัว่ทุกคนไซร้ เจ้า
หน้ีมีสิทธิจะได้รับชำาระหน้ีเฉล่ียตามส่วนมากและน้อยแห่งจำานวนหน้ีของตน

Draft(1919): Ob.308 Code(1925): -

-

第 374条
債権者が数人いる場合において、債務者の財産が全ての債務の弁済に足りないときは、債権者［各
人］は、自己の債権額の多少に応じて、弁済を受ける権利を有する。

-
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มาตรา ๓๗๕

นอกจากทางแก้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗๓ และ ๓๗๔ เจ้าหน้ีมีสิทธิบุริมะสิทธิชอบท่ี
จะได้รับชำาระหน้ีก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน ด้วยทรัพย์สินเฉภาะอย่างฤๅโวยทรัพย์สินท้ังหมดของลูกหน้ี
น้ัน

Draft(1919): Ob.309 Code(1925): 251
-

第 375条
第 373条および第 374条に規定された救済方法に加え、先取り特権を有する債権者は、債務者の特定
の財産あるいはその総財産から、他の債権者に優先して債務の弁済を受けることができる。

-

มาตรา ๓๗๖

ถ้าทรัพย์สินของลูกหน้ีถูกยึดตามคำาสัง่ของศาลในการบังคับตามคำาพิพากษาแล้ว เจ้าหน้ี
โดยคำาพิพากษาฤๅเจ้าหน้ีมีบุริมะสิทธิทุกคนซ่ึงได้ย่ืนคำาร้องต่อศาลก่อนขายทรัพย์สินน้ันย่อม
มีสิทธิจะได้รับส่วนเฉล่ียจากเงินท่ีขายได้ แต่ให้หักใช้คา่ฤชาธรรมเนียมท่ีเจ้าหน้ีโดยคำา
พิพากษาผู้นำายึดได้เสียไปน้ันก่อน

Draft(1919): Ob.310 Code(1925): -

-

第 376条
債務者の財産が判決における裁判所の命令に基づいて差押えを受けたときは、その判決を受けた債権
者、ならびにその財産の競売に先立って裁判所に［配当への参加を］申し出た先取り特権者の各人
は、その［債権額の］割合に応じて競売代金から債務の弁済を受けることができる。但し、判決を受
けた債権者が差押えのために負担した費用分を［競売代金から］予め差し引かなければならない。

-

มาตรา ๓๗๗

เมื่อบุคคลผู้ใดมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะยึดหน่วงเงินฤๅทรัพย์สินท่ีมิใช้ของตนไว้ เจ้าหน้ี
แห่งเจ้าของเงินฤๅทรัพย์สินน้ันจะใช้สิทธิเหนือเงินฤๅทรัพย์สินน้ันยังไม่ได้ จนกวา่บุคคลผู้น้ัน
จะได้สละความหวงแหนฤๅได้รับความพอใจในสิทธิท่ีมีตามกฎหมาย

Draft(1919): Ob.311 Code(1925): -

-

第 377条
法令の規定に従って他人の金銭あるいは財貨を留置する権利を有する者がいるときは、その金銭ある
いは財貨の所有者に対して債権を有する者は、留置権者が［留置物の］占有を放棄するか、留置権の
［原因である債務の］弁済を受けた後でなければ、その金銭あるいは財貨に対して自らの債権を行使
することができない。

-

มาตรา ๓๗๘

เจ้าหน้ีคนใดได้ใช้เงินให้แก่เจ้าหน้ีอ่ืนแห่งลูกหน้ีคนเดียวกัน ท่านวา่เจ้าหน้ีคนน้ันย่อมได้
รับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ีอ่ืนท่ีมีอยู่เหนือลูกหน้ีไม่เกินจำานวนเงินท่ีตนได้ไป

แต่เจ้าหน้ีผู้รับช่วงจะใช้สิทธิให้เสียหายแก่เจ้าหน้ีอ่ืนน้ันมิได้
Draft(1919): Ob.312 Code(1925): -

-
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第 378条
I. 同一の債務者に債権を有する［複数の］債権者のうち、その一人が他の債権者に金銭を支払ったとき
は、その債権者は、支払った金額を限度として、他の債権者に当然に代位する。

II. しかしながら、金銭を支払った債権者は、それを受け取った債権者に対して、代位によって損害を与
えてはならない。

-

มาตรา ๓๗๙

อันว่าบุริมะสิทธิก็ดี สิทธิท่ีจะยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ก็ดี ท่านว่าจะก่อขึ้นเพื่อเป็นคุณ
ประโยชน์แก่เจ้าหน้ีท้ังหลาย นอกไปจากท่ีกล่าวไว้ในกฎหมาย ฤๅให้ล่วงลำ้ าจำากัดในกฎหมาย
น้ันหาได้ไม่

Draft(1919): Ob.313 Code(1925): -

-

第 379条
先取り特権ならびに留置権は、何れの債権者の利益のためであれ、法令に規定されるもの以外の権
利、あるいは法令による制限を超える効力を設定することは、これを許さない。

-

หมวด ๒
第二節

บุริมะสิทธิพิเศษ
特別の先取り特権

-

มาตรา ๓๘๐

เจ้าหน้ีย่อมมีสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินเฉภาะอย่างของลูกหน้ี เมื่อหน้ีน้ันเกิดแต่มูลอย่าง
หนน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี คือ

(๑) ซื้ อขายสังหาริมทรพัย์ ๑ ฝากทรัพย์ ๑ รับขน ๑ อยู่ในโรงแกรม ๑ ตัวแทน ๑ จำานำา ๑ 
สลักหลังประทวนสินค้า ๑ เก็บของในคลังสินค้า ๑

(๒) การรักษาทรัพย์สิน
(๓) จ้างทำาของ
(๔) เช่าอสังหาริมทรัพย์
(๕) ซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์หรือจำานอง

Draft(1919): Ob.314 Code(1925): 259, 273
-

第 380条
債権債務関係が次に掲げる原因によって成立したときは、債権者は、その特定の財貨［＝動産または
不動産］の上に特別の先取り特権を有する。即ち、

(1) 動産の売買、寄託、運送、旅館の宿泊、代理、質入れ、入庫証の裏書、倉庫保管
(2) 財貨の保存
(3) 仕事の請負い
(4) 不動産の賃貸借
(5) 不動産の売買あるいは抵当権設定

-

มาตรา ๓๘๑

บุริมะสิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๑ น้ัน ท่านพรรณนาไว้ในประมวล
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กฎหมายน้ีในลักษณซ้ือขาย ฝากทรัพย์ รับขน ผู้จัดโรงแรม ตัวแทน จำานำา และเก็บของใน
คลังสินค้า

Draft(1919): Ob.315 Code(1925): -

-

第 381条
第 380条第 1号に掲げられた先取り特権については、本法典中の売買、寄託、運送取引き、旅館支配
人、代理人、質権、および倉庫営業に関する章で、それぞれ規定する。

-

มาตรา ๓๘๒

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่หน้ีมีการรักษาทรัพย์เป็นมูล (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๒) น้ัน ได้แก่
คา่รักษาทรัพย์ และจำากัดให้ใช้บุริมะสิทธิน้ันเพียงเหนือทรัพย์สินได้รักษาไว้

Draft(1919): Ob.316 Code(1925): 274
-

第 382条
財貨の保存行為を原因とする債権の先取り特権（第 280条第 2号）とは即ち、保存費用に関する先取
り特権であり、保存した財貨に限り、その上にこれを行使することができる。

-

มาตรา ๓๘๓

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่หน้ีมีการจ้างทำาของเป็นมูล (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๓) น้ัน คือ
(๑) ถ้าว่าจ้างทำาของที่เป็นสังหาริมทรพัย์ บุรมิะสิทธิได้แก่จำานวนเงินที่ผู้ว่าจ้างยังค้างชำาระให้แก่

ผู้ร ับจ้าง และเป็นบุริมะสิทธิอนัจะพึงใช้ได้เหนือสังหาริมทรพัย์อนัเป็นผลแต่การที่ทำา ฤๅเป็น
ที่ต้ังแห่งการที่ทำาน้ันเอง

(๒) ถ้าว่าจ้างทำาของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ บุริมะสิทธิได้แก่จำานวนเงินที่ผ้วู่าจ้างยังค้างชำาระให้
แก่ผู้ร ับจ้าง ไม่เกินกว่าที่ได้ทำาให้ราคาเพิม่ข้ึนแก่ทรัพย์น้ัน และเป็นบุริมะสิทธิอนัจะพึงใช้ได้
เหนืออสังหาริมทรัพยซ์ึ่งได้ทำาของน้ันข้ึน

Draft(1919): Ob.317 Code(1925): 275, 286

-

第 383条
仕事の請負いを原因とする債権の先取り特権（第 380条第 3号）とは即ち、

(1) 動産を仕事の目的とする請負いのときは、先取り特権は、注文者が請負人に支払うべき金銭の
うち、未払分に関して成立し、その仕事の成果たる動産、あるいはその仕事を施した部位に当
たる動産の上に行使することができる。

(2) 不動産を仕事の目的とする請負いのときは、先取り特権は、注文者が請負人に支払うべき金銭
のうち、未払分に関して成立し、その仕事の成果たる不動産に行使することができる。［但し
行使できる金額は、］仕事による不動産価額の増加分を限度とする。

-

มาตรา ๓๘๔

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่หน้ีมีการเชา่อสังหาริมทรัพย์เป็นมูล (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๔) น้ัน 
ย่อมมีแก่ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ฤๅแพ ฤๅเรือชำา เป็นบุริมะสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์อันมี
อยู่ในทรัพย์สินท่ีให้เช่าน้ันเอง แต่สิทธิย่อมไม่ครอบไปถึงสังหาริมทรัพย์อันเก็บตกมาได้ ฤๅ
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ทรัพย์สินอันได้มาแต่การทำาผิดฐานอาญา ฤๅทรัพย์สินท่ีผู้ให้เช่ารู้แล้วก็ดี ฤๅควรรู้ได้ก็ดี วา่หา
ใช้เป็นของผู้เช่าน้ันไม่

บุริมะสิทธิของผู้ให้เชา่น้ัน เพื่อเอาใช้คา่เชา่และเงินอ่ืนๆ อันเน่ืองแต่การเชา่ ซ่ึงผู้เชา่ยัง
คา้งชำาระให้ผู้ให้เชา่น้ัน

Draft(1919): Ob.318 Code(1925): 260
-

第 384条
I. 不動産の賃貸借を原因とする債権の先取り特権（第 380条第 4号）は、不動産、筏［および水上家
屋］、ならびに船舶の賃貸人に認められ、賃貸物件の内部に存する動産について存在する。但しその
効力は、偶然そこに見い出された動産、刑事犯罪に由来する財貨、および、賃借人の自由な処分に服
しないことを賃貸人自身が知っていた、あるいは知り得たはずの財貨には及ばない。

II. この賃貸人の先取り特権は、賃貸料、ならびに賃貸借に原因するその他の支払金のうち、賃貸人に対
して未払いとなっている金額に関して成立する。

-

มาตรา ๓๘๕

ถ้าวา่เชา่ท่ีเรือกสวนไร่นา บุริมะสิทธิของผู้ให้เช่าย่อมครอบไปถึงดอกผลอันเกิดแต่ท่ีดิน
น้ัน บรรดาท่ีอยู่ในมือของผู้เช่าด้วย

Draft(1919): Ob.319 Code(1925): 261

-

第 385条
農地の賃貸借の場合においては、賃貸人の先取り特権は、その土地に生育し、且つ賃借人が占有する
果実に及ぶ。

-

มาตรา ๓๘๖

ถ้าวา่โอนสัญญาเช่าฤๅให้เช่าชว่งต่อกันออกไปอีกชั้นหน่ึงก็ดี บุริมะสิทธิของผู้เช่าย่อม
ครอบไปถึงทรัพย์สินเหล่าน้ี คือ

(๑) สังหาริมทรัพย์ของผู้รับโอนฤๅผู้เช่าช่วงได้นำามาไว้ในทรัพย์สินซึ่งได้โอนฤๅให้เช่าช่วงอีกชั้น
หน่ึงน้ัน

(๒) เงินอันผู้รับโอนฤๅผู้เช่าช่วงยังค้างชำาระแก่ผู้เช่าเดิมโดยเหตุเช่าน้ัน

อน่ึงการท่ีผู้เช่าช่วงได้ใช้เงินค่าเชา่ล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่าไปน้ัน หาอาจจะหยิบยกมาเป็นข้อ
ต่อสู้แก่ผู้ให้เช่าเดิมได้ไม่

Draft(1919): Ob.320 Code(1925): 262
-

第 386条
I. 賃借権の譲渡あるいは転貸の場合においては、賃貸人の先取り特権は、次に掲げる財貨に及ぶ。即
ち、

(1) 賃借権の譲受人あるいは転借人が、譲受あるいは転借の目的物たる物件の内部に保有する動
産。

(2) 譲受人あるいは転借人が本来の賃借人に対して、その賃貸借を原因として支払うべき金銭のう
ち、未払い部分。

II. なお、転借人が本来の賃借人に対して予めその転借料を支払ったとしても、このことを以って本来の
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賃貸人に対して対抗することができない。
-

มาตรา ๓๘๗

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่หน้ีมีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์เป็นมูล (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๕) 

น้ัน ได้แก่ราคาทรัพย์สินและเครื่องอุปกรณ์ท้ังหลาย และเป็นบุริมะสิทธิจำากัดใช้แต่เพียง
เหนือทรัพย์สินท่ีได้ซ้ือขายกันน้ันเอง

Draft(1919): Ob.321 Code(1925): 276
-

第 387条
不動産の売買を原因とする債権の先取り特権（第 380条第 5号）とは即ち、［当該］不動産とその全
ての従物の売買代金に関する先取り特権であり、売買の目的物に限り、その上にこれを行使すること
ができる。

-

มาตรา ๓๘๘

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่หน้ีมีการจำานอง (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๕) น้ัน ท่านพรรณนาไว้ใน
ลักษณจำานองแห่งประมวลกฎหมายน้ี

Draft(1919): Ob.322 Code(1925): -

-

第 388条
第 380条第 5号に掲げられた抵当権設定を原因とする債権の先取り特権については、本法典中の抵当
権に関する章でこれを規定する。

-

มาตรา ๓๘๙

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่การซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ก็ดี ฝากทรัพย์ก็ดี รับขนก็ดี อยู่ในโรงแรม
ก็ดี ตัวแทนก็ดี จำานำาก็ดี สลักหลังประทวนสินคา้ก็ดี เก็บของในคลังสินค้าก็ดี (มาตรา ๓๘๐ 
อนุมาตรา ๑) น้ัน ย่อมส้ินไปเมื่อเจ้าหน้ีได้สละความหวงแหนในสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นวัตถุ
แห่งบุริมะสิทธิน้ันๆ

Draft(1919): Ob.323 Code(1925): 281

-

第 389条
動産の売買、寄託、運送、旅館の宿泊、代理、質入れ、入庫証の裏書、倉庫保管を原因とする先取り
特権（第 380条第 1号）は、債権者が先取り特権の目的物たる動産の占有を放棄したときに、当然に
消滅する。

-

มาตรา ๓๙๐

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่รักษาทรัพย์สินก็ดี จ้างทำาของก็ดี (มาตรา ๓๗๐ อนุมาตรา ๒ ฤๅ ๓) 

ท่านให้ใช้ได้ คือ
(๑) เหนือสังหาริมทรพัย์ใดๆ ตลอดเวลาที่กรรมสิทธิแห่งทรัพย์น้ันยังอยู่แก่ลูกหน้ี
(๒) เหนืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ถึงแมว้่าทรัพย์สินน้ันจะได้โอนให้บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ ถ้า

หากบุริมะสิทธิของเจ้าหน้ีมีได้ลงทะเบียนไว้ก่อนการโอนไม่ช้ากว่าเดือนหน่ึงนับแต่ได้รักษา
ทรัพย์สินน้ัน ฤๅได้ทำาของน้ันเสร็จตามควรแก่กรณี
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Draft(1919): Ob.324 Code(1925): 285
-

第 390条
財貨の保存、および仕事の請負いを原因とする先取り特権（第 380条第 2号および第 3号）は、即
ち、

(1) 目的物が動産の場合には、その財貨の所有権が債務者に存する限りの間、その動産に対して行
使することができる。

(2) 目的物が不動産の場合には、たとえその所有権が第三者に譲渡された後であっても、その譲渡
行為に先立ち、［且つ］保存行為の終了した時点、あるいは請け負った仕事が適切に完了した
時点から起算して 1 ヵ月以内に当該先取り特権を登記している限り、その不動産に対して行使
することができる。

-

มาตรา ๓๙๑

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๓๗๐ อนุมาตรา ๔) น้ัน ท่านให้ใช้ได้
เหนือสังหาริมทรัพย์ตลอดเวลาท่ีทรัพย์สินน้ันยังอยู่ในท่ีให้เชา่

ผู้ให้เช่าจะห้ามปรามมิให้ยักย้ายถ่ายเทสังหาริมทรัพย์น้ันไปจากท่ี[ให้เช่า]ได้จนกวา่ตนจะ
ได้รับชำาระหน้ี และถึงจะยึดทรัพย์สินน้ันไว้เมื่อจำาเป็นจะป้องกันมิให้ย้ายไปก็ได้

Draft(1919): Ob.325 Code(1925): -

-

第 391条
I. 不動産の賃貸借を原因とする先取り特権（第 380条第 4号）は、［当該不動産内に存する］動産に対
して、それが賃貸物件の内部にある限り、いつでもこれを行使することができる。

II. ［この先取り特権を有する］賃貸人は、債務の弁済を受けるまでの間、［当該不動産内に存する］そ
の動産をその場所から運び出し、あるいは入れ替えなどをすることを［債務者に対して］禁止するこ
とができる。また、その運び出しの予防措置が必要なときは、その動産を差押えることもできる。

-

มาตรา ๓๙๒

บุริมะสิทธิอันเกิดแต่การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์หรือจำานอง (มาตรา ๓๗๐ อนุมาตรา ๕) 

น้ัน แม้ถึงวา่ทรัพย์สินจะได้โอนไปให้บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของแล้ว ถ้าหากวา่บุริมะสิทธิน้ัน
ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนโอนไซร้ ท่านวา่ย่อมใช้บุริมะสิทธิเหนือทรัพย์สินอันซ้ือขายฤๅจำานองกัน
น้ันได้

Draft(1919): Ob.326 Code(1925): 288

-

第 392条
不動産の売買あるいは抵当権設定を原因とする先取り特権（第 380条第 5号）は、当該不動産が［更
に］第三者に譲渡された場合であっても、その先取り特権が譲渡行為に先立って登記されている限
り、売買あるいは抵当権の目的物たる不動産に対して、なおこれを行使することができる。

-

มาตรา ๓๙๓

บุคคลผู้ร้องขอจดทะเบียนบุริมะสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์นอกจากจำานอง ต้องย่ืน
รายการต่อนายทะเบียนแสดงชื่อเจ้าหน้ีลูกหน้ี บ่งลักษณทรัพย์สินและวันขอจดทะเบียนกับ
ท้ังแสดงว่าจะเรียกเอาอะไรและจำานวนเท่าไรด้วย
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Draft(1919): Ob.327 Code(1925): -

-

第 393条
抵当権に加えて、［これを原因とする］先取り特権もまた登記することを請求するときは、請求者
は、債権者および債務者の氏名を登記官に報告し、財貨［＝目的物たる不動産］の詳細と登記請求
日、ならびに請求権の内容とその金額を明示しなければならない。

-

มาตรา ๓๙๔

บุริมะสิทธิเกิดแต่มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๑ น้ัน เจ้าหน้ีจะใช้ได้เหนือเงินฤๅทรัพย์สินอ่ืนท่ี
บุคคลภายนอกยังค้างชำาระแก่ลูกหน้ีเพื่อการสูญหายฤๅบุบสลายแห่งทรัพย์สินซ่ึงเจ้าหน้ีมีบุริ
มะสิทธิอยู่ ถ้าการสูญหายฤๅบุบสลายได้เกิดขึ้นในขณะทรัพย์สินอยู่ในมือของเจ้าหน้ีด้วย

บุริมะสิทธิเกิดแต่มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๒, ๓, ๔ ฤๅ ๕ น้ัน เจ้าหน้ีจะใช้ได้เหนือเงินฤๅ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีบุคคลภายนอกยังค้างชำาระแก่ลูกหน้ีในการเช่า การโอน ฤๅการสูญหายฤๅบุบ
สลายแห่งทรัพย์สินซ่ึงมีบุริมะสิทธิอยู่

แต้เงินฤๅทรัพย์สินเช่นว่ามาน้ีต้องเป็นอันได้ยึดไว้ตามคำาสัง่ของศาลก่อนฤๅภายหลังคำา
พิพากษาแล้ว และก่อนใช้เงินฤๅส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกหน้ี

Draft(1919): Ob.328 Code(1925): -

-

第 394条
I. 第 380条第 1号に基づく先取り特権を有する債権者が［先取り特権の目的物たる］財貨を占有してい
る間に、［第三者の責めに帰する原因で］それが紛失し、あるいは損傷を受けたときは、債権者は、
その紛失あるいは損傷を理由に第三者が債務者に支払うべき金銭あるいは引き渡すべき財貨に対して
もまた、その先取り特権を行使することができる。

II. 第 380条第 2号ないし第 5号に基づく先取り特権を有する債権者は、その先取り特権の目的物が［第
三者に］賃貸あるいは売り渡され、または［第三者の責めに帰する原因で］紛失あるいは損傷を受け
たときは、その第三者が債務者に支払うべき金銭あるいは引き渡すべき財貨に対して、その先取り特
権を行使することができる。

III. しかしながら［本条第 1項および第 2項に従って先取り特権を行使するためには、］その金銭あるい
は財貨は、判決の前後に［関わらず］、［第三者が］債務者に支払い、あるいは引き渡す前に、裁判
所の命令に基づいてそれを差押えなければならない。

-

มาตรา ๓๙๕

ปัญหาใดๆ เก่ียวข้องด้วยบุริมะสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ซ่ึงไม่มีบทบังคับไว้ใน
หมวดน้ี ให้วินิจฉัยปัญหาน้ันตามลักษณจำานองในประมวลกฎหมายน้ี เพียงท่ีมีความไม่ขัดกัน
ฤๅแย้งกันกับบทบัญญัติท้ังหลายในหมวดน้ี

Draft(1919): Ob.329 Code(1925): 289
-

第 395条
不動産上の特別の先取り特権に関する問題で、本節に規定のないものについては、本法典中の抵当権
に関する規定を準用して、これを裁定する。但し抵当権の規定で、本節の規定と背反あるいは相違す
るものは、これを準用しない。

-
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หมวด ๓
第三節

บุริมะสิทธิสามัญ
一般の先取り特権

-

มาตรา ๓๙๖

เจ้าหน้ีย่อมมีบุริมะสิทธิสามัญเหนือทรัพย์สินท้ังหมดของลูกหน้ี เมื่อหน้ีน้ันเกิดแต่มูล
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี คือ

(๑) จ่ายเงินค่าปลงศพ 
(๒) หน้ีเงินแผ่นดิน
(๓) ค่าจ้างแรงงาน

Draft(1919): Ob.330 Code(1925): 253
-

第 396条
債権債務関係が次に掲げる原因によって成立したときは、債権者は、債務者の総財産の上に一般の先
取り特権を有する。即ち、

(1) 葬式の費用
(2) 国税
(3) 労務の報酬

-

มาตรา ๓๙๗

บุริมะสิทธิเกิดแต่หน้ีมีการจ่ายเงินคา่ปลงศพเป็นมูลน้ัน ย่อมชักจ่ายได้แต่จากกองทรัพย์
มรดก และจำากัดเพียงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีต้องจ่ายไปตามควรแก่ฐานานุรูปของผู้ตาย

Draft(1919): Ob.331 Code(1925): 255
-

第 397条
葬式の費用に関する債務を原因とする先取り特権は、死者の遺産に対してのみこれを行使することが
でき、また［その範囲は］、死者の身分に応じた葬式に要する諸々の費用にこれを限定する。

-

มาตรา ๓๙๘

บุริมะสิทธิเกิดแต่หน้ีมีค่าจ้างแรงงานเป็นมูลน้ัน ได้แก่เงินเดือนท่ีนายจ้างยังคา้งชำาระแก่
ลูกจ้างเพื่อสำาหรับการงานท่ีได้ทำามาแล้วในเดือนปัจจุบันและก่อนเดือนน้ันขึ้นไปอีกสอง
เดือน แต่จำานวนเงินน้ีท่านจำากัดไว้ไม่ให้เกินสามร้อยบาทต่อลูกจ้างคนหน่ึงๆ

Draft(1919): Ob.332 Code(1925): 257(I)
-

第 398条
雇用関係を原因とする債権の先取り特権とは即ち、使用者が労働者に未払いとなっている月給［の債
権の先取り特権］であり、当月およびそれに先立つ 2 ヵ月の間に従事した労務に対する報酬［をその
範囲］とする。但し、労働者一人当りの金額を最高 300バーツに制限する。

-
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หมวด ๔
第四節

ลำาดับก่อนหลังและผลแห่งบุริมะสิทธิ
先取り特権の優先順位と効力

-

มาตรา ๓๙๙

อันว่าบุริมะสิทธิท้ังหลายน้ันทำาให้ถือวา่มีลำาดับท่ีจะให้ผลก่อนหลังดังต่อไปน้ี
(๑) บุริมะสิทธิพิเศษมีลำาดับตามเลขอนุมาตราในมาตรา ๓๘๐
(๒) บุริมะสิทธิสามัญมีลำาดับตามเลขอนุมาตราในมาตรา ๓๙๖

Draft(1919): Ob.333 Code(1925): 277(I)
-

第 399条
［本章に規定される］各種の先取り特権は、以下に掲げる優先権の順位を有するものとする。

(1) 特別の先取り特権の順位は、第 380条各号に掲げる順序に従う。
(2) 一般の先取り特権の順位は、第 396条各号に掲げる順序に従う。

-

มาตรา ๔๐๐

ถ้าบุคคลหลายคนมีบุริมะสิทธิในมูลรักษาทรัพย์สิน (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๒) ท่านวา่ผู้ท่ี
รักษาทรัพย์สินภายหลังน้ันอยู่ในลำาดับท่ีจะได้รับผลก่อนผู้ท่ีได้รักษามาก่อน

Draft(1919): Ob.334 Code(1925): 278(2)
-

第 400条
財貨の保存を原因とする債権の先取り特権（第 380条第 2号）を有する者が複数いる場合において
は、後の保存者が前の保存者に優先して、その利益を得る。

-

มาตรา ๔๐๑

ถ้าบุคคลหลายคนมีบุริมะสิทธิในมูลจ้างทำาของ (มาตรา ๓๘๐ อนุมาตรา ๓) ท่านว่าผู้รับ
จ้างคนก่อนอยู่ในลำาดับท่ีจะได้รับผลก่อนผู้รับจ้างคนหลัง

Draft(1919): Ob.335 Code(1925): -

-

第 401条
仕事の請負いを原因とする債権の先取り特権（第 380条第 3号）を有する者が複数いる場合において
は、前の請負人が後の請負人に優先して、その利益を得る。

-

มาตรา ๔๐๒

ถ้าบุคคลหลายคนมีบุริมะสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์หรือจำานอง (มาตรา ๓๘๐ 
อนุมาตรา ๕) ท่านว่าเจ้าหน้ีคนก่อนอยู่ในลำาดับท่ีจะได้รับผลก่อนเจ้าหน้ีคนหลังตามลำาดับวัน
ท่ีจดทะเบียน

Draft(1919): Ob.336 Code(1925): 279(II)
-

第 402条
不動産の売買あるいは抵当権の設定を原因とする債権の先取り特権（第 380条第 5号）を有する者が
複数いる場合においては、登記の日付けに従って前の債権者が後の債権者に優先して、その利益を得
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る。
-

มาตรา ๔๐๓

เมื่อมีบุริมะสิทธิอยู่ในลำาดับเสมือนกันหลายราย ท่านว่าเจ้าหน้ีแต่ละคนๆ ชอบท่ีได้รับ
ชำาระหน้ีเฉล่ียตามส่วนจำานวนมากและน้อยแห่งหน้ีของตน

Draft(1919): Ob.337 Code(1925): 280
-

第 403条
同順位の先取り特権が複数存在するときは、各々の先取り特権者は、その債権の割合いに応じてその
弁済を受けることができる。

-
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ลักษญ ๒
第二章

สิทธิแห่งเจ้าหน้ีที่จะฟ้องคดีของลูกหน้ี
債権者代位権

-

มาตรา ๔๐๔

ถ้าลูกหน้ีไม่ยอมฤๅละเลยไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีของตน และการท่ีลูกหน้ีไม่ยอมฤๅละเลยน้ันน่า
จะทำาให้เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาเสียประโยชน์ไซร้ ท่านว่าเจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาจะใช้สิทธิฟ้อง
คดีน้ันในนามของตนแทนลูกหน้ีได้

Draft(1919): Ob.338 Code(1925): 233
-

第 404条
債務者が故意にあるいは懈怠によって［自らの債務者に対する］訴えの権利を行使しない場合におい
て、［既に確定］判決を得た債権者がそのことによって損害を受ける虞があるときは、その債権者
は、債務者に代わり、自らの名においてその訴えの権利を行使することができる。

-

มาตรา ๔๐๕

เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาผู้ใช้สิทธิฟ้องคดีของลูกหน้ีจะต้องขอหมายเรียกลูกหน้ีมาในคดีน้ัน
ด้วย

Draft(1919): Ob.339 Code(1925): 234
-

第 405条
［既に確定］判決を得た債権者が債務者に代位して訴えの権利を行使するときは、その債権者は、当
該債務者の召喚を裁判所に請求しなければならない。

-

มาตรา ๔๐๖

เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาจะใช้สิทธิฟ้องคดีของลูกหน้ีเรียกเงินได้เต็มจำานวนท่ียังคา้งชำาระแก่
ลูกหน้ี โดยไม่ต้องคำานึงถึงจำานวนท่ีคา้งชำาระแก่ตนก็ได้ ถ้าจำาเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจำานวน
ท่ีลูกหน้ีเดิมคา้งชำาระแก่เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาน้ัน คดีก็เป็นเสร็จกันไป แต่ถ้าลูกหน้ีเดิมได้
เข้าชื่อเป็นโจทก์ด้วย ลูกหน้ีเดิมจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจำานวนเงินท่ียัง
เหลือคิดค้างอยู่ก็ได้

Draft(1919): Ob.340 Code(1925): 235
-

第 406条
［既に確定］判決を得た債権者が債務者に代位して訴えの権利を行使するときは、当該債務者が債権
者に対してなお支払い義務を負う未払分の如何に関わらず、［第三債務者が］当該債務者に対して支
払い義務を負う未払分の全額を支払うよう請求することができる。［この場合において］被告［＝第
三債務者］が、債務者が債権者になお支払い義務を負う金額に限って支払いに同意したときは、その
支払いによって［債権者と債務者の間の］事案は終了する。但し、債務者自身が［第三債務者に対す
る］訴訟に参加している場合には、第三債務者の債務残額に関して訴訟審理を継続するよう、裁判所
に請求することができる。

-
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มาตรา ๔๐๗

สินใช้อันจำาเลยได้ชำาระให้พอแก่ใจเจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาน้ัน ท่านให้ถือว่าเหมือนกับสินใช้
ท่ีชำาระให้แก่ลูกหน้ี

Draft(1919): Ob.341 Code(1925): -

-

第 407条
被告［＝第三債務者］が［確定］判決を得ている債権者の請求に従って給付をしたときは、これを債
務者に対する弁済と同じ効果を持つものと見なす。

-

มาตรา ๔๐๘

จำาเลยมีข้อต่อสู้ลูกหน้ีเดิมอยู่อย่างใด ท่านวา่จะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาได้ท้ังน้ัน
เว้นแต่ข้อต่อสู้ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อย่ืนพ้องแล้ว

Draft(1919): Ob.342 Code(1925): 236
-

第 408条
被告［＝第三債務者］は、債務者に対して有する抗弁権を、［確定］判決を得ている債権者に対して
も行使することができる。但し、［第三債務者に対する］訴えの提起以後に生じた事情に基づく抗弁
権は、この限りではない。

-
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ลักษญ ๓ สิทธขิองเจ้าหน้ีที่จะเพิกถอนการซึ่งได้กระทำา
เพื่อฉ้อฉลสิทธิของตน

第三章 債権者の詐害行為取り消し権
-

มาตรา ๔๐๙

เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาชอบท่ีจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนฤๅการสละสิทธิซ่ึงได้กระทำา
ลงเป็นทางให้เจ้าหน้ีเสียเปรียบน้ันได้ เมื่อกอบด้วยเหตุท้ัง ๓ ประการ คือ

(๑) การโอนฤๅการสละสิทธิน้ันได้กระทำาภายหลังหน้ีเดิมเกิดข้ึน ประการหน่ึง
(๒) ลูกหน้ีรู้ว่าหารโอนฤๅการสละสิทธิน้ันจะทำาให้เจ้าหน้ีเสียเปรียบ ประการหน่ึง
(๓) บุคคลผู้รับการโอนฤๅการสละสิทธิรู้ว่าการโอนฤๅการสละสิทธิน้ันจะทำาให้เจ้าหน้ีเสียเปรียบ 

ประการหน่ึง

Draft(1919): Ob.343 Code(1925): 237
-

第 409条
債務者の行った贈与あるいは権利の放棄が債権者に損害を与える結果となる場合において、以下に掲
げる三条件を全て満たすときは、［確定］判決を得た債権者は、贈与あるいは権利放棄を取り消すよ
う、裁判所に請求することができる。即ち、

(1) 贈与あるいは権利放棄が、当該債権債務関係の成立以後に行われたこと。
(2) 贈与あるいは権利放棄が債権者に損害を与えることを、債務者が知っていること。
(3) 贈与あるいは権利放棄が債権者に損害を与えることを、贈与あるいは権利放棄の相手方が知っ

ていること。

-

มาตรา ๔๑๐

สินใช้ท่ีจำาเลยใช้ให้แก่เจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษาน้ันให้ถือว่าเท่ากับสินใช้ท่ีลูกหน้ีได้ใช้
Draft(1919): Ob.345 Code(1925): -

-

第 410条
被告［＝第三債務者］が［確定］判決を得ている債権者の請求に従って給付をしたときは、これを債
務者が［債権者に対して］した弁済と同じ効果を持つものと見なす。

-

มาตรา ๔๑๑

เมื่อศาลได้เพิกถอนการโอนฤๅการสละสิทธิแล้ว การคืนทรัพย์สินท่ีผู้ร ับโอนฤๅผู้ร ับการสละ
สิทธิพึงกระทำาน้ัน ให้บังกับตามบทแห่งลักษณคืนลาภมิควรได้ในฐานทุจริต

Draft(1919): Ob.346 Code(1925): -

-

第 411条
裁判所が贈与あるいは権利放棄の取り消しを命じたときは、その贈与あるいは権利放棄の相手方は、
［本法典中］不当利得の悪意ある受領者に関する章の規定に従って、その受領した財貨を返還しなけ
ればならない。

-
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มาตรา ๔๑๒

การเพิกถอนน้ันย่อมกระทำาให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้ีหมดทุกคน
Draft(1919): Ob.347 Code(1925): 239

-

第 412条
［贈与あるいは権利放棄の］取り消しは、全ての債権者の利益となるよう、これを行わなければなら
ない。

-

มาตรา ๔๑๓

สิทธิเรียกร้องให้เพิกถอนน้ันส้ินไปโดยอายุความปีหน่ึง นับแต่วันท่ีเจ้าหน้ีโดยคำาพิพากษารู้
เรื่องการโอนฤๅสละสิทธิน้ัน

Draft(1919): Ob.348 Code(1925): 240 sent.1
-

第 413条
［贈与あるいは権利放棄の］取り消しを［裁判所に］請求する権利は、債権者がその贈与あるいは権
利放棄の事実を知った日から起算して 1 年を経過したときに、時効によって消滅する。

-

มาตรา ๔๑๔

คดีเพิกถอนการโอนฤๅการสละสิทธิซ่ึงกระทำาเพื่อฉ้อฉลสิทธิของเจ้าหน้ีน้ัน หา้มมิให้ฟ้อง
ร้อง เมื่อเกินสิบปีภายหลังการโอนฤๅการสละสิทธิน้ันเป็นอันขาด

Draft(1919): Ob.349 Code(1925): 240 sent.2
-

第 414条
贈与あるいは権利放棄が［専ら］債権者の権利を侵害する目的でなされた場合においては、その取り
消しを［裁判所に］請求する権利は、その贈与あるいは権利放棄がなされた時点から 10 年を経過し
たときに［時効により］消滅したものとし、これ以後、訴えの提起を禁止する。 

-
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ภาค ๖
第六部

ความระงับหนี้
債権債務関係の消滅

ลักษณ ๑
第一章

การชำาระหน้ี
債務履行（弁済）

-

มาตรา ๔๑๕

บทท้ังหลายว่าด้วยการชำาระหน้ี แจ้งอยู่ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายน้ีแล้ว
Draft(1919): Ob.350 Code(1925): -

-

第 415条
債務の履行に関しては、本法典中［第二編］第四部にその全ての規定を収める。

-

ลักษณ ๒
第二章

ปลดหน้ี
免除

-

มาตรา ๔๑๖

เมื่อเจ้าหน้ีปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีเท่าใด หน้ีย่อมระงับเพียงเท่าปลดหน้ี
Draft(1919): Ob.351 Code(1925): 340

-

第 416条
債権者が債務者のために債務［の全部あるいは一部］を免除したときは、その債権債務関係は、免除
された限度において消滅する。

-

ลักษณ ๓
第三章

หักกลบลบหน้ี
相殺

-

มาตรา ๔๑๗

เมื่อบุคคลสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหน้ีและเป็นลูกหน้ีซ่ึงกันและกันในมูลหน้ีซ่ึงจะต้องใช้เงิน 
และเมื่อถึงกำาหนดจะชำาระไซร้ ท่านว่าหน้ีท้ังสองฝ่ายน้ันจะระงับด้วยกันหักกลบลบกัน เพื่อ
ลดจำานวนหน้ีให้น้อยลง เสมือนหน่ึงว่าได้ชำาระหน้ีกันตามจำานวนเงินท่ีหักน้ันก็ได้

Draft(1919): Ob.352 Code(1925): 341(I)
-

第 417条
当事者双方の個人が、金銭債務において相互に債権者であり、且つ債務者である場合において、［双
方の債務が］弁済期に至ったときは、［双方が］その対当額を現に弁済し合った場合と同様に、双方
の債務を［対当額につき］相殺によって消滅させ、各々の債務額を減ずることができる。

-
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มาตรา ๔๑๘

วิธีหักกลบลบหน้ีน้ัน ทำาได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหน่ึงบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหน่ึง
Draft(1919): Ob.353 Code(1925): 342(I)

-

第 418条
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってこれを行う。

-

มาตรา ๔๑๙

การหักกลบลบหน้ีน้ันย่อมเป็นผลต้ังแต่เวลาเมื่อคำาบอกกล่าวไปถึงอีกฝ่ายหน่ึง
Draft(1919): Ob.354 Code(1925): 342

-

第 419条
相殺は、その意思表示が相手方に到達した時点よりその効力を生じる。

-

มาตรา ๔๒๐

ถ้าหน้ีได้โอนไปเสียแล้ว ลูกหน้ีผู้ได้รับคำาบอกกล่าวการโอน ฤๅได้ยอมตกลงในการโอนน้ัน
แล้วจะเอาหน้ีอันตนอาจหักกลบลบกับผู้โอนไปหักกลบลบกับผู้รับโอนไม่ได้

Draft(1919): Ob.355 Code(1925): -

-

第 420条
債権が［第三者に］譲渡されたときは、既に［書面による］譲渡の通知を受け取り、あるいは譲渡を
承諾した債務者は、債権の譲渡人に対して行い得た相殺を、その譲受人に対しては行うことはできな
い。

-

มาตรา ๔๒๑

เมื่อศาลได้มีคำาสัง่ให้ยึดหน้ีไว้ก่อนพิพากษาก็ดี ฤๅภายหลังพิพากษาก็ดี ลูกหน้ีจะบอก
กล่าวหักกลบลบหน้ีน้ันไม่ได้

Draft(1919): Ob.356 Code(1925): 347
-

第 421条
裁判所が判決に先立って、あるいは判決後に債権の差押えを命じたときは、債務者は、当該債権との
相殺を行うことができない。

-

มาตรา ๔๒๒

การหักกลบลบหน้ีน้ัน แม้ว่าสถานท่ีซ่ึงจะต้องชำาระหน้ีท้ังสองฝ่ายจะต่างแห่งกัน ก็อาจหัก
กันได้ แต่ผู้ขอหักหน้ีต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง ถ้าหากเขาได้รับความเสีย
หายอย่างหน่ึงอย่างใด แต่การท่ีหักกลบลบหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.357 Code(1925): 343
-

第 422条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、これをすることができる。但し、この相殺が
原因で相手方に何らかの損害が生じた場合には、相殺を申し出た当事者は、相手方に対してその損害
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を賠償しなければならない。
-

มาตรา ๔๒๓

การจัดสรรในเรื่องหักกลบลบหน้ีน้ัน ท่านให้บังกับด้วยบทแห่งมาตรา ๓๑๗ ถึง ๓๒๒ 
อันว่าด้วยการชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.358 Code(1925): 423
-

第 423条
相殺に当たっての弁済の充当方法に関しては、債務履行に関する第 317条ないし第 322条の規定を適
用する。

-

ลักษณ ๔
第四章

หน้ีเกล่ือนกลืนกัน
混同

-

มาตรา ๔๒๔

มูลหน้ีอันใดมีบุคคลเดียวกันกลายมาเป็นท้ังเจ้าหน้ีและลูกหน้ีในขณะเดียวกันไซร้ ท่านวา่
หน้ีน้ันเป็นอันระงับด้วยเกล่ือนกลืนหายกันไป

Draft(1919): Ob.359 Code(1925): 353 sent.1
-

第 424条
ある債権債務関係において、同一者が債権者であると同時に債務者となったときは、その債権債務関
係は、混同によって消滅する。

-
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ลักษณ ๕
第五章

อายุความ
消滅時効

หมวด ๑
第一節

บทเบด็เสร็จทั่วไป
総則

-

มาตรา ๔๒๕

ถ้าเจ้าหน้ีไม่ใช้สิทธิในระหวา่งเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิน้ันส้ินไปโดยอายุ
ความ
Draft(1919): Ob.360 Code(1925): 163 Code(1992): 193/3

-

第 425条
債権者が法律で規定された期間内にその権利を行使しなかったときは、その権利は、時効によって消
滅する。

-

มาตรา ๔๒๖

ประโยชน์แห่งอายุความน้ัน หาอาจจะละเสียก่อนอายุความครบบริบูรณ์ได้ไม่ แต่เมื่อครบ
แล้ว จะละประโยชน์น้ันเสียในภายหลังก็ได้
Draft(1919): Ob.361 Code(1925): 192(I) sent.1 Code(1992): 193/24 sent.1

-

第 426条
消滅時効の利益は、その完成前に放棄することはできない。完成後には、これを放棄することができ
る。

-

มาตรา ๔๒๗

อายุความท่ีกฎหมายกำาหนดไว้น้ัน ผู้ใดหาอาจจะขยายออกฤๅย่นเข้าได้ไม่
Draft(1919): Ob.362 Code(1925): 191 Code(1992): 193/11

-

第 427条
法律によって定められた消滅時効は、何人もその期間を延長あるいは短縮することは許されない。

-

มาตรา ๔๒๘

เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ท่านวา่ศาลจะต้องอ้างเอาอายุความมาเป็นมูล
ยกฟ้องไม่ได้
Draft(1919): Ob.363 Code(1925): 193 Code(1992): 193/29

-

第 428条
［当事者自身による］消滅時効の援用がない限り、裁判所は、［その］消滅時効を理由に［当該請求
権に基づく］訴えを棄却することができない。

-

มาตรา ๔๒๙

อันว่าอายุความน้ัน ท่านให้นับแต่เวลาท่ีจะพึงใช้สิทธิได้เป็นต้นไป
Draft(1919): Ob.364 Code(1925): 169 sent.1 Code(1992): 193/12 sent.1

-
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第 429条
消滅時効は、当該権利を行使すべき時点から進行する。

-

มาตรา ๔๓๐

ถ้าเจ้าหน้ีอยู่ในฐานท่ีจะทวงถามให้ชำาระหน้ีมิได้จนกว่าจะได้บอกกล่าวแก่ลูกหน้ีก่อนไซร้ 
ท่านให้นับอายุความแต่เวลาแรกท่ีจะอาจส่งคำาบอกกล่าวได้
Draft(1919): Ob.365 Code(1925): 170(I) Code(1992): 193/13 sent.1

-

第 430条
債権者が債務者に［履行期の到来を］告知した後でなければ、履行の催告ができない場合は、その消
滅時効は、その告知ができる最初の時から進行する。

-

มาตรา ๔๓๑

ถ้าลูกหน้ียังไม่จำาต้องชำาระหน้ีจนกว่าระยะเวลาอันหน่ึงอันใดจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่
เวลาท่ีได้บอกกล่าวน้ันไซร้ ท่านให้นับอายุความต้ังแต่เมื่อระยะเวลาน้ันจะได้ส้ินไป

ถ้าลูกหน้ีจะต้องงดทำาการอันใด ท่านให้นับอายุความต้ังแต่เวลาท่ีขึ้นทำาการน้ัน
Draft(1919): Ob.366 Code(1925): 169, 170(II) Code(1992): 193/12 sent.2, /13 

sent.2
-

第 431条
I. 債務者に［履行期到来の］告知後もなお一定の履行猶予期間が与えられている場合には、消滅時効
は、その猶予期間が満了した時点より進行する。

II. 債務者に何らかの不作為を義務づける［請求権の］場合には、その消滅時効は、当該行為が為された
時点より進行する。

-

มาตรา ๔๓๒

เมื่ออายุความครบบริบูรณ์แล้ว ท่านให้ถือว่าสิทธิส้ินมาแต่เวลาเริ่มนับอายุความน้ัน
Draft(1919): Ob.367 Code(1925): 182 Code(1992): 193/25

-

第 432条
消滅時効が完成したときは、当該権利は、当然に時効の起算日に消滅したものと見なす。

-

มาตรา ๔๓๓

เมื่อหน้ีเป็นประธานระงับโดยอายุความแล้ว ดอกผลและอุปกรณ์ท้ังหลายซ่ึงเน่ืองแต่หน้ี
น้ันย่อมระงับไปดุจกัน
Draft(1919): Ob.368 Code(1925): 190 Code(1992): 193/26

-

第 433条
主たる債権が時効によって消滅したときは、その主たる債権に依存する全ての利息［請求権］および
従たる［請求権］もまた、同様に消滅する。

-

มาตรา ๔๓๔

ความระงับแห่งหน้ีโดยอายุความน้ัน ย่อมไม่ห้ามผู้รับจำานอง ฤๅเจ้าหน้ีผู้มีบุริมะสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินท่ีตนได้ยึดถือไว้ ในการท่ีจะเอามาตีใช้ให้พอแก่ใจตนเองจากทรัพย์สินอันจำานอง ฤๅ
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ทรัพย์สินท่ียึดถือไว้น้ัน
แต่กระน้ันก็ดี การใช้สิทธิอันน้ีย่อมจำากัดไม่ให้ผู้รับจำานองฤๅเจ้าหน้ีเรียกดอกเบ้ียท่ีค้างได้

กว่าหา้ปี
Draft(1919): Ob.369 Code(1925): 189 Code(1992): 193/27

-

第 434条
I. 債権の時効による消滅は、抵当権者、あるいは、既に差し押さえた［債務者の］財物に先取り特権を
有する債権者が［その担保権を］実行して抵当物、あるいは既に差し押さえた財物から債務の弁済を
受けることを妨げない。

II. しかしながら、抵当権者あるいは［先取り特権を有する］債権者が、既に 5 年以上滞納している利息
についてその担保権を実行することは許されない。

-

มาตรา ๔๓๕

สิทธิอันมีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ไร้ความสามารถซ่ึงไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมน้ัน อายุความ
ไม่ครบบริบูรณ์จนกวา่จะพ้นปีหน่ึง ภายหลังบุคคลน้ันได้ลุถึงความสามารถ ฤๅได้กลับคืนคง
ความสามารถ ฤๅได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมต้ังขึ้นแล้ว

แต่สิทธิอันมีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ไร้ความสามารถซ่ึงจะเป็นคดีต่อผู้แทนโดยชอบธรรม
ของตนน้ัน อายุความไม่ครบบริบูรณ์จนกว่าจะพ้นห้าปี ภายหลังบุคคลน้ันได้ลุถึงความ
สามารถ ฤๅได้กลับคืนคงความสามารถแล้ว
Draft(1919): Ob.370 Code(1925): 183. 184 Code(1992): 193/20, /21

-

第 435条
I. 法定代理人を有しない行為無能力者のために成立する権利は、その者が能力者となり、行為能力を回
復し、または法定代理人の選任を受けた時点から 1 年を経過するまでの間は、その消滅時効は完成し
ない。

II. これに対し、［法定代理人を有する］行為無能力者のために成立する権利が自己の法定代理人を相手
方とするときは、その者が能力者となり、または行為能力を回復した時点から 5 年を経過するまでの
間は、その消滅時効は完成しない。

-

มาตรา ๔๓๖

สิทธิอันมีอยู่เป็นคุณแก่สามีซ่ึงจะเป็นคดีต่อภริยา ฤๅสิทธิอันมีอยู่เป็นคุณแก่ภริยาซ่ึงจะ
เป็นคดีต่อสามีน้ัน อายุความไม่ครบบริบูรณ์จนกวา่จะขาดจากสามีภริยาแล้วปีหน่ึง
Draft(1919): Ob.371 Code(1925): 185 Code(1992): 193/22

-

第 436条
夫が妻に対して有する権利、あるいは妻が夫に対して有する権利については、婚姻の解消の時から 1
年を経過するまでの間は、その消滅時効は完成しない。

-

มาตรา ๔๓๗

หน้ีของผู้ตายเป็นฝ่ายจะได้ก็ดี ฝ่ายจะเสียก็ดี หากอายุความจะขาดลงภายในเวลาตำ่ากวา่ปี
หน่ึง นับแต่วันตายไซร้ ท่านให้ขยายอายุความน้ันออกไปเป็นปีหน่ึงนับแต่วันตาย
Draft(1919): Ob.372 Code(1925): 186 Code(1992): 193/23

-

― 98 ―



第二編 債権債務関係 第六部 債権債務関係の消滅 第五章 消滅時効

第 437条
死亡した者が関わる債権債務関係は、それが死亡者に利益をもたらすものであれ、不利益をもたらす
ものであれ、その消滅時効が死亡の日より 1 年に満たない時点に完成する場合においては、その消滅
時効の期間を死亡の日から 1 年を経る時点まで延長する。

-

มาตรา ๔๓๘

อายุความย่อมสะดุดหยุดด้วยเหตุต่อไปน้ี คือ
(๑) เพราะฟ้องคดียังศาล หากโจทย์ไม่ได้ละทิ้งคดี ฤๅศาลไม่ได้ยกฟ้องเสีย อน่ึงวนัที่โจทยย์ืน

ฟ้องยังศาลน้ัน ให้ถือว่าเป็นวันฟ้องคดี
(๒) เพราะยนืคำาร้องขอพิศูจน์หน้ีในคดีล้มละลาย หากเจ้าหน้ีไม่ได้ถอนใบพิศูจน์ ฤๅพนักงานไม่

ยกใบพิศูจน์เสีย
(๓) เพราะมอบคดีให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
(๔) เพราะรับสภาพหน้ี

Draft(1919): Ob.373 Code(1925): 172, 173, 174, 177 Code(1992): 193/14, /17(I), /18
-

第 438条
［請求権の］消滅時効は、次に掲げる事由によって、当然に中断する。即ち、

(1) ［債権者が］裁判所に訴えを提起したこと。但し、原告が訴えを放棄しないこと、または［＝
並びに］裁判所が訴えを却下［あるいは棄却］しなかった場合に限る。

(2) ［債権者が債務者の］破産手続きに参加して破産債権としての査定を申し立てたこと。但し、
債権者がその申し立てを放棄しなかったこと、または［＝並びに］担当官がその申し立てを却
下［あるいは棄却］しなかった場合に限る。

(3) 仲裁人に係争の仲裁を申し立てたとき。
(4) ［債務者が］債務を承認したとき。

-

มาตรา ๔๓๙

เมื่อฟ้องคดียังศาลแล้ว อายุความย่อมสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะพิพากษาคดีถึงท่ีสุด
Draft(1919): Ob.374 Code(1925): 175 Code(1992): -

-

第 439条
［債権者が］裁判所に訴えを提起したときは、［当該債権の］消滅時効は、確定判決が下されるまで
の間、当然に中断する。

-

มาตรา ๔๔๐

ถ้าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำานาจศาล และกำาหนดอายุความส้ินไปแล้วใน
ระหวา่งพิจารณาก็ดี ฤๅจะส้ินลงในระหวา่งหกเดือนภายหลังท่ีได้พิพากษาคดีถึงท่ีสุดก็ดี ให้
ขยายอายุความน้ันออกไปถึงหกเดือนภายหลังคำาพิพากษาน้ัน
Draft(1919): Ob.375 Code(1925): 176 Code(1992): 193/17(II)

-

第 440条
裁判所が裁判管轄権のないことを理由に［請求権者の］訴えを却下した場合において、訴訟手続き中
に［当該請求権の］消滅時効が既に完成しているとき、あるいは［訴えを退ける］裁判所の確定判決
の時から 6か月以内に完成するときは、その消滅時効の期間を確定判決の時から 6か月を経る時点ま
で延長する。

-
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มาตรา ๔๔๑

ในการพิสูจน์หน้ีในคดีล้มละลายน้ัน อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกวา่จะยกเลิกการล้มละลาย
ฤๅจนกวา่จะเฉล่ียทรัพย์รายได้เป็นครั้งท่ีสุด ตามแต่รูปความ
Draft(1919): Ob.376 Code(1925): 178(I) Code(1992): -

-

第 441条
［債権者が債務者の］破産手続きに参加して破産債権としての査定を申し立てたときは、［各々の］
事案に応じて、その破産手続きが取り消され、または破産財団の最後の配当が行われるまでの間、
［当該債権の］消滅時効は中断する。

-

มาตรา ๔๔๒

ในกรณีท่ีมอบให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกวา่จะได้ตัดสินคดี
ถึงท่ีสุด
Draft(1919): Ob.377 Code(1925): 179 Code(1992): 193/18

-

第 442条
仲裁人に係争の仲裁を申し立てたときは、最終的な裁定が下されるまでの間、［当該債権の］消滅時
効は中断する。

-

มาตรา ๔๔๓

การรับสภาพหน้ีน้ัน ต้องทำาอย่างหน่ึงอย่างใดดังน้ี คือ
(๑) ทำาเป็นหนังสือให้
(๒) ใช้ต้นเงินงวดใดงวดหน่ึง ฤๅใช้ดอกเบี้ยให้
(๓) ชำาระหน้ีให้บางส่วนด้วยประการอื่น
(๔) มีประกันให้ไวอ้ย่างใดอย่างหน่ึง

Draft(1919): Ob.378 Code(1925): 172 Code(1992): 193/14 No.1
-

第 443条
債務の承認としては、次に掲げるもののうち、何らか一種の行為が為されなければならない。即ち、

(1) ［承認の］書面の交付。
(2) 分割払いによる元金の部分的な返済、あるいは利息の支払い。
(3) それ以外の方法による部分的な債務の弁済。
(4) 何らかの担保の提供。

-

มาตรา ๔๔๔

การวางทรัพย์แทนชำาระหน้ี ไม่ทำาให้สะดุดหยุดอายุความ
Draft(1919): Ob.379 Code(1925): -

-

第 444条
［債務者が債権者に対する］弁済に代えて供託を行っても、そのことによって［債務の承認として、
当該債権の］消滅時効の中断は生じない。

-
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มาตรา ๔๔๕

เจ้าหน้ีผู้จะได้รับใช้เงินเป็นคราวๆ ตามมูลแห่งหน้ี มีสิทธิท่ีจะให้ลูกหน้ีทำาหนังสือรับสภาพ
หน้ีในเวลาหน่ึงเวลาใดก่อนอายุความครบบริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลง
Draft(1919): Ob.380 Code(1925): 180 Code(1992): 193/16

-

第 445条
定期的な給付を受け取る請求権を有する債権者は、［当該請求権の］消滅時効が未完成の間はいつで
も、その中断の証拠として、債務者に債務を承認する証書の交付を求めることができる。

-

มาตรา ๔๔๖

เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาท่ีล่วงไปก่อนน้ันย่อมไม่นับเข้าในอายุความ
Draft(1919): Ob.381 Code(1925): 181(I) Code(1992): 193/15(I)

-

第 446条
消滅時効が中断されたときは、それまでに経過した時間はもはや時効に算入されない。

-

มาตรา ๔๔๗

เมื่อเหตุท่ีทำาให้อายุความสะดุดหยุดลงน้ันสุดส้ินเวลาใด ท่านให้เริ่มนับอายุความใหม่แต่
เวลาน้ันสืบไป
Draft(1919): Ob.382 Code(1925): 181(II) Code(1992): 193/15(II)

-

第 447条
消滅時効は、その中断事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

-

หมวด ๒
第二節

ระยะอายุความ
消滅時効の期間

-

มาตรา ๔๔๘

อายุความกำาหนดสองปีในกรณีต่อไปน้ี คือ
(๑) การใช้ราคาทีค่้างชำาระแก่ลูกค้าของจำานวนยอ่ย
(๒) การใช้เงินค่ากินอยู่ทีค่้างชำาระแก่เจ้าของโรงแรม โฮเต็ล ฤๅทีอ่าศัยอย่างอื่นทำานองเดียวกัน
(๓) การใช้เงินเดือนที่นายจ้างค้างชำาระแก่ลูกจ้าง
(๔) การใช้ค่าระวาง พาหนะและอุปกรณ์ซึ่งค้างชำาระแก่ผู้ขนส่ง
(๕) การใช้ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
(๖) การใช้ค่าจ้างทำาของ กับทั้งค่าธรรมเนียมแพทย์ ทนายความ พะยาน และผู้เชี่ยวชาญ

Draft(1919): Ob.383 Code(1925): 165 Code(1992): 193/34
-

第 448条
次に掲げる場合においては、［債権の］消滅時効の期間を 2 年とする。即ち、

(1) 顧客に対する小額の売買代金の債権。
(2) 旅館、ホテル、その他類似の施設の所有者の有する、［宿泊客に対する］宿泊費および飲食費

の債権。
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(3) 被用者の有する、使用者に対する月給の債権。
(4) 運送人の有する、［荷物の］運送費、運搬手段の利用料、および付随の費用の債権。
(5) 動産の賃貸料の債権。
(6) 請負費、並びに医療費、弁護士費用、証人の費用、その他の専門家の手数料の債権。

-

มาตรา ๔๔๙

อายุความกำาหนดสองปีในกรณีต่อไปน้ี คือ
(๑) การใช้ราคาทีค่้างชำาระแก่พ่อค้าของจำานวนใหญ่
(๒) การใช้ดอกเบี้ย ฤๅเงินปันผล
(๓) การใช้ค่าเช่าอสังหาริมทรพัย์
(๔) บรรดาสินใช้อันจะต้องชำาระคราวๆ

Draft(1919): Ob.384 Code(1925): 166 Code(1992): 193/33
-

第 449条
次に掲げる場合においては、［債権の］消滅時効の期間を 5 年とする。即ち、

(1) 販売業者の有する、高額の売買代金の債権。
(2) 利息あるいは配当金の債権。
(3) 不動産の賃貸料の債権。
(4) 定期的な給付を受ける、あらゆる種類の債権。

-

มาตรา ๔๕๐

อายุความแห่งหน้ีท้ังหลายอันรัฐบาลเป็นเจ้าหน้ีน้ันมีกำาหนดสิบปี
Draft(1919): Ob.385 Code(1925): 167 Code(1992): 193/31

-

第 450条
政府を債権者とする全ての債権においては、その消滅時効の期間を 10 年とする。

-

มาตรา ๔๕๑

อายุความแห่งหน้ีอันเป็นผลจากคำาพิพากษาคดีถึงท่ีสุด ฤๅคำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ
น้ัน มีกำาหนดสิบปี
Draft(1919): Ob.386 Code(1925): 168 Code(1992): 193/32

-

第 451条
［裁判所の］確定判決あるいは仲裁人の最終的な裁定によって認められた債権においては、その消滅
時効の期間を 10 年とする。

-

มาตรา ๔๕๒

อายุความแห่งหน้ีอันกฎหมายมิได้บัญญัติระยะเวลาไว้วา่เท่าไรแล้ว ท่านให้มีกำาหนดสิบปี
Draft(1919): Ob.387 Code(1925): 164 Code(1992): 193/30

-

第 452条
法令によって消滅時効の期間が定められていない債権においては、これを 10 年とする。

-
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 ─    ─
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