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บรรพ ๓ เอกเทศสสัญญา
第三編

各種契約

ลสักษณ ๑ ซซซื้อขาย
第一章

売買

หมวด ๑ สภาพและหลสักสสาคสัญของสสัญญาซซซื้อขาย
第一節

สส่วนททที่ ๑

第一款

-

売買契約の本性と主原則

บทเบบ็ดเสรบ็จทสัที่วไป
総則

มาตรา ๔๕๓
ธ ซอความเปป็ นเจผาของ
ออันวว่าซซซื้ อขายนอัซื้น เปนสอัญญาซซซึ่งบบุคคลฝว่ ายหนซซึ่งเรรียกวว่าผผผู้ขาย โอนกรรมสสิทธสิ ค
ทรอัพยย์สสินใหผแกว่บบุคคลอรีกฝว่ ายหนซซึ่ง เรรียกวว่าผผผู้ซอ
ซซื้ และผผผู้ซอตกปากลงวว่
ซซื้
าจะใชผราคาทรอัพยย์สสินนอัซื้นใหผแกว่ผผผู้
ขาย
อนซซึ่งสสิทธสิ ทว่านกป็นอับวว่าเปนทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายกอันไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.388, 389

Code(1928):

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
การทรีซึ่คว่ผู้กรณรีฝว่ายหนซซึ่งใหผคคามอัน
ซึ่ ไวผกว่อนวว่าจะซซซื้ อฤๅขายนอัซื้น จะมรีผลเปนการซซซื้ อขายตว่อเมซซึ่ออรีกฝว่ ายหนซซึ่งไดผ
บอกกลว่าวความจคานงวว่าจะทคาการซซซื้ อขายนอัซื้นใหผสคาเรป็จตลอดไป และคคาบอกกลว่าวเชว่นนอัซื้นไดผไปถซงบบุคคลผผผู้
ใหผคคามอัน
ซึ่ แลผว
ถผาในคคามอัน
ซึ่ มสิไดผกคาหนดเวลาไวผเพซซึ่อการบอกกลว่าวเชว่นนอัซื้นไซรผ ทว่านวว่าบบุคคลผผผู้ใหผคคามอัน
ซึ่ จะกคาหนดเวลา
พอสมควร และบอกกลว่าวไปยอังคว่ผู้กรณรีอรีกฝว่ ายหนซซึ่งใหผตอบมาเปนแนว่นอนภายในเวลากคาหนดนอัซื้นกป็ไดผ วว่า
จะทคาการซซซื้ อขายใหผสคาเรป็จตลอดไปฤๅไมว่ ถผาและไมว่ตอบเปนแนว่นอนภายในกคาหนดเวลานอัซื้นไซรผ คคามอัน
ซึ่ ซซซึ่ง
ไดผใหผไวผกว่อนนอัซื้นกป็เปนออันไรผผล
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

454

第 454 条
I. 当事者の一方が［ある財産権を］売買すること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、予約はその効力
を失う。
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มาตรา ๔๕๕
เมซซึ่อกลว่าวตว่อไปเบซซื้ องนว่าถซงเวลาซซซื้ อขาย ทว่านหมายความวว่าเวลาซซซึ่งทคาสอัญญาซซซื้ อขายสคาเรป็จบรสิบผู้รณย์
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.390

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
การซซซื้ อขายอสอังหารสิมทรอัพยย์ ถผามสิไดผทคาใหผถผู้กตผองตามกฎหมายและกฎขผอบอังคอับสคาหรอับการนอัซื้นแลผว
ทว่านวว่าเปนโมฆะ
วสิธรีนซื้ ใรี หผใชผถซงซซซื้ อขายเรซอกคาปอั ซึ่ น ฤๅเรซอมรีรวางตอัซื้งแตว่หกตอันขซซื้นไป เรซอกลไฟ เรซอยนตย์มรีรวาง[ตอัซื้ง]แตว่หผา
ตอันขซซื้นไป ทอัซื้งซซซื้ อขายแพและสอัตวย์พาหนะดผวย
อนซซึ่ง สอัญญาจะขายหรซอจะซซซื้ อทรอัพยย์สสินอยว่างใดๆ ดอังวว่ามานรีซื้กป็ดรี คคามอัน
ซึ่ ในการซซซื้ อขายทรอัพยย์สสินเชว่นวว่า
นอัซื้นกป็ดรี ถผามสิไดผทคาเปนหนอังสซอ ฤๅมสิไดผวางงานมอัดจคา ฤๅมสิไดผชคาระหนรีซื้บางสว่วนแลผว ทว่านวว่าเปนโมฆะ
Draft(1919):

-

-

Ob.391

Code(1928):

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］財産の売買契約、ならびにその予約は、それが書面
をもってなされなかった場合、ならびに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
คว่าฤชาธรรมเนรียมทคาสอัญญาซซซื้ อขายนอัซื้น ผผผู้ซอผผ
ซซื้ ผู้ขายพซงออกใชผเทว่ากอันทอัซื้งสองฝว่ าย
Draft(1919):

-

-

Ob.392

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。

สส่วนททที่ ๒
第二款

-

Code(1928):

การโอนกรรมสสิทธสิธ
所有権の譲渡

มาตรา ๔๕๘
กรรมสสิทธสิใธ นทรอัพยย์สสินทรีซึ่ขายนอัซื้น ยว่อมโอนจากผผผู้ขายไปยอังผผผู้ซอในขณะเมซ
ซซื้
ซึ่ อสอัญญาซซซื้ อขายสคาเรป็จ
บรสิบผู้รณย์
Draft(1919):

-

-

Ob.393

Code(1928):

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
ถผาสอัญญาซซซื้ อขายมรีเงซซึ่อนไข ฤๅเงซซึ่อนเวลาบอังคอับไวผ ทว่านวว่ากรรมสสิทธสิใธ นทรอัพยย์สสินยอังไมว่โอนไปจนกวว่า
การจะไดผเปป็ นไปตามเงซซึ่อนไข หรซอถซงกคาหนดเงซซึ่อนเวลานอัซื้น
Draft(1919):
-

-

Ob.394

Code(1928):

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
ธ อังไมว่โอนไปจนกวว่าจะไดผหมาย ฤๅนอับ ชอังซึ่
ในการซซซื้ อขายทรอัพยย์สสินเปนประเภทนอัซื้น ทว่านวว่ากรรมสสิทธสิย
ตวง วอัด ฤๅคอัดเลซอก ฤๅทคาโดยวสิธรีอซึ่ น
ซ เพซซึ่อใหผบว่งตอัวทรอัพยย์สสินนอัซื้นออกเปป็ นแนว่นอนแลผว
Draft(1919):

-

-

Ob.395

Code(1928):

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 หนน้าททที่และความรสับผสิดของผผน้ขาย
第二節

สส่วนททที่ ๑

第一款

-

売主の義務と責任

การสส่งมอบ
納入義務

มาตรา ๔๖๑
ผผผู้ขายจคาตผองสว่งมอบทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายนอัซื้นใหผแกว่ผผผู้ซอ
ซซื้
Draft(1919):

-

-

Ob.399

Code(1928):

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
การสว่งมอบนอัซื้นจะทคาอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดกป็ไดผสบุดแตว่วว่าเปป็ นผลใหผทรอัพยย์สสินนอัซื้นไปอยว่ผู้ในเงซซื้ อมมซอของผผผู้ซอ
ซซื้
Draft(1919):

-

-

Ob.400

Code(1928):

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
ถผาในสอัญญากคาหนดวว่าใหผสว่งทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายนอัซื้นจากทรีซึ่แหว่งหนซซึ่งไปถซงอรีกแหว่งหนซซึ่งไซรผ ทว่านวว่าการสว่ง
มอบยว่อมสคาเรป็จ เมซซึ่อไดผสว่งมอบทรอัพยย์สสินนอัซื้นใหผแกว่ผผผู้ขนสว่ง
Draft(1919):

Ob.401

Code(1928):

-
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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
ทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายนอัซื้น ตผองสว่งมอบใหผตามสภาพทรีซึ่เปนอยว่ผู้ในเวลาซซซื้ อขาย
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.402

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
ในการซซซื้ อขายสอังหารสิมทรอัพยย์นซื้ น
อั
( ๑)

หากวว่าผผผู้ขายสว่งมอบทรอัพยย์สสินนผอยกวว่าทรีซึ่ไดผสอัญญาไวผ ทว่านวว่าผผผู้ซอจะปอั
ซซื้
ดเสรียไมว่ร อับเอาเลยกป็ไดผ แตว่ถผาผผผู้ซอ
ซซื้

( ๒)

หากวว่าผผผู้ขายสว่งมอบทรอัพยย์สสินมากกวว่าทรีซึ่ไดผสอัญญาไวผ ทว่านวว่าผผผู้ซอจะรอั
ซซื้
บเอาทรอัพยย์สสินนอัซื้นไวผแตว่เพรียงตาม

( ๓)

รอับเอาทรอัพยย์สสินนอัซื้นไวผ ผผผู้ซอกป็
ซซื้ ตผองใชผราคาตามสว่วน

สอัญญา และนอกกวว่านอัซื้นปอั ดเสรียกป็ไดผ ฤๅจะปอั ดเสรียทอัซื้งหมดไมว่ร อับเอาไวผเลยกป็ไดผ ถผาผผผู้ซอรอั
ซซื้ บเอาทรอัพยย์สสินออัน
เขาสว่งมอบเชว่นนอัซื้นไวผทซื้ งอั หมด ผผผู้ซอกป็
ซซื้ ตผองใชผราคาตามสว่วน

หากวว่าผผผู้ขายสว่งมอบทรอัพยย์สสินตามทรีซึ่ไดผสอัญญาไวผ ระคนกอับทรอัพยย์สสินอยว่างอซซึ่นออันมสิไดผรวมอยว่ผู้ในขผอสอัญญา
ไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ซอจะรอั
ซซื้
บเอาทรอัพยย์สสินไวผแตว่ตามสอัญญา และนอกกวว่านอัซื้นปอั ดเสรียกป็ไดผ ฤๅจะปอั ดเสรียทอัซื้งหมด
กป็ไดผ

Draft(1919):
-

-

-

Code(1928):

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
ในการซซซื้ อขายอสอังหารสิมทรอัพยย์นซื้ น
อั หากวว่าไดผระบบุจคานวนเนซซื้ อทรีซึ่ทซื้ งอั หมดไวผ และผผผู้ขายสว่งมอบทรอัพยย์สสิน
นผอยหรซอมากไปกวว่าทรีซึ่ไดผสอัญญาไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ซอจะปอั
ซซื้
ดเสรีย ฤๅจะรอับเอาไวผและใชผราคาตามสว่วนกป็ไดผ ตาม
แตว่จะเลซอก
อนซซึ่ง ถผาขาดตกบกพรว่องหรซอลคซื้าจคานวนไมว่เกสินกวว่ารผอยละหผาแหว่งเนซซื้ อทรีซึ่ทซื้ งอั หมดออันไดผระบบุไวผนซื้ น
อั ไซรผ
ทว่านวว่าผผผู้ซอจค
ซซื้ าตผองรอับเอาและใชผราคาตามสว่วน แตว่วว่าผผผู้ซออาจจะเรรี
ซซื้
ยกใหผเพสิกถอนสอัญญาซซซื้ อขายเสรียไดผ
ในเมซซึ่อขาดตกบกพรว่องฤๅลคซื้าจคานวนถซงขนาด ซซซึ่งจะหผามใจผผผู้ซอมสิ
ซซื้ ใหผเขผาทคาสอัญญานอัซื้นเสรียแตว่ตผนมซอแลผว
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Draft(1919):
-

-

第一章 売買
-

Code(1928):

466

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
ในขผอรอับผสิดเพซซึ่อการทรีซึ่ทรอัพยย์ขาดตกบกพรว่องฤๅลคซื้าจคานวนนอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผฟผองคดรีเมซซึ่อพผนกคาหนดปรี
หนซซึ่งนอับแตว่เวลาสว่งมอบ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาในสอัญญาไมว่มรีกคาหนดเงซซึ่อนเวลาใหผใชผราคาไซรผ ผผผู้ขายชอบทรีซึ่จะยซดหนว่วงทรอัพยย์สสินทรีซึ่ขายไวผไดผจนกวว่า
จะใชผราคา
Draft(1919):

-

-

Ob.403

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ซอลผ
ซซื้ มละลายกว่อนสว่งมอบทรอัพยย์สสินกป็ดรี ฤๅผผผู้ซอเปป็
ซซื้
นคนลผมละลายแลผวในเวลาซซซื้ อขายโดยผผผู้ขาย
ไมว่รผผู้กป็ดรี ฤๅผผผู้ซอกระทค
ซซื้
าใหผหลอักทรอัพยย์ทซึ่ใรี หผไวผเพซซึ่อประกอันการใชผเงสินนอัซื้นเสซซึ่อมเสรีย ฤๅลดนผอยลงกป็ดรี ถซงแมผใน
สอัญญาจะมรีกคาหนดเงซซึ่อนเวลาใหผใชผราคา ผผผู้ขายกป็ชอบทรีซึ่จะยซดหนว่วงทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายไวผไดผ เวผนแตว่ผผผู้ซอจะ
ซซื้
หาประกอันทรีซึ่สมควรใหผไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.404

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ซอผสิ
ซซื้ ดนอัด ผผผู้ขายซซซึ่งไดผยซดหนว่วงทรอัพยย์สสินไวผตามมาตราทอัซื้งหลายทรีซึ่กลว่าวมาอาจจะใชผทางแกผตว่อไป
นรีซื้ แทนทางแกผสามอัญในการไมว่ชคาระหนรีซื้ไดผ คซอมรีจดหมายบอกกลว่าวไปยอังผผผู้ซอใหผ
ซซื้
ใชผราคา และถผามรีคว่า
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第一章 売買

อบุปกรณย์ รวมทอัซื้งคว่าอบุปกรณย์ดผวย ภายในเวลาออันควร ซซซึ่งตผองกคาหนดลงไวผในคคาบอกกลว่าวนอัซื้นดผวย
ถผาผผผู้ซอละเลยเสรี
ซซื้
ยไมว่ทคาตามคคาบอกกลว่าว ผผผู้ขายอาจนคาทรอัพยย์สสินนอัซื้นออกขายทอดตลาดไดผ
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.406

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
เมซซึ่อขายทอดตลาดไดผเงสินเปป็ นจคานวนสบุทธสิเทว่าใด ใหผผผผู้ขายหอักเอาราคาและอบุปกรณย์ทซึ่ค
รี ผางชคาระแกว่ตน
จากเงสินนอัซื้น แลผวสว่งมอบเงสินทรีซึ่เหลซอใหผแกว่ผผผู้ซอโดยพลอั
ซซื้
น
Draft(1919):

-

-

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。

สส่วนททที่ ๒
第二款

-

Code(1928):

Ob.407

ความรสับผสิดเพซที่อชสารรุดบกพรส่อง
瑕疵担保責任

มาตรา ๔๗๒
ในกรณรีทซึ่ท
รี รอัพยย์สสินซซซึ่งขายนอัซื้นชคารบุดบกพรว่องอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดออันเปป็ นเหตบุใหผเสซซึ่อมราคา ฤๅเสซซึ่อมความ
เหมาะสมแกว่ประโยชนย์ออันมว่บุงจะใชผเปป็ นปกตสิกป็ดรี ประโยชนย์ทซึ่ม
รี ว่บุงหมายโดยสอัญญากป็ดรี ทว่านวว่าผผผู้ซซึ่ อ
ซ มรีทางแกผ
ตามทรีซึ่บอัญญอัตสิไวผในประมวลกฎหมายนรีซื้ ลอักษณการไมว่ชคาระหนรีซื้
ความทรีซึ่กลว่าวมาในมาตรานรีซื้ยว่อมใชผไดผ ทอัซื้งทรีซึ่ผผผู้ขายรผผู้อยว่ผู้แลผวหรซอไมว่รผผู้วว่าความชคารบุดบกพรว่องมรีอยว่ผู้
Draft(1919):

-

-

Ob.408

Code(1928):

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関わらず、これを適用する。

มาตรา ๔๗๓
ผผผู้ขายยว่อมไมว่ตอ
ผ งรอับผสิดในกรณรีดอังจะกลว่าวตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)

ถผาผผผู้ซอไดผ
ซซื้
รผผู้อยว่ผู้แลผวแตว่ในเวลาซซซื้ อขายวว่ามรีความชคารบุดบกพรว่อง ฤๅหรซอควรจะไดผรผผู้เชว่นนอัซื้น หากไดผใชผความ

( ๒)

ถผาความชคารบุดบกพรว่องนอัซื้น เปป็ นออันเหป็นประจอักษย์แลผวในเวลาสว่งมอบ และผผผู้ซอรอั
ซซื้ บเอาทรอัพยย์สสินนอัซื้นไวผโดย

รมอัดรวอังออันจะพซงคาดหมายไดผแตว่วสิญญผู้ชน
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( ๓)

มสิไดผอสิดเอซซื้ อน

ถผาทรอัพยย์สสินนอัซื้นไดผขายทอดตลาด
Draft(1919):

-

-

第一章 売買

Ob.409

Code(1928):

473

第 473 条
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［それにも関
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
ในขผอรอับผสิดเพซซึ่อชคารบุดบกพรว่องนอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผฟผองคดรีเมซซึ่อพผนเวลาปรี หนซซึ่งนอับแตว่เวลาทรีซึ่ไดผพบเหป็น
ความชคารบุดบกพรว่อง
Draft(1919):

-

-

Ob.410

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。

สส่วนททที่ ๓
第三款

-

Code(1928):

ความรสับผสิดการรอนสสิทธสิ
権利の追奪に対する責任

มาตรา ๔๗๕
หากวว่ามรีบค
บุ คลผผผู้ใดมากว่อการรบกวนขอัดสสิทธสิของผผผู้ซอในออั
ซซื้
นจะครองทรอัพยย์สสินโดยปกตสิสบุข เพราะ
บบุคคลผผผู้นซื้ น
อั มรีสสิทธสิเหนซอทรอัพยย์สสินทรีซึ่ไดผซอขายกอั
ซซื้
นนอัซื้นอยว่ผู้ในเวลาซซซื้ อขายกป็ดรี เพราะความผสิดของผผผู้ขายกป็ดรี
ทว่านวว่าผผผู้ขายจะตผองรอับผสิดในผลออันนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.412

Code(1928):

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
ถผาสสิทธสิของผผผู้กว่อการรบกวนนอัซื้นผผผู้ซอรผ
ซซื้ ผู้อยว่ผู้แลผวในเวลาซซซื้ อขาย ทว่านวว่าผผผู้ขายไมว่ตอ
ผ งรอับผสิด
Draft(1919):

-

-

Ob.413

Code(1928):

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。
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มาตรา ๔๗๗
เมซซึ่อใดการรบกวนขอัดสสิทธสินซื้ น
อั เกสิดเปนคดรีขซื้ น
ซ ระหวว่างผผผู้ซอกอั
ซซื้ บบบุคคลภายนอก ผผผู้ซอชอบทรี
ซซื้
ซึ่จะขอใหผศาล
เรรียกผผผู้ขายเขผาเปนจคาเลยรว่วมฤๅเปนโจทกย์รว่วมกอับผผผู้ซอในคดรี
ซซื้
นซื้ น
อั ไดผ เพซซึ่อศาลจะไดผวสินจ
สิ ฉอัยชรีซื้ขาดขผอพสิพาท
ระหวว่างผผผู้เปป็ นคว่ผู้กรณรีทซื้ งอั หลายรวมไปเปนคดรีเดรียวกอัน
Draft(1919):
-

-

Ob.414

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ขายเหป็นเปนการสมควร จะสอดเขผาไปในคดรีเพซซึ่อปฏสิเสธการเรรียกรผองของบบุคคลภายนอก กป็ชอบ
ทรีซึ่จะทคาไดผดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.415

Code(1928):

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
ถผาการทรีซึ่บบุคคลภายนอกเรรียกรผองเปนผลใหผทรอัพยย์สสินซซซึ่งซซซื้ อขายกอันนอัซื้นหลบุดไปจากผผผู้ซอทอั
ซซื้ ซื้ งหมดไซรผ ผผผู้
ซซซื้ อชซซึ่อวว่าถผู้กรอนสสิทธสิสซื้ น
สิ เชสิง
ถผาวว่าทรอัพยย์สสินซซซึ่งซซซื้ อขายกอันหลบุดไปจากผผผู้ซอแตว่
ซซื้
บางสว่วน ฤๅวว่าทรอัพยย์สสินนอัซื้นตกอยว่ผู้ในบอังคอับแหว่งสสิทธสิ
อยว่างหนซซึ่งอยว่างใด ออันเปนเหตบุใหผทรอัพยย์สสินนอัซื้นเสซซึ่อมเสรียราคากป็ดรี เสซซึ่อมความเหมาะสมแกว่การทรีซึ่จะใชผกป็ดรี
เสซซึ่อมความสดวกในการใชผสอยกป็ดรี เสซซึ่อมประโยชนย์ออันจะพซงไดผแตว่ทรอัพยย์สสินนอัซื้นกป็ดรี ผผผู้ซอชซ
ซซื้ ซึ่ อวว่าถผู้กรอน
สสิทธสิแตว่โดยสว่วน
ในกรณรีทซื้ งอั หลายเชว่นวว่านอัซื้น ทว่านวว่าผผผู้ซอมรี
ซซื้ ทางแกว่ตามความทรีซึ่บอัญญอัตสิไวผในประมวลกฎหมายนรีซื้ ลอักษณ
การไมว่ชคาระหนรีซื้
Draft(1919):

-

-

Ob.417, 418

Code(1928):

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。

—8—

第三編 各種契約

第一章 売買

มาตรา ๔๘๐
ถผาอสอังหารสิมทรอัพยย์ตผองศาลแสดงวว่าตกอยว่ผู้ในบอังคอับแหว่งภาระจคายอมโดยกฎหมายไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ขาย
ไมว่ตผองรอับผสิด เวผนไวผแตว่ผผผู้ขายจะไดผร อับรองไวผในสอัญญาวว่าทรอัพยย์สสินนอัซื้นปลอดจากภาระจคายอมอยว่างใดๆ
ทอัซื้งสสิซื้น ฤๅปลอดจากภาระจคายอมออันนอัซื้น
Draft(1919):
-

-

Ob.419

Code(1928):

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。

มาตรา ๔๘๑
ถผาผผผู้ขายไมว่ไดผเปนคว่ผู้ความในคดรีเดสิม ฤๅถผาผผผู้ซอไดผ
ซซื้
ประนรีประนอมยอมความกอับบบุคคลภายนอก ฤๅยอม
ตามทรีซึ่บค
บุ คลภายนอกเรรียกรผองไซรผ ทว่านหผามมสิใหผฟผองคดรีในขผอรอับผสิดเพซซึ่อการรอนสสิทธสิเมซซึ่อพผนกคาหนด
สามเดซอนนอับแตว่วน
อั คคาพสิพากษาในคดรีเดสิมถซงทรีซึ่สบุด ฤๅนอับแตว่วอันประนรีประนอม ฤๅวอันทรีซึ่ยอมตามบบุคคล
ภายนอกเรรียกรผองนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.421

Code(1928):

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
ผผผู้ขายไมว่ตผองรอับผสิดในการรอนสสิทธสิเมซซึ่อกรณรีเปนดอังกลว่าวตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)
( ๒)
( ๓)

ถผาไมว่มรีการฟผ องคดรี และผผผู้ขายพสิสผู้จนย์ไดผวว่าสสิทธสิของผผผู้ซอไดผ
ซซื้
สผู้ญไปโดยความผสิดของผผผู้ซอเอง
ซซื้
ฤๅ

ถผาผผผู้ซอไมว่
ซซื้
ไดผเรรียกผผผู้ขายเขผามาในคดรี และผผผู้ขายพสิสผู้จนย์ไดผวว่าถผาไดผเรรียกเขผามา[ใน]คดรี ฝว่ ายผผผู้ซอจะชะนะ
ซซื้
ฤๅ

ถผาผผผู้ขายไดผเขผามาในคดรี แตว่ศาลไดผยกคคาเรรียกรผองของผผผู้ซอเสรี
ซซื้
ยเพราะความผสิดของผผผู้ซอเอง
ซซื้

แตว่ถซงกรณรีจะเปป็ นอยว่างไรกป็ดรี ถผาผผผู้ขายถผู้กศาลหมายเรรียกใหผเขผามาในคดรีและไมว่ยอมเขผาวว่าคดรีรว่วมเปน
จคาเลย ฤๅรว่วมเปนโจทกย์กอับผผผู้ซอไซรผ
ซซื้
ทว่านวว่าผผผู้ขายคงตผองรอับผสิด
Draft(1919):
-

Ob.422

Code(1928):

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。
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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。

สส่วนททที่ ๔
第四款

-

ขน้อสสัญญาวส่าจะไมส่ตน้องรสับผสิด
免責条項

มาตรา ๔๘๓
คว่ผู้สอัญญาซซซื้ อขายจะตกลงกอันวว่าผผผู้ขายจะไมว่ตผองรอับผสิดเพซซึ่อความชคารบุดบกพรว่องฤๅเพซซึ่อการรอนสสิทธสิกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.423

Code(1928):

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
ขผอสอัญญาวว่าจะไมว่ตผองรอับผสิดนอัซื้น ยว่อมไมว่คผบุมผผผู้ขายใหผพผนจากการตผองสว่งเงสินคซนตามราคา เวผนแตว่จะไดผ
ระบบุไวผเปนอยว่างอซซึ่น
Draft(1919):

-

-

Ob.424

Code(1928):

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
ขผอสอัญญาวว่าจะไมว่ตผองรอับผสิดนอัซื้น ไมว่อาจคผบุมความรอับผสิดของผผผู้ขายในผลของการออันผผผู้ขายไดผกระทคาไป
เอง ฤๅผลแหว่งขผอความจรสิงออันผผผู้ขายไดผรผผู้อยว่ผู้แลผวและปกปสิ ดเสรีย
Draft(1919):

-

-

Ob.425

Code(1928):

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関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 หนน้าททที่ของผผน้ซซซื้อ
第三節

-

買主の義務

มาตรา ๔๘๖
ผผผู้ซอจค
ซซื้ าตผองรอับมอบทรอัพยย์สสินทรีซึ่ตนไดผร อับซซซื้ อและใชผราคาตามบทบอัญญอัตสิแหว่งประมวลกฎหมายนรีซื้ ลอัก
ษณชคานะหนรีซื้
Draft(1919):

-

-

Ob.426

Code(1928):

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
ออันราคาทรอัพยย์สสินทรีซึ่ขายนอัซื้น จะกคาหนดลงไวผในสอัญญากป็ไดผ ฤๅจะปลว่อยใหผกคาหนดกอันดผวยวสิธรีอยว่างใด
อยว่างหนซซึ่งดอังไดผตกลงกอันไวผในสอัญญานอัซื้นกป็ไดผ ฤๅจะกคาหนดลงเดป็ดขาดดผวยเจรจาวว่าราคากอันในระหวว่างคว่ผู้
สอัญญากป็ไดผ
ถผาราคามสิไดผกคาหนดเดป็ดขาดอยว่างใดดอังวว่ามานอัซื้นไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ซอจะตผ
ซซื้
องใชผราคาตามสมควรแกว่เหตบุ
Draft(1919):
-

-

Ob.427

Code(1928):

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
เมซซึ่อผผผู้ขายจะตผองรอับผสิดในความชคารบุดบกพรว่องแหว่งทรอัพยย์สสินทรีซึ่ขายไป ผผผู้ซอชอบทรี
ซซื้
ซึ่ยซดหนว่วงราคาไวผไดผ
ทอัซื้งหมดฤๅแตว่บางสว่วน เวนแตว่ผผผู้ขายจะหาประกอันทรีซึ่สมควรใหผไดผ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ซอถผู้
ซซื้ กผผผู้ร อับจคานองฤๅบบุคคลผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดขว่ผู้วว่าจะฟผ องคดรีเรรียกรผองเอาทรอัพยย์สสินซซซึ่งซซซื้ อขายกอันนอัซื้นกป็ดรี
ฤๅมรีเหตบุออันควรควรใหผผผผู้ซอเชซ
ซซื้
ซึ่ อวว่าจะถผู้กขว่ผู้เชว่นนอัซื้นกป็ดรี ทว่านวว่าผผผู้ซอกป็
ซซื้ ชอบทรีซึ่จะยซดหนว่วงราคาไวผทซื้ งอั หมดฤๅ
บางสว่วนไดผดบุจกอัน จนกวว่าผผผู้ขายจะไดผบคาบอัดภอัยออันนอัซื้นใหผสซื้ น
สิ ไปแลผว ฤๅจนกวว่าผผผู้ขายจะหาประกอันทรีซึ่สมควร
ใหผไดผ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาไดผกคาหนดกอันไวผวว่าใหผสว่งมอบทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายนอัซื้นเวลาใด ทว่านใหผสอันนสิษฐานไวผกอ
ว่ นวว่าเวลาออัน
เดรียวกอันนอัซื้นเองเปนเวลากคาหนดใชผราคา
Draft(1919):

-

Code(1928):

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 การซซซื้อขายเฉภาะบางอยส่าง
第四節

สส่วนททที่ ๑

第一款

-

特殊の売買

ขายฝาก

買戻し特約付き売買

มาตรา ๔๙๑
ออันวว่าขายฝากนอัซื้น คซอสอัญญาซซซื้ อขายซซซึ่งกรรมสสิทธสิใธ นทรอัพยย์สสินตกไปยอังผผผู้ซอ
ซซื้ โดยมรีขผอตกลงกอันวว่าผผผู้
ขายอาจไถว่ทรอัพยย์นซื้ น
อั คซนไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.429

Code(1928):

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
ทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายฝากนอัซื้น ถผาไถว่ภายในเวลาทรีซึ่กคาหนดในสอัญญากป็ดรี ฤๅภายในเวลาทรีซึ่กฎหมายกคาหนดไวผ

กป็ดรี ทว่านใหผถซอเปนออันวว่ากรรมสสิทธสิไธ มว่เคยตกไปแกว่ผผผู้ซอเลย
ซซื้
Draft(1919):
-

-

Ob.430

Code(1928):

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 คว่ส
ผู้ อัญญาตกลงกอันไมว่ใหผผผผู้ซอจค
ซซื้ าหนว่ายทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายฝากกป็ไดผ ถผาและผผผู้ซอจค
ซซื้ าหนว่าย
ทรอัพยย์สสินนอัซื้นฝว่ าฝซ นสอัญญาไซรผ กป็ตผองรอับผสิดตว่อผผผู้ขายในความเสรียหายใดๆ ออันเกสิดแตว่การนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.431

Code(1928):

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
ทว่านหผามมสิใหผใชผสสิทธสิไถว่ทรอัพยย์สสินซซซึ่งขายฝากเมซซึ่อพผนเวลาดอังซึ่ จะกลว่าวตว่อไปนรีซื้
( ๑)
( ๒)

ถผาเปนอสอังหารสิมทรอัพยย์ กคาหนดสสิบปรี นอับแตว่เวลาซซซื้ อขาย
ถผาเปนสอังหารสิมทรอัพยย์ กคาหนดปรี หนซซึ่งนอับแตว่เวลาซซซื้ อขาย
Draft(1919):

-

Ob.433

Code(1928):

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。

-
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มาตรา ๔๙๕
ถผาในสอัญญามรีกคาหนดเวลาไถว่เกสินไปกวว่าซซซึ่งกลว่าวมาในมาตรากว่อนไซรผ ทว่านใหผลดลงมาเปนสสิบปรี และ
ปรี หนซซึ่งตามประเภททรอัพยย์
Draft(1919):
-

-

Ob.434

Code(1928):

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
ถผาในสอัญญามรีกคาหนดเวลาไถว่ตซึ่าค กวว่าสสิบปรี ฤๅตคซึ่ากวว่าปรี หนซซึ่งตามประเภททรอัพยย์ ทว่านวว่าหาอาจจะขยาย
เวลานอัซื้นในภายหลอังไดผไมว่
Draft(1919):

-

-

Ob.435

Code(1928):

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
สสิทธสิในการไถว่ทรอัพยย์สสินนอัซื้น จะพซงใชผไดผแตว่บบุคคลเหลว่านรีซื้ คซอ
( ๑)

ผผผู้ขายเดสิม หรซอทายาทของผผผู้ขายเดสิม ฤๅ

( ๓)

บบุคคลซซซึ่งในสอัญญายอมไวผโดยเฉภาะวว่าใหผเปนผผผู้ไถว่ไดผ

( ๒)

ผผผู้ร อับโอนสสิทธสินซื้ น
อั ฤๅ

Draft(1919):
-

-

Ob.436

Code(1928):

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
สสิทธสิในการไถว่ทรอัพยย์สสิน จะพซงใชผไดผเฉภาะตว่อบบุคคลเหลว่านรีซื้ คซอ
( ๑)
( ๒)

ผผผู้ซอเดสิ
ซซื้
ม หรซอทายาทของผผผู้ซอเดสิ
ซซื้
ม ฤๅ

ผผผู้ร อับโอนทรอัพยย์สสิน ฤๅรอับโอนสสิทธสิเหนซอทรอัพยย์สสินนอัซื้น แตว่ในขผอนรีซื้ถผาเปนสอังหารสิมทรอัพยย์จะใชผสสิทธสิไดผตว่อ
เมซซึ่อผผผู้ร อับโอนไดผรผผู้ในเวลาโอน วว่าทรอัพยย์สสินตกอยว่ผู้ในบอังคอับแหว่งสสิทธสิไถว่คซน
Draft(1919):

-

Ob.437

Code(1928):

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
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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
สสินไถว่นซื้ น
อั ถผาไมว่ไดผกคาหนดกอันไวผวว่าเทว่าใดไซรผ ทว่านใหผไถว่ตามราคาทรีซึ่ขายฝาก
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.438

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
คว่าฤชาธรรมเนรียมการขายฝากซซซึ่งผผผู้ซอไดผ
ซซื้
ออกไปนอัซื้น ผผผู้ไถว่ตผองใชผใหผแกว่ผผผู้ซอพรผ
ซซื้
อมกอับสสินไถว่
สว่วนคว่าฤชาธรรมเนรียมการไถว่ทรอัพยย์นซื้ น
อั ผผผู้ไถว่พซงออกใชผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.439

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
ทรอัพยย์สสินซซซึ่งไถว่นซื้ น
อั ทว่านวว่าตผองสว่งคซนตามสภาพทรีซึ่เปนอยว่ผู้ในเวลาไถว่ แตว่ถผาหากวว่าทรอัพยย์สสินนอัซื้นถผู้ก
ทคาลาย ฤๅทคาใหผเสซซึ่อมเสรียไปเพราะความผสิดของผผผู้ซอไซรผ
ซซื้
ทว่านวว่าผผผู้ซอจะตผ
ซซื้
องใชผคว่าสสินไหมทดแทน
Draft(1919):

-

-

Ob.440

Code(1928):

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
ทรอัพยย์สสินซซซึ่งไถว่นซื้ น
อั ทว่านวว่าบบุคคลผผผู้ไถว่ยว่อมไดผร อับคซนไปโดยปลอดจากสสิทธสิใดๆ ซซซึ่งผผผู้ซอเดสิ
ซซื้
ม ฤๅทายาท
ฤๅผผผู้ร อับโอนจากผผผู้ซอเดสิ
ซซื้
มกว่อใหผเกสิดขซซื้นกว่อนเวลาไถว่
อนซซึ่ง การเชว่าทรอัพยย์สสินออันไดผลงทะเบรียนตว่อพนอักงานเจผาหนผาทรีซึ่นซื้ น
อั หากมสิใชว่ทคาขซซื้นเพซซึ่อจะใหผเสรียหาย
แกว่ผผผู้ขายแลผว ทว่านวว่ากคาหนดเวลาเชว่ายอังคงมรีเหลซออยว่ผู้อรีกเพรียงใด กป็ใหผคงเปนออันสมบผู้รณย์อยว่ผู้เพรียงนอัซื้น แตว่
มสิใหผเกสินกวว่าปรี หนซซึ่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.441

Code(1928):

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。

— 14 —

第三編 各種契約

第一章 売買

สส่วนททที่ ๒
第二款

-

ขายตามตสัวอยส่าง ขายตามคสาพรรณนา ขายเผซที่อชอบ
見本売買・品書き売買・試用売買

มาตรา ๕๐๓
ในการขายตามตอัวอยว่างนอัซื้น ผผผู้ขายจคาตผองสว่งมอบทรอัพยย์สสินใหผตรงตามตอัวอยว่าง
ในการขายตามคคาพรรณนา ผผผู้ขายจคาตผองสว่งมอบทรอัพยย์สสินใหผตรงตามคคาพรรณนา
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.442(I)

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
ในขผอรอับผสิดเพซซึ่อการสว่งของไมว่ตรงตามตอัวอยว่างฤๅไมว่ตรงตามคคาพรรณนานอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผฟผองคดรี
เมซซึ่อพผนกคาหนดปรี หนซซึ่งนอับแตว่เวลาสว่งมอบ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.443

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
ออันวว่าขายเผซซึ่อชอบนอัซื้น คซอการซซซื้ อขายกอันโดยมรีเงซซึ่อนไขวว่าใหผผผผู้ซอไดผ
ซซื้
มรีโอกาสตรวจดผู้ทรอัพยย์สสินกว่อนรอับ
ซซซื้ อ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.444

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
การตรวจดผู้ทรอัพยย์สสินนอัซื้น ถผาไมว่ไดผกคาหนดเวลากอันไวผ ผผผู้ขายอาจกคาหนดเวลาออันสมควร และบอกกลว่าว
แกว่ผผผู้ซอใหผ
ซซื้
ตอบภายในกคาหนดนอัซื้นไดผวว่าจะรอับซซซื้ อฤๅไมว่
Draft(1919):

-

-

Ob.445

Code(1928):

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
ทรอัพยย์สสินออันผผผู้ซอจะพซ
ซซื้
งตรวจดผู้กว่อนผผผู้ขายจะสว่งมอบนอัซื้น ถผาผผผู้ซอไมว่
ซซื้
ตรวจรอับภายในเวลาทรีซึ่กคาหนดใน
สอัญญากป็ดรี ในคคาบอกกลว่าวของผผผู้ขายกป็ดรี ทว่านวว่าสอัญญาซซซื้ อขายนอัซื้นกป็เปนออันระงอับสสิซื้นไป
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Code(1928):

Ob.446

507

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
เมซซึ่อทรอัพยย์สสินนอัซื้น ไดผสว่งมอบแกว่ผผผู้ซอเพซ
ซซื้
ซึ่ อใหผตรวจดผู้แลผว การซซซื้ อขายยว่อมเปนออันบรสิบผู้รณย์ในกรณรีตว่อไป
นรีซื้ คซอ
( ๑)

ถผาผผผู้ซอมสิ
ซซื้ ไดผบอกกลว่าววว่าไมว่ยอมรอับซซซื้ อภายในเวลาทรีซึ่กคาหนดไวผในสอัญญา ฤๅโดยคคาบอกกลว่าว ฤๅ

( ๓)

ถผาผผผู้ซอใชผ
ซซื้
ราคาทรอัพยย์สสินนอัซื้นสสิซื้นเชสิง ฤๅแตว่บางสว่วน ฤๅ

( ๒)
( ๔)

ถผาผผผู้ซซึ่ อ
ซ ไมว่สว่งทรอัพยย์สสินคซนภายในเวลาดอังซึ่ กลว่าวมานอัซื้น ฤๅ

ถผาผผผู้ซอจค
ซซื้ าหนว่ายทรอัพยย์สสิน ฤๅทคาประการอซซึ่นอยว่างใดออันเปป็ นปรสิยายวว่ารอับซซซื้ อของนอัซื้น
Draft(1919):

-

Code(1928):

Ob.447

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。

-

สส่วนททที่ ๓
第三款

-

ขายทอตลาด
競売買

มาตรา ๕๐๙
การขายทอดตลาดยว่อมบรสิบผู้รณย์ เมซซึ่อผผท
ผู้ อดตลาดแสดงความตกลงดผวยเคาะไมผ ฤๅดผวยกสิร สิยาอซซึ่นอยว่าง
ใดอยว่างหนซซึ่งตามจารรีตประเพณรีในการขายทอดตลาด ถผายอังมสิไดผแสดงเชว่นนอัซื้นอยว่ผู้ตราบใด ทว่านวว่าผผผู้สผผู้ราคา
จะถอนคคาสผผู้ราคาของตนเสรียกป็ยอังถอนไดผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.453

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
ผผผู้ซอในการขายทอดตลาดจะตผ
ซซื้
องทคาตามคคาโฆษนาบอกขาย และตามความขผออซซึ่นๆ ซซซึ่งผผผู้ทอดตลาด
ไดผแถลงกว่อนเผดสิมการสผผู้ราคาทรอัพยย์สสินเฉภาะรายไป
Draft(1919):

Ob.454

Code(1928):

-
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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。

มาตรา ๕๑๑
ทว่านหผามมสิใหผผผผู้ทอดตลาดเขผาสผผู้ราคา ฤๅใชผใหผผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดเขผาสผผู้ราคา ในการทอดตลาดซซซึ่งตนเปนผผผู้
อคานวยการเอง
Draft(1919):

-

-

Ob.455

Code(1928):

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
ทว่านหผามมสิใหผผผผู้ขายเขผาสผผู้ราคาเอง ฤๅใชผใหผผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดเขผาสผผู้ราคา เวผนแตว่จะไดผแถลงไวผโดยเฉภาะในคคา
โฆษนาบอกการทอดตลาดนอัซื้นวว่าผผผู้ขายถซอสสิทธสิทซึ่จ
รี ะเขผาสผผู้ราคาดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.456

Code(1928):

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
เมซซึ่อใดผผผู้ทอดตลาดเหป็นวว่าราคาซซซึ่งมรีผผผู้สผผู้สผู้งสบุดนอัซื้นยอังไมว่เพรียงพอ ผผผู้ทอดตลาดอาจถอนทรอัพยย์สสินจาก
การทอดตลาดไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.457

Code(1928):

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
ผผผู้สผผู้ราคายว่อมพผนความผผู้กพอันในราคาซซซึ่งตนสผผู้แตว่ขณะเมซซึ่อผผอ
ผู้ ซึ่ น
ซ สผผู้ราคาสผู้งขซซื้นไป ไมว่วว่าการทรีซึ่ผผผู้อซึ่ น
ซ สผผู้นซื้ น
อั จะ
สมบผู้รณย์ฤๅมสิสมบผู้รณย์ประการใด อรีกประการหนซซึ่งเมซซึ่อใดถอนทรอัพยย์สสินรายนอัซื้นจากการทอดตลาดผผผู้สผผู้ราคากป็
พผนความผผู้กพอันแตว่ขณะทรีซึ่ถอนนอัซื้นดบุจกอัน
Draft(1919):

-

-

Ob.458

Code(1928):

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。
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มาตรา ๕๑๕
ผผผู้สผผู้ราคาสผู้งสบุดตผองใชผราคาเปป็ นเงสินสด เมซซึ่อการซซซื้ อขายบรสิบผู้รณย์ ฤๅตามเวลาทรีซึ่กคาหนดไวผในคคาโฆษณา
บอกขาย
Draft(1919):
-

-

Ob.459

Code(1928):

515

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
ถผาผผผู้สผผู้ราคาสผู้งสบุดละเลยเสรียไมว่ใชผราคาไซรผ ทว่านใหผผผผู้ทอดตลาดเอาทรอัพยย์สสินนอัซื้นออกขายอรีกซคซื้าหนซซึ่ง ถผา
และไดผเงสินเปป็ นจคานวนสบุทธสิไมว่คผบุมราคาและคว่าขายทอดตลาดชอัซื้นเดสิม ผผผู้สผผู้ราคาเดสิมคนนอัซื้นตผองรอับผสิดใน
สว่วนทรีซึ่ขาด
Draft(1919):

-

-

Ob.460

Code(1928):

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
ถผาเงสินรายไดผในการทอดตลาดสว่วนหนซซึ่งสว่วนใดคผางชคาระอยว่ผู้ เพราะเหตบุผผผู้ทอดตลาดละเลยไมว่บอังคอับ
ตามบทในมาตรา ๕๑๕ ฤๅมาตรา ๕๑๖ ไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ทอดตลาดจะตผองรอับผสิด
Draft(1919):

-

-

Ob.461

Code(1928):

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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ลสักษณ ๒ แลกเปลทที่ยน
第二章

-

交換

มาตรา ๕๑๘
ออันวว่าแลกเปลรีซึ่ยนนอัซื้น คซอสอัญญาซซซึ่งคว่ผู้กรณรีตว่างยกทรอัพยย์สสินสสิซึ่งหนซซึ่งสสิซึ่งใดใหผแกว่กอัน เพซซึ่อไดผทรอัพยย์สสินสสิซึ่ง
อซซึ่นมาแทน
Draft(1919):

-

-

Ob.462

Code(1928):

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
บทบอัญญอัตท
สิ ซื้ งอั หลายในลอักษณซซซื้ อขายนอัซื้น ทว่านใหผใชผถซงการแลกเปลรีซึ่ยนดผวย โดยใหผถซอวว่าผผผู้เปนคว่ผู้สอัญญา
แลกเปลรีซึ่ยนเปป็ นผผผู้ขาย ในสว่วนทรอัพยย์สสินซซซึ่งตนไดผสว่งมอบ และเปนผผซ
ผู้ อในสว่
ซซื้
วนทรอัพยย์สสินซซซึ่งตนไดผร อับใน
การแลกเปลรีซึ่ยนนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.463

Code(1928):

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］引き渡した財貨に関しては売主として、受領した財貨に関しては買主とみなす。

มาตรา ๕๒๐
ถผาคว่ผู้สอัญญาฝว่ ายหนซซึ่งในสอัญญาแลกเปลรีซึ่ยนตกลงจะโอนเงสินเพสิซึ่มเขผากอับทรอัพยย์สสินสสิซึ่งอซซึ่นใหผแกว่อรีกฝว่ าย
หนซซึ่งไซรผ บททอัซื้งหลายออันวว่าดผวยราคาในลอักษณซซซื้ อขายนอัซื้น ใหผใชผถซงเงสินเชว่นวว่านอัซื้นดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.464

Code(1928):

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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ลสักษณ ๓ ใหน้
第三章

-

贈与

มาตรา ๕๒๑
ออันวว่าใหผนซื้ น
อั คซอสอัญญาซซซึ่งบบุคคลคนหนซซึ่ง เรรียกวว่า ผผผู้ใหผ โอนทรอัพยย์สสินของตนใหผโดยเสนว่หาแกว่บบุคคล
อรีกคนหนซซึ่งเรรียกวว่า ผผผู้ร อับ และผผผู้ร อับยอมรอับเอาทรอัพยย์สสินนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.465

Code(1928):

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
การใหผนซื้ น
อั จะทคาดผวยปลดหนรีซื้ใหผแกว่ผผผู้ร อับ ฤๅดผวยชคาระหนรีซื้ซซึ่งซ ผผผู้ร อับคผางชคาระอยว่ผู้กป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.466

Code(1928):

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
การใหผนซื้ น
อั ทว่านวว่ายว่อมสมบผู้รณย์ตว่อเมซซึ่อสว่งมอบทรอัพยย์สสินทรีซึ่ใหผ
Draft(1919):

-

-

Ob.470

Code(1928):

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
ในการใหผสสิทธสิชนสิดทรีซึ่เปนตราสารแกว่กอัน ถผาไมว่สว่งมอบตราสารออันนอัซื้นใหผแกว่ผผผู้ร อับ และไมว่บอกกลว่าวใหผ
ลผู้กหนรีซื้แหว่งสสิทธสินซื้ น
อั ทราบดผวยไสรผ ทว่านวว่าการใหผยอ
ว่ มไมว่สมบผู้รณย์
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
การใหผทรอัพยย์สสินซซซึ่งซซซื้ อขายกอันตผองทคาเอกสารตว่อพนอักงานนอัซื้น ทว่านวว่ายว่อมสมบผู้รณย์ตว่อเมซซึ่อไดผทคาตว่อ
พนอักงานผผผู้เปนเจผานว่าทรีซึ่ถผู้กตผองตามระเบรียบ ในกรณรีเชว่นนรีซื้ ทว่านวว่าการใหผยว่อมบรสิบผู้รณย์โดยมสิพอักตผองสว่ง
มอบ
Draft(1919):

-

Ob.468

Code(1928):

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
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も、登記官の面前で［登記手続きの］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
ถผาไดผใหผทรอัพยย์สสินดผวยทคาเอกสารตว่อหนผาพนอักงานผผผู้เปนเจผาหนผาทรีซึ่แลผว และผผผู้ใหผไมว่สว่งมอบทรอัพยย์สสิน
นอัซื้นแกว่ผผผู้ร อับไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ร อับชอบทรีซึ่จะเรรียกใหผสว่งมอบตอัวทรอัพยย์สสินฤๅราคาแทนทรอัพยย์สสินนอัซื้นไดผ แตว่ไมว่
ชอบทรีซึ่จะเรรียกคว่าสสินไหมทดแทนอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดดผวยอรีกไดผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.469

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
ถผาตกลงกอันวว่าทรอัพยย์สสินทรีซึ่ใหผจะพซงสว่งมอบเปนงวดๆ ทว่านวว่าผผผู้ใหผจะเลสิกการใหผทรอัพยย์สสินเสรียแตว่งวด
ใดๆ ขผางนว่ากป็ทคาไดผ โดยวสิธรีการออันเดรียวกอันกอับเมซซึ่อใหผ
อนซซึ่งถผาผผผู้ใหผตาย การใหผในงวดขผางนว่ากป็ยว่อมเปนออันระงอับสสิซื้นไป
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาทรอัพยย์สสินซซซึ่งใหผนซื้ น
อั มรีคว่าภาระตสิดพอันออันหนซซึ่งออันใด และผผผู้ร อับละเลยเสรียไมว่ชคาระคว่าภาระตสิดพอันออันนอัซื้น
ไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ใหผชอบทรีซึ่จะเพสิกถอนการใหผนซื้ น
อั เสรียไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.475, 476

Code(1928):

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
ถผาทรอัพยย์สสินทรีซึ่ใหผมรีราคาไมว่พอกอับการทรีซึ่จะชคาระคว่าภารตสิดพอันไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ร อับจะตผองชคาระแตว่เพรียงเทว่า
ราคาทรอัพยย์สสินเทว่านอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.479

Code(1928):

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
ถผาการใหผนซื้ น
อั มรีคว่าภารตสิดพอัน ทว่านวว่าผผผู้ใหผจะตผองรอับผสิดเพซซึ่อความชคารบุดบกพรว่อง ฤๅเพซซึ่อการรอนสสิทธสิ
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第三章 贈与

เชว่นเดรียวกอันกอับผผผู้ขาย แตว่ทว่านจคากอัดไวผวว่าไมว่เกสินจคานวนคว่าภารตสิดพอัน
Draft(1919):
-

-

Ob.480

Code(1928):

530

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
ออันผผผู้ใหผจะเรรียกถอนคซนการใหผเพราะเหตบุผผผู้ร อับประพฤตสิเนรคบุณนอัซื้น ทว่านวว่าอาจจะเรรียกไดผแตว่เพรียงใน
กรณรีดอังจะกลว่าวตว่อไปนรีซื้
( ๑)

ถผาผผผู้ร อับไดผประทบุษรผายตว่อผผผู้ใหผเปนความผสิดฐานอาญาอยว่างรผายแรงตามประมวลกฎหมายลอักษณอาญา ฤๅ

( ๓)

ถผาผผผู้ร อับไดผบอกปอั ดไมว่ยอมใหผสซึ่งสิ ของจคาเปป็ นเลรีซื้ยงชรีวสิตแกว่ผผผู้ใหผในเวลาทรีซึ่ผผผู้ใหผยากไรผและผผผู้ร อับยอังสามารถจะใหผ

( ๒)

ถผาผผผู้ร อับไดผทคาใหผผผผู้ใหผเสรียชซซึ่อเสรียง ฤๅหมสิซึ่นประมาทผผผู้ใหผอยว่างรผายแรง ฤๅ
ไดผ

Draft(1919):
-

-

-

Code(1928):

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関わらず、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
ทายาทของผผผู้ใหผอาจเรรียกใหผถอนคซนการใหผไดผแตว่เฉภาะในเหตบุทซึ่ผ
รี ผผู้ร อับไดผฆว่าผผผู้ใหผตายโดยเจตนาและไมว่
ชอบดผวยกฎหมาย ฤๅไดผกรีดกอันผผผู้ใหผไวผมสิใหผถอนคซนการใหผ
แตว่วว่าผผผู้ใหผไดผฟผองคดรีไวผแลผวอยว่างใดโดยชอบ ทายาทของผผผู้ใหผจะวว่าคดรีออันนอัซื้นตว่อไปกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.481

Code(1928):

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
を求めたにも関わらず］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
เมซซึ่อผผผู้ใหผไดผใหผอภอัยแกว่ผผผู้ร อับในเหตบุประพฤตสิเนรคบุณนอัซื้นแลผวกป็ดรี ฤๅเมซซึ่อเวลาไดผลว่วงไปแลผวหกเดซอนนอับ
แตว่เหตบุเชว่นนอัซื้นไดผทราบถซงบบุคคลผผผู้ชอบทรีซึ่จะเรรียกถอนคซนการใหผไดผนซื้ น
อั กป็ดรี ทว่านวว่าหาอาจจะถอนคซนการใหผ
ไดผไมว่
อนซซึ่ง ทว่านหผามมสิใหผฟผองคดรีเมซซึ่อพผนเวลาสสิบปรี ภายหลอังเหตบุการณย์เชว่นวว่านอัซื้น
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Draft(1919):
-

-
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Ob.485

Code(1928):

533

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
เมซซึ่อถอนคซนการใหผ ทว่านใหผสว่งคซนทรอัพยย์สสินตามบทบอัญญอัตสิแหว่งประมวลกฎหมายนรีซื้ วว่าดผวยลาภมสิควร
ไดผ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
การใหผอน
อั จะกลว่าวตว่อไปนรีซื้ ทว่านวว่าจะถอนคซนเพราะเหตบุเนรคบุณไมว่ไดผ คซอ
( ๑)

ใหผเปนบคาเหนป็จสสินจผางโดยแทผ

( ๓)

ใหผโดยนว่าทรีซึ่ธรรมจรรยา

( ๒)
( ๔)

ใหผสซึ่งสิ ทรีซึ่มรีคว่าภารตสิดพอัน
ใหผในการสมรส

Draft(1919):
-

-

-

Code(1928):

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
การใหผอน
อั จะใหผเปนผลตว่อเมซซึ่อผผผู้ใหผตายนอัซื้น ทว่านใหผบอังคอับดผวยบทกฎหมายวว่าดผวยมฤดกและพสินอัยกรรม
Draft(1919):

-

-

Ob.486

Code(1928):

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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ลสักษณ ๔ เชส่าทรสัพยย
第四章

賃貸借

หมวด ๑ บทเบบ็ดเสรบ็จทสัที่วไป
第一節

-

総則

มาตรา ๕๓๗
ออันวว่าเชว่าทรอัพยย์สสินนอัซื้น คซอสอัญญาซซซึ่งบบุคคลคนหนซซึ่ง เรรียกวว่าผผผู้ใหผเชว่า ตกลงใหผบบุคคลอรีกคนหนซซึ่ง เรรียก
วว่าผผผู้เชว่า ไดผใชผฤๅไดผร อับประโยชนย์ในทรอัพยย์สสินอยว่างใดอยว่างหนซซึ่งชอัวซึ่ ระยะเวลาออันมรีจคากอัด และผผผู้เชว่าตกลงจะ
ใหผคว่าเชว่าเพซซึ่อการนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.487

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
เชว่าอสอังหารสิมทรอัพยย์ หากมสิไดผทคาเปนหนอังสซอ ทว่านวว่าเปนโมฆะ
อนซซึ่งถผาเชว่ากอันมรีกคาหนดกวว่าสามปรี ขซซื้นไป หากมสิไดผจดทะเบรียนตว่อพนอักงานผผผู้เปนเจผานว่าทรีซึ่ดผวยไซรผ ทว่าน
วว่าการเชว่านอัซื้นคงเปนออันสมบผู้รณย์แตว่เพรียงสามปรี
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.488

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
คว่าฤชาธรรมเนรียมทคาสอัญญาเชว่านอัซื้น คว่ผู้สอัญญาพซงออกใชผเสมอกอันทอัซื้งสองฝว่ าย
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.489

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
ออันอสอังหารสิมทรอัพยย์ ทว่านหผามมสิใหผเชว่ากอันกคาหนดเวลาเกสินกวว่าสามสสิบปรี ถผาไดผสอัญญากอันไวผเปนกคา
หนดเวลานานกวว่านอัซื้น ทว่านกป็ใหผลดลงมาเปนสามสสิบปรี
อนซซึ่งกคาหนดเวลาเชว่าดอังซึ่ กลว่าวนรีซื้ เมซซึ่อสสิซื้นลงแลผวจะตว่อสอัญญาอรีกกป็ไดผ แตว่ตผองอยว่าใหผเกสินสามสสิบปรี นอับแตว่
วอันตว่อสอัญญา
Draft(1919):

Ob.491, 492

Code(1928):

-
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-
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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
สอัญญาเชว่านอัซื้น จะทคากอันเปป็ นกคาหนดวว่าตลอดอายบุของผผผู้ใหผเชว่าฤๅของผผผู้เชว่ากป็ใหผทคาไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.493

Code(1928):

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
บบุคคลหลายคนเรรียกเอาสอังหารสิมทรอัพยย์ออันเดรียวกอันอาศอัยมผู้ลสอัญญาเชว่ามผู้ลสอัญญาตว่างราย ทว่านวว่า
ทรอัพยย์ตกไปอยว่ผู้ในเงซซื้ อมมซอผผผู้เชว่าคนใดกว่อนดผวยสอัญญาเชว่าทรอัพยย์นซื้ น
อั คนนอัซื้นมรีสสิทธสิยซึ่งสิ กวว่าคนอซซึ่น ๆ
Draft(1919):

-

-

Ob.494

Code(1928):

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
บบุคคลหลายคนเรรียกรผองเอาอสอังหารสิมทรอัพยย์ออันเดรียวกอัน อาศอัยมผู้ลสอัญญาเชว่ามผู้ลสอัญญาตว่างราย ทว่าน
ใหผวสินสิจฉอัยดอังซึ่ ตว่อไปนรีซื้
( ๑)

ถผาการเชว่านอัซื้นเปนประเภทซซซึ่งมสิไดผบอังคอับไวผโดยกฎหมายวว่าตผองจดทะเบรียน ทว่านใหผถซอวว่าผผผู้เชว่าซซซึ่งไดผ

( ๒)

ถผาการเชว่าทบุกๆ รายเปนประเภทซซซึ่งบอังคอับไวผโดยกฎหมายวว่าตผองจดทะเบรียน ทว่านใหผถซอวว่าผผผู้เชว่าซซซึ่งไดผจด

( ๓)

ทรอัพยย์สสินไปไวผในเงซซื้ อมมซอกว่อนดผวยสอัญญาเชว่าของตนนอัซื้น มรีสสิทธสิยซึ่งสิ กวว่าคนอซซึ่น ๆ
ทะเบรียนการเชว่าของตนกว่อนนอัซื้น มรีสสิทธสิยซึ่งสิ กวว่าคนอซซึ่น ๆ

ถผาการเชว่ามรีทซื้ งอั ประเภทซซซึ่งตผองจดทะเบรียนและประเภทซซซึ่งไมว่ตผองจดทะเบรียนตามกฎหมายยอันกอันอยว่ผู้ไซรผ
ทว่านวว่าผผผู้เชว่าทรีซึ่ไดผจดทะเบรียนการเชว่าของตนกว่อนนอัซื้น มรีสสิทธสิยซึ่งสิ กวว่าคนอซซึ่น ๆ เวผนแตว่ผผผู้เชว่าคนอซซึ่นจะไดผ
ทรอัพยย์สสินนอัซื้นไปไวผในเงซซื้ อมมซอดผวยการเชว่าของตนเสรียแตว่กว่อนวอันจดทะเบรียนนอัซื้นแลผว
Draft(1919):

-

Ob.495

Code(1928):

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
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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。
-

มาตรา ๕๔๔
ทรอัพยย์สสินซซซึ่งเชว่านอัซื้น ผผผู้เชว่าจะใหผเชว่าชว่วง ฤๅแบว่งใหผเชว่าชว่วงตว่อไปอรีกทอดหนซซึ่งกป็ดรี ฤๅโอนสสิทธสิของตนออัน
มรีในทรอัพยย์สสินนอัซื้น ไมว่วว่าทอัซื้งหมดฤๅแตว่บางสว่วน ใหผแกว่บบุคคลภายนอกกป็ดรี ทว่านวว่าหาอาจทคาไดผไมว่ เวผนแตว่
จะไดผตกลงกอันไวผเปป็ นอยว่างอซซึ่นในสอัญญาเชว่า
ถผาผผผู้เชว่าประพฤตสิฝว่าฝซ นบทบอัญญอัตสิอน
อั นรีซื้ ผผใผู้ หผเชว่าจะเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาผผผู้เชว่าเอาทรอัพยย์สสินซซซึ่งตนเชว่าไปใหผผผผู้อซึ่ น
ซ เชว่าชว่วงอรีกทอดหนซซึ่งโดยชอบ ทว่านวว่าผผผู้เชว่าชว่วงยว่อมตผองรอับ
ผสิดตว่อผผผู้ใหผเชว่าเดสิมโดยตรง ในกรณรีเชว่นวว่านรีซื้ หากผผผู้เชว่าชว่วงจะไดผใชผคว่าเชว่าใหผแกว่ผผผู้เชว่าไปกว่อน ทว่านวว่าผผผู้เชว่า
ชว่วงหาอาจจะยกขซซื้นเปนขผอตว่อสผผู้ผผผู้ใหผเชว่าไดผไมว่
อนซซึ่งบทบอัญญอัตอ
สิ อันนรีซื้ ไมว่หผามการทรีซึ่ผผผู้ใหผเชว่าจะใชผสสิทธสิของตนตว่อผผผู้เชว่า
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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 นส่าททที่และความรสับผสิดของผผน้ใหน้เชส่า
第二節

-

賃貸人の義務と責任

มาตรา ๕๔๖
ผผผู้ใหผเชว่าจคาตผองสว่งมอบทรอัพยย์สสินซซซึ่งใหผเชว่านอัซื้นในสภาพออันซว่อมแซมดรีแลผว
Draft(1919):

-

-

Ob.497

Code(1928):

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
ผผผู้เชว่าตผองเสรียคว่าใชผจว่ายไปโดยความจคาเปป็ นและสมควรเพซซึ่อรอักษาทรอัพยย์สสินซซซึ่งเชว่านอัซื้นเทว่าใด ผผผู้ใหผเชว่าจคา

— 26 —

第三編 各種契約

第四章 賃貸借

ตผองชดใชผใหผแกว่ผผผู้เชว่า เวผนแตว่คว่าใชผจว่ายเพซซึ่อบคารบุงรอักษาตามปกตสิและเพซซึ่อซว่อมแซมเพรียงเลป็กนผอย
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.499

547

第 547 条
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
ถผาผผผู้ใหผเชว่าสว่งมอบทรอัพยย์สสินโดยสภาพไมว่เหมาะแกว่ประโยชนย์ออันมว่บุงจะใชผ ผผผู้เชว่าจะบอกเลสิกสอัญญากป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.500

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［賃貸借］契約を解約することができる。

มาตรา ๕๔๙
การสว่งมอบทรอัพยย์สสินซซซึ่งเชว่ากป็ดรี ความรอับผสิดของผผผู้ใหผเชว่าในกรณรีชคารบุดบกพรว่องและรอนสสิทธสิกป็ดรี ผล
แหว่งขผอสอัญญาวว่าจะไมว่ตอ
ผ งรอับผสิดกป็ดรี เหลว่านรีซื้ ทว่านใหผบอังคอับดผวยบทบอัญญอัตท
สิ ซื้ งอั หลายแหว่งประมวล
กฎหมายนรีซื้ วว่าดผวยการซซซื้ อขายอนบุโลมความตามควร
Draft(1919):

-

-

Ob.501

Code(1928):

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
ผผผู้ใหผเชว่ายว่อมตผองรอับผสิดในความชคารบุดบกพรว่องออันเกสิดขซซื้นในระหวว่างเวลาเชว่า และผผผู้ใหผเชว่าตผองจอัดการ
ซว่อมแซมทบุกอยว่างบอันดาซซซึ่งเปนการจคาเปนขซซื้น เวผนแตว่การซว่อมแซมชนสิดซซซึ่งมรีกฎหมายฤๅจารรีตประเพณรี
วว่าผผผู้เชว่าจะพซงตผองทคาเอง
Draft(1919):

-

-

Ob.498

Code(1928):

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
ถผาความจคารบุดบกพรว่องแหว่งทรอัพยย์สสินซซซึ่งเชว่านอัซื้นไมว่เปนเหตบุถซงแกว่ผผผู้เชว่าจะตผองปราศจากการใชผ ฤๅการ
ทคาประโยชนย์ และผผผู้ใหผเชว่ายอังแกผไขไดผไซรผ ผผผู้เชว่าตผองบอกกลว่าวแกว่ผผผู้ใหผเชว่าใหผจอัดการแกผไขความจคารบุด
บกพรว่องนอัซื้นกว่อน ถผาและผผผู้ใหผเชว่าไมว่จอัดทคาใหผคน
ซ ดรีภายในเวลาออันสมควร ผผผู้เชว่าจะบอกเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

Ob.503

Code(1928):

-
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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、賃貸借契約を解約することができる。

หมวด ๓ นส่าททที่และความรสับผสิดของผผน้เชส่า
第三節

-

賃借人の義務と責任

มาตรา ๕๕๒
ออันผผผู้เชว่าจะใชผทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่าเพซซึ่อการอยว่างอซซึ่นนอกจากทรีซึ่ใชผกอันตามประเพณรีนสิยมปรกตสิ ฤๅการดอัง
กคาหนดไวผในสอัญญานอัซื้น ทว่านวว่าหาอาจจะทคาไดผไมว่
Draft(1919):

-

-

Ob.517

Code(1928):

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
ผผผู้เชว่าจคาตผองสงวนทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่านอัซื้นเสมอกอับทรีซึ่วสิญญผู้ชนสงวนจะพซงสงวนทรอัพยย์สสินของตนเอง และ
ตผองบคารบุงรอักษาทอัซื้งทคาการซว่อมแซมเลป็กนผอยดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.518

Code(1928):

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
ถผาผผผู้เชว่ากระทคาฝว่ าฝซ นบทบอัญญอัตสิในมาตรา ๕๕๒, ๕๕๓ ฤๅฝว่ าฝซ นขผอสอัญญา ผผผู้ใหผเชว่าจะบอกกลว่าวใหผผผผู้
เชว่าปฏสิบอัตสิใหผถผู้กตผองตามบทกฎหมาย ฤๅขผอสอัญญานอัซื้นๆ กป็ไดผ ถผาและผผผู้เชว่าละเลยเสรียไมว่ปฏสิบอัตสิตามทรีซึ่
บอกกลว่าวไปนอัซื้นไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ใหผเชว่าจะบอกเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.520

Code(1928):

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。［それにも関わら
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、契約を解除することができる。

มาตรา ๕๕๕
ผผผู้เชว่าจคาตผองยอมใหผผผผู้ใหผเชว่าฤๅตอัวแทนของผผผู้ใหผเชว่าเขผาตรวจดผู้ทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่าเปนครอัซื้งคราวโดยระยะ
เวลาออันสมควร
Draft(1919):

-

Ob.522

Code(1928):

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。
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มาตรา ๕๕๖
ถผามรีเหตบุจะตผองซว่อมแซมทรอัพยย์สสินซซซึ่งเชว่านอัซื้นเปนการเรว่งรผอนในระหวว่างเชว่าไซรผ ทว่านวว่าผผผู้เชว่าตผองยอม
ใหผผผผู้ใหผเชว่าทคาการซว่อมแซม แมผการนอัซื้นจะทคาความลคาบากแกว่ตน และทคาใหผตนตผองปราศจากไดผใชผสอย
ทรอัพยย์สสินนอัซื้นไปบางสว่วนกป็ตผองยอม แตว่ถผาการซว่อมแซมนอัซื้นกสินเวลากวว่าสรีซึ่สสิบวอันขซซื้นไป ทว่านใหผลดคว่าเชว่า
ลงตามสว่วน ถผาการซว่อมแซมเปนสภาพถซงแกว่จะใชผทรอัพยย์สสินนอัซื้นเพซซึ่อการพอักอาศอัยอยว่ผู้ไมว่ไดผทรีเดรียว ทว่านวว่า
ผผผู้เชว่าจะเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.523

Code(1928):

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
ในกรณรีอยว่างใดๆ ดอังกลว่าวตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)

ถผาทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่านอัซื้นชคารบุดควรทรีซึ่ผผผู้ใหผเชว่าจะตผองซว่อมแซมกป็ดรี

( ๓)

ถผาบบุคคลภายนอกรบุกลคซื้าเขผามาในทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่า ฤๅเรรียกอผางสสิทธสิอยว่างใดอยว่างหนซซึ่งเหนซอทรอัพยย์สสินนอัซื้นกป็ดรี

( ๒)

ถผาจะตผองจอัดการอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดเพซซึ่อปอั ดปผ องภยอันตรายแกว่ทรอัพยย์สสินนอัซื้นกป็ดรี

ในเหตบุดงอั ซึ่ กลว่าวนอัซื้น ใหผผผผู้เชว่าแจผงเหตบุแกว่ผผผู้ใหผเชว่าโดยพลอัน เวผนแตว่ผผผู้ใหผเชว่าจะไดผทราบเหตบุนซื้ น
อั อยว่ผู้กว่อน
แลผว
ถผาผผผู้เชว่าละเลยเสรียไมว่ปฏสิบอัตสิตามบทบอัญญอัตสินซื้ ไรี ซรผ ทว่านวว่าผผผู้เชว่าจะตผองรอับผสิดตว่อผผผู้ใหผเชว่าในเมซซึ่อผผผู้ใหผเชว่า
ตผองเสรียหายอยว่างใดๆ เพราะความละเลยชอักชผาของผผผู้เชว่านอัซื้น
Draft(1919):
-

-

Ob.524

Code(1928):

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。
(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。
但し、賃貸人が既に周知しているときは、その限りでない。
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
ออันทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่านอัซื้น ถผามสิไดผร อับอนบุญาตของผผผู้ใหผเชว่ากว่อน ผผผู้เชว่าจะทคาการดอัดแปลงฤๅตว่อเตสิมอยว่าง
หนซซึ่งอยว่างใดหาไดผไมว่ ถผาและผผผู้เชว่าทคาไปโดยมสิไดผร อับอนบุญาตของผผผู้ใหผเชว่าเชว่นนอัซื้นไซรผ เมซซึ่อผผผู้ใหผเชว่าเรรียกรผอง
ผผผู้เชว่าจะตผองทคาใหผทรอัพยย์สสินนอัซื้นกลอับคซนคงสภาพเดสิม ทอัซื้งจะตผองรอับผสิดตว่อผผผู้ใหผเชว่าในความสผู้ญหายฤๅบบุบ
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สลายอยว่างใดๆ ออันเกสิดแตว่การดอัดแปลงตว่อเตสิมนอัซื้นดผวย
Draft(1919):
-

-

Ob.525, 527

Code(1928):

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
ถผาไมว่มรีกคาหนดโดยสอัญญาฤๅโดยจารรีตประเพณรีวว่าจะพซงชคาระคว่าเชว่า ณ เวลาใด ทว่านใหผชคาระเมซซึ่อสสิซื้น
ระยะเวลาออันไดผตกลงกอันไวผทบุกคราวไป กลว่าวคซอวว่าถผาเชว่ากอันเปนรายปรี กป็พซงชคาระคว่าเชว่าเมซซึ่อสสิซื้นปรี ถผาเชว่า
กอันเปนรายเดซอนกป็พซงชคาระคว่าเชว่าเมซซึ่อสสิซื้นเดซอน
Draft(1919):

-

-

Ob.528

Code(1928):

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
ถผาผผผู้เชว่าไมว่ชคาระคว่าเชว่า ผผผู้ใหผเชว่าจะเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
แตว่ถผาคว่าเชว่านอัซื้นจะพซงสว่งเปนรายเดซอน ฤๅสว่งเปนระยะเวลายาวกวว่ารายเดซอนขซซื้นไป ผผผู้ใหผเชว่าตผองบอก
กลว่าวแกว่ผผผู้เชว่ากว่อนวว่าใหผชคาระคว่าเชว่าภายในเวลาใด ซซซึ่งพซงกคาหนดอยว่าใหผนผอยกวว่าสสิบหผาวอัน
Draft(1919):

-

-

Ob.529

Code(1928):

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
ถผามสิไดผทคาหนอังสซอลงลายมซอชซซึ่อของคว่ผู้สอัญญาแสดงไวผตว่อกอันวว่าทรอัพยย์สสินทรีซึ่ใหผเชว่ามรีสภาพเปนอยว่ผู้อยว่างไร
ทว่านใหผสอันนสิฐานไวผกว่อนวว่าผผผู้เชว่าไดผร อับทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่านอัซื้นไปโดยสภาพออันซว่อมแซมดรีแลผว และเมซซึ่อเลสิก
สอัญญา ฤๅสอัญญาระงอับไป ผผผู้เชว่ากป็ตผองสว่งคซนทรอัพยย์สสินในสภาพเชว่นนอัซื้น เวผนแตว่จะพสิสผู้จนย์ไดผวว่าทรอัพยย์สสิน
นอัซื้นมสิไดผซว่อมแซมไวผดรีในขณะทรีซึ่สว่งมอบ
Draft(1919):

-

-

Ob.531

Code(1928):

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
ผผผู้เชว่าจะตผองรอับผสิดในความสผู้ญหายฤๅบบุบสลายอยว่างใดๆ ออันเกสิดขซซื้นแกว่ทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่า เพราะความ
ผสิดของผผผู้เชว่าเอง ฤๅของบบุคคลซซซึ่งอยว่ผู้กอับผผผู้เชว่า ฤๅของผผผู้เชว่าชว่วง
แตว่ผผผู้เชว่าไมว่ตผองรอับผสิดในความศผู้นยย์หายฤๅบบุบสลายออันเกสิดแตว่การใชผทรอัพยย์สสินนอัซื้นโดยชอบ
Draft(1919):
-

-

-

Code(1928):

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
คดรีอน
อั ผผผู้ใหผเชว่าจะฟผ องผผผู้เชว่าเกรีซึ่ยวแกว่สอัญญาเชว่นนอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผฟผองเมซซึ่อพผนกคาหนดหกเดซอนนอับแตว่
วอันสว่งคซนทรอัพยย์สสินทรีซึ่เชว่า
Draft(1919):

-

-

Ob.532

Code(1928):

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 ความระงสับแหส่งสสัญญาเชส่า
第四節

-

賃貸借契約の消滅

มาตรา ๕๖๔
ออันสอัญญาเชว่านอัซื้น ทว่านวว่ายว่อมระงอับไปเมซซึ่อสสิซื้นกคาหนดเวลาทรีซึ่ไดผตกลงกอันไวผ มสิพอักตผองบอกกลว่าวกว่อน
Draft(1919):

-

-

Ob.534

Code(1928):

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終了し、［賃貸人が相手方に］事前に通知する必
要はない。

มาตรา ๕๖๕
การเชว่าถซอสวนนอัซื้น ทว่านใหผสอันนสิษฐานไวผกว่อนวว่าเชว่ากอันปรี หนซซึ่ง
การเชว่านากป็ใหผสอันนสิษฐานไวผกอ
ว่ นวว่าเชว่ากอันตลอดฤดผู้ทคานาปรี หนซซึ่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.535

Code(1928):

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
ถผากคาหนดเวลาเชว่าไมว่ปรากฏในความทรีซึ่ตกลงกอัน ฤๅไมว่พซงสอันนสิษฐานไดผไซรผ ทว่านวว่าคว่ผู้สอัญญาฝว่ ายใดจะ
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บอกเลสิกสอัญญาเชว่าในขณะเมซซึ่อสบุดระยะเวลาออันเปนกคาหนดชคาระคว่าเชว่ากป็ไดผทบุกระยะ แตว่ตผองบอกกลว่าว
แกว่อรีกฝว่ ายหนซซึ่งใหผรผผู้ตอัวกว่อนชอัวซึ่ กคาหนดเวลาชคาระคว่าเชว่าระยะหนซซึ่งเปนอยว่างนผอย แตว่ไมว่จคาตผองบอกกลว่าว
ลว่วงนว่ากวว่าสองเดซอน
Draft(1919):
-

-

Ob.536

Code(1928):

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、契約を解除すること
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
ถผาทรอัพยย์สสินซซซึ่งใหผเชว่าสผู้ญหายไปทอัซื้งหมดไซรผ ทว่านวว่าสอัญญาเชว่ากป็ยว่อมระงอับไปดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.537

Code(1928):

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
ถผาทรอัพยย์สสินซซซึ่งใหผเชว่าสผู้ญหายไปแตว่เพรียงบางสว่วน และมสิไดผเปนเพราะความผสิดของผผผู้เชว่า ทว่านวว่าผผผู้เชว่า
จะเรรียกใหผลดคว่าเชว่าลงตามสว่วนทรีซึ่สผู้ญหายกป็ไดผ
ในกรณรีเชว่นนอัซื้น ถผาผผผู้เชว่าไมว่สามารถใชผสอยทรอัพยย์สว่วนทรีซึ่ยอังคงเหลซออยว่ผู้นซื้ น
อั สคาเรป็จประโยชนย์ไดผดอังซึ่ ทรีซึ่ไดผมว่บุง
หมายเขผาทคาสอัญญาเชว่าไซรผ ทว่านวว่าผผผู้เชว่าจะบอกเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.538

Code(1928):

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、契約を解除することができる。

มาตรา ๕๖๙
ธ รอัพยย์สสินซซซึ่งใหผเชว่า
ออันสอัญญาเชว่าอสอังหารสิมทรอัพยย์นซื้ น
อั ยว่อมไมว่ระงอับไปเพราะเหตบุโอนกรรมสสิทธสิ ท
ผผผู้ร อับโอนยว่อมรอับไปทอัซื้งสสิทธสิและนว่าทรีซึ่ของผผผู้โอนซซซึ่งมรีตว่อผผผู้เชว่านอัซื้นดผวย
Draft(1919):

-

-

Ob.539

Code(1928):

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
ในเมซซึ่อสสิซื้นกคาหนดเวลาซซซึ่งไดผตกลงกอันไวผนซื้ น
อั ถผาผผผู้เชว่ายอังคงครองทรอัพยย์สสินอยว่ผู้ และผผผู้ใหผเชว่ารผผู้ความนอัซื้น
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第四章 賃貸借

ไมว่ทอักทผวงไซรผ ทว่านใหผถซอวว่าคว่ผู้สอัญญาเปนออันไดผทคาสอัญญาใหมว่ตว่อไปไมว่มรีกคาหนดเวลา
Draft(1919):
-

-

Ob.542

Code(1928):

570

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見なす。

มาตรา ๕๗๑
ถผาสอัญญาเชว่าทรีซึ่นาระงอับลง ฤๅเลสิก ฤๅเพสิกถอน เมซซึ่อผผผู้เชว่าไดผเพาะปลผู้กขผาวแลผวไซรผ ทว่านวว่าผผผู้เชว่ายว่อมมรี
สสิทธสิทซึ่จ
รี ะครองนานอัซื้นตว่อไปจนกวว่าจะเสรป็จการเกรีซึ่ยวเกป็บ แตว่ตผองเสรียคว่าเชว่า
Draft(1919):

-

-

Ob.543

Code(1928):

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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第五章 買取り選択権付き賃貸借

ลสักษณ ๕ เชส่าซซซื้อ
第五章

買取り選択権付き賃貸借

มาตรา ๕๗๒
ออันวว่าเชว่าซซซื้ อนอัซื้น คซอสอัญญาซซซึ่งเจผาของทรอัพยย์สสินใหผเชว่า และใหผคคามอัน
ซึ่ วว่าจะขายทรอัพยย์สสินนอัซื้นใหผแกว่ผผผู้เชว่า
เมซซึ่อใชผเงสินเปนจคานวนเทว่านอัซื้นเทว่านรีซื้คราว
สอัญญาเชว่าซซซื้ อนอัซื้น หากมสิไดผทคาเปนหนอังสซอ ทว่านวว่าเปนโมฆะ
Draft(1919):
-

-

-

Code(1928):

572

第 572 条
I. 買取り選択権付き賃貸借とは、物の所有賢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
ผผผู้เชว่าจะเลสิกสอัญญาในเวลาใดเวลาหนซซึ่งกป็ไดผดผวยสว่งมอบทรอัพยย์สสินกลอับคซนใหผแกว่เจผาของโดยเสรียคว่าใชผ
จว่ายของตนเอง
เมซซึ่อไดผสว่งมอบทรอัพยย์สสินกลอับคซนเชว่นวว่าแลผว ใหผเจผาของคซนเงสินหนซซึ่งในสามของจคานวนเงสินทรีซึ่ผผผู้เชว่าไดผใหผ
ไวผ ฤๅเปนจคานวนเงสินมากนผอยเทว่าใดแลผวแตว่สอัญญาจะตกลงกอัน ซซซึ่งไมว่นผอยกวว่าหนซซึ่งในสาม
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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、賃貸人は、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
ในกรณรีผสิดนอัดใชผเงสินสองคราวตสิดๆ กอัน ฤๅกระทคาผสิดสอัญญาในขผอทรีซึ่เปนสว่วนสคาคอัญ เจผาของทรอัพยย์สสิน
จะเลสิกสอัญญากป็ไดผ ถผาเชว่นนอัซื้นบอันดาเงสินทรีซึ่ไดผใชผมาแลผวแตว่กว่อนใหผร สิบเปนของเจผาของทรอัพยย์สสิน และ
เจผาของทรอัพยย์สสินชอบทรีซึ่จะกลอับเขผาครองทรอัพยย์สสินนอัซื้นไดผดผวย
ในกรณรีผสิดนอัดไมว่ใชผเงสินซซซึ่งเปนคราวทรีซึ่สบุด ทว่านวว่าสสิทธสิจะรสิบและกลอับเขผาครองทรอัพยย์สสินเชว่นวว่านอัซื้น จะ
พซงใชผไดผตว่อเมซซึ่อเวลาไดผลว่วงไปแลผวเดซอนหนซซึ่งนอับแตว่วอันผสิดนอัด
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

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、賃貸人は、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、賃貸
人に差押えを許すものとし、賃貸人は、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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ลสักษณ ๖ จน้างแรงงาร
第六章

-

雇用

มาตรา ๕๗๕
ออันวว่าจผางแรงงารนอัซื้น คซอสอัญญาซซซึ่งบบุคคลคนหนซซึ่ง เรรียกวว่าลผู้กจผาง ตกลงจะทคางารใหผแกว่บบุคคลอรีกคน
หนซซึ่ง เรรียกวว่านายจผาง และนายจผางตกลงจะใหผสสินจผางตลอดเวลาทรีซึ่ทคางารใหผ
Draft(1919):

-

-

Ob.547

Code(1928):

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
ถผาตามพฤตสิการณย์ไมว่อาจจะคาดหมายไดผวว่างารนอัซื้นจะพซงทคาใหผเปลว่าไซรผ ทว่านยว่อมถซอเอาโดยปรสิยายวว่า
คคามอัน
ซึ่ จะใหผสสินจผาง
Draft(1919):

-

-

Ob.548

Code(1928):

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見なす。

มาตรา ๕๗๗
นายจผางจะโอนสสิทธสิของตนใหผแกว่บบุคคลภายนอกกป็ไดผเมซซึ่อลผู้กจผางยสินยอมพรผอมใจดผวย
ลผู้กจผางจะใหผบบุคคลภายนอกทคางารแทนตนไดผ กป็ตว่อเมซซึ่อนายจผางจะยสินยอมพรผอมดผวย
ถผาคว่ผู้สอัญญาฝว่ ายใดทคาการฝว่ าฝซ นบทบอัญญอัตสินซื้ รี คว่ผู้สอัญญาอรีกฝว่ ายหนซซึ่งจะเลสิกสอัญญาเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.549, 550

Code(1928):

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
ถผาลผู้กจผางรอับรองโดยแสดงออกชอัด ฤๅโดยปรสิยาย วว่าตนเปนผผม
ผู้ รีฝรีมซอเฉภาะการอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดไซรผ
หากมาปรากฏวว่าไรผฝรีมซอเชว่นนอัซื้น ทว่านวว่านายจผางชอบทรีซึ่จะเลสิกจผางเสรียกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

Ob.551

Code(1928):

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
การทรีซึ่ลผู้กจผางขาดงารไปโดยเหตบุออันสมควรและชอัวซึ่ ระยะเวลานผอยพอสมควรแกว่เหตบุนซื้ น
อั ทว่านวว่าไมว่ทคาใหผ
นายจผางมรีสสิทธสิเลสิกสอัญญาไดผ
Draft(1919):
-

-

Ob.552

Code(1928):

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
ถผาไมว่มรีกคาหนดโดยสอัญญา ฤๅจารรีตประเพณรีวว่าจะพซงจว่ายสสินจผางเมซซึ่อไร ทว่านวว่าพซงจว่ายเมซซึ่องารไดผทคา
แลผวเสรป็จ ถผาการจว่ายสสินจผางนอัซื้นไดผกคาหนดกอันไวผเปนระยะเวลา กป็ใหผพซงจว่ายเมซซึ่อสบุดระยะเวลาเชว่นนอัซื้นทบุก
คราวไป
Draft(1919):

-

-

Ob.553

Code(1928):

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
ถผาระยะเวลาทรีซึ่ไดผตกลงวว่าจผางกอันนอัซื้นสบุดสสิซื้นลงแลผว ลผู้กจผางยอังคงทคางารอยว่ผู้ตอ
ว่ ไปอรีก และนายจผางรผผู้ดอังซึ่
นอัซื้นกป็ไมว่ทอักทผวงไซรผ ทว่านใหผสอันนสิษฐานไวผกว่อนวว่าคว่ผู้สอัญญาเปนออันไดผทคาสอัญญาจผางกอันใหมว่โดยความอยว่าง
เดรียวกอันกอับสอัญญาเดสิม แตว่คว่ผู้สอัญญาฝว่ ายใดฝว่ ายหนซซึ่งอาจจะเลสิกสอัญญาเสรียไดผดผวยการบอกกลว่าวตามความ
ในมาตราตว่อไปนรีซื้
Draft(1919):

-

-

Ob.554

Code(1928):

581

第 581 条
約定された雇用期間が終了したにも関わらず、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
ถผาคว่ผู้สอัญญาไมว่ไดผกคาหนดไวผในสอัญญาวว่าจะจผางกอันนานเทว่าไร ทว่านวว่าฝว่ ายใดฝว่ ายหนซซึ่งจะเลสิกสอัญญาดผวย
การบอกกลว่าวลว่วงนว่า ในเมซซึ่อถซง ฤๅกว่อนจะถซงกคาหนดจว่ายสสินจผางคราวใดคราวหนซซึ่ง เพซซึ่อใหผเปนผลเลสิก
สอัญญากอันเมซซึ่อถซงกคาหนดจว่ายสสินจผางคราวถอัดไปขผางนว่ากป็อาจทคาไดผ แตว่ไมว่จคาตผองบอกกลว่าวลว่วงนว่ากวว่าสาม
เดซอน
อนซซึ่งในเมซซึ่อบอกกลว่าวดอังซึ่ วว่านรีซื้ นายจผางจะจว่ายสสินจผางแกว่ลผู้กจผางเสรียใหผครบจคานวนทรีซึ่จะตผองจว่ายจนถซง
เวลาเลสิกสอัญญาตามกคาหนดทรีซึ่บอกกลว่าวนอัซื้นทรีเดรียว แลผวปลว่อยลผู้กจผางจากงารเสรียในทอันทรีกป็อาจทคาไดผ
Draft(1919):

Ob.555

Code(1928):

-
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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、次期の支払い次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までは約定さ
れた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
ถผาลผู้กจผางจงใจขอัดคคาสอังซึ่ ของนายจผางออันชอบดผวยกฎหมายกป็ดรี ฤๅละเลยไมว่นคาพาคคาสอังซึ่ เชว่นนอัซื้นเปนอา
จสิณกป็ดรี ละทสิซื้งการงารไปเสรียกป็ดรี กระทคาความผสิดอยว่างรผายแรงกป็ดรี ฤๅทคาประการอซซึ่นออันไมว่สมแกว่การปฏสิบอัตสิ
นว่าทรีซึ่ของตนใหผลบุลว่วงไปโดยถผู้กตผองและสบุจรสิตกป็ดรี ทว่านวว่านายจผางจะไลว่ออกโดยมสิพอักตผองบอกกลว่าวลว่วง
นว่าฤๅใหผสสินไหมทดแทนกป็ไดผ
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาจผางแรงงานรายใดมรีสาระสคาคอัญอยว่ท
ผู้ ซึ่ต
รี อัวบบุคคลผผผู้เปนนายจผาง ทว่านวว่าสอัญญาเชว่นนอัซื้นยว่อมระงอับไป
ดผวยมรณะแหว่งนายจผาง
Draft(1919):

-

-

Ob.557

Code(1928):

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
เมซซึ่อการจผางแรงงารสบุดสสิซื้นลงแลผว ลผู้กจผางชอบทรีซึ่จะไดผร อับใบสคาคอัญแสดงวว่าลผู้กจผางนอัซื้นไดผทคางารมานาน
เทว่าไร และงารทรีซึ่ทคานอัซื้นเปนงารอยว่างไร
Draft(1919):

-

-

Ob.558

Code(1928):

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
ถผาลผู้กจผางเปนผผผู้ซซึ่งซ นายจผางไดผจผางเอามาแตว่ตว่างถสิซึ่นโดยนายจผางออกเงสินคว่าเดสิรทางใหผไซรผ เมซซึ่อการจผาง
แรงงานสบุดสสิซื้นลง และถผามสิไดผกคาหนดกอันไวผเปนอยว่างอซซึ่นในสอัญญาแลผว ทว่านวว่านายจผางจคาตผองใชผเงสินคว่า
เดสิรทางขากลอับใหผ แตว่จะตผองเปนดอังตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)
( ๒)

สอัญญามสิไดผเลสิกฤๅระงอับเพราะความประพฤตสิฤๅความผสิดของลผู้กจผาง และ
ลผู้กจผางยว่อมกลอับไปยอังถสิซึ่นทรีซึ่ไดผจผางเอามาภายในเวลาออันสมควร
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Draft(1919):
-

第六章 雇用

Ob.559

Code(1928):

586

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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ลสักษณ ๗ จน้างทสาของ
第七章

-

請負

มาตรา ๕๘๗
ออันวว่าจผางทคาของนอัซื้น คซอสอัญญาซซซึ่งบบุคคลคนหนซซึ่ง เรรียกวว่าผผผู้ร อับจผาง ตกลงรอับทคาการงารสสิซึ่งใดสสิซึ่งหนซซึ่ง
สคาเรป็จใหผแกว่บบุคคลอรีกคนหนซซึ่ง เรรียกวว่าผผวผู้ ว่าจผาง และผผผู้วว่าจผางตกลงจะใหผสสินจผางเพซซึ่อผลสคาเรป็จแหว่งการทรีซึ่ทคา
นอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.560

Code(1928):

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を約することによって成立する契約をいう。

มาตรา ๕๘๘
เครซซึ่องมซอ ฤๅเครซซึ่องใชผอน
อั จะตผองใชผทคาการงารใหผสคาเรป็จนอัซื้น ผผผู้ร อับจผางเปนผผผู้จอัดหาเอง
Draft(1919):

-

-

Ob.561

Code(1928):

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
ถผาสอัมภาระสคาหรอับทคาการงานทรีซึ่กลว่าวนอัซื้น ผผผู้ร อับจผางเปนผผผู้จอัดหา ทว่านวว่าตผองจอัดหาชนสิดทรีซึ่ดรี
Draft(1919):

-

-

Ob.562

Code(1928):

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
ถผาสอัมภาระนอัซื้น ผผวผู้ ว่าจผางเปนผผจ
ผู้ อัดหามาสว่ง ทว่านใหผผผผู้ร อับจผางใชผสอัมภาระดผวยความรมอัดรวอัง และประหยอัด
อยว่าใหผเปลซองเสรียเปลว่า เมซซึ่อทคาการงารสคาเรป็จแลผว มรีสอัมภาระเหลซออยว่ผู้กป็ใหผคน
ซ แกว่ผผผู้วว่าจผาง
Draft(1919):

-

-

Ob.563

Code(1928):

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
ถผาความชคารบุดบกพรว่อง ฤๅความชอักชผาในการทรีซึ่ทคานอัซื้นเกสิดขซซื้นเพราะสภาพแหว่งสอัมภาระซซซึ่งผผผู้วว่าจผางสว่งใหผ
กป็ดรี เพราะคคาสอังซึ่ ของผผผู้วว่าจผางกป็ดรี ทว่านวว่าผผผู้ร อับจผางไมว่ตผองรอับผสิด เวผนแตว่จะไดผรผผู้อยว่ผู้แลผววว่าสอัมภาระนอัซื้นไมว่
เหมาะ ฤๅคคาสอังซึ่ นอัซื้นไมว่ถผู้กตผอง และมสิไดผบอกกลว่าวตอักเตซอน
Draft(1919):

Ob.564

Code(1928):
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-

-
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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
ผผผู้ร อับจผางจคาตผองยอมใหผผผผู้วว่าจผาง ฤๅตอัวแทนของผผผู้วว่าจผางตรวจตราการงารไดผตลอดเวลาทรีซึ่ทคาอยว่ผู้นซื้ น
อั
Draft(1919):

-

-

Ob.565

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ร อับจผางไมว่เรสิซึ่มทคาการในเวลาออันสมควร ฤๅทคาการชอักชผาฝว่ าฝซ นขผอกคาหนดแหว่งสอัญญากป็ดรี ฤๅทคาการ
ชอักชผาโดยปราศจากความผสิดของผผผู้วว่าจผาง จนอาจคาดหมายลว่วงนว่าไดผวว่าการนอัซื้นจะไมว่สคาเรป็จภายใน
กคาหนดเวลาทรีซึ่ไดผตกลงกอันไวผกป็ดรี ผผผู้วว่าจผางชอบทรีซึ่จะเลสิกสอัญญาเสรียไดผ มสิพอักตผองรอคอยใหผถซงเวลากคาหนด
สว่งมอบของนอัซื้นเลย
Draft(1919):

-

-

Ob.566

Code(1928):

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
ถผาในระหวว่างเวลาทรีซึ่ทคาการอยว่ผู้นซื้ น
อั เปนวสิสอัยจะคาดหมายลว่วงนว่าไดผแนว่นอนวว่า การทรีซึ่ทคานอัซื้นจะสคาเรป็จ
อยว่างบกพรว่อง ฤๅจะเปนไปในทางออันฝว่ าฝซ นขผอสอัญญาเพราะความผสิดของผผผู้ร อับจผางไซรผ ผผวผู้ ว่าจผางจะบอก
กลว่าวใหผผผผู้ร อับจผางแกผไขสสิซึ่งทรีซึ่บกพรว่องใหผคซนดรี ฤๅทคาการใหผเปนไปตามสอัญญา ภายในเวลาออันสมควร ซซซึ่ง
กคาหนดใหผในคคาบอกกลว่าวนอัซื้นกป็ไดผ ถผาและคลาดกคาหนดนอัซื้นไป ทว่านวว่าผผวผู้ ว่าจผางชอบทรีซึ่จะเอาการนอัซื้นใหผ
บบุคคลภายนอกซว่อมแซมฤๅทคาตว่อไปไดผ ซซซึ่งผผผู้ร อับจผางจะตผองเสรีซึ่ยงความเสรียหายและออกคว่าใชผจว่ายทอัซื้งสสิซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.567

Code(1928):

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。

มาตรา ๕๙๕
ถผาผผผู้ร อับจผางเปนผผผู้จอัดหาสอัมภาระไซรผ ความรอับผสิดของผผผู้ร อับจผางในการบกพรว่องนอัซื้น ทว่านใหผบอังคอับดผวย
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บทแหว่งประมวลกฎหมายนรีซื้ ลอักษณซซซื้ อขาย
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.570

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
ถผาผผผู้ร อับจผางสว่งมอบการทรีซึ่ทคาไมว่ทน
อั เวลาทรีซึ่ไดผกคาหนดไวผในสอัญญากป็ดรี ฤๅถผาไมว่ไดผกคาหนดเวลาไวผในสอัญญา
เมซซึ่อลว่วงพผนเวลาออันควรแกว่เหตบุกป็ดรี ผผผู้วว่าจผางชอบทรีซึ่จะไดผลดสสินจผางลง ฤๅถผาสาระสคาคอัญแหว่งสอัญญาอยว่ท
ผู้ ซึ่รี
เวลา กป็ชอบทรีซึ่จะเลสิกสอัญญาไดผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.571

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
ถผาผผผู้วว่าจผางยอมรอับมอบการทรีซึ่ทคานอัซื้นแลผวโดยมสิไดผอสิดเอซซื้ อน ผผผู้ร อับจผางกป็ไมว่ตผองรอับผสิดเพซซึ่อการทรีซึ่สว่งมอบ
เนสิซึ่นชผา
Draft(1919):

-

-

-

Code(1928):

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
ถผาผผผู้วว่าจผางยอมรอับมอบการทรีซึ่ทคานอัซื้นแลผวทอัซื้งชคารบุดบกพรว่องมสิไดผอสิดเอซซื้ อนโดยแสดงออกชอัด ฤๅโดย
ปรสิยาย ผผผู้ร อับจผางกป็ไมว่ตผองรอับผสิด เวผนแตว่ความชคารบุดบกพรว่องนอัซื้นเปนเชว่นจะไมว่พซงพบไดผในขณะเมซซึ่อรอับ
มอบ ฤๅผผผู้ร อับจผางไดผปสิดบอังความนอัซื้นเสรีย
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.572

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
ในกรณรีทซึ่ส
รี ว่งมอบเนสิซึ่นชผาไปกป็ดรี ฤๅสว่งมอบการทคาชคารบุดพกพรว่องกป็ดรี ทว่านวว่าผผผู้วว่าจผางชอบทรีซึ่จะยซดหนว่วง
สสินจผางไวผไดผ เวผนแตว่ผผผู้ร อับจผางจะใหผประกอันตามสมควร
Draft(1919):

Ob.575

Code(1928):
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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
ถผามสิไดผกคาหนดไวผเปนอยว่างอซซึ่นในสอัญญาไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ร อับจผางจะตผองรอับผสิดเพซซึ่อการทรีซึ่ทคาชคารบุดบกพรว่อง
เพรียงแตว่ทซึ่ป
รี รากฏขซซื้นภายในปรี หนซซึ่งนอับแตว่วน
อั สว่งมอบ ฤๅทรีซึ่ปรากฏภายในหผาปรี ถผาการทรีซึ่ทคานอัซื้นเปนสสิซึ่งปลผู้ก
สรผางกอับพซซื้ นดสินนอกจากเรซอนโรงทคาดผวยเครซซึ่องไมผ
แตว่ขผอจคากอัดนรีซื้ทว่านมสิใหผใชผบอังคอับเมซซึ่อปรากฏวว่าผผผู้ร อับจผางไดผปสิดบอังความชคารบุดบกพรว่องนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.576

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
ทว่านหผามมสิใหผฟผองผผผู้ร อับจผางเมซซึ่อพผนปรี หนซซึ่ง นอับแตว่วอันการชคารบุดบกพรว่องไดผปรากฏขซซื้น
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.577

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
ออันสสินจผางนอัซื้นพซงใชผใหผเมซซึ่อรอับมอบการทรีซึ่ทคา
ถผาการทรีซึ่ทคานอัซื้นมรีกคาหนดวว่าจะสว่งรอับกอันเปนสว่วนๆ และไดผระบบุจคานวนสสินจผางไวผเปนสว่วนๆ ไซรผ ทว่านวว่า
พซงใชผสสินจผางเพซซึ่อการแตว่ละสว่วนในเวลารอับเอาสว่วนนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.578

Code(1928):

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
ถผาผผผู้ร อับจผางเปนผผผู้จอัดหาสอัมภาระ และการทรีซึ่จผางทคาลายฤๅบบุบสลายลงกว่อนสว่งมอบโดยเหตบุสบุดวสิสอัย ฤๅ
เหตบุประการอซซึ่นไซรผ ทว่านวว่าความวสินาศออันนอัซื้นตกเปนพอับแกว่ผผผู้ร อับจผาง และสสินจผางกป็เปนออันไมว่ตอ
ผ งใชผ
Draft(1919):

-

Ob.582

Code(1928):

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損傷したときは、その損失は、請負人の負担に帰するもの
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とし、報酬の支払いもまた不要とする。

มาตรา ๖๐๔
ถผาผผผู้วว่าจผางเปนผผผู้จอัดหาสอัมภาระสว่ง และการทรีซึ่จผางนอัซื้นทคาลายฤๅบบุบสลายลงกว่อนสว่งมอบไซรผ ทว่านวว่า
ความวสินาศนอัซื้นตกเปนพอับแกว่ผผผู้วว่าจผาง หากมสิไดผเปนเพราะผผผู้ร อับจผางทคาการอยว่างหนซซึ่งอยว่างใดเปนเหตบุใหผ
วสินาศ
ในกรณรีเชว่นวว่านรีซื้ สสินจผางกป็เปนออันไมว่ตผองใชผ เวผนแตว่ความวสินาศนอัซื้นเกสิดขซซื้นเพราะสภาพแหว่งสอัมภาระ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.583

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
いは損傷したときは、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
ถผาการทรีซึ่จผางยอังทคาไมว่แลผวเสรป็จตราบใด เมซซึ่อผผวผู้ ว่าจผางยอมเสรียคว่าสสินไหมทดแทนแกว่ผผผู้ร อับจผางเพซซึ่อความ
เสรียหายอยว่างใดๆ ออันจะเกสิดแตว่การเลสิกสอัญญานอัซื้นแลผว ผผวผู้ ว่าจผางอาจกป็เลสิกสอัญญาไดผ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.584

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
ถผาสาระสคาคอัญแหว่งสอัญญาอยว่ท
ผู้ ซึ่ค
รี วามรผผู้ความสามารถของตอัวผผผู้ร อับจผาง และผผผู้ร อับจผางตายกป็ดรี ตกเปนผผผู้ไมว่
สามารถทคาการทรีซึ่ร อับจผางนอัซื้นตว่อไปไดผดผวยมสิใชผเปนความผสิดของตนกป็ดรี ทว่านวว่าสอัญญานอัซื้นยว่อมเปนออันสสิซื้นลง
ถผาและการสว่วนทรีซึ่ไดผทคาขซซื้นแลผวนอัซื้นเปนประโยชนย์แกว่ผวผผู้ ว่าจผางอยว่ผู้บผางไซรผ ทว่านวว่าผผผู้วว่าจผางจคาตผองรอับเอา
ไวผและใชผสสินจผางตามสมควรแกว่สว่วนนอัซื้นๆ
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.585

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
ผผผู้ร อับจผางจะเอาการทรีซึ่ร อับจผางทอัซื้งหมด ฤๅแบว่งการแตว่บางสว่วนไปใหผผผผู้ร อับจผางชว่วงทคาอรีกทอดหนซซึ่งกป็ไดผ เวผน
แตว่สาระสคาคอัญแหว่งสอัญญานอัซื้นจะอยว่ท
ผู้ ซึ่ค
รี วามรผผู้ความสามารถของตอัวผผผู้ร อับจผาง แตว่ผผผู้ร อับจผางคงตผองรอับผสิดเพซซึ่อ
ความประพฤตสิฤๅความผสิดอยว่างใดๆ ของผผผู้ร อับจผางชว่วง
— 43 —

第三編 各種契約
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-
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Ob.586

Code(1928):

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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第八章 運送営業

ลสักษณ ๘ รสับขน
第八章

-

運送営業

มาตรา ๖๐๘
ออันวว่าผผผู้ขนสว่งภายในความหมายแหว่งกฎหมายลอักษณนรีซื้ คซอ บบุคคลผผผู้ร อับขนสว่งของฤๅคนโดยสารเพซซึ่อ
บคาเหนป็จเปนทางคผาปรกตสิของตน
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.587

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
การรอับขนของฤๅคนโดยสารในนว่าทรีซึ่ของกรมรถไฟหลวงแหว่งกรบุงสยาม และการขนไปรษณรียภอัณฑย์ใน
นว่าทรีซึ่กรมไปรษณรียย์โทรเลขนอัซื้น ทว่านใหผบอังคอับตามกฎหมายและกฎขผอบอังคอับสคาหรอับทบวงการนอัซื้นๆ
รอับขนของทางทเล ทว่านใหผบอังคอับตามกฎหมายและกฎขผอบอังคอับวว่าดผวยการนอัซื้น
Draft(1919):

-

Code(1928):

Ob.588

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 รสับขนของ
第一節

-

物品運送

มาตรา ๖๑๐
ออันบบุคคลผผผู้ทคาความตกลงกอับผผผู้ขนสว่งเพซซึ่อใหผขนของสว่งไปนอัซื้น เรรียกวว่าผผผู้สว่ง ฤๅผผผู้ตราสว่ง
บบุคคลผผผู้ซซึ่งซ เขาสว่งของไปถซงนอัซื้น เรรียกวว่าผผผู้ร อับตราสว่ง
บคาเหนป็จออันจะตผองจว่ายใหผเพซซึ่อการขนสว่งของนอัซื้น เรรียกวว่าคว่ารวางพาหนะ
Draft(1919):

-

-

Ob.589

Code(1928):

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
ออันวว่าอบุปกรณย์แหว่งคว่ารวางพาหนะนอัซื้น ไดผแกว่คว่าใชผจว่ายอยว่างใดๆ ตามจารรีตประเพณรีออันผผผู้ขนสว่งไดผเสรีย
ไปโดยควรในระหวว่างขนสว่ง
Draft(1919):

Ob.590

Code(1928):

-
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-
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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
ถผาผผผู้ขนสว่งเรรียกเอาใบกคากอับของ ผผผู้สว่งตผองทคาใหผใบกคากอับของนอัซื้นตผองแสดงรายการตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)

สภาพ และนคซื้าหนอัก ฤๅขนาดแหว่งของทรีซึ่สงว่ กอับสภาพ จคานวน และเครซซึ่องหมายแหว่งหรีบหว่อ

( ๓)

ชซซึ่อฤๅญรีซึ่หผอ และสคานอักของผผผู้ร อับตราสว่ง

( ๒)
( ๔)

ตคาบลทรีซึ่กคาหนดใหผสว่ง

ตคาบลและวอันทรีซึ่ออกใบกคากอับของนอัซื้น

อนซซึ่งใบกคากอับของนอัซื้น ตผองลงลายมซอชซซึ่อผผผู้สว่งเปนสคาคอัญ
Draft(1919):
-

-

Ob.591

Code(1928):

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
ถผาผผผู้สว่งเรรียกเอาใบตราสว่ง ผผผู้ขนสว่งกป็ตผองทคาใหผใบตราสว่งนอัซื้นตผองแสดงรายการตว่อไปนรีซื้ คซอ
( ๑)

รายการดอังกลว่าวไวผในมาตรา ๖๑๒ อนบุมาตรา ๑, ๒ และ ๓

( ๓)

จคานวนคว่ารวางพาหนะ

( ๒)
( ๔)

ชซซึ่อฤๅญรีซึ่หผอของผผผู้สว่ง

ตคาบลและวอันทรีซึ่ออกใบตราสว่ง

อนซซึ่งใบตราสว่งนอัซื้น ตผองลงลายมซอชซซึ่อผผผู้ขนสว่งเปนสคาคอัญ
Draft(1919):
-

-

Ob.592

Code(1928):

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
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。
II.

มาตรา ๖๑๔
แมผวว่าใบตราสว่งจะไดผออกใหผแกว่บบุคคลผผผู้ใดโดยนามกป็ตาม ทว่านวว่ายว่อมสลอักหลอังโอนใหผกอันไดผ เวผนแตว่จะ
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มรีขผอหผามการสลอักหลอังไวผ
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.593

614

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
ถผาไดผทคาใบตราสว่งใหผแกว่กอัน ทว่านวว่าของนอัซื้น จะรอับมอบไดผตว่อเมซซึ่อเวนคซนใบตราสว่ง
ถผาใบตราสว่งหาย ทว่านวว่าจะรอับมอบเอาของไปไดผตว่อเมซซึ่อใหผประกอันตามสมควร
Draft(1919):

-

-

Code(1928):

Ob.595

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
ผผผู้ขนสว่งจะตผองรอับผสิดในการทรีซึ่ของออันเขาไดผมอบหมายแกว่ตนนอัซื้นสผู้ญหาย ฤๅบบุบสลาย ฤๅสว่งมอบชอักชผา
เวผนแตว่จะพสิศผู้จนย์ไดผวว่าการสผู้ญหาย ฤๅบบุบสลาย ฤๅชอักชผานอัซื้น เกสิดแตว่เหตบุสบุดวสิสอัย ฤๅเกสิดแตว่สภาพแหว่งของ
นอัซื้นเอง ฤๅเกสิดเพราะความผสิดของผผผู้สว่งฤๅผผผู้ตราสว่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.596

Code(1928):

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
ผผผู้ขนสว่งจะตผองรอับผสิดในการทรีซึ่ของสผู้ญหาย ฤๅบบุบสลาย ฤๅสว่งชอักชผา ออันเกสิดแตว่ความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่ง
คนอซซึ่น ฤๅบบุคคลอซซึ่นซซซึ่งตนหากไดผมอบหมายของนอัซื้นไปอรีกทอดเหนซซึ่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.599

Code(1928):

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
ถผาของนอัซื้นไดผสว่งไปโดยมรีผผผู้ขนสว่งหลายคน หลายทอด ทว่านวว่าผผผู้ขนสว่งทอัซื้งนอัซื้นจะตผองรอับรว่วมกอันในการ
สผู้ญหาย บบุบสลาย ฤๅสว่งซอักชผา
Draft(1919):

-

Code(1928):

-
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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。

มาตรา ๖๑๙
ถผาของเปนสภาพออันจะกว่อใหผเกสิดออันตรายไดผ ฤๅเปนสภาพเกลซอกจะกว่อใหผเกสิดเสรียหายแกว่บบุคคล ฤๅ
ทรอัพยย์สสินไซรผ ผผผู้สว่งตผองแสดงสภาพแหว่งของนอัซื้นไวผกว่อนทคาสอัญญา ถผามสิไดผทคาเชว่นนอัซื้น ผผผู้สว่งจะตผองรอับผสิดใน
การเสรียหายไมว่วว่าอยว่างใดๆ ออันเกสิดแตว่ของนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.601

Code(1928):

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関わらず、責任を負わなければならない。

มาตรา ๖๒๐
ผผผู้ขนสว่งไมว่ตอ
ผ งรอับผสิดในการเงสินทองตรา ธนบอัตรย์ ธนาคารบอัตรย์ ตอัวตั๋ เงสิน พอันธบอัตรย์ ใบหผบุน ใบหผบุนกผผู้
ประทวนสสินคผา ออัญญมะณรี และของมรีคว่าอยว่างอซซึ่นๆ หากมสิไดผร อับบอกราคา ฤๅสภาพแหว่งของไวผในขณะทรีซึ่
สว่งมอบแกว่ตน
แตว่ถผาของนอัซื้นไดผบอกราคา ทว่านวว่าความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งกป็ยว่อมจคากอัดเพรียงไมว่เกสินราคาทรีซึ่บอก
Draft(1919):

-

-

Ob.602

Code(1928):

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
คว่าสสินไหมทดแทนในการสว่งมอบของชอักชผานอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผคสิดเกสินกวว่าจคานวนเชว่นจะพซงกคาหนดใหผ
ในเหตบุของสผู้ญหายสสิซื้นเชสิง
Draft(1919):

-

-

Ob.603

Code(1928):

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
ของถซงเมซซึ่อใด ผผผู้ขนสว่งตผองบอกกลว่าวแกว่ผผผู้ร อับตราสว่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.604

Code(1928):

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。
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มาตรา ๖๒๓
ความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งยว่อมสบุดสสิซื้นลง ในเมซซึ่อผผผู้ร อับตราสว่งไดผร อับเอาของไวผโดยไมว่อสิดเอซซื้ อน และไดผใชผคว่า
รวางพาหนะกอับทอัซื้งอบุปกรณย์เสรป็จแลผว
แตว่ความทรีซึ่กลว่าวนรีซื้ ทว่านมสิใหผใชผบอังคอับในกรณรีทซึ่ข
รี องสผู้ญหายฤๅบบุบสลายเหป็นไมว่ไดผแตว่สภาพนอกแหว่ง
ของนอัซื้น หากวว่าไดผบอกกลว่าวสผู้ญหายฤๅบบุบสลายแกว่ผผผู้ขนสว่งภายในแปดวผนนอับแตว่วผนสว่งมอบ
อนซซึ่งบทบอัญญอัตท
สิ ซื้ งอั หลายนรีซื้ ทว่านมสิใหผใชผบอังคอับในกรณรีทซึ่ม
รี รีการทบุจรสิตฤๅประมาทเลสินเลว่ออยว่างรผายแรงออัน
จะปรอับเอาเปนความผสิดของผผผู้ขนสว่งไดผ
Draft(1919):
-

-

Ob.605, 606

Code(1928):

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
ในขผอความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งในการทรีซึ่ของสผู้ญหาย ฤๅบบุบสลาย ฤๅสว่งชอักชผานอัซื้น ทว่านหผามมสิใหผฟผอง
เมซซึ่อพผนกคาหนดปรี หนซซึ่งนอับแตว่สว่งมอบ ฤๅปรี หนซซึ่งนอับแตว่วอันทรีซึ่ควรจะไดผสว่งมอบ เวผนแตว่ในกรณรีทซึ่ม
รี รีการทบุจรสิต
Draft(1919):

-

-

Ob.607

Code(1928):

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、または引渡しがあったと見なすのが相当な日から起算して、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
ใบรอับ ใบตราสว่ง ฤๅเอกสารอซซึ่นๆ ทคานองนอัซื้นกป็ดรี ซซซึ่งผผผู้ขนสว่งออกใหผแกว่ผผผู้สว่งนอัซื้น ถผามรีขอ
ผ ความยกเวผน ฤๅ
จคากอัดความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งประการใด ทว่านวว่าความนอัซื้นเปนโมฆะ เวผนแตว่ผผผู้สว่งจะไดผแสดงความตกลง
ดผวยชอัดแจผงในการยกเวผน ฤๅจคากอัดความรอับผสิดเชว่นวว่านอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.608

Code(1928):

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関わらず、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
ตราบใดของยอังอยว่ผู้ในมซอผผผู้ขนสว่ง ตราบนอัซื้นผผผู้สว่งฤๅ ถผาไดผทคาใบตราสว่ง ผผผู้ทรงใบตราสว่งนอัซื้นอาจจะใหผผผผู้
ขนสว่งงดการสว่งของนอัซื้น ฤๅใหผสว่งกลอับคซนมา ฤๅใหผจอัดการแกว่ของนอัซื้นเปนอยว่างอซซึ่นประการใดกป็ไดผ
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ในเหตบุเชว่นนรีซื้ ผผผู้ชนสว่งชอบทรีซึ่จะไดผร อับเงสินคว่ารวางพาหนะสว่วนแหว่งระยะทางทรีซึ่ไดผจอัดการขนสว่งแลผว กอับ
ทอัซื้งคว่าใชผจว่ายอซซึ่นๆ ทรีซึ่ตอ
ผ งเสรียไปเพราะเหตบุทซึ่บ
รี อกงด ฤๅเพราะสว่งของหลอับคซน ฤๅเพราะจอัดการเปนประการ
อซซึ่นนอัซื้น
Draft(1919):
-

-

Ob.609

Code(1928):

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
เมซซึ่อของถซงตคาบลทรีซึ่กคาหนดใหผสว่ง และผผผู้ร อับตราสว่งไดผเรรียกใหผสว่งมอบแลผว ทว่านวว่าแตว่นซื้ น
อั ไปสสิทธสิทซื้ งอั
หลายของผผผู้สว่งออันเกสิดแตว่สอัญญารอับขนนอัซื้นยว่อมตกไปแกว่ผผผู้ร อับตราสว่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.612

Code(1928):

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
ถผาวว่าของสผู้ญหายไปเพราะเหตบุสบุดวสิสอัย ทว่านวว่าผผผู้ขนสว่งไมว่มรีสสิทธสิจะไดผเงสินคว่ารวางพาหนะ ถผาและไดผร อับ
ไปไวผกว่อนแลผว เทว่าใดตผองสว่งคซนจงสสิซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.614

Code(1928):

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
ถผาการรอับขนทคากอันหลายตว่อ และใชผวสิธรีสว่งมอบของกว่อน เพซซึ่อรอับคว่ารวางพาหนะและอบุปกรณย์ตว่อภาย
หลอังไซรผ ทว่านวว่าผผผู้ขนสว่งทอดหลอังจะตผองรอับผสิดผผผู้ขนสว่งทอดกว่อนในคว่ารวางพาหนะและอบุปกรณย์ซซึ่งซ ยอังคผาง
ชคาระแกว่เขา
Draft(1919):

-

-

Ob.615

Code(1928):

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
ผผผู้ขนสว่งชอบทรีซึ่จะยซดหนว่วงเอาของไวผกว่อนไดผตามทรีซึ่จคาเปน เพซซึ่อประกอันการใชผเงสินคว่ารวางพาหนะและ
อบุปกรณย์

— 50 —

第三編 各種契約
Draft(1919):
-

-

第八章 運送営業
Ob.616

Code(1928):

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。

มาตรา ๖๓๑
ถผาหาตอัวผผผู้ร อับตราสว่งไมว่พบกป็ดรี ฤๅถผาผผผู้ร อับตราสว่งบอกปอั ดไมว่ยอมรอับมอบของกป็ดรี ผผผู้ขนสว่งตผองบอกกลว่าว
ไปยอังผผผู้สว่งทอันทรี และถามเอาคคาสอังซึ่ ของผผผู้สว่ง
ถผาหากวว่าพฤตสิการณย์ขอัดขวางไมว่สามารถจะทคาไดผดอังนรีซื้กป็ดรี ฤๅผผผู้สว่งละเลยเสรียไมว่สว่งคคาสอังซึ่ มาในเวลาอผน
ควร ฤๅสว่งมาเปนคคาสอังซึ่ ออันไมว่อาจปฏสิบอัตสิใหผเปนไปไดผกป็ดรี ทว่านวว่าผผผู้ขนสว่งมรีอคานาจทรีซึ่จะเอาของไปฝากไวผ ณ
สคานอักงารฝากทรอัพยย์ไดผ
ถผาของนอัซื้นเปนลหบุภอัณฑย์ของสดเสรียไดผ และการหนว่วงชผาไวผยอ
ว่ มเปนการเสรีซึ่ยงความเสรียหายไซรผ ผผผู้
ขนสว่งจะเอาของนอัซื้นออกขายทอดตลาดเสรียกป็ไดผ
อนซซึ่งการเอาไปฝาก ฤๅเอาออกขายทอดตลาดเชว่นวว่านอัซื้น ผผผู้ขนสว่งตผองบอกกลว่าวแกว่ผผผู้สว่งฤๅผผผู้ร อับตราสว่ง
ทราบมสิใหผชอักชผา เวผนแตว่จะไมว่สามารถทคาไดผ ถผาและผผผู้ขนสว่งละเลยเสรียไมว่บอกกลว่าวไซรผ ทว่านวว่าจะตผองรอับ
ผสิดใชผคว่าเสรียหาย
Draft(1919):

-

I.
II.
III.
IV.
-

Ob.617, 618, 619

Code(1928):

631

第 631 条
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。
［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関
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。
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。
［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
เมซซึ่อเอาของออกขายทอดตลาดแลผว ไดผเงสินจคานวนสบุทธสิเทว่าใด ใหผผผผู้ขนสว่งหอักไวผเปนเงสินคว่ารวาง
พาหนะและคว่าอบุปกรณย์ ถผาและยอังมรีเงสินเหลซออยว่อ
ผู้ รีกเทว่าใด ตผองสว่งมอบใหผแกว่บบุคคลผผผู้ควรทรีซึ่จะไดผเงสินนอัซื้น
โดยพลอัน
Draft(1919):

-

-

Ob.620

Code(1928):

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。
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มาตรา ๖๓๓
ถผาของนอัซื้นไดผขนสว่งไปโดยมรีผผผู้ขนสว่งหลายคนหลายทอด ทว่านวว่าผผผู้ขนสว่งทอดหลอังทรีซึ่สบุดอาจใชผสสิทธสิดผง
กลว่าวไวผในมาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ นอัซื้น ในการเรรียกเงสินคว่ารวางพาหนะและอบุปกรณย์ออันคผางชคาระแกว่ผผผู้
ขนสว่งทอัวซึ่ ทบุกคนไดผ
Draft(1919):
-

-

Code(1928):

Ob.621

633

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 รสับขนคนโดยสาร
第二節

-

旅客運送

มาตรา ๖๓๔
ผผผู้ร อับขนสว่งจะตผองรอับผสิดตว่อคนโดยสารในความเสรียหายออันเกสิดแกว่ตอัวเขา ฤๅในความเสซซึ่อมเสรียอยว่าง
ใดๆ ออันเปนผลโดยตรงแตว่การทรีซึ่ตอ
ผ งชอักชผาในการขนสว่ง เวผนแตว่การเสรียหายฤๅชอักชผานอัซื้น เกสิดแตว่
เหตบุสบุดวสิสอัย ฤๅเกสิดแตว่ความผสิดของผผผู้โดยสารนอัซื้นเอง
Draft(1919):

-

-

Ob.623

Code(1928):

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
เครซซึ่องเดสินทาง หากไดผมอบหมายแกว่ผผผู้ขนสว่งทอันเวลา ทว่านวว่าตผองสว่งมอบในขณะคนโดยสารถซง
Draft(1919):

-

-

Ob.624

Code(1928):

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
ถผาคนโดยสารไมว่ร อับมอบเครซซึ่องเดสินทางของตนภายในเวลาเดซอนหนซซึ่งนอับแตว่วน
อั เครซซึ่องเดสินทางนอัซื้นถซง
ไซรผ ผผผู้ขนสว่งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสรียไดผ
ถผาเครซซึ่องเดสินทางนอัซื้นมรีสภาพเปนของสดของเสรียไดผ ผผผู้ขนสว่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดผ เมซซึ่อของ
นอัซื้นถซงแลผวรออยว่ผู้ลว่วงเวลากวว่ายรีซึ่สสิบสรีซึ่ชว
อั ซึ่ โมง
บทบอัญญอัตสิในมาตรา ๖๓๒ นอัซื้น ทว่านใหผใชผบอังคอับแกว่คดรีดอังวว่านรีซื้ดผวยอนบุโลมตามควร
Draft(1919):

-

Ob.625

Code(1928):

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、
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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。
-

มาตรา ๖๓๗
สสิทธสิและความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งเพซซึ่อเครซซึ่องเดสินทางออันไดผมอบหมายแกว่ผผผู้ขนสว่งนอัซื้น แมผผผผู้ขนสว่งจะ
มสิไดผคสิดเอาคว่าขนสว่งตว่างหากกป็ตาม ทว่านใหผบอังคอับตามความในหมวด ๑
Draft(1919):

-

-

Ob.626

Code(1928):

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
ผผผู้ขนสว่งไมว่ตอ
ผ งรอับผสิดในเครซซึ่องเดสินทางซซซึ่งตนมสิไดผร อับมอบหมาย เวผนแตว่เมซซึ่อเครซซึ่องเดสินทางนอัซื้นสผู้ญหาย
ฤๅบบุบสลายไปเพราะความผสิดของผผผู้ขนสว่งฤๅลผู้กจผางของผผผู้ขนสว่ง
Draft(1919):

-

-

Ob.627

Code(1928):

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
ตอัวตั๋ ใบรอับ ฤๅเอกสารอซซึ่นทคานองเชว่นวว่านรีซื้ ออันผผผู้ขนสว่งไดผสว่งมอบแกว่คนโดยสารนอัซื้น หากมรีขผอความ
ยกเวผนฤๅจคากอัดความรอับผสิดของผผผู้ขนสว่งอยว่างไดๆ ทว่านวว่าขผอความนอัซื้นเปนโมฆะ เวผนแตว่คนโดยสารจะไดผ
ตกลงดผวยชอัดแจผงในการยกเวผนฤๅจคากอัดความรอับผสิดเชว่นนอัซื้น
Draft(1919):

-

-

Ob.628

Code(1928):

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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