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บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
第三編 各種契約

ลกัษณ ๑ ซื้อขาย
第一章 売買

หมวด ๑ สภาพและหลักสำาคัญของสัญญาซ้ือขาย
第一節 売買契約の本性と主原則

ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
第一款 総則

-

มาตรา ๔๕๓

อันว่าซื้ อขายน้ัน เปนสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิค์อืความเปนเจูาของ
ทรัพย์สินใหูแก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่าผู้ซื้ อ และผู้ซื้ อตกปากลงว่าจะใชูราคาทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้
ขาย

อน่ึงสิทธิ ท่านก็นับว่าเปนทรัพย์สินซึ่งขายกันไดู
Draft(1919): Ob.388, 389 Code(1929): 453

- 第 453条
I. 売買とは、当事者の一方、即ち売主が所有権、即ち［ある］財産の持ち主たることを他方当事者、即
ち買主に移転し、買主も売主に対してその財産の代金の支払いを承諾することを内容とする契約をい
う。

II. ［所有権以外の］権利もまた、売買の目的物とすることができる。
-

มาตรา ๔๕๔

การที่ค่้กรณีฝ่ายหน่ึงใหูคำามัน่ไวูก่อนว่าจะซื้ อฤๅขายน้ัน จะมีผลเปนการซื้ อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึง
ไดูบอกกล่าวความจำานงว่าจะทำาการซื้ อขายน้ันใหูสำาเร็จตลอดไป และคำาบอกกล่าวเช่นน้ันไดูไปถึง
บคุคลผู้ใหูคำามัน่แลูว

ถูาในคำามัน่มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่นน้ันไซรู ท่านว่าบุคคลผู้ใหูคำามัน่จะกำาหนด
เวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงใหูตอบมาเปนแน่นอนภายในเวลากำาหนดน้ัน
ก็ไดู ว่าจะทำาการซื้ อขายใหูสำาเร็จตลอดไปฤๅไม่ ถูาและไม่ตอบเปนแนน่อนภายในกำาหนดเวลาน้ันไซรู
คำามัน่ซึ่งไดูใหูไวูก่อนน้ันก็เปนอันไรูผล

Draft(1919): - Code(1929): 454
- 第 454条

I. 当事者の一方が［ある財産権を］売渡しまたは買取ろうとする旨を予め確約したときは、［その売買
契約は、］他方当事者がその売買を完結する意思を明言し、その意思表示が予約者に到達した時点よ
りその効力を生じる。

II. ［予約者のなした］確約中において［相手方が第 1項の］意思表示をするための期限が定められてい
ないときは、予約者は、相当の期間を定めた上で、相手方に対して売買を完結するか否かをその期間
内に確答するよう求めることができる。もし相手方がその期間内に確答しなかったときは、予約はそ
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第三編 各種契約 第一章 売買

の効力を失う。
-

มาตรา ๔๕๕

เมื่อกล่าวต่อไปเบื้ องหนูาถึงเวลาซื้ อขาย ท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทำาสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์
Draft(1919): Ob.390 Code(1929): 455

- 第 455条
以後［本節において］「売買の時点」とは、売買契約が効力を生じた時点を意味する。

-

มาตรา ๔๕๖

การซื้ อขายอสังหาริมทรพัย์ ถูามิไดูทำาใหูถ้กตูองตามกฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับการน้ันแลูว 
ท่านว่าเปนโมฆะ

วิธีน้ีใหูใชูถึงซื้ อขายเรือกำาป่ัน ฤๅเรือมีรวางต้ังแต่หกตันข้ึนไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีรวาง[ต้ัง]แต่หูา
ตันข้ึนไป ทั้งซื้ อขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อน่ึง สัญญาจะขายฤๅจะซื้ อทรัพย์สินอย่างใดๆ ดังว่ามาน้ีก็ดี คำามัน่ในการซื้ อขายทรัพย์สินเช่นว่า
น้ันก็ดี ถูามิไดูทำาเปนหนังสือ ฤๅมิไดูวางงานมัดจำา ฤๅมิไดูชำาระหน้ีบางส่วนแลูว ท่านว่าเปนโมฆะ

Draft(1919): Ob.391 Code(1929): 456
- 第 456条

I. 不動産の売買は、法令の規定に従ってするのでなければ、これを無効とする。

II. 外洋船その他積載量 6トン以上の船舶、蒸気船その他動力付きの積載量 5トン以上の船舶、筏［およ
び水上家屋］、ならびに駄獣の売買もまた、［本条第 1項と］同様とする。

III. なお、［本条第 1項ならびに第 2項に掲げられた］財産を［将来において］売買しようとする旨［＝
売買の本契約の締結］を合意する契約、ないしそのような財物の売買の予約は、それが書面をもって
なされなかった場合、または手付けの支払い若くは一部履行もなされてない場合には、これを無効と
する。

-

มาตรา ๔๕๗

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซื้ อขายน้ัน ผู้ซื้ อผู้ขายพึงออกใชูเท่ากันทั้งสองฝ่าย
Draft(1919): Ob.392 Code(1929): 457

- 第 457条
売買契約にかかる費用は、売主と買主の双方が同等にこれを負担する。

-

ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธ์ิ
第二款 所有権の譲渡

-

มาตรา ๔๕๘

กรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินที่ขายน้ัน ย่อมโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้ อในขณะเมื่อสัญญาซื้ อขายสำาเร็จ
บริบ้รณ์

Draft(1919): Ob.393 Code(1929): 458
- 第 458条

売買の目的物の所有権は、売買契約が完結し効力を生じた時点に、当然に売主から買主に移転する。
-
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มาตรา ๔๕๙

ถูาสัญญาซื้ อขายมีเง่ือนไข ฤๅเง่ือนเวลาบังคับไวู ท่านว่ากรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินยังไมโ่อนไปจนกว่า
การจะไดูเปนไปตามเง่ือนไข ฤๅถึงกำาหนดเง่ือนเวลาน้ัน

Draft(1919): Ob.394 Code(1929): 459
- 第 459条

売買契約に［停止］条件または履行期の定めが付されたときは、売買の目的物の所有権は、条件が成
就し、または履行期が到来するまで、移転しない。

-

มาตรา ๔๖๐

ในการซื้ อขายทรัพย์สินเปนประเภทน้ัน ท่านว่ากรรมสิทธิย์ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย ฤๅนับ ชัง่
ตวง วัด ฤๅคัดเลือก ฤๅทำาโดยวิธอีื่นเพื่อใหูบ่งตัวทรัพย์สินน้ันออกเปนแน่นอนแลูว

Draft(1919): Ob.395 Code(1929): 460
- 第 460条

［目的物の］種類のみを定めて締結した売買契約においては、［目的物として］目印を付け、個数を
数え、もしくは重量、嵩、長さを測定し、選別し、またはその他の特定方法を講じる時点まで、その
所有権は移転しない。

-

หมวด ๒ น่าท่ีและความรับผิดของผู้ขาย
第二節 売主の義務と責任

ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
第一款 納入義務

-

มาตรา ๔๖๑

ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรพัย์สินซึ่งขายน้ันใหูแก่ผู้ซื้ อ
Draft(1919): Ob.399 Code(1929): 461

- 第 461条
売主は、売買の目的物を買主に引渡さねばならない。

-

มาตรา ๔๖๒

การส่งมอบน้ันจะทำาอย่างหน่ึงอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่าเปนผลใหูทรัพย์สินน้ันไปอย่้ในเง้ือมมือของผู้
ซื้ อ

Draft(1919): Ob.400 Code(1929): 462
- 第 462条

［売買の目的物の］引渡しの方法は、結果的に当該目的物が買主の支配の下に置かれることになれ
ば、如何なるものでも良い。

-

มาตรา ๔๖๓

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สินซึ่งขายน้ันจากที่แห่งหน่ึงไปถึงอีกแห่งหน่ึงไซรู ท่านว่าการส่ง
มอบย่อมสำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้ขนส่ง

Draft(1919): Ob.401 Code(1929): 463

— 3 —



第三編 各種契約 第一章 売買

- 第 463条
［売買］契約において、［売買の］目的物をある地点から他の地点へと送致することが約されたとき
は、［売主による］目的物の引渡し［義務］は、運送者にそれを引渡した時点で完了する。

-

มาตรา ๔๖๔

ทรัพย์สินซึ่งขายน้ัน ตูองส่งมอบใหูตามสภาพที่เปนอย่้ในเวลาซื้ อขาย
Draft(1919): Ob.402 Code(1929): 464

- 第 464条
売買の目的物は、契約締結時の状態のまま［買主に］引渡されなければならない。

-

มาตรา ๔๖๕

ในการซื้ อขายสังหาริมทรัพย์น้ัน
(๑) หากว่าผู้ขายสง่มอบทรัพย์สินนอูยกว่าที่ไดูสัญญาไวู ท่านว่าผู้ซ้ือจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้

ซ้ือรับเอาทรัพยส์ินน้ันไวู ผู้ซ้ือก็ตูองใชูราคาตามสว่น
(๒) หากว่าผู้ขายสง่มอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู ท่านว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพยส์ินน้ันไวูแต่เพยีงตาม

สัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัดเสียทั้งหมดไม่รับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซ้ือรับเอาทรัพย์สิน
อันเขาสง่มอบเช่นน้ันไวูทั้งหมด ผู้ซ้ือก็ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายสง่มอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู ระคนกับทรัพย์สินอย่างอื่นอันมิไดูรวมอย่้ในขูอ
สัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพย์สนิไวูแต่ตามสัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัดเสยี
ทั้งหมดก็ไดู

Draft(1919): - Code(1929): 465
- 第 465条

動産の売買においては、次に掲げる規定に従う。

(1) 売主の引渡した目的物が約定された量に満たないときは、買主は、その受領を拒絶することができ
る。受領した場合は、買主は、その割合に従って代金を支払わなければならない。

(2) 売主の引渡した目的物が約定された量を超えるときは、買主はそのうち、約定された部分のみを受領
し、それを超える部分の受領を拒否することができる。引渡された物の全部を受領した場合は、買主

は、その割合に従って代金を支払わなければならない。
(3) 売主が約定された目的物と共に、約定されていないその他の財物も引渡したときは、買主は、約定さ
れた目的物のみを受領してそれ以外の物の受領を拒否するか、または全ての物の受領を拒否すること

ができる。
-

มาตรา ๔๖๖

ในการซื้ อขายอสังหาริมทรพัย์น้ัน หากว่าไดูระบุจำานวนเน้ือทีท่ั้งหมดไวู และผู้ขายส่งมอบ
ทรัพย์สินนูอยฤๅมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะปัดเสีย ฤๅจะรับเอาไวูและใชูราคาตามส่วน
ก็ไดู ตามแต่จะเลือก

อน่ึง ถูาขาดตกบกพร่องฤๅลำ้าจำานวนไม่เกินกว่ารูอยละหูาแห่งเน้ือที่ทั้งหมดอันไดูระบุไวูน้ันไซรู 
ท่านว่าผู้ซื้ อจำาตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้ ออาจจะเรียกใหูเพิกถอนสัญญาซื้ อขายเสียไดู
ในเมื่อขาดตกบกพร่องฤๅลำ้าจำานวนถึงขนาด ซึ่งจะหูามใจผู้ซื้ อมิใหูเขูาทำาสัญญาน้ันเสียแต่ตูนมอืแลูว

Draft(1919): - Code(1929): 466
-
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第 466条
I. 不動産の売買において、契約に目的物の面積が明言されているにもかかわらず、売主が引き渡した不
動産の面積がそれに満たないか、またはそれを超えるときは、買主は、その不動産の受領を拒否する
か、または受領した上で割合に従って代金を支払うか、どちらかを選択することができる。

II. なお、目的物たる不動産の不足分または超過分が契約に明記された面積の 100分の 5に満たない場合
は、買主は、それを受領した上で、その割合に従って代金を支払わなければならない。これに対し
て、不足または超過する割合が、買主に当該売買契約の締結を抑止していたであろう程度に及ぶ場合
は、買主は、契約の取消しを［裁判所に］請求することができる。

-

มาตรา ๔๖๗

ในขูอรบัผิดเพื่อการทีท่รัพย์ขาดตกบกพร่องฤๅลำ้าจำานวนน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนกำาหนด
ปีหน่ึงนับแต่เวลาส่งมอบ

Draft(1919): - Code(1929): 467
- 第 467条

［売買の目的物たる］財物を引渡した時点から 1年を経過したときは、その量の不足または超過の責
任を理由に、［売主に対する］訴えを提起することは［もはや］できない。

-

มาตรา ๔๖๘

ถูาในสัญญาไมม่ีกำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคาไซรู ผู้ขายชอบทีจ่ะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไวูไดู
จนกว่าจะใชูราคา

Draft(1919): Ob.403 Code(1929): 468
- 第 468条

売買契約において、代金の支払い期限が約定されていないときは、売主は、［買主より］代金の支払
いがある時点まで、売買の目的物を留置することができる。

-

มาตรา ๔๖๙

ถูาผู้ซื้ อลูมละลายก่อนส่งมอบทรพัย์สินก็ดี ฤๅผู้ซื้ อเปนคนลูมละลายแลูวในเวลาซื้ อขายโดยผู้ขาย
ไม่รู้ก็ดี ฤๅผู้ซื้ อกระทำาใหูหลักทรัพยท์ี่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงินน้ันเส่ือมเสีย ฤๅลดนูอยลงก็ดี ถึงแมู
ในสัญญาจะมีกำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินซึ่งขายไวูไดู เวูนแต่ผู้
ซื้ อจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

Draft(1919): Ob.404 Code(1929): 469
- 第 469条

売主が売買の目的物を引渡す以前に買主が破産したとき、売買契約の締結時には買主が既に破産して
いたが、売主がそれを知らなかったとき、代金支払いの担保として提供した財物を買主が滅失もしく
は劣化させたとき、これらのときには、たとえ代金の支払い時期が約定されていて［同時に目的物の
引き渡し時期も定められて］いる場合であっても、売主は、その目的物を留置する権利がある。但
し、買主が相当の担保を提供できる場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๔๗๐

ถูาผู้ซื้ อผิดนัด ผู้ขายซึ่งไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตามมาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อ
ไปน้ี แทนทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหน้ีไดู คือมจีดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้ อใหูใชูราคา และถูามีค่า
อุปกรณ์ รวมทั้งค่าอุปกรณ์ดูวย ภายในเวลาอันควร ซึ่งตูองกำาหนดลงไวูในคำาบอกกล่าวน้ันดวูย

ถูาผู้ซื้ อละเลยเสียไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำาทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดไดู
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Draft(1919): Ob.406 Code(1929): 470
- 第 470条

I. 買主が遅滞に陥った場合において、先行する条文［＝第 468条、第 469条］に基づいて売買の目的物
に対する留置権を行使した売主は、債務不履行に対する通常の救済方法に代えて、以下の方法を選択
することができる。すなわち、［売主は］、相当の期間を定めて買主に代金、ならびに付随的費用が
あるときはその全ての費用の支払いを、文書によって催告することができる。

II. 買主が［本条第 1項の催告に］応じることを怠ったときは、売主は、留置した目的物を競売に付すこ
とができる。

-

มาตรา ๔๗๑

เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้ขายหักเอาราคาและอุปกรณ์ทีคู่างชำาระแก่ตน
จากเงินน้ัน แลูวส่งมอบเงินที่เหลือใหูแก่ผู้ซื้ อโดยพลัน

Draft(1919): Ob.407 Code(1929): 471
- 第 471条

［第 470条第 2項の］競売の純益から、売主は、売買代金ならびに付随費用のうち未払い分を払い受
け、残金は遅滞なく買主に払い渡す。

-

ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่อง
第二款 瑕疵担保責任

-

มาตรา ๔๗๒

ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายน้ันชำารุดบกพร่องอย่างหน่ึงอย่างใดอนัเปนเหตุใหูเส่ือมราคา ฤๅเส่ือม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชูเป็นปกติก็ดี ประโยชนท์ี่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ซื่อมี
ทางแกูตามที่บัญญัติไวูในประมวลกฎหมายน้ี ลักษณการไม่ชำาระหน้ี

ความที่กล่าวมาในมาตราน้ียอ่มใชูไดู ท้ังที่ผู้ขายรู้อย่้แลูว ฤๅไม่รู้ว่าความชำารุดบกพร่องมีอย่้
Draft(1919): Ob.408 Code(1929): 472

- 第 472条
I. 売買の目的物に何らかの瑕疵があり、そのためにその物の［経済的］価値が減少し、またはその物の
使用における通常の効用もしくは契約で［殊に］意図された効用にとっての適性が減少した場合は、
買主は、本法典中の債務不履行の章［＝1923年民商法典第二編第四部第三章］に規定された救済を求
めることができる。

II. 本条［第 1項］は、売主がその瑕疵の存在を知っていたか否かにかかわらず、これを適用する。
-

มาตรา ๔๗๓

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือไดูรู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซ้ือขายว่ามีความชำารุดบกพร่อง ฤๅควรจะไดูรู้เช่นน้ัน หากไดูใชูความ

รมัดรวังอันจะพงึคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน
(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องน้ัน เปนอันเห็นประจักษ์แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซ้ือรับเอาทรัพยส์ินน้ันไวู

โดยมิไดูอิดเอื้ อน
(๓) ถูาทรัพย์สินน้ันไดูขายทอดตลาด

Draft(1919): Ob.409 Code(1929): 473
- 第 473条
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次に掲げる場合においては、売主は、［第 472条に規定された］責任を負わなくてもよい。
(1) 買主が［売買の目的物に］瑕疵のあることを、売買の時点において既に知っていた場合、または良識
ある個人に期待される注意を払っていれば知り得たはずであった場合。

(2) ［売主が売買の目的物を］引渡した時点で瑕疵の存在が既に明白に認められ、且つ［それにもかかわ
らず］買主が何の躊躇もせずに、それを受領した場合。

(3) 競売による売買の場合。
-

มาตรา ๔๗๔

ในขูอรบัผิดเพื่อชำารุดบกพร่องน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาปีหน่ึงนับแต่เวลาที่ไดูพบเห็น
ความชำารุดบกพร่อง

Draft(1919): Ob.410 Code(1929): 474
- 第 474条

［売買の目的物の］瑕疵に対する責任に基づく訴えは、当該瑕疵が発見された時点から 1年を経過し
たときは、もはや提起することができない。

-

ส่วนที่ ๓ ความรับผิดการรอนสิทธิ
第三款 権利の追奪に対する責任

-

มาตรา ๔๗๕

หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้ อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะ
บคุคลผู้น้ันมีสิทธิเหนือทรพัย์สินที่ไดูซื้ อขายกันน้ันอย่้ในเวลาซื้ อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี
ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิดในผลอันน้ัน

Draft(1919): Ob.412 Code(1929): 475
- 第 475条

売買の時点において既に、売買の目的物の上に権利を有していたことを理由として、または売主の責
任［＝売主が当該目的物上に権利を有していないこと］を理由として、買主の権利を争い、その物の
平穏な占有を妨害する［第三］者がいるときは、売主は、その［妨害に対する］責任を負わなければ
ならない。

-

มาตรา ๔๗๖

ถูาสิทธิของผู้ก่อการรบกวนน้ันผูซ้ื้ อรู้อย่้แลูวในเวลาซื้ อขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด
Draft(1919): Ob.413 Code(1929): 476

- 第 476条
買主が［第 475条の］妨害者の権利［の存在］を売買の時点で既に知っていたときは、売主は、その
［妨害に対する］責任を負わなくてもよい。

-

มาตรา ๔๗๗

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ันเกิดเปนคดีข้ึนระหว่างผู้ซื้ อกับบุคคลภายนอก ผู้ซื้ อชอบที่จะขอใหู
ศาลเรียกผู้ขายเขูาเปนจำาเลยร่วมฤๅเปนโจทก์ร่วมกับผู้ซื้ อในคดีน้ันไดู เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยชี้ขาดขูอ
พพิาทระหว่างผู้เป็นค่้กรณีทั้งหลายรวมไปเปนคดีเดียวกัน

Draft(1919): Ob.414 Code(1929): 477
- 第 477条

［買主の権利行使に対する］妨害が買主と［その権利を争う］第三者との訴訟事件に発展したとき
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は、買主は、売主を被告側または原告側の共同訴訟人として参加させ、以て当事者間の争点全てを単
一の訴訟手続きで裁決するよう［受訴］裁判所に請求することができる。

-

มาตรา ๔๗๘

ถูาผู้ขายเห็นเปนการสมควร จะสอดเขูาไปในคดีเพื่อปฏิเสธการเรียกรูองของบุคคลภายนอก ก็
ชอบที่จะทำาไดูดูวย

Draft(1919): Ob.415 Code(1929): 478
- 第 478条

売主は、［自らの意思で］相当と判断したときは、［買主の権利を争う］第三者の請求を争うために
［買主の共同訴訟人として］訴訟に参加することができる。

-

มาตรา ๔๗๙

ถูาการที่บคุคลภายนอกเรียกรูองเปนผลใหูทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันน้ันหลุดไปจากผู้ซื้ อทั้งหมดไซรู
ผู้ซื้ อชื่อว่าถ้กรอนสิทธิส้ินเชิง

ถูาว่าทรพัย์สินซึ่งซื้ อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้ อแต่บางส่วน ฤๅว่าทรัพย์สินน้ันตกอย่้ในบังคับแห่ง
สิทธอิย่างหน่ึงอย่างใด อนัเปนเหตุใหูทรัพย์สินน้ันเส่ือมเสียราคาก็ดี เส่ือมความเหมาะสมแก่การที่จะ
ใชูก็ดี เส่ือมความสดวกในการใชูสอยก็ดี เส่ือมประโยชนอ์ันจะพึงไดูแต่ทรัพย์สินน้ันก็ดี ผู้ซื้ อชื่อว่า
ถ้กรอนสิทธิแต่โดยส่วน

ในกรณีทั้งหลายเช่นว่าน้ัน ท่านว่าผู้ซื้ อมทีางแก่ตามความที่บัญญัติไวูในประมวลกฎหมายน้ี ลัก
ษณการไม่ชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.417, 418 Code(1929): 479
- 第 479条

I. ［権利を争う］第三者の請求が原因で、買主が売買の目的物の全てを喪失する結果となったときは、
これを買主の［売買の目的物に対する］権利が完全に追奪された場合と呼ぶ。

II. ［本条第 2項と同様の理由で］買主が売買の目的物を部分的に喪失したとき、または目的物上に［第
三者の有する］権利が成立しているために、その［経済的］価値、その物の使用の適性、利便性、も
しくはその物から得るべき効用が減少したときは、これを買主の［売買の目的物に対する］権利が部
分的に追奪された場合と呼ぶ。

III. ［本条第 1項および第 2項の］いずれの場合においても、買主は、本法典中の債務不履行の章［＝
1923年民商法典第二編第四部第三章］に規定された救済を求めることができる。

-

มาตรา ๔๘๐

ถูาอสังหาริมทรพัย์ตูองศาลแสดงว่าตกอย่้ในบังคับแห่งภาระจำายอมโดยกฎหมายไซรู ท่านว่าผู้ขาย
ไม่ตอูงรับผิด เวนูไวูแต่ผู้ขายจะไดูรับรองไวูในสัญญาว่าทรัพย์สินน้ันปลอดจากภาระจำายอมอย่างใดๆ
ท้ังส้ิน ฤๅปลอดจากภาระจำายอมอันน้ัน

Draft(1919): Ob.419 Code(1929): 480
- 第 480条

［売買の目的物たる］不動産が、［売買の後に］法定地役権を負担すべき旨の裁判所の判決を受けた
ときは、売主は、その責任を負わなくてもよい。但し、売主が契約中で、目的物たる不動産に何らの
地役権も成立していないこと、または当該地役権の存在しないことを保証していたときは、その限り
でない。

-
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มาตรา ๔๘๑

ถูาผู้ขายไม่ไดูเปนค่้ความในคดีเดิม ฤๅถูาผู้ซื้ อไดูประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก ฤๅ
ยอมตามที่บคุคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหูามมิใหูฟูองคดีในขูอรับผิดเพื่อการรอนสิทธิเมื่อพนู
กำาหนดสามเดือนนับแต่วันคำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด ฤๅนับแต่วันประนีประนอม ฤๅวันที่ยอมตาม
บคุคลภายนอกเรียกรูองน้ัน

Draft(1919): Ob.421 Code(1929): 481
- 第 481条

売主が本訴の訴訟当事者でない場合、または買主が［その権利を争う］第三者と［裁判上の］和解を
締結し、もしくはその主張を容認した場合において、本訴の確定判決の日、和解締結の日、もしくは
［第三者の主張の］容認の日から起算して 3か月が経過したときは、［買主は、］権利が追奪された
ことの責任に基づいて［売主を］訴えることはもはや許されない。

-

มาตรา ๔๘๒

ผู้ขายไม่ตอูงรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเปนดังกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาไม่มีการฟูองคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสิทธิของผู้ซ้ือไดูส้ญไปโดยความผิดของผู้ซ้ือเอง ฤๅ
(๒) ถูาผู้ซ้ือไม่ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขายพสิ้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ายผู้ซ้ือจะชะนะ 

ฤๅ
(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูองของผู้ซ้ือเสียเพราะความผิดของผู้ซ้ือเอง
แต่ถึงกรณีจะเปนอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมายเรียกใหูเขูามาในคดีและไม่ยอมเขูาว่าคดีร่วม

เปนจำาเลย ฤๅร่วมเปนโจทก์กับผู้ซื้ อไซรู ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด
Draft(1919): Ob.422 Code(1929): 482

- 第 482条
I. 次に掲げる場合においては、売主は、［買主が］権利を追奪されたことの責任を負わなくてもよい。

(1) ［買主からの］訴えの提起がなく、且つ、買主が権利を喪失したことには買主自身に責任があること
を、売主が証明できる場合。

(2) 買主が売主に対して訴訟への参加を要請せず、且つ、もし売主が訴訟へ参加していたならば、買主が
勝訴していたであろうことを、売主が証明できる場合。

(3) 売主も訴訟へ参加したが、［権利を喪失したことには］買主自身に責任があることを理由に、裁判所
が買主の訴えを棄却した場合。

II. 如何なる場合であれ、裁判所が売主に対して、買主と共に、原告側もしくは被告側共同訴訟人として
訴訟へ参加することを要請したにもかかわらず、売主がそれを拒否したときは、売主は、［買主が敗
訴した場合には、権利追奪の］責任を負わなければならない。

-
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ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาวา่จะไม่ต้องรับผิด
第四款 免責条項

-

มาตรา ๔๘๓

ค้่สัญญาซื้ อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิดเพื่อความชำารุดบกพร่องฤๅเพื่อการรอนสิทธิ
ก็ไดู

Draft(1919): Ob.423 Code(1929): 483
- 第 483条

売買契約の当事者は、［売買の目的物の］欠陥または［買主からの］権利追奪に対する売主の責任の
免責を合意することができる。

-

มาตรา ๔๘๔

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ย่อมไม่คูมุผู้ขายใหูพูนจากการตูองส่งเงินคืนตามราคา เวูนแต่จะ
ไดูระบุไวูเปนอย่างอื่น

Draft(1919): Ob.424 Code(1929): 484
- 第 484条

［第 483条に基づく売主の］免責条項は、売主の［売買］代金返還義務をも免除するものではない。
但し、別段の合意のある場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๔๘๕

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ไมอ่าจคูมุความรับผิดของผู้ขายในผลของการอนัผู้ขายไดูกระทำา
ไปเอง ฤๅผลแห่งขูอความจริงอนัผู้ขายไดูรู้อย่้แลูวและปกปิดเสีย

Draft(1919): Ob.425 Code(1929): 485
- 第 485条

［第 483条に基づく売主の］免責条項は、売主自らが［故意に］なした行為の結果、ならびに［売買
の時点で］既に売主には知れていたにもかかわらず秘匿していた事情の結果に対する責任をも免除す
るものではない。

-

หมวด ๓ น่าท่ีของผู้ซ้ือ
第三節 買主の義務

-

มาตรา ๔๘๖

ผู้ซื้ อจำาตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูรับซื้ อและใชูราคาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลัก
ษณชำานะหน้ี

Draft(1919): Ob.426 Code(1929): 486
- 第 486条

買主は、自らが買い取りを承諾した財物が提供されたときは、それを受領し、且つ本法典中の債務履
行に関する章の規定に従ってその代金を支払わなければならない。

-
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มาตรา ๔๘๗

อันราคาทรัพย์สินที่ขายน้ัน จะกำาหนดลงไวูในสัญญาก็ไดู ฤๅจะปล่อยใหูกำาหนดกันดูวยวิธอีย่างใด
อย่างหน่ึงดังไดูตกลงกันไวูในสัญญาน้ันก็ไดู ฤๅจะกำาหนดลงเด็ดขาดดูวยเจรจาว่าราคากันในระหว่างค่้
สัญญาก็ไดู

ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามาน้ันไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะตูองใชูราคาตามสมควรแก่เหตุ
Draft(1919): Ob.427 Code(1929): 487

- 第 487条
I. 売買の目的物の代金は、売買契約中にその価額を約定することも、［価額自体は］約定せずとも契約
中に合意した何らかの方法によって定めることとすることもでき、また、［契約後における］契約当
事者間の交渉により確定することもできる。

II. ［本条第 1項に］掲げるような方法による代価の規定が全く欠けるときは、買主は、事案に相当の価
額を代金として支払わなければならない。

-

มาตรา ๔๘๘

เมื่อผู้ขายจะตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่ขายไป ผู้ซื้ อชอบทีย่ึดหนว่งราคาไวู
ไดูทั้งหมดฤๅแต่บางส่วน เวนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

Draft(1919): Ob.411 Code(1929): 488
- 第 488条

売り渡された財物に欠陥のあることにつき、売主がその責任を負うべきときは、買主は、売買代金の
全部または一部を留置する権利を有する。但し、売主が相当の担保を提供し得る場合は、その限りで
ない。

-

มาตรา ๔๘๙

ถูาผู้ซื้ อถ้กผู้ร ับจำานองฤๅบุคคลผู้หน่ึงผู้ใดข่้ว่าจะฟูองคดีเรียกรูองเอาทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันน้ันก็ดี
ฤๅมีเหตุอันสมควรใหูผู้ซื้ อเชื่อว่าจะถ้กข้่เช่นน้ันก็ดี ท่านว่าผู้ซื้ อก็ชอบที่จะยึดหนว่งราคาไวูทั้งหมดฤๅ
บางส่วนไดูดุจกัน จนกว่าผู้ขายจะไดูบำาบัดภัยอนัน้ันใหูส้ินไปแลูว ฤๅจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่
สมควรใหูไดู

Draft(1919): Ob.420 Code(1929): 489
- 第 489条

買主が、売買の目的物たる財物の上に抵当権を有する者もしくは［その他の］第三者より、訴えを提
起してその物の引渡しを請求するという威圧を受けたとき、またはそのような威圧を受けるであろう
と信ずべき事由のあるときは、買主は、売主がそのような虞を解消し、または相当の担保を提供でき
るまで、売買代金の全部または一部を留置することができる。

-

มาตรา ๔๙๐

ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายน้ันเวลาใด ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอนั
เดียวกันน้ันเองเปนเวลากำาหนดใชูราคา

Draft(1919): - Code(1929): 490
- 第 490条

売買の目的物を引渡すべき期限が定められているときは、その期限の定めは、同時に代金支払いの期
限と推定される。

-
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หมวด ๔ การซ้ือขายเฉภาะบางอย่าง
第四節 特殊の売買

ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
第一款 買戻し特約付き売買

-

มาตรา ๔๙๑

อันว่าขายฝากน้ัน คือสัญญาซื้ อขายซึ่งกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้ อ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้
ขายอาจไถ่ทรพัย์น้ันคืนไดู

Draft(1919): Ob.429 Code(1929): 491
- 第 491条

買戻し特約付き売買とは、売主に売買の目的物を買い戻す権利のあることを合意しつつ、その物の所
有権を買主に移転する売買契約をいう。

-

มาตรา ๔๙๒

ทรัพย์สินซึ่งขายฝากน้ัน ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดในสัญญาก็ดี ฤๅภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด
ไวูก็ดี ท่านใหูถือเปนอนัว่ากรรมสิทธิไ์ม่เคยตกไปแก่ผู้ซื้ อเลย

Draft(1919): Ob.430 Code(1929): 492
- 第 492条

売主が契約で合意され、または法律で規定された期間内に目的物を買戻したときは、その物の所有権
は、初めより買主に移転しなかったものとみなす。

-

มาตรา ๔๙๓

ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซื้ อจำาหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซื้ อ
จำาหน่ายทรัพย์สินน้ันฝ่าฝืนสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใดๆ อนัเกิดแต่การน้ัน

Draft(1919): Ob.431 Code(1929): 493
- 第 493条

買戻し特約付き売買契約の当事者は、買主に目的物の転売を禁ずることを合意することができる。こ
の合意に反して目的物を転売したときは、買主は、この行為によって売主が被った損害を賠償する責
任を負わなければならない。

-

มาตรา ๔๙๔

ท่านหูามมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพูนเวลาดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถูาเปนอสงัหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปีนับแต่เวลาซ้ือขาย
(๒) ถูาเปนสังหาริมทรัพย์ กำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาซ้ือขาย

Draft(1919): Ob.433 Code(1929): 494
- 第 494条

買戻し権は、次に掲げる期間を経過したときは、もはやそれを行使することが許されない。

(1) ［目的物が］不動産の場合は、売買の時点より 10年を経過したとき。

(2) ［目的物が］動産の場合は、売買の時点より 1年を経過したとき。
-

มาตรา ๔๙๕
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ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่าซึ่งกล่าวมาในมาตราก่อนไซรู ท่านใหูลดลงมาเปนสิบปี
และปีหน่ึงตามประเภททรัพย์

Draft(1919): Ob.434 Code(1929): 495
- 第 495条

契約内に約定された買戻し期間が第 494条に規定された長さを超えるときは、それを、目的物の種類
に応じて［不動産の場合は］10年に、［動産の場合は］1年にそれぞれ短縮する。

-

มาตรา ๔๙๖

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่ตำ่ากว่าสิบปี ฤๅตำ่ากว่าปีหน่ึงตามประเภททรัพย์ ท่านว่าหาอาจจะ
ขยายเวลาน้ันในภายหลังไดูไม่

Draft(1919): Ob.435 Code(1929): 496
- 第 496条

契約内に約定された買戻し期間が、目的物の種類に応じて［不動産の場合には］10年に、また［動産
の場合には］1年にそれぞれ満たないときは、それを、事後に延長することは許されない。

-

มาตรา ๔๙๗

สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินน้ัน จะพึงใชูไดูแต่บุคคลเหล่าน้ี คือ
(๑) ผู้ขายเดิม ฤๅทายาทของผู้ขายเดิม ฤๅ
(๒) ผู้รับโอนสิทธิน้ัน ฤๅ
(๓) บุคคลซ่ึงในสัญญายอมไวูโดยเฉภาะว่าใหูเปนผู้ไถ่ไดู

Draft(1919): Ob.436 Code(1929): 497
- 第 497条

買戻し権は、次に掲げる者のみがこれを行使することができる。即ち、

(1) 元来の売主、およびその相続人、または
(2) この権利を譲り受けた者、または
(3) 契約内に、買戻し権者として特に指定された者。

-

มาตรา ๔๙๘

สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใชูไดูเฉภาะต่อบุคคลเหล่าน้ี คือ 
(๑) ผู้ซ้ือเดิม ฤๅทายาทของผู้ซ้ือเดิม ฤๅ
(๒) ผู้รับโอนทรัพย์สิน ฤๅรับโอนสิทธิเหนือทรพัย์สินน้ัน แต่ในขูอน้ีถูาเปนสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดูต่อ

เม่ือผู้รับโอนไดูรู้ในเวลาโอน ว่าทรพัย์สินตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน
Draft(1919): Ob.437 Code(1929): 498

- 第 498条
買戻し権は、特に次に掲げる者に対してのみ、これを行使することができる。即ち、

(1) 元来の買主、およびその相続人、または
(2) ［買戻し権の目的物たる］財物を譲り受けた者、およびこの物の上に［何らかの］権利の設定を受け
た者。但し、［目的物が］動産の場合には、［その財物またはその上の権利の］譲受人が、譲受けの

時点で［その物が］買戻し権を負担する事実を知っていたときに限る。
-

มาตรา ๔๙๙
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สินไถ่น้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดกันไวูว่าเท่าใดไซรู ท่านใหูไถ่ตามราคาที่ขายฝาก
Draft(1919): Ob.438 Code(1929): 499

- 第 499条
買戻し代金の価額が［売買契約中に］規定されていないときは、売渡しの価額をもって買戻しの価額
とする。

-

มาตรา ๕๐๐

ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้ อไดูออกไปน้ัน ผู้ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซื้ อพรูอมกับสินไถ่
ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ัน ผู้ไถ่พึงออกใชู

Draft(1919): Ob.439 Code(1929): 500
- 第 500条

I. 買戻し特約付き売買契約［において、売渡しの際］に、買主が出捐した手数料は、買戻し人が買戻し
代金の支払いと同時に、買主に償還しなければならない。

II. 手数料のうち、買戻しに要する部分は、買戻し人がこれを負担しなければならない。
-

มาตรา ๕๐๑

ทรัพย์สินซึ่งไถ่น้ัน ท่านว่าตูองส่งคืนตามสภาพที่เปนอย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินน้ันถ้ก
ทำาลาย ฤๅทำาใหูเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้ อไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะตอูงใชูค่าสินไหมทดแทน

Draft(1919): Ob.440 Code(1929): 501
- 第 501条

買戻しの目的物は、買戻しの時点での現状のまま、引き渡さねばならない。但し、買主の責めに帰す
べき事由によってそれが滅失し、または劣化したときは、買主は、その損害を賠償しなければならな
い。

-

มาตรา ๕๐๒

ทรัพย์สินซึ่งไถ่น้ัน ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูรับคนืไปโดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซื้ อเดิม ฤๅ
ทายาท ฤๅผู้ร ับโอนจากผู้ซื้ อเดิมก่อใหูเกิดข้ึนก่อนเวลาไถ่

อน่ึง การเช่าทรัพย์สินอันไดูลงทะเบียนต่อพนักงานเจูาน่าที่น้ัน หากมิใช่ทำาข้ึนเพื่อจะใหูเสียหาย
แก่ผู้ขายแลูว ท่านว่ากำาหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออย่อ้ีกเพียงใด ก็ใหูคงเปนอันสมบ้รณ์อย่้เพียงน้ัน 
แต่มิใหูเกินกว่าปีหน่ึง

Draft(1919): Ob.441 Code(1929): 502
- 第 502条

I. 買戻しの目的物は、元来の買主、その相続人、もしくは元来の買主からの転得者が買戻しに先だって
その目的物の上に設定した権利を全て消去した上で、買戻し人に引き渡されねばならない。

II. なお、登記係官の下で登記された、戻し特約付き売買の目的物の賃貸借は、それが売主に対する詐害
行為を目的にしたものでないときは、［買戻しの時点で］有効期間がなおどの程度残留するかにかか
わらず、その賃貸借は、［買戻し後も］１年を超えない限度で、その効力を保有する。

-
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ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำาพรรณนา ขายเผื่อชอบ
第二款 見本売買・品書き売買・試用売買

-

มาตรา ๕๐๓

ในการขายตามตัวอย่างน้ัน ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรพัย์สินใหูตรงตามตัวอย่าง
ในการขายตามคำาพรรณนา ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรพัย์สินใหูตรงตามคำาพรรณนา

Draft(1919): Ob.442(I) Code(1929): 503
- 第 503条

I. 見本売買においては、売主は、見本通りの財物を引渡さねばならない。

II. 品書き売買［もしくは銘柄売買］においては、売主は、品書き［もしくは仕様書］通りの財物を引渡
さねばならない。

-

มาตรา ๕๐๔

ในขูอรบัผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างฤๅไม่ตรงตามคำาพรรณนาน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองคดี
เมื่อพูนกำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาส่งมอบ

Draft(1919): Ob.443 Code(1929): 504
- 第 504条

見本または品書き［もしくは仕様書］と違う財物を引渡した場合の責任に関しては、その物を発送し
た時点から 1年を徒過したときは、もはや訴えを提起することができない。

-

มาตรา ๕๐๕

อันว่าขายเผื่อชอบน้ัน คอืการซื้ อขายกันโดยมีเง่ือนไขว่าใหูผู้ซื้ อไดูมีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สินก่อน
รับซื้ อ

Draft(1919): Ob.444 Code(1929): 505
- 第 505条

試用売買とは、買取り前に、目的物の品定めをする機会を買主に与えることを条件に締結される売買
契約をいう。

-

มาตรา ๕๐๖

การตรวจดท้รัพย์สินน้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้ขายอาจกำาหนดเวลาอันสมควร และบอก
กล่าวแก่ผู้ซื้ อใหูตอบภายในกำาหนดน้ันไดูว่าจะรับซื้ อฤๅไม่

Draft(1919): Ob.445 Code(1929): 506
- 第 506条

［第 505条に規定された目的物の］品定めにつき、その期限が合意されていないときは、売主は、適
切な期限を自ら定めて買主に通知し、［当該目的物を］買い受けるか否かをその期限までに回答する
よう請求することができる。

-

มาตรา ๕๐๗

ทรัพย์สินอันผู้ซื้ อจะพึงตรวจด้ก่อนผู้ขายจะส่งมอบน้ัน ถูาผู้ซื้ อไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดใน
สัญญาก็ดี ในคำาบอกกล่าวของผู้ขายก็ดี ท่านว่าสัญญาซื้ อขายน้ันก็เปนอนัระงับส้ินไป

Draft(1919): Ob.446 Code(1929): 507
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- 第 507条
売主が売買の目的物を引渡すに先立ち、買主がその品定めをするべき場合において、契約によって定
められた期限、または［第 506条の規定に基づいて］売主より通知された期限までに、買主が買い受
け［の意思表示］を行なわなかったときは、当該売買契約は、［以後］その効力を失う。

-

มาตรา ๕๐๘

เมื่อทรัพย์สินน้ัน ไดูส่งมอบแก่ผู้ซื้ อเพื่อใหูตรวจด้แลูว การซื้ อขายย่อมเปนอนับริบ้รณ์ในกรณีต่อ
ไปน้ี คอื

(๑) ถูาผู้ซ้ือมิไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซ้ือภายในเวลาที่กำาหนดไวูในสัญญา ฤๅโดยคำาบอกกล่าว ฤๅ
(๒) ถูาผู้ซ่ือไม่สง่ทรัพยส์ินคืนภายในเวลาดัง่กล่าวมาน้ัน ฤๅ
(๓) ถูาผู้ซ้ือใชูราคาทรัพยส์ินน้ันสิ้นเชิง ฤๅแต่บางสว่น ฤๅ
(๔) ถูาผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ ฤๅทำาประการอื่นอย่างใดอันเปนปริยายว่ารับซ้ือของน้ัน

Draft(1919): Ob.447 Code(1929): 508
- 第 508条

売買の目的物が品定めのために買主の手元に引渡された後、次に掲げる事態となった場合には、売買
契約は、その効力を生じたものとする。即ち、

(1) 契約中に規定され、または［売主より］通知された期限までに、買主が［当該目的物を］買い受ける
意思のない旨を明言しなかったとき。

(2) ［本条第 1号に掲げられた］期限内に、目的物を［売主に］返送しなかったとき。

(3) 買主が売買代金の全額またはその一部を支払ったとき。
(4) 買主が目的物を転売し、またはそれを買い受けたことを意味するその他の行為をしたとき。

-

ส่วนที่ ๓ ขายทอตลาด
第三款 競売買

-

มาตรา ๕๐๙

การขายทอดตลาดย่อมบริบ้รณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงดูวยเคาะไมู ฤๅดวูยกิริยาอื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถูายังมิไดูแสดงเช่นน้ันอย่้ตราบใด ท่านว่า
ผู้สู้ราคาจะถอนคำาสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนไดู

Draft(1919): Ob.453 Code(1929): 509
- 第 509条

競売買は、競り売人が木槌の合図もしくはその他競売買の慣習に従った何らかの挙動によって、［付
け値に対する］合意の意思を表示した時点で、その効力を生じる。そのような合意の意思表示が未だ
なされない限り、競り人は、自らが申し出た付け値をいつでも撤回することができる。

-

มาตรา ๕๑๐

ผู้ซื้ อในการขายทอดตลาดจะตูองทำาตามคำาโฆษนาบอกขาย และตามความขอูอื่นๆ ซึ่งผู้ทอดตลาด
ไดูแถลงก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉภาะรายไป

Draft(1919): Ob.454 Code(1929): 510
- 第 510条

競売買における買主［＝落札人］は、競売広告で示された売買条件、および競売買の開始に先立って
競り売人が特段に表明したその他の条件に従わなければならない。

-
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มาตรา ๕๑๑

ท่านหูามมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา ฤๅใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใดเขูาสู้ราคา ในการทอดตลาดซึ่งตนเปนผู้
อำานวยการเอง

Draft(1919): Ob.455 Code(1929): 511
- 第 511条

競り売人自身が自らの指揮する競売買に［競り人として］参加し、または他の者を使用して参加させ
ることは、これを許さない。

-

มาตรา ๕๑๒

ท่านหูามมิใหูผู้ขายเขูาสู้ราคาเอง ฤๅใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใดเขูาสู้ราคา เวูนแต่จะไดูแถลงไวูโดยเฉภาะใน
คำาโฆษนาบอกการทอดตลาดน้ันว่าผู้ขายถือสิทธิทีจ่ะเขูาสู้ราคาดูวย

Draft(1919): Ob.456 Code(1929): 512
- 第 512条

売主自身が競売買に［競り人として］参加し、または他の者を使用して参加させることは、これを許
さない。但し、競売買の広告において、売主に競売買に参加する権利を留保する旨を特段に表明した
場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๕๑๓

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ส้งสุดน้ันยังไม่เพียงพอ ผูท้อดตลาดอาจถอนทรพัย์สินจาก
การทอดตลาดไดู

Draft(1919): Ob.457 Code(1929): 513
- 第 513条

競り売人は、競り人の付けた最高値がなお不相応に低いと認めたときは、その目的物を競売買から取
下げることができる。

-

มาตรา ๕๑๔

ผู้สู้ราคาย่อมพูนความผ้กพนัในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อผู้อื่นสู้ราคาส้งข้ึนไป ไม่ว่าการที่ผูอ้ื่นสู้น้ัน
จะสมบ้รณ์ฤๅมิสมบ้รณ์ประการใด อีกประการหน่ึงเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายน้ันจากการทอดตลาดผู้สู้
ราคาก็พูนความผ้กพนัแต่ขณะที่ถอนน้ันดุจกัน

Draft(1919): Ob.458 Code(1929): 514
- 第 514条

競り人は、自らの付け値より高額の価額を他の競り人が申し出たときより、自らの付け値への拘束を
免れる。その際、他の競り人のその行為が有効か、もしくは何らかの点で無効かには関わらない。更
に、当該目的物の競売買が取下げられたときもまた、競り人は、その時点から［、自らの付け値へ
の］拘束を免れる。

-

มาตรา ๕๑๕

ผู้สู้ราคาส้งสุดตูองใชูราคาเปนเงินสด เมื่อการซื้ อขายบริบ้รณ์ ฤๅตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณา
บอกขาย

Draft(1919): Ob.459 Code(1929): 515
-
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第 515条
最高値を付けた競り人［＝落札人］は、売買契約の効力が生じた時点、または競売買の広告で規定さ
れた時点で、現金を以てその金額を支払わなければならない。

-

มาตรา ๕๑๖

ถูาผู้สู้ราคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินน้ันออกขายอีกซำ้าหน่ึง 
ถูาและไดูเงินเปนจำานวนสุทธิไมคูุ่มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนน้ันตอูงรับผิด
ในส่วนที่ขาด

Draft(1919): Ob.460 Code(1929): 516
- 第 516条

最高値を付けた競り人［＝落札人］が代金の支払いを怠ったときは、競り売人は、その財貨を再び競
売にかけねばならない。［しかしながら、再度の競売で］初回の競売の落札代金および競売費用［の
合計額］を上回る純益を得られなかったときは、初回の競売の落札人は、その不足分を支払う責任を
負わねばならない。

-

มาตรา ๕๑๗

ถูาเงินรายไดูในการทอดตลาดส่วนหน่ึงส่วนใดคูางชำาระอย่้ เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับ
ตามบทในมาตรา ๕๑๕ ฤๅมาตรา ๕๑๖ ไซรู ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะตูองรับผิด

Draft(1919): Ob.461 Code(1929): 517
- 第 517条

競り売人が第 515条もしくは第 516条の規定に従って執行することを怠ったため、競売買による収益
の一部が未払い状態にあるときは、競り売人は、その責任を負わねばならない。

-
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ลักษณ ๒ แลกเปลี่ยน
第二章 交換

-

มาตรา ๕๑๘

อันว่าแลกเปล่ียนน้ัน คอืสัญญาซึ่งค่้กรณีต่างยกทรพัย์สินส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหูแก่กัน เพื่อไดูทรพัย์สิน
ส่ิงอื่นมาแทน

Draft(1919): Ob.462 Code(1929): 518
- 第 518条

交換とは、当事者双方が［それぞれの］財物の所有権を［相手方に］譲渡し、別の財物で置き換え合
うことを目的とする契約をいう。

-

มาตรา ๕๑๙

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณซื้ อขายน้ัน ท่านใหูใชูถึงการแลกเปล่ียนดูวย โดยใหูถือว่าผู้เปนค่้
สัญญาแลกเปล่ียนเปนผู้ขาย ในส่วนทรัพย์สินซึ่งตนไดูส่งมอบ และเปนผู้ซื้ อในส่วนทรพัย์สินซึ่งตน
ไดูรับในการแลกเปล่ียนน้ัน

Draft(1919): Ob.463 Code(1929): 519
- 第 519条

売買契約に関する章の規定は、全てこれを交換に準用する。その際に交換の各当事者を、自らが［交
換を通じて］引き渡した財物に関しては売主として、受領した財物に関しては買主とみなす。

-

มาตรา ๕๒๐

ถูาค่้สัญญาฝ่ายหน่ึงในสัญญาแลกเปล่ียนตกลงจะโอนเงินเพิม่เขูากับทรัพย์สินส่ิงอื่นใหูแก่อีกฝ่าย
หน่ึงไซรู บททั้งหลายอนัว่าดูวยราคาในลักษณซื้ อขายน้ัน ใหูใชูถึงเงินเช่นว่าน้ันดวูย

Draft(1919): Ob.464 Code(1929): 520
- 第 520条

交換契約において、一方当事者が財貨に加えて［一定額の］金銭を共に相手方に提供することで合意
したときは、売買契約に関する章中、代金に関する規定をその金銭に準用する。

-
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ลกัษณ ๓ ให้
第三章 贈与

-

มาตรา ๕๒๑

อันว่าใหูน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ใหู โอนทรัพย์สินของตนใหูโดยเสน่หาแก่บุคคล
อีกคนหน่ึงเรียกว่า ผู้ร ับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินน้ัน

Draft(1919): Ob.465 Code(1929): 521
- 第 521条

贈与とは、当事者の一方の個人即ち贈与者が、他方の個人即ち受贈者に、自己の所有する財物を恩恵
として［＝無償で］与え、受贈者もそれを受領することを旨とする契約をいう。

-

มาตรา ๕๒๒

การใหูน้ันจะทำาดูวยปลดหน้ีใหูแก่ผู้ร ับ ฤๅดูวยชำาระหน้ีซึ่งผู้ร ับคูางชำาระอย่้ก็ไดู
Draft(1919): Ob.466 Code(1929): 522

- 第 522条
贈与は、相手方が［贈与者に対して］負う債務を免除すること、または相手方が不履行の責めにある
債務を［相手方に代わって］履行するすることによっても、これを行うことができる。

-

มาตรา ๕๒๓

การใหูน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ใหู
Draft(1919): Ob.470 Code(1929): 523

- 第 523条
贈与は、目的物を［相手方に］引き渡した時点より、その効力を生ずる。

-

มาตรา ๕๒๔

ในการใหูสิทธิชนิดที่เปนตราสารแก่กัน ถูาไม่ส่งมอบตราสารอันน้ันใหูแก่ผู้ร ับ และไม่บอกกล่าวใหู
ล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ันทราบดูวยไสรู ท่านว่าการใหูย่อมไม่สมบ้รณ์

Draft(1919): - Code(1929): 524
- 第 524条

［当事者が］文書を交して設定する種類の権利を贈与する場合においては、受贈者にその証書を引渡
さず、且つ、その権利の相手方たる債務者に対して［贈与の事実を］通知することもないときは、そ
の贈与は、効力を生じない。

-

มาตรา ๕๒๕

การใหูทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันตูองทำาเอกสารต่อพนักงานน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อไดูทำาต่อ
พนักงานผู้เปนเจูาน่าที่ถ้กตูองตามระเบียบ ในกรณีเช่นน้ี ท่านว่าการใหูยอ่มบริบ้รณ์โดยมิพักตูองส่ง
มอบ

Draft(1919): Ob.468 Code(1929): 525
- 第 525条

売買の場合に、登記官の面前で証書を作成することを要件とする財物については、贈与の場合におい
ても、登記官の面前で規則に従い証書を作成したときにのみ、その効力を生ずる。この場合において
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は［贈与は、目的物の］引渡しを待たずにその効力を生ずる。
-

มาตรา ๕๒๖

ถูาไดูใหูทรัพย์สินดวูยทำาเอกสารต่อหนูาพนักงานผู้เปนเจูาหนูาที่แลูว และผู้ใหูไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สินน้ันแก่ผู้ร ับไซรู ท่านว่าผู้ร ับชอบที่จะเรียกใหูส่งมอบตัวทรัพย์สินฤๅราคาแทนทรัพย์สินน้ัน
ไดู แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหน่ึงอย่างใดดูวยอีกไดู

Draft(1919): Ob.469 Code(1929): 526
- 第 526条

登記官の面前で証書を作成して財物の贈与がなされたにもかかわらず、贈与者が受贈者にその財物を
引渡さないときは、受贈者は、目的物の引渡しまたはその価額の支払いを請求することができる。但
し、損害賠償の支払いを重ねて請求することはできない。

-

มาตรา ๕๒๗

ถูาตกลงกันว่าทรัพย์สินที่ใหูจะพึงส่งมอบเปนงวดๆ ท่านว่าผู้ใหูจะเลิกการใหูทรัพย์สินเสียแต่งวด
ใดๆ ขูางน่าก็ทำาไดู โดยวิธีการอันเดียวกันกับเมื่อใหู

อน่ึงถูาผู้ใหูตาย การใหูในงวดขูางน่าก็ยอ่มเปนอันระงับส้ินไป
Draft(1919): Ob.471 Code(1929): 527

- 第 527条
I. 贈与として定期的に財物を給付する旨を合意したときは、贈与者は、贈与時と同一の方法を用いるこ
とによって、［いつにても］次期よりの給付を解除することができる。

II. なお、［定期給付を約する］贈与は、贈与者が死亡したときに、当然に次期の給付より失効する。
-

มาตรา ๕๒๘

ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูน้ันมคี่าภาระติดพันอนัหน่ึงอันใด และผู้รับละเลยเสียไม่ชำาระค่าภาระติดพันอัน
น้ันไซรู ท่านว่าผู้ใหูชอบที่จะเพิกถอนการใหูน้ันเสียไดู

Draft(1919): Ob.475, 476 Code(1929): 528
- 第 528条

贈与の目的物たる財物に何らかの義務が付帯する場合に、受贈者がその付帯義務の履行を怠ったとき
は、贈与者は、その贈与を取り消すことができる。

-

มาตรา ๕๒๙

ถูาทรัพย์สินที่ใหูมีราคาไมพ่อกับการที่จะชำาระค่าภารติดพันไซรู ท่านว่าผู้ร ับจะตอูงชำาระแต่เพียง
เท่าราคาทรัพย์สินเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.479 Code(1929): 529
- 第 529条

［負担付き贈与の場合において］贈与の目的物の価額が付帯義務の負担額に満たないときは、受贈者
は、贈与の目的物の価額を限度にその付帯義務を履行すれば足りる。

-

มาตรา ๕๓๐

ถูาการใหูน้ันมีค่าภารติดพัน ท่านว่าผู้ใหูจะตูองรับผิดเพื่อความชำารุดบกพร่อง ฤๅเพื่อการรอนสิทธิ
เช่นเดียวกันกับผู้ขาย แต่ท่านจำากัดไวูว่าไม่เกินจำานวนค่าภารติดพนั

Draft(1919): Ob.480 Code(1929): 530
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- 第 530条
負担付き贈与の場合においては、贈与者は、［目的物に隠れた］瑕疵があったとき、または［第三者
が目的物上に有する権利の故に受贈者が］権利を追奪されたときは、［売買契約における］売主と同
様に、その責任を負わなければならない。但し、［受贈者の］負担額をその限度とする。

-

มาตรา ๕๓๑

อันผู้ใหูจะเรียกถอนคืนการใหูเพราะเหตุผู้ร ับประพฤติเนรคุณน้ัน ท่านว่าอาจจะเรียกไดูแต่เพียง
ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ถูาผู้รับไดูประทุษรูายตอ่ผู้ใหูเปนความผิดฐานอาญาอย่างรูายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณอาญา 
ฤๅ

(๒) ถูาผู้รับไดูทำาใหูผู้ใหูเสียช่ือเสียง ฤๅหม่ินประมาทผู้ใหูอย่างรูายแรง ฤๅ
(๓) ถูาผู้รับไดูบอกปัดไม่ยอมใหสูิ่งของจำาเปนเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ใหูในเวลาที่ผู้ใหูยากไรูและผู้รับยังสามารถจะ

ใหูไดู
Draft(1919): - Code(1929): 531

- 第 531条
次に掲げる場合においては、贈与者は、受贈者の背信的な振る舞いを理由として贈与の目的物の返還
を請求することができる。

(1) 受贈者が刑法上の重大な罪を犯して、贈与者に対して危害を加えた場合。
(2) 受贈者が贈与者の名誉を著しく毀損し、若くは著しく中傷した場合。
(3) 贈与者が貧窮した際に、受贈者になお経済的な余力があるにもかかわらず、贈与者に対して、生活の
維持に必要な物資の提供を徒に拒んだ場合。

-

มาตรา ๕๓๒

ทายาทของผู้ใหูอาจเรียกใหูถอนคืนการใหูไดูแต่เฉภาะในเหตุที่ผู้ร ับไดูฆ่าผู้ใหูตายโดยเจตนาและ
ไม่ชอบดูวยกฎหมาย ฤๅไดูกีดกันผู้ใหูไวูมิใหูถอนคืนการใหู

แต่ว่าผู้ใหูไดูฟูองคดีไวูแลูวอย่างใดโดยชอบ ทายาทของผู้ใหูจะว่าคดีอนัน้ันต่อไปก็ไดู
Draft(1919): Ob.481 Code(1929): 532

- 第 532条
I. 受贈者が故意を以て且つ不法に贈与者を殺害した場合、または［生前中、贈与者が贈与の目的物の返
還を求めたにもかかわらず］返還すまいと贈与者に対して妨害を加えた場合に限り、贈与者の相続人
は、その目的物の返還を請求することができる。

II. ［本条第 1項の場合の他、］贈与者が［生前中に受贈者に対して］合法的に訴えを提起していたとき
は、贈与者の相続人は、その訴訟を承継することができる。

-

มาตรา ๕๓๓

เมื่อผู้ใหูไดูใหูอภัยแก่ผู้ร ับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ันแลูวก็ดี ฤๅเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวหกเดือนนับ
แต่เหตุเช่นน้ันไดูทราบถึงบุคคลผู้ชอบทีจ่ะเรียกถอนคืนการใหูไดูน้ันก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคนืการ
ใหูไดูไม่

อน่ึง ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพนูเวลาสิบปีภายหลังเหตุการณ์เช่นว่าน้ัน
Draft(1919): Ob.485 Code(1929): 533

-

— 22 — 



第三編 各種契約 第三章 贈与

第 533条
I. 贈与者が受贈者の背信的な振る舞いに対して免罪を与えた場合、またはその事件について［贈与の目
的物の］返還請求権を有する者が知った時点から起算して 6か月が経過した場合には、もはや［贈与
の目的物の］返還請求をすることができない。

II. なお、［本条第 1項に規定された］事件が生じた時点から起算して既に 10年を経過したときは、［贈
与の目的物の］返還請求の訴えを提起することは許されない。

-

มาตรา ๕๓๔

เมื่อถอนคืนการใหู ท่านใหูส่งคนืทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยลาภมิ
ควรไดู

Draft(1919): - Code(1929): 534
- 第 534条

［贈与の目的物たる］財物の返還は、本法典中の不当利得に関する規定に従って、これを行なわなけ
ればならない。

-

มาตรา ๕๓๕

การใหูอันจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าจะถอนคนืเพราะเหตุเนรคุณไม่ไดู คือ
(๑) ใหูเปนบำาเหน็จสินจูางโดยแทู
(๒) ใหสูิ่งที่มีค่าภารติดพัน
(๓) ใหูโดยน่าที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหใูนการสมรส

Draft(1919): - Code(1929): 535
- 第 535条

次に掲げる場合においては、背信を理由とした［贈与の目的物の］返還を請求することはできない。
即ち、

(1) 本来は労務提供に対する報酬であるが［形式的に］贈与の形をとっている場合。
(2) 付帯義務付きの財物を贈与する場合。
(3) 宗教上のお布施としてなされた贈与の場合。
(4) 婚姻中に［配偶者間で］なされた贈与の場合。

-

มาตรา ๕๓๖

การใหูอันจะใหูเปนผลต่อเมื่อผู้ใหูตายน้ัน ท่านใหูบังคับดูวยบทกฎหมายว่าดูวยมฤดกและ
พินัยกรรม

Draft(1919): Ob.486 Code(1929): 536
- 第 536条

贈与者の死亡を条件に効力を生じる贈与については、本法典中の相続および遺言に関する規定を適用
する。

-
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ลกัษณ ๔ เช่าทรัพย์
第四章 賃貸借

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
第一節 総則

-

มาตรา ๕๓๗

อันว่าเช่าทรัพย์สินน้ัน คอืสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้ใหูเช่า ตกลงใหูบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้เช่า ไดูใชูฤๅไดูรับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงชัว่ระยะเวลาอนัมีจำากัด และผู้เช่า
ตกลงจะใหูค่าเช่าเพื่อการน้ัน

Draft(1919): Ob.487 Code(1929): 537
- 第 537条

財物の賃貸借とは、当事者の一方の個人、即ち賃貸人が、他方の個人、即ち賃借人に、何らかの財物
の使用または収益を期間を限って許諾し、これに対して賃借人が賃料の支払いに同意することにより
成立する契約をいう。

-

มาตรา ๕๓๘

เช่าอสังหาริมทรัพย์ หากมิไดูทำาเปนหนังสือ ท่านว่าเปนโมฆะ
อน่ึงถูาเช่ากันมีกำาหนดกว่าสามปีข้ึนไป หากมิไดูจดทะเบียนต่อพนักงานผู้เปนเจูาน่าที่ดูวยไซรู 

ท่านว่าการเช่าน้ันคงเปนอนัสมบ้รณ์แต่เพียงสามปี
Draft(1919): Ob.488 Code(1929): 538

- 第 538条
I. 不動産の賃貸借［契約］は、書面をもってなしたのでなければ、これを無効とする。

II. なお、3年を超える期間を約した場合において、［証書の作成に加えて］登記官の面前で登記したの
でなければ、その賃貸借は、3年間に限って効力を有する。

-

มาตรา ๕๓๙

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาเช่าน้ัน ค่้สัญญาพึงออกใชูเสมอกันทั้งสองฝ่าย
Draft(1919): Ob.489 Code(1929): 539

- 第 539条
［不動産を目的とする］賃貸借契約を締結するために要する費用は、契約当事者双方が同等の割合で
これを負担する。

-

มาตรา ๕๔๐

อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านหูามมิใหูเช่ากันกำาหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถูาไดูสัญญากันไวูเปนกำา
หนดเวลานานกว่าน้ัน ท่านก็ใหูลดลงมาเปนสามสิบปี

อน่ึงกำาหนดเวลาเช่าดัง่กล่าวน้ี เมื่อส้ินลงแลูวจะต่อสัญญาอีกก็ไดู แต่ตูองอย่าใหูเกินสามสิบปีนับ
แต่วนัต่อสัญญา

Draft(1919): Ob.491, 492 Code(1929): 540
-
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第 540条
I. 不動産は、30年を超える期間を定めてこれを賃貸することを禁ずる。30年を超える期間を定めて契約
したときは、この期間を 30年に短縮する。

II. なお、［本条第 1項に規定する不動産賃貸借の］期間が経過したときは、契約を更新することができ
る。ただし［その期間は、］契約［更新］の日から 30年を超えることができない。

-

มาตรา ๕๔๑

สัญญาเช่าน้ัน จะทำากันเปนกำาหนดว่าตลอดอายุของผู้ใหูเช่าฤๅของผู้เช่าก็ใหูทำาไดู
Draft(1919): Ob.493 Code(1929): 541

- 第 541条
［動産を目的物とする］賃貸借契約は、賃貸人または賃借人の終身に渡る［不定期の］期間のため
に、これを締結することができる。

-

มาตรา ๕๔๒

บคุคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อนัเดียวกันอาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านว่า
ทรัพย์ตกไปอย่้ในเง้ือมมอืผู้เช่าคนใดก่อนดูวยสัญญาเช่าทรัพย์น้ัน คนน้ันมีสิทธยิิ่งกว่าคนอื่น ๆ

Draft(1919): Ob.494 Code(1929): 542
- 第 542条

複数の個人がそれぞれに賃貸借契約を根拠に同一の動産について権利を争う場合において、そのうち
の何れかの者が賃貸借契約に基づいて既に当該動産を掌中のものとするときは、その者が他の賃借人
に優先する。

-

มาตรา ๕๔๓

บคุคลหลายคนเรียกรูองเอาอสังหาริมทรัพย์อันเดียวกัน อาศยัม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย 
ท่านใหูวินิจฉัยดัง่ต่อไปน้ี

(๑) ถูาการเช่าน้ันเปนประเภทซ่ึงมิไดูบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึงไดู
ทรพัย์สินไปไวูในเงื้ อมมือก่อนดูวยสัญญาเช่าของตนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

(๒) ถูาการเช่าทุกๆ รายเปนประเภทซ่ึงบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ท่านใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึงไดู
จดทะเบียนการเช่าของตนก่อนน้ัน มีสิทธิยิง่กว่าคนอื่น ๆ

(๓) ถูาการเช่ามีทั้งประเภทซ่ึงตูองจดทะเบียนและประเภทซ่ึงไม่ตูองจดทะเบียนตามกฎหมายยันกันอย่้
ไซรู ท่านว่าผู้เช่าที่ไดูจดทะเบียนการเช่าของตนก่อนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ เวูนแต่ผู้เช่าคนอื่นจะ
ไดูทรัพย์สินน้ันไปไวูในเงื้ อมมือดวูยการเช่าของตนเสียแต่ก่อนวันจดทะเบียนน้ันแลวู

Draft(1919): Ob.495 Code(1929): 543
- 第 543条

複数の個人がそれぞれに賃貸借契約を根拠に同一の不動産について権利を争う場合においては、次の
ように裁定する。

(1) ［それら全ての］賃貸借の種類が、登記を要件とする旨を法律が規定しているものでないときは、賃
貸借契約に基づいて既に当該不動産を占有する者を他の賃借人に優先する。

(2) それら全ての賃貸借の種類が、登記を要件とする旨を法律が規定しているものであるときは、他の者
に先駆けて自らの賃貸借契約を登記した者を最も優先する。

(3) それらの賃貸借契約に、法律によって登記を要件とされるものと要件としないものの両方の種類のも
のがあるときには、他の者に先駆けて自らの賃貸借契約を登記した者を最も優先する。但し、その登

記の日に先駆けて、自らの賃貸借契約に基づいて当該不動産を既に占有する者が他にいる場合は、そ

の限りでない。
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-

มาตรา ๕๔๔

ทรัพย์สินซึ่งเช่าน้ัน ผู้เช่าจะใหูเช่าช่วง ฤๅแบ่งใหูเช่าช่วงต่อไปอีกทอดหน่ึงก็ดี ฤๅโอนสิทธิของตน
อันมีในทรัพย์สินน้ัน ไม่ว่าทั้งหมดฤๅแต่บางส่วน ใหูแก่บุคคลภายนอกก็ดี ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่ เวูน
แต่จะไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถูาผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันน้ี ผู้ใหูเช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู
Draft(1919): Ob.544, 545 Code(1929): 544

- 第 544条
I. 賃借人が賃借物の全部を、若くは分割して一部を第三者に転貸し、または当該賃借物上に有する権利
を、その全てか若くは一部のみかを問わず、第三者に譲渡することは、これを厳禁する。但し、賃貸
借契約で別段の合意がなされた場合は、その限りでない。

II. 賃借人が［本条第 1項の］規定に違反したときは、賃貸人は、その賃貸借契約を解除することができ
る。

-

มาตรา ๕๔๕

ถูาผู้เช่าเอาทรพัย์สินซึ่งตนเช่าไปใหูผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหน่ึงโดยชอบ ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมตูอง
รับผิดต่อผู้ใหูเช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่าน้ี หากผู้เช่าช่วงจะไดูใชูค่าเช่าใหูแก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่า
ผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ผู้ใหูเช่าไดูไม่

อน่ึงบทบัญญัติอันน้ี ไม่หูามการที่ผู้ใหูเช่าจะใชูสิทธิของตนต่อผู้เช่า
Draft(1919): Ob.546 Code(1929): 545

- 第 545条
I. 賃借人が合法的にその賃借物を他の者に転貸する場合には、その転借人は、本来の賃貸人に対して直
接にその責任を負う。この場合においては、［たとえ］転借人が転貸人［＝本来の賃借人］に対して
既に賃料を支払ったとしても、これを以て本来の賃貸人に対して対抗することができない。

II. なお、［本条第 1項の］この規定は、賃貸人が賃借人に対して自らの権利を行使することを妨げるも
のではない。

-

หมวด ๒ น่าท่ีและความรับผิดของผู้ให้เช่า
第二節 賃貸人の義務と責任

-

มาตรา ๕๔๖

ผู้ใหูเช่าจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าน้ันในสภาพอันซ่อมแซมดีแลูว
Draft(1919): Ob.497 Code(1929): 546

- 第 546条
賃貸人は、賃借物を［必要な］修繕を施した良好な状態で［賃借人に］引渡さなければならない。

-

มาตรา ๕๔๗

ผู้เช่าตูองเสียค่าใชูจ่ายไปโดยความจำาเปนและสมควรเพื่อรักษาทรพัย์สินซึ่งเช่าน้ันเท่าใด ผู้ใหูเช่า
จำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้เช่า เวูนแต่ค่าใชูจ่ายเพื่อบำารุงรักษาตามปกติและเพื่อซอ่มแซมเพียงเล็กนูอย

Draft(1919): Ob.499 Code(1929): 547
- 第 547条
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賃借人は、賃借物の保存に必要かつ相当な限りで、その費用を［予め］支弁しなければならない。賃
貸人は、［後に］賃借人に対してその費用を弁償［＝償還］しなければならない。但し、日常的な補
修費ならびに小額の修繕費は、この限りでない。

-

มาตรา ๕๔๘

ถูาผู้ใหูเช่าส่งมอบทรัพย์สินโดยสภาพไม่เหมาะแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชู ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญา
ก็ไดู

Draft(1919): Ob.500 Code(1929): 548
- 第 548条

賃貸人が財物［＝賃借物］を、その使用で意図された効用に適しない状態のまま賃借人に引渡したと
きは、賃借人は、その契約の解除［賃貸借の解約］をすることができる。

-

มาตรา ๕๔๙

การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ใหูเช่าในกรณีชำารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผล
แห่งขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดก็ดี เหล่าน้ี ท่านใหูบังคับดวูยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวล
กฎหมายน้ี ว่าดูวยการซื้ อขายอนุโลมความตามควร

Draft(1919): Ob.501, 506, 516 Code(1929): 549
- 第 549条

賃借物の引渡し、賃借物に瑕疵がある場合ならびに［賃借人が］賃借物に対する権利を追奪された場
合の賃貸人の責任、同責任を免れるとする契約条項の効力など、これら全ての事項に関しては、本法
典中の売買に関する規定を準用する。

-

มาตรา ๕๕๐

ผู้ใหูเช่ายอ่มตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องอนัเกิดข้ึนในระหว่างเวลาเช่า และผู้ใหูเช่าตูอง
จัดการซ่อมแซมทุกอย่างบันดาซึ่งเปนการจำาเปนข้ึน เวนูแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายฤๅจารีต
ประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงตูองทำาเอง

Draft(1919): Ob.498 Code(1929): 550
- 第 550条

賃貸借の期間中に生じた賃借物の瑕疵については、賃貸人がその責任を負い、必要な限りでのあらゆ
る種類の修繕を手配しなければならない。但し、法令または慣習によって賃借人自らが行なうべき種
類の修繕については、その限りでない。

-

มาตรา ๕๕๑

ถูาความจำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินซึ่งเช่าน้ันไม่เปนเหตุถึงแก่ผู้เช่าจะตูองปราศจากการใชู ฤๅ
การทำาประโยชน์ และผู้ใหูเช่ายังแกูไขไดูไซรู ผู้เช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้ใหูเช่าใหูจัดการแกูไขความจำา
รุดบกพร่องน้ันก่อน ถูาและผู้ใหูเช่าไม่จัดทำาใหูคนืดีภายในเวลาอนัสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.503 Code(1929): 551
- 第 551条

賃借物の瑕疵が［賃借で意図された］その使用または収益を不能とするまでには至らない程度のもの
であり、且つその修復が賃貸人にもなお可能であるときは、賃借人は、相当の期間内に修復の手配を
すべき旨を賃貸人に予め通告しなければならない。［賃借人からの通告後、］相当の期間内に賃貸人
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がその手配に着手しないときは、賃借人は、賃貸借契約を解除することができる。
-

หมวด ๓ น่าท่ีและความรับผิดของผู้เช่า
第三節 賃借人の義務と責任

-

มาตรา ๕๕๒

อันผู้เช่าจะใชูทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ใชูกันตามประเพณีนิยมปรกติ ฤๅการดัง
กำาหนดไวูในสัญญาน้ัน ท่านว่าหาอาจจะทำาไดูไม่

Draft(1919): Ob.517 Code(1929): 552
- 第 552条

賃借人がその賃借物を、慣習上認められた通常の用途または賃貸借契約で定められた用途以外の目的
のために使用することは、これを禁止する。

-

มาตรา ๕๕๓

ผู้เช่าจำาตูองสงวนทรัพย์สินที่เช่าน้ันเสมอกับที่วิญญ้ชนสงวนจะพึงสงวนทรพัย์สินของตนเอง และ
ตูองบำารุงรักษาทั้งทำาการซ่อมแซมเล็กนูอยดวูย

Draft(1919): Ob.518, 519 Code(1929): 553
- 第 553条

賃借人は、良識ある個人が自らの財産を管理するのと同様の注意をもって賃借物を保存し、［そのた
めに必要とされる］些細な修繕は、自ら施さなければならない。

-

มาตรา ๕๕๔

ถูาผู้เช่ากระทำาฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒, ๕๕๓ ฤๅฝ่าฝืนขูอสัญญา ผู้ใหูเช่าจะบอกกล่าวใหู
ผู้เช่าปฏิบัติใหูถ้กตูองตามบทกฎหมาย ฤๅขูอสัญญาน้ันๆ ก็ไดู ถูาและผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามที่
บอกกล่าวไปน้ันไซรู ท่านว่าผู้ใหูเช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.520 Code(1929): 554
- 第 554条

賃借人が第 552条もしくは第 553条の規定、または契約条項に違反して行為したときは、賃貸人は、
法令の規定または契約に従って行為するよう賃借人に対して請求することができる。［それにもかか
わらず］賃借人がその請求に従うことを怠ったときは、賃貸人は、契約の解除［賃貸借の解約］をす
ることができる。

-

มาตรา ๕๕๕

ผู้เช่าจำาตูองยอมใหูผู้ใหูเช่าฤๅตัวแทนของผู้ใหูเช่าเขูาตรวจด้ทรัพย์สินที่เช่าเปนครั้งคราวโดยระยะ
เวลาอันสมควร

Draft(1919): Ob.522 Code(1929): 555
- 第 555条

賃借人は、賃貸人またはその代理人が時折、適切な時間に渡って賃借物の状態を検査することを容認
しなければならない。

-

— 28 — 



第三編 各種契約 第四章 賃貸借

มาตรา ๕๕๖

ถูามีเหตุจะตูองซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเช่าน้ันเปนการเร่งรูอนในระหว่างเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าตูอง
ยอมใหูผู้ใหูเช่าทำาการซ่อมแซม แมูการน้ันจะทำาความลำาบากแก่ตน และทำาใหูตนตูองปราศจากไดู
ใชูสอยทรัพย์สินน้ันไปบางส่วนก็ตูองยอม แต่ถูาการซ่อมแซมน้ันกินเวลากว่าส่ีสิบวันข้ึนไป ท่านใหู
ลดค่าเช่าลงตามส่วน ถูาการซ่อมแซมเปนสภาพถึงแก่จะใชูทรัพย์สินน้ันเพื่อการพักอาศัยอย่้ไม่ไดูที
เดียว ท่านว่าผู้เช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.523 Code(1929): 556
- 第 556条

緊急に賃借物を修繕する必要が賃貸借契約の期間内に生じたときは、賃借人は、たとえ不便をもたら
す場合でも、賃貸人が修繕を行なうことを受忍しなければならない。［その修繕が原因で］賃借物の
使用を部分的に断念せざるを得ない場合も、また同様である。しかしながら、その修繕が 40日を超え
る期間を要するときは、［賃貸人は、］賃借料をその割合に従って減額しなければならない。［ま
た、］その修繕が原因で［賃借物たる家屋に］全く居住することができない状態となるときは、賃借
人は、契約を解除することができる。

-

มาตรา ๕๕๗

ในกรณีอย่างใดๆ ดังกล่าวต่อไปน้ี คอื
(๑) ถูาทรัพย์สินที่เช่าน้ันชำารุดควรที่ผู้ใหูเช่าจะตูองซ่อมแซมก็ดี 
(๒) ถูาจะตูองจัดการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อปัดปูองภยันตรายแก่ทรัพยส์ินน้ันก็ดี
(๓) ถูาบุคคลภายนอกรุกลำ้าเขูามาในทรัพย์สนิที่เช่า ฤๅเรียกอูางสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงเหนือทรพัย์สินน้ันก็

ดี
ในเหตุดัง่กล่าวน้ัน ใหูผู้เช่าแจูงเหตุแก่ผู้ใหูเช่าโดยพลัน เวนูแต่ผู้ใหูเช่าจะไดูทราบเหตุน้ันอย่้ก่อน
แลูว

ถูาผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ีไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในเมื่อผู้ใหู
เช่าตูองเสียหายอย่างใดๆ เพราะความละเลยชักชูาของผู้เช่าน้ัน

Draft(1919): Ob.524 Code(1929): 557
- 第 557条

I. 以下に掲げる場合においては、賃借人は、その事態を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。但
し、賃貸人が既に周知しているときは、その限りでない。

(1) 賃借物に、賃貸人が修繕しなければならないほどの毀損が生じた場合。
(2) 賃借物に深刻な危害が及ぶことを予防するために、何らかの措置を講じなければならない場合。
(3) 第三者が賃借物［たる住居］に闖入し、または賃借物に対する何らかの権利を主張する場合。

II. 賃借人が［本条第 1項の］この規定に従わなかったために、その怠慢遅滞が原因で賃貸人に何らかの
損害が生じた場ときは、賃借人は、その責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๕๕๘

อันทรพัย์สินที่เช่าน้ัน ถูามิไดูรับอนุญาตของผู้ใหูเช่าก่อน ผู้เช่าจะทำาการดัดแปลงฤๅต่อเติมอย่าง
หน่ึงอย่างใดหาไดูไม่ ถูาและผู้เช่าทำาไปโดยมิไดูรับอนุญาตของผู้ใหูเช่าเช่นน้ันไซรู เมื่อผู้ใหูเช่าเรียก
รูอง ผู้เช่าจะตูองทำาใหูทรัพย์สินน้ันกลับคนืคงสภาพเดิม ทั้งจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในความส้ญหาย
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ฤๅบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมน้ันดวูย
Draft(1919): Ob.525, 527 Code(1929): 558

- 第 558条
賃借物は、予め賃貸人の許諾を得なければ、賃借人がそれを改造しまたは増築することは許されな
い。賃貸人からそのような許諾を得ることなく、賃借人がそうした行為をしたときは、賃借人は、賃
貸人の請求に基づいて賃借物を原状に戻さなければならない。また、改造増築が原因で賃借物が滅失
または毀損したときは、賃借人は、賃貸人に対してその責任も負わなければならない。

-

มาตรา ๕๕๙

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาฤๅโดยจารีตประเพณีว่าจะพึงชำาระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านใหูชำาระเมื่อส้ิน
ระยะเวลาอันไดูตกลงกันไวทูุกคราวไป กล่าวคอืว่าถูาเช่ากันเปนรายปีก็พึงชำาระค่าเช่าเมื่อส้ินปี ถูาเช่า
กันเปนรายเดือนก็พึงชำาระค่าเช่าเมื่อส้ินเดือน

Draft(1919): Ob.528 Code(1929): 559
- 第 559条

賃借料の支払いは、契約中に特段の取り決めもなく、また慣習上の規定もない場合には、合意された
契約期間の満期時毎にこれを行なうものとする。即ち、年をもって賃貸借を合意した場合には１年の
終了時に、また月極めで合意した場合には月の終了時に、賃借料を支払うものとする。

-

มาตรา ๕๖๐

ถูาผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า ผู้ใหูเช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู
แต่ถูาค่าเช่าน้ันจะพึงส่งเปนรายเดือน ฤๅส่งเปนระยะเวลายาวกว่ารายเดือนข้ึนไป ผู้ใหูเช่าตูอง

บอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าใหูชำาระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำาหนดอย่าใหูนูอยกว่าสิบหูาวัน
Draft(1919): Ob.529 Code(1929): 560

- 第 560条
I. 賃借人が賃借料を支払わないときは、賃貸人は、契約を解除することができる。

II. 但し、賃借料を 1ヵ月毎、またはそれ以上の期間毎に支払うべき場合は、賃貸人は、［契約の解除
に］先立って 15日以上の期間を定めて賃借人に賃借料の支払いを請求しなければならない。

-

มาตรา ๕๖๑

ถูามิไดูทำาหนังสือลงลายมือชื่อของค่้สัญญาแสดงไวูต่อกันว่าทรัพย์สินที่ใหูเช่ามีสภาพเปนอย่้
อย่างไร ท่านใหูสันนิฐานไวูก่อนว่าผู้เช่าไดูรับทรัพย์สินที่เช่าน้ันไปโดยสภาพอนัซ่อมแซมดีแลูว และ
เมื่อเลิกสัญญา ฤๅสัญญาระงับไป ผู้เช่าก็ตูองส่งคืนทรัพย์สินในสภาพเช่นน้ัน เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า
ทรัพย์สินน้ันมิไดูซ่อมแซมไวูดีในขณะที่ส่งมอบ

Draft(1919): Ob.531 Code(1929): 561
- 第 561条

［賃貸借契約の締結時に、］賃借物がどのような状態［で賃借人に引渡された］かを記述し、且つ両
当事者が署名した書面を作成しなかったときは、その賃借物は、修繕の完了した良好な状態で賃借人
に引渡されたものと推定する。［その場合には、］賃借人は、当該契約を解除し、または契約が終了
した時点で、その賃借物を同様の状態で返還する義務を負う。但し、賃借物の引渡しの時点でその修
繕が完了していなかったことを立証し得る場合は、その限りでない。

-
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มาตรา ๕๖๒

ผู้เช่าจะตูองรับผิดในความส้ญหายฤๅบุบสลายอย่างใดๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัย์สินที่เช่า เพราะความ
ผิดของผู้เช่าเอง ฤๅของบุคคลซึ่งอย่้กับผู้เช่า ฤๅของผู้เช่าช่วง

แต่ผู้เช่าไม่ตูองรับผิดในความศ้นย์หายฤๅบุบสลายอันเกิดแต่การใชูทรัพย์สินน้ันโดยชอบ
Draft(1919): Ob.530(II)(III) Code(1929): 562

- 第 562条
I. 賃借人自身、賃借人の同居者または転借人の責めに帰すべき事由によって、賃借物が滅失し、または
何らかの毀損を被ったときは、賃借人は、その責任を負わなければならない。

II. しかしながら、正当な使用が原因で生じた賃借物の滅失毀損については、賃借人は、その責任を負わ
なくてもよい。

-

มาตรา ๕๖๓

คดีอันผู้ใหูเช่าจะฟูองผู้เช่าเก่ียวแก่สัญญาเช่นน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพูนกำาหนดหกเดือนนับ
แต่วนัส่งคนืทรัพย์สินที่เช่า

Draft(1919): Ob.532 Code(1929): 563
- 第 563条

賃借人が賃借物を返還した日から 6ヵ月を徒過したときは、賃貸人が賃借人に対してその契約に関す
る訴えを提起することは、もはや許されない。

-

หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
第四節 賃貸借契約の消滅

-

มาตรา ๕๖๔

อันสัญญาเช่าน้ัน ท่านว่ายอ่มระงับไปเมื่อส้ินกำาหนดเวลาที่ไดูตกลงกันไวู มิพักตอูงบอกกล่าวก่อน
Draft(1919): Ob.534 Code(1929): 564

- 第 564条
賃貸借契約は、合意した期間が満了した時点で当然に消滅し、［賃貸人が相手方に］事前に通知する
必要はない。

-

มาตรา ๕๖๕

การเช่าถือสวนน้ัน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันปีหน่ึง
การเช่านาก็ใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดท้ำานาปีหน่ึง

Draft(1919): Ob.535 Code(1929): 565
- 第 565条

I. 果樹園の賃貸借は、1年をその期間として締結されたものと推定する。

II. 水田の賃貸借は、1年［のうち、田植えから稲刈りまでの］農繁期をその期間として締結されたもの
と推定する。

-

มาตรา ๕๖๖

ถูากำาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกัน ฤๅไม่พึงสันนิษฐานไดูไซรู ท่านว่าค่้สัญญาฝ่ายใด
จะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำาหนดชำาระค่าเช่าก็ไดูทุกระยะ แต่ตอูงบอก
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กล่าวแก่อีกฝ่ายหน่ึงใหูรู้ตัวก่อนชัว่กำาหนดเวลาชำาระค่าเช่าระยะหน่ึงเปนอย่างนอูย แต่ไม่จำาตูองบอก
กล่าวล่วงน่ากว่าสองเดือน

Draft(1919): Ob.536 Code(1929): 566
- 第 566条

合意の内容に賃貸借契約の期間が規定されていないとき、または［＝且つ］推定することもできない
ときは、賃借料の支払いが約された期間が終了する毎に、当事者のどちらからでも、契約を解除こと
ができる。しかし［その場合には、］少なくとも賃借料支払い期間 1期［を予告期間として］事前に
他方当事者に［契約の解除を］通知しなければならない。但し、2カ月以上の［予告］期間をおく必
要はない。

-

มาตรา ๕๖๗

ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายไปทั้งหมดไซรู ท่านว่าสัญญาเช่าก็ยอ่มระงับไปดูวย
Draft(1919): Ob.537 Code(1929): 567

- 第 567条
賃借物の全体が滅失したときは、賃貸借契約も当然、同時に消滅する。

-

มาตรา ๕๖๘

ถูาทรัพย์สินซึ่งใหูเช่าส้ญหายไปแต่เพียงบางส่วน และมิไดูเปนเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้
เช่าจะเรียกใหูลดค่าเช่าลงตามส่วนที่ส้ญหายก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ัน ถูาผู้เช่าไม่สามารถใชูสอยทรัพย์ส่วนที่ยังคงเหลืออย่้น้ันสำาเร็จประโยชน์ไดูดัง่ที่ไดู
มุ่งหมายเขูาทำาสัญญาเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.538 Code(1929): 568
- 第 568条

I. 賃借物が部分的に滅失し、且つそのことにつき賃借人に何らの責めもないときは、賃借人は、滅失し
た部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。

II. ［本条第 1項の］その場合において、残余部分だけでは契約締結時に意図した用益を得られないとき
は、賃借人は、契約を解除ことができる。

-

มาตรา ๕๖๙

อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์น้ันย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิท์รพัย์สินซึ่งใหูเช่า
ผู้ร ับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและน่าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าน้ันดูวย

Draft(1919): Ob.539 Code(1929): 569
- 第 569条

I. 不動産の賃貸借契約は、賃借物の所有権の移転［のみ］を理由として消滅することはない。

II. ［所有権の］取得者は、移転者［＝元の賃貸人］が賃借人に対して有していた権利のみならず、義務
もまた同時に継承する。

-

มาตรา ๕๗๐

ในเมื่อส้ินกำาหนดเวลาซึ่งไดูตกลงกันไวูน้ัน ถูาผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอย่้ และผู้ใหูเช่ารู้ความน้ัน
ไมท่ักทูวงไซรู ท่านใหูถือว่าค่้สัญญาเปนอนัไดูทำาสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำาหนดเวลา

Draft(1919): Ob.542 Code(1929): 570
-
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第 570条
約定された賃貸借期間が満了した場合において、賃借人が賃借物の占有をなおも継続し、且つ賃貸人
もその事実を知りながら争わないときは、両当事者は、期間を定めずに契約を更新したものとみな
す。

-

มาตรา ๕๗๑

ถูาสัญญาเช่าที่นาระงับลง ฤๅเลิก ฤๅเพิกถอน เมื่อผู้เช่าไดูเพาะปล้กขูาวแลูวไซรู ท่านว่าผู้เช่ายอ่ม
มีสิทธิที่จะครองนาน้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก่ียวเก็บ แต่ตูองเสียค่าเช่า

Draft(1919): Ob.543 Code(1929): 571
- 第 571条

水田の賃貸借契約が消滅し、解除され、または［裁判所によって］取り消された場合において、賃借
人が既に種播き［田植え］を完了していたときは、賃借人は当然に、収穫が完了するまでの期間、当
該水田の占有を継続することができる。但し、賃借料は支払わなければならない。

-
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ลกัษณ ๕ เช่าซื้อ
第五章 買取り選択権付き賃貸借

-

มาตรา ๕๗๒

อันว่าเช่าซื้ อน้ัน คือสัญญาซึ่งเจูาของทรัพย์สินใหูเช่า และใหูคำามัน่ว่าจะขายทรพัย์สินน้ันใหูแก่ผู้
เช่าเมื่อใชูเงินเปนจำานวนเท่าน้ันเท่าน้ีคราว

สัญญาเช่าซื้ อน้ัน หากมิไดูทำาเปนหนังสือ ท่านว่าเปนโมฆะ
Draft(1919): - Code(1929): 572

- 第 572条
I. 買取り選択権付き賃貸借とは、物の所有権者がその物を賃貸すると同時に、賃借人が一定額の金銭を
一定の回数だけ支払った場合には、賃借物を賃借人に売り渡すことを確約する契約をいう。

II. 買取り選択権付き賃貸借契約は、書面をもって締結しなければ、これを無効とする。
-

มาตรา ๕๗๓

ผู้เช่าจะเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ไดูดูวยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนใหูแก่เจูาของโดยเสียค่าใชู
จ่ายของตนเอง

เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนเช่นว่าแลูว ใหูเจูาของคืนเงินหน่ึงในสามของจำานวนเงินทีผู่้เช่าไดู
ใหูไวู ฤๅเปนจำานวนเงินมากนอูยเท่าใดแลูวแต่สัญญาจะตกลงกัน ซึ่งไม่นอูยกว่าหน่ึงในสาม

Draft(1919): - Code(1929): 573
- 第 573条

I. 賃借人は、自らが支払った金銭を放棄して賃借物を所有権者に返還することにより、何時にても［買
取り選択権付き賃貸借］契約を解除することができる。

II. ［賃借人が本条第 1項にしたがって］賃借物を返却したときは、所有権者は、賃借人が既に支払った
金銭のうち、その 3分の 1、または契約中で合意された額を返還する。但し、その約定額は、［支払い
総額の］3分の 1以上でなければならない。

-

มาตรา ๕๗๔

ในกรณีผิดนัดใชูเงินสองคราวติดๆ กัน ฤๅกระทำาผิดสัญญาในขูอที่เปนส่วนสำาคัญ เจูาของ
ทรัพย์สินจะเลิกสัญญาก็ไดู ถูาเช่นน้ันบันดาเงินที่ไดูใชูมาแลูวแต่ก่อนใหูริบเปนของเจูาของทรัพย์สิน
และเจูาของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเขูาครองทรพัย์สินน้ันไดูดูวย

ในกรณีผิดนัดไม่ใชูเงินซึ่งเปนคราวที่สุด ท่านว่าสิทธิจะริบและกลับเขูาครองทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน 
จะพึงใชูไดูต่อเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวเดือนหน่ึงนับแต่วันผิดนัด

Draft(1919): - Code(1929): 574
- 第 574条

I. ［賃借人が］2期連続して支払いに遅滞した場合、または契約中の重要事項に反する行為をした場合
には、賃借物の所有権者は、契約を解除することができる。この場合には、［賃借人が］既に支払っ
た金銭は、所有権者に差押えを許すものとし、所有権者は、賃借物の占有の返還を請求する権利もま
た有する。

II. ［賃借人が］終期の支払いに遅滞した場合には、賃貸人は、遅滞が生じた日から 1か月が経過した後
でなければ、［本条第 1項に規定する］差押えおよび占有返還請求の権利を行使することができな
い。

-
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ลกัษณ ๖ จ้างแรงงาร
第六章 雇用

-

มาตรา ๕๗๕

อันว่าจูางแรงงารน้ัน คอืสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าล้กจูาง ตกลงจะทำางารใหูแก่บุคคลอีกคน
หน่ึง เรียกว่านายจูาง และนายจูางตกลงจะใหูสินจูางตลอดเวลาที่ทำางารใหู

Draft(1919): Ob.547 Code(1929): 575
- 第 575条

雇用契約とは、当事者の一方即ち被用者が、他方の当事者即ち使用者のために労働することに同意
し、使用者がその労働時間に対して報酬を支払うことに同意することにより成立する契約をいう。

-

มาตรา ๕๗๖

ถูาตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายไดูว่างารน้ันจะพึงทำาใหูเปล่าไซรู ท่านยอ่มถือเอาโดยปริยาย
ว่าคำามัน่จะใหูสินจูาง

Draft(1919): Ob.548 Code(1929): 576
- 第 576条

無償で労務を提供することを推定させるような何らの事情もない限り、［たとえ明示の合意がなくて
も］当然に報酬を支払う旨の黙示の確約があったものとみなす。

-

มาตรา ๕๗๗

นายจูางจะโอนสิทธิของตนใหูแก่บุคคลภายนอกก็ไดูเมื่อล้กจูางยินยอมพรูอมใจดูวย
ล้กจูางจะใหูบุคคลภายนอกทำางารแทนตนไดู ก็ต่อเมื่อนายจูางจะยนิยอมพรูอมดูวย
ถูาค่้สัญญาฝ่ายใดทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.549, 550 Code(1929): 577
- 第 577条

I. 使用者は、被用者の同意を得て、［雇用契約に基づく］自らの権利を第三者に譲渡することができ
る。

II. 被用者は、使用者の同意を得て、自らに代わって第三者に労務を提供させることができる。

III. 当事者の一方が［本条第 1項および第 2項の］この規定に反したときは、他方当事者は、契約を解除
することができる。

-

มาตรา ๕๗๘

ถูาล้กจูางรับรองโดยแสดงออกชัด ฤๅโดยปรยิาย ว่าตนเปนผู้มีฝีมือเฉภาะการอย่างหน่ึงอย่างใด
ไซรู หากมาปรากฎว่าไรูฝีมือเช่นน้ัน ท่านว่านายจูางชอบที่จะเลิกจูางเสียก็ไดู

Draft(1919): Ob.551 Code(1929): 578
- 第 578条

被用者が明示または黙示の行為によって自分が何らかの特殊技能を有する者である旨の認識を［使用
者に］与え、［使用者がそれを信じて契約に合意した］ときは、［実際には］その技能を有しないこ
とが判明した場合には、使用者は、雇用を解除することができる。

-
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มาตรา ๕๗๙

การที่ล้กจูางขาดงารไปโดยเหตุอันสมควรและชัว่ระยะเวลานอูยพอสมควรแก่เหตุน้ัน ท่านว่าไม่
ทำาใหูนายจูางมีสิทธิเลิกสัญญาไดู

Draft(1919): Ob.552 Code(1929): 579
- 第 579条

被用者が労務の提供を怠ったとしても、それが相当の事由を原因とし、且つその事由に照らして相当
性に失しない程度に短期間であれば、使用者の解除権を正当化するものではない。

-

มาตรา ๕๘๐

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญา ฤๅจารีตประเพณีว่าจะพึงจ่ายสินจูางเมื่อไร ท่านว่าพึงจ่ายเมื่องารไดูทำา
แลูวเสร็จ ถูาการจ่ายสินจูางน้ันไดูกำาหนดกันไวูเปนระยะเวลา ก็ใหูพึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลาเช่นน้ันทุก
คราวไป

Draft(1919): Ob.553 Code(1929): 580
- 第 580条

［労務に対する］報酬の支払い時期について、契約中に何らの規定もなく、また慣習上の規定もない
ときには、その報酬は、労務の完了した時点で支払うべきものとする。一定の期間をもって報酬の支
払い時期が約定されているときは、会期が終了する毎に報酬を支払うべきものとする。

-

มาตรา ๕๘๑

ถูาระยะเวลาที่ไดูตกลงว่าจูางกันน้ันสุดส้ินลงแลูว ล้กจูางยังคงทำางารอย่้ต่อไปอีก และนายจูางรู้ดัง่
น้ันก็ไม่ทักทวูงไซรู ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าค่้สัญญาเปนอนัไดูทำาสัญญาจูางกันใหม่โดยความ
อย่างเดียวกันกับสัญญาเดิม แต่ค่้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญาเสียไดูดูวยการบอกกล่าว
ตามความในมาตราต่อไปน้ี

Draft(1919): Ob.554 Code(1929): 581
- 第 581条

約定された雇用期間が終了したにもかかわらず、被用者が労務の提供を更に継続し、使用者もそれを
知りながら争わないときは、従来の契約と同一の内容で雇用契約が更新されたものと推定する。但
し、契約の各当事者は、相手方に対して次条以下に規定される通知をすることにより、［何時でも］
契約を解除することができる。

-

มาตรา ๕๘๒

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาว่าจะจูางกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญา
ดูวยการบอกกล่าวล่วงน่า ในเมื่อถึง ฤๅก่อนจะถึงกำาหนดจ่ายสินจูางคราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหูเปนผล
เลิกสัญญากันเมื่อถึงกำาหนดจ่ายสินจูางคราวถัดไปขูางน่าก็อาจทำาไดู แต่ไม่จำาตูองบอกกล่าวล่วงน่า
กว่าสามเดือน

อน่ึงในเมื่อบอกกล่าวดัง่ว่าน้ี นายจูางจะจ่ายสินจูางแก่ล้กจูางเสียใหูครบจำานวนที่จะตูองจ่ายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกำาหนดทีบ่อกกล่าวน้ันทีเดียว แลูวปล่อยล้กจูางจากงารเสียในทันทีก็อาจทำาไดู

Draft(1919): Ob.555 Code(1929): 582
-
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第 582条
I. 当事者が雇用契約の期間を約定しなかったときは、いずれの当事者も、報酬の支払い時期が到来した
時、または到来しようとする時に、次期の支払い時期の到来をもって契約を解除する旨を、相手方に
通知することができる。但し、3か月以上の予告期間をおく必要はない。

II. なお、［本条第 1項の］解除の予告を行なったときは、使用者は、予告された解除の時点に至るまで
支払うべき金額の報酬を支払った上で、被用者を即刻解雇することができる。

-

มาตรา ๕๘๓

ถูาล้กจูางจงใจขัดคำาสัง่ของนายจูางอันชอบดูวยกฎหมายก็ดี ฤๅละเลยไมน่ำาพาคำาสัง่เช่นน้ันเปนอา
จิณก็ดี ละทิ้งการงารไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอย่างรูายแรงก็ดี ฤๅทำาประการอื่นอันไม่สมแก่การ
ปฏิบัติน่าที่ของตนใหูลุล่วงไปโดยถ้กตูองและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจูางจะไล่ออกโดยมพิักตูองบอก
กล่าวล่วงน่าฤๅใหูสินไหมทดแทนก็ไดู

Draft(1919): - Code(1929): 583
- 第 583条

被用者が使用者の合法的な指示に故意に反し、もしくは常習的にそうした指示を蔑ろにしたとき、職
務を全く放棄したとき、重大な違反行為を行なったとき、または職務の適切且つ誠実な完遂のために
は不適切な、その他の行為をしたときは、使用者は、予告期間をおくことなく、また補償金の支払い
もなく、［被用者を］解雇することができる。

-

มาตรา ๕๘๔

ถูาจูางแรงงานรายใดมีสาระสำาคัญอย่้ที่ตัวบคุคลผู้เปนนายจูาง ท่านว่าสัญญาเช่นน้ันย่อมระงับไป
ดูวยมรณะแห่งนายจูาง

Draft(1919): Ob.557 Code(1929): 584
- 第 584条

雇用関係が使用者個人の人格に本質的な関連を有するときは、その雇用契約は、使用者の死によって
当然に消滅する。

-

มาตรา ๕๘๕

เมื่อการจูางแรงงารสุดส้ินลงแลูว ล้กจูางชอบที่จะไดูรับใบสำาคัญแสดงว่าล้กจูางน้ันไดูทำางารมา
นานเท่าไร และงารทีท่ำาน้ันเปนงารอย่างไร

Draft(1919): Ob.558 Code(1929): 585
- 第 585条

雇用関係が終了したときは、被用者は、従事した職務の期間と職種を記載した証書を交付するよう
［使用者に］請求する権利を有する。

-

มาตรา ๕๘๖

ถูาล้กจูางเปนผู้ซึ่งนายจูางไดูจูางเอามาแต่ต่างถ่ินโดยนายจูางออกเงินค่าเดิรทางใหูไซรู เมื่อการ
จูางแรงงานสุดส้ินลง และถูามิไดูกำาหนดกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาแลูว ท่านว่านายจูางจำาตูองใชู
เงินค่าเดิรทางขากลับใหู แต่จะตอูงเปนดังต่อไปน้ี คอื

(๑) สัญญามิไดูเลิกฤๅระงับเพราะความประพฤตฤิๅความผิดของล้กจูาง และ
(๒) ล้กจูางย่อมกลับไปยังถ่ินที่ไดูจูางเอามาภายในเวลาอันสมควร

Draft(1919): Ob.559 Code(1929): 586
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- 第 586条
使用者が旅費を負担することによって被用者を他の地方から呼び寄せた場合において、雇用関係が終
了したときは、別段の定めが契約中にない限り、使用者は、帰路の旅費を負担しなければならない
が、そのためには、以下の条件を満たさねばならない。即ち、

(1) 雇用契約が被用者自身の事情に基づき、または被用者の責任によって解除または消滅したのでないこ
と。ならびに

(2) 被用者が相当の時期に、且つ雇用関係のために移動してきたその元の地方を目的地として移動するこ
と。

-
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ลกัษณ ๗ จ้างทำาของ
第七章 請負

-

มาตรา ๕๘๗

อันว่าจูางทำาของน้ัน คอืสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้ร ับจูาง ตกลงรับทำาการงารส่ิงใดส่ิงหน่ึง
สำาเร็จใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ว่าจูาง และผู้ว่าจูางตกลงจะใหูสินจูางเพื่อผลสำาเร็จแห่งการที่
ทำาน้ัน

Draft(1919): Ob.560 Code(1929): 587
- 第 587条

請負とは、ある個人即ち請負人が、もう一人の個人即ち注文者のために、ある仕事を引き受けて完遂
することに同意し、これに対して注文者が反対給付の支払いに同意することによって成立する契約を
いう。

-

มาตรา ๕๘๘

เครื่องมือ ฤๅเครื่องใชูอันจะตูองใชูทำาการงารใหูสำาเร็จน้ัน ผู้รับจูางเปนผู้จัดหาเอง
Draft(1919): Ob.561 Code(1929): 588

- 第 588条
請け負った仕事の施工に必要とする道具や資材などは、請負人自身がこれを調達しなければならな
い。

-

มาตรา ๕๘๙

ถูาสัมภาระสำาหรับทำาการงานที่กล่าวน้ัน ผู้ร ับจูางเปนผูจ้ัดหา ท่านว่าตูองจัดหาชนิดที่ดี
Draft(1919): Ob.562 Code(1929): 589

- 第 589条
［第 588条に］規定された、［請け負った］仕事の施工に必要とされる資材を請負人が調達するとき
は、良質のものを選ばなければならない。

-

มาตรา ๕๙๐

ถูาสัมภาระน้ัน ผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหามาส่ง ท่านใหูผู้ร ับจูางใชูสัมภาระดูวยความรมัดรวัง และ
ประหยัดอย่าใหูเปลืองเสียเปล่า เมื่อทำาการงารสำาเร็จแลูว มีสัมภาระเหลืออย่้ก็ใหูคนืแก่ผู้ว่าจูาง

Draft(1919): Ob.563 Code(1929): 590
- 第 590条

［第 589条に］規定された資材は、注文者が調達したときは、請負人は、これを注意深く且つ大切に
使用しなければならず、これを浪費してはならない。仕事の完了後になお資材に残りがあるときは、
これを注文者に返還しなければならない。

-

มาตรา ๕๙๑

ถูาความชำารุดบกพร่อง ฤๅความชักชูาในการทีท่ำาน้ันเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจูางส่ง
ใหูก็ดี เพราะคำาสัง่ของผู้ว่าจูางก็ดี ท่านว่าผู้ร ับจูางไม่ตอูงรับผิด เวนูแต่จะไดูรู้อย่้แลูวว่าสัมภาระน้ัน
ไม่เหมาะ ฤๅคำาสัง่น้ันไม่ถ้กตูอง และมิไดูบอกกล่าวตักเตือน
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Draft(1919): Ob.564 Code(1929): 591
- 第 591条

注文者が調達した資材の状態［の劣悪さ］や注文者の指示［の不適切さ］が原因で、［請け負った］
仕事に瑕疵が生じ、または［その完了が］遅延した場合には、請負人は、その責任を負わなくてもよ
い。但し、［請負人が］資材の不適切さや指示の間違いを知りながら、それを［注文者に］警告しな
かった場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๕๙๒

ผู้รับจูางจำาตูองยอมใหูผู้ว่าจูาง ฤๅตัวแทนของผู้ว่าจูางตรวจตราการงารไดูตลอดเวลาทีท่ำาอย่้น้ัน
Draft(1919): Ob.565 Code(1929): 592

- 第 592条
請負人は、［請け負った］仕事を施工する期間中常に、注文者またはその代理人が仕事［の進捗状
況］を検視することを容認しなければならない。

-

มาตรา ๕๙๓

ถูาผู้ร ับจูางไม่เริม่ทำาการในเวลาอันสมควร ฤๅทำาการชักชูาฝ่าฝืนขูอกำาหนดแห่งสัญญาก็ดี ฤๅ
ทำาการชักชูาโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจูาง จนอาจคาดหมายล่วงน่าไดูว่าการน้ันจะไม่สำาเร็จ
ภายในกำาหนดเวลาที่ไดูตกลงกันไวูก็ดี ผูว้่าจูางชอบที่จะเลิกสัญญาเสียไดู มพิักตูองรอคอยใหูถึงเวลา
กำาหนดส่งมอบของน้ันเลย

Draft(1919): Ob.566 Code(1929): 593
- 第 593条

請負人が適時に引き受けた仕事を開始せず、もしくは［正当な理由なく］遅延したために契約に違反
したとき、または注文者の責めに帰すべき事由なく遅延したために契約で合意した納期までに完了し
ないことが予想されるときは、注文者は、約定された納期の到来を待つことなく、契約を解除するこ
とができる。

-

มาตรา ๕๙๔

ถูาในระหว่างเวลาที่ทำาการอย่้น้ันเปนวิสัยจะคาดหมายล่วงน่าไดูแน่นอนว่า การที่ทำาน้ันจะสำาเร็จ
อย่างบกพร่อง ฤๅจะเปนไปในทางอันฝ่าฝืนขูอสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจูางไซรู ผู้ว่าจูางจะบอก
กล่าวใหูผู้ร ับจูางแกูไขส่ิงที่บกพร่องใหูคืนดี ฤๅทำาการใหูเปนไปตามสัญญา ภายในเวลาอนัสมควร ซึ่ง
กำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู ถูาและคลาดกำาหนดน้ันไป ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะเอาการน้ันใหู
บคุคลภายนอกซ่อมแซมฤๅทำาต่อไปไดู ซึ่งผู้ร ับจูางจะตูองเส่ียงความเสียหายและออกค่าใชูจ่ายทั้งส้ิน

Draft(1919): Ob.567 Code(1929): 594
- 第 594条

請け負われた仕事の施工中に、請負人の責めに帰すべき事由のために、完了しても瑕疵のあるものと
なろうこと、または契約に違反する結果となろうことが明確に予想されるときは、注文者は、相当の
期間を定めて、その瑕疵を修補して良好な状態に復し、または契約通りに施工を完了するよう指示す
ることができる。この期間を徒過したときは、注文者は、第三者に瑕疵を修補させ、または施工を完
了させることができる。この場合においては、請負人は、［注文者の被った］損害を賠償し、または
［施工の完了に要した追加の］費用の全額を負担しなくてはならない。

-

— 40 — 



第三編 各種契約 第七章 請負

มาตรา ๕๙๕

ถูาผู้ร ับจูางเปนผู้จัดหาสัมภาระไซรู ความรับผิดของผู้รับจูางในการบกพร่องน้ัน ท่านใหูบังคับดูวย
บทแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลักษณซื้ อขาย

Draft(1919): Ob.570 Code(1929): 595
- 第 595条

請負人が［仕事の施工に必要な］資材を調達したときは、［完了した仕事に］瑕疵が生じた場合の請
負人の責任については、本法典中の売買に関する規定［＝売主の責任に関する規定］を適用する。

-

มาตรา ๕๙๖

ถูาผู้ร ับจูางส่งมอบการที่ทำาไมท่ันเวลาที่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาก็ดี ฤๅถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาไวูใน
สัญญา เมื่อล่วงพูนเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะไดูลดสินจูางลง ฤๅถูาสาระสำาคัญแห่ง
สัญญาอย่ท้ี่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาไดู

Draft(1919): Ob.571 Code(1929): 596
- 第 596条

請負人が請け負った仕事を［注文者に］引渡しはしたものの、契約で定められた納期に間に合わな
かったとき、または［契約で］納期が定められなかった場合において、事情に照らして相当な期間を
徒過したときは、注文者は、報酬を減額することができる。また［その場合において］、期限［の厳
守］が契約の要素をなすときは、注文者は、契約を解除することもできる。

-

มาตรา ๕๙๗

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการทีท่ำาน้ันแลูวโดยมิไดูอิดเอื้ อน ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบ
เน่ินชูา

Draft(1919): Ob.572 Code(1929): 597
- 第 597条

［第 596条の場合において］注文者が［遅延した］引渡しを躊躇なく受領したときは、請負人は、引
渡しの遅延に対する責任を負わなくてもよい。

-

มาตรา ๕๙๘

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการทีท่ำาน้ันแลูวทั้งชำารุดบกพร่องมิไดูอิดเอื้ อนโดยแสดงออกชัด ฤๅโดย
ปรยิาย ผู้ร ับจูางก็ไม่ตอูงรับผิด เวนูแต่ความชำารุดบกพร่องน้ันเปนเช่นจะไม่พึงพบไดูในขณะเมื่อรับ
มอบ ฤๅผู้ร ับจูางไดูปิดบังความน้ันเสีย

Draft(1919): Ob.572 Code(1929): 598
- 第 598条

請負人の施工した仕事に瑕疵があるにもかかわらず、明示または黙示［の承諾］を示しつつ、注文者
がその引渡しを躊躇なく受領したときは、請負人は、［瑕疵に対しる］責任を負わなくてもよい。但
し、受領の時点でその瑕疵がすぐには確認できないような性状の場合、または請負人が瑕疵を隠蔽し
た場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๕๙๙

ในกรณีที่ส่งมอบเน่ินชูาไปก็ดี ฤๅส่งมอบการทำาชำารุดพกพร่องก็ดี ท่านว่าผูว้่าจูางชอบที่จะยึด
หนว่งสินจูางไวูไดู เวูนแต่ผู้ร ับจูางจะใหูประกันตามสมควร
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Draft(1919): Ob.575 Code(1929): 599
- 第 599条

請負人が仕事の引渡しに遅延したとき、または瑕疵ある仕事を引渡したときは、注文者は、報酬を留
置する権利を有する。但し、請負人が相当の担保を提供した場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๖๐๐

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ร ับจูางจะตูองรับผิดเพื่อการที่ทำาชำารุด
บกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ ฤๅที่ปรากฏภายในหูาปี ถูาการที่ทำาน้ัน
เปนส่ิงปล้กสรูางกับพื้ นดินนอกจากเรือนโรงทำาดูวยเครื่องไมู

แต่ขูอจำากัดน้ีท่านมิใหูใชูบังคับเมื่อปรากฎว่าผู้ร ับจูางไดูปิดบังความชำารุดบกพร่องน้ัน
Draft(1919): Ob.576 Code(1929): 600

- 第 600条
I. 契約中に特段の合意がない限り、請負人は、引渡しの日から 1年以内に発見された瑕疵、または木造
家屋以外の建築物を契約の目的とする場合には 5年以内に発見された瑕疵についてのみ、その責任を
負わなければならない。

II. ［本条第 1項の］この制限は、しかしながら、請負人が瑕疵を［故意に］隠蔽していたことが発覚し
た場合には適用しない。

-

มาตรา ๖๐๑

ท่านหูามมิใหูฟูองผู้รับจูางเมื่อพูนปีหน่ึง นับแต่วนัการชำารุดบกพร่องไดูปรากฏข้ึน
Draft(1919): Ob.577 Code(1929): 601

- 第 601条
［受領した請負の］仕事に瑕疵が発見された日から 1年を徒過したときは、もはや請負人に対する訴
えを提起することは許されない。

-

มาตรา ๖๐๒

อันสินจูางน้ันพึงใชูใหูเมื่อรับมอบการทีท่ำา
ถูาการทีท่ำาน้ันมีกำาหนดว่าจะส่งรับกันเปนส่วนๆ และไดูระบุจำานวนสินจูางไวูเปนส่วนๆ ไซรู ท่าน

ว่าพึงใชูสินจูางเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนน้ัน
Draft(1919): Ob.578 Code(1929): 602

- 第 602条
I. 請負に対する報酬は、仕事の引渡しと同時にこれを支払わなくてはならない。

II. 請け負った仕事を部分毎に引渡すことが約定され、且つ部分毎の報酬も［契約中に］明言されている
ときは、一部分が引渡される毎に、それに対する報酬も支払わなければならない。

-

มาตรา ๖๐๓

ถูาผู้ร ับจูางเปนผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จูางทำาลายฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบโดยเหตุสุดวิสัย ฤๅ
เหตุประการอื่นไซรู ท่านว่าความวนิาศอันน้ันตกเปนพับแก่ผู้ร ับจูาง และสินจูางก็เปนอนัไม่ตูองใชู

Draft(1919): Ob.582 Code(1929): 603
- 第 603条

請負人が仕事の施工に必要な資材を調達した場合において、［完了した］仕事を引渡す以前に、不可
抗力またはその他の原因のために滅失あるいは毀損したときは、その損失は、請負人の負担に帰する
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ものとし、報酬の支払いもまた不要とする。
-

มาตรา ๖๐๔

ถูาผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหาสัมภาระส่ง และการที่จูางน้ันทำาลายฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบไซรู ท่านว่า
ความวินาศน้ันตกเปนพับแก่ผู้ว่าจูาง หากมิไดูเปนเพราะผู้รับจูางทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเปนเหตุใหู
วินาศ

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เปนอันไม่ตอูงใชู เวูนแต่ความวนิาศน้ันเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระ
Draft(1919): Ob.583 Code(1929): 604

- 第 604条
I. 注文者が仕事の施工に必要な資材を調達した場合において、［完了した］仕事を引渡す以前に滅失あ
るいは毀損したときは、請負人の何らかの行為が原因でない場合に限り、その損失は、注文者の負担
に帰するものとする。

II. ［本条第 1項の］この場合においては、報酬の支払いもまた不要とする。但し、［注文者が調達し
た］資材の性状が損失の原因であった場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๐๕

ถูาการที่จูางยังทำาไม่แลูวเสร็จตราบใด เมื่อผู้ว่าจูางยอมเสียค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับจูางเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันจะเกิดแต่การเลิกสัญญาน้ันแลูว ผู้ว่าจูางอาจก็เลิกสัญญาไดู 

Draft(1919): Ob.584 Code(1929): 605
- 第 605条

請け負われた仕事が施工中で未だに完了しない間は、注文者は、いかなる種類にせよ発生するであろ
う損害を請負人に賠償することによって、いつでも契約を解除することができる。

-

มาตรา ๖๐๖

ถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ทีค่วามรู้ความสามารถของตัวผู้รับจูาง และผู้รับจูางตายก็ดี ตกเปนผู้
ไม่สามารถทำาการที่รับจูางน้ันต่อไปไดูดูวยมิใชูเปนความผิดของตนก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันย่อมเปนอัน
ส้ินลง

ถูาและการส่วนที่ไดูทำาข้ึนแลูวน้ันเปนประโยชน์แก่ผู้ว่าจูางอย่้บูางไซรู ท่านว่าผู้ว่าจูางจำาตูองรับ
เอาไวูและใชูสินจูางตามสมควรแก่ส่วนน้ันๆ

Draft(1919): Ob.585 Code(1929): 606
- 第 606条

I. 請負人個人の有する知識や技能が契約の要素をなす場合においては、その請負人が死亡したとき、ま
たは請負人自身の責めに帰すべき事由なくして請け負った仕事を継続することができなくなったとき
は、その契約は、当然に終了する。

II. ［本条第 1項の場合において］既に完成している部分だけでも注文者にとっていくばかりの効用があ
るときは、注文者は、その部分を受領し、それに対して相当の報酬を支払わなければならない。

-

มาตรา ๖๐๗

ผู้รับจูางจะเอาการที่รับจูางทั้งหมด ฤๅแบ่งการแต่บางส่วนไปใหูผู้ร ับจูางช่วงทำาอีกทอดหน่ึงก็ไดู 
เวนูแต่สาระสำาคัญแห่งสัญญาน้ันจะอย่ท้ี่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจูาง แต่ผู้ร ับจูางคงตูองรับ
ผิดเพื่อความประพฤติฤๅความผิดอย่างใดๆ ของผู้รับจูางช่วง
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Draft(1919): Ob.586 Code(1929): 607
- 第 607条

請負人は、請け負った仕事の全て、またはその部分を下請人に施工させることができる。但し、請負
人個人の知識や技能が契約の要素をなす場合は、この限りでない。［下請がなされが場合には、］請
負人は、下請人の行使［の結果］または［故意・過失の］責任をすべて負担しなければならない。

-
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ลกัษณ ๘ รับขน
第八章 運送営業

-

มาตรา ๖๐๘

อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณน้ี คือ บุคคลผู้รับขนส่งของฤๅคนโดยสารเพื่อ
บำาเหน็จเปนทางคูาปรกติของตน

Draft(1919): Ob.587 Code(1929): 608
- 第 608条

本章における運送人とは、報酬を目的として、物品または旅客の運送を引き受けることを業とする個
人をいう。

-

มาตรา ๖๐๙

การรับขนของฤๅคนโดยสารในน่าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์
ในน่าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขน้ัน ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับทบวงการน้ันๆ

รับขนของทางทเล ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎขูอบังคับว่าดูวยการน้ัน
Draft(1919): Ob.588 Code(1929): 609

- 第 609条
I. サヤーム王国国有鉄道の業務として行なわれる物品および旅客の運送、ならびに郵便電信局の業務と
して行なわれる郵便物の運送については、それぞれの機関のために定められた法令に従う。

II. 海上運送については、海運に関する法令に従う。
-

หมวด ๑ รับขนของ
第一節 物品運送

-

มาตรา ๖๑๐

อันบุคคลผู้ทำาความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อใหูขนของส่งไปน้ัน เรียกว่าผู้ส่ง ฤๅผู้ตราส่ง
บคุคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้ร ับตราส่ง
บำาเหน็จอนัจะตูองจ่ายใหูเพื่อการขนส่งของน้ัน เรียกว่าค่ารวางพาหนะ

Draft(1919): Ob.589 Code(1929): 610
- 第 610条

I. 物品の運送を目的として運送人と合意を結ぶ個人は、これを荷送人または運送委託者と呼ぶ。

II. 運送物の名宛人たる個人は、これを荷受人と呼ぶ。

III. 物品の運送に対して支払われるべき報酬は、これを貨物運搬費と呼ぶ。
-

มาตรา ๖๑๑

อันว่าอุปกรณ์แห่งค่ารวางพาหนะน้ัน ไดูแก่ค่าใชูจ่ายอย่างใดๆ ตามจารีตประเพณีอนัผู้ขนส่งไดู
เสียไปโดยควรในระหว่างขนส่ง

Draft(1919): Ob.590 Code(1929): 611
-
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第 611条
貨物運搬費の付随費用とは、運送人が［委託された貨物の］運送中に負担した相当の費用のことで、
慣習によって［運送業務に付随するものと］認められる、あらゆる種類のものを含む。

-

มาตรา ๖๑๒

ถูาผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำากับของ ผู้ส่งตูองทำาใหูใบกำากับของน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คอื
(๑) สภาพ และนำ้าหนัก ฤๅขนาดแห่งของที่ส่ง กับสภาพ จำานวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ
(๒) ตำาบลที่กำาหนดใหสู่ง
(๓) ช่ือฤๅญี่หูอ และสำานักของผู้รับตราส่ง
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบกำากับของน้ัน
อน่ึงใบกำากับของน้ัน ตอูงลงลายมอืชื่อผู้ส่งเปนสำาคัญ

Draft(1919): Ob.591 Code(1929): 612
- 第 612条

I. 荷送人は、運送人が運送状を請求したときは、次に掲げる事項を記載してこれを交付しなければなら
ない。即ち、

(1) 運送品の性状、重量または容積、ならびに荷造りの種類、数量、および記号
(2) 運送品の到達地
(3) 荷受人の氏名または商号、ならびに住所
(4) 運送状の作成地およびその作成日

II. なお、この運送状には、荷送人が署名して証明なければならない。
-

มาตรา ๖๑๓

ถูาผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ตูองทำาใหูใบตราส่งน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ
(๑) รายการดังกล่าวไวใูนมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ และ ๓
(๒) ช่ือฤๅญี่หูอของผู้ส่ง
(๓) จำานวนค่ารวางพาหนะ
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบตราส่ง
อน่ึงใบตราส่งน้ัน ตอูงลงลายมอืชื่อผู้ขนส่งเปนสำาคัญ

Draft(1919): Ob.592 Code(1929): 613
- 第 613条

I. 運送人は、荷送人が貨物引換証を請求したときは、次に掲げる事項を記載してこれを交付しなければ
ならない。即ち、

(1) 第 612条［第 1項］第 1号、第 2号、および第 3号に掲げられた事項

(2) 荷送人の氏名または商号
(3) 貨物運送費の金額
(4) 貨物引換証の作成地およびその作成日

II. なお、この貨物引換証には、運送人が署名して証明なければならない。
-

มาตรา ๖๑๔

แมูว่าใบตราส่งจะไดูออกใหูแก่บุคคลผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนใหูกันไดู เวูนแต่
จะมีขูอหูามการสลักหลังไวู

Draft(1919): Ob.593 Code(1929): 614
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- 第 614条
貨物引換証は、たとえ［特定の］個人宛に記名して交付したものであっても、裏書きにより、当然に
これを譲渡することができる。但し、裏書きを禁止する条項がある場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๖๑๕

ถูาไดูทำาใบตราส่งใหูแก่กัน ท่านว่าของน้ัน จะรับมอบไดูต่อเมื่อเวนคนืใบตราส่ง
ถูาใบตราส่งหาย ท่านว่าจะรับมอบเอาของไปไดูต่อเมื่อใหูประกันตามสมควร

Draft(1919): Ob.595 Code(1929): 615
- 第 615条

I. 貨物引換証を作成したときは、この証券との引換えによってのみ、［当該］貨物を受領することがで
きる。

II. 貨物引換証を紛失したときは、相当の担保を提供することによってのみ、［当該］貨物を受領するこ
とができる。

-

มาตรา ๖๑๖

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของอนัเขาไดูมอบหมายแก่ตนน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅส่งมอบ
ชักชูา เวูนแต่จะพิศจ้น์ไดูว่าการส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่เหตุสุดวิสัย ฤๅเกิดแต่สภาพ
แห่งของน้ันเอง ฤๅเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งฤๅผู้ตราส่ง

Draft(1919): Ob.596 Code(1929): 616
- 第 616条

荷送人より委託された物品が滅失した場合、毀損した場合、または延着した場合は、運送人は、その
［損害賠償］責任を負わなければならない。但し、その滅失、毀損、または延着が不可抗力を原因と
すること、物品それ自体の性状に原因があること、もしくは、荷送人または運送委託者の責めに帰す
べき事由によることを証明することができる場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๑๗

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅส่งชักชูา อันเกิดแต่ความรับผิดของผู้
ขนส่งคนอื่น ฤๅบุคคลอื่นซึ่งตนหากไดูมอบหมายของน้ันไปอีกทอดเหน่ึง

Draft(1919): Ob.599 Code(1929): 617
- 第 617条

運送人は、委託された物品を更に他の運送人または他の個人に委託した場合には、それらの者の責め
に帰する事由によって生じた、当該物品の滅失、毀損、または延着に対して、自ら責任を負わなけれ
ばならない。

-

มาตรา ๖๑๘

ถูาของน้ันไดูส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคน หลายทอด ท่านว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะตูองรับร่วมกันในการ
ส้ญหาย บุบสลาย ฤๅส่งซักชูา

Draft(1919): - Code(1929): 618
- 第 618条

物品の運送に、複数の運送人が相次いで関与した場合には、当該物品の滅失、毀損、または延着の責
任は、それら複数の者が連帯して負わなければならない。

-
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มาตรา ๖๑๙

ถูาของเปนสภาพอนัจะก่อใหูเกิดอันตรายไดู ฤๅเปนสภาพเกลือกจะก่อใหูเกิดเสียหายแก่บุคคล ฤๅ
ทรัพย์สินไซรู ผู้ส่งตูองแสดงสภาพแห่งของน้ันไวูก่อนทำาสัญญา ถูามิไดูทำาเช่นน้ัน ผู้ส่งจะตูองรับผิด
ในการเสียหายไม่ว่าอย่างใดๆ อนัเกิดแต่ของน้ัน

Draft(1919): Ob.601 Code(1929): 619
- 第 619条

運送品が危険をもたらしかねない性状のものであるとき、もしくは人の［生命や健康］または財産に
危害を及ぼす虞れがあるときは、その荷送人は、当該物品の性状を、［運送］契約締結前に予め［運
送人に］告知しなければならない。この告知を怠った場合には、荷送人は、その物品が原因で生じた
あらゆる損害に対して、損害の種類の如何にかかわらず、責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๖๒๐

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในการเงินทองตรา ธนบัตร์ ธนาคารบัตร์ ตัว๋เงิน พันธบัตร์ ใบหูุน ใบหุูนกู้ 
ประทวนสินคูา อัญญมะณี และของมีค่าอย่างอื่นๆ หากมิไดูรับบอกราคา ฤๅสภาพแห่งของไวูในขณะ
ท่ีส่งมอบแก่ตน

แต่ถูาของน้ันไดูบอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้ขนส่งก็ย่อมจำากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก
Draft(1919): Ob.602 Code(1929): 620

- 第 620条
I. 金銀通貨、紙幣、銀行券、手形、公債、株券、社債券、倉庫証券、宝石、その他の高価品［に関して
生じた損害］については、委託を受ける際に、その価額または性状について告知を受けていない限
り、運送人は、一切の責任を負わない。

II. その物品の価額が告知されていた場合であっても、運送人の［損倍賠償］責任は、その告知された価
額を限度とする。

-

มาตรา ๖๒๑

ค่าสินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักชูาน้ัน ท่านหูามมิใหูคิดเกินกว่าจำานวนเช่นจะพึงกำาหนด
ใหูในเหตุของส้ญหายส้ินเชิง

Draft(1919): Ob.603 Code(1929): 621
- 第 621条

運送品が延着した場合の損害賠償金の価額は、当該物品が滅失した場合の損害賠償額を超えてはなら
ない。

-

มาตรา ๖๒๒

ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ร ับตราส่ง
Draft(1919): Ob.604 Code(1929): 622

- 第 622条
運送人は、運送品の配達時刻を荷受人に通知しなければならない。

-

มาตรา ๖๒๓

ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดส้ินลง ในเมื่อผู้ร ับตราส่งไดูรับเอาของไวูโดยไม่อิดเอื้ อน และไดูใชู
ค่ารวางพาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแลูว

— 48 — 



第三編 各種契約 第八章 運送営業

แต่ความที่กล่าวน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่ของส้ญหายฤๅบุบสลายเห็นไม่ไดูแต่สภาพนอกแห่ง
ของน้ัน หากว่าไดูบอกกล่าวส้ญหายฤๅบุบสลายแก่ผู้ขนส่งภายในแปดวนันับแต่วนัส่งมอบ

อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่มีการทุจริตฤๅประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรง
อันจะปรับเอาเปนความผิดของผู้ขนส่งไดู

Draft(1919): Ob.605, 606 Code(1929): 623
- 第 623条

I. 運送人の損害賠償責任は、荷受人が運送品を何らの留保もなく受領し、且つ貨物運送費用と付随費用
の全てが支払われた時点で、当然に終了する。

II. 但し、滅失または毀損の事実が運送品の外観からは直ちに認知できない場合において、荷受人がその
引渡しの日から起算して 8日以内に滅失または毀損の事実を運送人に通知したときは、その限りでな
い。

III. なお、本条の規定は、［運送品の滅失または毀損につき、］運送人に帰すべき故意または重過失の事
由がある場合には、これを適用しない。

-

มาตรา ๖๒๔

ในขูอความรบัผิดของผู้ขนส่งในการที่ของส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅส่งชักชูาน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูอง 
เมื่อพูนกำาหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบ ฤๅปีหน่ึงนับแต่วันที่ควรจะไดูส่งมอบ เวูนแต่ในกรณีทีม่ีการ
ทุจริต

Draft(1919): Ob.607 Code(1929): 624
- 第 624条

運送品の滅失、毀損、またはその延着に対する運送人の［損害賠償］責任については、［運送品の］
引渡し［が現実にあった日］から、または［全部滅失の場合］引渡しがあってしかるべきだった日か
ら起算して、1年が経過したときは、もはや訴えを提起することは許されない。但し、［運送人に］
悪意があった場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๒๕

ใบรับ ใบตราส่ง ฤๅเอกสารอื่นๆ ทำานองน้ันก็ดี ซึ่งผู้ขนส่งออกใหูแก่ผู้ส่งน้ัน ถูามีขูอความยกเวนู 
ฤๅจำากัดความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความน้ันเปนโมฆะ เวูนแต่ผู้ส่งจะไดูแสดงความ
ตกลงดูวยชัดแจูงในการยกเวนู ฤๅจำากัดความรับผิดเช่นว่าน้ัน

Draft(1919): Ob.608 Code(1929): 625
- 第 625条

運送人が荷送人に交付した受領証、貨物引換証、その他同種の証書に、運送人の［損害賠償］責任を
免責し、または制限する条項が含まれているときは、その責任の種類の如何にかかわらず、それらは
全て無効とする。但し、そうした責任の免責または制限に対して、荷送人が明示的に同意を表明した
場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๒๖

ตราบใดของยังอย่้ในมือผู้ขนส่ง ตราบน้ันผู้ส่งฤๅ ถูาไดูทำาใบตราส่ง ผูท้รงใบตราส่งน้ันอาจจะใหูผู้
ขนส่งงดการส่งของน้ัน ฤๅใหูส่งกลับคืนมา ฤๅใหูจัดการแก่ของน้ันเปนอย่างอื่นประการใดก็ไดู

ในเหตุเช่นน้ี ผู้ชนส่งชอบที่จะไดูรับเงินค่ารวางพาหนะส่วนแห่งระยะทางที่ไดูจัดการขนส่งแลูว 
กับทั้งค่าใชูจ่ายอื่นๆ ท่ีตูองเสียไปเพราะเหตุที่บอกงด ฤๅเพราะส่งของหลับคืน ฤๅเพราะจัดการเปน

— 49 — 



第三編 各種契約 第八章 運送営業

ประการอื่นน้ัน
Draft(1919): Ob.609 Code(1929): 626

- 第 626条
I. 荷送人、または貨物引換証が交付されている場合には、その所持者は、運送品が運送人の手元にある
間、運送人に対して、運送の中止、運送品の返還、その他如何なる種類の処分もまた請求することが
できる。

II. 本条第 1項の場合においては、運送人は、既に運送した道のり分の貨物運送費のほか、運送の中止、
運送品の返還またはその他の処分に要した費用を請求する権利を有する。

-

มาตรา ๖๒๗

เมื่อของถึงตำาบลที่กำาหนดใหูส่ง และผู้รับตราส่งไดูเรียกใหูส่งมอบแลูว ท่านว่าแต่น้ันไปสิทธทิั้ง
หลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนน้ันย่อมตกไปแก่ผู้ร ับตราส่ง

Draft(1919): Ob.612 Code(1929): 627
- 第 627条

運送品が定められた目的地に到達し、荷受人がその引渡しを請求した時点より、運送契約に基づいて
荷送人に成立した権利は、全て荷受人に移転する。

-

มาตรา ๖๒๘

ถูาว่าของส้ญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผู้ขนส่งไม่มีสิทธิจะไดูเงินค่ารวางพาหนะ ถูาและไดู
รับไปไวูก่อนแลูว เท่าใดตูองส่งคืนจงส้ิน

Draft(1919): Ob.614 Code(1929): 628
- 第 628条

運送品が不可抗力によって滅失したときは、運送人は、貨物運送費を請求する権利を有しない。既に
前払いを受け取っていたときは、それを全額返還しなければならない。

-

มาตรา ๖๒๙

ถูาการรับขนทำากันหลายต่อ และใชูวิธีส่งมอบของก่อน เพื่อรับค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์ต่อภาย
หลังไซรู ท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังจะตูองรับผิดผู้ขนส่งทอดก่อนในค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งยัง
คูางชำาระแก่เขา

Draft(1919): Ob.615 Code(1929): 629
- 第 629条

物品の運送に［複数の運送人が］相次いで関わり、且つ貨物運送費および付随費用の支払いに先立っ
て、まず運送品が［荷受人に］引渡されるべきときは、後続の運送人は、先行する運送人に対して、
その受け取るべき運送費および付随費用の未払い分につき、責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๖๓๐

ผู้ขนส่งชอบทีจ่ะยึดหน่วงเอาของไวูก่อนไดูตามที่จำาเปน เพื่อประกันการใชูเงินค่ารวางพาหนะและ
อุปกรณ์

Draft(1919): Ob.616 Code(1929): 630
- 第 630条

運送人は、受け取るべき貨物運送費および付随費用の担保として必要なときは、運送品を留置するこ
とができる。

-
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มาตรา ๖๓๑

ถูาหาตัวผู้ร ับตราส่งไม่พบก็ดี ฤๅถูาผู้ร ับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งตูองบอก
กล่าวไปยังผู้ส่งทันที และถามเอาคำาสัง่ของผู้ส่ง

ถูาหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทำาไดูดังน้ีก็ดี ฤๅผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคำาสัง่มาในเวลาอูน
ควร ฤๅส่งมาเปนคำาสัง่อนัไม่อาจปฏิบัติใหูเปนไปไดูก็ดี ท่านว่าผู้ขนส่งมีอำานาจที่จะเอาของไปฝากไวู 
ณ สำานักงารฝากทรัพย์ไดู

ถูาของน้ันเปนลหุภัณฑ์ของสดเสียไดู และการหน่วงชูาไวยู่อมเปนการเส่ียงความเสียหายไซรู ผู้
ขนส่งจะเอาของน้ันออกขายทอดตลาดเสียก็ไดู

อน่ึงการเอาไปฝาก ฤๅเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่าน้ัน ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ส่งฤๅผู้ร ับตรา
ส่งทราบมิใหูชักชูา เวูนแต่จะไม่สามารถทำาไดู ถูาและผู้ขนส่งละเลยเสียไม่บอกกล่าวไซรู ท่านว่าจะ
ตูองรับผิดใชูค่าเสียหาย

Draft(1919): Ob.617, 618, 619 Code(1929): 631
- 第 631条

I. 荷受人の所在が不明のとき、または荷受人が運送品の受領を拒否することを明言したときは、運送人
は、荷送人にその旨を遅滞なく通知し、［運送品の処分について］その指示を求めなければならな
い。

II. ［何らかの］事情が障害となって［本条第 1項の］行為ができないとき、相当の期間が経過したにも
かかわらず、荷送人が［運送品の処分につき］指示を怠ったとき、または、指示を受けたものの、そ
れが実行不可能なもののときは、運送人は、その運送品を供託する権限を有する。

III. 運送品が日常的な生鮮品で、処置に手間取ると滅失の危険があるときは、運送人は、その物を競売に
付することができる。

IV. ［本条第 2項および第 3項に規定する］運送品の供託または競売については、運送人は、遅滞なくそ
れを荷送人または荷受人に通知しなければならない。但し、それが不可能な場合は、その限りでな
い。その通知を怠ったときは、運送人は、その損害を賠償しなければならない。

-

มาตรา ๖๓๒

เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลูว ไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้ขนส่งหักไวูเปนเงินค่ารวาง
พาหนะและค่าอุปกรณ์ ถูาและยังมีเงินเหลืออย่้อีกเท่าใด ตูองส่งมอบใหูแก่บุคคลผู้ควรที่จะไดูเงินน้ัน
โดยพลัน

Draft(1919): Ob.620 Code(1929): 632
- 第 632条

［第 631条第 3項に基づいて運送品を］競売に付し、その代金を受け取ったときは、運送人は、それ
を貨物運送費および付随費用の支払い充当することができる。なお残金があるときは、直ちに、それ
を受け取るべき適切な個人に引渡さなければならない。

-

มาตรา ๖๓๓

ถูาของน้ันไดูขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดอาจใชูสิทธิดูง
กล่าวไวูในมาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกเงินค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์อนัคูางชำาระแก่ผู้
ขนส่งทัว่ทุกคนไดู

Draft(1919): Ob.621 Code(1929): 633
-
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第 633条
物品の運送に、複数の運送人が相次いで関わった場合において、第 630条、第 631条、および第 632
条に規定された権利は、全ての運送人に対する、運送費および付随費用の未払い分に関して、最後の
運送人［のみ］がこれを行使することができる。

-

หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
第二節 旅客運送

-

มาตรา ๖๓๔

ผู้รับขนส่งจะตูองรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขา ฤๅในความเส่ือมเสียอย่าง
ใดๆ อันเปนผลโดยตรงแต่การที่ตูองชักชูาในการขนส่ง เวนูแต่การเสียหายฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่
เหตุสุดวิสัย ฤๅเกิดแต่ความผิดของผู้โดยสารน้ันเอง

Draft(1919): Ob.623 Code(1929): 634
- 第 634条

運送人は、旅客に対して、その身体に生じた損害、または運送の遅延を直接の原因として生じたあら
ゆる種類の損失につき、その責任を負わなければならない。但し、それらの損害や損失が不可抗力を
原因としている場合、または旅客自身の責めに帰すべき事由を原因としている場合は、その限りでな
い。

-

มาตรา ๖๓๕

เครื่องเดินทาง หากไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา ท่านว่าตูองส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง
Draft(1919): Ob.624 Code(1929): 635

- 第 635条
［旅客が］手荷物を運送人にしかるべき時間に委託した場合には、その手荷物は、旅客が［目的地
に］到達した時点で、引渡されなければならない。

-

มาตรา ๖๓๖

ถูาคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหน่ึงนับแต่วันเครื่องเดินทางน้ัน
ถึงไซรู ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสียไดู

ถูาเครื่องเดินทางน้ันมีสภาพเปนของสดของเสียไดู ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดู เมื่อของ
น้ันถึงแลูวรออย่้ล่วงเวลากว่ายี่สิบส่ีชัว่โมง

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ท่านใหูใชูบังคับแก่คดีดังว่าน้ีดูวยอนุโลมตามควร
Draft(1919): Ob.625 Code(1929): 636

- 第 636条
I. 旅客が、自分の手荷物が目的地に到達してから 1か月が経過しても、なおそれを引き取らないとき
は、運送人は、その手荷物を競売に付することができる。

II. その手荷物が傷みやすい生鮮品の場合は、運送人は、それが目的地に到達してから 24時間以上待った
上で［なお旅客が引き取らない場合は、］それを競売に付することができる。

III. 第 632条の規定は、本条の事案にこれを準用する。
-
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มาตรา ๖๓๗

สิทธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอันไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งน้ัน แมูผู้ขนส่งจะ
มิไดูคิดเอาค่าขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านใหูบังคับตามความในหมวด ๑

Draft(1919): Ob.626 Code(1929): 637
- 第 637条

［旅客より］引渡しを受けた手荷物に関する運送人の権利および責任については、たとえ別途の運送
費を請求していない場合であっても、第一節［物品運送］の規定をこれに適用する。

-

มาตรา ๖๓๘

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในเครื่องเดินทางซึ่งตนมิไดูรับมอบหมาย เวนูแต่เมื่อเครื่องเดินทางน้ัน
ส้ญหาย ฤๅบุบสลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งฤๅล้กจูางของผู้ขนส่ง

Draft(1919): Ob.627 Code(1929): 638
- 第 638条

［旅客より］引渡しを受けなかった手荷物については、運送人は、何らの責任も負わなくてよい。但
し、運送人自らまたはその使用人の責めに帰すべき事由により、手荷物が滅失または毀損した場合
は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๓๙

ตัว๋ ใบรับ ฤๅเอกสารอื่นทำานองเช่นว่าน้ี อนัผู้ขนส่งไดูส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน หากมีขอูความ
ยกเวนูฤๅจำากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างไดๆ ท่านว่าขูอความน้ันเปนโมฆะ เวูนแต่คนโดยสารจะ
ไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการยกเวูนฤๅจำากัดความรับผิดเช่นน้ัน

Draft(1919): Ob.628 Code(1929): 639
- 第 639条

運送人が旅客に交付した乗車券、［手荷物］受領証、その他の同種の証書に、運送人の［損害賠償］
責任を免責し、またはそれを制限する条項が含まれていても、それらは全て無効とする。但し、そう
した責任の免除または制限に対して、旅客が明示的に同意を表明した場合は、その限りでない。

-
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ลักษณ ๙ ยืม
第九章 貸借

หนวด ๑ ยืมใช้คงรูป
第一節 使用貸借

-

มาตรา ๖๔๐

อันว่ายืมใชูคงร้ปน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหน่ึง เรียกว่าผู้ใหูยืม ใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ยืม 
ใชูสอยทรัพย์สินส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเง่ือนไขว่า ผู้ยมืจะพึงคืนทรัพย์สินน้ันเมื่อไดูใชูสอยเสร็จแลูว

Draft(1919): Ob.629 Code(1929): 640
- 第 640条

使用貸借とは、ある個人即ち貸主が、もう一人の個人即ち借主に対して、ある財物の使用を、その完
了後に当該物を返還することを条件に、許諾することを内容とする契約をいう。

-

มาตรา ๖๔๑

การใหูยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านว่าย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งใหูยืม
Draft(1919): Ob.630 Code(1929): 641

- 第 641条
使用貸借は、その目的物を引渡した時点から、当然にその効力を生じる。

-

มาตรา ๖๔๒

ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ยอ่มตกแก่ผู้ยมื
เปนผู้เสีย

Draft(1919): Ob.631 Code(1929): 642
- 第 642条

契約の締結に要する費用、目的物の引渡し並びに返還に要する運送費は、借主がこれを負担する。
-

มาตรา ๖๔๓

ทรัพย์สินซึ่งยมืน้ัน ถูาผู้ยมืเอาไปใชูการอย่างอื่นนอกจากการอันเปนปกติแก่ทรัพย์สินน้ัน ฤๅ
นอกจากการอันปรากฎในสัญญาก็ดี เอาไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยก็ดี เอาไปไวูนานกว่าที่ควรจะเอา
ไวูก็ดี ท่านว่าผู้ยมืจะตูองรับผิดในเหตุทรัพย์สินน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลายไปอย่างหน่ึงอย่างใด แมูถึงจะ
เปนเพระเหตุสุดวิสัย เวนูแต่จะพิส้จน์ไดูว่าถึงอย่างไรๆ ทรัพย์สินน้ันก็คงจะตูองส้ญหาย ฤๅบุบสลาย
อย่้น้ันเอง

Draft(1919): Ob.633, 634, 635 Code(1929): 643
- 第 643条

借主が使用貸借の目的物をその通常の使用法若くは契約で規定された方法以外で使用した場合、第三
者に使用させた場合、または相当な期間を超過して保有した場合において、［その目的物が滅失し、
または何らかの形で毀損したときは］たとえそれが不可抗力を原因とするものであっても、借主は、
その滅失または毀損について責任を負わなければならない。ただし、いずれの場合にせよ、その目的
物が滅失し、または毀損したであろうことを証明できるときは、その限りでない。

-
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มาตรา ๖๔๔

ผูย้ืมจำาตูองสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเหมืองเช่นวิญญ้ชนจะพึงสงวนทรพัย์สินของตนเอง
Draft(1919): Ob.636 Code(1929): 644

- 第 644条
借主は、良識ある個人が自らの財産を管理するのと同様の注意をもって、使用貸借の目的物を保存し
なければならない。

-

มาตรา ๖๔๕

ในกรณีทั้งหลายดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี ฤๅถูาผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา 
๖๕๔ ก็ดี ผู้ใหูยมืจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

Draft(1919): Ob.637 Code(1929): 645
- 第 645条

第 643条に規定された全ての場合、または借主が第 644条の規定に反する行為をした場合には、貸主
は、契約の解除［使用貸借の解約］をすることができる。

-

มาตรา ๖๔๖

ถูามิไดูกำาหนดเวลากันไวู ท่านใหูคืนทรพัย์สินทีย่ืมเมอืผู้ยมืไดูใชูสอยทรัพย์สินน้ันเสร็จแลูวตาม
การอันปรากฎในสัญญา แต่ผู้ใหูยืมจะเรียกคนืก่อนน้ันก็ไดู เมื่อเวลาล่วงไปพอแก่การที่ผู้ยมืจะไดู
ใชูสอยทรัพย์สินน้ันเสร็จแลูว

ถูาเวลาก็มิไดูกำาหนดกันไวู ท้ังในสัญญาก็ไมป่รากฎว่ายืมไปใชูเพื่อการใดไซรู ท่านว่าผู้ใหูยมืจะ
เรียกของคืนเมือไรก็ไดู

Draft(1919): Ob.639, 640 Code(1929): 646
- 第 646条

I. 期限の定めがない場合においては、［借主は、］契約中に定められた目的にしたがって目的物の使用
を終了した時にそれを返還しなければならない。ただし、借主がその目的物の使用を終了するに十分
の時間が既に経過している場合には、貸主は、［実際の終了に］先立って目的物の返還を請求するこ
とができる。

II. 期限の定めがない場合において、契約中に使用貸借の目的が定められていないときは、貸主は、いつ
でも目的物の返還を請求することができる。

-

มาตรา ๖๔๗

ค่าใชูจ่ายอันเปนปรกติแก่การบำารุงรักษาทรพัย์เสินซึ่งยืมน้ัน ผูย้ืมตอูงเปนผู้เสีย
Draft(1919): Ob.641 Code(1929): 647

- 第 647条
使用貸借の目的物の保存に要する通常の費用は、借主がこれを負担しなければならない。

-

มาตรา ๖๔๘

อันการยืมคงร้ป ย่อมระงับส้ินไปดูวยมรณะแห่งผู้ยืม
Draft(1919): Ob.646 Code(1929): 648

- 第 648条
使用貸借は、借主の死亡によって当然にその効力を失う。

-
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มาตรา ๖๔๙

ในขูอความรบัผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอันเก่ียวกับการยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพันเวลา
หกเดือนนับแต่วนัส้ินสัญญา

Draft(1919): Ob.647 Code(1929): 649
- 第 649条

使用貸借に関する［損害賠償及び費用］償還の責任については、契約の終了日から起算して後 6か月
を経過したときは、もはや訴えを提起することができない。

-

หมวด ๒ ยืมใช้ส้ินเปลือง
第二節 消費貸借

-

มาตรา ๖๕๐

อันว่ายืมใชูส้ินเปลืองน้ัน คอืสัญญาซึ่งผู้ใหูยมืโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินชนิดใชูไปส้ินไปน้ันเปน
ปรมิาณมีกำาหนดใหูไปแก่ผู้ยืม โดยเงือนไขว่าผูย้ืมจะพึงคนืทรัพย์สินเปนประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันใหูแทนทรัพย์สินซึ่งใหูยืมน้ัน

สัญญาน้ีย่อมบริบ้รณ์เมื่อส่งมอบทรพัย์สินทีย่ืม
Draft(1919): Ob.648, 649 Code(1929): 650

- 第 650条
I. 消費貸借とは、貸主が、借用物と種類、品質および分量が同一の物を償還するべきことを条件に、借
主に一定量の消費物の所有権を移転することを内容とする契約をいう。

II. この契約は、目的物を引渡した時点からその効力を有する。
-

มาตรา ๖๕๑

ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและส่งคนืทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ยอ่มตกแก่ผู้ยืมเปน
ผู้เสีย

Draft(1919): OB.650 Code(1929): 651
- 第 651条

契約締結に関する経費、および目的物の引渡し並びに返還に要する費用は、借主が当然にこれを負担
する。

-

มาตรา ๖๕๒

ถูาในสัญญาไมม่ีกำาหนดเวลาใหูคืนทรพัย์สินซึ่งยมืไป ผู้ใหูยืมจะบอกกล่าวแก่ผู้ยมืใหูคนืทรัพย์สิน
ภายในเวลาอันควร ซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู

Draft(1919): Ob.652 Code(1929): 652
- 第 652条

［消費貸借］契約中に、貸借の目的物を返還するべき期限の定めがないときは、貸主は、相当の期間
を定めた上で、その期間内に貸借の目的物を返還するよう、借主に対して催告することができる。

-
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มาตรา ๖๕๓

การกู้ยืมเงินกว่าหูาสิบบาทข้ึนไป ถูามิไดมูีหลูกฐานเปนหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งลงลายมือชื่อ
ผูย้ืมเปนสำาคัญแลูว ท่านมิใหูพิศจ้น์

Draft(1919): Ob.653 Code(1929): 653
- 第 653条

50バーツを超える金銭の消費貸借は、借主が署名した借用証書がなければ、その効力を証明すること
ができない。

-

มาตรา ๖๕๔

ท่านหูามมิใหูคิดดอกเบี้ยเกินรูอยละสิบหูาต่อปี ถูาในสัญญากำาหนดดอกเบี้ยเกินกว่าน้ัน ก็ใหูลด
ลงมาเปนรูอยละสิบหูาต่อปี

Draft(1919): Ob.654 Code(1929): 654
- 第 654条

年率にして 15％を超える利息は、これを禁止する。契約中にそれを超える利息が定められていても、
それを年率 15％に引き下げる。

-

มาตรา ๖๕๕

ท่านหูามมิใหูคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คูางชำาระ แต่ว่าเมื่อส้ินปีหน่ึงๆ ผู้เปนค่้สัญญากู้ยืมเงินจะ
ตกลงกันใหูบวกดอกเบี้ยที่คูางชำาระทบเขูากับตูนเงิน และคิดดอกเบี้ยในจำานวนเงินทั้งหมดน้ันก็ไดู 
แต่การที่ตกลงเช่นน้ันตูองทำาเปนหนังสือ

Draft(1919): Ob.655 Code(1929): 655
- 第 655条

利息の未払い分に更に利息を付ける重利は、これを禁止する。しかし、１年が経過した時は、貸金契
約の当事者は、利息の未払い分を元本に繰り入れ、その総額に利息を付けることを合意することがで
きる。ただし、そのような合意は、書面でしなければならない。

-

มาตรา ๖๕๖

ถูาทำาสัญญากู้ยมืเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาส่ิงของฤๅทรัพย์สินส่งอื่นแทนจำานวนเงินน้ันไซรู 
ท่านใหูคิดเปนหน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทอูงตลาดแห่งส่ิงของฤๅทรับย์สินน้ันในเวลา
และ ณ สถาที่ส่งมอบ

ความทกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับขูอความดังกล่าวมาน้ี ท่านว่าเปนโมฆะ
Draft(1919): Ob.656 Code(1929): 656

- 第 656条
I. 金銭消費貸借契約が結ばれたが、金銭に代えてそれ以外の物品または財産を借主が受領したときは、
その物品または財産の、引渡しの時間および場所における市場価格と同額の金銭消費貸借が成立した
ものとする。

II. いかなる合意であれ、この規定に反するものは無効とする。
-
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ลกัษณ ๑๐ ฝากทรัพย์
第十章 寄託

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
第一節 総則

-

มาตรา ๖๕๗

อันว่าฝากทรพัย์น้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สินใหูแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง เรียกว่าผู้ร ับฝาก โดยเงือนไขว่าผู้ร ับฝากจะพึ่งเก็บรักษาทรัพย์สินน้ันไวูในอารักขาแห่งตน 
แลูวจะคนืใหู

Draft(1919): Ob.657 Code(1929): 657
- 第 657条

寄託とは、ある個人即ち寄託者が、もう一人の個人即ち受寄者に対して、［受寄者が］ある財物を自
らの保護下に置いて保管し、後に［寄託者に］返還することを条件にして、その物をを引渡すことを
内容とする契約である。

-

มาตรา ๖๕๘

ถูาโดยพฤติการณ์พึงคาดหมายไดูว่า เขารับฝากทรัพย์ก็เพื่อจะไดูรับบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่าน้ัน
ไซรู ท่านใหูถือว่าเปนอันไดูตกลงกันแลูวโดยปรยิายว่ามีบำาเหน็จเช่นน้ัน

Draft(1919): - Code(1929): 658
- 第 658条

事情から推測して、受寄者が報酬を得ることを唯一の目的として寄託に応じたと判断されるときは、
そのような報酬を提供するという黙示の合意があったものとみなす。

-

มาตรา ๖๕๙

ถูาการรับฝากทรัพย์เปนการทำาใหูเปล่าไมม่ีบำาเหน็จไซรู ท่านว่าผู้ร ับฝากจำาตูองใชูความรมัดรวัง
สงวนทรพัย์สินซึ่งฝากน้ันเหมอืนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง

ถูาการรับฝากทรัพย์น้ันมีบำาเหน็จค่าฝาก ท่านว่าผู้ร ับฝากจำาตูองใชูความรมัดรวังและใชูฝีมือเพื่อ
สงวนทรพัย์สินน้ันเหมือนเช่นวิญญ้ชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดังน้ัน ท้ังน้ีย่อมรวมทั้งการใชู
ฝีมืออันพิเศษเฉภาะการในที่จะพึงใชูฝีมือเช่นน้ัดวูย

ถูาและผู้รับฝากเปนผูม้ีวิชาชีพเฉภาะกิจการคูาขายฤๅอาชวีะอย่างหน่ึงอย่างใด ก็จำาตูองใชูความ
รมัดรวังและใชูฝีมอืเท่าที่เปนธรรมดาจะตูองใชูและสมควรจะตูองใชูในกิจการคูาขายฤๅอาชีวะอย่าง
น้ัน

Draft(1919): Ob.659 Code(1929): 659
- 第 659条

I. 無償で寄託に応じたときは、受寄者は、自らの事務管理に払うと同様の注意をもって寄託物を保管し
なければならない。

II. 有償で寄託に応じたときは、受寄者は、良識ある個人がそのような事情の下で払うであろうと同様の
注意と技能とをもって寄託物を保管しなればならない。場合によって要求される何らか特殊な技能に
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ついても、同様である。

III. 受寄者が特に商営業またはその他の職業を専門とする者であるときは、［受寄者は、寄託物の保管に
当たって］商営業その他の職務において通常用いられ、かつ適用いるのが相当とされる注意と技能と
を適用しなければならない。

-

มาตรา ๖๖๐

ถูาผู้ฝากมิไดูอนุญาต และผู้รับฝากเอาทรัพย์สินซึ่งฝากน้ันออกใชูสอยเอง ฤๅเอาไปใหูบุคคล
ภายนอกใชูสอย ฤๅใหูบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซูร ท่านว่าผู้ร ับฝากจะตูองรับผิดเมื่อทรัพย์สินซึ่ง
ฝากน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลายอย่างอน่ึงอย่างใด แมูถึงจะเปนเพราะเหตุสุดวิสัย เวูนแต่จะพิศจ้น์ไดูว่า 
ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินน้ันก็คงจะตูองส้ญหาย ฤๅบุบสลายอย่้น่ันเอง

Draft(1919): Ob.660, 661 Code(1929): 660
- 第 660条

寄託者の承諾なしに受寄者が寄託物を持ち出して自ら使用し、または第三者に使用させ若くは保管さ
せた場合において、その寄託物が滅失または毀損したときは、受寄者は、たとえ不可抗力が原因で
あっても、その責任を負わなければならない。ただし、いかなる場合であってもその寄託物が滅失ま
たは毀損したであろうことを［受寄者が］証明できたときは、その限りでない。

-

มาตรา ๖๖๑

ถูาบุคคลภายนอกอูางว่ามีสิทธิเหนือทรัพย์สินซึ่งฝาก และยื่นพูองผู้ร ับฝากก็ดี ฤๅยึดทรัพย์สินน้ัน
ก็ดี ผู้ร ับฝากตูองรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน

Draft(1919): Ob.663(I) Code(1929): 661
- 第 661条

第三者が寄託物上に権利を有する旨を主張して受寄者に対して訴えを提起し、またはその寄託物を差
押えたときは、受寄者は、直ちにそれを寄託者に通知しなければならない。

-

มาตรา ๖๖๒

ถูาไดูกำาหนดเวลากันไววู่าจะพึงคืนทรัพย์สินซึ่งฝากน้ันเมื่อไร ท่านว่าผู้ร ับฝากจะคืนทรัพย์สิน
ก่อนเวลากำาหนดหาไดูไม่ เวนูแต่ในเหตุจำาเปนอันมิอาจจะกูาวล่วงเสียไดู

Draft(1919): Ob.664 Code(1929): 662
- 第 662条

［受寄者が寄託者に］寄託物を返還すべき時期が約定されているときは、その時に先立って寄託物を
返還することは許されない。ただし、止むを得ない事情がある場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๖๖๓

ถึงแม่ว่าค่้สัญญาจะไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคนืทรัพย์สินซึ่งฝากน้ันเมื่อไรก็ตาม ถูาว่าผู้ฝาก
จะเรียกคนืในเวลาใดๆ ผู้รับฝากก็ตูองคืนใหู

Draft(1919): Ob.665 Code(1929): 663
- 第 663条

たとえ当事者間で寄託物を返還すべき時期が約定されている場合であっても、寄託者が請求したとき
は、受寄者はいつでもそれに応じなければならない。

-
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มาตรา ๖๖๔

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคนืทรัพย์สินซึ่งฝากน้ันเมื่อไรไซรู ผู้ร ับฝากอาจคืน
ทรัพย์สินน้ันไดูทุกเมื่อ

Draft(1919): Ob.666 Code(1929): 664
- 第 664条

当事者間で寄託物を返還すべき時期が約定されていないときは、受寄者はいつでも寄託物を返還する
ことができる。

-

มาตรา ๖๖๕

ผู้รับฝากจำาตูองคนืทรัพย์สินซึ่งรับฝากไวูน้ันใหูแก่ผู้ฝาก ฤๅทรัพย์สินน้ันฝากในนามผู้ใด คนืใหู
แก่ผู้น้ัน ฤๅผู้ร ับฝากไดูรับคำาสัง่โดยชอบใหูคนืทรัพย์สินน้ันไปแก่ผู้ใด คนืใหูแก่ผู้น้ัน

แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านใหูคืนทรัพย์สินน้ันใหูแก่ทายาท
Draft(1919): Ob.667 Code(1929): 665

- 第 665条
I. 受寄者は［通常は］寄託者［自身］に、［寄託者以外の］何れかの者の名前で預かった［場合には］
その者に、［寄託者以外の］何れかの者に引渡すよう指示を受けた［場合には、］その指示された者
に寄託物を返還しなければならない。

II. しかしながら、寄託者が死亡した場合には、［受寄者は］その相続人に寄託物を返還しなければなら
ない。

-

มาตรา ๖๖๖

เมื่อคืนทรัพย์ ถูามีดอกผลเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งฝากน้ันเท่าใด ผู้ร ับฝากจำาตูองส่งมอบพรูอมไปกับ
ทรัพย์สินน้ันดูวย

Draft(1919): Ob.668 Code(1929): 666
- 第 666条

寄託物より［寄託中に］果実が生じたときには、受寄者は、寄託物と共にその果実も返還しなければ
ならない。

-

มาตรา ๖๖๗

ค่าคืนทรพัย์สินซึ่งฝากน้ัน ย่อมตกแก่ผู้ฝากเปนผู้เสีย
Draft(1919): Ob.669 Code(1929): 667

- 第 667条
寄託物の返還に要する費用は、寄託者がこれを負担する。

-

มาตรา ๖๖๘

ค่าใชูจ่ายใดอนัควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากน้ัน ผู้ฝากจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้ร ับฝาก เวนู
แต่จะไดูตกลงกันไวูโดยสัญญาฝากทรัพยว์่าผู้ร ับฝากจะตูองออกเงินค่าใชูจ่ายน้ันเอง

Draft(1919): Ob.671 Code(1929): 668
- 第 668条

寄託物の保存に必要な相当の費用は、寄託者がこれを受託者に対して償還しなければならない。ただ
し、寄託契約中で受寄者が負担する旨を合意していた場合は、この限りでない。

-
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มาตรา ๖๖๙

ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาในสัญญา ฤๅไมม่ีกำาหนดโดยจารีตประเพณีว่า บำาเหน็จค่าฝากทรัพย์สินน้ัน 
จะพึงชำาระเมื่อไรไซรู ท่านใหูชำาระเมื่อคืนทรัพย์สินซึ่งฝาก ถูาไดูกำาหนดเวลากันไวูเปนระยะอย่างไร 
ก็พึงชำาระเมื่อส้ินระยะเวลาน้ันทุกคราวไป

Draft(1919): Ob.672 Code(1929): 669
- 第 669条

寄託契約の報酬をいつ支払うべきか、契約中にも慣習にも規定がないときは、寄託物の返還時にこれ
を支払う。［寄託に］期間が約定されている場合には、期間の完了時毎にこれを支払う。

-

มาตรา ๖๗๐

ผู้รับฝากชอบที่จะยึดหนว่งเอาทรพัย์สินซึ่งฝากน้ันไวูไดูจนกว่าจะไดูรับเงินบันดาทีคู่างชำาระแก่ตน
เก่ียวดวูยการฝากทรพัย์น้ัน

Draft(1919): Ob.673 Code(1929): 670
- 第 670条

受寄者は、寄託に関連して自己に対する金銭の支払いが滞納している場合に、その支払いを受けるま
では寄託物を留置することができる。

-

มาตรา ๖๗๑

ในขูอความรบัผิดเพื่อใชูเงินบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี ชดใชูเงินค่าใชูจ่ายก็ดี ใชูค่าสินไหมทดแทน
แก่การฝากทรัพย์ก็ดี ท่านหูามมิใหูฟูองรูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่วนัส้ินสัญญา

Draft(1919): Ob.678 Code(1929): 671
- 第 671条

寄託契約の報酬の支払い、［寄託物の保存に要した］必要費の償還、または損害賠償の支払いに関す
る［寄託者に対する］訴えは、契約が終了した日から起算して６ヶ月を経過したときは、もはや提起
することは許されない。

-

หมวด ๒ วิธีเฉภาะการฝากเงิน
第二節 金銭の寄託の特則

-

มาตรา ๖๗๒

ถูาฝากเงิน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าผู้ร ับฝากไม่พึงตูองส่งคืนเปนเงินทองตราอันเดียวกันกับที่
ฝาก แต่จะตูองคืนเงินใหูครบจำานวน

อน่ึงผู้ร ับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากน้ันออกใชูก็ไดู แต่หากจำาตูองคนืเงินใหูครบจำานวนเท่าน้ัน แมูว่า
เงินซึ่งฝากน้ันจะไดูส้ญหายไปดูวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับฝากก็จำาตูองคืนเงินเปนจำานวนดังว่าน้ัน

Draft(1919): Ob.679 Code(1929): 672
- 第 672条

I. 金銭を寄託した場合には、受寄者には預けられた金銭と同一の種類の貨幣をもって返還する義務はな
く、同額の金銭を返還する義務があるのみと推定する。

II. なお受寄者は、同額の金銭を返還しさえすればよく、預けられた金銭は［自らのために］使用するこ
とが許されるが、たとえ不可抗力が原因で預けられた金銭が滅失しても、受寄者は、なお同額の金銭
を返還する義務を負う。
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-

มาตรา ๖๗๓

เมื่อใดผู้รับฝากจำาตูองคนืเงินแต่เพียงเท่าจำานวนที่ฝาก ผู้ฝากจะเรียกเงินคืนก่อนถึงเวลาที่ไดู
ตกลงกันไวูไม่ไดู ฤๅฝ่ายผู้รับฝากจะส่งคนืเงินก่อนถึงเวลาน้ันก็ไม่ไดูดุจกัน

Draft(1919): Ob.680 Code(1929): 673
- 第 673条

受寄者が［寄託者から］預かった金銭と同額を返還する義務のみを負う場合には、寄託者は、［当事
者間で］合意した時期の到来に先立って返還を請求することができず、また受寄者側も、その時期の
到来に先立って返還することができない。

-

หมวด ๓ วิธีเฉภาะสำาหรับเจ้าสำานักโรงแรม
第三節 旅館支配人に関する特則

-

มาตรา ๖๗๔

เจูาสำานักโรงแรม ฤๅโฮเต็ล ฤๅสถานที่อื่นทำานองเช่นว่าน้ัน จะตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤๅบุบ
สลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดิรทาง ฤๅแขกอาศัย หากไดูพามา

Draft(1919): Ob.681(II) Code(1929): 674
- 第 674条

旅館、ホテル、またはその他同種の施設の支配人は、旅行者または宿泊客が持ち込んだ財物に生じた
どんな滅失または毀損に対しても、その責任を負わなければならない。

-

มาตรา ๖๗๕

เจูาสำานักตูองรับผิดในการทีท่รัพย์สินของคนเดิรทางฤๅแขกอาศยัส้ญหาย ฤๅบุบสลายไปอย่างใด 
ๆ แมูถึงว่าความส้ญหายฤๅบุบสลายน้ันจะเกิดข้ึนเพราะผู้คนไปมาเขูาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล ฤๅ
สถานที่เช่นน้ัน ก็คงตูองรับผิด

ความรับผิดน้ี ถูาเก่ีายวดูวยเงินทองตรา ธนบัตร์ ตัว๋เงิน พนัธนบัตร์ ใบหูุน ใบหุูนกู้ 
ประทวนสินคูา อัญญมะณี ฤๅของมคี่าอื่น ๆ ไซรู ท่านจำากัดไวูเพียงหูารูอยบาท เวูนไวูแต่จะไดูฝาก
ของมคี่าเช่นน้ีไวูแก่เจูาสำานักและไดูบอกราคาแห่งของน้ันชัดแจูง

แต่เจูาสำานักหาตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤๅบุบสลายอันเกิดแต่ผู้รูายใชูอาวุธชิงทรัพย์ ฤๅเกิดแต่
เหตุสุดวิสัยประการอื่นอย่างหน่ึงอย่างใดน้ันไม่

Draft(1919): Ob.682, 683 Code(1929): 675
- 第 675条

I. 旅行者または宿泊客の財物に生じた滅失または毀損につき、たとえその原因が旅館、ホテル、その他
同種の施設に出入りする［第三］者にこそある場合であっても、その支配人がその責任を負わなけれ
ばならない。

II. ［支配人の］この責任は、それが貨幣、紙幣、手形、国債、株券、債券、倉庫証券、宝石、その他の
高価な財物に関する場合には、これを［最高］500バーツまでに限定する。ただし、これらの財物を
その価格を明言して支配人に直接寄託した場合は、この限りでない。

III. しかしながら、財物の滅失または毀損が武器を使った強盗犯、またはその他の不可抗力に起因する場
合には、支配人がその責任を負う必要は全くない。

-
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มาตรา ๖๗๖

ทรัพย์สินซึ่งมิไดูนำาฝากบอกราคาชัดแจูงน้ัน เมื่อพบเห็นว่าส้ญหายฤๅบุบสลายชึ้น คนเดิรทางฤๅ
แขกอาศยัตูองแจูงความน้ันต่อเจูาสำานักโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่เช่นน้ันทันที มิฉน้ัน ท่านว่าเจูา
สำานักย่อมพูนจากความผิดดังบัญญัติไวูในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕

Draft(1919): - Code(1929): 676
- 第 676条

価格を明言して支配人に直接寄託することをしなかった財物が滅失しまたは毀損を受けたことを発見
したときは、［その所有者である］旅行者または宿泊客は、旅館、ホテル、その他の同様の施設の支
配人に対してこの事実は直ちに報告しなければならない。この報告を怠った場合には、支配人は、第
674条および第 675条の規定する責任を免れる。

-

มาตรา ๖๗๗

ถูามคีวามแจูงความปิดไวูในโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่เช่นว่าน้ัน เปนขูอความยกเวูนฤๅจำากัดความ
รับผิดของเจูาสำานักไซรู ท่านว่าความน้ันเปนโมฆะ เวูนแต่คนเดิรทางฤๅแขกอาศยัจะไดูตกลงดูวยชัด
แจูงในการยกเวูนฤๅจำากัดความรับผิดดังว่าน้ัน

Draft(1919): Ob.684 Code(1929): 677
- 第 677条

旅館、ホテル、または同種の施設内に、支配人の責任を免責しまたは限定する告知がされてあって
も、そのような告知は無効とする。ただし、旅行者または宿泊客がその免責または責任の限定に同意
する旨を明言した場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๗๘

ในขูความรับผิดใชูค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์สินของคนเดิรทางฤๅแขกอาศัยส้ญหายฤๅบุบสลาย
น้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพนูเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คนเดิรทางฤๅแขกอาศยัออกไปจากสถานที่น้ัน

Draft(1919): Ob.685 Code(1929): 678
- 第 678条

旅行者または宿泊客の財物の滅失または毀損に対する［宿泊施設の支配人の］損害賠償責任に関して
は、その旅行者または宿泊客がその宿泊施設を出発した日から起算して６ヶ月を経過したときは、も
はや訴えを提起することが許されない。

-

มาตรา ๖๗๙

เจูาสำานักชอบที่จะยึดหน่วงเอาไวูซึ่งเครื่องเดิรทางฤๅทรัพย์สินอย่างอื่นของคนเดิรทางฤๅแขก
อาศัย อนัเอาไวูในโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่เช่นน้ันไดู จนกว่าจะไดูรับชำาระเงินบันดาที่คูางชำาระแก่
ตน เพื่อการพักอาศยัและการอื่น ๆ อันไดูทำาใหูแก่คนเดิรทางฤๅแขกอาศัยที่เขาพึงตูองการน้ัน รวม
ท้ังการชดใชูเงินทั้งหลายที่ไดูออกแทนไปดูวย

Draft(1919): Ob.686 Code(1929): 679
- 第 679条

［宿泊施設の］支配人は、旅行者または宿泊客の宿泊料金、およびその求めに応じて行なったその他
のサービスの料金、ならびにその旅行者または宿泊客のために立て替えた出捐のうち、滞納分［があ
る場合には、そ］の支払いを受け取るまでは、その旅行者または宿泊客が旅館、ホテル、たまはその
他同種の施設に持ち込んだ手荷物またはその他の財物を留置することができる。

-
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ลักษณ ๑๑ คำ้าประกัน
第十一章 保証債務
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
第一節 総則

-

มาตรา ๖๘๐

อันว่าคำ้ าประกันน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหน่ึง เรียกว่าผู้คำ้ าประกัน ผ้กพนัตนต่อเจูาหน้ี
คนหน่ึงเพื่อชำาระหน้ีในเมื่อล้กหน้ีไม่ชำาระหน้ีน้ัน

Draft(1919): Ob.687 Code(1929): 680
- 第 680条

保証契約とは、［債権債務関係にない］第三者、即ち保証人が債権者に対して、債務者が債務の履行
をしないときは、自己がその履行を引き受ける旨を約する契約をいう。

-

มาตรา ๖๘๑

อันคำ้าประกันน้ัน จะมีไดูแต่เฉภาะเพื่อหน้ีอนัสมบ้รณ์
หน้ีในอนาคดตฤๅหน้ีมีเง่ือนไข จะประกันไวูเพื่อเหตุการณ์ซึ่งหน้ีน้ันอาจเปนผลไดูจริง ก็ประกันไดู
หน้ีอนัเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผ้กพันล้กหน้ี เพราะทำาดูวยความสำาคัญผิด ฤๅเพราะเปนผู้ไรูความ

สามารถน้ัน ก็อาจจะมีประกันอย่างสมบ้รณ์ไดู ถูาหากว่าผู้คำ้ าประกันรู้เหตุสำาคัญผิดฤๅไรูความสามารถ
น้ันในขณะที่เขูาสัญญาผ้กพนัตน

Draft(1919): Ob.688, 690 Code(1929): 681
- 第 681条

I. 保証は、有効な債務のためにのみこれを行なうことができる。

II. 将来の債務または条件付きの債務も、それが現実に効力を生じる事態に備えて［予め］保証をしてお
くことができる。

III. 錯誤または［債務者の］行為無能力が原因で、債務者を義務づける効力のない契約の場合であって
も、それから生じる債務の保証は、保証人が保証契約を締結する時点で、その錯誤または行為無能力
の事実を知っていたときは、なお有効である。

-

มาตรา ๖๘๒

ท่านว่าบุคคลจะยอมเขูาเปนผู้รับเรือน คือเปนประกันของผู้คำ้ าประกันอีกชั้นหน่ึง ก็เปนไดู
Draft(1919): Ob.692 Code(1929): 682

- 第 682条
ある個人が保証人［である他の個人］の保証を引き受けること、即ち重複的な保証契約も、これをす
ることができる。

-

มาตรา ๖๘๓

อันคำ้าประกันอย่างไมม่ีจำากัดน้ัน ย่อมคูมุถึงดอกเบี้ยและค่าสินไหมทอดแทนซึ่งล้กหน้ีคูางชำาระ 
ตลอดจนค่าภาระติดพันอนัเปนอปุกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันดูวย

Draft(1919): Ob.693 Code(1929): 683
-
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第 683条
限度のない保証の場合、債務者が滞納する利息支払いおよび損害賠償の支払い、ならびに当該債務に
付随する義務もまた、保証の対象となる。

-

มาตรา ๖๘๔

ผูค้ำ้ าประกันย่อมรบัผิดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมความซึ่งล้กหน้ีจะตูองใชูใหูแก่เจูาหน้ี แต่ถูาโจทก์
ฟูองคดีโดยมิไดูเรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันก่อนไซรู ท่านว่าผู้คำ้ าประกันหาตูองรับผิดเพื่อใชูค่า
ฤชาธรรมเนียมเช่นน้ันไม่

Draft(1919): Ob.694 Code(1929): 684
- 第 684条

保証人は、債務者が債権者に支払うべき訴訟費用にも当然にその責任を負う。しかしながら、原告
［＝債権者］が［主たる］債務の弁済を保証人に請求することなく訴えを提起したときは、保証人
は、そのような費用の支払いの責任を負う必要は全くない。

-

มาตรา ๖๘๕

ถูาเมื่อบังคับตามสัญญาคำ้าประกันน้ัน ผู้คำ้ าประกันไม่ชำาระหน้ีทั้งหมดของล้กหน้ี รวมทั้งดอกเบี้ย 
ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ดูวยไซรู หน้ียังเหลืออย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหน้ียังคงรับผิดต่อเจูาหน้ีใน
ส่วนที่เหลือน้ัน

Draft(1919): Ob.695 Code(1929): 685
- 第 685条

保証契約の実行において、保証人が、利息および損害賠償の支払い、ならびに付随的な義務を含め
て、債務者の［主たる］債務の全ての支払いをせず、未払い分が残るときは、債務者は、その未払い
残額につき、なおその責任を負う。

-

หมวด ๒ ผลก่อนชำาระหน้ี
第二節 弁済前における効果

-

มาตรา ๖๘๖

ล้กหน้ีผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจูาหน้ีชอบทีจ่ะเรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีไดูแทนน้ัน
Draft(1919): Ob.696 Code(1929): 686

- 第 686条
債務者が遅滞に陥ったときは、債権者は、［直ちに］保証人に対し［債務者に］代わってその債務を
履行するよう請求することができる。

-

มาตรา ๖๘๗

ผูค้ำ้ าประกันไม่จำาตูองชำาระหน้ีก่อนถึงเวลากำาหนดที่จะชำาระ แมูล้กหน้ีจะไดูเสียประโยชน์แห่งเง่ือน
เวลาไปแลูว

Draft(1919): Ob.697 Code(1929): 687
- 第 687条

たとえ債務者が期限の利益を既に失っている場合であっても、保証人は、履行期が到来するまでは債
務の履行をする義務はない。

-

มาตรา ๖๘๘
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เมื่อเจูาหน้ีทวงใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันจะขอใหูเรียกล้กหน้ีชำาระก่อนก็ไดู เวนูแต่ล้ก
หน้ีจะถ้กศาลพิพากษาใหูเปนคนลูมละลายเสียแลูว ฤๅไม่ปรากฏว่าล้กหน้ีไปอย่้แห่งใดในพระราช
อาณาเขต

Draft(1919): Ob.698 Code(1929): 688
- 第 688条

債権者から債務の履行の請求を受けた場合には、保証人は、まず債務者本人に債務の履行を求するよ
うに［債権者に対して］請求することができる。ただし、債務者が裁判所より破産宣告を受けている
場合、または債務者が国内に滞在している様子がない場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๖๘๙

ถึงแมูจะไดูเรียกใหูล้กหน้ีชำาระหน้ีดังกล่าวมาในมาตราก่อนน้ันแลูวก็ตาม ถูาผู้คำ้ าประกันพิศ้จน์ไดู
ว่าล้กหน้ีน้ันมีทางที่จะชำาระหน้ีไดู และการที่จะบังคับใหูล้กหน้ีชำาระหน้ันจะไม่เปนการยากไซรู ท่านว่า
เจูาหน้ีจะตูองบังคับการชำาระหน้ีรายน้ัน เอาจากทรัพย์สินของล้กหน้ีก่อน

Draft(1919): Ob.699 Code(1929): 689
- 第 689条

前条に基づく保証人からの請求に応じて、債権者が債務者本人に対して債務の履行を既に請求した
［にもかかわらず、債務者が未だに履行をしない］場合であっても、保証人が、債務者にその債務を
履行する方法があること、かつ、強制執行によってそのように債務者に履行をさせることが困難なこ
とではないこと、この二点を証明することができたときは、債権者は、強制執行によってまず債務者
の財産から弁済を受けなければならない。

-

มาตรา ๖๙๐

ถูาเจูาหน้ีมทีรัพย์สินของล้กหน้ียึดถือไวูเปนประกันไซรู เมื่อผู้คำ้ าประกันรูองขอ ท่านว่าเจูาหน้ีจะ
ตูองใหูชำาระหน้ีเอาจากทรัพย์สินซึ่งเปนประกันน้ันก่อน

Draft(1919): Ob.700 Code(1929): 690
- 第 690条

債権者が債務者の財物を担保として差押えている場合に、保証人からの請求があったときは、債権者
は、まずその担保として差押えてある財物から債務の弁済を受けなければならない。

-

มาตรา ๖๙๑

ถูาผู้คำ้ าประกันตูองรับผิดร่วมกันกับล้กหน้ี ท่านว่าผู้คำ้ าประกันย่อมไม่มีสิทธิดังกล่าวไวูในมาตรา 
๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐

Draft(1919): Ob.701 Code(1929): 691
- 第 691条

保証人が債務者の連帯債務者として責任を負わなければならない場合には、その保証人は、当然なが
ら第 688条、第 689条、および第 690条に規定された［保証人の］権利を有しない。

-

มาตรา ๖๙๒

อายุความสดุดหยุดลงเปนโทษแก่ล้กหน้ีน้ัน ยอ่มเปนโทษแก่ผู้คำ้ าประกันดูวย
Draft(1919): Ob.703 Code(1929): 692

- 第 692条
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債務者にとって不利益となる消滅時効の中断は、当然にも保証人にとってもまたその不利益となる消
滅時効の中断を生じさせる。

-

หมวด ๓ ผลภายหรังชำาระหน้ี
第三節 弁済後における効果

-

มาตรา ๖๙๓

ผูค้ำ้ าประกันซึ่งไดูชำาระหน้ีแลูว ยอ่มมีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาจากล้กหน้ี เพื่อตูนเงินและดอกเบี้ย และ
เพื่อการที่ตูองส้ญหายฤๅเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการคำ้าประกันน้ัน

อน่ีงผู้คำ้ าประกันยอ่มเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีบันดามีเหนือล้กหน้ีดูวย
Draft(1919): Ob.704(I) Code(1929): 693

- 第 693条
I. 債務者に代わって］債務を弁済した保証人は、［債務の］元本およびその利息、ならびに保証が原因
となって被った滅失または毀損につき、債務者に対して当然に求償権を有する。

II. また保証人は、債権者が債務者に対して有するあらゆる権利に関しも、当然に債権者に代位する。
-

มาตรา ๖๙๔

นอกจากขูอต่อสู้ซึ่งผู้คำ้ าประกันมีต่อเจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันยังอาจยกขูอต่อสู้ทั้งหลายซึ่งล้ก
หน้ีมีต่อเจูาหน้ีข้ึนต่อสู้ไดูดูวย

Draft(1919): Ob.705 Code(1929): 694
- 第 694条

保証人は、債権者に対して自らが有する抗弁に加え、［弁済した債務の本来の］債務者が債権者に対
して有する抗弁もまた、債権者に対して主張することができる。

-

มาตรา ๖๙๕

ผูค้ำ้ าประกันซึ่งละเลยไม่ยกขูอต่อสู้ของล้กหน้ีข้ึนต่อสู้เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าย่อมส้ินสิทธิที่จะไดูไล่เบี้ย
เอาแก่ล้กหน้ีเพยีงเท่าที่ไมย่กข้ึนเปนขูอต่อสู้ เวูนแต่จะพิศ้จน์ไดูว่าตนมิไดูรู้ว่ามีขูอต่อสู้เช่นน้ัน และ
ท่ีไม่รู้น้ัน ไม่ไดูเปนเพราะความผิดของตนดูวย

Draft(1919): Ob.706 Code(1929): 695
- 第 695条

債務者が債権者に対して主張する［ことができたはずの］抗弁を、［債務者に代わって］主張するこ
とを保証人が怠ったときは、保証人は、その対抗しなかった債権分に関しては、債務者に対する償還
請求権を失う。ただし、その抗弁権の存在を知らず、かつ、その不知に関して自己に責任のないこと
を保証人が証明し得た場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๖๙๖

ผูค้ำ้ าประกันไมม่ีสิทธิ จะไล่เบี้ยเอาแกูล้กหน้ี ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้คำ้ าประกันไม่บอกใหูล้กหน้ีรู้ ว่าตนไดูชำาระหน้ีแลูว และล้กหน้ีเขูาชำาระหน้ีเพราะไม่รู้
(๒) ถูาผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี โดยมิทันจะไดูถ้กฟูองเรียกในเม่ือล้กหน้ีมีขูอต่อสู้อย่างดี ที่จะยกข้ึนแกูคดีไดู
ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวมาน้ี ผู้คำ้ าประกันจะมทีางฟูองคดี ก็แต่เพียงฟูองเจูาหน้ีเพื่อคนื

ลาภมิควรไดูเทูาน้ัน
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Draft(1919): Ob.707 Code(1929): 696
- 第 696条

I. 保証人は、次の場合には債務者に対する償還請求権を有しない。

(1) 保証人が既に債務を弁済した［にもかかわらず、その］事実を債務者に告げなかった場合において、
この不知が原因で、債務者が［重ねて］弁済をしたとき。

(2) ［債権者からの弁済の請求に対して］債務者が有効に抗弁することができた［はずである］場合にお
いて、保証人が、債権者からの訴えの提起を待たずに債務を弁済したとき。

II. 以上のような場合には、保証人は、債権者に対して不当利得の返還を求めて訴えを提起することしか
できない。

-

มาตรา ๖๙๗

ถูาผู้คำ้ าประกันไม่อาจเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีไดู เพราะเหตุว่าเจูาหน้ีไดูกระทำาใหูทรัพย์อนัเขาใหู
ไวูเปนประกันแต่ก่อนฤๅในขณะจะเขูาคำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันเสือมเสียฤๅลดราคาไปไซรู ท่านว่าผูค้ำ้ า
ประกันยอ่มเปนอันหลุดพูนจากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนตูองรับความเสียหายแต่การน้ัน

Draft(1919): Ob.708 Code(1929): 697
- 第 697条

保証人［債務者？］が事前にまたは保証契約の締結の際に［債権者に］担保として提供していた財産
を、債権者がその責任で滅失させ、または減額させてしまったために、保証人が債権者の有していた
［担保財産上の］権利について代位することができなくなったときは、保証人は、それによって被っ
た損害の限度において保証の責任を免じられる。

-

หมวด ๔ ความระงับส้ินไปแห่งการคำ้าประกัน
第四節 保証債務の消滅

-

มาตรา ๖๙๘

อันผู้คำ้ าประกันยอ่มหลุดพูนจากความรับผิดในขณะเมื่อหน้ีของล้กหน้ีระงับส้ินไป ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ

Draft(1919): Ob.709 Code(1929): 698
- 第 698条

理由の如何にかかわらず、債務が消滅したとき、その保証人も当然にその責任を免れる。
-

มาตรา ๖๙๙

การคำ้าประกันเพื่อกิจการเน่ืองกันหลายคราว ไมม่ีจำากัดเวลาเปนคุณแก่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ า
ประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอนัเปนอนาคดไดู โดยบอกกล่าวความประสงค์น้ันแก่เจูาหน้ี

ในกรณีเช่นน้ัน ท่านว่าผูค้ำ้ าประกันไม่ตอูงรับผิดในกิจการที่ล้กหน้ีกระทำาลงภายหลังคำาบอกกล่าว
น้ันไดูไปถึงเจูาหน้ี

Draft(1919): Ob.710 Code(1929): 699
- 第 699条

I. 保証契約が債権者の利益を図って、連続する複数回の取り引きを保証するために、期間を定めずに結
ばれたときは、その保証人は、債権者に通知することによって、将来の取り引きについて［いつでも
契約を］解約することができる。

II. その場合には、保証人は、その通知が債権者に到達した時点以降に債務者が行なった取り引きについ
ては［もはや］保証する責任は負わなくてもよい。
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-

มาตรา ๗๐๐

ถูาคำ้ าประกันหน้ีอันจะตูองชำาระ ณ เวลามีกำาหนดแนน่อน และเจูาหน้ียอมผ่อนเวลาใหูแก่ล้กหน้ี
ไซรู ท่านว่าผูค้ำ้ าประกันย่อมหลุดพูนจากความรับผิด

แต่ถูาผู้คำ้ าประกันไดูตกลงดูวยในการผ่อนเวลา ท่านว่าผู้คำ้ าประกันหาหลุดพูนจากความรับผิดไม่
Draft(1919): Ob.712 Code(1929): 700

- 第 700条
I. 確定期限に履行すべき債務のための保証契約において、債権者が債務者のために履行期限の延期を認
めたときは、保証人は、当然にその保証の責任を免れる。

II. しかしながら保証人が期限の延期に同意した場合には、保証人は、その保証の責任を免れない。
-

มาตรา ๗๐๑

ผูค้ำ้ าประกันจะขอชำาระหน้ีแก่เจูาหน้ีต้ังแต่เมื่อถึงกำาหนดชำาระก็ไดู
ถูาเจูาหน้ีไม่ยอมรับชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันก็เปนอนัหลุดพูนจากความรับผิด

Draft(1919): Ob.713 Code(1929): 701
- 第 701条

I. 保証人は、債務の履行期が到来した時点から、債権者に履行の提供をすることができる。

II. 債権者が履行の受領を拒絶したときは、保証人は、その保証の責任を免れる。
-
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ลกัษณ ๑๒ จำานอง
第十二章 抵当権
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
第一節 総則

-

มาตรา ๗๐๒

อันว่าสัญญาาจำานองน้ัน คอืสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรพัย์สินตราไวู
แก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ร ับจำานอง เปนประกันการชำาระหน้ีโดยไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหู
ไวูแก่ผู้ร ับจำานอง

ผู้รับจำานองชอบที่จะไดูรับชำาระหน้ีจากทรัพย์สินที่จำานองก่อนเจูาหน้ีสามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่า
กรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินน้ันจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวฤๅหาไม่

Draft(1919): Ob.714 Code(1929): 702
- 第 702条

I. 抵当契約とは、一方の個人即ち抵当権設定者が他方の個人即ち抵当権者に対して、占有を移転するこ
となく［ある］財物を債権の担保として供することに約する契約である。

II. 抵当権者は、抵当物から、その所有権が既に第三者に移転したか否かに関わりなく、一般の債権者に
優先して［自己の］債権の弁済を受ける権利を有する。

-

มาตรา ๗๐๓

อันอสังหาริมทรัพย์น้ันอาจจำานองไดู ไม่ว่าประเภทใด ๆ
สังหาริมทรพัย์อนัจะกล่าวต่อไปน้ีก็อาจจำานองไดูดุจกัน หากว่าไดูจดทะเบียนไวูแลูวตามกฎหมาย

คือ
(๑) เรือกำาป้ัน ฤๅเรือมีระวางตั้งแตห่กตันข้ึนไป เรอืกลไฟ ฤๅเรือยนต์มีระวางตั้งแตหู่าตันข้ึนไป
(๒) แพ
(๓) สัตว์พาหนะ
(๔) สังหาริมทรัพย์อื่นใด ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวูใหูจดทะเบียนเฉภาะการ

Draft(1919): Ob.715 Code(1929): 703
- 第 703条

I. 不動産は、それがどんな種類であっても、これに抵当権を設定することができる。

II. 動産であっても、次に掲げるものには、法律にしたがって登記してある場合は、同様に抵当権を設定
することができる。即ち、

(1) 帆船もしくは積載量 6トン以上の船舶、蒸気船もしくは積載量 5トン以上の発動機付き船舶、

(2) 水上浮屋、
(3) 荷物運搬用家畜、
(4) ［抵当権設定のために］法律が特に登記を義務づけているその他の動産。

-

มาตรา ๗๐๔

สัญญาจำานองตูองระบุทรพัย์สินซึ่งจำานอง
Draft(1919): Ob.717 Code(1929): 704
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- 第 704条
抵当物件は、抵当契約中で特定されていなければならない。

-

มาตรา ๗๐๕

ทรัพย์สินไมว่่าอย่างใด ๆ นอกจากผู้เปนเจูาทรัพย์ในปัจจุบนัจะจำานองเอง ท่านว่าใครอื่นจะ
จำานองหาไดูไม่

Draft(1919): Ob.718 Code(1929): 705
- 第 705条

いかなる種類の財産であれ、現時点での所有権者以外の者がそれに抵当権を設定することは許されな
い。

-

มาตรา ๗๐๖

บคุคลมีกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินแต่ภายในบังคับเง่ือนไขเช่นใด จะจำานองทรัพย์สินน้ันไดูแต่ภายใน
บังคับเง่ือนไขเช่นน้ัน

Draft(1919): Ob.719 Code(1929): 706
- 第 706条

［ある］財物の所有権を何らかの条件付きで有する者は、同一の条件の下でのみその物に抵当権を設
定することができる。

-

มาตรา ๗๐๗

บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ ว่าดูวยคำ้าประกันน้ัน ท่านใหูใชูไดูในการจำานอง อนุโลมตามควร
Draft(1919): Ob.720 Code(1929): 707

- 第 707条
保証契約に関する第 681条は、抵当契約にこれを準用する。

-

มาตรา ๗๐๘

เมื่อทำาจำานอง ถูาหน้ีมีจำานวนเปนยุติ ตูองระบุจำานวนน้ันลงไวูเปนเรือนเงินสยามทุกรายไป
ถูาและหน้ีน้ันมิไดูมจีำานวนเปนยุติไซรู ท่านใหูค่้สัญญากำาหนดลงไวูว่า ทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ันตรา

ไวูเปนประกันสำาหรับจำานวนหน้ีส้งสุดเพียงเท่าใด
Draft(1919): Ob.722 Code(1929): 708

- 第 708条
I. 抵当権の設定に当たり、［被担保］債権が特定の金額を規定しているときは、そのすべての金額につ
いて、サヤーム通貨で言明しなければならない。

II. ［被担保］債権が何ら特定の金額を規定していないときは、［抵当契約の］当事者は、当該抵当物件
により担保される最高限度額を確定しなければならない。

-

มาตรา ๗๐๙

บคุคลคนเหน่ึงจะจำานองทรัพย์สินของตนไวูเพื่อประกันหน้ีอนับุคคลคนอื่นตอูงชำาระ ก็ใหูทำาไดู
Draft(1919): Ob.723 Code(1929): 709

- 第 709条
抵当権は、他人が履行すべき債務を担保するために、自己の財産に設定することができる。

-
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มาตรา ๗๑๐

ทรัพย์สินหลายส่ิงมีเจูาของคนเดียว ฤๅหลายคนจะจำานองเพื่อประกันการชำาระหน้ีแต่รายหน่ึงราย
เดียว ท่านก็ใหูทำาไดู

และในการน้ี ค้่สัญญาจะตกลงกันดังต่อไปน้ีก็ไดู คือว่า
(๑) ใหูผู้รับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรพัย์สินซ่ึงจำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู
(๒) ใหูถือเอาทรพัย์สนิแต่ละสิ่งเปนประกันหน้ีเฉภาะแต่สว่นหน่ึงส่วนใดที่ระบุไวู

Draft(1919): Ob.724 Code(1929): 710 
- 第 710条

I. 単一の債務を担保するために、一人の個人が所有する複数の財物、または複数の個人が［それぞれ］
所有する複数の財物に抵当権を設定することもまた可能である。

II. このような場合には、当事者は次のような点について合意することができる。即ち、

(1) 抵当権者は［予め］定められた順番にしたがって抵当権を実行することができる。
(2) ［抵当権者は予め］定められた［対応関係に応じて］債権のそれぞれの部分の担保にそれぞれの抵当
物件を割り当てることができる。

-

มาตรา ๗๑๑

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีกำาหนดชำาระ เปนขูอความอย่างใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระ
หน้ี ใหูผู้ร ับจำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งจำานอง ฤๅว่าใหูจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันเปนประการอื่น
อย่างใด นอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานองน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ันท่านว่าไม่
สมบ้รณ์

Draft(1919): Ob.725 Code(1929): 711
- 第 711条

［被担保］債務の履行期が到来する前に、債務不履行の際には抵当権者が抵当物件の所有権を取得す
る、または抵当権実行に関する規定以外の方法で抵当物件を処分するという旨の合意をしても、その
様な合意には法的効力がない。

-

มาตรา ๗๑๒

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเปนอย่างอื่นก็ตาม ทรพัย์สินซึ่งจำานองไวูแก่บุคคลคนหน่ึงน้ัน ท่านว่าจะเอา
ไปจำานองแก่บุคคลอีกคนหน่ึงในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายอุย่้ก็ไดู

Draft(1919): Ob.726(I) Code(1929): 712
- 第 712条

たとえ別段の合意が契約中にあったとしても、一人の個人のために抵当権を設定した財物上に、その
抵当契約の有効期間中であっても、他の個人のために［新たな］抵当権を設定することができる。

-

มาตรา ๗๑๓

ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาจำานอง ท่านว่าผู้จำานองจะชำาระหน้ีลูานจำานองเปนงวด ๆ
ก็ไดู

Draft(1919): Ob.727 Code(1929): 713
- 第 713条

契約中に別段の合意がない限り、抵当権設定者は、［被担保］債務を分割して弁済して抵当権を消滅
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させることができる。
-

มาตรา ๗๑๔

อันสัญญาจำานองน้ัน ท่านว่าตูองทำาเปนหนังสือต่อหนูาเจูาพนักงานเจูาหนูาที่ และลงทะเบียนตาม
กฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับการน้ัน

Draft(1919): Ob.728 Code(1929): 714
- 第 714条

抵当契約は、登記官の面前で書面によって締結し、かつ法令の規定にしたがってそれを登記しなけれ
ばならない。

-

หมวด ๒ สิทธิจำานองครอบเพียงใด
第二節 抵当権の範囲

-

มาตรา ๗๑๕

ทรัพย์สินซึ่งจำานองย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ีกับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดวูย คอื
(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง

Draft(1919): Ob.729 Code(1929): 715
- 第 715条

抵当物件によって、［被担保］債務の弁済とともに、次に掲げる付随的な債務もまた当然に担保され
る。即ち、

(1) 利息、
(2) 債務不履行による損害賠償、
(3) 抵当権実行のための費用。

-

มาตรา ๗๑๖

จำานองย่อมครอบไปถึงบันดาทรัพย์สินซึ่งจำานองหมดทุกสิง แมูจะไดูชำาระหน้ีแลูวบางส่วน
Draft(1919): Ob.730 Code(1929): 716

- 第 716条
抵当権の効力は、たとえ［被担保］債務の一部が弁済されても、当然に抵当物件の全てに及ぶ。

-

มาตรา ๗๑๗

แมูว่าทรัพย์สินซึ่งจำานองจะแบ่งออกเปนหลายส่วนก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วน
เหล่าน้ันหมดทุกส่วนดวูยกันอย่้น่ันเอง

ถึงกระน้ันก็ดี ถูาผู้ร ับจำานองยินยอมดูวย ท่านว่าจะโอนทรัพย์สินส่วนหน่ึงส่วนใดไปปลาดจาก
จำานองก็ใหูทำาไดู แต่ความยนิยอมดังว่าน้ี หากมิไดูจดทะเบียน ท่านว่าจะยกเอาข้ึนเปนขอูต่อสู้แก่
บคุคลภายนอกไดูไม่

Draft(1919): Ob.731 Code(1929): 717
- 第 717条
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I. たとえ抵当物件が複数の部分に分割されたとしても、抵当権の効力は、なおその全ての部分に及ぶ。

II. しかしながら、抵当権者が承諾したときは、担保物件の一部を売却して抵当権の効力から外すことが
できる。ただし、この承諾を登記しなかった場合には、この承諾をもって第三者に対抗することがで
きない。

-

มาตรา ๗๑๘

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพยท์ั้งปวงอันติดพนัอย่้กับทรัพย์สินซึ่งจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับ
ซึ่งท่านจำากัดไวูในสามมาตราต่อไปน้ี

Draft(1919): Ob.732 Code(1929): 718
- 第 718条

抵当権は、当然に抵当物件に附属する全ての従物に及ぶ。ただし、次に続く 3条の規定する制限に服
する。

-

มาตรา ๗๑๙

จำานองที่ดินไมค่รอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จำานองปลุกสรูางลงในที่ดินภายหลังวนัจำานอง เวูนแต่จะมี
ขูอความกล่าวไวูโดยเฉภาะในสัญญาว่าใหูครอบไปถึง

แต่กระน้ันก็ดี ผู้ร ับจำานองจะใหูขายเรือนโรงน้ันรวมไปกับที่ดินดูวยก็ไดู แต่ผู้ร ับจำานองอาจใชู
บุรมิสิทธิของตนไดูเพยีงแก่ราคาที่ดินเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.733 Code(1929): 719
- 第 719条

I. 土地の抵当権は、その設定日以降に抵当権設定者がその土地上に建設した家屋には及ばない。ただ
し、当該契約中に抵当権が［そうした家屋に］及ぶ旨の特段の合意がある場合は、その限りでない。

II. しかしながら［土地の抵当権がその土地上の家屋に及ばない場合であっても、当該抵当権を実行する
際に］抵当権者は、その建物を土地とともに売却［＝競売］することができる。ただし［この場合で
も］抵当権者の先取り特権は、土地の代金に限って実行することができる。

-

มาตรา ๗๒๐

จำานองเรือนโรง ฤๅส่ิงปล้กสรูางอย่างอื่นซึ่งไดูทำาข้ึนไวูบนดินฤๅใตูดิน ในที่ดินอันเปนของคนอื่น 
เขาน้ันยอ่มไมค่รอบไปถึงที่ดินน้ันดูวย ฉันใดกลับกันก็ฉนัน้ัน

Draft(1919): Ob.734 Code(1929): 720
- 第 720条

地上もしくは地下に建設された家屋またはその他の建物に設定した抵当権の効力は、その土地が［そ
の建物の所有者以外の］他人の所有地の場合には、当然ながらその土地には及ばない。その逆の場合
もまた同様である。

-

มาตรา ๗๒๑

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำานอง เวนูแต่ในเมื่อผู้ร ับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้
จำานองฤๅผู้ร ับโอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

Draft(1919): Ob.735 Code(1929): 721
- 第 721条

抵当権の効力は、抵当物件の果実には及ばない。ただし、抵当権者が抵当権設定者または［抵当物件
の］所得者に対して抵当権実行の意向を通知したときは、その限りでない。

-
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หมวด ๓ สิทธิแลน่าท่ีของผู้รับจำานองแลผู้จำานอง
第三節 抵当権者と抵当権設定者の権利と義務

-

มาตรา ๗๒๒

ภาระจำายอมฤๅทรัพย์สิน[=ทรัพย์สิทธิอย่างอื่น]อนัก่อใหูข้ึนเหนือทรัพย์สินซึ่งจำานองดูวยสัญญาฤๅ
พินัยกรรม เปนเหตุใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเส่ือมราคาน้ัน ถูาว่าจดทะเบียนภายหลังจดทะเบียนจำานอง
ท่านมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ผู้ร ับจำานอง เวนูแต่ผู้ร ับจำานองจะไดูตกลงดูวยในการทำาสัญญาฤๅ
พินัยกรรมเช่นน้ัน

Draft(1919): Ob.736 Code(1929): 722
- 第 722条

地役権または財物［＝その他の物権］が契約または遺言によって抵当物件上に設定され、それが原因
で抵当物件の価値が減額した場合において、その登記が抵当権の設定登記の後になされたときは、
［その地役権またはその他の物権をもって］抵当権者に対抗することができない。ただし、抵当権者
がそのような契約または遺言について承諾した場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๗๒๓

ถูาทรัพย์สินซึ่งจำานองบุบสลาย ฤๅถูาทรัพย์สินซึ่งจำานองแต่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงส้ญหายฤๅบุบสลาย เปน
เหตุใหูไม่เพยีงพอแก่การประกันไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานองจะบังคับจำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อ
เหตุน้ันมิไดูเปนเพราะความผิดของผู้จำานอง และผู้จำานองก็เสนอจะจำานองทรัพย์สินอื่นแทนใหูมี
ราคาเพียงพอ ฤๅเสนอจะรับซ่อมแซมแกูไขความบุบสลายน้ันภายในเวลาอันสมควรแก่เหตุ

Draft(1919): Ob.737 Code(1929): 723
- 第 723条

抵当物件に欠陥がある場合、またはその一部が滅失もしくは一部に欠陥がある場合において、それが
原因で［被担保債権の］担保として不十分であるときは、抵当権者は、直ちに抵当権を実行すること
ができる。ただし、抵当権設定者自身の責めに帰すべき事由がなく、かつ、［被担保債権の］担保と
して十分な、他の財物で代替すること、または原因［の程度］を勘案して相当な期間内に欠陥を修理
することを抵当権設定者が［抵当権者に］申し出ている場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๗๒๔

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรพัย์สินของตนไวูเพื่อประกันหน้ีอันบคุคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระ
หน้ีเสียเองแทนล้กหน้ี เพื่อจะปัดปูองมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองน้ันชอบที่จะไดูรับเงินใชู
คืนจากล้กหน้ีตามจำานวนที่ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูรับเงินใชูคืนจากล้กหน้ี ตามจำานวนซึ่งผู้ร ับ
จำานองจะไดูรับใชูหน้ีจากการบังคับจำานองน้ัน

Draft(1919): Ob.738 Code(1929): 724
- 第 724条

I. 他人が弁済すべき債務を担保するために、自己の財物に抵当権を設定した者は、抵当権が実行される
ことを阻止するために債務者に代わって［被担保］債務を弁済したときは、その抵当権設定者は、弁
済のために支出した金額の償還を債務者に請求する権利を有する。

II. ［債務者に代わって債務を弁済する前に］抵当権を実行されたときは、その抵当権設定者は、抵当権
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者がその抵当権の実行によって払い受けた金額の償還を債務者に請求する権利を有する。
-

มาตรา ๗๒๕

เมื่อบุคคลสองคนฤๅกว่าน้ันต่างไดูจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียวอัน
บคุคลอื่นจะตอูงชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้จำานองซึ่งไดูเปนผู้ชำาระหน้ี ฤๅเปนเจูาของ
ทรัพย์สินซึ่งตูองบังคับจำานองน้ัน หามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไปไดูไม่

Draft(1919): Ob.739 Code(1929): 725
- 第 725条

他人が弁済すべき単一の債務を担保するために、二人以上の個人がそれぞれの財物に抵当権を設定し
た場合において、［それら別々の抵当権間の］順番を規定していないときは、［被担保］債務を弁済
した者、または自らの財物上の抵当権を実行された者がいても、他の抵当権設定者に対してその負担
の分担を請求する権利はない。

-

มาตรา ๗๒๖

เมื่อบุคคลหลายคนต่างไดูจำานองทรพัย์สินแห่งตน เพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียวอันบุคคล
อ่ืนจะตูองชำาระ และไดูระบุลำาดับไวูดูวยไซรู ท่านว่าการที่ผู้ร ับจำานองยอมปลดหน้ีใหูแก่ผู้จำานองคน
หน่ึงน้ัน ย่อมทำาใหูผู้จำานองคนหลัง ๆ ไดูหลุดพูนดูวย เพียงขนาดที่เขาตูองรับความเสียหายแต่การ
น้ัน

Draft(1919): Ob.742 Code(1929): 726
- 第 726条

他人が弁済すべき単一の債務を担保するために、複数の個人がそれぞれの財物に抵当権を設定し、か
つ［それら別々の抵当権間の］順番を規定した場合において、抵当権者が抵当権設定者のうち一人を
免責したときは、その者以降の抵当権設定者もまた、抵当免除によって被った損害の限度においてそ
の責任を免れる。

-

มาตรา ๗๒๗

ถูาบุคคลคนเดียวจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกันหน้ีอนับุคคลอื่นจะตูองชำาระ ท่านใหูใชู
บทบัญญัติ มาตรา ๗๐๐ และ ๗๐๑ ว่าดูวยคำ้าประกันน้ันบังคับอนุโลมตามควร

Draft(1919): Ob.740, 741 Code(1929): 727
- 第 727条

他人が弁済すべき債務を担保するために、一人の個人が自らの財物に抵当権を設定したときは、保証
に関する第 700条および第 701条を準用する。

-

หมวด ๔ การบังคับจำานอง
第四節 抵当権の実行

-

มาตรา ๗๒๘

เมื่อจะบังคับจำานองน้ัน ผู้ร ับจำานองตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังล้กหน้ีก่อนว่าใหูชำาระหน้ีภายใน
เวลาอันควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน ถูาและล้กหน้ีละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้ร ับ
จำานองจะฟูองคดีต่อศาล เพื่อใหูพิพากษาสัง่ใหูยึดทรัพย์สินซึ่งจำานอง และใหูขายทอดตลาดก็ไดู

Draft(1919): Ob.744(1) Code(1929): 728
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- 第 728条
抵当権を実行しようとするときは、抵当権者はまず、相当な期間を設定して債務者に対して書面で通
知し、その期間内に債務を履行するよう催告しなければならない。債務者がこの催告通知にしたがっ
た履行を怠ったときは、抵当権者は、抵当物件の差押えとその競売を命じる判決を求めて裁判所に訴
えを提起することができる。

-

มาตรา ๗๒๙

นอกจากทางแกูดัง่บัญญัติไวูในมาตราก่อนน้ัน ผู้รับจำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุด
ไดูภายในบังคับแห่งเง่ือนไขดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ล้กหน้ีไดูขาดสง่ดอกเบ้ียมาแลวูเปนเวลาถึงหูาปี
(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรพัย์สินน้ันท่วมจำานวนเงินอันคูางชำาระ และ
(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น ฤๅบุริมะสิทธิอื่นไดูจดทะเบียนไวูเหนือทรัพย์สินอันเดียวกันน้ีเอง 

Draft(1919): Ob.744(2), 745 Code(1929): 729
- 第 729条

前条に規定された救済方法に加え、次に掲げる条件を満足する場合には、抵当権者は、抵当物件の強
制的所有権移転を請求することができる。

(1) 債務者が 5年間にわたって利息を滞納していること、

(2) 抵当権設定者が、当該抵当物件の価格が滞納額を上回ることを証明する明確な根拠を裁判所に示して
いないこと、そして

(3) 当該抵当物件上に他の抵当権またはその他の先取り特権が登記されていないこと。
-

มาตรา ๗๓๐

เมื่อทรัพย์สินอนัหน่ึงอันเดียวไดูจำานองแก่ผู้ร ับจำานองหลายคนดูวยกัน ท่านใหูถือลำาดับผู้รับ
จำานองเรียงตามวันและเวลาจดทะเบียน และผู้รับจำานองคนก่อนจักไดูรับใชูหน้ีก่อนผู้รับจำานองคน
หลัง 

Draft(1919): Ob.746 Code(1929): 730
- 第 730条

単一の財物上に複数の抵当権者のために［複数の］抵当権が設定されているときは、それらの抵当権
の順位は［各々の抵当権の］登記の日時の順番に従うものとみなし、先順位の抵当権者は、後順位の
抵当権者に優先して債務の弁済を受ける。

-

มาตรา ๗๓๑

อันผู้รับจำานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหู เสียหายแก่ผู้ร ับจำานองคนก่อนน้ัน ท่านว่าหา
อาจทำาไดูไม่

Draft(1919): Ob.747 Code(1929): 731
- 第 731条

後順位の抵当権者が自らの抵当権を実行して、先順位の抵当権者に損害を与えることは許されない。
-

มาตรา ๗๓๒

ทรัพย์สินซึ่งจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้ร ับจำานองเรียง
ตามลำาดับ และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง

Draft(1919): Ob.748 Code(1929): 732
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- 第 732条
抵当物件を競売に付して得た純益は、これを抵当権者の順位にしたがってその債務の弁済に当て、な
お残額がある場合には、これを抵当権設定者に返還する。

-

มาตรา ๗๓๓

ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สินน้ันมีประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี 
ฤๅถูาเอาทรัพย์สินซึ่งจำานองออกขายทอดตลาดใชูหน้ี ไดูเงินจำานวนสุทธินอูยกว่าจำานวนเงินที่คูาง
ชำาระกันอย่้น้ันก็ดี เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหน้ีตูองใชูจงครบ

Draft(1919): Ob.749 Code(1929): 733
- 第 733条

抵当物件が強制的所有権移転に付された場合に、その評価額が債務の滞納額に満たないとき、または
競売に付された場合に、その純益が債務の完済に満たないときは、債務者は、なお不足分の全額を支
払う義務を負う。

-

มาตรา ๗๓๔

ถูาจำานองทรพัย์สินหลายส่ิงเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียว และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่า
ผู้ร ับจำานองจะใชูสิทธิของตนบังคับแก่ทรพัย์สินน้ัน ๆ ทั้งหมด ฤๅแต่เพียงบางส่ิงก็ไดู แต่ท่านหูามมิ
ใหูทำาเช่นน้ันแก่ทรัพย์สินมากส่ิงกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูหน้ีตามสิทธิแห่งตน

ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สินทั้งหมดพรูอมกัน ท่านใหูแบ่งภาระแห่งหน้ีน้ัน
กระจายไปตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินน้ัน ๆ เวนูแต่ในกรณีที่ไดูระบุจำานวนเงินจำานองไวูเฉพาะ
ทรัพย์สินแต่ละส่ิง ๆ เปนจำานวนเท่าใด ท่านใหูแบ่งกระจายไปตามจำานวนเงินจำานองที่ระบุไวูเฉพาะ
ทรัพย์ส่ิงน้ัน ๆ

แต่ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สินอันใดอันหน่ึงแต่เพียงส่ิงเดียวไซรู ผู้รับ
จำานองจะใหูชำาระหน้ีอันเปนส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอนัน้ันก็ไดู ในกรณีเช่นน้ัน ท่านใหู
ถือว่าผู้ร ับจำานองคนถัดไปโดยลำาดับยอ่มเขูารับช่วงสิทธิของผู้รับจำานองคนก่อน และจะเขูาบังคับ
จำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซึ่งผู้ร ับจำานองคนก่อนจะพึงไดูรับจากทรัพย์สินอื่น ๆ 
ตามส่วนราคาดังกล่าวมาในวรรคก่อนน้ัน 

Draft(1919): Ob.750 Code(1929): 734
- 第 734条

I. 単一の債務を担保するために、複数の財物上に、順番を定めずに抵当権を設定したときは、抵当権者
は、その全ての財物について抵当権を実行することも、いくつかに限定して実行することもできる。
しかしながら、その債務の弁済を受けるために必要な範囲を超えて抵当権を実行することは許されな
い。

II. 抵当権者がその全ての財物について一斉に抵当権を実行したときは、［各々の］価格［の割合］に応
じて債務額を分割して［各々の財物の］負担額を決定する。ただし、各々の財物毎にその負担する抵
当額が定められている場合には、その規定にしたがって各々の財物に負担額を分配する。

III. しかしながら、抵当権者が単一の抵当物件についてのみその抵当権を実行したときは、その単一の抵
当物件から自己の債権の全額の弁済を受けることができる。このような場合において［もし当該物件
上に、他の債権者のために別の抵当権が設定されているときは、弁済を受ける利益が害されるため、
この］次順位の抵当権者は、当然にその先順位の抵当権者に代位してその抵当権を実行し、前項に述
べられた価格の割合にしたがえば、この先順位の抵当権者が他の抵当物件から配当を受けることがで
きたはずの金額を限度として、弁済を受けることができる。
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-

มาตรา ๗๓๕

เมื่อผู้ร ับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้ร ับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานอง ท่านว่าตูองมี
จดหมายบอกกล่าวความจำานงน้ันแก่ผู้ร ับโอนล่วงน่าเดือนหน่ึงก่อน แลูวจึ่งจะเรียกบังคับจำานองไดู

Draft(1919): Ob.751 Code(1929): 735
- 第 735条

抵当権者が抵当物件の取得者に対して抵当権を実行しようとするときは、実行の請求の 1ヵ月前にそ
の旨を取得者に書面で通知しなければならない。

-

หมวด ๕ สิทธิและน่าท่ีของผู้รับโอนทรัพย์สินซ่ึงจำานอง
第五節 抵当物件の取得者の権利と義務

-

มาตรา ๗๓๖

ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูาหากมิไดูเปนตัวล้กหน้ี ฤๅผู้คำ้ าประกัน ฤๅเป
นทายาทของล้กหน้ีฤๅผู้คำ้ าประกัน

Draft(1919): Ob.752 Code(1929): 736
- 第 736条

抵当物件の取得者は、その抵当権の滌除をすることができる。ただし［その取得者が被担保債権の］
債務者本人もしくは保証人、または債務者本人もしくは保証人の相続人である場合は除く。

-

มาตรา ๗๓๗

ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจำานองเมื่อใดก็ไดู แต่ถูาผู้ร ับจำานองไดูบอกกล่าวว่ามีจำานงจะบังคับจำานองไซรู 
ผู้ร ับโอนตอูงไถ่ถอนจำานองภายในเดือนหน่ึงนับแต่วนัรับคำาบอกกล่าว

Draft(1919): Ob.753 Code(1929): 737
- 第 737条

抵当物件の取得者は、いつでも抵当権の滌除をすることができる。しかしながら、抵当権者が抵当権
実行の意向を通知したときは、その通知を受け取った日から起算して 1か月以内に滌除をしなければ
ならない。

-

มาตรา ๗๓๘

ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าวความประสงค์น้ันแก่ผู้เปนล้กหน้ีชั้นตูน และ
ตูองส่งคำาเสนอไปยังบันดาเจูาหน้ีที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทางจำานองฤๅประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหู
เปนจำานวนอันสมควรกับราคาทรพัย์สินน้ัน

คำาเสนอน้ันใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปน้ี คือ
(๑) ตำาแหนง่แหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซ่ึงจำานอง
(๒) วันซ่ึงโอนกรรมสิทธิ์
(๓) ช่ือเจูาของเดิม
(๔) ช่ือและภ้มิล์ำาเนาของผู้รับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
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(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คูางชำาระแก่เจูาหน้ีคนหน่ึง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ และจำานวนเงินที่จะจัดเปน
ส่วนใชูแก่บันดาเจูาหน้ีตามลำาดับกัน

อน่ึง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงานในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ัน อันเจูา
พนักงานรับรองว่าเปนสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

Draft(1919): Ob.754, 755 Code(1929): 738
- 第 738条

I. 抵当権の滌除をしようとする［抵当物件の］取得者は、主たる債務者に対してその意向を通達し、か
つ、［当該抵当物件上に］抵当権その他の担保権の登記を有する全ての債権者に対して、当該抵当物
件の価額に相当する金額を提供する旨の通達をしなければならない。

II. この［滌除の］申し出の通達には、次に掲げる項目を記載しなければならない。即ち、

(1) 当該抵当物件の所在とその子細
(2) 所有権取得日
(3) 以前の所有者の氏名
(4) 取得者の氏名と住所
(5) 申し出る金額
(6) 各々の債権者に対する、付随的債務を含めた未払い債務残高および抵当順位に応じた予定配当額。

III. なお、登記官による認証を受けた抵当物件に関する登記簿謄本も同封しなければならない。
-

มาตรา ๗๓๙

ถูาเจูาหน้ีคนหน่ึงคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหน้ีคนน้ันตอูงฟูองคดีต่อศาลภายในเดือนหน่ึงนับ
แต่วนัมคีำาเสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ขายทอดตลาดทรพัย์สินซึ่งจำานองน้ัน แต่ว่าเจูาหน้ีน้ันจะตูอง
ปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด
(๒) ตูองเขูาสู้ราคาเอง ฤๅแต่งคนเขูาสู้ราคาเปนจำานวนเงินส้งกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใชู
(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมน้ันใหูผู้รับโอน และเจูาหน้ีคนอื่น ๆ บันดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ

ทรพัย์สินคนก่อน และล้กหน้ีช้ันตูนทราบดูวย
Draft(1919): Ob.757 Code(1929): 739

- 第 739条
［滌除の］申し出を拒否しようとする債権者は、その通達［を受領した］日から起算して 1か月以内
に、当該抵当物件の競売を命じる判決を求めて裁判所に訴えを提起しなければならない。その際にそ
の債権者は、次に掲げる行為をしなければならない。即ち、

(1) 競売手数料を前払いすること、
(2) 自ら競売に参加し、または他の者に指示して参加させて、抵当物件の取得者が［滌除のために］申し
出た金額以上の価額を申し出ること、

(3) ［滌除の］申し出を拒否する旨をその抵当物件の取得者、登記済みの担保権を有する他の債権者全
て、および抵当物件の以前の所有者、ならびに主たる債務者本人に通知すること。

-

มาตรา ๗๔๐

ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิลำ้ าจำานวนเงินที่ผู้ร ับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้ร ับโอนเปนผู้
ออกใชูค่าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้ าจำานวน ท่านใหูเจูาหน้ีผู้รูองขอใหูขาย
ทอดตลาดเปนผูอ้อก
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Draft(1919): Ob.758 Code(1929): 740
- 第 740条

競売による純益が抵当物件の取得者が［滌除のために］申し出た金額を上回ったときは、その取得者
が競売手続きの費用を負担する。その金額に至らなかったときは、競売を請求した債権者がこれを負
担する。

-

มาตรา ๗๔๑

เมื่อเจูาหน้ีทั้งหลายไดูสนองรับคำาเสนอทัว่ทุกคนแลูว โดยแสดงออกชัดฤๅโดยปรยิายก็ดี ท่านว่า
จำานองฤๅบุริมะสิทธิก็ เปนอันไถ่ถอนไดูดูวยผู้รับโอนใชูเงิน หรือวางเงินตามจำานวนที่เสนอ จะใชู
แทนการชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.759 Code(1929): 741
- 第 741条

債権者の全員が明示的または黙示的に［抵当物件の取得者による滌除の］申し出を承諾したときは、
取得者が申し出た金額を債務の弁済に代えて支払いまたは供託することによって［債権者の有する］
抵当権または先取り特権は滌除によって消滅する。

-

มาตรา ๗๔๒

ถูาการบังคับจำานองก็ดี ถอนจำานองก็ดี เปนเหตุใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ไดู
ทรัพย์สินน้ันไวูแต่ก่อนไซรู ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นน้ันหามผีลยูอนหลังไม่ และ บุรมิะ
สิทธทิั้งหลายของเจูาหน้ีแห่งผู้ทีท่รัพย์หลุดมือไป อนัมอีย่้เหนือทรัพย์สินและไดูจดทะเบียนไวูน้ัน ก็
ย่อมเขูาอย่้ในลำาดับหลังบุริมะสิทธิ อันเจูาหน้ีของผู้จำานองฤๅเจูาของคนก่อนไดูจดทะเบียนไวู

ในกรณีเช่นน้ี ถูาสิทธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรพัย์สินซึ่งจำานอง เปนคุณฤๅเปนโทษ แก่บุคคลผู้ไดู
ทรัพย์สินซึ่งจำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกล่ือนกลืนกัน ในขณะที่ไดูทรัพย์สินน้ันมาไซรู 
สิทธิน้ันท่านใหูกลับคืนมาเปนคุณหรือเปนโทษแก่บุคคลน้ันไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สินซึ่งจำานองกลับ
หลุดมือไป

Draft(1919): Ob.761 Code(1929): 742
- 第 742条

I. 抵当権の実行または滌除の［手続きの］結果、抵当物件の従前の取得者がその［所有権を］喪失する
こととなっても、それには遡及効はない。また、この［所有権を］喪失した者の債権者のために、こ
の物件上に成立している登記済みの先取り特権は全て当然に、抵当権設定者または従前の所有者の債
権者のために、この物件上に成立している登記済みの先取り特権の後順位に置かれる。

II. この場合において、当該抵当物件の従前の所有者にとって利益または不利益となる権利が当該物件上
に成立していて、それが取得の時に混同によって消滅していたときは、そうした権利は、その従前の
所有者が当該物件［の所有権］を喪失した時点で、再びその者の利益または不利益として復活する。

-

มาตรา ๗๔๓

ถูาผู้ร ับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเส่ือมราคาลง เพราะการกระทำาฤๅความประมาทเลินเล่อ
แห่งตน เปนเหตุใหูเจูาหน้ีทั้งหลายผู้มีสิทธิจำานอง ฤๅบุรมิะสิทธิเหนือทรพัย์สินน้ันตอูงเสียหายไซรู 
เมื่อเขาฟูองเรียกค่าเสียหาย ท่านว่าผู้ร ับโอนจะตูองรับผิดเพื่อความเสียหายน้ัน อย่างไรก็ดี อันผู้รบั
โอนจะเรียกเอาเงินจำานวนใด ๆ ซ่ึงตนไดูออกไป ฤๅเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่ายที่ตนไดูทำาใหูทรัพย์สินดี
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ข้ึนน้ัน ท่านว่า หาอาจจะเรียกไดูไม่ เวนูแต่ที่เปนการทำาใหูทรัพย์สินน้ันงอกราคาข้ึน และจะเรียกไดู
เพียงเท่าจำานวนราคาที่งอกข้ึนเมื่อขายทอดตลาดเท่าน้ัน

Draft(1919): Ob.762, 763 Code(1929): 743
- 第 743条

抵当物件の取得者が、自己の行為または過失によってその物件の価値を減額させ、その結果［競売の
際に］その物件上に抵当権または先取り特権を有する債権者が損害を被った場合において、債権者が
損害の賠償を請求したときは、その取得者は、その責任を負わなければならない。ところで、抵当物
件の取得者が［競売の結果、当該物件の所有権を喪失しても］自分が負担したひ費用またはその物件
の改善のための有益費の償還を請求することは、これを許さない。ただし、抵当物件の取得者がその
行為によって抵当物件の価値を増額させた場合は、競売の際に、その増額分を限度として［費用の］
償還を請求することは許される。

-

หมวด ๖ ความระงับส้ินไปแห่งสัญญาจำานอง
第六節 抵当権の消滅

-

มาตรา ๗๔๔

อันจำานองย่อมระงับส้ินไปเพราะเหตุต่าง ๆ ซึ่งกล่าวต่อไปหน้ี คือ
(๑) เพราะทรพัย์สินซ่ึงจำานองส้ญหายหมด ฤๅตูองบังคับซ้ือ
(๒) เพราะหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่นใด มิใช่เหตุอายุความ
(๓) เพราะปลดจำานองใหูแก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็นสำาคัญ
(๔) เพราะผู้จำานองหลุดพูน
(๕) เพราะไถ่ถอนจำานอง
(๖) เพราะขายทอดตลาดทรพัย์สนิซ่ึงจำานองตามคำาสัง่ศาล
(๗) เพราะเอาทรพัย์สินซ่ึงจำานองน้ันหลุด

Draft(1919): Ob.764 Code(1929): 744
- 第 744条

抵当権は、次に掲げる事由によって当然に消滅する。即ち、

(1) 抵当物件が完全に滅失したため、または強制収用を受けたたため、
(2) 被担保債務が、消滅時効以外の原因で消滅したため、
(3) 抵当権設定者に対する証書の交付をもって抵当債務が免責されたため、
(4) 抵当権設定者が抵当責任を免除されたため、
(5) 抵当権の滌除が行なわれたため、
(6) 裁判所の命令によって、抵当物件が競売に付されたため、
(7) 抵当物件の強制的所有権移転が実行されたため。

-

มาตรา ๗๔๕

ผู้รับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหน้ีที่ประกันน้ันส้ินไปโดยอายุความแลูวก็บังคับไดู แต่จะบังคับ
เอาดอกเบี้ยที่คูางชำาระในการจำานองเกินกว่าหูาปีไม่ไดู

Draft(1919): Ob.765 Code(1929): 745
- 第 745条

抵当権者は、被担保債務が既に時効によって消滅していても、なお抵当権を実行することができる。
ただし、抵当契約における利息の滞納分のうち、5年を超える部分は、この限りでない。
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-

มาตรา ๗๔๖

การชำาระหน้ีไมว่่าครั้งใด ๆ ส้ินเชิงฤๅแต่บางส่วนก็ดี การระงับหน้ีอย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกัน
แกูไขเปล่ียนแปลงจำานอง ฤๅหน้ีอันจำานองเปนประกันน้ันเปนประการใดก็ดี ท่านว่าตูองนำาความไป
จดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาที่ ในเมื่อมีคำาขอรูองของผู้มีส่วนไดูเสีย มิฉะน้ันท่านหูามมิใหูยกข้ึน
เปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก

Draft(1919): Ob.766, 767 Code(1929): 746
- 第 746条

期間毎の履行であるか、全部または一部履行であるかなどにかかわらず［被担保債務の］あらゆる履
行、その原因の如何にかかわらず［被担保債務の］あらゆる消滅、その事項の如何にかかわらず抵当
契約または被担保債務に関するあらゆる変更の合意、これらの事項は、利害関係者の請求に基づき、
登記官の面前でその登記をしなければならない。登記がない場合、これらの事項を第三者に対抗する
ことができない。

-
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ลกัษณ ๑๓ จำานำา
第十三章 質権
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป
第一節 総則

-

มาตรา ๗๔๗

อันว่าจำานำาน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้จำานำา ส่งมอบสังหาริมทรพัย์ส่ิงหน่ึงใหูแก่
บคุคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ร ับจำานำา เพื่อเปนประกันการชำาระหน้ี

Draft(1919): Ob.776 Code(1929): 747
- 第 747条

質契約とは、一方の個人、即ち質権設定者が他方の個人、即ち質権者に対して、債権の担保として
［ある］動産の占有を移転する契約である。

-

มาตรา ๗๔๘

การจำานำาน้ันยอ่มเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ี กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ
(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานำา
(๔) ค่าใชูจ่ายเพื่อรักษาทรัพยส์ินซ่ึงจำานำา
(๕) ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชำารุดบกพร่องแห่งทรพัย์สนิจำานำาซ่ึงไม่เห็น

ประจักษ์
Draft(1919): Ob.780 Code(1929): 748

- 第 748条
質契約によって、［被担保］債務の弁済とともに、次に掲げる付随的な費用もまた担保される。即
ち、

(1) 利息、
(2) 債務不履行に基づく損害賠償、
(3) 質権実行の手数料、
(4) 質物の保存費用、
(5) 質物の隠れた瑕疵が原因で生じた損害に対する賠償。

-

มาตรา ๗๔๙

ค้่สัญญาจำานำาจะตกลงกันใหูบุคคลภายนอกเปนผู้เก็บรักษาทรพัย์สินจำานำาไวูก็ไดู
Draft(1919): Ob.781 Code(1929): 749

- 第 749条
質契約の当事者は、第三者に質物の保管をさせることを合意することができる。

-

มาตรา ๗๕๐

ถูาทรัพย์สินที่จำานำาน้ันเปนสิทธิชนิดที่เปนตราสารอย่างใด ๆ และมิไดูส่งมอบตราสารน้ันใหูแก่
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ผู้รับจำานำา ท้ังมิไดูบอกกล่าวเปนหนังสือแก่ผู้เปนล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ันใหูทราบการจำานำาดูวยไซรู จำานำา
เช่นน้ันท่านว่าเปนโมฆะ

Draft(1919): Ob.783 Code(1929): 750
- 第 750条

何らかの証書の形式をとる権利を質権の目的とした場合に、その証書を質権者に引渡すことをせず、
またその権利の債務者に対して質権設定を知らせる書面による通知もしていないときは、そのような
質契約は当然にこれを無効とする。

-

มาตรา ๗๕๑

ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหูแก่บุคคลเพื่อเขาสัง่ ท่านหูามมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก 
เวนูแต่จะไดูสลักหลังไวทูี่ตราสารใหูปรากฏการจำานำาเช่นน้ัน

อน่ึง ในการน้ีไม่จำาเปนตอูงบอกกล่าวแก่ล้กหน้ีแห่งตราสาร
Draft(1919): Ob.785 Code(1929): 751

- 第 751条
I. 指図証券を質権の目的としたときは、その質権設定をもって第三者に対抗することができない。ただ
し、証書に裏書きすることによってそれを明示した場合は、その限りでない。

II. なおこの場合において、その指図証券の債務者に対する［質権設定の］通知は不要とする。
-

มาตรา ๗๕๒

ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหูแก่บุคคลโดยนาม และจะโอนกันดูวยสลักหลังไม่ไดู ท่านว่าตูองจด
ขูอความแสดงการจำานำาไวูใหูปรากฏในตราสารน้ันเอง และท่านหูามมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ล้กหน้ีแห่ง
ตราสารฤๅบุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดูบอกกล่าวการจำานำาน้ันใหูทราบถึงล้กหน้ีแห่งตราสาร

Draft(1919): - Code(1929): 752
- 第 752条

裏書による譲渡が許されない記名証券を質権の目的とするときは、その証券自体に質権設定を付記し
て明示しなければならない。しかしその場合でも、［質権設定をもって］その証券の債務者または第
三者に対抗することができない。ただし、その証券の債務者自身に通知した場合は、その限りでな
い。

-

มาตรา ๗๕๓

ถูาจำานำาใบหุูนฤๅใบหูุนกู้ชนิดระบุชื่อ ท่านหูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้บริษทัฤๅบุคคลภายนอก เวูน
แต่จะไดูจดลงทะเบียนการจำานำาน้ันไวูในสมุดของบริษัท ตามบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณ ๒๒ ว่า
ดูวยการโอนหูุนฤๅหุูนกู้

Draft(1919): Ob.786 Code(1929): 753
- 第 753条

記名株式または記名社債の証券を質権の目的としたときは、その質権設定をもって会社または第三者
に対抗することができない。ただし、株式または社債の譲渡に関する［本法］第 22章の規定にした
がって会社の帳簿に記入した場合は、その限りでない。

-

มาตรา ๗๕๔

ถูาสิทธิซึ่งจำานำาน้ันถึงกำาหนดชำาระลงก่อนหน้ีซึ่งประกันไวูน้ันไซรู ท่านว่าล้กหน้ีแห่งสิทธิตูองส่ง
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มอบตัวทรัพย์สินอันเปนวัตถุแห่งสิทธิใหูแก่ผู้ร ับจำานำา และทรัพย์สินน้ันก็กลายเปนของจำานำาแทน
สิทธิซึ่งจำานำา

ถูาสิทธิซึ่งจำานำาน้ันเปนม้ลหน้ีจำานวนเงิน และถึงกำาหนดชำาระมาแต่ก่อนทำาประกันหน้ีน้ันแลูวไซรู 
ท่านว่าตูองชำาระดูวยใชูเงินใหูแก่ผู้ร ับจำานำาและผู้จำานำาทั้งสองคนดวูยกัน ถูาและเขาทั้งสองน้ันไม่
ปรองดองตกลงกันไดู ท่านว่าแต่ละคนชอบที่จะเรียกใหูวางเงินจำานวนน้ันไวู ณ สำานักงานฝากทรัพย์
ไดู เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

Draft(1919): Ob.787 Code(1929): 754
- 第 754条

I. 質権の目的たる権利［＝債権］の満期が被担保債務の履行期に先立って到来したときは、［質権の目
的たる］権利の債務者は、その権利の目的たる財物を質権者に引渡さなければならない。これ以降、
その財物が当該権利に代わって質権の目的となる。

II. 質権の目的たる権利［＝債権］が金銭債権の場合において、その権利の弁済期が担保契約［の満期］
に先立って到来したときは、その支払いは質権者と質権設定者双方に対してなされなければならな
い。しかしながら、この双方が合意に至らないときは、その両者とも、双方の利益のためにその金額
を供託するよう［債務者に］請求することができる。

-

มาตรา ๗๕๕

ถูาจำานำาสิทธิ ท่านหูามมิใหูทำาสิทธิน้ันใหูส้ินไป ฤๅแกูไขสิทธิน้ันใหูเสียหายแก่ผู้ร ับจำานำา โดยผู้รับ
จำานำามิไดูยินยอมดูวย

Draft(1919): Ob.788 Code(1929): 755
- 第 755条

［何らかの］権利を質権の目的としたときは、質権者の同意なく、その権利を消滅させ、またはその
権利に変更を加えるなどして質権者に損害を及ぼすことは許されない。

-

มาตรา ๗๕๖

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีถึงกำาหนดชำาระ เปนขูอความอย่างใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่
ชำาระหน้ี ใหูผู้ร ับจำานำาเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินจำานำา ฤๅใหูจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันเปนประการอื่น
นอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานำาน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ันท่านว่าไม่สมบ้รณ์

Draft(1919): Ob.809 Code(1929): 756
- 第 756条

［被担保］債務の履行期が到来する前に、債務不履行の際には質権者が質物の所有権を取得する、ま
たは質権実行に関する規定以外の方法で質物を処分するという旨の合意をしても、その様な合意には
法的効力がない。

-

มาตรา ๗๕๗

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท่านใหูใชูบังคับแก่สัญญาจำานำาที่ทำากับผู้ต้ังโรงรับจำานำาโดย
อนุญาตรัฐบาล แต่เพยีงที่ไม่ขัดกับกฎหมายฤๅขูอบังคับว่าดูวยโรงจำานำา

Draft(1919): Ob.792 Code(1929): 757
- 第 757条

本第 12章の規定は、それが質屋営業に関する法令に抵触しない限りにおいて、政府の認可を得て営業
する質屋との質契約にもこれを適用する。

-
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หมวด ๒ สิทธิและน่าท่ีของผู้จำานำาและผู้รับจำานำา
第二節 質権者および質権設定者の権利と義務

-

มาตรา ๗๕๘

ผู้รับจำานำาชอบทีจ่ะยึดของจำานำาไวูไดูทั้งหมดจนกว่าจะไดูรับชำาระหน้ีและค่าอุปกรณ์ครบถูวน
Draft(1919): Ob.793 Code(1929): 758

- 第 758条
質権者は、［被担保の］弁済と付随費用の支払いの全額を受け取るまでは、その質物を留置する権利
を有する。

-

มาตรา ๗๕๙

ผู้รับจำานำาจำาตูองรักษาทรพัย์สินจำานำาไวูใหูปลอดภัย และตูองสงวนทรัพย์สินจำานำาน้ันเช่นอย่าง
วิญญ้ชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

Draft(1919): Ob.794 Code(1929): 759
- 第 759条

質権者は、質物の保全を図り、良識ある個人が自らの財産を管理するのと同様の注意をもってそれを
保存しなければならない。

-

มาตรา ๗๖๐

ถูาผู้ร ับจำานำาเอาทรัพย์สินซึ่งจำานำาออกใชูเอง หรือเอาไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยฤๅเก็บรักษา โดย
ผู้จำานำามิไดูยินยอมดูวยไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานำาจะตูองรับผิดเพื่อทีท่รัพย์สินจำานำาน้ันส้ญหายฤๅบุบ
สลายไปอย่างใด ๆ แมูทั้งเปนเพราะเหตุสุดวิสัย เวนูแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร ๆ ก็คงจะตูอง
ส้ญหายฤๅบุบสลายอย่้น่ันเอง

Draft(1919): Ob.795, 796 Code(1929): 760
- 第 760条

質権設定者の承諾なしに質権者が質物を持ち出して自ら使用し、または第三者に使用させ若くは保管
させた場合において、その質物が滅失または毀損したときは、質権者は、たとえ不可抗力が原因で
あっても、その責任を負わなければならない。ただし、いかなる場合であってもその寄託物が滅失ま
たは毀損したであろうことを［受寄者が］証明できたときは、その限りでない。

-

มาตรา ๗๖๑

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา หากมีดอกผลนิตินัยงอกจากทรัพย์สินน้ันอย่างไร ท่านใหู
ผู้ร ับจำานำาจัดสรรใชูเปนค่าดอกเบี้ยอันคูางชำาระแก่ตน และถูาไม่มีดอกเบี้ยคูางชำาระ ท่านใหูจัดสรรใชู
ตูนเงินแห่งหน้ีอันไดูจำานำาทรพัย์สินเปนประกันน้ัน

Draft(1919): Ob.797 Code(1929): 761
- 第 761条

別段の約定がない限り、質物が法定果実を生じたときは、質権者は、それを［質契約における］自己
に対する利息の支払いに当てることができる。滞納している利息がない場合には、それを被担保債務
の元本の支払いに当てることができる。

-
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มาตรา ๗๖๒

ค่าใชูจ่ายใด ๆ อันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินจำานำาน้ัน ผู้จำานำาจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้ร ับจำานำา 
เวนูแต่จะไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา

Draft(1919): Ob.798 Code(1929): 762
- 第 762条

質物の保存に要する相当の費用は、質権設定者が質権者に支払わなければならない。ただし、別段の
約定がある場合は、この限りでない。

-

มาตรา ๗๖๓

ท่านหูามมิใหูฟูองคดีดังจะกล่าวต่อไปน้ี เมื่อพนูหกเดือนนับแต่วันส่งคนื ฤๅขายทอดตลาด
ทรัพย์สินจำานำา คือ

(๑) ฟูองเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อความบุบสลายอนัผู้รับจำานำาก่อใหูเกิดแก่ทรัพย์สินจำานำา
(๒) ฟูองเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่าย เพื่อการบำารุงรักษาทรัพย์สนิจำานำา
(๓) ฟูองเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดแก่ผู้รับจำานำา เพราะความชำารุดบกพร่องใน

ทรพัย์สินจำานำาซ่ึงไม่เห็นประจักษ์
Draft(1919): Ob.800 Code(1929): 763

- 第 763条
質物が返還され、または競売に付された日から起算して 6か月を徒過したときは、以下に掲げる訴え
を提起することは許されない。即ち、

(1) 質権者が原因で質物に生じた毀損に対する損害賠償の訴え、
(2) 質物の保存に要した費用の償還を求める訴え、
(3) 質物の隠れた瑕疵が原因で質権者が被った損害の賠償の訴え。

-

หมวด ๓ การบังคับจำานำา
第三節 質権の実行

-

มาตรา ๗๖๔

เมื่อจะบังคับจำานำา ผู้ร ับจำานำาตูองจดหมายบอกกล่าวไปยังล้กหน้ีก่อน ใหูชำาระหน้ีและอุปกรณ์
ภายในเวลาอันควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน 

ถูาล้กหน้ีละเลยไมป่ฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้ร ับจำานำาชอบที่จะเอาทรพัย์สินซึ่งจำานำาออกขายไดู 
แต่ตูองขายทอดตลาด

อน่ึง ผู้ร ับจำานำาตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำาบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาด
ดูวย

Draft(1919): Ob.802 Code(1929): 764
- 第 764条

I. 質権を実行しようとするときは、質権者はまず、相当な期間を設定して債務者に対して書面で通知
し、その期間内に被担保債務を履行し付随的費用を償還させなければならない。

II. 債務者がこの催告通知にしたがった履行を怠ったときは、質権者はその質物を売却することができる
が、それは競売でなければならない。

III. なおその際に質権者は、競売が行なわれる日時と場所を質権設定者にも書面で通知しなければならな
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い。
-

มาตรา ๗๖๕

ถูาไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนไดู ผู้รับจำานำาจะเอาทรัพย์สินจำานำาออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อ
หน้ีคูางชำาระมาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแลูวก็ใหูทำาไดู

Draft(1919): Ob.803 Code(1929): 765
- 第 765条

［債務者に対する］事前の通知が不可能な場合には、質権者は、［被担保］債務の弁済期が到来して
から 1か月が徒過したときに、質物を競売に付すことが許される。

-

มาตรา ๗๖๖

ถูาจำานำาตัว๋เงิน ท่านใหูผู้ร ับจำานำาเก็บเรียกเงินตามตัว๋เงินน้ันในวันถึงกำาหนด โดยไม่พักตูองบอก
กล่าวก่อน

Draft(1919): Ob.805 Code(1929): 766
- 第 766条

手形を質権の目的としたときは、質権者が、その手形の満期時に代金を取り立てることとする。その
際、事前に債務者に通知する必要はない。

-

มาตรา ๗๖๗

เมื่อบังคับจำานำาไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้ร ับจำานำาตูองจัดสรรชำาระหน้ีและอุปกรณ์เพื่อใหู
เสร็จส้ินไป และถูายังมีเงินเหลือ ก็ตูองส่งคนืใหูแก่ผู้จำานำา ฤๅแก่บุคคลผู้ควรจะไดูเงินน้ัน

ถูาไดูเงินนอูยกว่าจำานวนคูางชำาระ ท่านว่าล้กหน้ีก็ยังคงตูองรับใชูในส่วนที่ขาดอย่้น้ัน
Draft(1919): Ob.807 Code(1929): 767

- 第 767条
I. 質権を実行して競売代金を受け取ったときは、質権者はそれをまず［被担保］債務の弁済および付随
的費用の償還に当てて、債務を完済させなければならない。なお残額がある場合には、それを債務者
または［その他の］受領者たるべき個人に返還しなければならない。

II. 競売代金が債務の完済に満たないときは、債務者は、なおその不足分を支払う義務を負う。
-

มาตรา ๗๖๘

ถูาจำานำาทรัพย์สินหลายส่ิงเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียว ท่านว่าผู้ร ับจำานำาจะเลือกเอา
ทรัพย์สินส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกขายก็ไดู แต่จะขายจนเกินกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูเงินตามสิทธิแห่งตนน้ันหา
ไดูไม่

Draft(1919): Ob.808 Code(1929): 768
- 第 768条

単一の債務を担保するために、複数の財物を目的として質権を設定したときは、質権者は、その選択
にしたがってそれらの財物を売却することができる。しかしその際、［自己の債権の回収に］必要な
範囲を超えて売却することは許されない。

-

— 89 — 



第三編 各種契約 第十三章 質権

หมวด ๔ ความระงับส้ินไปแห่งการจำานำา
第四節 質権の消滅

-

มาตรา ๗๖๙

อันจำานำาย่อมระงับส้ินไป
(๑) เม่ือหน้ีซ่ึงจำานำาเปนประกันอย่้น้ัน ระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่น มิใช่เพราะอายุความ ฤๅ
(๒) เม่ือผู้รับจำานำายอมใหูทรัพย์สินจำานำากลับคืนไปส่้ครอบครองของผู้จำานำา

Draft(1919): Ob.810 Code(1929): 769
- 第 769条

質権は、次の場合に当然に消滅する。即ち、

(1) 被担保債務が、消滅時効以外の原因によって消滅したとき、または
(2) 質権者が質物の占有を質権設定者に返還することに同意したとき。

-

 ─    ─
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