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BOOK ON OBLIGATIONS

DIVISION VII.—SPECIFIC CONTRACTS

TITLE I. — SALE.

CHAPTER I.

NATURE AND ESSENTIALS OF THE

CONTRACT OF SALE

[Part] I.— GENERAL PROVISIONS.

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

ลักษณ ๑ ซือ้ขาย
หมวด ๑ สภาพและหลักสำาคัญของ

สัญญาซือ้ขาย

ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

ลักษณะ ๑ ซือ้ขาย
หมวด ๑ สภาพและหลักสำาคัญของ

สัญญาซือ้ขาย

ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Ob.388 ๔๕๓ ๔๕๓
Sale is a contract whereby a person[,] called the

seller[,] agrees to tran[s]fer to another person[,] 
called the buyer[,] the ownership of property, and
the buyer agrees to pay to the seller a price for it.

อันว่าซ้ือขายน้ัน เปนสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่า
ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิค์ือความเปนเจูาของทรัพย์สินใหูแก่
บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่าผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือตกปากลงว่าจะ
ใชูราคาทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้ขาย

อน่ึงสิทธิ ท่านก็นับว่าเปนทรัพย์สินซ่ึงขายกันไดู

อนัว่าซ้ือขายน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่าผู้
ขาย โอนกรรมสิทธิแ์ห่งทรัพย์สินใหูแก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 
เรียกว่าผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือตกลงว่าจะใชูราคาทรัพย์สินน้ันใหู
แก่ผู้ขาย

Ob.389

The property sold may be :
1) A specific property such as a house, or-an 

elephant, or a boat, or
2) A divided or undivided part of a specific 

property, or
3) A property in genere, such as paddy, coal, 

kerosine, or
4) A right.

- ๔๕๔ ๔๕๔
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การทีค่่้กรณีฝ่ายหน่ึงใหูคำามัน่ไวูก่อนวา่จะซ้ือฤๅขายน้ัน

จะมีผลเปนการซ้ือขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงไดูบอกกล่าว
ความจำานงว่าจะทำาการซ้ือขายน้ันใหูสำาเร็จตลอดไป และ
คำาบอกกล่าวเช่นน้ันไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน่แลูว

ถูาในคำามัน่มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น
น้ันไซรู ท่านว่าบุคคลผู้ใหูคำามัน่จะกำาหนดเวลาพอสมควร 
และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงใหูตอบมาเปน
แนน่อนภายในเวลากำาหนดน้ันก็ไดู ว่าจะทำาการซ้ือขายใหู
สำาเร็จตลอดไปฤๅไม่ ถูาและไม่ตอบเปนแนน่อนภายใน
กำาหนดเวลาน้ันไซรู คำามัน่ซ่ึงไดูใหูไวูก่อนน้ันก็เปนอันไรู
ผล

การที่ค่้กรณีฝ่ายหน่ึงใหูคำามัน่ไวูก่อนว่าจะซ้ือหรือขาย
น้ัน จะมีผลเป็นการซ้ือขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงไดูบอก
กล่าวความจำานงว่าจะทำาการซ้ือขายน้ันใหูสำาเร็จตลอดไป 
และคำาบอกกล่าวเช่นน้ันไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน่แลูว

ถูาในคำามัน่มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น
น้ันไซรู ท่านวา่บุคคลผู้ใหูคำามัน่จะกำาหนดเวลาพอสมควร 
และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงใหูตอบมาเป็น
แน่นอนภายในเวลากำาหนดน้ันก็ไดู ว่าจะทำาการซ้ือขายใหู
สำาเร็จตลอดไปหรือไม่ ถูาและไม่ตอบเป็นแนน่อนภายใน
กำาหนดเวลาน้ันไซรู คำามัน่ซ่ึงไดูใหูไวูก่อนน้ันก็เป็นอนัไรู
ผล

Ob.390 ๔๕๕ ๔๕๕
The time of the completion of the contract of 

sale is referred hereafter as the time of the sale.
เมื่อกล่าวต่อไปเบ้ืองน่าถึงเวลาซ้ือขาย ทา่น

หมายความว่าเวลาซ่ึงทำาสัญญาซ้ือขายสำาเร็จบริบ้รณ์
เมื่อกล่าวต่อไปเบ้ืองหนูาถึงเวลาซ้ือขาย ท่าน

หมายความวา่เวลาซ่ึงทำาสัญญาซ้ือขายสำาเร็จบริบ้รณ์
Ob.391 ๔๕๖ ๔๕๖
A sale of immovable property is void unless 

made in accordance with the laws and regulations
relating thereto.

The same rule applies to ships or vessels 
having displacement of and over six tons, steam-
launches or motor boats having displacement of 
and over five tons, floating-houses and beasts of 
burden.

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาใหูถ้กตูองตาม
กฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับการน้ันแลูว ท่านว่าเปน
โมฆะ

วิธีน้ีใหูใชูถึงซ้ือขายเรือกำาป่ัน ฤๅเรือมีรวางตั้งแต่หก
ตันข้ึนไป เรือกลไฟ เรือยนต์มรีวาง[ตั้ง]แตหู่าตันข้ึนไป 
ทั้งซ้ือขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อน่ึง สัญญาจะขายฤๅจะซ้ือทรัพย์สินอยา่งใดๆ ดังว่า
มาน้ีก็ดี คำามัน่ในการซ้ือขายทรัพย์สินเช่นว่าน้ันก็ดี ถูามิ

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนาูที่ไซรู ท่านว่าเป็นโมฆะ 
วิธีน้ีใหูใชูถึงซ้ือขายเรือกำาป่ันหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตัน
ข้ึนไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หูาตนัข้ึนไป 
ทั้งซ้ือขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อน่ึง สัญญาจะขายหรือจะซ้ือทรัพย์สินอย่างใดๆ ดัง่ว่า
มาน้ีก็ดี คำามัน่ในการซ้ือขายทรัพย์สินเช่นว่าน้ันก็ดี ถูา
มิไดูมหีลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใดลงลายมือช่ือ
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ไดูทำาเปนหนังสือ ฤๅมิไดูวางงานมัดจำา ฤๅมิไดูชำาระหน้ีบาง
ส่วนแลูว ทา่นว่าเปนโมฆะ

ฝ่ายผู้ตูองรับผิดเป็นสำาคัญ หรือ[มิ]ไดูวางประจำาไวู
หรือ[มิ]ไดูชำาระหน้ีบางส่วนแลูว ท่านว่าจะฟูองรอูงใหู
บังคับคดีหาไดูไม่

บทบัญญัติที่กลา่วมาในวรรคก่อนน้ี ท่านใหูใชูบังคับถึง
สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ซ่ึงตกลงกันเป็นราคาหาูรูอย
บาท หรือกว่าน้ันข้ึนไปดูวย

Ob.392 ๔๕๗ ๔๕๗
Costs of a contract of sale must be borne by 

both parties equally.
ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซ้ือขายน้ัน ผู้ซ้ือผู้ขายพึง

ออกใชูเท่ากันทั้งสองฝ่าย
คา่ฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซ้ือขายน้ัน ผู้ซ้ือผู้ขายพึง

ออกใชูเท่ากันทั้งสองฝ่าย
[Part] II. — TRANSFER OF OWNERSHIP. ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสทิธิ์

Ob.393 ๔๕๘ ๔๕๘
The ownership of the property sold is 

transferred from the seller to the buyer when the 
contract of sale is complete.

กรรมสิทธิใ์นทรัพย์สนิที่ขายน้ัน ย่อมโอนจากผู้ขายไป
ยังผู้ซ้ือในขณะเมื่อสัญญาซ้ือขายสำาเร็จบริบ้รณ์

กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินที่ขายน้ัน ย่อมโอนไปยังผู้ซ้ือ
ตั้งแต่ขณะเมื่อไดูทำาสัญญาซ้ือขายกัน

Ob.394 ๔๕๙ ๔๕๙
If a contract of sale is subject to a condition or 

to a time clause, the ownership of the property is 
not transferred until the condition is fulfilled or 
the time has arrived.

ถูาสัญญาซ้ือขายมีเง่ือนไข ฤๅเง่ือนเวลาบังคับไวู ท่าน
ว่ากรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะไดูเปน
ไปตามเง่ือนไข ฤๅถึงกำาหนดเง่ือนเวลาน้ัน

ถูาสัญญาซ้ือขายมีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาบังคับไวู 
ทา่นว่ากรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะไดู
เป็นไปตามเง่ือนไข หรือถึงกำาหนดเง่ือนเวลาน้ัน

Ob.395 ๔๖๐ ๔๖๐
In case of sale of a property in genere, the 

ownership is not transferred until the property has
been numbered, counted, weighed, measured, or 

ในการซ้ือขายทรัพย์สินเปนประเภทน้ัน ท่านวา่
กรรมสิทธิย์ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย ฤๅนับ ชัง่ ตวง 
วัด ฤๅคัดเลือก ฤๅทำาโดยวิธีอื่นเพื่อใหูบ่งตัวทรัพย์สินน้ัน

ในการซ้ือขายทรัพย์สินซ่ึงมิไดูกำาหนดลงไวูแนน่อนน้ัน
ทา่นว่ากรรมสทิธิย์ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย หรือนับ 
ชัง่ ตวง วัด หรอืคัดเลือก หรือทำาโดยวิธีอื่นเพื่อใหูบ่งตัว
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selected or its identity has been otherwise 
rendered certain.

ออกเปนแนน่อนแลูว ทรัพย์สนิน้ันออกเป็นแนน่อนแลูว
ในการซ้ือขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถูาผู้ขายยังจะตูอง

นับ ชัง่ ตวง วดั หรือทำาการอย่างอื่น หรือทำาสิ่งหน่ึงสิ่งใด
อนัเก่ียวแก่ทรัพย์สนิเพื่อใหูรู้กำาหนดราคาทรัพย์สนิน้ัน
แน่นอน ท่านว่ากรรมสทิธิย์ังไม่โอนไปยังผู้ซ้ือจนกว่าการ
หรือสิ่งน้ันไดูทำาแลูว

CHAPTER II.

DUTIES AND LIABILITIES OF THE SELLER.

[Part] I. — DELIVERY.

หมวด ๒ น่าที่และความรับผิดของผู้ขาย

ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ

หมวด ๒ หนูาที่และความรับผิดของผู้ขาย

ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
Ob.399 ๔๖๑ ๔๖๑
The seller is bound to deliver to the buyer the 

property sold.
ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สนิซ่ึงขายน้ันใหูแก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงขายน้ันใหแูก่ผู้ซ้ือ

Ob.400 ๔๖๒ ๔๖๒
Delivery may be made by doing anything 

which has the effect of putting the property at the 
disposal of the buyer.

การส่งมอบน้ันจะทำาอย่างหน่ึงอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่า
เปนผลใหูทรัพย์สนิน้ันไปอย่้ในเง้ือมมือของผู้ซ้ือ

การส่งมอบน้ันจะทำาอย่างหน่ึงอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่า
เป็นผลใหูทรัพย์สินน้ันไปอย่้ในเง้ือมมือของผู้ซ้ือ

Ob.401 ๔๖๓ ๔๖๓
If the contract provides that the property sold 

shall be forwarded from one place to another, 
delivery takes place at the moment when the 
property is delivered to the carrier.

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สินซ่ึงขายน้ันจากที่
แห่งหน่ึงไปถึงอีกแห่งหน่ึงไซรู ทา่นว่าการส่งมอบย่อม
สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สนิน้ันใหูแก่ผู้ขนส่ง

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สนิซ่ึงขายน้ันจากที่
แห่งหน่ึงไปถึงอีกแห่งหน่ึงไซรู ท่านวา่การส่งมอบย่อม
สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้ขนส่ง

Ob.402 ๔๖๔ ๔๖๔
The property sold must be delivered in such ทรัพย์สินซ่ึงขายน้ัน ตูองส่งมอบใหูตามสภาพที่เปนอย่้ คา่ขนส่งทรัพย์สินซ่ึงไดูซ้ือขายกันไปยังที่แห่งอื่น
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condition as it was at the time of the sale. ในเวลาซ้ือขาย นอกจากสถานที่อันพึงชำาระหน้ีน้ัน ผู้ซ้ือพึงออกใชู
- ๔๖๕ ๔๖๕

ในการซ้ือขายสังหาริมทรัพย์น้ัน
(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา

ไวู ท่านวา่ผู้ซ้ือจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้
ซ้ือรับเอาทรัพย์สินน้ันไวู ผู้ซ้ือก็ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ทา่นว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพย์สินน้ันไวูแต่เพียงตาม
สัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัดเสีย
ทั้งหมดไม่รับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซ้ือรับเอา
ทรัพย์สนิอันเขาส่งมอบเช่นน้ันไวูทั้งหมด ผู้ซ้ือก็
ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู 
ระคนกับทรัพย์สินอยา่งอื่นอันมิไดรูวมอย่้ในขูอ
สัญญาไซรู ทา่นว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพย์สินไวูแต่
ตามสัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัด
เสียทั้งหมดก็ไดู

ในการซ้ือขายสังหาริมทรัพย์น้ัน
(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา

ไวู ท่านว่าผู้ซ้ือจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้
ซ้ือรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวู ผู้ซ้ือก็ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ท่านว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวูแต่เพียงตาม
สัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู หรือจะปัดเสีย
ทั้งหมดไม่รับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซ้ือรับเอา
ทรัพย์สินอนัเขาส่งมอบเช่นน้ันไวูทั้งหมด ผู้ซ้ือก็
ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู 
ระคนกับทรัพย์สนิอย่างอื่นอนัมิไดูรวมอย่้ในขูอ
สัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซ้ือจะรับเอาทรัพย์สนิไวูแต่
ตามสัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู หรือจะปัด
เสียทั้งหมดก็ไดู

- ๔๖๖ ๔๖๖
ในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์น้ัน หากว่าไดรูะบุ

จำานวนเน้ือที่ทั้งหมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนินูอย
ฤๅมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซ้ือจะปัดเสีย ฤๅจะ
รับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก

ในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์น้ัน หากว่าไดูระบุ
จำานวนเน้ือที่ทั้งหมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนอูยห
รือมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซ้ือจะปัดเสีย หรือ
จะรับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก
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อน่ึง ถูาขาดตกบกพร่องฤๅลำ้ าจำานวนไม่เกินกว่ารูอยละ

หูาแห่งเน้ือทีท่ั้งหมดอันไดรูะบุไวูน้ันไซรู ทา่นว่าผู้ซ้ือจำา
ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่วา่ผู้ซ้ืออาจจะเรียกใหู
เพิกถอนสัญญาซ้ือขายเสียไดูในเมื่อขาดตกบกพร่องฤๅลำ้ า
จำานวนถึงขนาด ซ่ึงจะหูามใจผู้ซ้ือมิใหูเขูาทำาสัญญาน้ัน
เสียแต่ตูนมือแลูว

อน่ึง ถูาขาดตกบกพร่องหรือลำ้ าจำานวนไม่เกินกว่ารอูย
ละหาูแห่งเน้ือที่ทั้งหมดอนัไดูระบุไวูน้ันไซรู ท่านวา่ผู้ซ้ือจำา
ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซ้ืออาจจะเลิก
สัญญาเสียไดูในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือลำ้ าจำานวนถึง
ขนาด ซ่ึงหากผู้ซ้ือไดูทราบก่อนแลูวคงจะมิไดูเขูาทำา
สัญญาน้ัน

- ๔๖๗ ๔๖๗
ในขูอรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องฤๅลำ้ า

จำานวนน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนกำาหนดปีหน่ึงนับ
แต่เวลาส่งมอบ

ในขูอรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือลำ้ า
จำานวนน้ัน ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีเมื่อพนูกำาหนดปีหน่ึงนับ
แต่เวลาส่งมอบ

Ob.403 ๔๖๘ ๔๖๘
When there is no time clause for payment of 

the price, the seller is entitled to retain the 
property sold until the price is paid.

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคาไซรู ผู้ขาย
ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไวูไดูจนกว่าจะใชูราคา

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคาไซรู ผู้ขาย
ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สนิที่ขายไวูไดูจนกว่าจะใชูราคา

Ob.404 ๔๖๙ ๔๖๙
Even when there is a time clause for the 

payment, the seller is entitled to retain the 
property if the buyer either becomes bankrupt 
before delivery, or was bankrupt at the time of the
sale without the seller knowing thereof, or 
impairs or reduces the securities given for 
payment.

ถูาผู้ซ้ือลูมละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สนิก็ดี ฤๅผู้ซ้ือ
เปนคนลูมละลายแลูวในเวลาซ้ือขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี ฤๅผู้
ซ้ือกระทำาใหหูลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงินน้ัน
เสื่อมเสีย ฤๅลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมีกำาหนด
เง่ือนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สิน
ซ่ึงขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซ้ือจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือลูมละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซ้ือ
เป็นคนลูมละลายแลูวในเวลาซ้ือขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี 
หรือผู้ซ้ือกระทำาใหูหลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงิน
น้ันเสื่อมเสีย หรือลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมี
กำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วง
ทรัพย์สนิซ่ึงขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซ้ือจะหาประกันที่สมควร
ใหูไดู

Ob.405
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When the property is retained, the buyer may at

any time apply to the Court for an order to deliver
the property, on the buyer giving security for the 
payment of the price.

Ob.406 ๔๗๐ ๔๗๐
When the buyer is in default, the seller who 

retains the property under the foregoing sections 
can, instead of using the ordinary remedies for 
non-performance, notify the buyer by registered 
letter to pay the price and accessories, if any, 
within a reasonable time to be fixed in the notice.

If the buyer fails to comply with the notice, the 
seller can sell the property by public auction.

ถูาผู้ซ้ือผิดนัด ผู้ขายซ่ึงไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม
มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปน้ี แทน
ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหน้ีไดู คือมีจดหมายบอก
กล่าวไปยังผู้ซ้ือใหูใชูราคา และถูามีค่าอุปกรณ์ รวมทั้งค่า
อุปกรณ์ดูวย ภายในเวลาอันควร ซ่ึงตูองกำาหนดลงไวูใน
คำาบอกกล่าวน้ันดูวย

ถูาผู้ซ้ือละเลยเสียไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำา
ทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดไดู

ถูาผู้ซ้ือผิดนัด ผู้ขายซ่ึงไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม
มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปน้ี แทน
ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหน้ีไดู คือมีจดหมายบอก
กล่าวไปยังผู้ซ้ือใหูใชูราคากับทั้งค่าจับจ่ายเก่ียวการภายใน
เวลาอนัควร ซ่ึงตูองกำาหนดลงไวูในคำาบอกกล่าวน้ันดูวย

ถูาผู้ซ้ือละเลยเสียไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำา
ทรัพย์สนิน้ันออกขายทอดตลาดไดู

Ob.407 ๔๗๑ ๔๗๑
The seller must forth with deduct from the nett 

proceeds of the public auction the price and 
accessories due to himself and deliver the 
surplus, if any, to the buyer.

เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้
ขายหักเอาราคาและอุปกรณ์ที่คูางชำาระแก่ตนจากเงินน้ัน 
แลูวส่งมอบเงินที่เหลือใหูแก่ผู้ซ้ือโดยพลนั

เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเป็นจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้
ขายหักเอาจำานวนที่คูางชำาระแก่ตนเพื่อราคาและค่าจับ
จ่ายเก่ียวการน้ันไวู ถูาและยังมีเงินเหลอื ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้
ซ้ือโดยพลัน

[Part] II. — LIABILITY FOR DEFECTS. ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพ่ือชำารุดบกพร่อง ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพ่ือชำารุดบกพร่อง
Ob.408 ๔๗๒ ๔๗๒
In case of defect existing in the property sold 

and impairing either its value or its fitness for 
ordinary purposes or for the purposes appearing 

ในกรณีทีท่รัพย์สินซ่ึงขายน้ันชำารุดบกพร่องอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเปนเหตุใหูเสื่อมราคา ฤๅเสื่อมความเหมาะสม
แก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชูเปนปกติก็ดี ประโยชนท์ี่มุ่งหมาย

ในกรณีที่ทรัพย์สนิซ่ึงขายน้ันชำารุดบกพร่องอย่างหน่ึง
อยา่งใดอันเป็นเหตุใหูเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสม
แก่ประโยชน์อันมุ่งจะใชูเป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมาย
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from the contract, the buyer has the remedies 
described in this Code concerning non-
performance.

The foregoing provision applies whether the 
seller knew or did not know of the existence of 
the defect.

โดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ซ่ือมีทางแกูตามที่บัญญัติไวูใน
ประมวลกฎหมายน้ี ลักษณการไม่ชำาระหน้ี

ความที่กลา่วมาในมาตราน้ีย่อมใชูไดู ทั้งที่ผู้ขายรูอ้ย่้
แลูว ฤๅไม่รู้วา่ความชำารดุบกพร่องมีอย่้

โดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายตูองรับผิด
ความที่กล่าวมาในมาตราน้ีย่อมใชูไดู ทั้งที่ผู้ขายรู้อย่้

แลูวหรือไม่รู้ว่าความชำารุดบกพร่องมีอย่้

Ob.409 ๔๗๓ ๔๗๓
The seller is not liable in the following cases :
1) Whenever the buyer knew of the defect at 

the time of the sale, or would have known of it if 
he had exercised such care as may be expected 
from a person of ordinary prudence.

2) If the defect was apparent at the time of the 
delivery, and the buyer accepted the property 
without reservation.

3) If the property was sold by public auction.

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือไดูรู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซ้ือขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง ฤๅควรจะไดูรู้เช่นน้ัน หากไดูใชู
ความรมัดรวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องน้ัน เปนอันเห็นประจักษ์
แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซ้ือรับเอาทรัพย์สินน้ันไวู
โดยมิไดูอิดเอื้ อน

(๓) ถูาทรัพย์สนิน้ันไดูขายทอดตลาด

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือไดูรู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซ้ือขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง หรือควรจะไดูรู้เช่นน้ัน หากไดูใชู
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องน้ัน เป็นอนัเห็นประจักษ์
แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซ้ือรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวู
โดยมิไดูอิดเอื้ อน

(๓) ถูาทรัพย์สินน้ันไดูขายทอดตลาด
Ob.410 ๔๗๔ ๔๗๔
The liability for a defect is extinguished by 

prescription one year after the discovery of the 
defect.

ในขูอรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่องน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพูนเวลาปีหน่ึงนับแต่เวลาที่ไดูพบเห็นความชำารุด
บกพร่อง

ในขูอรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่องน้ัน ทา่นหาูมมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพนูเวลาปีหน่ึงนับแต่เวลาที่ไดูพบเหน็ความชำารดุ
บกพร่อง

[Part] III. — LIABILITY FOR EVICTION. ส่วนที่ ๓ ความรับผิดการรอนสทิธิ ส่วนที่ ๓ ความรับผิดการรอนสิทธิ
Ob.412 ๔๗๕ ๔๗๕
The seller is liable for the consequences of any 

disturbance caused to the peaceful possession of 
หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซ้ือ

ในอนัจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้น้ันมี
หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซ้ือ

ในอันจะครองทรัพย์สนิโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้น้ันมี
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the buyer by any person having over the property 
sold a right existing at the time of the sale or 
derived from the seller after that time.

สิทธิเหนือทรัพย์สนิที่ไดูซ้ือขายกันน้ันอย่้ในเวลาซ้ือขายก็
ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิด
ในผลอนัน้ัน

สทิธิเหนือทรัพย์สินที่ไดูซ้ือขายกันน้ันอย่้ในเวลาซ้ือขายก็
ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิด
ในผลอันน้ัน

Ob.413 ๔๗๖ ๔๗๖
The seller is not liable for a disturbance caused 

by a person whose rights were known to the 
buyer at the time of the sale.

ถูาสิทธิของผู้ก่อการรบกวนน้ันผู้ซ้ือรู้อย่้แลูวในเวลาซ้ือ
ขาย ทา่นว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด

ถูาสทิธิของผู้ก่อการรบกวนน้ันผู้ซ้ือรู้อย่้แลูวในเวลาซ้ือ
ขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด

Ob.414 ๔๗๗ ๔๗๗
In any cases of disturbance where an action 

arises between the buyer and a third person, the 
buyer is entitled to summon the seller to appear 
in the action to be joint defendant or joint 
plaintiff with the buyer.

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ันเกิดเปนคดีข้ึนระหว่างผู้
ซ้ือกับบุคคลภายนอก ผู้ซ้ือชอบที่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย
เขูาเปนจำาเลยร่วมฤๅเปนโจทก์ร่วมกับผู้ซ้ือในคดีน้ันไดู 
เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยช้ีขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็นค่้กรณี
ทั้งหลายรวมไปเปนคดีเดียวกัน

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ันเกิดเป็นคดีข้ึนระหว่างผู้
ซ้ือกับบุคคลภายนอก ผู้ซ้ือชอบที่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย
เขูาเป็นจำาเลยร่วมหรือเป็นโจทก์ร่วมกับผู้ซ้ือในคดีน้ันไดู 
เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยช้ีขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็นค่้กรณี
ทั้งหลายรวมไปเป็นคดีเดียวกัน

Ob.415 ๔๗๘ ๔๗๘
The seller is also entitled, if he thinks proper, to

intervene in the action in order to deny the claim 
of the third person.

ถูาผู้ขายเหน็เปนการสมควร จะสอดเขูาไปในคดีเพื่อ
ปฏิเสธการเรียกรูองของบุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะทำาไดู
ดูวย

ถูาผู้ขายเห็นเป็นการสมควร จะสอดเขูาไปในคดีเพื่อ
ปฏิเสธการเรียกรูองของบุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะทำาไดู
ดูวย

Ob.417 ๔๗๙ ๔๗๙
If in consequence of a claim of a third person 

the buyer is deprived of the whole of the property
sold, he is said to suffer total eviction.

If the buyer is deprived of part of the property 
sold, or if the property is declared to be subject to

ถูาการที่บุคคลภายนอกเรียกรูองเปนผลใหูทรัพย์สนิ
ซ่ึงซ้ือขายกันน้ันหลุดไปจากผู้ซ้ือทั้งหมดไซรู ผู้ซ้ือช่ือว่า
ถ้กรอนสทิธิสิ้นเชิง

ถูาว่าทรัพย์สินซ่ึงซ้ือขายกันหลุดไปจากผู้ซ้ือแต่บาง

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงซ้ือขายกันหลุดไปจากผู้ซ้ือทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน เพราะเหตุการณ์รอนสิทธิก็ดี หรือ[ถูา]ว่า
ทรัพย์สนิน้ันตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด 
ซ่ึงเป็นเหตุใหูเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่การ
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a right, the existence of which impairs its value or
fitness, the buyer is said to suffer partial eviction.

ส่วน ฤๅวา่ทรัพย์สินน้ันตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหน่ึง
อย่างใด อันเปนเหตุใหทูรัพย์สินน้ันเสื่อมเสียราคาก็ดี 
เสื่อมความเหมาะสมแก่การที่จะใชูก็ดี เสื่อมความสดวก
ในการใชูสอยก็ดี เสื่อมประโยชน์อันจะพึงไดูแต่ทรัพย์สิน
น้ันก็ดี ผู้ซ้ือช่ือว่าถ้กรอนสทิธิแต่โดยส่วน

ในกรณีทั้งหลายเช่นว่าน้ัน ทา่นว่าผู้ซ้ือมีทางแก่ตาม
ความที่บัญญัติไวูในประมวลกฎหมายน้ี ลักษณการไม่ชำาระ
หน้ี

ที่จะใชู หรือเสื่อมความสะดวกในการใชูสอย หรือเสื่อม
ประโยชน์อนัพึงไดูแต่ทรัพย์สนิน้ัน และซ่ึงผู้ซ้ือหาไดูรู้ใน
เวลาซ้ือขายไม่ก็ดี ทา่นว่าผู้ขายตูองรับผิดOb.418

Whenever the seller is liable for total or partial 
eviction the buyer has the remedies described in 
this Code concerning non-performance.

Ob.419 ๔๘๐ ๔๘๐
If immove//able property is declared to be 

subject to a servitude established by law, the 
seller is not liable unless he has expressly 
guaranteed that the property was free from 
servitudes or from that particular servitude.

ถูาอสังหาริมทรัพย์ตูองศาลแสดงว่าตกอย่้ในบังคับ
แห่งภาระจำายอมโดยกฎหมายไซรู ท่านวา่ผู้ขายไม่ตูองรับ
ผิด เวูนไวูแต่ผู้ขายจะไดูรับรองไวูในสัญญาว่าทรัพย์สนิ
น้ันปลอดจากภาระจำายอมอย่างใดๆ ทั้งสิ้น ฤๅปลอดจาก
ภาระจำายอมอนัน้ัน

ถูาอสังหาริมทรัพย์ตูองศาลแสดงว่าตกอย่้ในบังคับ
แห่งภารจำายอมโดยกฎหมายไซรู ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับ
ผิด เวูนไวูแต่ผู้ขายจะไดูรับรองไวูในสัญญาว่าทรัพย์สิน
น้ันปลอดจากภารจำายอมอย่างใดๆ ทั้งสิ้น หรือปลอดจาก
ภารจำายอมอนัน้ัน

Ob.421 ๔๘๑ ๔๘๑
If the seller was not a party to the original 

action, or if the buyer has made a compromise 
with the third person, or has yielded to his claim, 
the liability of the seller is extinguished by 
prescription three months after final judgment in 
the original action, or after the date of the 
compromise, or of the yielding to the third 
person.

ถูาผู้ขายไม่ไดูเปนค่้ความในคดีเดิม ฤๅถูาผู้ซ้ือไดู
ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก ฤๅยอมตามที่
บุคคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหูามมิใหูฟูองคดีในขูอ
รับผิดเพื่อการรอนสทิธิเมื่อพนูกำาหนดสามเดือนนับแต่วนั
คำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด ฤๅนับแต่วนัประนีประนอม 
ฤๅวนัที่ยอมตามบุคคลภายนอกเรียกรูองน้ัน

ถูาผู้ขายไม่ไดูเป็นค่้ความในคดีเดิม หรือถูาผู้ซ้ือไดู
ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก หรือยอมตาม
ที่บุคคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหาูมมิใหูฟูองคดีในขูอ
รับผิดเพื่อการรอนสิทธิเมื่อพูนกำาหนดสามเดือนนับแต่วัน
คำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด หรือนับแต่วนั
ประนีประนอมยอมความ หรือวนัที่ยอมตามบุคคล
ภายนอกเรียกรูองน้ัน

Ob.422 ๔๘๒ ๔๘๒
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The seller is not liable for eviction in the 

following cases :
1) If no action was entered and the seller 

proves that the rights of the buyer were lost on 
account of the fault of the buyer, or

2) If the buyer did not summon the seller to 
appear in the action, and the seller proves that he 
would have succeeded in the action if summoned 
to appear, or

3) If the seller appeared in the action, but the 
claim of the buyer was dismissed on account of 
the fault of the buyer.

In any case the seller is liable whenever he is 
summoned to appear in the action and refuses to 
take the part of the buyer as joint defendant or 
joint plaintiff.

ผู้ขายไม่ตูองรับผิดในการรอนสทิธิเมื่อกรณีเปนดัง
กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาไม่มีการฟูองคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสทิธิของ
ผู้ซ้ือไดูส้ญไปโดยความผิดของผู้ซ้ือเอง ฤๅ

(๒) ถูาผู้ซ้ือไม่ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย
พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ายผู้ซ้ือจะชะ
นะ ฤๅ

(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
ของผู้ซ้ือเสียเพราะความผิดของผู้ซ้ือเอง

แต่ถึงกรณีจะเปนอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
เรียกใหูเขูามาในคดแีละไม่ยอมเขูาว่าคดรี่วมเปนจำาเลย 
ฤๅร่วมเปนโจทก์กับผู้ซ้ือไซรู ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด

ผู้ขายไม่ตูองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดัง่
กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาไม่มีการฟูองคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสิทธิของ
ผู้ซ้ือไดูศ้นย์ไปโดยความผิดของผู้ซ้ือเอง หรือ

(๒) ถูาผู้ซ้ือไม่ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย
พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ายผู้ซ้ือจะชะ
นะ หรอื

(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
ของผู้ซ้ือเสียเพราะความผิดของผู้ซ้ือเอง

แต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
เรียกใหูเขูามาในคดีและไม่ยอมเขูาว่าคดีร่วมเป็นจำาเลย
หรือร่วมเป็นโจทก์กับผู้ซ้ือไซรู ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด

[Part] IV. — CLAUSE FOR NON-LIABILITY. ส่วนที่ ๔ ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิด ส่วนที่ ๔ ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิด
Ob.423 ๔๘๓ ๔๘๓
The parties to a contract of sale can agree that 

the seller shall not incur any liability on account 
of the sale.

ค่้สัญญาซ้ือขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่องฤๅเพื่อการรอนสิทธิก็ไดู

ค่ส้ัญญาซ้ือขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสทิธิก็ไดู

Ob.424 ๔๘๔ ๔๘๔
If the consequences of a non-liability clause are

not specified, such clause does not exempt the 
seller from reimbursing the price.

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ย่อมไม่คูุมผู้ขายใหู
พูนจากการตูองส่งเงินคืนตามราคา เวูนแต่จะไดูระบุไวูเป
นอย่างอื่น

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ย่อมไม่คูมุผู้ขายใหู
พนูจากการตูองส่งเงินคนืตามราคา เวูนแต่จะไดูระบุไวู
เป็นอย่างอื่น
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Ob.425 ๔๘๕ ๔๘๕
A non-liability clause cannot exempt the seller 

from the consequences of :
1) Facts which he knew at the time of the sale 

and concealed.
2) Rights which he created in favour of, or 

transferred to, third persons subsequently to the 
sale.

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ไม่อาจคูุมความรับผิด
ของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายไดูกระทำาไปเอง ฤๅผล
แห่งขูอความจริงอันผู้ขายไดูรู้อย่้แลูวและปกปิดเสีย

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดน้ัน ไม่อาจคูุมความรับผิด
ของผู้ขายในผลของการอนัผู้ขายไดูกระทำาไปเอง หรอืผล
แห่งขูอความจริงอันผู้ขายไดูรู้อย่้แลูวและปกปิดเสีย

CHAPTER III.

DUTIES OF THE BUYER.

หมวด ๓ น่าที่ของผู้ซือ้ หมวด ๓ หนูาที่ของผู้ซือ้

Ob.426 ๔๘๖ ๔๘๖
The buyer is bound to take delivery of the 

property sold and to pay the price according to 
the provisions of this Code concerning 
performance.

ผู้ซ้ือจำาตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูรับซ้ือและใชูราคา
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลักษณชำานะหน้ี

ผู้ซ้ือจำาตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูรับซ้ือและใชูราคา
ตามขูอสัญญาซ้ือขาย

Ob.427 ๔๘๗ ๔๘๗
The price of the property sold may be either 

fixed by the contract or inferred from the clauses 
of the contract or from the circumstances of the 
case.

อันราคาทรัพย์สนิที่ขายน้ัน จะกำาหนดลงไวูในสัญญา
ก็ไดู ฤๅจะปล่อยใหูกำาหนดกันดูวยวิธีอย่างใดอย่างหน่ึงดัง
ไดูตกลงกันไวูในสัญญาน้ันก็ไดู ฤๅจะกำาหนดลงเด็ดขาด
ดูวยเจรจาว่าราคากันในระหว่างค่้สัญญาก็ไดู

ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามาน้ันไซรู 
ท่านว่าผู้ซ้ือจะตูองใชูราคาตามสมควรแก่เหตุ

อนัราคาทรัพย์สินที่ขายน้ัน จะกำาหนดลงไวูในสัญญา
ก็ไดู หรือจะปล่อยไปใหูกำาหนดกันดูวยวิธีอย่างใดอย่าง
หน่ึงดัง่ไดูตกลงกันไวูในสัญญาน้ันก็ไดู หรือจะถือเอาตาม
ทางการที่ค่้สัญญาประพฤติต่อกันอย่้น้ันก็ไดู

ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดัง่ว่ามาน้ันไซรู 
ทา่นว่าผู้ซ้ือจะตูองใชูราคาตามสมควร

Ob.411 ๔๘๘ ๔๘๘
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When the seller is liable for defects in the 

property sold, the buyer is entitled to withhold 
such part of the price as has not yet been paid to 
the seller provided that the seller may at any time 
apply to the Court for an order either:

1) Restricting the exercise of this right to such 
part of the price as the Court may deem sufficient
to cover any restitution or compensation which 
may become due from the seller to the buyer, or

2) Ordering the buyer to pay the price on the 
seller giving security for ultimate restitution or 
compensation.

เมื่อผู้ขายจะตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องแห่ง
ทรัพย์สินที่ขายไป ผู้ซ้ือชอบที่ยึดหน่วงราคาไวูไดูทั้งหมด
ฤๅแต่บางส่วน เวนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือพบเห็นความชำารุดบกพร่องในทรัพย์สินซ่ึงตน
ไดูรับซ้ือ ผู้ซ้ือชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ไดูชำาระไวูไดู
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เวูนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่
สมควรใหูไดู

Ob.420 ๔๘๙ ๔๘๙
If an action in connection with a claim of a 

third person is entered, the buyer is entitled to 
withhold the price as provided by Section 411.

ถูาผู้ซ้ือถ้กผู้รับจำานองฤๅบุคคลผู้หน่ึงผู้ใดข้่ว่าจะฟูอง
คดีเรียกรูองเอาทรัพย์สนิซ่ึงซ้ือขายกันน้ันก็ดี ฤๅมีเหตุอัน
สมควรใหูผู้ซ้ือเช่ือว่าจะถ้กข้่เช่นน้ันก็ดี ท่านว่าผู้ซ้ือก็ชอบ
ที่จะยึดหน่วงราคาไวูทั้งหมดฤๅบางส่วนไดูดุจกัน จนกว่าผู้
ขายจะไดูบำาบัดภัยอันน้ันใหูสิ้นไปแลูว ฤๅจนกว่าผู้ขายจะ
หาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือถ้กผู้รับจำานองหรือบุคคลผู้เรียกรอูงเอา
ทรัพย์สนิที่ขายน้ันข้่ว่าจะฟูองเป็นคดีข้ึนก็ดี หรือมีเหตุอนั
ควรเช่ือว่าจะถ้กข้่เช่นน้ันก็ดี ผู้ซ้ือก็ชอบที่จะยึดหน่วง
ราคาไวูทั้งหมดหรือบางส่วนไดูดุจกันจนกว่าผู้ขายจะไดู
บำาบัดภัยอนัน้ันใหูสิ้นไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่
สมควรใหูไดู

- ๔๙๐ ๔๙๐
ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหสู่งมอบทรัพย์สินซ่ึงขายน้ัน

เวลาใด ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอันเดียวกันน้ัน
เองเปนเวลากำาหนดใชูราคา

ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูส่งมอบทรัพย์สนิซ่ึงขายน้ัน
เวลาใด ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอนัเดียวกันน้ัน
เองเป็นเวลากำาหนดใชรูาคา

CHAPTER IV. หมวด ๔ การซือ้ขายเฉภาะบางอย่าง หมวด ๔ การซือ้ขายฉะเพาะบางอย่าง
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OF SOME PARTICULAR KINDS OF SALES.

[Part] I.—SALE WITH RIGHT OF REDEMPTION. ส่วนที่ ๑ ขายฝาก ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
Ob.429 ๔๙๑ ๔๙๑
Sale with right of redemption is a contract of 

sale whereby the ownership of the property sold 
passes to the buyer subject to a special agreement
that the seller can redeem that property.

อันว่าขายฝากน้ัน คือสัญญาซ้ือขายซ่ึงกรรมสิทธิใ์น
ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซ้ือ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่
ทรัพย์น้ันคืนไดู

อนัว่าขายฝากน้ัน คือสัญญาซ้ือขายซ่ึงกรรมสิทธิใ์น
ทรัพย์สนิตกไปยังผู้ซ้ือ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่
ทรัพยน้ั์นคนืไดู

Ob.430 ๔๙๒ ๔๙๒
If the property is not redeemed within the 

period fixed by the contract or by law, its 
ownership is deemed to have been vested in the 
buyer from the time of sale.

ทรัพย์สินซ่ึงขายฝากน้ัน ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดใน
สัญญาก็ดี ฤๅภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไวูก็ดี ท่านใหู
ถือเปนอันว่ากรรมสทิธิไ์ม่เคยตกไปแก่ผู้ซ้ือเลย

ทรัพย์สนิซ่ึงขายฝากน้ัน ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดใน
สัญญาก็ดี หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไวูก็ดี ทา่น
ใหูถือเป็นอันว่ากรรมสทิธิไ์ม่เคยตกไปแก่ผู้ซ้ือเลย

Ob.431 ๔๙๓ ๔๙๓
The parties may agree that the buyer shall not 

dispose of the property sold. If he disposes of it 
contrary to his obligation, he shall be liable to the
seller for any injury resulting thereby.

ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซ้ือจำาหน่าย
ทรัพย์สินซ่ึงขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สิน
น้ันฝ่าฝืนสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสีย
หายใดๆ อนัเกิดแต่การน้ัน

ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซ้ือจำาหนา่ย
ทรัพย์สนิซ่ึงขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ
น้ันฝ่าฝืนสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสีย
หายใดๆ อันเกิดแต่การน้ัน

Ob.433 ๔๙๔ ๔๙๔
The right of redemption cannot be exercised 

later than :
1) Ten years after the time of the sale in case of

immovable property or of movable structures 
sold with the land on which they are erected.

ท่านหูามมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สนิซ่ึงขายฝากเมื่อพูน
เวลาดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ถูาเปนอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปีนับแต่เวลาซ้ือ
ขาย

(๒) ถูาเปนสังหาริมทรัพย์ กำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาซ้ือ

ทา่นหาูมมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สินซ่ึงขายฝากเมื่อพูน
เวลาดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ถูาเป็นอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปีนับแต่เวลาซ้ือ
ขาย

(๒) ถูาเป็นสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสามปีนับแต่เวลาซ้ือ
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2) One year after the time of the sale in case of 

movable property.
ขาย ขาย

Ob.434 ๔๙๕ ๔๙๕
If a longer period is provided in the contract, it 

shall be reduced to ten years and one year 
respectively.

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่าซ่ึงกล่าวมาใน
มาตราก่อนไซรู ท่านใหูลดลงมาเปนสิบปีและปีหน่ึงตาม
ประเภททรัพย์

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่าน้ัน ท่านใหูลด
ลงมาเป็นสิบปีและสามปีตามประเภททรัพย์

Ob.435 ๔๙๖ ๔๙๖
If a shorter period than ten years or one year is 

provided in the contract, the time cannot be 
afterward extended.

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่ตำ่ากว่าสิบปี ฤๅตำ่ากว่าปี
หน่ึงตามประเภททรัพย์ ท่านว่าหาอาจจะขยายเวลาน้ันใน
ภายหลังไดูไม่

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่ตำ่ากว่าสิบปีหรือสามปีไซรู
ทา่นว่าหาอาจจะขยายเวลาน้ันในภายหลังไดูไม่

Ob.436 ๔๙๗ ๔๙๗
The right of redemption may be exercised only 

by:
1) The original seller or his heirs, or
2) The transferee of the right, or
3) Any person expressly allowed to redeem by 

the contract.

สิทธิในการไถ่ทรัพย์สนิน้ัน จะพึงใชูไดูแต่บุคคลเหล่าน้ี
คือ
(๑) ผู้ขายเดิม ฤๅทายาทของผู้ขายเดิม ฤๅ
(๒) ผู้รับโอนสทิธิน้ัน ฤๅ
(๓) บุคคลซ่ึงในสัญญายอมไวูโดยเฉภาะว่าใหูเปนผู้ไถ่ไดู

สทิธิในการไถ่ทรัพย์สินน้ัน จะพึงใชูไดูแต่บุคคลเหล่าน้ี
คือ
(๑) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ
(๒) ผู้รับโอนสิทธิน้ัน หรือ
(๓) บุคคลซ่ึงในสัญญายอมไวูโดยฉะเพาะว่าใหูเป็นผู้ไถ่ไดู

Ob.437 ๔๙๘ ๔๙๘
The right of redemption may be exercised only 

against:
1) The original buyer or his heirs, or
2) The transferee of the property or of a right 

on the property, provided that, in case of movable
property, he knew at the time of transfer that such

สิทธิในการไถ่ทรัพย์สนิ จะพึงใชูไดูเฉภาะต่อบุคคล
เหล่าน้ี คือ 

(๑) ผู้ซ้ือเดิม ฤๅทายาทของผู้ซ้ือเดิม ฤๅ
(๒) ผู้รับโอนทรัพย์สิน ฤๅรับโอนสทิธิเหนือทรัพย์สิน

น้ัน แต่ในขูอน้ีถูาเปนสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดู

สทิธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใชูไดูฉะเพาะต่อบุคคล
เหล่าน้ี คือ 

(๑) ผู้ซ้ือเดิม หรือทายาทของผู้ซ้ือเดิม หรือ
(๒) ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สิน

น้ัน แต่ในขูอน้ีถูาเป็นสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดู
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property was subject to a right of redemption. ต่อเมื่อผู้รับโอนไดรูู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สินตกอย่้

ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน
ต่อเมื่อผู้รับโอนไดูรู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สนิตกอย่้
ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน

Ob.438 ๔๙๙ ๔๙๙
If no price of redemption is fixed, the property 

may be redeemed by reimbursing the price of the 
sale.

สินไถ่น้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดกันไวูว่าเท่าใดไซรู ท่านใหูไถ่
ตามราคาที่ขายฝาก

สนิไถ่น้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดกันไวูว่าเท่าใดไซรู ท่านใหูไถ่
ตามราคาที่ขายฝาก

Ob.439 ๕๐๐ ๕๐๐
Costs of the sale borne by the buyer must be 

reimbursed together with the price.
Costs of redemption must be borne by the 

person who redeems.

ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึงผู้ซ้ือไดูออกไปน้ัน ผู้
ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซ้ือพรูอมกับสนิไถ่

ส่วนคา่ฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ัน ผู้ไถ่พึงออกใชู

คา่ฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึงผู้ซ้ือไดูออกไปน้ัน ผู้
ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซ้ือพรูอมกับสินไถ่

ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ัน ผู้ไถ่พึงออกใชู

Ob.440 ๕๐๑ ๕๐๑
The property must be returned in the condition 

in which it is at the time of redemption.
ทรัพย์สินซ่ึงไถ่น้ัน ท่านวา่ตูองส่งคืนตามสภาพที่เปนอ

ย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินน้ันถ้กทำาลาย ฤๅทำาใหู
เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซ้ือไซรู ท่านวา่ผู้ซ้ือจะ
ตูองใชูค่าสินไหมทดแทน

ทรัพย์สนิซ่ึงไถ่น้ัน ทา่นว่าตูองส่งคืนตามสภาพที่เป็น
อย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินน้ันถ้กทำาลายหรือ
ทำาใหูเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซ้ือไซรู ท่านว่าผู้
ซ้ือจะตูองใชูค่าสินไหมทดแทน

Ob.441 ๕๐๒ ๕๐๒
The person who redeems the property recovers 

it free from any rights created by the original 
buyer or his heirs or transferees before 
redemption, provided that any lease made by 
them in writing shall remain valid for not more 
than one year after the redemption.

ทรัพย์สินซ่ึงไถ่น้ัน ท่านวา่บุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูรับคืนไป
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซ่ึงผู้ซ้ือเดิม ฤๅทายาท ฤๅผู้รับ
โอนจากผู้ซ้ือเดิมก่อใหูเกิดข้ึนก่อนเวลาไถ่

อน่ึง การเช่าทรัพย์สินอันไดูลงทะเบียนต่อพนักงาน
เจูาน่าที่น้ัน หากมิใช่ทำาข้ึนเพื่อจะใหูเสียหายแก่ผู้ขายแลูว
ท่านว่ากำาหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออย่้อีกเพียงใด ก็ใหูคง

ทรัพย์สนิซ่ึงไถ่น้ัน ทา่นว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูรับคืนไป
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซ่ึงผู้ซ้ือเดิม หรอืทายาท หรือ
ผู้รับโอนจากผู้ซ้ือเดิมก่อใหูเกิดข้ึนก่อนเวลาไถ่

ถูาว่าเช่าทรัพย์สินที่อย่้ในระหว่างขายฝาก อนัไดูจด
ทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจูาหนูาที่แลูวไซรู ท่านวา่การเช่า
น้ัน หากมิไดูทำาข้ึนเพื่อจะใหูเสียหายแก่ผู้ขาย กำาหนด
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เปนอันสมบ้รณ์อย่้เพียงน้ัน แต่มิใหูเกินกว่าปีหน่ึง เวลาเช่ายังคงมีเหลอือย่้อีกเพียงใด ก็ใหูคงเป็นอัน

สมบ้รณ์อย่้เพียงน้ัน แต่มิใหูเกินกว่าปีหน่ึง
[Part] II. — SALE BY SAMPLE. — SALE ON

APPROVAL. 

ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำา
พรรณนา ขายเผื่อชอบ

ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำา
พรรณนา ขายเผื่อชอบ

Ob.442 ๕๐๓ ๕๐๓
In a sale by sample, the seller is bound to 

deliver property or properties corresponding to 
the sample.

If the sample is lost or damaged, the burden of 
proof that the property delivered does not 
correspond to the sample lies on the buyer.

ในการขายตามตัวอย่างน้ัน ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
ทรัพย์สินใหูตรงตามตัวอย่าง

ในการขายตามคำาพรรณนา ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
ทรัพย์สินใหูตรงตามคำาพรรณนา

ในการขายตามตัวอย่างน้ัน ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
ทรัพย์สนิใหูตรงตามตัวอย่าง

ในการขายตามคำาพรรณนา ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
ทรัพย์สนิใหูตรงตามคำาพรรณนา

Ob.443 ๕๐๔ ๕๐๔
The liability on account of non-correspondence

to the sample is extinguished by prescription one 
year after delivery.

ในขูอรับผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างฤๅไม่
ตรงตามคำาพรรณนาน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูน
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาส่งมอบ

ในขูอรับผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างหรือไม่
ตรงตามคำาพรรณนาน้ัน ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีเมื่อพนู
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาส่งมอบ

Ob.444 ๕๐๕ ๕๐๕
A sale on approval is a sale made on condition 

that the buyer shall have the opportunity to 
examine the property before acceptance.

อันว่าขายเผ่ือชอบน้ัน คือการซ้ือขายกันโดยมีเง่ือนไข
ว่าใหูผู้ซ้ือไดูมีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สินก่อนรับซ้ือ

อนัว่าขายเผ่ือชอบน้ัน คือการซ้ือขายกันโดยมีเง่ือนไข
ว่าใหูผู้ซ้ือไดูมีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สนิก่อนรับซ้ือ

Ob.445 ๕๐๖ ๕๐๖
If no time is fixed for the examination of the 

property, the seller can fix a reasonable time and 
notify the buyer to answer within that time 

การตรวจด้ทรัพย์สินน้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้
ขายอาจกำาหนดเวลาอนัสมควร และบอกกล่าวแก่ผู้ซ้ือใหู
ตอบภายในกำาหนดน้ันไดูว่าจะรับซ้ือฤๅไม่

การตรวจด้ทรัพย์สนิน้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้
ขายอาจกำาหนดเวลาอันสมควร และบอกกล่าวผู้ซ้ือใหู
ตอบภายในกำาหนดน้ันไดูว่าจะรับซ้ือหรือไม่
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whether he accepts the property or not.

Ob.446 ๕๐๗ ๕๐๗
If the property is to be examined by the buyer 

before delivery and the buyer does not accept it 
within the time fixed by the contract or by the 
notification, the contract is extinguished.

ทรัพย์สินอนัผู้ซ้ือจะพึงตรวจด้ก่อนผู้ขายจะส่งมอบน้ัน
ถูาผู้ซ้ือไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดในสัญญาก็ดี ใน
คำาบอกกล่าวของผู้ขายก็ดี ท่านว่าสัญญาซ้ือขายน้ันก็เป
นอนัระงับสิ้นไป

ทรัพย์สนิอันผู้ซ้ือจะพึงตรวจด้ก่อนที่จะส่งมอบแก่กัน
น้ัน ถูาผู้ซ้ือไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดไวูโดยสัญญา
หรือโดยพระเพณี หรือโดยคำาบอกกล่าวของผู้ขาย ท่านว่า
ผู้ขายย่อมไม่มีความผ้กพันต่อไป

Ob.447 ๕๐๘ ๕๐๘
When the property has been delivered to the 

buyer in order that he may examine it, the sale is 
complete in the following cases :

1) If the buyer does not notify his refusal 
within the time fixed by the contract or by the 
notification, or

2) If the buyer does not return the property 
within that time, or

3) If the buyer after delivery pays the price or 
part of it, or

4) If the buyer disposes of the property or uses 
it otherwise than for the purpose of examining it.

เมื่อทรัพย์สินน้ัน ไดูส่งมอบแก่ผู้ซ้ือเพื่อใหูตรวจด้แลูว
การซ้ือขายย่อมเปนอนับริบ้รณ์ในกรณีต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาผู้ซ้ือมิไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซ้ือภายในเวลาที่
กำาหนดไวูในสัญญา ฤๅโดยคำาบอกกล่าว ฤๅ

(๒) ถูาผู้ซ่ือไม่ส่งทรัพย์สนิคืนภายในเวลาดัง่กล่าวมา
น้ัน ฤๅ

(๓) ถูาผู้ซ้ือใชูราคาทรัพย์สนิน้ันสิ้นเชิง ฤๅแต่บางส่วน 
ฤๅ

(๔) ถูาผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ ฤๅทำาประการอื่นอย่างใด
อันเปนปริยายว่ารับซ้ือของน้ัน

เมื่อทรัพย์สนิน้ัน ไดูส่งมอบแก่ผู้ซ้ือเพื่อใหูตรวจด้แลูว
การซ้ือขายย่อมเป็นอันสมบ้รณ์ในกรณีต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาผู้ซ้ือมิไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซ้ือภายในเวลาที่
กำาหนดไวูโดยสัญญา หรือโดยพระเพณี หรือโดยคำา
บอกกล่าว หรือ

(๒) ถูาผู้ซ่ือไม่ส่งทรัพย์สนิคืนภายในเวลาดัง่กล่าวมา
น้ัน หรือ

(๓) ถูาผู้ซ้ือใชูราคาทรัพย์สนิน้ันสิ้นเชิง หรือแต่บาง
ส่วน หรือ

(๔) ถูาผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ หรือทำาประการอื่นอยา่ง
ใดอันเป็นปริยายว่ารับซ้ือของน้ัน

[Part] IV. — SALE BY AUCTION. ส่วนที่ ๓ ขายทอตลาด ส่วนที่ ๓ ขายทอตลาด
Ob.453 ๕๐๙ ๕๐๙
A sale by auction is complete when the 

auctioneer announces its completion by the fall of
the hammer or in any other customary manner.

การขายทอดตลาดย่อมบริบ้รณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง
ความตกลงดูวยเคาะไมู ฤๅดูวยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง

การขายทอดตลาดยอ่มบริบ้รณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง
ความตกลงดูวยเคาะไมู หรือดูวยกิริยาอื่นอย่างใดอย่าง
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ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถูายังมิไดูแสดง
เช่นน้ันอย่้ตราบใด ท่านวา่ผู้สู้ราคาจะถอนคำาสู้ราคาของ
ตนเสียก็ยังถอนไดู

หน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถูายังมิไดู
แสดงเช่นน้ันอย่้ตราบใด ทา่นว่าผู้สูร้าคาจะถอนคำาสูร้าคา
ของตนเสียก็ยังถอนไดู

Ob.454 ๕๑๐ ๕๑๐
A buyer at a sale by auction is bound by the 

clauses of the notice advertising the sale and by 
any other statements made by the auctioneer 
before opening the bidding for each particular lot.

ผู้ซ้ือในการขายทอดตลาดจะตูองทำาตามคำาโฆษนาบอก
ขาย และตามความขูออื่นๆ ซ่ึงผู้ทอดตลาดไดูแถลงก่อน
เผดิมการสู้ราคาทรัพย์สนิเฉภาะรายไป

ผู้ซ้ือในการขายทอดตลาดจะตูองทำาตามคำาโฆษณา
บอกขาย และตามความขูออื่นๆ ซ่ึงผู้ทอดตลาดไดูแถลง
ก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินฉะเพาะรายไป

Ob.455 ๕๑๑ ๕๑๑
The auctioneer cannot bid at an auction 

conducted by himself.
ท่านหูามมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา ฤๅใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใด

เขูาสูร้าคา ในการทอดตลาดซ่ึงตนเปนผู้อำานวยการเอง
ทา่นหาูมมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา หรือใชูใหูผู้หน่ึงผู้

ใดเขูาสู้ราคา ในการทอดตลาดซ่ึงตนเป็นผู้อำานวยการเอง
Ob.456 ๕๑๒ ๕๑๒
The seller cannot bid or employ any person to 

bid, unless it be expressly stated in the 
advertisement of the auction that he has such 
right.

The seller within the meaning of this section is 
the person whose property is sold.

ท่านหูามมิใหูผู้ขายเขูาสู้ราคาเอง ฤๅใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใดเขูา
สู้ราคา เวูนแต่จะไดูแถลงไวูโดยเฉภาะในคำาโฆษนาบอก
การทอดตลาดน้ันว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเขูาสู้ราคาดูวย

ทา่นหาูมมิใหูผู้ขายเขูาสู้ราคาเอง หรือใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใด
เขูาสู้ราคา เวูนแต่จะไดูแถลงไวูโดยฉะเพาะในคำาโฆษณา
บอกการทอดตลาดน้ันว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเขูาสู้ราคาดูวย

Ob.457 ๕๑๓ ๕๑๓
The auctioneer can withdraw property from the

auction whenever he thinks that the highest bid is
insufficient.

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเหน็ว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้ส้งสุดน้ันยังไม่
เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สนิจากการทอด
ตลาดไดู

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้ส้งสุดน้ันยังไม่
เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอด
ตลาดไดู

Ob.458 ๕๑๔ ๕๑๔
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A bidder ceases to be bound by his bid as soon 

as a higher bid is made, whatever be the validity 
of such higher bid, or as soon as the lot is 
withdrawn from the auction.

ผู้สู้ราคาย่อมพนูความผ้กพันในราคาซ่ึงตนสู้แต่ขณะ
เมื่อผู้อื่นสูร้าคาส้งข้ึนไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้น้ันจะสมบ้รณ์
ฤๅมิสมบ้รณ์ประการใด อีกประการหน่ึงเมื่อใดถอน
ทรัพย์สินรายน้ันจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พูนความ
ผ้กพันแต่ขณะที่ถอนน้ันดุจกัน

ผู้สูร้าคาย่อมพูนความผ้กพันในราคาซ่ึงตนสู้แต่ขณะ
เมื่อผู้อื่นสู้ราคาส้งข้ึนไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้น้ันจะสมบ้รณ์
หรือมสิมบ้รณ์ประการใด อีกประการหน่ึงเมื่อใดถอน
ทรัพย์สนิรายน้ันจากการทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พูนความ
ผ้กพันแต่ขณะที่ถอนน้ันดุจกัน

Ob.459 ๕๑๕ ๕๑๕
The highest bidder must pay the price in ready 

money on the completion of the sale, or at the 
time fixed by the notice advertising the sale.

ผู้สู้ราคาส้งสุดตูองใชูราคาเปนเงินสด เมื่อการซ้ือขาย
บริบ้รณ์ ฤๅตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณาบอกขาย

ผู้สูร้าคาส้งสุดตูองใชูราคาเป็นเงินสด เมื่อการซ้ือขาย
บริบ้รณ์ หรือตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณาบอกขาย

Ob.460 ๕๑๖ ๕๑๖
If the highest bidder fails to pay the price, the 

auctioneer shall resell the property. If the nett 
proceeds of such sale do not cover the price and 
costs of the original auction, the original 
bin//[d]der is liable for the difference.

ถูาผู้สู้ราคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้
ทอดตลาดเอาทรัพย์สินน้ันออกขายอีกซำ้ าหน่ึง ถูาและไดู
เงินเปนจำานวนสทุธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดช้ัน
เดิม ผู้สูร้าคาเดิมคนน้ันตูองรับผิดในส่วนที่ขาด

ถูาผู้สูร้าคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้
ทอดตลาดเอาทรัพย์สนิน้ันออกขายอีกซำ้ าหน่ึง ถูาและไดู
เงินเป็นจำานวนสุทธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดช้ัน
เดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนน้ันตูองรับผิดในส่วนที่ขาด

Ob.461 ๕๑๗ ๕๑๗
The auctioneer is liable for any part of the 

proceeds of an auction which remains unpaid 
owing to his failure to enforce the provisions of 
Sections// 459 or 460.

ถูาเงินรายไดูในการทอดตลาดส่วนหน่ึงส่วนใดคูางชำาระ
อย่้ เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทใน
มาตรา ๕๑๕ ฤๅมาตรา ๕๑๖ ไซรู ทา่นว่าผู้ทอดตลาดจะ
ตูองรับผิด

ถูาเงินรายไดูในการทอดตลาดส่วนหน่ึงส่วนใดคูางชำาระ
อย่้ เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทใน
มาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซรู ท่านว่าผู้ทอดตลาด
จะตูองรับผิด
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TITLE II. — EXCHANGE. ลักษณ ๒ แลกเปลี่ยน ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน

Ob.462 ๕๑๘ ๕๑๘
Exchange is a contract whereby each party 

agrees to transfer to the other party the ownership
of properties other than money.

อนัว่าแลกเปลี่ยนน้ัน คือสัญญาซ่ึงค่้กรณีต่างยก
ทรัพย์สนิสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหูแก่กัน เพื่อไดูทรัพย์สินสิ่งอื่นมา
แทน

อนัว่าแลกเปลี่ยนน้ัน คือสัญญาซ่ึงค่้กรณีต่างโอน
กรรมสทิธิแ์ห่งทรัพย์สินใหูกันและกัน

Ob.463 ๕๑๙ ๕๑๙
The provisions of Title I concerning sale apply 

to exchange, each party to a contract of exchange 
being considered as a seller with regard to the 
property delivered in exchange, and as a buyer 
with regard to the property received in exchange.

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณซ้ือขายน้ัน ท่านใหูใชูถึง
การแลกเปลี่ยนดูวย โดยใหูถือว่าผู้เปนค่้สัญญาแลก
เปลี่ยนเปนผู้ขาย ในส่วนทรัพย์สนิซ่ึงตนไดูส่งมอบ และ
เปนผู้ซ้ือในส่วนทรัพย์สนิซ่ึงตนไดูรับในการแลกเปลี่ยน
น้ัน

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซ้ือขายน้ัน ทา่นใหูใชูถึง
การแลกเปลี่ยนดูวย โดยใหูถือว่าผู้เป็นค่้สัญญาแลก
เปลี่ยนเป็นผู้ขาย ในส่วนทรัพย์สนิซ่ึงตนไดูส่งมอบ และ
เป็นผู้ซ้ือในส่วนทรัพย์สนิซ่ึงตนไดูรับในการแลกเปลี่ยน
น้ัน

Ob.464 ๕๒๐ ๕๒๐
If one party to a contract of exchange agrees to 

transfer to the other party money in addition to 
other property, the provisions of Title I 
concerning price shall apply to such money.

ถูาค่้สัญญาฝ่ายหน่ึงในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอน
เงินเพิ่มเขูากับทรัพย์สินสิ่งอื่นใหูแก่อีกฝ่ายหน่ึงไซรู บท
ทั้งหลายอันวา่ดูวยราคาในลักษณซ้ือขายน้ัน ใหูใชูถึงเงิน
เช่นว่าน้ันดูวย

ถูาค่้สัญญาฝ่ายหน่ึงในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอน
เงินเพิ่มเขูากับทรัพย์สินสิ่งอื่นใหูแก่อีกฝ่ายหน่ึงไซรู บท
ทั้งหลายอันวา่ดูวยราคาในลักษณะซ้ือขายน้ัน ใหูใชูถึงเงิน
เช่นว่าน้ันดูวย
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TITLE III. ― GIFT. ลักษณ ๓ ใหู ลักษณะ ๓ ใหู

Ob.465 ๕๒๑ ๕๒๑
A contract of gift is a contract whereby a 

person, called the donor, agrees to transfer 
gratuitously a property of his own to another 
person, called the donee, and the donee agrees to 
accept such property.

อนัว่าใหูน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ใหู 
โอนทรัพย์สนิของตนใหูโดยเสนห่าแก่บุคคลอีกคนหน่ึง
เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สนิน้ัน

อนัว่าใหูน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ใหู 
โอนทรัพย์สนิของตนใหูโดยเสนห่าแก่บุคคลอีกคนหน่ึง
เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สนิน้ัน

Ob.466 ๕๒๒ ๕๒๒
A gift may be made by granting to the donee a 

release of an obligation or by performing an 
obligation due by the donee.

การใหูน้ันจะทำาดูวยปลดหน้ีใหูแก่ผู้รับ ฤๅดูวยชำาระหน้ี
ซ่ึงผู้รับคูางชำาระอย่้ก็ไดู

การใหูน้ันจะทำาดูวยปลดหน้ีใหูแก่ผู้รับ หรือดูวยชำาระ
หน้ีซ่ึงผู้รับคูางชำาระอย่้ก็ไดู

Ob.470 ๕๒๓ ๕๒๓
A gift of property the sale of which is not 

subject to the execution of an official document is
complete only on delivery of the property given.

การใหูน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิ
ที่ใหู

การใหูน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิ
ที่ใหู

- ๕๒๔ ๕๒๔
ในการใหสูิทธิชนิดที่เปนตราสารแก่กัน ถูาไม่ส่งมอบ

ตราสารอันน้ันใหูแก่ผู้รับ และไม่บอกกล่าวใหูล้กหน้ีแห่ง
สทิธิน้ันทราบดูวยไสรู ท่านว่าการใหูย่อมไม่สมบ้รณ์

การใหูสิทธิอนัมีหนังสือตราสารเป็นสำาคัญน้ัน ถูามิไดู
ส่งมอบตราสารใหูแก่ผู้รับ และมิไดูมีหนังสือบอกกล่าวแก่
ล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ัน ท่านว่าการใหูย่อมไม่สมบ้รณ์

Ob.468 ๕๒๕ ๕๒๕
A gift of property the sale of which is subject to

the execution of an official document is void 
การใหูทรัพย์สนิซ่ึงซ้ือขายกันตูองทำาเอกสารต่อ

พนักงานน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อไดูทำาต่อหนูาพนัก
การใหูทรัพย์สนิซ่ึงถูาจะซ้ือขายกันจะตูองทำาเป็น

หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาทีน้ั่น ท่านว่า



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE III. — GIFT. (23)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
unless made in writing before the proper official. งานผู้เปนเจูาน่าที่ถ้กตูองตามระเบียบ ในกรณีเช่นน้ี ท่าน

ว่าการใหูย่อมบริบ้รณโ์ดยมิพักตูองส่งมอบ
ย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อไดูทำาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจูาหนูาที่ ในกรณีเช่นน้ี การใหูย่อมเป็นอัน
สมบ้รณ์โดยมพิักตูองส่งมอบ

Ob.469 ๕๒๖ ๕๒๖
If a gift has been made in writing before the 

proper official and the donor does not deliver to 
the donee the property given, the donee is entitled
to claim the delivery of it or its value, but he is 
not entitled to any additional compensation.

ถูาไดูใหูทรัพย์สนิดูวยทำาเอกสารต่อหนูาพนักงานผู้
เปนเจูาน่าที่แลูว และผู้ใหูไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับ
ไซรู ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกใหูส่งมอบตัวทรัพย์สนิฤๅ
ราคาแทนทรัพย์สนิน้ันไดู แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอยา่งหน่ึงอย่างใดดูวยอีกไดู

ถูาการใหูทรัพย์สนิหรือใหูคำามัน่ว่าจะใหูทรัพย์สินน้ัน
ไดูทำาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาที่
แลูว และผู้ใหูไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับไซรู ท่านว่า
ผู้รับชอบที่จะเรียกใหูส่งมอบตัวทรัพย์สนิหรือราคาแทน
ทรัพย์สนิน้ันไดู แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อยา่งหน่ึงอย่างใดดูวยอีกไดู

Ob.471 ๕๒๗ ๕๒๗
If it is agreed that the delivery of the property 

given shall be made by instalments, the donor can
at any time determine the gift as to any future 
instalment.

Such gift is also extinguished as to any further 
instalment on the death of the donor.

ถูาตกลงกันว่าทรัพย์สนิที่ใหูจะพึงส่งมอบเปนงวดๆ 
ทา่นว่าผู้ใหูจะเลิกการใหูทรัพย์สนิเสียแต่งวดใดๆ ขูางน่า
ก็ทำาไดู โดยวิธีการอนัเดียวกันกับเมื่อใหู

อน่ึงถูาผู้ใหูตาย การใหูในงวดขูางน่าก็ย่อมเปนอัน
ระงับสิ้นไป

ถูาผู้ใหูผ้กตนไวูว่าจะชำาระหน้ีเป็นคราวๆ ท่านว่าหน้ีน้ัน
เป็นอนัระงับสิ้นไปเมื่อผู้ใหูหรือผู้รับตาย เวูนแต่จะขัดกับ
เจตนาอนัปรากฏแต่ม้ลหน้ี

Ob.475 ๕๒๘ ๕๒๘
If the gift is made on condition that the donee 

shall make a prestation to the donor or to a third 
person the gift is said to be subject to a charge.

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูน้ันมีคา่ภาระติดพนัอันหน่ึงอันใด 
และผู้รับละเลยเสียไม่ชำาระค่าภาระติดพันอนัน้ันไซรู ท่าน
ว่าผู้ใหูชอบที่จะเพิกถอนการใหูน้ันเสียไดู

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูน้ันมีคา่ภารติดพนั และผู้รับละเลย
เสียไม่ชำาระค่าภารติดพนัน้ันไซรู ท่านว่าโดยเง่ือนไขอัน
ระบุไวูในกรณีย์สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนกันน้ัน ผู้ใหู
จะเรียกใหูส่งทรัพย์สินที่ใหูน้ันคืนตามบทบัญญัติว่าดูวย
คนืลาภมิควรไดูน้ันก็ไดู เพียงเท่าที่ควรจะเอาทรัพย์น้ันไป

Ob.476

If the donee fails to perform the charge the 
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donor is entitled to claim cancellation of the gift. ใชูชำาระค่าภารติดพนัน้ัน

แตส่ิทธิเรียกคืนอนัน้ีย่อมเป็นอนัขาดไป ถูาบุคคล
ภายนอกเป็นผู้มีสิทธิจะเรียกใหูชำาระค่าภารติดพันน้ัน

Ob.479 ๕๒๙ ๕๒๙
If the property given is not sufficient to 

perform the charge, the donee is bound to 
perform it only as far as the value of the property 
allows.

ถูาทรัพย์สนิที่ใหมูีราคาไม่พอกับการที่จะชำาระค่าภาร
ติดพนัไซรู ท่านวา่ผู้รับจะตูองชำาระแต่เพียงเท่าราคา
ทรัพย์สนิเท่าน้ัน

ถูาทรัพย์สนิที่ใหมูีราคาไม่พอกับการที่จะชำาระค่าภาร
ติดพนัไซรู ท่านวา่ผู้รับจะตูองชำาระแต่เพียงเท่าราคา
ทรัพย์สนิเท่าน้ัน

Ob.480 ๕๓๐ ๕๓๐
If the gift is subject to a charge, the liability of 

the donor for defects or eviction is the same as 
that of a seller, up to the amount of the charge 
only.

ถูาการใหูน้ันมีค่าภารติดพัน ท่านว่าผู้ใหูจะตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่อง ฤๅเพื่อการรอนสทิธิเช่นเดียวกัน
กับผู้ขาย แตท่่านจำากัดไวูว่าไม่เกินจำานวนค่าภารติดพนั

ถูาการใหูน้ันมีค่าภารติดพัน ท่านว่าผู้ใหูจะตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสทิธิเช่น
เดียวกันกับผู้ขาย แต่ทา่นจำากัดไวูว่าไม่เกินจำานวนค่าภาร
ติดพนั

- ๕๓๑ ๕๓๑
อนัผู้ใหูจะเรียกถอนคืนการใหูเพราะเหตุผู้รับประพฤติ

เนรคุณน้ัน ทา่นว่าอาจจะเรียกไดูแต่เพียงในกรณีดังจะ
กล่าวต่อไปน้ี

(๑) ถูาผู้รับไดูประทุษรูายต่อผู้ใหูเปนความผิดฐาน
อาญาอย่างรูายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณ
อาญา ฤๅ

(๒) ถูาผู้รับไดูทำาใหูผู้ใหูเสียช่ือเสียง ฤๅหมิน่ประมาทผู้
ใหูอย่างรูายแรง ฤๅ

(๓) ถูาผู้รับไดูบอกปัดไม่ยอมใหูสิ่งของจำาเปนเลี้ยงชีวิต

อนัผู้ใหูจะเรียกถอนคืนการใหูเพราะเหตุผู้รับประพฤติ
เนรคุณน้ัน ทา่นว่าอาจจะเรียกไดูแต่เพียงในกรณีดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี

(๑) ถูาผู้รับไดูประทุษรูายต่อผู้ใหูเป็นความผิดฐาน
อาญาอย่างรูายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาญา หรือ

(๒) ถูาผู้รับไดูทำาใหูผู้ใหูเสียช่ือเสียง หรอืหมิ่นประมาท
ผู้ใหูอย่างราูยแรง หรือ

(๓) ถูาผู้รับไดูบอกปัดไม่ยอมใหูสิ่งของจำาเป็นเลี้ยงชีวิต
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แก่ผู้ใหูในเวลาที่ผู้ใหยูากไรูและผู้รับยังสามารถจะ
ใหูไดู

แก่ผู้ใหูในเวลาที่ผู้ใหยูากไรูและผู้รับยังสามารถจะ
ใหูไดู

Ob.481 ๕๓๒ ๕๓๒
If the donee is convicted by a final judgment of

having intentionally and unlawfully caused the 
death of the donor, the heirs of the donor are 
entitled to claim cancellation of the gift by the 
Court.

ทายาทของผู้ใหูอาจเรียกใหูถอนคนืการใหูไดูแต่เฉภาะ
ในเหตุที่ผู้รับไดูฆ่าผู้ใหูตายโดยเจตนาและไม่ชอบดูวย
กฎหมาย ฤๅไดูกีดกันผู้ใหูไวูมิใหูถอนคืนการใหู

แต่วา่ผู้ใหูไดูฟูองคดีไวูแลูวอย่างใดโดยชอบ ทายาท
ของผู้ใหูจะว่าคดีอันน้ันต่อไปก็ไดู

ทายาทของผู้ใหูอาจเรียกใหูถอนคนืการใหูไดูแต่เฉพาะ
ในเหตุที่ผู้รับไดูฆ่าผู้ใหูตายโดยเจตนาและไม่ชอบดูวย
กฎหมาย หรือไดูกีดกันผู้ใหูไวูมิใหูถอนคืนการใหู

แต่วา่ผู้ใหูไดูฟูองคดีไวูแลูวอย่างใดโดยชอบ ทายาท
ของผู้ใหูจะว่าคดีอันน้ันต่อไปก็ไดู

Ob.485 ๕๓๓ ๕๓๓
The right of the heirs to claim cancellation is 

extinguished by prescription six months after the 
date of the death of the donor.

เมื่อผู้ใหูไดูใหูอภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ัน
แลูวก็ดี ฤๅเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวหกเดือนนับแต่เหตุเช่น
น้ันไดูทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืนการใหูไดูน้ัน
ก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการใหูไดูไม่

อน่ึง ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสิบปีภายหลัง
เหตุการณ์เช่นวา่น้ัน

เมื่อผู้ใหูไดูใหูอภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ัน
แลูวก็ดี หรือเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวหกเดือนนับแต่เหตุ
เช่นน้ันไดูทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคนืการใหูไดู
น้ันก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการใหูไดูไม่

อน่ึง ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสิบปีภายหลัง
เหตุการณ์เช่นวา่น้ัน

- ๕๓๔ ๕๓๔
เมื่อถอนคนืการใหู ท่านใหสู่งคืนทรัพย์สนิตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยลาภมิควรไดู
เมื่อถอนคนืการใหู ท่านใหสู่งคืนทรัพย์สนิตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยลาภมิควรไดู
- ๕๓๕ ๕๓๕

การใหูอันจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุ
เนรคุณไม่ไดู คือ

(๑) ใหูเปนบำาเหน็จสินจูางโดยแทู

การใหูอันจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุ
เนรคุณไม่ไดู คือ

(๑) ใหูเป็นบำาเหน็จสินจูางโดยแทู
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(๒) ใหูสิ่งที่มีคา่ภารติดพัน
(๓) ใหูโดยน่าที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหูในการสมรส

(๒) ใหูสิ่งที่มีคา่ภารติดพัน
(๓) ใหูโดยหนูาที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหูในการสมรส

Ob.486 ๕๓๖ ๕๓๖
A gift to take effect at the death of the donor is 

governed by the provisions of law concerning 
inheritance and wills.

การใหูอันจะใหูเปนผลต่อเมื่อผู้ใหูตายน้ัน ท่านใหู
บังคับดูวยบทกฎหมายว่าดูวยมฤดกและพินัยกรรม

การใหูอันจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ใหูตายน้ัน ท่านใหูบังคับ
ดูวยบทกฎหมายว่าดูวยมรดกและพินัยกรรม
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TITLE IV. — HIRE OF PROPERTY.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.487 ๕๓๗ ๕๓๗
A contract of hire of property or a lease is a 

contract whereby a person, called the lessor, 
agrees to let another person, called the lessee, 
have the use or profits of the property for a 
limited period of time, and the lessee agrees to 
pay therefor a remuneration called rent.

อนัว่าเช่าทรัพย์สินน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้ใหูเช่า ตกลงใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้เช่า 
ไดูใชูฤๅไดูรับประโยชน์ในทรัพย์สินอยา่งใดอย่างหน่ึงชัว่
ระยะเวลาอนัมีจำากัด และผู้เช่าตกลงจะใหูค่าเช่าเพื่อการ
น้ัน

อนัว่าเช่าทรัพย์สินน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้ใหูเช่า ตกลงใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้เช่า 
ไดูใชูหรือไดูรับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงชัว่
ระยะเวลาอนัมีจำากัด และผู้เช่าตกลงจะใหูค่าเช่าเพื่อการ
น้ัน

Ob.488 ๕๓๘ ๕๓๘
A lease of immove//able property is void unless 
made in writing.

If the lease is for more than three years, it is 
void unless also registered by the proper official.

เช่าอสังหาริมทรัพย์ หากมิไดูทำาเปนหนังสือ ท่านวา่ 
เปนโมฆะ

อน่ึงถูาเช่ากันมีกำาหนดกว่าสามปีข้ึนไป หากมิไดูจด
ทะเบียนต่อพนักงานผู้เปนเจูานา่ที่ดูวยไซรู ท่านวา่การเช่า
น้ันคงเปนอันสมบ้รณ์แต่เพียงสามปี

เช่าอสังหาริมทรัพย์น้ัน ถูามิไดูมหีลักฐานเป็นหนังสือ
อยา่งหน่ึงอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่ายที่ตูองรับผิดเป็นสำาคัญ
ทา่นว่าจะฟูองรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่ ถูาเช่ามีกำาหนด
กว่าสามปีข้ึนไป หรือกำาหนดตลอดอายุของผู้เช่าผู้ใหูเช่า
ไซรู หากมิไดูทำาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจูาหนาูที่ ท่านว่าการเช่าน้ัน จะฟูองรูองใหูบังคับคดีไดูแต่
เพียงสามปี

Ob.489 ๕๓๙ ๕๓๙
Costs of a contract of hire must be borne by 

both parties equally.
คา่ฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาเช่าน้ัน ค่ส้ัญญาพึงออกใชู

เสมอกันทั้งสองฝ่าย
คา่ฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาเช่น[=เช่า]น้ัน ค่้สัญญาพึง

ออกใชูเสมอกันทั้งสองฝ่าย
Ob.491 ๕๔๐ ๕๔๐
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No lease may be made for a period exceeding 

twenty years, provided that an existing lease may 
be renewed for a period not exceeding twenty 
years after the date of renewal.

อนัอสังหาริมทรัพย์ ท่านหูามมิใหูเช่ากันกำาหนดเวลา
เกินกว่าสามสิบปี ถูาไดูสัญญากันไวูเปนกำาหนดเวลานาน
กว่าน้ัน ท่านก็ใหลูดลงมาเปนสามสิบปี

อน่ึงกำาหนดเวลาเช่าดัง่กล่าวน้ี เมื่อสิ้นลงแลูวจะต่อ
สัญญาอีกก็ไดู แต่ตูองอย่าใหูเกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ
สัญญา

อนัอสังหาริมทรัพย์ ท่านหูามมิใหูเช่ากันกำาหนดเวลา
เกินกว่าสามสิบปี ถูาไดูสัญญากันไวูเป็นกำาหนดเวลานาน
กว่าน้ัน ท่านก็ใหลูดลงมาเป็นสามสิบปี

อน่ึงกำาหนดเวลาเช่าดัง่กล่าวน้ี เมื่อสิ้นลงแลูวจะต่อ
สัญญาอีกก็ไดู แต่ตูองอย่าใหูเกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ
สัญญา

Ob.492

Leases made or renewed for more than twenty 
years are valid for twenty years only.

Ob.493 ๕๔๑ ๕๔๑
A lease may be made for the duration of the life

of the lessor or of the lessee.
สัญญาเช่าน้ัน จะทำากันเปนกำาหนดว่าตลอดอายุของผู้

ใหูเช่าฤๅของผู้เช่าก็ใหูทำาไดู
สัญญาเช่น[=เช่า]น้ัน จะทำากันเป็นกำาหนดวา่ตลอด

อายุของผู้ใหูเช่าหรือของผู้เช่าก็ใหูทำาไดู

Ob.494 ๕๔๒ ๕๔๒
When several persons claim the same movable 

property under different leases, the lessee who 
has first taken possession of the property by 
virtue of his 1ease shall be preferred.

บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อนัเดียวกัน
อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไป
อย่้ในเง้ือมมือผู้เช่าคนใดก่อนดูวยสัญญาเช่าทรัพย์น้ัน คน
น้ันมีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อนัเดียวกัน 
อาศัยม้ลสัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไป
อย่้ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนดูวยสัญญาเช่าทรัพย์น้ัน 
คนน้ันมีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

Ob.495 ๕๔๓ ๕๔๓
When several persons claim the same 

immovable property under different leases:
1) if none of the leases is required by law to be 

registered, the lessee who has first taken 
possession of the property by virtue of his lease 
shall be preferred:

2) if all the leases are required by law to be 

บุคคลหลายคนเรียกรอูงเอาอสังหาริมทรัพย์อัน
เดียวกัน อาศัยมล้สัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านใหู
วินิจฉัยดัง่ต่อไปน้ี

(๑) ถูาการเช่าน้ันเปนประเภทซ่ึงมิไดูบังคับไวูโดย
กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ทา่นใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึง
ไดูทรัพย์สินไปไวูในเง้ือมมือก่อนดูวยสัญญาเช่า

บุคคลหลายคนเรียกรอูงเอาอสังหาริมทรัพย์อัน
เดียวกัน อาศัยมล้สัญญาเช่าม้ลสัญญาต่างราย ท่านใหู
วินิจฉัยดัง่ต่อไปน้ี

(๑) ถูาการเช่าน้ันเป็นประเภทซ่ึงมิไดูบังคับไวูโดย
กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ทา่นใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึง
ไดูทรัพย์สินไปไวูในครอบครองก่อนดูวยสัญญาเช่า
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registered the lessee whose lease was first 
registered shall be preferred;

3) if there is a conflict between a lease which is
required by law, and a lease which is not required
by law, to be registered, the lessee whose lease 
has been registered[,] shall be preferred unless 
the other lessee has taken possession of the 
property by virtue of his lease before the date of 
registration.

ของตนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ
(๒) ถูาการเช่าทุกๆ รายเปนประเภทซ่ึงบังคับไวูโดย

กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ทา่นใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึง
ไดูจดทะเบียนการเช่าของตนก่อนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่า
คนอื่น ๆ

(๓) ถูาการเช่ามีทั้งประเภทซ่ึงตูองจดทะเบียนและ
ประเภทซ่ึงไม่ตูองจดทะเบียนตามกฎหมายยนักัน
อย่้ไซรู ท่านวา่ผู้เช่าที่ไดูจดทะเบียนการเช่าของตน
ก่อนน้ัน มสีิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ เวูนแต่ผู้เช่าคนอื่น
จะไดูทรัพย์สินน้ันไปไวูในเง้ือมมือดูวยการเช่าของ
ตนเสียแต่ก่อนวนัจดทะเบียนน้ันแลูว

ของตนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ
(๒) ถูาการเช่าทุกๆ รายเป็นประเภทซ่ึงบังคับไวูโดย

กฎหมายว่าตูองจดทะเบียน ทา่นใหูถือว่าผู้เช่าซ่ึง
ไดูจดทะเบียนการเช่าของตนก่อนน้ัน มีสิทธิยิ่งกว่า
คนอื่น ๆ

(๓) ถูาการเช่ามีทั้งประเภทซ่ึงตูองจดทะเบียนและ
ประเภทซ่ึงไม่ตูองจดทะเบียนตามกฎหมายยนักัน
อย่้ไซรู ท่านวา่ผู้เช่าที่ไดูจดทะเบียนการเช่าของตน
ก่อนน้ัน มสีิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ เวูนแต่ผู้เช่าคนอื่น
จะไดูทรัพย์สินน้ันไปไวูในครอบครองดูวยการเช่า
ของตนเสียแต่ก่อนวันจดทะเบียนน้ันแลูว

Ob.544 ๕๔๔ ๕๔๔
Unless otherwise provided by the lease, a 

lessee can [not] sublet or transfer his rights in the 
whole or part of the property hired to a third 
person.

ทรัพย์สนิซ่ึงเช่าน้ัน ผู้เช่าจะใหูเช่าช่วง ฤๅแบ่งใหูเช่า
ช่วงต่อไปอีกทอดหน่ึงก็ดี ฤๅโอนสิทธิของตนอันมีใน
ทรัพย์สนิน้ัน ไม่ว่าทั้งหมดฤๅแต่บางส่วน ใหูแก่บุคคล
ภายนอกก็ดี ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่ เวูนแต่จะไดูตกลงกัน
ไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถูาผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอนัน้ี ผู้ใหูเช่าจะเลิก
สัญญาเสียก็ไดู

ทรัพย์สนิซ่ึงเช่าน้ัน ผู้เช่าจะใหูเช่าช่วงหรือโอนสิทธิ
ของตนอนัมีในทรัพย์สนิน้ัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ใหูแก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่ เวูนแต่จะไดู
ตกลงกันไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถูาผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอนัน้ี ผู้ใหูเช่าจะบอก
เลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.545

If a lessee sublets or transfers his rights in the 
whole or part of the property hired contrary to the
provisions of the lease, the lessor may determine 
the contract.

Ob.546 ๕๔๕ ๕๔๕
In case of transfer or sublease, the original 

lessee remains liable to the lessor for any 
ถูาผู้เช่าเอาทรัพย์สินซ่ึงตนเช่าไปใหูผู้อื่นเช่าช่วงอีก ถูาผู้เช่าเอาทรัพย์สินซ่ึงตนเช่าไปใหูผู้อื่นเช่าช่วงอีก
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obligations arising out of the original lease. ทอดหน่ึงโดยชอบ ท่านวา่ผู้เช่าช่วงย่อมตูองรับผิดต่อผู้ใหู

เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่าน้ี หากผู้เช่าช่วงจะไดูใชูค่า
เช่าใหูแก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกข้ึนเป
นขูอต่อสู้ผู้ใหูเช่าไดูไม่

อน่ึงบทบัญญัติอันน้ี ไม่หูามการที่ผู้ใหูเช่าจะใชูสิทธิ
ของตนต่อผู้เช่า

ทอดหน่ึงโดยชอบ ท่านวา่ผู้เช่าช่วงย่อมตูองรับผิดต่อผู้ใหู
เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่าน้ี หากผู้เช่าช่วงจะไดูใชูค่า
เช่าใหูแก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกข้ึน
เป็นขูอต่อสู้ผู้ใหูเช่าไดูไม่

อน่ึงบทบัญญัติอันน้ี ไม่หูามการที่ผู้ใหูเช่าจะใชูสิทธิ
ของตนต่อผู้เช่า

CHAPTER II.

DUTIES AND LIABILITIES OF THE LESSOR. 

หมวด ๒ น่าที่และความรับผิดของผู้ใหูเช่า หมวด ๒ หนูาท่ีและความรับผิดของผู้ใหูเช่า

Ob.497 ๕๔๖ ๕๔๖
The lessor is bound to deliver the property 

hired in such a condition as renders it fit for 
ordinary purposes or for the purposes appearing 
from the contract.

ผู้ใหูเช่าจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงใหูเช่าน้ันในสภาพ
อนัซ่อมแซมดีแลูว

ผู้ใหูเช่าจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงใหูเช่าน้ันในสภาพ
อนัซ่อมแซมดีแลูว

Ob.499 ๕๔๗ ๕๔๗
The lessor is bound to reimburse to the lessee 

any necessary expenses incurred by him for the 
preservation of the property hired, except 
expenses for ordinary maintenance and petty 
repairs.

ผู้เช่าตูองเสียคา่ใชูจ่ายไปโดยความจำาเปนและสมควร
เพื่อรักษาทรัพย์สินซ่ึงเช่าน้ันเท่าใด ผู้ใหูเช่าจำาตูองชดใชู
ใหูแก่ผู้เช่า เวูนแต่ค่าใชูจ่ายเพื่อบำารุงรักษาตามปกติและ
เพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กนูอย

ผู้เช่าตูองเสียคา่ใชูจ่ายไปโดยความจำาเป็นและสมควร
เพื่อรักษาทรัพย์สินซ่ึงเช่าน้ันเท่าใด ผู้ใหูเช่าจำาตูองชดใชู
ใหูแก่ผู้เช่า เวูนแต่ค่าใชูจ่ายเพื่อบำารุงรักษาตามปกติและ
เพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กนูอย

Ob.500 ๕๔๘ ๕๔๘
In case of delivery in unsuitable condition, the 

lessee may determine the contract.
ถูาผู้ใหูเช่าส่งมอบทรัพย์สินโดยสภาพไม่เหมาะแก่

ประโยชน์อนัมุ่งจะใชู ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู
ถูาผู้ใหูเช่าส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงเช่าน้ันโดยสภาพไม่

เหมาะแก่การใชูเพื่อประโยชนท์ี่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิก
สัญญาก็ไดู
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Ob.501 ๕๔๙ ๕๔๙
In case of a defect existing in the property hired

and impairing its fitness for ordinary purposes or 
for the purposes appearing from the lease, the 
lessee may determine the contract.

The foregoing provision applies whether the 
lessor knew or did not know of the existence of 
the defect.

A property hired which is not kept in good 
order and repair is a defective property within the
meaning of this section.

การส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ใหู
เช่าในกรณีชำารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งขูอ
สัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดก็ดี เหล่าน้ี ท่านใหูบังคับดูวย
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยการซ้ือ
ขายอนุโลมความตามควร

การส่งมอบทรัพย์สินซ่ึงเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ใหู
เช่าในกรณีชำารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งขูอ
สัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดก็ดี เหล่าน้ี ท่านใหูบังคับดูวย
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยการซ้ือ
ขายอนุโลมความตามควร

Ob.506

The lessor is liable for the consequences of any
disturbance caused to the peaceful possession of 
the lessee by any person having a right over the 
property hired.

Ob.516

Non-liability in matter of hire of properties is 
governed by the provisions of this Code 
concerning sale.

Ob.498 ๕๕๐ ๕๕๐
The lessor is bound to keep the property hired 

in good order and repair during the continuance 
of the contract.

In case of houses or other buildings, this 

ผู้ใหูเช่าย่อมตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องอันเกิด
ข้ึนในระหว่างเวลาเช่า และผู้ใหูเช่าตูองจัดการซ่อมแซม
ทุกอยา่งบันดาซ่ึงเปนการจำาเปนข้ึน เวูนแต่การซ่อมแซม

ผู้ใหูเช่าย่อมตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องอันเกิด
ข้ึนในระวาง[=ระหว่าง]เวลาเช่า และผู้ใหูเช่าตูองจัดการ
ซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซ่ึงเป็นการจำาเป็นข้ึน เวูนแต่การ
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includes at least the repairing of the roofs, timber,
walls and floors, and the repainting of the inside 
and outside at reasonable intervals.

ชนิดซ่ึงมีกฎหมายฤๅจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงตูองทำา
เอง

ซ่อมแซมชนิดซ่ึงมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะ
พึงตูองทำาเอง

Ob.503 ๕๕๑ ๕๕๑
If the defect is not such as would deprive the 

lessee of the use and profits of the property hired,
and can be remedied by the lessor, the lessee 
must first notify. the lessor to make it good. If the
defect is not made good within a reasonable time,
the lessee may determine the contract.

ถูาความจำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สนิซ่ึงเช่าน้ันไม่เปน
เหตุถึงแก่ผู้เช่าจะตูองปราศจากการใชู ฤๅการทำาประโยชน์
และผู้ใหูเช่ายังแกูไขไดูไซรู ผู้เช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้ใหู
เช่าใหูจัดการแกูไขความจำารุดบกพร่องน้ันก่อน ถูาและผู้
ใหูเช่าไม่จัดทำาใหคูืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอก
เลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาความจำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สนิซ่ึงเช่าน้ันไม่เป็น
เหตุถึงแก่ผู้เช่าจะตูองปราศจากการใชูและประโยชน ์และ
ผู้ใหูเช่ายังแกูไขไดูไซรู ผู้เช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้ใหูเช่าใหู
จัดการแกูไขความจำารุดบกพร่องน้ันก่อน ถูาและผู้ใหูเช่า
ไม่จัดทำาใหูคืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ไดู หากว่าความจำารุดบกพร่องน้ันรูายแรงถึง
สมควรจะทำาเช่นน้ัน

CHAPTER III.

DUTIES AND LIABILITIES OF THE LESSEE.

หมวด ๓ น่าที่และความรับผิดของผู้เช่า หมวด ๓ หนูาที่และความรับผิดของผู้เช่า

Ob.517 ๕๕๒ ๕๕๒
The lessee cannot use the property hired for 

purposes other than ordinary purposes or 
purposes appearing from the contract.

อนัผู้เช่าจะใชูทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจาก
ที่ใชูกันตามประเพณีนิยมปรกติ ฤๅการดังกำาหนดไวูใน
สัญญาน้ัน ท่านว่าหาอาจจะทำาไดูไม่

อนัผู้เช่าจะใชูทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจาก
ที่ใชูกันตามประเพณีนิยมปกติ หรือการดัง่กำาหนดไวูใน
สัญญาน้ัน ท่านว่าหาอาจจะทำาไดูไม่

Ob.518 ๕๕๓ ๕๕๓
The lessee is bound to take as much care of the 

property hired as a person of ordinary prudence 
would take of his own property.

ผู้เช่าจำาตูองสงวนทรัพย์สินที่เช่าน้ันเสมอกับที่
วิญญ้ชนสงวนจะพึงสงวนทรัพย์สนิของตนเอง และตูอง
บำารุงรักษาทั้งทำาการซ่อมแซมเล็กนูอยดูวย

ผู้เช่าจำาตูองสงวนทรัพย์สินที่เช่าน้ันเสมอกับที่
วิญญ้ชนสงวนจะพึงสงวนทรัพย์สนิของตนเอง และตูอง
บำารุงรักษาทั้งทำาการซ่อมแซมเล็กนูอยดูวย

Ob.519
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Ordinary maintenance and petty repairs shall be

borne by the lessee.

Ob.520 ๕๕๔ ๕๕๔
If the lessee uses the property hired contra to 

the provisions of Sections// 517, 518 or 519, or 
contra to the terms of the contract, the lessor may
notify the lessee to comply with such provisions 
or terms, and if the lessee fails to comply with 
such notice, the lesson may determine the 
contract.

ถูาผู้เช่ากระทำาฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒, ๕๕๓ 
ฤๅฝ่าฝืนขูอสัญญา ผู้ใหูเช่าจะบอกกล่าวใหูผู้เช่าปฏิบัติใหู
ถ้กตูองตามบทกฎหมาย ฤๅขูอสัญญาน้ันๆ ก็ไดู ถูาและผู้
เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามที่บอกกล่าวไปน้ันไซรู ท่านว่า
ผู้ใหูเช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาผู้เช่ากระทำาฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒ มาตรา
๕๕๓ หรือฝ่าฝืนขูอสัญญา ผู้ใหูเช่าจะบอกกล่าวใหูผู้เช่า
ปฏิบัติใหูถ้กตูองตามบทกฎหมายหรือขูอสัญญาน้ันๆ ก็ไดู
ถูาและผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ท่านว่าผู้ใหูเช่าจะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.522 ๕๕๕ ๕๕๕
The lessee is bound to allow the lessor or his 

agents to inspect the property hired at reasonable 
times and intervals.

ผู้เช่าจำาตูองยอมใหูผู้ใหูเช่าฤๅตัวแทนของผู้ใหูเช่าเขูา
ตรวจด้ทรัพย์สินที่เช่าเปนครั้งคราวโดยระยะเวลาอนั
สมควร

ผู้เช่าจำาตูองยอมใหูผู้ใหูเช่าหรือตัวแทนของผู้ใหูเช่า
เขูาตรวจด้ทรัพย์สนิที่เช่าเป็นครั้งคราว ในเวลาและระยะ
อนัสมควร

Ob.523 ๕๕๖ ๕๕๖
The lessee is bound to allow the lessor to do 

whatever is necessary for keeping the property in 
good order and repair and for its preservation, 
provided that if the lessee is deprived thereby of 
the use or profits of the property hired he is 
entitled either to determination of the lease or to a
decrease of rent proportionate to the period of 
deprivation.

ถูามีเหตุจะตูองซ่อมแซมทรัพย์สินซ่ึงเช่าน้ันเปนการ
เร่งรอูนในระหว่างเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าตูองยอมใหูผู้ใหูเช่า
ทำาการซ่อมแซม แมูการน้ันจะทำาความลำาบากแก่ตน และ
ทำาใหูตนตูองปราศจากไดูใชูสอยทรัพย์สินน้ันไปบางส่วนก็
ตูองยอม แต่ถูาการซ่อมแซมน้ันกินเวลากว่าสี่สิบวนัข้ึน
ไป ท่านใหูลดค่าเช่าลงตามส่วน ถูาการซ่อมแซมเปน
สภาพถึงแก่จะใชูทรัพย์สนิน้ันเพื่อการพักอาศัยอย่้ไม่ไดูที
เดียว ท่านวา่ผู้เช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาในระวางเช่ามีเหตุจะตูองซ่อมแซมทรัพย์สินซ่ึงเช่า
น้ันเป็นการเร่งรูอน และผู้ใหูเช่าประสงค์จะทำาการอัน
จำาเป็นเพื่อจะซ่อมแซมเช่นว่าน้ันไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะไม่
ยอมใหูทำาน้ันไม่ไดู แมูถึงว่าการน้ันจะเป็นความไม่สะดวก
แก่ตน ถูาการซ่อมแซมเป็นสภาพซ่ึงตูองกินเวลานานเกิน
สมควร จนเป็นเหตุใหทูรัพย์สินน้ันไม่เหมาะแก่การที่จะใชู
เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู
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Ob.524 ๕๕๗ ๕๕๗
In any of the following cases:
1) If the property hired is in need of repairs by 

the lessor, or
2) If a preventive measure is required for 

avoiding a danger, or
3) If a third person encroaches on the property 

hired or claims a right over it,
the lessee shall forth with inform the lessor of 

the occurrence, unless the lessor already has 
knowledge of it.

If the lessee fails to inform the lessor, the lessee
is liable to the lessor for any injury resulting from
the delay.

ในกรณีอย่างใดๆ ดังกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาทรัพย์สินที่เช่าน้ันชำารุดควรที่ผู้ใหูเช่าจะตูอง

ซ่อมแซมก็ดี 
(๒) ถูาจะตูองจัดการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อปัดปูอง

ภยันตรายแก่ทรัพย์สนิน้ันก็ดี
(๓) ถูาบุคคลภายนอกรุกลำ้ าเขูามาในทรัพย์สนิที่เช่า ฤๅ

เรียกอูางสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงเหนือทรัพย์สินน้ันก็
ดี

ในเหตุดัง่กล่าวน้ัน ใหูผู้เช่าแจูงเหตุแก่ผู้ใหูเช่าโดย
พลนั เวูนแต่ผู้ใหูเช่าจะไดูทราบเหตุน้ันอย่้ก่อนแลูว

ถูาผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ีไซรู ท่าน
ว่าผู้เช่าจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในเมื่อผู้ใหูเช่าตูองเสีย
หายอย่างใดๆ เพราะความละเลยชักชูาของผู้เช่าน้ัน

ในกรณีอย่างใดๆ ดัง่กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาทรัพย์สินที่เช่าน้ันชำารุดควรที่ผู้ใหูเช่าจะตูอง

ซ่อมแซมก็ดี 
(๒) ถูาจะตูองจัดการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อปัดปูอง

ภยันตรายแก่ทรัพย์สนิน้ันก็ดี
(๓) ถูาบุคคลภายนอกรุกลำ้ าเขูามาในทรัพย์สนิที่เช่า 

หรือเรียกอูางสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงเหนือทรัพย์สิน
น้ันก็ดี

ในเหตุดัง่กล่าวน้ัน ใหูผู้เช่าแจูงเหตุแก่ผู้ใหูเช่าโดย
พลนั เวูนแต่ผู้ใหูเช่าจะไดูทราบเหตุน้ันอย่้ก่อนแลูว

ถูาผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ีไซรู ท่าน
ว่าผู้เช่าจะตูองรับผิดต่อผู้ใหูเช่าในเมื่อผู้ใหูเช่าตูองเสีย
หายอย่างใดๆ เพราะความละเลยชักชูาของผู้เช่าน้ัน

Ob.525 ๕๕๘ ๕๕๘
The lessee may not make any alteration in, or 

addition to, the property hired without the 
permission of the lessor.

อนัทรัพย์สินที่เช่าน้ัน ถูามิไดูรับอนุญาตของผู้ใหูเช่า
ก่อน ผู้เช่าจะทำาการดัดแปลงฤๅต่อเติมอยา่งหน่ึงอย่างใด
หาไดูไม่ ถูาและผู้เช่าทำาไปโดยมิไดูรับอนุญาตของผู้ใหูเช่า
เช่นน้ันไซรู เมื่อผู้ใหูเช่าเรียกรูอง ผู้เช่าจะตูองทำาใหู
ทรัพย์สนิน้ันกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะตูองรับผิดต่อผู้ใหู
เช่าในความส้ญหายฤๅบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การ
ดัดแปลงต่อเติมน้ันดูวย

อนัทรัพย์สินที่เช่าน้ัน ถูามิไดูรับอนุญาตของผู้ใหูเช่า
ก่อน ผู้เช่าจะทำาการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหน่ึงอย่าง
ใดหาไดูไม่ ถูาและผู้เช่าทำาไปโดยมิไดูรับอนุญาตของผู้ใหู
เช่าเช่นน้ันไซรู เมื่อผู้ใหูเช่าเรียกรูอง ผู้เช่าจะตูองทำาใหู
ทรัพย์สนิน้ันกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะตูองรับผิดต่อผู้ใหู
เช่าในความส้ญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การ
ดัดแปลงต่อเติมน้ันดูวย

Ob.527

If the lessee makes additions or alterations 
without the permission of the lessor, he is not 
entitled to reimbursement, but he is allowed, at 
the extinction of the lease, to take away whatever 
he added to the property, provided that he puts 
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[the] property in its former condition.

Ob.528 ๕๕๙ ๕๕๙
If no time for payment of rent is fixed by the 

contract or by custom, the rent must be paid at 
the end of each period for which it is stipulated, 
that is to say: if a property is leased at so much 
per year, the rent is payable at the end of each 
year; if a property is leased at so much per 
month, the rent is payable at the end of each 
month.

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาฤๅโดยจารีตประเพณีว่าจะพึง
ชำาระค่าเช่า ณ เวลาใด ทา่นใหูชำาระเมื่อสิ้นระยะเวลาอัน
ไดูตกลงกันไวูทุกคราวไป กล่าวคือว่าถูาเช่ากันเปนรายปีก็
พึงชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถูาเช่ากันเปนรายเดือนก็พึงชำาระ
คา่เช่าเมื่อสิ้นเดือน

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าจะ
พึงชำาระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านใหูชำาระเมื่อสิ้นระยะเวลา
อนัไดูตกลงกันไวูทุกคราวไป กล่าวคือว่าถูาเช่ากันเป็นราย
ปีก็พึงชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถูาเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึง
ชำาระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือน

Ob.529 ๕๖๐ ๕๖๐
In case of non-payment of rent, the lessor may 

determine the contract.
But, if the rent be payable monthly or at longer 

intervals, the lessor must first notify the lessee to 
pay it within a period of not less than fifteen 
days.

ถูาผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า ผู้ใหูเช่าจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู
แต่ถูาคา่เช่าน้ันจะพึงส่งเปนรายเดือน ฤๅส่งเปนระยะ

เวลายาวกว่ารายเดือนข้ึนไป ผู้ใหูเช่าตูองบอกกล่าวแก่ผู้
เช่าก่อนว่าใหูชำาระค่าเช่าภายในเวลาใด ซ่ึงพึงกำาหนดอย่า
ใหูนูอยกว่าสิบหาูวัน

ถูาผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า ผู้ใหูเช่าจะบอกเลิกสัญญาเสีย
ก็ไดู

แต่ถูาคา่เช่าน้ันจะพึงส่งเป็นรายเดือน หรอืส่งเป็น
ระยะเวลายาวกว่ารายเดือนข้ึนไป ผู้ใหูเช่าตูองบอกกล่าว
แก่ผู้เช่าก่อนว่าใหูชำาระค่าเช่าภายในเวลาใด ซ่ึงพึงกำาหนด
อยา่ใหูนูอยกว่าสิบหูาวัน

Ob.531 ๕๖๑ ๕๖๑
If no written description of the condition of the 

property hired has been made and signed by both 
parties, the lessee is presumed to have received 
the property hired in good order and repair.

ถูามิไดูทำาหนังสือลงลายมือช่ือของค่้สัญญาแสดงไวูต่อ
กันวา่ทรัพย์สินที่ใหูเช่ามีสภาพเปนอย่้อยา่งไร ท่านใหูสนั
นิฐานไวูก่อนว่าผู้เช่าไดูรับทรัพย์สินที่เช่าน้ันไปโดยสภาพ
อนัซ่อมแซมดีแลูว และเมื่อเลิกสัญญา ฤๅสัญญาระงับไป 
ผู้เช่าก็ตูองส่งคนืทรัพย์สินในสภาพเช่นน้ัน เวูนแต่จะ

ถูามิไดูทำาหนังสือลงลายมือช่ือของค่้สัญญาแสดงไวูต่อ
กันวา่ทรัพย์สินที่ใหูเช่ามีสภาพเป็นอย่้อยา่งไร ท่านใหูสนั
นิฐานไวูก่อนว่าผู้เช่าไดูรับทรัพย์สินที่เช่าน้ันไปโดยสภาพ
อนัซ่อมแซมดีแลูว และเมื่อสัญญาไดูเลิกหรือระงับลง ผู้
เช่าก็ตูองส่งคืนทรัพย์สินในสภาพเช่นน้ัน เวูนแต่จะพิส้จน์
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พิส้จน์ไดูว่าทรัพย์สินน้ันมิไดูซ่อมแซมไวูดีในขณะที่ส่ง
มอบ

ไดูว่าทรัพย์สนิน้ันมิไดูซ่อมแซมไวูดีในขณะที่ส่งมอบ

Ob.530(II)(III) ๕๖๒ ๕๖๒
He [=lessee] is liable for any loss or damage 

caused during the continuance of the lease by his 
own fault or by the fault of the persons who are 
living with him.

He is not liable for loss or damage resulting 
from the agreed or lawful use of the property 
hired.

ผู้เช่าจะตูองรับผิดในความส้ญหายฤๅบุบสลายอย่าง
ใดๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สนิที่เช่า เพราะความผิดของผู้
เช่าเอง ฤๅของบุคคลซ่ึงอย่้กับผู้เช่า ฤๅของผู้เช่าช่วง

แต่ผู้เช่าไม่ตูองรับผิดในความศ้นยห์ายฤๅบุบสลายอัน
เกิดแต่การใชูทรัพย์สนิน้ันโดยชอบ

ผู้เช่าจะตูองรับผิดในความส้ญหายหรือบุบสลายอย่าง
ใดๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สนิที่เช่า เพราะความผิดของผู้
เช่าเอง หรือของบุคคลซ่ึงอย่้กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง

แต่ผู้เช่าไม่ตูองรับผิดในความส้ญหายหรือบุบสลายอัน
เกิดแต่การใชูทรัพย์สนิน้ันโดยชอบ

Ob.532 ๕๖๓ ๕๖๓
The obligations incurred by the lessee towards 

the lessor in connection with the lease are 
extinguished by prescription six months after the 
restoration of the property hired.

คดอีันผู้ใหูเช่าจะฟูองผู้เช่าเก่ียวแก่สัญญาเช่นน้ัน ท่าน
หูามมิใหูฟูองเมื่อพนูกำาหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคนื
ทรัพย์สนิที่เช่า

คดอีันผู้ใหูเช่าจะฟูองผู้เช่าเก่ียวแก่สัญญาเช่นน้ัน ท่าน
หูามมิใหูฟูองเมื่อพนูกำาหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคนื
ทรัพย์สนิที่เช่า

CHAPTER IV.

EXTINCTION OF THE LEASE.

หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า

Ob.534 ๕๖๔ ๕๖๔
A lease is extinguished at the end of the agreed 

period without notice.
อนัสัญญาเช่าน้ัน ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำาหนด

เวลาที่ไดูตกลงกันไวู มพิักตูองบอกกล่าวก่อน
อนัสัญญาเช่าน้ัน ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำาหนด

เวลาที่ไดูตกลงกันไวู มพิักตูองบอกกล่าวก่อน
Ob.535 ๕๖๕ ๕๖๕
A lease of garden land is presumed to be made 

for one year.
การเช่าถือสวนน้ัน ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากัน

ปีหน่ึง
การเช่าถือสวนน้ัน ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากัน

ปีหน่ึง
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A lease of paddy land is presumed to be made 

for the agricultural year.
การเช่านาก็ใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันตลอดฤด้ทำา

นาปีหน่ึง
การเช่านาก็ใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเช่ากันตลอดฤด้ทำา

นาปีหน่ึง
Ob.536 ๕๖๖ ๕๖๖

If no period is agreed upon or presumed, either 
party can determine the lease at the end of each 
period of payment of rent, provided that such 
party gives notice to the other of at least one rent 
period.

In no such case need more than two months 
notice be given.

ถูากำาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกัน ฤๅไม่
พึงสนันิษฐานไดูไซรู ท่านวา่ค่้สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิก
สัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำาหนดชำาระค่า
เช่าก็ไดูทุกระยะ แต่ตูองบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหน่ึงใหรูู้ตัว
ก่อนชัว่กำาหนดเวลาชำาระค่าเช่าระยะหน่ึงเปนอย่างนูอย 
แต่ไม่จำาตูองบอกกล่าวล่วงน่ากว่าสองเดือน

ถูากำาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกัน หรือ
ไม่พึงสันนิษฐานไดูไซรู ท่านว่าค่้สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิก
สัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำาหนดชำาระค่า
เช่าก็ไดูทุกระยะ แต่ตูองบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหน่ึงใหรูู้ตัว
ก่อนชัว่กำาหนดเวลาชำาระค่าเช่าระยะหน่ึงเป็นอย่างนูอย 
แต่ไม่จำาตูองบอกกล่าวล่วงหนูากว่าสองเดือน

Ob.537 ๕๖๗ ๕๖๗
If the whole of the property hired is lost, the 

lease is extinguished.
ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูเช่าส้ญหายไปทั้งหมดไซรู ท่านว่า

สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปดูวย
ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูเช่าส้ญหายไปทั้งหมดไซรู ท่านว่า

สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปดูวย
Ob.538 ๕๖๘ ๕๖๘
If part only of the property hired is lost, the 

Court may, according to the circumstances of the 
case, either determine the lease or reduce the rent 
proportionately.

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูเช่าส้ญหายไปแต่เพียงบางส่วน และ
มิไดูเปนเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะเรียกใหู
ลดค่าเช่าลงตามส่วนทีส่้ญหายก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ัน ถูาผู้เช่าไม่สามารถใชูสอยทรัพย์ส่วนที่
ยังคงเหลืออย่้น้ันสำาเร็จประโยชน์ไดูดัง่ที่ไดูมุ่งหมายเขูาทำา
สัญญาเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงใหูเช่าส้ญหายแต่เพียงบางส่วน และ
มิไดูเป็นเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะเรียกใหู
ลดค่าเช่าลงตามส่วนทีศ่้นย์หายก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ัน ถูาผู้เช่าไม่สามารถใชูซอยทรัพย์ส่วนที่
ยังคงเหลืออย่้น้ันสำาเร็จประโยชน์ไดูดัง่ที่ไดูมุ่งหมายเขูาทำา
สัญญาเช่าไซรู ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.539 ๕๖๙ ๕๖๙
A lease is not extinguished by the transfer of อนัสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์น้ันย่อมไม่ระงับไปเพราะ อนัสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์น้ันย่อมไม่ระงับไปเพราะ
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the ownership of the property hired.

The transferee is entitled to the rights and is 
subject to the duties of the transferor towards the 
lessee.

เหตุโอนกรรมสิทธิท์รัพย์สนิซ่ึงใหูเช่า
ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและน่าที่ของผู้โอนซ่ึงมีต่อผู้

เช่าน้ันดูวย

เหตุโอนกรรมสิทธิท์รัพย์สนิซ่ึงใหูเช่า
ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหนูาที่ของผู้โอนซ่ึงมีต่อ

ผู้เช่าน้ันดูวย

Ob.542 ๕๗๐ ๕๗๐
If after the lease is determined or extinguished 

the lessee remains in possession, and the lessor 
knowing thereof does not object, the lease is 
deemed to have been renewed upon the 
conditions described in Section 536.

ในเมื่อสิ้นกำาหนดเวลาซ่ึงไดูตกลงกันไวูน้ัน ถูาผู้เช่ายัง
คงครองทรัพย์สินอย่้ และผู้ใหูเช่ารู้ความน้ันไม่ทักทูวงไซรู
ทา่นใหูถือว่าค่้สัญญาเปนอนัไดูทำาสัญญาใหม่ต่อไปไม่มี
กำาหนดเวลา

ในเมื่อสิ้นกำาหนดเวลาซ่ึงไดูตกลงกันไวูน้ัน ถูาผู้เช่ายัง
คงครองทรัพย์สินอย่้ และผู้ใหูเช่ารู้ความน้ันไม่ทักทูวงไซรู
ทา่นใหูถือว่าค่้สัญญาเป็นอนัไดูทำาสัญญาใหม่ต่อไปไม่มี
กำาหนดเวลา

Ob.543 ๕๗๑ ๕๗๑
If a lease of paddy land is extinguished, 

determined or cancelled after the lessee has 
planted the paddy, the lessee is entitled to remain 
in possession till the harvest is finished, on 
paying the rent.

ถูาสัญญาเช่าทีน่าระงับลง ฤๅเลิก ฤๅเพิกถอน เมื่อผู้
เช่าไดูเพาะปล้กขูาวแลูวไซรู ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสิทธิที่จะ
ครองนาน้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก่ียวเก็บ แต่ตูองเสีย
คา่เช่า

ถูาสัญญาเช่าทีน่าไดูเลิกหรือระงับลง เมื่อผู้เช่าไดูเพาะ
ปล้กขูาวแลูวไซรู ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสิทธิที่จะครองนาน้ัน
ต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก่ียวเก็บ แต่ตูองเสียค่าเช่า
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 - ลักษณ ๕ เช่าซือ้ ลักษณะ ๕ เช่าซือ้

- ๕๗๒ ๕๗๒
อนัว่าเช่าซ้ือน้ัน คือสัญญาซ่ึงเจูาของทรัพย์สินใหูเช่า 

และใหคูำามัน่วา่จะขายทรัพย์สนิน้ันใหูแก่ผู้เช่าเมื่อใชูเงิน
เปนจำานวนเท่าน้ันเท่าน้ีคราว

สัญญาเช่าซ้ือน้ัน หากมิไดูทำาเปนหนังสือ ทา่นว่าเปน
โมฆะ

อนัว่าเช่าซ้ือน้ัน คือสัญญาซ่ึงเจูาของเอาทรัพย์สินออก
ใหูเช่า และใหูคำามัน่ว่าจะขายทรัพย์สินน้ัน หรือวา่จะใหู
ทรัพย์สนิน้ันตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเง่ือนไขที่ผู้เช่าไดูใชู
เงินเป็นจำานวนเท่าน้ันเท่าน้ีคราว

สัญญาเช่าซ้ือน้ัน ถูาไม่ทำาเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็น
โมฆะ

- ๕๗๓ ๕๗๓
ผู้เช่าจะเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ไดูดูวยส่งมอบ

ทรัพย์สนิกลับคืนใหูแก่เจูาของโดยเสียค่าใชูจ่ายของ
ตนเอง

เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินกลับคนืเช่นว่าแลูว ใหูเจูาของ
คนืเงินหน่ึงในสามของจำานวนเงินที่ผู้เช่าไดูใหูไวู ฤๅเปน
จำานวนเงินมากนูอยเท่าใดแลูวแต่สัญญาจะตกลงกัน ซ่ึง
ไม่นอูยกว่าหน่ึงในสาม

ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ไดูดูวยส่ง
มอบทรัพย์สินกลับคืนใหูแก่เจูาของโดยเสียค่าใชูจ่ายของ
ตนเอง

- ๕๗๔ ๕๗๔
ในกรณีผิดนัดใชูเงินสองคราวติดๆ กัน ฤๅกระทำาผิด

สัญญาในขูอที่เปนส่วนสำาคัญ เจูาของทรัพย์สินจะเลิก
สัญญาก็ไดู ถูาเช่นน้ันบันดาเงินที่ไดูใชูมาแลูวแต่ก่อนใหู
ริบเปนของเจูาของทรัพย์สนิ และเจูาของทรัพย์สนิชอบที่

ในกรณีผิดนัดไม่ใชูเงินสองคราวติดๆ กัน หรือกระทำา
ผิดสัญญาในขูอที่เป็นส่วนสำาคัญ เจูาของทรัพย์สินจะบอก
เลิกสัญญาก็ไดู ถูาเช่นน้ันบรรดาเงินที่ไดูใชูมาแลูวแต่ก่อน
ใหูริบเป็นของเจูาของทรัพย์สิน และเจูาของทรัพย์สิน
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จะกลับเขูาครองทรัพย์สนิน้ันไดูดูวย

ในกรณีผิดนัดไม่ใชูเงินซ่ึงเปนคราวที่สุด ท่านว่าสิทธิ
จะริบและกลับเขูาครองทรัพย์สินเช่นว่าน้ัน จะพึงใชูไดูต่อ
เมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวเดือนหน่ึงนับแต่วนัผิดนัด

ชอบที่จะกลับเขูาครองทรัพย์สนิน้ันไดูดูวย
อน่ึงในกรณีกระทำาผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใชูเงินซ่ึง

เป็นคราวทีสุ่ดน้ัน ท่านว่าเจูาของทรัพย์สินชอบที่จะริบ
บรรดาเงินที่ไดูใชูมาแลูวก่อน และกลับครองทรัพย์สินไดู
ต่อเมื่อระยะเวลาใชูเงินไดูพูนกำาหนดไปอีกงวดหน่ึง
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TITLE V.

HIRE OF SERVICES. 

ลักษณ ๖ จูางแรงงาร ลักษณะ ๖ จูางแรงงาน

Ob.547 ๕๗๕ ๕๗๕
A contract of hire of services is a contract 

whereby a person called the employee agrees to 
render services to another person, called the 
employer, and the employer agrees to pay 
therefor a remuneration, called salary, 
proportionate to the duration of the services.

อนัว่าจูางแรงงารน้ัน คอืสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าล้กจูาง ตกลงจะทำางารใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
นายจูาง และนายจูางตกลงจะใหูสินจูางตลอดเวลาที่ทำา
งารใหู

อนัว่าจูางแรงงานน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าล้กจูาง ตกลงจะทำางานใหแูก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
นายจูาง และนายจูางตกลงจะใหูสินจูางตลอดเวลาที่
ทำางานใหู

Ob.548 ๕๗๖ ๕๗๖
The promise to pay a salary is implied if the 

services cannot, under the circumstances of the 
case, be expected to be rendered gratuitously.

ถูาตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายไดูว่างารน้ันจะ
พึงทำาใหูเปล่าไซรู ท่านย่อมถือเอาโดยปริยายว่าคำามัน่จะ
ใหูสินจูาง

ถูาตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายไดูว่างานน้ันจะ
พึงทำาใหูเปล่าไซรู ท่านย่อมถือเอาโดยปริยายว่าคำามัน่จะ
ใหูสินจูาง

Ob.549 ๕๗๗ ๕๗๗
The employer cannot transfer his right to a 

third person, except with the consent of the 
employee.

นายจูางจะโอนสิทธิของตนใหูแก่บุคคลภายนอกก็ไดู
เมื่อล้กจูางยินยอมพรูอมใจดูวย

ล้กจูางจะใหูบุคคลภายนอกทำางารแทนตนไดู ก็ต่อเมื่อ
นายจูางจะยินยอมพรูอมดูวย

ถูาค่้สัญญาฝ่ายใดทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ค่้สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ไดู

นายจูางจะโอนสิทธิของตนใหูแก่บุคคลภายนอกก็ไดู
เมื่อล้กจูางยินยอมพรูอมใจดูวย

ล้กจูางจะใหูบุคคลภายนอกทำางานแทนตนก็ไดูเมื่อ
นายจูางยนิยอมพรูอมดูวย

ถูาค่้สัญญาฝ่ายใดทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ค่้สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.550

The employee cannot render the services by a 
third person, except with the consent of the 
employer.

Ob.551 ๕๗๘ ๕๗๘
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If the employee either expressly or impliedly 

warrants special skill on his part, the absence of 
such skill entitles the employer to determine the 
contract.

ถูาล้กจูางรับรองโดยแสดงออกชัด ฤๅโดยปริยาย ว่า
ตนเปนผู้มีฝีมือเฉภาะการอย่างหน่ึงอย่างใดไซรู หากมา
ปรากฎว่าไรูฝีมือเช่นน้ัน ท่านว่านายจูางชอบที่จะเลิกจูาง
เสียก็ไดู

ถูาล้กจูางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่า
ตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หากมาปรากฏว่าไรูฝีมอืเช่นน้ันไซรู
ทา่นว่านายจูางชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

Ob.552 ๕๗๙ ๕๗๙
Absence of the employee from service for a 

reasonable cause and during a reasonably short 
period does not entitle the employer to determine 
the contract.

การที่ล้กจูางขาดงารไปโดยเหตุอันสมควรและชัว่ระยะ
เวลานูอยพอสมควรแก่เหตุน้ัน ท่านว่าไม่ทำาใหูนายจูางมี
สทิธิเลิกสัญญาไดู

การที่ล้กจูางขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและชัว่ระยะ
เวลานูอยพอสมควรน้ัน ทา่นว่าไม่ทำาใหูนายจูางมีสทิธิ
บอกเลิกสัญญาไดู

Ob.553 ๕๘๐ ๕๘๐
If no time for payment of salary is fixed by the 

contract or by custom the salary is payable after 
services have been rendered ; if fixed by periods 
salary is payable at the end of each period.

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญา ฤๅจารีตประเพณีว่าจะพึง
จ่ายสนิจูางเมื่อไร ท่านว่าพึงจ่ายเมื่องารไดูทำาแลูวเสร็จ 
ถูาการจ่ายสินจูางน้ันไดูกำาหนดกันไวูเปนระยะเวลา ก็ใหู
พึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลาเช่นน้ันทุกคราวไป

ถูาไม่มีกำาหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีว่าจะพึง
จ่ายสนิจูางเมื่อไร ท่านว่าพึงจ่ายเมื่องานไดูทำาแลูวเสร็จ 
ถูาการจ่ายสินจูางน้ันไดูกำาหนดกันไวูเป็นระยะเวลา ก็ใหู
พึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลาเช่นน้ันทุกคราวไป

Ob.554 ๕๘๑ ๕๘๑
If after the end of the agreed period the 

employee continues to render services and the 
employer knowing thereof does not object, the 
parties are presumed to have made a new contract
of hire on the same terms, but either party can 
determine the contract by giving notice in 
accordance with the following section.

ถูาระยะเวลาที่ไดูตกลงว่าจูางกันน้ันสุดสิ้นลงแลูว 
ล้กจูางยังคงทำางารอย่้ต่อไปอีก และนายจูางรู้ดัง่น้ันก็ไม่
ทักทูวงไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าค่ส้ัญญาเปนอันไดู
ทำาสัญญาจูางกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญา
เดิม แต่ค่้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญาเสียไดู
ดูวยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปน้ี

ถูาระยะเวลาที่ไดูตกลงว่าจูางกันน้ันสุดสิ้นลงแลูว 
ล้กจูางยังคงทำางานอย่้ต่อไปอีก และนายจูางรู้ดัง่น้ันก็ไม่
ทักทูวงไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่าค่ส้ัญญาเป็นอันไดู
ทำาสัญญาจูางกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญา
เดิม แต่ค่้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญาเสียไดู
ดูวยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปน้ี

Ob.555 ๕๘๒ ๕๘๒
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If the parties have not fixed the duration of the 

contract, either party can determine it by giving 
notice at or before any time of payment to take 
effect at the following time of payment.

The employer can, on giving such notice, 
immediately dispense with the services of the 
employee by paying to the employee his salary 
up to the expiration of the notice.

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาวา่จะจูางกันนาน
เท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาดูวยการบอก
กล่าวล่วงน่า ในเมื่อถึง ฤๅก่อนจะถึงกำาหนดจ่ายสินจูาง
คราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหูเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึง
กำาหนดจ่ายสินจูางคราวถัดไปขูางน่าก็อาจทำาไดู แต่ไม่จำา
ตูองบอกกล่าวล่วงน่ากว่าสามเดือน

อน่ึงในเมื่อบอกกล่าวดัง่ว่าน้ี นายจูางจะจ่ายสินจูางแก่
ล้กจูางเสียใหูครบจำานวนที่จะตูองจ่ายจนถึงเวลาเลิก
สัญญาตามกำาหนดที่บอกกล่าวน้ันทีเดียว แลูวปล่อย
ล้กจูางจากงารเสียในทันทีก็อาจทำาไดู

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดไวูในสัญญาวา่จะจูางกันนาน
เท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเลิกสัญญาดูวยการบอก
กล่าวล่วงหนูา ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำาหนดจ่ายสนิจูาง
คราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหูเป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึง
กำาหนดจ่ายสินจูางคราวถัดไปขูางหนูาก็อาจทำาไดู แต่ไม่
จำาตูองบอกกล่าวล่วงหนูากว่าสามเดือน

อน่ึงในเมื่อบอกกล่าวดัง่ว่าน้ี นายจูางจะจ่ายสินจูางแก่
ล้กจูางเสียใหูครบจำานวนที่จะตูองจ่ายจนถึงเวลาเลิก
สัญญาตามกำาหนดที่บอกกล่าวน้ันทีเดียว แลูวปล่อย
ล้กจูางจากงานเสียในทันทีก็อาจทำาไดู

- ๕๘๓ ๕๘๓
ถูาล้กจูางจงใจขัดคำาสัง่ของนายจูางอันชอบดูวย

กฎหมายก็ดี ฤๅละเลยไม่นำาพาคำาสัง่เช่นน้ันเปนอาจิณก็ดี 
ละทิ้งการงารไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอย่างรูายแรงก็ดี 
ฤๅทำาประการอื่นอนัไม่สมแก่การปฏิบัตินา่ที่ของตนใหู
ลลุ่วงไปโดยถ้กตูองและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจูางจะไล่
ออกโดยมิพักตูองบอกกล่าวล่วงนา่ฤๅใหูสนิไหมทดแทน
ก็ไดู

ถูาล้กจูางจงใจขัดคำาสัง่ของนายจูางอันชอบดูวย
กฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำาพาคำาสัง่เช่นน้ันเป็นอาจิณก็
ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอยา่งรูายแรงก็
ดี หรือทำาประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหนูาที่ของตน
ใหูลุล่วงไปโดยถ้กตูองและสุจริตก็ดี ทา่นว่านายจูางจะไล่
ออกโดยมิพักตูองบอกกล่าวล่วงหนูาหรือใหูสนิไหม
ทดแทนก็ไดู

Ob.557 ๕๘๔ ๕๘๔
If a contract of hire of services is one in which 

the personality of the employer forms an essential
part such contract is extinguished by the death of 
the employer.

ถูาจูางแรงงานรายใดมีสาระสำาคัญอย่ท้ี่ตัวบุคคลผู้เปน
นายจูาง ท่านว่าสัญญาเช่นน้ันย่อมระงับไปดูวยมรณะแห่ง
นายจูาง

ถูาจูางแรงงานรายใดมีสาระสำาคัญอย่ท้ี่ตัวบุคคลผู้เป็น
นายจูาง ท่านว่าสัญญาเช่นน้ันย่อมระงับไปดูวยมรณะแห่ง
นายจูาง
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Ob.558 ๕๘๕ ๕๘๕
On determination or extinction of the contract, 

the employee is entitled to a certificate as to the 
length and nature of his services.

เมื่อการจูางแรงงารสุดสิ้นลงแลูว ล้กจูางชอบที่จะไดู
รับใบสำาคัญแสดงว่าล้กจูางน้ันไดูทำางารมานานเท่าไร และ
งารที่ทำาน้ันเปนงารอย่างไร

เมื่อการจูางแรงงานสุดสิ้นลงแลูว ล้กจูางชอบที่จะไดู
รับใบสำาคัญแสดงว่าล้กจูางน้ันไดูทำางานมานานเท่าไร และ
งานที่ทำาน้ันเป็นงานอยา่งไร

Ob.559 ๕๘๖ ๕๘๖
If the employee has been brought from 

elsewhere at the expense of the employer, the 
employer is bound, on determination or 
extinction of the contract, to pay the cost of the 
return journey, provided that:

1) The contrae//[c]t has not been determined or 
extinguished by reason of the act or fault of the 
employee, and

2) The employee returns within a reasonable 
time to the place from which he has been 
brought.

ถูาล้กจูางเปนผู้ซ่ึงนายจูางไดูจูางเอามาแต่ต่างถ่ินโดย
นายจูางออกเงินค่าเดิรทางใหูไซรู เมื่อการจูางแรงงานสุด
สิ้นลง และถูามิไดูกำาหนดกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาแลูว
ทา่นว่านายจูางจำาตูองใชูเงินค่าเดิรทางขากลับใหู แต่จะ
ตูองเปนดังต่อไปน้ี คือ

(๑) สัญญามิไดูเลิกฤๅระงับเพราะความประพฤตฤิๅความ
ผิดของล้กจูาง และ

(๒) ล้กจูางย่อมกลับไปยังถ่ินที่ไดูจูางเอามาภายในเวลา
อันสมควร

ถูาล้กจูางเป็นผู้ซ่ึงนายจูางไดูจูางเอามาแต่ต่างถ่ินโดย
นายจูางออกเงินค่าเดินทางใหูไซรู เมื่อการจูางแรงงานสุด
สิ้นลง และถูามิไดูกำาหนดกันไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญาแลูว
ทา่นว่านายจูางจำาตูองใชูเงินค่าเดินทางขากลับใหู แต่จะ
ตูองเป็นดัง่ต่อไปน้ี คือ

(๑) สัญญามิไดูเลิกหรือระงับเพราะการกระทำาหรือ
ความผิดของล้กจูาง และ

(๒) ล้กจูางกลับไปยังถ่ินที่ไดูจูางเอามาภายในเวลาอัน
สมควร



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE VII. — HIRE OF WORK. (45)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE VI.

HIRE OF WORK.

ลักษณ ๗ จูางทำาของ ลักษณะ ๗ จาูงทำาของ

Ob.560 ๕๘๗ ๕๘๗
A contract of hire of work is a contract 

whereby a person, called the contractor, agrees to
do a definite work for another person, called hirer
of work, and the hirer of work agrees to pay him 
for the result of the work a remuneration, called 
the price.

อนัว่าจูางทำาของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้รับจูาง ตกลงรับทำาการงารสิ่งใดสิ่งหน่ึงสำาเร็จใหูแก่
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ว่าจูาง และผู้ว่าจูางตกลงจะใหู
สนิจูางเพื่อผลสำาเร็จแห่งการที่ทำาน้ัน

อนัว่าจูางทำาของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้รับจูาง ตกลงรับทำาการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึงสำาเร็จใหูแก่
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ว่าจูาง และผู้ว่าจูางตกลงจะใหู
สนิจูางเพื่อผลสำาเร็จแห่งการที่ทำาน้ัน

Ob.561 ๕๘๘ ๕๘๘
Tools or instruments which are necessary for 

the execution of the work shall be supplied by the
contractor.

เครื่องมือ ฤๅเครื่องใชูอันจะตูองใชูทำาการงารใหูสำาเร็จ
น้ัน ผู้รับจูางเปนผู้จัดหาเอง

เครื่องมือต่างๆ สำาหรับใชูทำาการงานใหูสำาเร็จน้ัน ผู้รับ
จูางเป็นผู้จัดหา

Ob.562 ๕๘๙ ๕๘๙
If the materials for the work are to be supplied 

by the contractor, the contractor shall supply 
materials of good quality.

ถูาสัมภาระสำาหรับทำาการงานที่กล่าวน้ัน ผู้รับจูางเปนผู้
จัดหา ทา่นว่าตูองจัดหาชนิดที่ดี

ถูาสัมภาระสำาหรับทำาการงานที่กล่าวน้ัน ผู้รับจูางเป็นผู้
จัดหา ทา่นว่าตูองจัดหาชนิดที่ดี

Ob.563 ๕๙๐ ๕๙๐
If the materials are to be supplied by the hirer 

of work, the contractor shall use them carefully 
and without waste. He shall return the surplus, if 
any, after the work is completed.

ถูาสัมภาระน้ัน ผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหามาส่ง ท่านใหูผู้รับ
จูางใชูสัมภาระดูวยความรมดัรวัง และประหยัดอย่าใหู
เปลืองเสียเปล่า เมื่อทำาการงารสำาเร็จแลูว มีสัมภาระเหลือ
อย่้ก็ใหคูืนแก่ผู้ว่าจูาง

ถูาสัมภาระน้ัน ผู้ว่าจูางเป็นผู้จัดหามาส่ง ท่านใหูผู้รับ
จูางใชูสัมภาระดูวยความระมัดระวัง และประหยัดอย่าใหู
เปลืองเสียเปล่า เมื่อทำาการงานสำาเร็จแลูว มีสัมภาระ
เหลืออย่้ก็ใหูคืนแก่ผู้ว่าจูาง
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Ob.564 ๕๙๑ ๕๙๑
If during the execution of the work it becomes 

apparent that the ground selected by the hirer of 
work or the materials supplied by him are 
defective or unsuited to the work, the contractor 
must notify the hirer of work at once, failing 
which he shall be liable for the defects or delay 
caused by the unsuitableness or defects of such 
ground or materials.

ถูาความชำารุดบกพร่อง ฤๅความชักชูาในการที่ทำาน้ัน
เกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซ่ึงผู้ว่าจูางส่งใหูก็ดี 
เพราะคำาสัง่ของผู้ว่าจูางก็ดี ท่านว่าผู้รับจูางไม่ตูองรับผิด 
เวูนแต่จะไดูรู้อย่้แลูววา่สัมภาระน้ันไม่เหมาะ ฤๅคำาสัง่น้ัน
ไม่ถ้กตูอง และมิไดูบอกกล่าวตักเตือน

ถูาความชำารุดบกพร่องหรือความชักชูาในการที่ทำาน้ัน
เกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซ่ึงผู้ว่าจูางส่งใหูก็ดี 
เพราะคำาสัง่ของผู้ว่าจูางก็ดี ท่านว่าผู้รับจูางไม่ตูองรับผิด 
เวูนแต่จะไดูรู้อย่้แลูววา่สัมภาระน้ันไม่เหมาะ หรือคำาสัง่น้ัน
ไม่ถ้กตูอง และมิไดูบอกกล่าวตักเตือน

Ob.565 ๕๙๒ ๕๙๒
The contractor is bound to allow the hirer of 

work or his agents to inspect the work during its 
execution.

ผู้รับจูางจำาตูองยอมใหูผู้ว่าจูาง ฤๅตัวแทนของผู้ว่าจูาง
ตรวจตราการงารไดูตลอดเวลาทีท่ำาอย่้น้ัน

ผู้รับจูางจำาตูองยอมใหูผู้ว่าจูางหรือตัวแทนของผู้ว่า
จูางตรวจตราการงานไดูตลอดเวลาที่ทำาอย่น้ั้น

Ob.566 ๕๙๓ ๕๙๓
If the hirer of work has reasonable ground to 

think that for any reason whatsoever except his 
own act or fault, the work will not be finished 
within the time fixed in the contract ( or within a 
reasonable time if no time is fixed in the 
contract), he may notify the contractor to proceed
with the work within a reasonable time to be 
fixed in the notice.

ถูาผู้รับจูางไม่เริ่มทำาการในเวลาอนัสมควร ฤๅทำาการ
ชักชูาฝ่าฝืนขูอกำาหนดแห่งสัญญาก็ดี ฤๅทำาการชักชูาโดย
ปราศจากความผิดของผู้ว่าจูาง จนอาจคาดหมายล่วงน่า
ไดูว่าการน้ันจะไม่สำาเร็จภายในกำาหนดเวลาที่ไดูตกลงกัน
ไวูก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะเลิกสัญญาเสียไดู มิพักตูองรอคอย
ใหูถึงเวลากำาหนดส่งมอบของน้ันเลย

ถูาผู้รับจูางไม่เริ่มทำาการในเวลาอนัควร หรือทำาการ
ชักชูาฝ่าฝืนขูอกำาหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำาการชักชูา
โดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจูาง จนอาจคาดหมายล่วง
หนูาไดูว่าการน้ันจะไม่สำาเร็จภายในกำาหนดเวลาที่ไดูตกลง
กันไวูก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะเลิกสัญญาเสียไดู มิพักตูองรอ
คอยใหูถึงเวลากำาหนดส่งมอบของน้ันเลย

Ob.567 ๕๙๔ ๕๙๔
If for any reason whatsoever except the act or 

fault of the hirer of work, the work is being badly
ถูาในระหว่างเวลาที่ทำาการอย่้น้ันเปนวิสัยจะคาดหมาย ถูาในระวางเวลาที่ทำาการอย่้น้ันเป็นวิสัยจะคาดหมาย
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executed or is being executed contrary to the 
terms of the contract, the hirer of work may 
notify the contractor to make the defects good or 
to comply with the terms of the contract within a 
reasonable time to be fixed in the notice.

ล่วงนา่ไดูแน่นอนว่า การทีท่ำาน้ันจะสำาเร็จอย่างบกพร่อง 
ฤๅจะเปนไปในทางอันฝ่าฝืนขูอสัญญาเพราะความผิดของ
ผู้รับจูางไซรู ผู้ว่าจูางจะบอกกล่าวใหูผู้รับจูางแกูไขสิ่งที่
บกพร่องใหคูืนดี ฤๅทำาการใหูเปนไปตามสัญญา ภายใน
เวลาอนัสมควร ซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู ถูา
และคลาดกำาหนดน้ันไป ท่านวา่ผู้ว่าจูางชอบที่จะเอาการ
น้ันใหูบุคคลภายนอกซ่อมแซมฤๅทำาต่อไปไดู ซ่ึงผู้รับจูาง
จะตูองเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใชูจ่ายทั้งสิ้น

ล่วงหนูาไดูแนน่อนว่า การที่ทำาน้ันจะสำาเร็จอย่างบกพร่อง
หรือจะเป็นไปในทางอนัฝ่าฝืนขูอสัญญาเพราะความผิด
ของผู้รับจูางไซรู ผู้ว่าจูางจะบอกกล่าวใหูผู้รับจูางแกูไขสิ่ง
ที่บกพร่องใหูคืนดี หรือทำาการใหูเป็นไปตามสัญญา 
ภายในเวลาอันสมควร ซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน
ก็ไดู ถูาและคลาดกำาหนดน้ันไป ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะ
เอาการน้ันใหูบุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำาต่อไปไดู ซ่ึง
ผู้รับจูางจะตูองเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใชูจ่ายทั้ง
สิ้น

Ob.570 ๕๙๕ ๕๙๕
If the materials have been supplied by the 

contractor, his liability for defects is governed by 
the provisions of this Code concerning sale.

ถูาผู้รับจูางเปนผู้จัดหาสมัภาระไซรู ความรับผิดของ
ผู้รับจูางในการบกพร่องน้ัน ทา่นใหูบังคับดูวยบทแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี ลักษณซ้ือขาย

ถูาผู้รับจูางเป็นผู้จัดหาสมัภาระไซรู ความรับผิดของ
ผู้รับจูางในการบกพร่องน้ัน ทา่นใหูบังคับดูวยบทแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี ลักษณะซ้ือขาย

Ob.571 ๕๙๖ ๕๙๖
If the work is delivered after the time fixed the 

contract, or, if no time was fixed, after an 
unreasonable delay, the hirer of work is entitled, 
as the Court may think fit, either to a reduction of
price on cancellation of the contract, with 
compensation if any be due.

ถูาผู้รับจูางส่งมอบการที่ทำาไม่ทันเวลาที่ไดูกำาหนดไวูใน
สัญญาก็ดี ฤๅถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาไวูในสัญญา เมื่อล่วงพูน
เวลาอนัควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะไดูลดสินจูางลง 
ฤๅถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิก
สัญญาไดู

ถูาผู้รับจูางส่งมอบการที่ทำาไม่ทันเวลาที่ไดูกำาหนดไวูใน
สัญญาก็ดี หรือถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาไวูในสัญญา เมื่อล่วง
พนูเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะไดูลดสินจูาง
ลง หรือถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่ท้ี่เวลา ก็ชอบที่จะเลิก
สัญญาไดู

Ob.572 ๕๙๗ ๕๙๗
If the hirer of work has accepted the work 

without reservation either expressly or impliedly 
ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวโดยมิไดูอิด

เอื้ อน ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเน่ินชูา
ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวโดยมิไดูอิด

เอื้ อน ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเน่ินชูา
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the contractor is no longer liable for delay in 
delivery or for defects, unless the defects were 
such as could not be discovered when the work 
was accepted, or they had been concealed by the 
contractor.

๕๙๘ ๕๙๘
ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวทั้งชำารุด

บกพร่องมิไดูอิดเอื้ อนโดยแสดงออกชัด ฤๅโดยปริยาย 
ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิด เวูนแต่ความชำารุดบกพร่องน้ัน
เปนเช่นจะไม่พึงพบไดูในขณะเมื่อรับมอบ ฤๅผู้รับจูางไดู
ปิดบังความน้ันเสีย

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวทั้งชำารุด
บกพร่องมิไดูอิดเอื้ อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย 
ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิด เวูนแต่ความชำารุดบกพร่องน้ัน
เป็นเช่นจะไม่พึงพบไดูในขณะเมื่อรับมอบ หรอืผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความน้ันเสีย

Ob.575 ๕๙๙ ๕๙๙
In case of delay in delivery or of delivery of a 

defective work, the hirer of work is entitled to 
withhold the price as provided by Section 411 
concerning sale.

ในกรณีที่ส่งมอบเน่ินชูาไปก็ดี ฤๅส่งมอบการทำาชำารุด
พกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะยึดหน่วงสินจูางไวูไดู
เวูนแต่ผู้รับจูางจะใหูประกันตามสมควร

ในกรณีที่ส่งมอบเน่ินชูาไปก็ดี หรือส่งมอบการทำาชำารุด
พกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะยึดหน่วงสินจูางไวูไดู
เวูนแต่ผู้รับจูางจะใหูประกันตามสมควร

Ob.576 ๖๐๐ ๖๐๐
The liability of the contractor for defects is 

limited to the defects appearing within one year 
after delivery of the work.

If the work is for a structure on land other than 
a wooden building, the contractor is liable for the 
defects which may appear within five years after 
delivery of the work.

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาไซรู ท่านวา่
ผู้รับจูางจะตูองรับผิดเพื่อการที่ทำาชำารุดบกพร่องเพียงแต่
ทีป่รากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ ฤๅที่ปรากฏ
ภายในหูาปี ถูาการที่ทำาน้ันเปนสิ่งปล้กสรูางกับพื้ นดิน
นอกจากเรือนโรงทำาดูวยเครื่องไมู

แต่ขูอจำากัดน้ีท่านมิใหูใชูบังคับเมื่อปรากฎว่าผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความชำารุดบกพร่องน้ัน

ถูามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญาไซรู ท่านวา่
ผู้รับจูางจะตูองรับผิดเพื่อการที่ทำาชำารุดบกพร่องเพียงแต่
ทีป่รากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ หรือทีป่รากฏ
ภายในหูาปี ถูาการที่ทำาน้ันเป็นสิ่งปล้กสรูางกับพื้ นดิน
นอกจากเรือนโรงทำาดูวยเครื่องไมู

แต่ขูอจำากัดน้ีท่านมิใหูใชูบังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความชำารุดบกพร่องน้ัน

Ob.577 ๖๐๑ ๖๐๑
The liability of the contractor is extinguished 

by prescription one year after the defect 
appeared.

ทา่นหาูมมิใหูฟูองผู้รับจูางเมื่อพูนปีหน่ึง นับแต่วันการ
ชำารุดบกพร่องไดูปรากฏข้ึน

ทา่นหาูมมิใหูฟูองผู้รับจูางเมื่อพูนปีหน่ึง นับแต่วันการ
ชำารุดบกพร่องไดูปรากฏข้ึน
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Ob.578 ๖๐๒ ๖๐๒
If the work is to be done by instalments and the

price is fixed at so much per instalment, the 
agreed part of the price must be paid on delivery 
of each instalment.

อนัสินจูางน้ันพึงใชูใหูเมื่อรับมอบการทีท่ำา
ถูาการที่ทำาน้ันมีกำาหนดว่าจะส่งรับกันเปนส่วนๆ และ

ไดูระบุจำานวนสินจูางไวูเปนส่วนๆ ไซรู ท่านวา่พึงใชูสิน
จูางเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนน้ัน

อนัสินจูางน้ันพึงใชูใหูเมื่อรับมอบการทีท่ำา
ถูาการที่ทำาน้ันมีกำาหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วนๆ และ

ไดูระบุจำานวนสินจูางไวูเป็นส่วนๆ ไซรู ท่านวา่พึงใชูสิน
จูางเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนน้ัน

Ob.582 ๖๐๓ ๖๐๓
If the work is destroyed before delivery by 

force majeure, neither party is entitled to 
compensation.

ถูาผู้รับจูางเปนผู้จัดหาสมัภาระ และการที่จูางทำาลาย
ฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบโดยเหตุสดุวิสัย ฤๅเหตุประการ
อื่นไซรู ท่านว่าความวินาศอันน้ันตกเปนพับแก่ผู้รับจูาง 
และสนิจูางก็เปนอนัไม่ตูองใชู

ถูาผู้รับจูางเป็นผู้จัดหาสมัภาระ และการที่จูางทำาน้ัน
พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนไดูมอบกันถ้กตูองไซร ูท่าน
ว่าความวินาศอันน้ันตกเป็นพับแก่ผู้รับจูาง หากความ
วนิาศน้ันมิไดูเป็นเพราะการกระทำาของผู้ว่าจูาง

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เป็นอันไม่ตูองใชู
Ob.583 ๖๐๔ ๖๐๔
If the work is destroyed before delivery 

because the materials supplied by the hirer of 
work a defective or unsuitable, or through the act 
or fault of the hirer of work, the contractor is 
entitled to compensation for labour done and 
expenses incurred by him.

ถูาผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหาสัมภาระส่ง และการที่จูางน้ัน
ทำาลายฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบไซรู ท่านว่าความวินาศ
น้ันตกเปนพับแก่ผู้ว่าจูาง หากมิไดูเปนเพราะผู้รับจูาง
ทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเปนเหตุใหูวินาศ

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เปนอันไม่ตูองใชู เวูนแต่
ความวินาศน้ันเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระ

ถูาผู้ว่าจูางเป็นผู้จัดหาสัมภาระส่ง และการที่จูางทำาน้ัน
พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนไดูส่งมอบกันถ้กตูองไซร ู
ทา่นว่าความวินาศน้ันตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจูาง หากความ
วนิาศน้ันมิไดูเป็นเพราะการกระทำาของผู้รับจูาง

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เป็นอันไม่ตูองใชู เวูนแต่
ความวินาศน้ันเป็นเพราะการกระทำาของผู้ว่าจูาง

Ob.584 ๖๐๕ ๖๐๕
As long as the work is not finished, the hirer of 

work can determine the contract on making 
compensation to the contractor for any injury 
resulting from the determination of the contract.

ถูาการที่จูางยังทำาไม่แลูวเสร็จตราบใด เมื่อผู้ว่าจูาง
ยอมเสียค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับจูางเพื่อความเสียหาย
อยา่งใดๆ อันจะเกิดแต่การเลิกสัญญาน้ันแลูว ผู้ว่าจูาง

ถูาการที่จูางยังทำาไม่แลูวเสร็จตราบใด ผู้ว่าจูางอาจ
บอกเลิกสัญญาไดู เมื่อเสียค่าสนิไหมทดแทนใหูแก่ผู้รับ
จูางเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดแต่การเลิกสัญญา
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อาจก็เลิกสัญญาไดู น้ัน

Ob.585 ๖๐๖ ๖๐๖
A contract of hire of work may be determined 

at the death of the contractor by the heirs of the 
contractor giving notice to the hirer of work 
within two months after such death.

The hirer of work is bound to accept such part 
of the work as is already done, and to pay a 
reasonable price for it, provided that it be of some
use to him.

ถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่ความรู้ความสามารถของ
ตัวผู้รับจูาง และผู้รับจูางตายก็ดี ตกเปนผู้ไม่สามารถ
ทำาการที่รับจูางน้ันต่อไปไดูดูวยมิใชูเปนความผิดของตนก็
ดี ท่านว่าสัญญาน้ันย่อมเปนอันสิ้นลง

ถูาและการส่วนที่ไดูทำาข้ึนแลูวน้ันเปนประโยชน์แก่ผู้ว่า
จูางอย่้บูางไซรู ท่านว่าผู้ว่าจูางจำาตูองรับเอาไวูและใชูสิน
จูางตามสมควรแก่ส่วนน้ันๆ

ถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่ความรู้ความสามารถของ
ตัวผู้รับจูาง และผู้รับจูางตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถ
ทำาการที่รับจูางน้ันต่อไปไดูดูวยมิใชูเพราะความผิดของตน
ก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันย่อมเป็นอนัสิ้นลง

ถูาและการส่วนที่ไดูทำาข้ึนแลูวน้ันเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่า
จูางไซรู ท่านว่าผู้ว่าจูางจำาตูองรับเอาไวูและใชูสินจูางตาม
สมควรแก่ส่วนน้ันๆ

Ob.586 ๖๐๗ ๖๐๗
The contractor can sublet the whole or part of 

the contract to subcontractors unless the contract 
is one in which the personality of the contractor 
forms an essential part, but he remains liable for 
any act or fault of such subcontractors.

ผู้รับจูางจะเอาการที่รับจูางทั้งหมด ฤๅแบ่งการแต่บาง
ส่วนไปใหูผู้รับจูางช่วงทำาอีกทอดหน่ึงก็ไดู เวูนแตส่าระ
สำาคัญแห่งสัญญาน้ันจะอย่้ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้
รับจูาง แต่ผู้รับจูางคงตูองรับผิดเพื่อความประพฤติฤๅ
ความผิดอย่างใดๆ ของผู้รับจูางช่วง

ผู้รับจูางจะเอาการที่รับจูางทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บาง
ส่วนไปใหูผู้รับจูางช่วงทำาอีกทอดหน่ึงก็ไดู เวูนแตส่าระ
สำาคัญแห่งสัญญาน้ันจะอย่้ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้
รับจูาง แต่ผู้รับจูางคงตูองรับผิดเพื่อความประพฤติหรือ
ความผิดอย่างใดๆ ของผู้รับจูางช่วง
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TITLE VII.

CARRIAGE.

ลักษณ ๘ รบัขน ลักษณะ ๘ รบัขน

Ob.587 ๖๐๘ ๖๐๘
A carrier is a person whose business is to 

transport goods or passengers for a remuneration.
อนัว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณน้ี 

คือ บุคคลผู้รับขนส่งของฤๅคนโดยสารเพื่อบำาเหน็จเป
นทางคูาปรกติของตน

อนัว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะน้ี
คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสาร เพื่อบำาเหน็จเป็น
ทางคูาปกติของตน

Ob.588 ๖๐๙ ๖๐๙
The carriage of goods or passengers by State 

Railways is governed by the regulations and by 
laws of the Royal Railways Department.

The carriage of goods or passengers by the 
State Railways Department and of postal articles 
by the Department of Post and Telegraph are 
governed by the laws or regulations concerning 
such Departments.

The carriage of goods by sea is governed by the
laws and regulations relating thereto.

การรับขนของฤๅคนโดยสารในน่าที่ของกรมรถไฟหลวง
แห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์ในน่าที่กรม
ไปรษณีย์โทรเลขน้ัน ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎขูอ
บังคับสำาหรับทบวงการน้ันๆ

รับขนของทางทเล ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎ
ขูอบังคับว่าดูวยการน้ัน

การรับขนของหรือคนโดยสารในหนูาที่ของกรมรถไฟ
หลวงแห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์ในหนูาที่
กรมไปรษณีย์โทรเลขน้ัน ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและ
กฎขูอบังคับสำาหรับทะบวงการน้ันๆ

รับขนของทางทะเล ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎ
ขูอบังคับว่าดูวยการน้ัน

CHAPTER I.

CARRIAGE OF GOODS.

[Part] I. — GENERAL.

หมวด ๑ รับขนของ หมวด ๑ รับขนของ

Ob.589 ๖๑๐ ๖๑๐
The person making an agreement with a carrier อนับุคคลผู้ทำาความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อใหูขนของส่ง อนับุคคลผู้ทำาความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อใหูขนของส่ง
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for the transportation of goods is called the 
sender or consignor.

The person to whom the goods are forwarded is
called the consignee.

The remuneration to be paid for the 
transportation of the goods is called the freight.

ไปน้ัน เรียกว่าผู้ส่ง ฤๅผู้ตราส่ง
บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้รับตราส่ง
บำาเหน็จอันจะตูองจ่ายใหูเพื่อการขนส่งของน้ัน เรียก

ว่าค่ารวางพาหนะ

ไปน้ัน เรียกว่าผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง
บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้รับตราส่ง
บำาเหน็จอันจะตูองจ่ายใหูเพื่อการขนส่งของน้ัน เรียก

ว่าค่าระวางพาหนะ

Ob.590 ๖๑๑ ๖๑๑
The accessories of the freight include any 

customary expenses duly incurred by the carrier 
in course of transportation.

อนัว่าอุปกรณ์แห่งค่ารวางพาหนะน้ัน ไดูแก่ค่าใชูจ่าย
อยา่งใดๆ ตามจารีตประเพณีอันผู้ขนส่งไดูเสียไปโดยควร
ในระหว่างขนส่ง

อนัว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะน้ัน ไดูแก่ค่าใชูจ่าย
อยา่งใดๆ ตามจารีตประเพณีอันผู้ขนส่งไดูเสียไปโดยควร
ในระวางขนส่ง

Ob.591 ๖๑๒ ๖๑๒
If required by the carrier, the sender must 

supply him with a way-bill. The way-bill must 
show the following particulars:

1) The nature of the goods sent, their weight or 
bulk and the nature, number and marking of the 
packages.

2) The place of destination.
3) The name or trade name and address of the 

consignee.
4) The place where and the time when the way. 

bill is made out.
The way-bill must be signed by the sender.

ถูาผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำากับของ ผู้ส่งตูองทำาใหูใบ
กำากับของน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) สภาพ และนำ้าหนัก ฤๅขนาดแห่งของที่ส่ง กับ
สภาพ จำานวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ

(๒) ตำาบลที่กำาหนดใหูส่ง
(๓) ช่ือฤๅญี่หูอ และสำานักของผู้รับตราส่ง
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบกำากับของน้ัน

อน่ึงใบกำากับของน้ัน ตูองลงลายมอืช่ือผู้ส่งเปนสำาคัญ

ถูาผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำากับของ ผู้ส่งตูองทำาใหูใบ
กำากับของน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) สภาพ และนำ้าหนัก หรือขนาดแห่งของที่ส่ง กับ
สภาพ จำานวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ

(๒) ตำาบลที่กำาหนดใหูส่ง
(๓) ช่ือหรือยี่หูอ และสำานักของผู้รับตราส่ง
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบกำากับของน้ัน

อน่ึงใบกำากับของน้ัน ตูองลงลายมอืช่ือผู้ส่งเป็นสำาคัญ

Ob.592 ๖๑๓ ๖๑๓
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If required by the sender, the carrier must 

supply him with a consignment note.
The consignment note must show the following

particulars:
1) The matters contained in Section 591, 1, 2 &

3.
2) The name or trade name of the sender.
3) The amount of freight.
4) The place where and the time when the 

consignment note is made out.
The consignment note must be signed by the 

carrier.

ถูาผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ตูองทำาใหูใบตราส่ง
น้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) รายการดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ 
และ ๓

(๒) ช่ือฤๅญี่หูอของผู้ส่ง
(๓) จำานวนค่ารวางพาหนะ
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบตราส่ง

อน่ึงใบตราส่งน้ัน ตูองลงลายมือช่ือผู้ขนส่งเปนสำาคัญ

ถูาผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ตูองทำาใหูใบตราส่ง
น้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) รายการดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ 
และ ๓

(๒) ช่ือหรือยี่หูอของผู้ส่ง
(๓) จำานวนค่าระวางพาหนะ
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบตราส่ง

อน่ึงใบตราส่งน้ัน ตูองลงลายมือช่ือผู้ขนส่งเป็นสำาคัญ

Ob.593 ๖๑๔ ๖๑๔
A consignment note may be made to a named 

person, or to order, or to bearer.
แมูวา่ใบตราส่งจะไดูออกใหูแก่บุคคลผู้ใดโดยนาม

ก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนใหูกันไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามการสลักหลังไวู

แมูวา่ใบตราส่งจะไดูออกใหูแก่บุคคลผู้ใดโดยนาม
ก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนใหูกันไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามการสลักหลังไวู

[Part] II. — DUTIES AND LIABILITIES 

OF THE CARRIER.

Ob.595 ๖๑๕ ๖๑๕
If a consignment note has been made, delivery 

can be obtained only on its surrender.
ถูาไดูทำาใบตราส่งใหูแก่กัน ท่านว่าของน้ัน จะรับมอบ

ไดูต่อเมื่อเวนคนืใบตราส่ง
ถูาใบตราส่งหาย ท่านว่าจะรับมอบเอาของไปไดูต่อเมื่อ

ใหูประกันตามสมควร

ถูาไดูทำาใบตราส่งใหูแก่กัน ท่านว่าของน้ัน จะรับมอบ
เอาไปไดูต่อเมื่อเวนคืนใบตราส่ง หรือเมื่อผู้รับตราส่งใหู
ประกันตามสมควร
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Ob.596 ๖๑๖ ๖๑๖
The carrier is liable for any loss, damage or 

delay in delivery of the goods entrusted to him 
unless he proves that the loss, damage or delay is 
caused by force majeure or by the nature of the 
goods.

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของอันเขาไดูมอบหมาย
แก่ตนน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅส่งมอบชักชูา เวูนแต่จะ
พิศ้จน์ไดูว่าการส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่
เหตุสุดวสิัย ฤๅเกิดแต่สภาพแห่งของน้ันเอง ฤๅเกิดเพราะ
ความผิดของผู้ส่งฤๅผู้ตราส่ง

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของอันเขาไดูมอบหมาย
แก่ตนน้ันส้ญหาย หรือบุบสลาย หรือส่งมอบชักชูา เวูน
แต่จะพิศ้จน์ไดูว่าการส้ญหาย หรือบุบสลาย หรือชักชูาน้ัน
เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของน้ันเอง 
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้ตราส่ง

Ob.599 ๖๑๗ ๖๑๗
The carrier is liable for loss, damage or delay 

caused by the fault of the other carriers or 
persons to whom he entrusted the goods.

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของส้ญหาย ฤๅบุบสลาย 
ฤๅส่งชักชูา อันเกิดแต่ความรับผิดของผู้ขนส่งคนอื่น ฤๅ
บุคคลอื่นซ่ึงตนหากไดูมอบหมายของน้ันไปอีกทอดเหน่ึง

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของส้ญหาย หรือบุบ
สลาย หรอืส่งชักชูา อันเกิดแต่ความรับผิดของผู้ขนส่งคน
อื่น หรือบุคคลอื่นซ่ึงตนหากไดูมอบหมายของน้ันไปอีก
ทอดเหน่ึง

- ๖๑๘ ๖๑๘
ถูาของน้ันไดูส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคน หลายทอด 

ทา่นว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะตูองรับร่วมกันในการส้ญหาย บุบ
สลาย ฤๅส่งซักชูา

ถูาของน้ันไดูส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคน หลายทอด 
ทา่นว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะตูองรับร่วมกันในการส้ญหาย บุบ
สลาย หรอืส่งซักชูา

Ob.601 ๖๑๙ ๖๑๙
If the goods are of a dangerous nature or are 

likely to cause injury to persons or property, the 
sender must declare their nature before making 
the contract of carriage, failing which he shall be 
liable for any injury caused by them.

ถูาของเปนสภาพอนัจะก่อใหูเกิดอันตรายไดู ฤๅเปน
สภาพเกลือกจะก่อใหูเกิดเสียหายแก่บุคคล ฤๅทรัพย์สิน
ไซรู ผู้ส่งตูองแสดงสภาพแห่งของน้ันไวูก่อนทำาสัญญา ถูา
มิไดูทำาเช่นน้ัน ผู้ส่งจะตูองรับผิดในการเสียหายไม่ว่าอย่าง
ใดๆ อนัเกิดแต่ของน้ัน

ถูาของเป็นสภาพอนัจะก่อใหูเกิดอันตรายไดู หรือเป็น
สภาพเกลือกจะก่อใหูเกิดเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ไซรู ผู้ส่งตูองแสดงสภาพแห่งของน้ันไวูก่อนทำาสัญญา ถูา
มิไดูทำาเช่นน้ัน ผู้ส่งจะตูองรับผิดในการเสียหายไม่ว่าอย่าง
ใดๆ อนัเกิดแต่ของน้ัน

Ob.602 ๖๒๐ ๖๒๐
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The carrier is not liable for specie, currency 

notes, bank notes, bills, bonds, shares, 
debentures, warrants, jewels and other valuables, 
unless he is given notice of the value or nature of 
such goods when they are delivered to him.

If their value is declared, the liability of the 
carrier is limited to such declared value.

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในการเงินทองตรา ธนบัตร์ 
ธนาคารบัตร์ ตัว๋เงิน พันธบัตร์ ใบหูนุ ใบหูนุกู้ 
ประทวนสนิคูา อัญญมะณี และของมีค่าอย่างอื่นๆ หาก
มิไดูรับบอกราคา ฤๅสภาพแห่งของไวูในขณะที่ส่งมอบแก่
ตน

แต่ถูาของน้ันไดูบอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้
ขนส่งก็ย่อมจำากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในการเงินทองตรา ธนบัตร์ 
ธนาคารบัตร์ ตัว๋เงิน พันธบัตร์ ใบหูนุ ใบหูนุกู้ 
ประทวนสนิคูา อัญญมณี และของมีค่าอยา่งอื่นๆ หาก
มิไดูรับบอกราคาหรือสภาพแห่งของไวูในขณะที่ส่งมอบ
แก่ตน

แต่ถูาของน้ันไดูบอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้
ขนส่งก็ย่อมจำากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก

Ob.603 ๖๒๑ ๖๒๑
Compensation in case of delay in delivery 

cannot exceed the amount which could be 
awarded in case of total loss of the same goods.

คา่สินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักชูาน้ัน ทา่น
หูามมิใหคูิดเกินกว่าจำานวนเช่นจะพึงกำาหนดใหูในเหตุ
ของส้ญหายสิ้นเชิง

คา่สินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักชูาน้ัน ทา่น
หูามมิใหคูิดเกินกว่าจำานวนเช่นจะพึงกำาหนดใหูในเหตุ
ของส้ญหายสิ้นเชิง

Ob.604 ๖๒๒ ๖๒๒
The arrival of the goods must be notified to the 

consignee in the manner provided by custom.
ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง

Ob.605 ๖๒๓ ๖๒๓
No compensation is due for loss or damage 

discoverable from the external condition of the 
goods or for delay, if the goods were accepted 
without reservation on delivery.

ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสิ้นลง ในเมื่อผู้รับตรา
ส่งไดูรับเอาของไวูโดยไม่อิดเอื้ อน และไดูใชูค่ารวาง
พาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแลูว

แตค่วามที่กล่าวน้ี ทา่นมิใหูใชูบังคับในกรณีที่ของ
ส้ญหายฤๅบุบสลายเห็นไม่ไดูแต่สภาพนอกแห่งของน้ัน 
หากว่าไดูบอกกล่าวส้ญหายฤๅบุบสลายแก่ผู้ขนส่งภายใน
แปดวันนับแต่วนัส่งมอบ

อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่มี

ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสิ้นลง ในเมื่อผู้รับตรา
ส่งไดูรับเอาของไวูโดยไม่อิดเอื้ อน และไดูใชูค่าระวาง
พาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแลูว

แตค่วามที่กล่าวน้ี ทา่นมิใหูใชูบังคับในกรณีที่ของ
ส้ญหายหรือบุบสลายเหน็ไม่ไดูแต่สภาพนอกแห่งของน้ัน 
หากว่าไดูบอกกล่าวส้ญหายหรือบุบสลายแก่ผู้ขนส่ง
ภายในแปดวนันับแต่วันส่งมอบ

อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่มี

Ob.606

In case of loss or damage not discoverable from
the external condition of the goods, no 
compensation is due unless notice of loss or 
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damage has been given to the carrier within eight 
days after delivery of the goods.

การทุจริตฤๅประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงอันจะปรับเอา
เปนความผิดของผู้ขนส่งไดู

การทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งรูายแรงอันจะปรับเอา
เป็นความผิดของผู้ขนส่งไดู

Ob.607 ๖๒๔ ๖๒๔
The liability of the carrier for loss, damage or 

delay is extinguished by prescription one year 
after delivery or, if the goods were not delivered, 
one year after the date when delivery ought to 
have been made.

ในขูอความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของส้ญหาย ฤๅ
บุบสลาย ฤๅส่งชักชูาน้ัน ทา่นหูามมิใหูฟูอง เมื่อพูน
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบ ฤๅปีหน่ึงนับแต่วนัที่ควรจะไดู
ส่งมอบ เวูนแต่ในกรณีที่มีการทุจริต

ในขูอความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของส้ญหาย 
หรือบุบสลาย หรือส่งชักชูาน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูอง เมื่อพนู
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบ หรือปีหน่ึงนับแต่วันที่ควรจะ
ไดูส่งมอบ เวูนแต่ในกรณีทีม่ีการทุจริต

Ob.608 ๖๒๕ ๖๒๕
A provision in a receipt, consignment note or 

other such document delivered by the carrier to 
the sender, excluding or limiting the liability of 
the carrier, is void unless the sender expressly 
agreed to such exclusion or limitation of liability.

ใบรับ ใบตราส่ง ฤๅเอกสารอื่นๆ ทำานองน้ันก็ดี ซ่ึงผู้
ขนส่งออกใหูแก่ผู้ส่งน้ัน ถูามีขูอความยกเวูน ฤๅจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านวา่ความน้ันเปน
โมฆะ เวูนแต่ผู้ส่งจะไดูแสดงความตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูน ฤๅจำากัดความรับผิดเช่นว่าน้ัน

ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่นๆ ทำานองน้ันก็ดี ซ่ึงผู้
ขนส่งออกใหูแก่ผู้ส่งน้ัน ถูามีขูอความยกเวูน หรือจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านวา่ความน้ันเป็น
โมฆะ เวูนแต่ผู้ส่งจะไดูแสดงความตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูน หรือจำากัดความรับผิดเช่นว่าน้ัน

[Part] III. — RIGHTS AND DUTIES OF 

THE SENDER AND THE CONSIGNEE.

Ob.609 ๖๒๖ ๖๒๖
As long as the goods are in the carrier's hands, 

the sender or the holder of the consignment note 
can exercise the right of stoppage in transit, that 
is to say he can require the carrier to stop the 
transportation or to return the goods.

In such case, the carrier is entitled to the freight

ตราบใดของยังอย่้ในมือผู้ขนส่ง ตราบน้ันผู้ส่งฤๅ ถูาไดู
ทำาใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งน้ันอาจจะใหูผู้ขนส่งงดการส่ง
ของน้ัน ฤๅใหูส่งกลับคืนมา ฤๅใหูจัดการแก่ของน้ันเปนอ
ย่างอื่นประการใดก็ไดู

ในเหตุเช่นน้ี ผู้ชนส่งชอบที่จะไดูรับเงินคา่รวางพาหนะ
ส่วนแห่งระยะทางที่ไดูจัดการขนส่งแลูว กับทั้งค่าใชูจ่า

ตราบใดของยังอย่้ในมือผู้ขนส่ง ตราบน้ันผู้ส่งหรือ ถูา
ไดูทำาใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งน้ันอาจจะใหูผู้ขนส่งงดการ
ส่งของน้ัน หรือใหูส่งกลับคืนมา หรือใหูจัดการแก่ของน้ัน
เป็นอย่างอื่นประการใดก็ไดู

ในเหตุเช่นน้ี ผู้ชนส่งชอบที่จะไดูรับเงินคา่ระวาง
พาหนะส่วนแห่งระยะทางที่ไดูจัดการขนส่งแลูว กับทั้งค่า
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in proportion to the transportation performed and 
to all other expenses occasioned by the stoppage 
or the return of the goods.

ยอื่นๆ ที่ตูองเสียไปเพราะเหตทุี่บอกงด ฤๅเพราะส่งของ
หลับคืน ฤๅเพราะจัดการเปนประการอื่นน้ัน

ใชูจ่ายอื่นๆ ทีตู่องเสียไปเพราะเหตุที่บอกงด หรือเพราะ
ส่งของหลับคืน หรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นน้ัน

Ob.612 ๖๒๗ ๖๒๗
After the goods have arrived at the place of 

destination and the consignee has demanded 
delivery. or after the carrier has given notice of 
the arrival of the goods to the consignee, the 
consignee is entitled to the rights of the sender 
arising out of the contract of carriage.

เมื่อของถึงตำาบลที่กำาหนดใหสู่ง และผู้รับตราส่งไดู
เรียกใหูส่งมอบแลูว ท่านว่าแต่น้ันไปสทิธิทั้งหลายของผู้
ส่งอนัเกิดแต่สัญญารับขนน้ันย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่ง

เมื่อของถึงตำาบลที่กำาหนดใหสู่ง และผู้รับตราส่งไดู
เรียกใหูส่งมอบแลูว ท่านว่าแต่น้ันไปสทิธิทั้งหลายของผู้
ส่งอนัเกิดแต่สัญญารับขนน้ันย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่ง

Ob.614 ๖๒๘ ๖๒๘
If goods are lost by force majeure, the carrier is

not entitled to the freight. Whatever has been 
received on that account must be returned.

ถูาว่าของส้ญหายไปเพราะเหตุสุดวสิัย ท่านว่าผู้ขนส่ง
ไม่มีสทิธิจะไดูเงินค่ารวางพาหนะ ถูาและไดูรับไปไวูก่อน
แลูว เท่าใดตูองส่งคืนจงสิ้น

ถูาว่าของส้ญหายไปเพราะเหตุสุดวสิัย ท่านว่าผู้ขนส่ง
ไม่มีสทิธิจะไดูเงินค่าระวางพาหนะ ถูาและไดูรับไปไวูก่อน
แลูว เท่าใดตูองส่งคืนจงสิ้น

Ob.615 ๖๒๙ ๖๒๙
If the carrier delivers the goods before payment

of the freight and accessories, he remains liable 
to preceding carriers for such part of the freight 
and accessories as may still be due to them.

ถูาการรับขนทำากันหลายตอ่ และใชูวิธีส่งมอบของก่อน
เพื่อรับค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์ต่อภายหลังไซรู ท่านว่า
ผู้ขนส่งทอดหลังจะตูองรับผิดผู้ขนส่งทอดก่อนในค่ารวาง
พาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงยังคูางชำาระแก่เขา

ถูาผู้ขนส่งคนใดส่งมอบของเสียแต่ก่อน ไดูรับค่าระวาง
พาหนะและอุปกรณ์ไซรู ท่านว่าผู้ขนส่งคนน้ันยังคงตูอง
รับผิดต่อผู้ขนส่งก่อนๆ ตน เพื่อคา่ระวางพาหนะและ
อุปกรณ์ซ่ึงยังคูางชำาระแก่เขา

Ob.616 ๖๓๐ ๖๓๐
The carrier is entitled to retain the goods as 

long as the freight and accessories are not paid, 
provided that the party liable for them may at any

ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไวูก่อนไดูตามที่จำา
เปน เพื่อประกันการใชูเงินค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์

ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไวูก่อนไดูตามที่
จำาเป็น เพื่อประกันการใชูเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์
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time apply to the Court for an order, either :

1) Restricting the exercise of this right to such 
part of the goods as the Court may deem 
sufficient to cover the freight and accessories, or

2) Ordering the carrier to deliver the goods on 
security being given for payment of freight and 
accessories.

Ob.617 ๖๓๑ ๖๓๑
If the consignee cannot be found, the carrier 

must notify the sender by registered letter to give 
his orders as to the disposal of the goods and to 
provide for the payment of the freight and 
accessories within a reasonable time to be fixed 
in the notice.

If the sender fails to comply with the notice the 
carrier can sell the goods by public auction.

ถูาหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี ฤๅถูาผู้รับตราส่งบอกปัด
ไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวไปยังผู้ส่ง
ทนัที และถามเอาคำาสัง่ของผู้ส่ง

ถูาหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทำาไดูดังน้ีก็
ดี ฤๅผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคำาสัง่มาในเวลาอนูควร ฤๅส่งมา
เปนคำาสัง่อันไม่อาจปฏิบัติใหูเปนไปไดูก็ดี ทา่นว่าผู้ขนส่ง
มีอำานาจที่จะเอาของไปฝากไวู ณ สำานักงารฝากทรัพย์ไดู

ถูาของน้ันเปนลหุภัณฑ์ของสดเสียไดู และการหน่วงชูา
ไวูย่อมเปนการเสี่ยงความเสียหายไซรู ผู้ขนส่งจะเอาของ
น้ันออกขายทอดตลาดเสียก็ไดู

อน่ึงการเอาไปฝาก ฤๅเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่าน้ัน
ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ส่งฤๅผู้รับตราส่งทราบมิใหู
ชักชูา เวูนแต่จะไม่สามารถทำาไดู ถูาและผู้ขนส่งละเลย
เสียไม่บอกกล่าวไซรู ท่านว่าจะตูองรับผิดใชูค่าเสียหาย

ถูาหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี ฤๅถูาผู้รับตราส่งบอกปัด
ไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวไปยังผู้ส่ง
ทนัที และถามเอาคำาสัง่ของผู้ส่ง

ถูาหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทำาไดูดังน้ีก็
ดี หรือผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคำาสัง่มาในเวลาอันควรก็ดี 
หรือส่งมาเป็นคำาสัง่อันไม่อาจปฏิบัติใหูเป็นไปไดูก็ดี ท่าน
ว่าผู้ขนส่งมีอำานาจที่จะเอาของไปฝากไวู ณ สำานักงาน
ฝากทรัพย์ไดู

ถูาของน้ันเป็นลหุภัณฑ์ของสดเสียไดู และการหน่วงชูา
ไวูย่อมเป็นการเสี่ยงความเสียหายก็ดี หรือถูาราคาของน้ัน
ด้ไมน่่าจะคูุมค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ก็ดี ผู้ขนส่งจะ
เอาของน้ันออกขายทอดตลาดเสียก็ไดู

อน่ึงการเอาไปฝาก หรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นวา่
น้ัน ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งทราบมิ
ใหูชักชูา เวูนแต่ไม่สามารถจะทำาไดู ถูาและผู้ขนส่งละเลย
เสียไม่บอกกล่าวไซรู ท่านว่าจะตูองรับผิดใชูค่าเสียหาย

Ob.618

If the consignee does not take delivery of the 
goods, or does not pay the freight and accessories
due by him, the carrier can notify the consignee 
by registered letter to pay the freight and 
accessories and take delivery within a reasonable 
time to be fixed in the notice.

The carrier must at the same time notify the 
sender by registered letter.

If the consignee or the sender do not comply 
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with the notice, the carrier can sell the goods by 
public auction.

Ob.619

In the cases provided by Sections 617 and 618, 
if the goods are of a perishable nature, the carrier 
can sell them by public auction without notice.

Ob.620 ๖๓๒ ๖๓๒
The carrier shall forthwith deduct from the nett 

proceeds of the public auction the freight, 
accessories and other monies due in connection 
with the contract of carriage and must deliver the 
surplus to the person entitled to it.

เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลูว ไดูเงินจำานวนสุทธิ
เท่าใด ใหูผู้ขนส่งหักไวูเปนเงินค่ารวางพาหนะและค่า
อุปกรณ์ ถูาและยังมีเงินเหลืออย่้อีกเท่าใด ตูองส่งมอบใหู
แก่บุคคลผู้ควรที่จะไดูเงินน้ันโดยพลนั

เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลูว ไดูเงินจำานวนสุทธิ
เท่าใด ใหูผู้ขนส่งหักไวูเป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่า
อุปกรณ์ ถูาและยังมีเงินเหลืออย่้อีกเท่าใด ตูองส่งมอบใหู
แก่บุคคลผู้ควรที่จะไดูเงินน้ันโดยพลนั

Ob.621 ๖๓๓ ๖๓๓
If the goods were transported by several 

carriers, the last of them can exercise the rights 
described in Sections 616 to 620, for the amounts
due to them all for freight and accessories.

ถูาของน้ันไดูขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ทา่นว่าผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดอาจใชูสิทธิดูงกล่าวไวูใน
มาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกเงินค่ารวาง
พาหนะและอุปกรณ์อนัคูางชำาระแก่ผู้ขนส่งทัว่ทุกคนไดู

ถูาของน้ันไดูขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ทา่นว่าผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดอาจใชูสิทธิดูงกล่าวไวูใน
มาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกเงินค่าระวาง
พาหนะและอุปกรณ์อนัคูางชำาระแก่ผู้ขนส่งทัว่ทุกคนไดู

CHAPTER II.

CARRIAGE OF PASSENGERS.

หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร

Ob.623 ๖๓๔ ๖๓๔
The carrier of passengers is liable for delay or 

for any other injury suffered by any passenger by 
reason of the transportation, unless the delay or 

ผู้รับขนส่งจะตูองรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหาย
อนัเกิดแก่ตัวเขา ฤๅในความเสื่อมเสียอยา่งใดๆ อนัเปน
ผลโดยตรงแต่การที่ตูองชักชูาในการขนส่ง เวูนแต่การเสีย

ผู้รับขนส่งจะตูองรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหาย
อนัเกิดแก่ตัวเขา หรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆ อันเป็น
ผลโดยตรงแต่การที่ตูองชักชูาในการขนส่ง เวูนแต่การเสีย
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injury is caused by force majeure or by the fault 
of that passenger.

หายฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่เหตุสุดวิสัย ฤๅเกิดแต่ความผิด
ของผู้โดยสารน้ันเอง

หายหรือชักชูาน้ัน เกิดแต่เหตุสุดวสิัย หรือเกิดแต่ความ
ผิดของผู้โดยสารน้ันเอง

Ob.624 ๖๓๕ ๖๓๕
Luggage entrusted to the carrier in time must 

be delivered on the arrival of the passenger.
เครื่องเดินทาง หากไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา 

ทา่นว่าตูองส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง
เครื่องเดินทาง หากไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา 

ทา่นว่าตูองส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง
Ob.625 ๖๓๖ ๖๓๖
If the passenger does not take delivery of the 

luggage within one month after its arrival, the 
carrier can sell it by public auction.

If the luggage is of a perishable nature, the 
carrier can sell it by public auction twenty-four 
hours after it arrival.

The provisions of Section 620 apply mutatis 
mutandis.

ถูาคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน
เวลาเดือนหน่ึงนับแต่วันเครื่องเดินทางน้ันถึงไซรู ผู้ขนส่ง
อาจเอาออกขายทอดตลาดเสียไดู

ถูาเครื่องเดินทางน้ันมีสภาพเปนของสดของเสียไดู ผู้
ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดู เมื่อของน้ันถึงแลูวรอ
อย่ล้่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชัว่โมง

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ทา่นใหูใชูบังคับแก่คดี
ดังว่าน้ีดูวยอนุโลมตามควร

ถูาคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน
เวลาเดือนหน่ึงนับแต่วันเครื่องเดินทางน้ันถึงไซรู ผู้ขนส่ง
อาจเอาออกขายทอดตลาดเสียไดู

ถูาเครื่องเดินทางน้ันมีสภาพเป็นของสดของเสียไดู ผู้
ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดู เมื่อของน้ันถึงแลูวรอ
อย่ล้่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชัว่โมง

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ทา่นใหูใชูบังคับแก่คดี
ดังว่าน้ีดูวยอนุโลมตามควร

Ob.626 ๖๓๗ ๖๓๗
The rights and liabilities of the carrier for the 

luggage which has been entrusted to him are 
governed by Chapter I, even though the carrier 
did not make a separate charge for it.

สทิธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอัน
ไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งน้ัน แมูผู้ขนส่งจะมิไดูคิดเอาค่า
ขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านใหูบังคับตามความในหมวด ๑

สทิธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอัน
ไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งน้ัน แมูผู้ขนส่งจะมิไดูคิดเอาค่า
ขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านใหูบังคับตามความในหมวด ๑

Ob.627 ๖๓๘ ๖๓๘
No liability is incurred by the carrier for 

luggage which has not been entrusted to him, 
unless such luggage be lost or damaged by the 

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในเครื่องเดินทางซ่ึงตนมิไดูรับ
มอบหมาย เวูนแต่เมื่อเครื่องเดินทางน้ันส้ญหาย ฤๅบุบ

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในเครื่องเดินทางซ่ึงตนมิไดูรับ
มอบหมาย เวูนแต่เมื่อเครื่องเดินทางน้ันส้ญหาย หรือบุบ
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fault of the carrier or of his employees. สลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งฤๅล้กจูางของผู้ขนส่ง สลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งหรือล้กจูางของผู้

ขนส่ง
Ob.628 ๖๓๙ ๖๓๙
A provision in a ticket, receipt or such other 

document delivered by the carrier to the 
passenger excluding or limiting the liability of 
the carrier is void, unless the passenger expressly 
agreed to such exclusion or limitation of liability.

ตัว๋ ใบรับ ฤๅเอกสารอื่นทำานองเช่นว่าน้ี อันผู้ขนส่งไดู
ส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน หากมีขูอความยกเวูนฤๅจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างไดๆ ท่านว่าขูอความน้ันเปน
โมฆะ เวูนแต่คนโดยสารจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการ
ยกเวูนฤๅจำากัดความรับผิดเช่นน้ัน

ตัว๋ ใบรับ หรือเอกสารอื่นทำานองเช่นว่าน้ี อนัผู้ขนส่ง
ไดูส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน หากมีขูอความยกเวูนหรือ
จำากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างไดๆ ท่านว่าขูอความ
น้ันเป็นโมฆะ เวูนแตค่นโดยสารจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูนหรือจำากัดความรับผิดเช่นน้ัน
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TITLE VIII.

LOAN.

CHAPTER I.

LOAN FOR USE.

ลักษณ ๙ ยมื

หนวด ๑ ยืมใชูคงร้ป

ลักษณะ ๙ ยมื

หนวด ๑ ยืมใชูคงร้ป

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

a person, called the lender, agrees to let another 
person, called the borrower, have the use of a 
property without paying remuneration and the 
borrower agrees to return the property after 
having had the use of it.

อนัว่ายืมใชูคงร้ปน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกว่า
ผู้ใหูยมื ใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ยืม ใชูสอย
ทรัพย์สนิสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเง่ือนไขว่า ผู้ยืมจะพึงคืน
ทรัพย์สนิน้ันเมื่อไดูใชูสอยเสร็จแลูว

อนัว่ายืมใชูคงร้ปน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกว่า
ผู้ใหูยมื ใหูบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ยืม ใชูสอย
ทรัพย์สนิสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดูเปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืน
ทรัพย์สนิน้ัน เมื่อไดูใชูสอยเสร็จแลูว

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

delivery of the property lent.
การใหูยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านว่าย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่ง

มอบทรัพย์สินซ่ึงใหูยืม
การใหูยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านว่าย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่ง

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

property lent and costs of return must be borne by
the borrower.

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
คา่ส่งคืนทรัพย์สนิซ่ึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเปนผู้เสีย

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
คา่ส่งคืนทรัพย์สนิซ่ึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย

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

[purposes] other than ordinary purposes or 
purposes appearing from the contract itself.

ทรัพย์สนิซ่ึงยืมน้ัน ถูาผู้ยืมเอาไปใชูการอย่างอื่น
นอกจากการอันเปนปกติแก่ทรัพย์สนิน้ัน ฤๅนอกจากการ

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

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

Ob.634

The borrower cannot let a third person have the
use of the property lent.

Ob.635

If the borrower acts contrary to any of the 
provisions of Sections// 633 or 634, he becomes 
liable for any loss or damage even caused by 
force majeure to the property lent, unless he 
proves that the property would have been lost or 
damaged in the same way even if he had not 
acted contrary to such provisions.

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

the property lent as a person of ordinary prudence
would take of his own property.

ผู้ยืมจำาตูองสงวนทรัพย์สนิซ่ึงยืมไปเหมืองเช่น
วิญญ้ชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

ผู้ยืมจำาตูองสงวนทรัพย์สนิซ่ึงยืมไปเหมืองเช่น
วิญญ้ชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

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

provisions of Sections// 633, 634 or 636, the lender
can determine the contract.

ในกรณีทั้งหลายดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี ฤๅ
ถูาผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา ๖๕๔ ก็ดี ผู้ใหู
ยืมจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

ในกรณีทั้งหลายดัง่กล่าวไวูในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี หรือ
ถูาผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา ๖๕๔ ก็ดี ผู้ใหู
ยืมจะบอกเลิกสัญญาก็ไดู

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

the borrower must return the property after he has
had the use of it for the purposes appearing from 
the contract, provided that the lender can claim 

ถูามิไดูกำาหนดเวลากันไวู ทา่นใหคูืนทรัพย์สนิที่ยืมเมือ
ผู้ยืมไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูวตามการอันปรากฎใน
สัญญา แต่ผู้ใหูยืมจะเรียกคืนก่อนน้ันก็ไดู เมื่อเวลาล่วงไป

ถูามิไดูกำาหนดเวลากันไวู ทา่นใหคูืนทรัพย์สนิที่ยืมเมือ
ผู้ยืมไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูวตามการอันปรากฎใน
สัญญา แต่ผู้ใหูยืมจะเรียกคืนก่อนน้ันก็ไดู เมื่อเวลาล่วงไป
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the return as soon as a time reasonably sufficient 
for such use has elapsed.

พอแก่การที่ผู้ยืมจะไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูว
ถูาเวลาก็มิไดูกำาหนดกันไวู ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฎว่า

ยืมไปใชูเพื่อการใดไซรู ท่านว่าผู้ใหูยืมจะเรียกของคืนเมือ
ไรก็ไดู

พอแก่การที่ผู้ยืมจะไดูใชูสอยทรัพย์สนิน้ันเสร็จแลูว
ถูาเวลาก็มิไดูกำาหนดกันไวู ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฎว่า

ยืมไปใชูเพื่อการใดไซรู ท่านว่าผู้ใหูยืมจะเรียกของคืนเมือ
ไรก็ไดู

Ob.640

If the parties have fixed no time for the return 
and the purposes of the loan do not appear from 
the contract, the lender can claim return at any 
time.

Ob.641 ๖๔๗ ๖๔๗
Expenses for ordinary maintenance of the 
property lent must be borne by the borrower.

Any other charges upon the property lent must 
be borne by the lender.

คา่ใชูจ่ายอนัเปนปรกติแก่การบำารุงรักษาทรัพย์เสินซ่ึง
ยืมน้ัน ผู้ยืมตูองเปนผู้เสีย

คา่ใชูจ่ายอนัเป็นปรกติแก่การบำารุงรักษาทรัพย์เสินซ่ึง
ยืมน้ัน ผู้ยืมตูองเป็นผู้เสีย

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

the death of the borrower.
อนัการยืมคงร้ป ย่อมระงับสิ้นไปดูวยมรณะแห่งผู้ยืม อนัการยืมคงร้ป ย่อมระงับสิ้นไปดูวยมรณะแห่งผู้ยืม

Ob.647 ๖๔๙ ๖๔๙
The liability for compensation or 

reimbursement of expenses in connection with a 
contract of loan for use is extinguished by 
prescription six months after the extinction of 
such contract.

ในขูอความรับผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอนัเก่ียวกับการ
ยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพันเวลาหกเดือนนับ
แต่วนัสิ้นสัญญา

ในขูอความรับผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอนัเก่ียวกับการ
ยืมใชูคงร้ปน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพันเวลาหกเดือนนับ
แต่วนัสิ้นสัญญา

CHAPTER II.

LOAN FOR CONSUMPTION.

[Part] I. — GENERAL PROVISIONS.

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

whereby a person called the lender, agrees to 
transfer the ownership and possession of property
to another person, called the borrower, with or 
without remuneration, and the borrower agrees to
return property of the same kind, quality and 
quantity.

อนัว่ายืมใชูสิ้นเปลืองน้ัน คือสัญญาซ่ึงผู้ใหูยืมโอน
กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินชนิดใชูไปสิ้นไปน้ันเปนปริมาณมี
กำาหนดใหูไปแก่ผู้ยืม โดยเงือนไขว่าผู้ยืมจะพึงคืนทรัพย์
สนิเปนประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันใหูแทน
ทรัพย์สนิซ่ึงใหูยืมน้ัน

สัญญาน้ีย่อมบริบ้รณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

อนัว่ายืมใชูสิ้นเปลืองน้ัน คือสัญญาซ่ึงผู้ใหูยืมโอน
กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินชนิดใชูไปสิ้นไปน้ันเป็นปริมาณมี
กำาหนดใหูไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
เป็นประเภท ชะนิด และปริมาณเช่นเดียวกันใหูแทน
ทรัพย์สนิซ่ึงใหูยืมน้ัน

สัญญาน้ีย่อมบริบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิที่ยืม

Ob.649

A contract of loan for consumption is complete 
only on delivery of the property lent.

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

property lent and costs of return must be borne by
the borrower.

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
ส่งคนืทรัพย์สินซ่ึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเปนผู้เสีย

คา่ฤชาธรรมเนียมในการทำาสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและ
ส่งคนืทรัพย์สินซ่ึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย

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

been fixed, the lender may give notice to the 
borrower to return the property within a 
reasonable time to be fixed in the notice.

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเวลาใหูคืนทรัพย์สินซ่ึงยืมไป 
ผู้ใหูยมืจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมใหูคนืทรัพย์สินภายในเวลา
อนัควร ซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเวลาใหูคืนทรัพย์สินซ่ึงยืมไป 
ผู้ใหูยมืจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมใหูคนืทรัพย์สินภายในเวลา
อนัควร ซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู

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

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

hundred baht in capital may be proved unless 
การกู้ยืมเงินกว่าหูาสิบบาทข้ึนไป ถูามิไดูมีหลูกฐาน การกู้ยืมเงินกว่าหูาสิบบาทข้ึนไปน้ัน ถูามิไดูมีหลูกฐาน
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there be some written evidence signed by the 
borrower.

เปนหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงลงลายมือช่ือผู้ยืมเปน
สำาคัญแลูว ท่านมิใหูพิศ้จน์

แห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือผู้
ยืมเป็นสำาคัญแลูว ทา่นว่าจะฟูองรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลูกฐานเป็นหนังสือน้ัน ท่านว่าจะ
นำาสืบการใชูเงินไดูต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด
อยา่งหน่ึงลงลายมือช่ือผ้ใหูยืมมาแสดง หรือเอกสารอัน
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมน้ันไดูเวนคืนแลูว หรือไดูแทง
เพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลูว

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

higher rate of interest is fixed by the contract, it 
shall be reduced to 15% per year.

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบ้ียเกินรูอยละสิบหาูต่อปี ถูาใน
สัญญากำาหนดดอกเบ้ียเกินกว่าน้ัน ก็ใหูลดลงมาเปนรูอ
ยละสิบหาูต่อปี

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบ้ียเกินรูอยละสิบหาูต่อปี ถูาใน
สัญญากำาหนดดอกเบ้ียเกินกว่าน้ัน ก็ใหูลดลงมาเป็นรูอย
ละสิบหาูต่อปี

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

to a loan of money may, at the end of each 
succeeding year, agree that the interest due shall 
be added to the capital, and that the whole shall 
bear interest, provided that any such agreement 
be made in writing.

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบ้ียในดอกเบ้ียที่คูางชำาระ แต่ว่า
เมื่อสิ้นปีหน่ึงๆ ผู้เปนค่้สัญญากู้ยืมเงินจะตกลงกันใหบูวก
ดอกเบ้ียที่คูางชำาระทบเขูากับตูนเงิน และคิดดอกเบ้ียใน
จำานวนเงินทั้งหมดน้ันก็ไดู แต่การที่ตกลงเช่นน้ันตูองทำา
เปนหนังสือ

ทา่นหาูมมิใหูคิดดอกเบ้ียในดอกเบ้ียที่คูางชำาระ แต่ว่า
เมื่อดอกเบ้ียคูางชำาระไม่นูอยกว่าปีหน่ึง ค่้สัญญากู้ยืมจะ
ตกลงกันใหูเอาดอกเบ้ียน้ันทบเขูากับตูนเงินแลูว ใหคูิด
ดอกเบ้ียในจำานวนเงินทีท่บเขูากันน้ันก็ไดู แต่การที่ตกลง
เช่นน้ันตูองทำาเป็นหนังสือ

ส่วนประเพณีการคูาขายทีค่ำานวณดอกทบตนูในบัณชี
เดินสะพัดก็ดี ในการคูาขายอย่างอื่นทำานองเช่นว่าน้ีก็ดี 
หาอย่้บังคับแห่งบทบัญญัติซ่ึงกล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไม่

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

borrower, instead of money, accepts goods or 
ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ
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negotiable instruments, the amount of the loan 
shall be taken as the actual value of the goods or 
negotiable instruments at the time of delivery.

ฤๅทรัพย์สินส่งอื่นแทนจำานวนเงินน้ันไซรู ท่านใหูคิดเปน
หน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทอูงตลาดแห่ง
สิ่งของฤๅทรับย์สินน้ันในเวลาและ ณ สถาที่ส่งมอบ

ความทกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับขูอความดังกล่าวมาน้ี 
ทา่นว่าเปนโมฆะ

หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำานวนเงินน้ันไซรู ท่านใหูคิด
เป็นหน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทูองตลาดแห่ง
สิ่งของหรือทรับย์สินน้ันในเวลาและ ณ สถาทีส่่งมอบ

ถูาทำาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ใหูกู้ยืมยอมรับเอา
สิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำาระหน้ีแทนเงินที่กู้
ยืมไซรู หน้ีอันระงับไปเพราะการชำาระเช่นน้ัน ท่านใหคูิด
เป็นหน้ีเงินคูางชำาระโดยจำานวนเท่ากับราคาทูองตลาดแห่ง
สิ่งของหรือทรับย์สินน้ันในเวลาและณสถาที่ส่งมอบ

ความทกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับขูอความดัง่กล่าวมาน้ี 
ทา่นว่าเป็นโมฆะ
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TITLE IX.

DEPOSIT.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๐ ฝากทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.657 ๖๕๗ ๖๕๗
A contract of deposit is a contract whereby a 

person, called the depositor, agrees to deliver a 
movable property to another person, called the 
depositary, and the depositary agrees to keep such
property in safe custody, with or without 
remuneration, and to return it to the depositor or 
to a third person.

อนัว่าฝากทรัพย์น้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สนิใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
ผู้รับฝาก โดยเงือนไขว่าผู้รับฝากจะพึ่งเก็บรักษา
ทรัพย์สนิน้ันไวูในอารักขาแห่งตน แลูวจะคืนใหู

อนัว่าฝากทรัพย์น้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สนิใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า
ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินน้ัน
ไวูในอารักขาแห่งตน แลูวจะคืนใหู

- ๖๕๘ ๖๕๘
ถูาโดยพฤติการณพ์ึงคาดหมายไดูว่า เขารับฝากทรัพย์

ก็เพื่อจะไดูรับบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่าน้ันไซรู ทา่นใหูถือ
ว่าเปนอันไดูตกลงกันแลูวโดยปริยายวา่มีบำาเหน็จเช่นน้ัน

ถูาโดยพฤติการณพ์ึงคาดหมายไดูว่าเขารับฝากทรัพย์ก็
เพื่อจะไดูรับบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่าน้ันไซรู ท่านใหู
ถือว่าเป็นอนัไดูตกลงกันแลูวโดยปริยายว่ามีบำาเหน็จเช่น
น้ัน

Ob.659 ๖๕๙ ๖๕๙
The depositary is bound to take as much care of

the property deposited as a person of ordinary 
prudence would take of his own property.

ถูาการรับฝากทรัพย์เปนการทำาใหูเปล่าไม่มีบำาเหน็จ
ไซรู ท่านว่าผู้รับฝากจำาตูองใชูความรมัดรวังสงวน
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการ
ของตนเอง

ถูาการรับฝากทรัพย์เป็นการทำาใหูเปล่าไม่มีบำาเหน็จ
ไซรู ท่านว่าผู้รับฝากจำาตูองใชูความระมัดระวังสงวน
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการ
ของตนเอง
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ถูาการรับฝากทรัพย์น้ันมีบำาเหน็จค่าฝาก ทา่นว่าผู้รับ

ฝากจำาตูองใชูความรมัดรวังและใชูฝีมือเพื่อสงวน
ทรัพย์สนิน้ันเหมือนเช่นวิญญ้ชนจะพึงประพฤติโดย
พฤติการณ์ดังน้ัน ทั้งน้ียอ่มรวมทั้งการใชูฝีมืออันพิเศษเฉ
ภาะการในที่จะพึงใชูฝีมือเช่นน้ัดูวย

ถูาและผู้รับฝากเปนผู้มีวิชาชีพเฉภาะกิจการคูาขายฤๅ
อาชีวะอย่างหน่ึงอย่างใด ก็จำาตูองใชูความรมัดรวังและใชู
ฝีมือเท่าที่เปนธรรมดาจะตูองใชูและสมควรจะตูองใชูใน
กิจการคูาขายฤๅอาชีวะอย่างน้ัน

ถูาการรับฝากทรัพย์น้ันมีบำาเหน็จค่าฝาก ทา่นว่าผู้รับ
ฝากจำาตูองใชูความระมัดระวังและใชูฝีมือเพื่อสงวน
ทรัพย์สนิน้ันเหมือนเช่นวิญญ้ชนจะพึงประพฤติโดย
พฤติการณ์ดังน้ัน ทั้งน้ียอ่มรวมทั้งการใชูฝีมืออันพิเศษฉะ
เพาะการในที่จะพึงใชูฝีมือเช่นน้ัดูวย

ถูาและผู้รับฝากเป็นผู้มีวิชาชีพฉะเพาะกิจการคูาขาย
หรืออาชีวะอย่างหน่ึงอย่างใด ก็จำาตูองใชูความระมัดระวัง
และใชูฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะตูองใชูและสมควรจะตูอง
ใชูในกิจการคาูขายหรืออาชีวะอย่างน้ัน

Ob.660 ๖๖๐ ๖๖๐
The depositary is not allowed, without the 

permission of the depositor, to use the property 
deposited or to let a third person have the use or 
custody of it.

ถูาผู้ฝากมิไดูอนุญาต และผู้รับฝากเอาทรัพย์สินซ่ึง
ฝากน้ันออกใชูสอยเอง ฤๅเอาไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอย 
ฤๅใหูบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซูร ท่านว่าผู้รับฝากจะตูอง
รับผิดเมื่อทรัพย์สินซ่ึงฝากน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลายอย่าง
อน่ึงอย่างใด แมูถึงจะเปนเพราะเหตุสุดวสิัย เวูนแต่จะพิศ้
จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สนิน้ันก็คงจะตูองส้ญหาย 
ฤๅบุบสลายอย่้น่ันเอง

ถูาผู้ฝากมิไดูอนุญาต และผู้รับฝากเอาทรัพย์สินซ่ึง
ฝากน้ันออกใชูสอยเอง หรือเอาไปใหูบุคคลภายนอก
ใชูสอย หรือใหูบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซูร ท่านว่าผู้รับ
ฝากจะตูองรับผิดเมื่อทรัพย์สินซ่ึงฝากน้ันส้ญหายหรือบุบ
สลายอย่างอน่ึงอย่างใด แมูถึงจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 
เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินน้ันก็คงจะ
ตูองส้ญหายหรือบุบสลายอย่น่ั้นเอง

Ob.661

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

Ob.663 ๖๖๑ ๖๖๑
If a third person claims a right over the property 
deposited and enters an action against the 

ถูาบุคคลภายนอกอูางว่ามีสทิธิเหนือทรัพย์สินซ่ึงฝาก 
และยื่นพูองผู้รับฝากก็ดี ฤๅยึดทรัพย์สนิน้ันก็ดี ผู้รับฝาก

ถูาบุคคลภายนอกอูางว่ามีสทิธิเหนือทรัพย์สินซ่ึงฝาก 
และยื่นพูองผู้รับฝากก็ดี หรือยึดทรัพย์สินน้ันก็ดี ผู้รับ
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depositary, or attaches the property, the 
depositary must forth with give notice thereof to 
the depositor.

After the depositary has been served with a writ
at the suit of the claimant or after attachment, the 
depositary can only return the property on an 
order of the Court, or with the consent of the 
parties to the case.

ตูองรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน ฝากตูองรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน

Ob.664 ๖๖๒ ๖๖๒
If a time for the return of the property 

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

ถูาไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืนทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน
เมื่อไร ท่านว่าผู้รับฝากจะคืนทรัพย์สนิก่อนเวลากำาหนด
หาไดูไม่ เวูนแต่ในเหตุจำาเปนอันมิอาจจะกูาวล่วงเสียไดู

ถูาไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืนทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน
เมื่อไร ท่านว่าผู้รับฝากไม่มีสทิธิจะคืนทรัพย์สนิก่อนถึง
เวลากำาหนด เวูนแต่ในเหตุจำาเป็นอันมิอาจจะกูาวล่วงเสีย
ไดู

Ob.665 ๖๖๓ ๖๖๓
Although the parties have fixed a time for the 

return of the property deposited, the depositary 
must return it at any time on demand made by the
depositor.

ถึงแม่ว่าค่้สัญญาจะไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเมื่อไรก็ตาม ถูาว่าผู้ฝากจะเรียกคืนใน
เวลาใดๆ ผู้รับฝากก็ตูองคืนใหู

ถึงแม่ว่าค่้สัญญาจะไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคืน
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเมื่อไรก็ตาม ถูาว่าผู้ฝากจะเรียกคืนใน
เวลาใดๆ ผู้รับฝากก็ตูองคืนใหู

Ob.666 ๖๖๔ ๖๖๔
If the parties have fixed no time for the return 

of the property deposited, the depositary can 
return it at any time.

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคนื
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเมื่อไรไซรู ผู้รับฝากอาจคืนทรัพย์สิน
น้ันไดูทุกเมื่อ

ถูาค่้สัญญาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวูว่าจะพึงคนื
ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ันเมื่อไรไซรู ผู้รับฝากอาจคืนทรัพย์สิน
น้ันไดูทุกเมื่อ

Ob.667 ๖๖๕ ๖๖๕
If the property is deposited in the name of a ผู้รับฝากจำาตูองคืนทรัพย์สนิซ่ึงรับฝากไวูน้ันใหูแก่ผู้ ผู้รับฝากจำาตูองคืนทรัพย์สนิซ่ึงรับฝากไวูน้ันใหูแก่ผู้
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third person, the depositary can only return it to 
that third person.

ฝาก ฤๅทรัพย์สินน้ันฝากในนามผู้ใด คืนใหแูก่ผู้น้ัน ฤๅ
ผู้รับฝากไดูรับคำาสัง่โดยชอบใหคูืนทรัพย์สนิน้ันไปแก่ผู้ใด
คนืใหูแก่ผู้น้ัน

แตห่ากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านใหูคืนทรัย์สินน้ันใหูแก่
ทายาท

ฝาก หรือทรัพย์สนิน้ันฝากในนามผู้ใด คนืใหูแก่ผู้น้ัน 
หรือผู้รับฝากไดูรับคำาสัง่โดยชอบใหูคืนทรัพย์สนิน้ันไปแก่
ผู้ใด คืนใหูแก่ผู้น้ัน

แตห่ากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านใหูคืนทรัย์สินน้ันใหูแก่
ทายาท

Ob.668 ๖๖๖ ๖๖๖
The depositary is bound to deliver with the 

property any interest and profits which may have 
accrued from it.

เมื่อคนืทรัพย์ ถูามดีอกผลเกิดแต่ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน
เท่าใด ผู้รับฝากจำาตูองส่งมอบพรูอมไปกับทรัพย์สินน้ัน
ดูวย

เมื่อคนืทรัพย์ ถูามดีอกผลเกิดแต่ทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน
เท่าใด ผู้รับฝากจำาตูองส่งมอบพรูอมไปกับทรัพย์สินน้ัน
ดูวย

Ob.669 ๖๖๗ ๖๖๗
Costs of returning the property deposited must 

be borne by the depositor.
คา่คืนทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน ย่อมตกแก่ผู้ฝากเปนผู้เสีย คา่คืนทรัพย์สนิซ่ึงฝากน้ัน ย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสีย

Ob.671 ๖๖๘ ๖๖๘
The depositor is bound to reimburse the 

depositary for any expenses which were 
necessary for the preservation or maintenance of 
the property deposited unless such expenses were
incumbent upon the depositary under the contract
of deposit.

คา่ใชูจ่ายใดอนัควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินซ่ึงฝาก
น้ัน ผู้ฝากจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับฝาก เวูนแต่จะไดูตกลง
กันไวูโดยสัญญาฝากทรัพย์ว่าผู้รับฝากจะตูองออกเงินคา่
ใชูจ่ายน้ันเอง

คา่ใชูจ่ายใดอนัควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สินซ่ึงฝาก
น้ัน ผู้ฝากจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับฝาก เวูนแต่จะไดูตกลง
กันไวูโดยสัญญาฝากทรัพย์ว่าผู้รับฝากจะตูองออกเงินคา่
ใชูจ่ายน้ันเอง

Ob.672 ๖๖๙ ๖๖๙
If no time for payment of remuneration is fixed

by the contract or the[by] custom, the 
remuneration is payable when the property 

ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาในสัญญา ฤๅไม่มีกำาหนดโดยจารีต
ประเพณีว่า บำาเหน็จค่าฝากทรัพย์สินน้ัน จะพึงชำาระ
เมื่อไรไซรู ท่านใหูชำาระเมื่อคนืทรัพย์สินซ่ึงฝาก ถูาไดู

ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาในสัญญา หรือไม่มีกำาหนดโดยจา
รีตรประเพณีว่า บำาเหน็จค่าฝากทรัพย์สินน้ัน จะพึงชำาระ
เมื่อไรไซรู ท่านใหูชำาระเมื่อคนืทรัพย์สินซ่ึงฝาก ถูาไดู
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deposited is returned. If fixed by periods, the 
remuneration is payable at the end of each period.

กำาหนดเวลากันไวูเปนระยะอย่างไร ก็พึงชำาระเมื่อสิ้นระยะ
เวลาน้ันทุกคราวไป

กำาหนดเวลากันไวูเป็นระยะอย่างไร ก็พึงชำาระเมื่อสิ้นระยะ
เวลาน้ันทุกคราวไป

Ob.673 ๖๗๐ ๖๗๐
When the remuneration or expenses are not 

paid, the depositary is entitled to retain the 
property deposited, provided that the depositor 
may at any time apply to the Court for an order, 
either:

1) Restricting the exercise of this right to such 
part of the property deposited as the Court may 
deem sufficient to cover the remuneration or 
expenses, or

2) Ordering the depositary to return the 
property deposited on the depositor giving 
security for remuneration or expenses.

ผู้รับฝากชอบที่จะยึดหน่วงเอาทรัพย์สินซ่ึงฝากน้ันไวู
ไดูจนกว่าจะไดูรับเงินบันดาที่คูางชำาระแก่ตนเก่ียวดูวยการ
ฝากทรัพย์น้ัน

ผู้รับฝากชอบที่จะยึดหน่วงเอาทรัพย์สินซ่ึงฝากน้ันไวู
ไดูจนกว่าจะไดูรับเงินบรรดาที่คูางชำาระแก่ตนเก่ียวดูวย
การฝากทรัพย์น้ัน

Ob.678 ๖๗๑ ๖๗๑
The liability for remuneration, reimbursement 

of expenses or compensation in connection with a
deposit is extinguished by prescription six 
months after the extinction of such contract.

ในขูอความรับผิดเพื่อใชูเงินบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี 
ชดใชูเงินค่าใชูจ่ายก็ดี ใชูค่าสนิไหมทดแทนแก่การฝาก
ทรัพย์ก็ดี ท่านหูามมิใหูฟูองรูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับ
แต่วนัสิ้นสัญญา

ในขูอความรับผิดเพื่อใชูเงินบำาเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี 
ชดใชูเงินค่าใชูจ่ายก็ดี ใชูค่าสนิไหมทดแทนแก่การฝาก
ทรัพย์ก็ดี ท่านหูามมิใหูฟูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่
วนัสิ้นสัญญา

CHAPTER II.

SPECIAL RULES FOR DEPOSIT OF MONEY.

หมวด ๒ วิธีเฉภาะการฝากเงิน หมวด ๒ วิธีฉะเพาะการฝากเงิน

Ob.679 ๖๗๒ ๖๗๒
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If the deposit is one of money, it is presumed 

that the depositary shall not return the same 
specie, but the same amount.

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

ถูาฝากเงิน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าผู้รับฝากไม่พึง
ตูองส่งคืนเปนเงินทองตราอนัเดียวกันกับที่ฝาก แต่จะ
ตูองคนืเงินใหูครบจำานวน

อน่ึงผู้รับฝากจะเอาเงินซ่ึงฝากน้ันออกใชูก็ไดู แต่หาก
จำาตูองคืนเงินใหคูรบจำานวนเท่าน้ัน แมูว่าเงินซ่ึงฝากน้ัน
จะไดูส้ญหายไปดูวยเหตุสุดวิสยัก็ตาม ผู้รับฝากก็จำาตูอง
คนืเงินเปนจำานวนดังว่าน้ัน

ถูาฝากเงิน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าผู้รับฝากไม่พึง
ตูองส่งคืนเป็นเงินทองตราอนัเดียวกันกับที่ฝาก แต่จะ
ตูองคนืเงินใหูครบจำานวน

อน่ึงผู้รับฝากจะเอาเงินซ่ึงฝากน้ันออกใชูก็ไดู แต่หาก
จำาตูองคืนเงินใหคูรบจำานวนเท่าน้ัน แมูว่าเงินซ่ึงฝากน้ัน
จะไดูศ้นย์หายไปดูวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับฝากก็จำาตูอง
คนืเงินเป็นจำานวนดัง่ว่าน้ัน

Ob.680 ๖๗๓ ๖๗๓
If the depositary is only bound to return the 

same amount of money, the depositor cannot 
demand the return of the money before the agreed
time, nor can the depositary return it before such 
time.

เมื่อใดผู้รับฝากจำาตูองคืนเงินแต่เพียงเท่าจำานวนที่
ฝาก ผู้ฝากจะเรียกเงินคนืก่อนถึงเวลาที่ไดูตกลงกันไวูไม่
ไดู ฤๅฝ่ายผู้รับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลาน้ันก็ไม่ไดูดุจ
กัน

เมื่อใดผู้รับฝากจำาตูองคืนเงินแต่เพียงเท่าจำานวนที่
ฝาก ผู้ฝากจะเรียกเงินคนืก่อนถึงเวลาที่ไดูตกลงกันไวูไม่
ไดู หรือฝ่ายผู้รับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลาน้ันก็ไม่ไดู
ดุจกัน

CHAPTER III.

SPECIAL RULES FOR INNKEEPERS.

หมวด ๓ วิธีเฉภาะสำาหรับเจูาสำานัก
โรงแรม

หมวด ๓ วิธีเฉภาะสำาหรับเจูาสำานัก
โรงแรม

Ob.681 ๖๗๔ ๖๗๔
The proprietor of an inn, or hotel or of any 

other place where travellers or guests receive 
sleeping accommodation for remuneration is 
considered as a depositary of the luggage or other
property brought by such travellers or guests.

He is liable for any loss or damage caused to 
such luggage or property unless he proves that 
such loss or damage was not caused by his act or 

เจูาสำานักโรงแรม ฤๅโฮเต็ล ฤๅสถานที่อื่นทำานองเช่นว่า
น้ัน จะตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤๅบุบสลายอย่างใด ๆ 
อนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซ่ึงคนเดิรทาง ฤๅแขกอาศัย หากไดูพา
มา

เจูาสำานักโรงแรม หรือโฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทำานอง
เช่นว่าน้ัน จะตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายหรือบุบสลาย
อยา่งใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซ่ึงคนเดินทาง หรือแขก
อาศัย หากไดูพามา
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fault, or by the act or fault of persons for whom 
he was responsible.

Ob.682 ๖๗๕ ๖๗๕
The liability for specie, currency notes, bank 

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

เจูาสำานักตูองรับผิดในการทีท่รัพย์สินของคนเดิรทาง
ฤๅแขกอาศัยส้ญหาย ฤๅบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมูถึงว่า
ความส้ญหายฤๅบุบสลายน้ันจะเกิดข้ึนเพราะผู้คนไปมาเขูา
ออก ณ โรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่เช่นน้ัน ก็คงตูองรับผิด

ความรับผิดน้ี ถูาเก่ีายวดูวยเงินทองตรา ธนบัตร์ ตัว๋
เงิน พันธนบัตร์ ใบหูนุ ใบหูุนกู้ ประทวนสินคูา อัญญ
มะณี ฤๅของมีค่าอื่น ๆ ไซรู ท่านจำากัดไวูเพียงหูารูอยบาท
เวูนไวูแต่จะไดูฝากของมีค่าเช่นน้ีไวูแก่เจูาสำานักและไดู
บอกราคาแห่งของน้ันชัดแจูง

แต่เจูาสำานักหาตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายฤๅบุบสลาย
อนัเกิดแต่ผู้รูายใชูอาวุธชิงทรัพย์ ฤๅเกิดแต่เหตุสุดวิสัย
ประการอื่นอย่างหน่ึงอย่างใดน้ันไม่

เจูาสำานักตูองรับผิดในการทีท่รัพย์สินของคนเดินทาง
หรือแขกอาศัยส้ญหาย หรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมู
ถึงว่าความส้ญหายหรือบุบสลายน้ันจะเกิดข้ึนเพราะผู้คน
ไปมาเขูาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นน้ัน ก็
คงตูองรับผิด

ความรับผิดน้ี ถูาเก่ีายวดูวยเงินทองตรา ธนบัตร ตัว๋
เงิน พันธนบัตร ใบหูนุ ใบหูุนกู้ ประทวนสินคูา อัญญมณี 
หรือของมีค่าอื่น ๆ ไซรู ท่านจำากัดไวูเพียงหูารูอยบาท 
เวูนไวูแต่จะไดูฝากของมีค่าเช่นน้ีไวูแก่เจูาสำานักและไดู
บอกราคาแห่งของน้ันชัดแจูง

แต่เจูาสำานักไม่ตูองรับผิดเพื่อความส้ญหายหรือบุบ
สลายอันเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือแต่ภาพแห่งทรัพย์สินน้ัน
หรือแตค่วามผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผู้น้ันเอง 
หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซ่ึงเขาไดูตูองรับ

Ob.683

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

- ๖๗๖ ๖๗๖
ทรัพย์สนิซ่ึงมิไดูนำาฝากบอกราคาชัดแจูงน้ัน เมื่อ

พบเห็นวา่ส้ญหายฤๅบุบสลายช้ึน คนเดริทางฤๅแขกอาศัย
ตูองแจูงความน้ันต่อเจูาสำานักโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่
เช่นน้ันทันที มฉิน้ัน ทา่นว่าเจูาสำานักย่อมพนูจากความ
ผิดดังบัญญัติไวูในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕

ทรัพย์สนิซ่ึงมิไดูนำาฝากบอกราคาชัดแจูงน้ัน เมื่อ
พบเห็นวา่ส้ญหายหรือบุบสลายช้ึน คนเดินทางหรือแขก
อาศัยตูองแจูงความน้ันต่อเจูาสำานักโรงแรม โฮเต็ล หรือ
สถานที่เช่นน้ันทันที มฉิะน้ัน ท่านวา่เจูาสำานักย่อมพูนจาก
ความผิดดัง่บัญญัติไวูในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕
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Ob.684 ๖๗๗ ๖๗๗
A notice posted in the inn, hotel or other such 

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

ถูามีความแจูงความปิดไวูในโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่
เช่นว่าน้ัน เปนขูอความยกเวูนฤๅจำากัดความรับผิดของเจูา
สำานักไซรู ทา่นว่าความน้ันเปนโมฆะ เวูนแต่คนเดิรทางฤๅ
แขกอาศัยจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการยกเวูนฤๅจำากัด
ความรับผิดดังว่าน้ัน

ถูามีความแจูงความปิดไวูในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถาน
ที่เช่นว่าน้ัน เป็นขูอความยกเวูนหรือจำากัดความรับผิด
ของเจูาสำานักไซรู ท่านว่าความน้ันเป็นโมฆะ เวูนแต่คน
เดินทางหรือแขกอาศัยจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการ
ยกเวูนหรือจำากัดความรับผิดดัง่ว่าน้ัน

Ob.685 ๖๗๘ ๖๗๘
The liability for compensation for loss or 

damage caused to the luggage or other property 
of the traveller or guest is extinguished by 
prescription six months after the departure of the 
traveller or guest.

ในขูความรับผิดใชูค่าสนิไหมทดแทนเพืื่ อทรัพย์สิน
ของคนเดิรทางฤๅแขกอาศัยส้ญหายฤๅบุบสลายน้ัน ท่าน
หูามมิใหูฟูองเมื่อพนูเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คนเดิรทาง
ฤๅแขกอาศัยออกไปจากสถานที่น้ัน

ในขูความรับผิดใชูค่าสนิไหมทดแทนเพืื่ อทรัพย์สิน
ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยส้ญหายหรือบุบสลายน้ัน 
ทา่นหาูมมิใหูฟูองเมื่อพูนเวลาหกเดือนนับแต่วันทีค่นเดิน
ทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานทีน้ั่น

Ob.686 ๖๗๙ ๖๗๙
If the remuneration is not paid, the proprietor 

can exercise over the luggage or other property of
the traveller or guest which is in the inn, hotel or 
other such place the rights described in Sections 
673, 674 and 675.

เจูาสำานักชอบที่จะยึดหน่วงเอาไวูซ่ึงเครื่องเดิรทางฤๅ
ทรัพย์สนิอย่างอื่นของคนเดิรทางฤๅแขกอาศัย อันเอาไวู
ในโรงแรม โฮเต็ล ฤๅสถานที่เช่นน้ันไดู จนกว่าจะไดูรับ
ชำาระเงินบันดาที่คูางชำาระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและการ
อื่น ๆ อนัไดูทำาใหูแก่คนเดิรทางฤๅแขกอาศัยที่เขาพึง
ตูองการน้ัน รวมทั้งการชดใชูเงินทั้งหลายที่ไดูออกแทนไป
ดูวย

จูาสำานักชอบที่จะยึดหน่วงเอาไวูซ่ึงเครื่องเดินทางหรือ
ทรัพย์สนิอย่างอื่นของคนเดินทางหรือแขกอาศัย อนัเอา
ไวูในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นน้ันไดู จนกว่าจะไดู
รับชำาระเงินบรรดาที่คูางชำาระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและ
การอื่น ๆ อันไดูทำาใหูแก่คนเดินทางหรือแขกอาศัยที่เขา
พึงตูองการน้ัน รวมทั้งการชดใชูเงินทั้งหลายที่ไดูออก
แทนไปดูวย

เจูาสำานักจะเอาทรัพย์สนิที่ไดูยึดหน่วงไวูเช่นว่าน้ัน 
ออกขายทอดตวาด แลูวหักเอาเงินใชูจำานวนที่คูางชำาระแก่
ตน รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใชูจ่ายในการขาย
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ทอดตลาดน้ัน จากเงินที่ขายทรัพย์สินน้ันก็ไดู แตท่่านมิ
ใหูเจูาสำานักใชูสิทธิดัง่ว่าน้ี จนเมื่อ

(๑) ทรัพย์สินน้ันตกอย่้แก่ตนเป็นเวลานานถึงหกสัปดา
หะ ยังมิไดูรับชำาระหนน้ีสิน และ

(๒) อย่างนูอยเดือนหน่ึงก่อนวันขายทอดตลาด ตนไดู
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพป์ระจำาทูองถ่ินฉะ
บับหน่ึง แจูงความจำานงที่จะขายทรัพย์สิน บอกรัก
ษาณะแห่งทรัพย์สินที่จะขายโดยย่อ กับ ถูารู้ ช่ือ
เจูาของ ก็บอกดูวย

เมื่อขายทอดตลาดหักใชูหน้ีดัง่กล่าวแลูว มีเงินเหลือ
อย่้เท่าใด ตูองคนืใหูแก่เจูาของ หรือฝากไวู ณ สำานักงาน
ฝากทรัพย์ตามบทบัญญัติในมตรา ๓๓๑ และ ๓๓๓
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TITLE X.

SURETYSHIP.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๑ คำา้ประกัน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๑ คำา้ประกัน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.687 ๖๘๐ ๖๘๐
A contract of suretyship is a contract whereby a

person, called surety[,] agrees to perform an 
obligation in case the debtor does not perform it.

อนัว่าคำ้ าประกันน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้คำ้ าประกัน ผ้กพันตนต่อเจูาหน้ีคนหน่ึงเพื่อ
ชำาระหน้ีในเมื่อล้กหน้ีไม่ชำาระหน้ีน้ัน

อนัว่าคำ้ าประกันน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้คำ้ าประกัน ผ้กพันตนต่อเจูาหน้ีคนหน่ึงเพื่อ
ชำาระหน้ีในเมื่อล้กหน้ีไม่ชำาระหน้ีน้ัน

อน่ึงสัญญาคำ้าประกันน้ัน ถูามิไดูมีหลักฐานเป็นหนังสือ
อยา่งใดอย่างหน่ึงลงลายมือชือผู้ประกันเป็นสำาคัญ ท่านวา่
จะพอูงรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

Ob.688 ๖๘๑ ๖๘๑
A contract of suretyship may guarantee any 

obligation even unconditional or future.
อนัคำ้ าประกันน้ัน จะมีไดูแต่เฉภาะเพื่อหน้ีอันสมบร้ณ์
หน้ีในอนาคดตฤๅหน้ีมีเง่ือนไข จะประกันไวูเพื่อ

เหตุการณ์ซ่ึงหน้ีน้ันอาจเปนผลไดูจริง ก็ประกันไดู
หน้ีอันเกิดแต่สัญญาซ่ึงไม่ผ้กพันล้กหน้ี เพราะทำาดูวย

ความสำาคัญผิด ฤๅเพราะเปนผู้ไรคูวามสามารถน้ัน ก็อาจ
จะมีประกันอยา่งสมบ้รณ์ไดู ถูาหากว่าผู้คำ้ าประกันรู้เหตุ
สำาคัญผิดฤๅไรูความสามารถน้ันในขณะที่เขูาสัญญาผ้กพัน
ตน

อนัคำ้ าประกันน้ัน จะมีไดูแต่เฉภาะเพื่อหน้ีอันสมบร้ณ์
หน้ีในอนาคดตหรือหน้ีมีเง่ือนไข จะประกันไวูเพื่อ

เหตุการณ์ซ่ึงหน้ีน้ันอาจเป็นผลไดูจริง ก็ประกันไดู
หน้ีอันเกิดแต่สัญญาซ่ึงไม่ผ้กพันล้กหน้ี เพราะทำาดูวย

ความสำาคัญผิด หรือเพราะเป็นผู้ไรูความสามารถน้ัน ก็
อาจจะมีประกันอย่างสมบร้ณ์ไดู ถูาหากว่าผู้คำ้ าประกันรู้
เหตุสำาคัญผิดหรือไรูความสามารถน้ันในขณะที่เขูาสัญญา
ผ้กพันตน

Ob.690

An obligation which is voidable owing to one 
of the parties being incapacitated may be 
guaranteed by suretyship if it appears from the 
contract or from the circumstances of the case 
that the surety agreed to guarantee the creditor 
against the consequences of the want of capacity.

Ob.692 ๖๘๒ ๖๘๒
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A person can agree to be surety for another 

surety.
ทา่นว่าบุคคลจะยอมเขูาเปนผู้รับเรือน คือเปนประกัน

ของผู้คำ้ าประกันอีกช้ันหน่ึง ก็เปนไดู
ทา่นว่าบุคคลจะยอมเขูาเป็นผู้รับเรือน คือเป็นประกัน

ของผู้คำ้ าประกันอีกช้ันหน่ึง ก็เปนไดู
ถูาบุคคลหลายคนยอมตนเขูาเป็นผู้คำ้ าประกันในหน้ี

รายเดียวกันไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ าประกันเหล่าน้ันมีความรับผิด
อยา่งล้กหน้ีร่วมกัน แมูถึงว่าจะมิไดูเขูารับคำ้ าประกันรวม
กัน

Ob.693 ๖๘๓ ๖๘๓
The suretyship covers interest and 

compensation due by the debtor on account of the
obligation and all charges accessory to it.

อนัคำ้ าประกันอย่างไม่มีจำากัดน้ัน ย่อมคูุมถึงดอกเบ้ีย
และค่าสินไหมทอดแทนซ่ึงล้กหน้ีคูางชำาระ ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอนัเปนอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันดูวย

อนัคำ้ าประกันอย่างไม่มีจำากัดน้ัน ย่อมคูุมถึงดอกเบ้ีย
และค่าสินไหมทอดแทนซ่ึงล้กหน้ีคูางชำาระ ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันดูวย

Ob.694 ๖๘๔ ๖๘๔
The surety is liable for the costs of action to be 

paid by the debtor to the creditor, but he is not 
liable for such costs if the action was entered 
without first demanding performance from him.

ผู้คำ้ าประกันย่อมรับผิดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมความซ่ึง
ล้กหน้ีจะตูองใชูใหูแก่เจูาหน้ี แต่ถูาโจทก์ฟูองคดีโดยมิไดู
เรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันก่อนไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันหาตูองรับผิดเพื่อใชูค่าฤชาธรรมเนียมเช่นน้ันไม่

ผู้คำ้ าประกันย่อมรับผิดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมความซ่ึง
ล้กหน้ีจะตูองใชูใหูแก่เจูาหน้ี แต่ถูาโจทก์ฟูองคดีโดยมิไดู
เรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันก่อนไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันหาตูองรับผิดเพื่อใชูค่าฤชาธรรมเนียมเช่นน้ันไม่

Ob.695 ๖๘๕ ๖๘๕
If, on enforcement of the contract of suretyship,

the surety does not perform the whole of the 
obligation of the debtor, together with interest, 
compensation and accessories, the debtor remains
liable to the creditor for the surplus.

ถูาเมื่อบังคับตามสัญญาคำ้าประกันน้ัน ผู้คำ้ าประกันไม่
ชำาระหน้ีทั้งหมดของล้กหน้ี รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหม
ทดแทน และอุปกรณ์ดูวยไซรู หน้ียังเหลืออย่้เท่าใด ท่าน
ว่าล้กหน้ียังคงรับผิดต่อเจูาหน้ีในส่วนที่เหลือน้ัน

ถูาเมื่อบังคับตามสัญญาคำ้าประกันน้ัน ผู้คำ้ าประกันไม่
ชำาระหน้ีทั้งหมดของล้กหน้ี รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหม
ทดแทน และอุปกรณ์ดูวยไซรู หน้ียังเหลืออย่้เท่าใด ท่าน
ว่าล้กหน้ียังคงรับผิดต่อเจูาหน้ีในส่วนที่เหลือน้ัน

CHAPTER II.

EFFECTS BEFORE PERFORMANCE.

หมวด ๒ ผลก่อนชำาระหนี้ หมวด ๒ ผลก่อนชำาระหนี้
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Ob.696 ๖๘๖ ๖๘๖
As soon as the debtor is in default the creditor 

is entitled to demand performance of the 
obligation from the surety.

ล้กหน้ีผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจูาหน้ีชอบที่จะเรียกใหู
ผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีไดูแทนน้ัน

ล้กหน้ีผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจูาหน้ีชอบที่จะเรียกใหู
ผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีไดูแทนน้ัน

Ob.697 ๖๘๗ ๖๘๗
The surety is not bound to perform the 

obligation before the time fixed for performance, 
although the debtor may have lost the benefit of 
the time clause.

ผู้คำ้ าประกันไม่จำาตูองชำาระหน้ีก่อนถึงเวลากำาหนดที่จะ
ชำาระ แมูล้กหน้ีจะไดูเสียประโยชนแ์ห่งเง่ือนเวลาไปแลูว

ผู้คำ้ าประกันไม่จำาตูองชำาระหน้ีก่อนถึงเวลากำาหนดที่จะ
ชำาระ แมูถึงว่าล้กหน้ีจะไม่อาจถือเอาซ่ึงประโยชน์แห่ง
เง่ือนเวลาเริ่มตนูหรือเวลาสุดสิ้นต่อไปแลูว

Ob.698 ๖๘๘ ๖๘๘
The surety is entitled to summon the debtor to 

appear in the action in order that the judgment 
may decide on his liability to the creditor and on 
the liability of the debtor to him.

เมื่อเจูาหน้ีทวงใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันจะ
ขอใหูเรียกล้กหน้ีชำาระก่อนก็ไดู เวูนแตล่้กหน้ีจะถ้กศาล
พิพากษาใหูเปนคนลูมละลายเสียแลูว ฤๅไม่ปรากฏว่าล้ก
หน้ีไปอย่้แห่งใดในพระราชอาณาเขต

เมื่อเจูาหน้ีทวงใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันจะ
ขอใหูเรียกล้กหน้ีชำาระก่อนก็ไดู เวูนแตล่้กหน้ีจะถ้กศาล
พิพากษาใหูเป็นคนลูมละลายเสียแลูว หรือไม่ปรากฏว่า
ล้กหน้ีไปอย่้แห่งใดในพระราชอาณาเขตต์

Ob.699 ๖๘๙ ๖๘๙
When the debtor is summoned and the surety 

proves:
1). That the debtor has the means to perform 

the whole or part of the obligation, and
2) That enforcement against the debtor would 

not be difficult,
the Court may, in its discretion, order that the 

obligation shall be enforced first against the 
debtor.

ถึงแมูจะไดูเรียกใหูล้กหน้ีชำาระหน้ีดังกล่าวมาในมาตรา
ก่อนน้ันแลูวก็ตาม ถูาผู้คำ้ าประกันพิศ้จน์ไดูว่าล้กหน้ีน้ันมี
ทางที่จะชำาระหน้ีไดู และการที่จะบังคับใหูล้กหน้ีชำาระหน้ัน
จะไม่เปนการยากไซรู ท่านวา่เจูาหน้ีจะตูองบังคับการชำาระ
หน้ีรายน้ัน เอาจากทรัพย์สินของล้กหน้ีก่อน

ถึงแมูจะไดูเรียกใหูล้กหน้ีชำาระหน้ีดัง่กล่าวมาในมาตรา
ก่อนน้ันแลูวก็ตาม ถูาผู้คำ้ าประกันพิศ้จน์ไดูว่าล้กหน้ีน้ันมี
ทางที่จะชำาระหน้ีไดู และการที่จะบังคับใหูล้กหน้ีชำาระหน้ัน
จะไม่เป็นการยากไซรู ท่านวา่เจูาหน้ีจะตูองบังคับการชำาระ
หน้ีรายน้ัน เอาจากทรัพย์สินของล้กหน้ีก่อน
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Ob.700 ๖๙๐ ๖๙๐
If the obligation is secured by a pledge or 

mortgage, the surety is entitled to have the 
obligation performed first out of the property 
pledged or mortgaged.

ถูาเจูาหน้ีมทีรัพย์สินของล้กหน้ียึดถือไวูเปนประกัน
ไซรู เมื่อผู้คำ้ าประกันรูองขอ ท่านว่าเจูาหน้ีจะตูองใหูชำาระ
หน้ีเอาจากทรัพย์สินซ่ึงเปนประกันน้ันก่อน

ถูาเจูาหน้ีมทีรัพย์สินของล้กหน้ียึดถือไวูเป็นประกัน
ไซรู เมื่อผู้คำ้ าประกันรูองขอ ท่านว่าเจูาหน้ีจะตูองใหูชำาระ
หน้ีเอาจากทรัพย์สินซ่ึงเป็นประกันน้ันก่อน

Ob.701 ๖๙๑ ๖๙๑
If the surety has agreed to be bound jointly 

with the debtor, the surety becomes a joint debtor.
ถูาผู้คำ้ าประกันตูองรับผิดร่วมกันกับล้กหน้ี ท่านวา่ผู้คำ้ า

ประกันย่อมไม่มีสิทธิดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ 
และ ๖๙๐

ถูาผู้คำ้ าประกันตูองรับผิดร่วมกันกับล้กหน้ี ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันย่อมไม่มีสิทธิดัง่กล่าวไวูในมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ 
และ ๖๙๐

Ob.703 ๖๙๒ ๖๙๒
An interruption of prescription against the 

debtor is also an interruption against the surety.
อายุความสดุดหยุดลงเปนโทษแก่ล้กหน้ีน้ัน ย่อมเปน

โทษแก่ผู้คำ้ าประกันดูวย
อายุความสดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ล้กหน้ีน้ัน ย่อมเป็น

โทษแก่ผู้คำ้ าประกันดูวย
CHAPTER III.

EFFECTS AFTER PERFORMANCE.

หมวด ๓ ผลภายหรังชำาระหนี้ หมวด ๓ ผลภายหรังชำาระหนี้

Ob.704 ๖๙๓ ๖๙๓
The surety who has performed the obligation is 

entitled to reimbursement from the debtor and is 
subrogated to the rights of the creditor against the
debtor.

But he cannot exercise such rights to the injury 
of the creditor.

ผู้คำ้ าประกันซ่ึงไดูชำาระหน้ีแลูว ย่อมมีสทิธิจะไล่เบ้ียเอา
จากล้กหน้ี เพื่อตูนเงินและดอกเบ้ีย และเพื่อการที่ตูอง
ส้ญหายฤๅเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการคำ้ าประกันน้ัน

อน่ีงผู้คำ้ าประกันย่อมเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีบันดามี
เหนือล้กหน้ีดูวย

ผู้คำ้ าประกันซ่ึงไดูชำาระหน้ีแลูว ย่อมมีสทิธิจะไล่เบ้ียเอา
จากล้กหน้ี เพื่อตูนเงินและดอกเบ้ีย และเพื่อการที่ตูองสน้
ยห์ายหรือเสียหายไปอยา่งใด ๆ เพราะการคำ้ าประกันน้ัน

อน่ีงผู้คำ้ าประกันย่อมเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีบรรดา
มีเหนือล้กหน้ีดูวย

Ob.705 ๖๙๔ ๖๙๔
In addition to the defences which the surety has นอกจากขูอต่อสู้ซ่ึงผู้คำ้ าประกันมีตอ่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่า นอกจากขูอต่อสู้ซ่ึงผู้คำ้ าประกันมีตอ่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่า
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against the creditor, he can also set up defences 
which the debtor has against the creditor.

ผู้คำ้ าประกันยังอาจยกขูอต่อสูท้ั้งหลายซ่ึงล้กหน้ีมีต่อเจูา
หน้ีข้ึนต่อสู้ไดูดูวย

ผู้คำ้ าประกันยังอาจยกขูอต่อสูท้ั้งหลายซ่ึงล้กหน้ีมีต่อเจูา
หน้ีข้ึนต่อสู้ไดูดูวย

Ob.706 ๖๙๕ ๖๙๕
The surety who neglects to set up against the 

creditor defences of the debtor forfeits his right to
reimbursement by the debtor to the extent of 
these defences, unless he proves that he did not 
know of such defences and that his ignorance was
not due to his fault.

ผู้คำ้ าประกันซ่ึงละเลยไม่ยกขูอต่อสู้ของล้กหน้ีข้ึนต่อสู้
เจูาหน้ีน้ัน ท่านวา่ย่อมสิ้นสิทธิที่จะไดูไล่เบ้ียเอาแก่ล้กหน้ี
เพียงเท่าที่ไม่ยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ เวูนแต่จะพิศ้จน์ไดูว่าตน
มิไดรูู้ว่ามีขูอต่อสู้เช่นน้ัน และที่ไมรู่้น้ัน ไม่ไดูเปนเพราะ
ความผิดของตนดูวย

ผู้คำ้ าประกันซ่ึงละเลยไม่ยกขูอต่อสู้ของล้กหน้ีข้ึนต่อสู้
เจูาหน้ีน้ัน ท่านวา่ย่อมสิ้นสิทธิที่จะไดูไล่เบ้ียเอาแก่ล้กหน้ี
เพียงเท่าที่ไม่ยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้ เวูนแต่จะพิศ้จน์ไดูว่าตน
มิไดรูู้ว่ามีขูอต่อสู้เช่นน้ัน และที่ไมรู่้น้ัน ไม่ไดูเป็นเพราะ
ความผิดของตนดูวย

Ob.707 ๖๙๖ ๖๙๖
If the surety does not inform the debtor that he 

has performed the obligation and the debtor, in 
ignorance, performs it, the surety is not entitled to
reimbursement by the debtor.

The surety has only an action for undue 
enrichment against the creditor.

ผู้คำ้ าประกันไม่มีสิทธิ จะไล่เบ้ียเอาแกูล้กหน้ี ในกรณีดัง
จะกล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาผู้คำ้ าประกันไม่บอกใหูล้กหน้ีรู้ ว่าตนไดูชำาระหน้ี
แลูว และล้กหน้ีเขูาชำาระหน้ีเพราะไม่รู้

(๒) ถูาผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี โดยมิทนัจะไดูถ้กฟูองเรียก
ในเมื่อล้กหน้ีมีขูอต่อสู้อย่างดี ท่ีจะยกข้ึนแกูคดีไดู

ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวมาน้ี ผู้คำ้ าประกันจะมี
ทางฟูองคดี ก็แต่เพียงฟูองเจูาหน้ีเพื่อคนืลาภมิควรไดูเทูา
น้ัน

ผู้คำ้ าประกันไม่มีสิทธิ จะไล่เบ้ียเอาแกูล้กหน้ีไดู ถูาว่า
ตนไดูชำาระหน้ีแทนไปโดยไม่บอกล้กหน้ี และล้กหน้ียังไม่รู้
ความ ชำาระหน้ีซำ้ าอีก

ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้คำ้ าประกันก็ไดูแต่เพียงจะฟูองเจูาหน้ี
เพื่อคนืลาภมิควรไดูเทูาน้ัน

Ob.708 ๖๙๗ ๖๙๗
If the creditor impairs or reduces the securities 

given for the performance of the obligation, the 
surety is discharged to the extent of the injury 

ถูาผู้คำ้ าประกันไม่อาจเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีไดู 
เพราะเหตุว่าเจูาหน้ีไดูกระทำาใหูทรัพย์อันเขาใหูไวูเปน
ประกันแต่ก่อนฤๅในขณะจะเขูาคำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันเสือม

ถูาเพราะการกระทำาอย่างใดอย่างหน่ึงของเจูาหน้ีเอง 
เป็นเหตุใหูผู้คำ้ าประกันไม่อาจเขูารับช่วงไดูทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนในสิทธิก็ดี จำานองก็ดี จำานำาก็ดี และบุริมสิทธิ
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suffered by him thereby. เสียฤๅลดราคาไปไซรู ท่านว่าผู้คำ้ าประกันย่อมเปนอนัหลุด

พนูจากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนตอูงรับความเสียหายแต่
การน้ัน

อนัไดูใหูไวูแก่เจูาหน้ีแต่ก่อนหรือในขณะทำาสัญญาคำ้า
ประกันเพื่อชำาระหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูน
จากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนตูองรับความเสียหายแต่การ
น้ัน

CHAPTER IV.

EXTINCTION OF SURETYSHIP.

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไป
แห่งการคำา้ประกัน

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไป
แห่งการคำา้ประกัน

Ob.709 ๖๙๘ ๖๙๘
When the obligation of the debtor is 

extinguished, the surety is discharged.
อนัผู้คำ้ าประกันยอ่มหลุดพนูจากความรับผิดในขณะ

เมื่อหน้ีของล้กหน้ีระงับสิ้นไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
อนัผู้คำ้ าประกันยอ่มหลุดพนูจากความรับผิดในขณะ

เมื่อหน้ีของล้กหน้ีระงับสิ้นไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
Ob.710 ๖๙๙ ๖๙๙
If suretyship has been given for a series of 

transactions, the surety can at any time determine
the suretyship for the future by giving notice to 
the creditor to that effect.

In such case, the surety is not liable for 
transactions one by the debtor after the notice has
reached the creditor.

การคำ้ าประกันเพื่อกิจการเน่ืองกันหลายคราว ไม่มีจำา
กัดเวลาเปนคุณแก่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันอาจเลิก
เสียเพื่อคราวอันเปนอนาคดไดู โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์น้ันแก่เจูาหน้ี

ในกรณีเช่นน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันไม่ตูองรับผิดใน
กิจการที่ล้กหน้ีกระทำาลงภายหลังคำาบอกกล่าวน้ันไดูไปถึง
เจูาหน้ี

การคำ้ าประกันเพื่อกิจการเน่ืองกันหลายคราว ไม่มี
จำากัดเวลาเป็นคุณแก่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันอาจ
เลิกเสียเพื่อคราวอนัเป็นอนาคดไดู โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์น้ันแก่เจูาหน้ี

ในกรณีเช่นน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันไม่ตูองรับผิดใน
กิจการที่ล้กหน้ีกระทำาลงภายหลังคำาบอกกล่าวน้ันไดูไปถึง
เจูาหน้ี

Ob.712 ๗๐๐ ๗๐๐
If suretyship has been given for an obligation 

which is to be performed at a definite time, and 
the creditor grants to the debtor an extension of 
time, the surety is discharged.

The surety is not discharged if he agreed to the 

ถูาคำ้ าประกันหน้ีอันจะตูองชำาระ ณ เวลามีกำาหนด
แน่นอน และเจูาหน้ียอมผ่อนเวลาใหูแก่ล้กหน้ีไซรู ทา่น
ว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูนจากความรับผิด

แต่ถูาผู้คำ้ าประกันไดูตกลงดูวยในการผ่อนเวลา ท่านว่า

ถูาคำ้ าประกันหน้ีอันจะตูองชำาระ ณ เวลามีกำาหนด
แน่นอน และเจูาหน้ียอมผ่อนเวลาใหูแก่ล้กหน้ีไซรู ทา่น
ว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูนจากความรับผิด

แต่ถูาผู้คำ้ าประกันไดูตกลงดูวยในการผ่อนเวลา ท่านว่า
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extension of time or if the extension is granted by
the Court.

ผู้คำ้ าประกันหาหลุดพูนจากความรับผิดไม่ ผู้คำ้ าประกันหาหลุดพูนจากความรับผิดไม่

Ob.713 ๗๐๑ ๗๐๑
The surety is entitled to tender performance of 

the obligation to the creditor from the time when 
performance is due.

If the creditor refuses to accept performance, 
the surety is discharged.

ผู้คำ้ าประกันจะขอชำาระหน้ีแก่เจูาหน้ีตั้งแต่เมื่อถึง
กำาหนดชำาระก็ไดู

ถูาเจูาหน้ีไม่ยอมรับชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันก็เปนอันหลุด
พนูจากความรับผิด

ผู้คำ้ าประกันจะขอชำาระหน้ีแก่เจูาหน้ีตั้งแต่เมื่อถึง
กำาหนดชำาระก็ไดู

ถูาเจูาหน้ีไม่ยอมรับชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันก็เป็นอันหลุด
พนูจากความรับผิด
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TITLE XI.

MORTGAGE.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS. 

ลักษณ ๑๒ จำานอง

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๒ จำานอง

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.714 ๗๐๒ ๗๐๒
A contract of mortgage is a contract whereby a 

person, called the mortgagor, agrees to assign a 
property to another person, called the mortgagee, 
as security for the performance of an obligation, 
without delivering the property to the mortgagee.

The mortgagee is entitled to be paid out of the 
mortgaged property in preference to ordinary 
creditors and even though the ownership of the 
property has been transferred to a third person.

อนัว่าสัญญาาจำานองน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรัพย์สินตราไวูแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานอง เปนประกันการชำาระหน้ีโดย
ไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูไวูแก่ผู้รับจำานอง

ผู้รับจำานองชอบที่จะไดูรับชำาระหน้ีจากทรัพย์สินที่
จำานองก่อนเจูาหน้ีสามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินน้ันจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวฤๅหาไม่

อนัว่าสัญญาาจำานองน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรัพย์สินตราไวูแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานอง เป็นประกันการชำาระหน้ีโดย
ไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูไวูแก่ผู้รับจำานอง

ผู้รับจำานองชอบที่จะไดูรับชำาระหน้ีจากทรัพย์สินที่
จำานองก่อนเจูาหน้ีสามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวหรือหาไม่

Ob.715 ๗๐๓ ๗๐๓
Immovables of any kind can be mortgaged.
The following movables can also be 

mortgaged, provided they are registered 
according to law:

1) Ships or vessels having displacement of and 
over six tons, steam-launches or motor-boats 
having displacement of and over five tons.

2) Floating houses.
3) Beasts of burden.
4) Any other movables for which the law shall 

อนัอสังหาริมทรัพย์น้ันอาจจำานองไดู ไม่ว่าประเภทใด 
ๆ

สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปน้ีก็อาจจำานองไดูดุจ
กัน หากว่าไดูจดทะเบียนไวูแลูวตามกฎหมาย คือ

(๑) เรือกำาป้ัน ฤๅเรือมรีะวางตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกล
ไฟ ฤๅเรือยนตม์ีระวางตั้งแต่หูาตนัข้ึนไป

(๒) แพ
(๓) สัตว์พาหนะ
(๔) สังหาริมทรัพย์อื่นใด ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวู

อนัอสังหาริมทรัพย์น้ันอาจจำานองไดู ไม่ว่าประเภทใด 
ๆ

สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปน้ีก็อาจจำานองไดูดุจ
กัน หากว่าไดูจดทะเบียนไวูแลูวตามกฎหมาย คือ

(๑) เรือกำาป้ัน หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันข้ึนไป เรือ
กลไฟ หรือเรือยนต์มรีะวางตั้งแต่หาูตันข้ึนไป

(๒) แพ
(๓) สัตว์พาหนะ
(๔) สังหาริมทรัพย์อื่นใด ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวู
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provide registration to that effect. ใหูจดทะเบียนเฉภาะการ ใหูจดทะเบียนเฉภาะการ
Ob.717 ๗๐๔ ๗๐๔
A contract of mortgage must specify the 

property mortgaged.
สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซ่ึงจำานอง สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซ่ึงจำานอง

Ob.718 ๗๐๕ ๗๐๕
No property can be mortgaged except by its 

present owner.
ทรัพย์สนิไม่ว่าอย่างใด ๆ นอกจากผู้เปนเจูาทรัพย์ใน

ปัจจุบันจะจำานองเอง ท่านว่าใครอื่นจะจำานองหาไดูไม่
การจำานองทรัพย์สินน้ัน นอกจากผู้เป็นเจูาของในขณะ

น้ันแลูว ท่านว่าใครอื่นจะจำานองหาไดูไม่
Ob.719 ๗๐๖ ๗๐๖
A person whose right of ownership over a 

property is subject to a condition, can mortgage 
the property only subject to the same condition.

บุคคลมีกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สนิแต่ภายในบังคับเง่ือนไข
เช่นใด จะจำานองทรัพย์สนิน้ันไดูแต่ภายในบังคับเง่ือนไข
เช่นน้ัน

บุคคลมีกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สนิแต่ภายในบังคับเง่ือนไข
เช่นใด จะจำานองทรัพย์สนิน้ันไดูแต่ภายในบังคับเง่ือนไข
เช่นน้ัน

Ob.720 ๗๐๗ ๗๐๗
A contract of mortgage may secure any 

obligation, even conditional or future.
บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ วา่ดูวยคำ้ าประกันน้ัน ท่านใหู

ใชูไดูในการจำานอง อนุโลมตามควร
บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ วา่ดูวยคำ้ าประกันน้ัน ท่านใหู

ใชูไดูในการจำานอง อนุโลมตามควร
Ob.722 ๗๐๘ ๗๐๘
A contract of mortgage must certify//////////[specify] 

the obligation for the performance of which the 
mortgaged property is assigned as security, and 
its amount in Siamese currency.

If the obligation is unlimited, the parties shall 
fix the highest amount for which the mortgaged 
property is assigned as security.

เมื่อทำาจำานอง ถูาหน้ีมีจำานวนเปนยุติ ตูองระบุจำานวน
น้ันลงไวูเปนเรือนเงินสยามทุกรายไป

ถูาและหน้ีน้ันมิไดูมีจำานวนเปนยุติไซรู ท่านใหูค่ส้ัญญา
กำาหนดลงไวูว่า ทรัพยส์ินซ่ึงจำานองน้ันตราไวูเปนประกัน
สำาหรับจำานวนหน้ีส้งสุดเพียงเท่าใด

สัญญาจำานองน้ัน ตูองมีจำานวนเงินระบุไวูเป็นเรือน
เงินสยามเป็นจำานวนแน่ตรงตัว หรือจำานวนช้ันส้งสุดที่ไดู
เอาทรัพย์สนิจำานองน้ันตราไวูเป็นประกัน

Ob.723 ๗๐๙ ๗๐๙
A person may mortgage a property as security บุคคลคนเหน่ึงจะจำานองทรัพย์สินของตนไวูเพื่อ บุคคลคนเหน่ึงจะจำานองทรัพย์สินของตนไวูเพื่อ
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for the performance of an obligation by another 
person.

ประกันหน้ีอนับุคคลคนอื่นตูองชำาระ ก็ใหูทำาไดู ประกันหน้ีอนับุคคลคนอื่นตูองชำาระ ก็ใหูทำาไดู

Ob.724 ๗๑๐ ๗๑๐
The performance of one and the same 

obligation may be secured by the mortgage of 
several properties belonging to either one or 
several owners.

The parties may agree :
1) that the mortgagee shall enforce his right 

against the mortgaged properties in a specified 
order.

2) that each property is security only for a 
specified part of the obligation.

ทรัพย์สนิหลายสิ่งมีเจูาของคนเดียว ฤๅหลายคนจะ
จำานองเพื่อประกันการชำาระหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียว ท่านก็
ใหูทำาไดู

และในการน้ี ค่้สัญญาจะตกลงกันดังต่อไปน้ีก็ไดู คือว่า
(๑) ใหูผู้รับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซ่ึง

จำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู
(๒) ใหูถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเปนประกันหน้ีเฉภาะ

แต่ส่วนหน่ึงส่วนใดที่ระบุไวู

ทรัพย์สนิหลายสิ่งมีเจูาของคนเดียว หรือหลายคนจะ
จำานองเพื่อประกันการชำาระหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียว ท่านก็
ใหูทำาไดู

และในการน้ี ค่้สัญญาจะตกลงกันดัง่ต่อไปน้ีก็ไดู คือว่า
(๑) ใหูผู้รับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซ่ึง

จำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู
(๒) ใหูถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเป็นประกันหน้ีฉะเพาะ

แต่ส่วนหน่ึงส่วนใดที่ระบุไวู

Ob.725 ๗๑๑ ๗๑๑
As long as the obligation is not due, the 

mortgagor cannot agree that the mortgagee shall, 
in case of non-performance, become the owner of
the mortgaged property or dispose of it otherwise 
than in conformity with the provisions 
concerning enforcement of mortgage (Chapter 
IV).

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีกำาหนดชำาระ 
เปนขูอความอย่างใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหูผู้รับ
จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซ่ึงจำานอง ฤๅว่าใหูจัดการ
แก่ทรัพย์สนิน้ันเปนประการอื่นอย่างใด นอกจากตาม
บทบัญญัติทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานองน้ันไซรู ขูอ
ตกลงเช่นน้ันท่านว่าไม่สมบร้ณ์

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีกำาหนดชำาระ 
เป็นขูอความอย่างใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหูผู้รับ
จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซ่ึงจำานอง หรือวา่ใหู
จัดการแก่ทรัพย์สนิน้ันเป็นประการอื่นอย่างใด นอกจาก
ตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานองน้ันไซรู 
ขูอตกลงเช่นน้ันท่านว่าไม่สมบ้รณ์

Ob.726 ๗๑๒ ๗๑๒
Notwithstanding any clause in the contract to 

the contrary, a property mortgaged to a person 
can be mortgaged to another person during the 
continuance of the previous contract.

But beasts of burden cannot be subjected to 

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเปนอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซ่ึง
จำานองไวูแก่บุคคลคนหน่ึงน้ัน ทา่นว่าจะเอาไปจำานองแก่
บุคคลอีกคนหน่ึงในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอย่้
ก็ไดู

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเป็นอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซ่ึง
จำานองไวูแก่บุคคลคนหน่ึงน้ัน ทา่นว่าจะเอาไปจำานองแก่
บุคคลอีกคนหน่ึงในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอย่้
ก็ไดู
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suc[c]essive mortgages.

Ob.727 ๗๑๓ ๗๑๓
The parties to a contract of mortgage may agree

that the obligation shall be performed by 
instalments.

ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาจำานอง ท่าน
ว่าผู้จำานองจะชำาระหน้ีลาูนจำานองเปนงวด ๆ ก็ไดู

ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาจำานอง ท่าน
ว่าผู้จำานองจะชำาระหน้ีลาูนจำานองเปนงวด ๆ ก็ไดู

Ob.728 ๗๑๔ ๗๑๔
A contract of mortgage must be made in 

writing in the presence of and registered by the 
competent official in accordance with the rules 
relating thereto.

อนัสัญญาจำานองน้ัน ท่านว่าตอูงทำาเปนหนังสือต่อหนูา
เจูาพนักงานเจูาหนูาที่ และลงทะเบียนตามกฎหมายและ
กฎขูอบังคับสำาหรับการน้ัน

อนัสัญญาจำานองน้ัน ท่านว่าตอูงทำาเป็นหนังสือ และ
จดทะเบียนต่อหนูาเจูาพนักงานเจูาหนูาที่

CHAPTER II.

EXTENT OF MORTGAGE. 

หมวด ๒ สิทธิจำานองครอบเพียงใด หมวด ๒ สิทธิจำานองครอบเพียงใด

Ob.729 ๗๑๕ ๗๑๕
The mortgaged property is security for the 

performance of the obligation and for the 
following accessories :

1) Interest, if any.
2) Compensation in case of non—performance 

of the obligation.
3) Costs of enforcement of the right of 

mortgage.

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ี
กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำาระหน้ี
กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง

Ob.730 ๗๑๖ ๗๑๖
The right of mortgage extends to all the 

properties mortgaged and to the whole of each of 
them, even after part performance.

จำานองย่อมครอบไปถึงบันดาทรัพย์สนิซ่ึงจำานองหมด
ทุกสิง แมูจะไดูชำาระหน้ีแลูวบางส่วน

จำานองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซ่ึงจำานองหมด
ทุกสิง แมูจะไดูชำาระหน้ีแลูวบางส่วน
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Ob.731 ๗๑๗ ๗๑๗
When the mortgaged property is divided into 

parcels, rights of mortgage continues to extend to
each and all of them.

However, one parcel may be transferred free of 
any right of mortgage with the consent of the 
mortgagee. Such consent or order cannot be set 
up against the buyer of the mortgagee's right 
unless it has been registered.

แมูวา่ทรัพย์สินซ่ึงจำานองจะแบ่งออกเปนหลายส่วน
ก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่าน้ันหมด
ทุกส่วนดูวยกันอย่น่ั้นเอง

ถึงกระน้ันก็ดี ถูาผู้รับจำานองยินยอมดูวย ท่านวา่จะ
โอนทรัพย์สนิส่วนหน่ึงส่วนใดไปปลาดจากจำานองก็ใหู
ทำาไดู แต่ความยินยอมดังว่าน้ี หากมิไดูจดทะเบียน ท่าน
ว่าจะยกเอาข้ึนเปนขูอต่อสู้แก่บุคคลภายนอกไดูไม่

แมูวา่ทรัพย์สินซ่ึงจำานองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วน
ก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่าน้ันหมด
ทุกส่วนดูวยกันอย่น่ั้นเอง

ถึงกระน้ันก็ดี ถูาผู้รับจำานองยินยอมดูวย ท่านวา่จะ
โอนทรัพย์สนิส่วนหน่ึงส่วนใดไปปลาดจากจำานองก็ใหู
ทำาไดู แต่ความยินยอมดัง่ว่าน้ี หากมิไดูจดทะเบียน ท่าน
ว่าจะยกเอาข้ึนเป็นขูอต่อสู้แก่บุคคลภายนอกไดูไม่

Ob.732 ๗๑๘ ๗๑๘
The right of mortgage extends to all things 

which are so connected with the mortgaged 
property as to form one thing with it, subject to 
the restrictions provided by the three following 
Sections.

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงอันติดพันอย่้กับ
ทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซ่ึงท่านจำากัด
ไวูในสามมาตราต่อไปน้ี

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงอันติดพันอย่้กับ
ทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซ่ึงท่านจำากัด
ไวูในสามมาตราต่อไปน้ี

Ob.733 ๗๑๙ ๗๑๙
The right of mortgage on a land does not 

extend to the buildings erected by the mortgagor 
upon it after the time of mortgage unless there is 
in the contract a special clause to that effect.

However, in any case, the mortgagee can have 
such buildings sold with the land, but his 
preferential right does not extend to the increase 
of value derived from the buildings.

จำานองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จำานองปลุก
สรูางลงในที่ดนิภายหลังวนัจำานอง เวูนแต่จะมีขูอความ
กล่าวไวูโดยเฉภาะในสัญญาว่าใหคูรอบไปถึง

แต่กระน้ันก็ดี ผู้รับจำานองจะใหูขายเรือนโรงน้ันรวมไป
กับที่ดนิดูวยก็ไดู แต่ผู้รับจำานองอาจใชูบุริมสิทธิของตน
ไดูเพียงแก่ราคาทีด่ินเท่าน้ัน

จำานองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จำานองปลุก
สรูางลงในที่ดนิภายหลังวนัจำานอง เวูนแต่จะมีขูอความ
กล่าวไวูโดยฉะเพาะในสัญญาว่าใหูครอบไปถึง

แต่กระน้ันก็ดี ผู้รับจำานองจะใหูขายเรือนโรงน้ันรวมไป
กับที่ดนิดูวยก็ไดู แต่ผู้รับจำานองอาจใชูบุริมสิทธิของตน
ไดูเพียงแก่ราคาทีด่ินเท่าน้ัน

Ob.734 ๗๒๐ ๗๒๐
The right of mortgage over buildings made by a จำานองเรือนโรง ฤๅสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซ่ึงไดูทำาข้ึนไวู จำานองเรือนโรง หรือสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซ่ึงไดูทำาข้ึน
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person upon or under another's land does not 
extend to that land, and vice versa.

บนดินฤๅใตดูิน ในที่ดนิอันเปนของคนอื่น เขาน้ันย่อมไม่
ครอบไปถึงที่ดินน้ันดูวย ฉันใดกลับกันก็ฉนัน้ัน

ไวูบนดนิหรือใตูดิน ในที่ดินอนัเปนของคนอื่น เขาน้ัน
ย่อมไม่ครอบไปถึงที่ดินน้ันดูวย ฉันใดกลับกันก็ฉนัน้ัน

Ob.735 ๗๒๑ ๗๒๑
The right of mortgage does not extend to the 

fruits, interests and profits of the mortgaged 
property except after the time when the 
mortgagee has notified the mortgagor or the 
transferee of his intention to enforce the 
mortgage.

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง 
เวูนแต่ในเมื่อผู้รับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้จำานองฤๅผู้รับ
โอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง 
เวูนแต่ในเมื่อผู้รับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้จำานองหรือ
ผู้รับโอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

CHAPTER II.

RIGHTS AND DUTIES OF MORTGAGEE AND

MORTGAGOR.

หมวด ๓ สิทธิแลน่าที่ของผู้รับจำานอง
แลผู้จำานอง

หมวด ๓ สิทธิและหนูาที่ของผู้รับจำานอง
และผูจ้ำานอง

Ob.736 ๗๒๒ ๗๒๒
No agreement entered after the time of the 

mortgage creating servitudes or other real rights 
upon the mortgaged property which depreciates 
the property, can be set up against the mortgagee 
unless he has agreed to it.

ภาระจำายอมฤๅทรัพย์สนิ[=ทรัพย์สทิธิอย่างอื่น]อันก่อ
ใหูข้ึนเหนือทรัพย์สินซ่ึงจำานองดูวยสัญญาฤๅพินัยกรรม 
เปนเหตุใหูทรัพย์สินซ่ึงจำานองเสื่อมราคาน้ัน ถูาว่าจด
ทะเบียนภายหลังจดทะเบียนจำานอง ท่านมิใหูยกข้ึนเป
นขูอต่อสู้ผู้รับจำานอง เวูนแต่ผู้รับจำานองจะไดูตกลงดูวย
ในการทำาสัญญาฤๅพนัิยกรรมเช่นน้ัน

ถูาทรัพย์สนิไดูจำานองแลูว และภายหลังที่จดทะเบียน
จำานอง มีจดทะเบียนภารจำาหรือทรัพย์สทิธิอย่างอื่น โดย
ผู้รับจำานองมิไดูยินยอมดูวยไซรู ทา่นว่าสทิธิจำานองย่อม
เป็นใหญ่กว่าภารจำาหรือทรัพย์สทิธิอย่างอื่นน้ัน หากว่า
เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้รับจำานองในเวลาบังคับ
จำานอง ก็ใหูลบสิทธิที่กล่าวหลังน้ันเสียจากทะเบียน

Ob.737 ๗๒๓ ๗๒๓
If the mortgaged property is damaged, or if one

of the mortgaged properties is lost or damaged, 
so that the security becomes insufficient, the 
mortgagee can enforce at once the mortgage, 
unless there is no fault of the mortgagor and the 

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงจำานองบุบสลาย ฤๅถูาทรัพย์สินซ่ึง
จำานองแต่สิ่งใดสิ่งหน่ึงส้ญหายฤๅบุบสลาย เปนเหตุใหูไม่
เพียงพอแก่การประกันไซรู ทา่นว่าผู้รับจำานองจะบังคับ
จำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อเหตุน้ันมิไดูเปนเพราะ

ถูาทรัพย์สนิซ่ึงจำานองบุบสลาย หรือถูาทรัพย์สนิซ่ึง
จำานองแต่สิ่งใดสิ่งหน่ึงส้ญหายหรือบุบสลาย เป็นเหตุใหู
ไม่เพียงพอแก่การประกันไซรู ท่านว่าผู้รับจำานองจะบังคับ
จำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อเหตุน้ันมิไดูเป็นเพราะ
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later offers either to mortgage another property of
sufficient value or to repair the damage within a 
reasonable time.

ความผิดของผู้จำานอง และผู้จำานองก็เสนอจะจำานอง
ทรัพย์สนิอื่นแทนใหมูีราคาเพียงพอ ฤๅเสนอจะรับ
ซ่อมแซมแกูไขความบุบสลายน้ันภายในเวลาอันสมควร
แก่เหตุ

ความผิดของผู้จำานอง และผู้จำานองก็เสนอจะจำานอง
ทรัพย์สนิอื่นแทนใหมูีราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับ
ซ่อมแซมแกูไขความบุบสลายน้ันภายในเวลาอันสมควร
แก่เหตุ

Ob.738 ๗๒๔ ๗๒๔
If a person who has mortgaged a property as 

security for the performance of an obligation by 
another person performs the obligation on behalf 
of the debtor to prevent the enforcement of the 
mortgage, he is entitled to recover from the 
debtor the amount of the performance.

If the mortgage is enforced, the mortgagor is 
entitled to recover from the debtor the amount up 
to which the mortgagee has been satisfied by 
such enforcement.

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรัพย์สนิของตนไวูเพื่อประกัน
หน้ีอันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระหน้ีเสียเอง
แทนล้กหน้ี เพื่อจะปัดปูองมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้
จำานองน้ันชอบที่จะไดูรับเงินใชูคืนจากล้กหน้ีตามจำานวนที่
ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูรับ
เงินใชูคืนจากล้กหน้ี ตามจำานวนซ่ึงผู้รับจำานองจะไดูรับใชู
หน้ีจากการบังคับจำานองน้ัน

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรัพย์สนิของตนไวูเพื่อประกัน
หน้ีอันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระหน้ีเสียเอง
แทนล้กหน้ี เพื่อจะปัดปูองมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้
จำานองน้ันชอบที่จะไดูรับเงินใชูคืนจากล้กหน้ีตามจำานวนที่
ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูรับ
เงินใชูคืนจากล้กหน้ี ตามจำานวนซ่ึงผู้รับจำานองจะไดูรับใชู
หน้ีจากการบังคับจำานองน้ัน

Ob.739 ๗๒๕ ๗๒๕
When two or more persons have mortgaged 

their properties as security for the performance of
one and the same obligation by another person 
and no order has been specified, the mortgagor 
who has performed the obligation or on whose 
property the mortgage has been enforced, has no 
right of recourse against the other mortgagors.

เมื่อบุคคลสองคนฤๅกว่าน้ันต่างไดูจำานองทรัพย์สิน
แห่งตน เพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอื่น
จะตูองชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านวา่ผู้จำานองซ่ึง
ไดูเปนผู้ชำาระหน้ี ฤๅเปนเจูาของทรัพย์สินซ่ึงตูองบังคับ
จำานองน้ัน หามีสทิธิจะไล่เบ้ียเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไป
ไดูไม่

เมื่อบุคคลสองคนหรือกว่าน้ันต่างไดูจำานองทรัพย์สิน
แห่งตน เพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอื่น
จะตูองชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านวา่ผู้จำานองซ่ึง
ไดูเป็นผู้ชำาระหน้ี หรือเป็นเจูาของทรัพย์สินซ่ึงตูองบังคับ
จำานองน้ัน หามีสทิธิจะไล่เบ้ียเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไป
ไดูไม่

Ob.742 ๗๒๖ ๗๒๖
When several persons have mortgaged their 

properties as security for the performance of one 
เมื่อบุคคลหลายคนต่างไดูจำานองทรัพย์สินแห่งตน 

เพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตูอง
เมื่อบุคคลหลายคนต่างไดูจำานองทรัพย์สินแห่งตน 

เพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตูอง
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and the same obligation by another person and an
order has been specified, the release granted by 
the mortgagee to one of the mortgagors 
discharges the subsequent mortgagors to the 
extent of the injury suffered by them thereby.

ชำาระ และไดูระบุลำาดับไวูดูวยไซรู ท่านว่าการที่ผู้รับ
จำานองยอมปลดหน้ีใหูแก่ผู้จำานองคนหน่ึงน้ัน ย่อมทำาใหูผู้
จำานองคนหลัง ๆ ไดหูลุดพูนดูวย เพียงขนาดที่เขาตูอง
รับความเสียหายแต่การน้ัน

ชำาระ และไดูระบุลำาดับไวูดูวยไซรู ท่านว่าการที่ผู้รับ
จำานองยอมปลดหน้ีใหูแก่ผู้จำานองคนหน่ึงน้ัน ย่อมทำาใหูผู้
จำานองคนหลัง ๆ ไดหูลุดพูนดูวย เพียงขนาดที่เขาตูอง
รับความเสียหายแต่การน้ัน

Ob.740 ๗๒๗ ๗๒๗
If a person has mortgaged a property as 

security for the performance of an obligation by 
another person, and the creditor grants to the 
debtor an extension of time, the mortgagor in 
discharged.

The mortgagor is not discharged if he agreed to
the extension of time or if the extension in///[is] 
granted by the Court.

ถูาบุคคลคนเดียวจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกัน
หน้ีอันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ ท่านใหูใชูบทบัญญัติ มาตรา 
๗๐๐ และ ๗๐๑ ว่าดูวยคำ้ าประกันน้ันบังคับอนุโลมตาม
ควร

ถูาบุคคลคนเดียวจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกัน
หน้ีอันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ ท่านใหูใชูบทบัญญัติ มาตรา 
๖๙๗, มาตรา ๗๐๐ และ มาตรา ๗๐๑ ว่าดูวยคำ้ าประกัน
น้ันบังคับอนุโลมตามควร

Ob.741

If a person has mortgaged a property as 
security for the performance of an obligation by 
another person, the mortgagor is entitled to tender
performance of the obligation to the mortgagee 
from the time when performance is due.

If the mortgagee refuses to accept 
performance[,] the mortgagor is discharged.

CHAPTER IV.

ENFORCEMENT OF MORTGAGE.

หมวด ๔ การบังคับจำานอง หมวด ๔ การบังคับจำานอง

Ob.744 (I) ๗๒๘ ๗๒๘
The mortgagee must first notify the debtor by เมื่อจะบังคับจำานองน้ัน ผู้รับจำานองตูองมีจดหมาย เมื่อจะบังคับจำานองน้ัน ผู้รับจำานองตูองมีจดหมาย
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registered letter to perform his obligation within a
reasonable time to be fixed in the notice. If the 
debtor fails to comply with such notice, the 
mortgagee can apply to the Court for an order :

1) either ordering that the property mortgaged 
be seized and sold by public auction; or

บอกกล่าวไปยังล้กหน้ีก่อนว่าใหูชำาระหน้ีภายในเวลาอนั
ควรซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน ถูาและล้กหน้ีละเลย
เสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานองจะฟูองคดีต่อ
ศาล เพื่อใหพูิพากษาสัง่ใหูยึดทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง และใหู
ขายทอดตลาดก็ไดู

บอกกล่าวไปยังล้กหน้ีก่อนว่าใหูชำาระหน้ีภายในเวลาอนั
สมควรซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน ถูาและล้กหน้ี
ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานองจะฟูอง
คดตี่อศาล เพื่อใหูพิพากษาสัง่ใหยูึดทรัพย์สินซ่ึงจำานอง 
และใหูขายทอดตลาดก็ไดู

Ob.744 (II) ๗๒๙ ๗๒๙
2) transfering to him the ownership of the 

mortgaged property.
นอกจากทางแกูดัง่บัญญัติไวูในมาตราก่อนน้ัน ผู้รับ

จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน
บังคับแห่งเง่ือนไขดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ล้กหน้ีไดูขาดส่งดอกเบ้ียมาแลูวเปนเวลาถึงหูาปี
(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็นที่พอใจแก่ศาลวา่ราคา

ทรัพย์สินน้ันท่วมจำานวนเงินอันคาูงชำาระ และ
(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น ฤๅบุริมะสิทธิอื่นไดูจด

ทะเบียนไวูเหนือทรัพย์สินอนัเดียวกันน้ีเอง 

นอกจากทางแกูดัง่บัญญัติไวูในมาตราก่อนน้ัน ผู้รับ
จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน
บังคับแห่งเง่ือนไขดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ล้กหน้ีไดูขาดส่งดอกเบ้ียมาแลูวเป็นเวลาถึงหูาปี
(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็นที่พอใจแก่ศาลวา่ราคา

ทรัพย์สินน้ันท่วมจำานวนเงินอันคาูงชำาระ และ
(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นไดูจด

ทะเบียนไวู เหนือทรัพย์สนิอันเดียวกันน้ีเอง 

Ob.745

The Court shall not issue an order transfering 
the property to the creditor when :

1) the debtor has failed to pay interests for less 
than five years; or

2) the mortgagor has satisfied the Court that the
value of the property overcovers the amount due; 
or

3) there are other registered mortgages or 
preferential rights on the same property.

Ob.746 ๗๓๐ ๗๓๐
When one and the same property is mortgaged 

to several mortgagees, they rank according to the 
respective dates and hours of registration, and the
earlier mortgagee shall be satisfied before the 
later one.

เมื่อทรัพย์สนิอันหน่ึงอันเดียวไดูจำานองแก่ผู้รับจำานอง
หลายคนดูวยกัน ท่านใหูถือลำาดับผู้รับจำานองเรียงตามวัน
และเวลาจดทะเบียน และผู้รับจำานองคนก่อนจักไดูรับใชู
หน้ีก่อนผู้รับจำานองคนหลัง 

เมื่อทรัพย์สนิอันหน่ึงอันเดียวไดูจำานองแก่ผู้รับจำานอง
หลายคนดูวยกัน ท่านใหูถือลำาดับผู้รับจำานองเรียงตามวัน
และเวลาจดทะเบียน และผู้รับจำานองคนก่อนจักไดูรับใชู
หน้ีก่อนผู้รับจำานองคนหลัง 

Ob.747 ๗๓๑ ๗๓๑
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A later mortgagee cannot enforce his right to 

the injury of an earlier one.
อนัผู้รับจำานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหู 

เสียหายแก่ผู้รับจำานองคนก่อนน้ัน ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่
อนัผู้รับจำานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหู 

เสียหายแก่ผู้รับจำานองคนก่อนน้ัน ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่
Ob.748 ๗๓๒ ๗๓๒
The nett proceeds of the auction shall be 

distributed to the mortgagees according to their 
ranks, and the[ ]surplus, if any, shall be delivered 
to the mortgagor.

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวน
สทุธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้รับจำานองเรียงตามลำาดับ 
และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเป็นจำานวน
สทุธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้รับจำานองเรียงตามลำาดับ 
และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง

Ob.749 ๗๓๓ ๗๓๓
If the estimated value of the property, in case of

transfer, or the nett proceeds, in case of auction, 
are less than the amount due, the debtor of the 
obligation remains liable for the difference.

ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สนิน้ันมี
ประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี ฤๅถูาเอา
ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองออกขายทอดตลาดใชูหน้ี ไดูเงิน
จำานวนสุทธินูอยกว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่น้ั้นก็ดี 
เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหน้ีตูองใชูจงครบ

ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สนิน้ันมี
ประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี หรือถูาเอา
ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองออกขายทอดตลาดใชูหน้ี ไดูเงิน
จำานวนสุทธินูอยกว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่น้ั้นก็ดี 
เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหน้ีตูองใชูจงครบ

Ob.750 ๗๓๔ ๗๓๔
If a mortgage extends to several properties and 

no order has been fixed, the mortgagee can 
enforce his right upon such of them as he may 
select, provided that he does not do so upon more
properties than is necessary for the satisfaction of
his right.

ถูาจำานองทรัพย์สนิหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึง
รายเดียว และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้รับจำานองจะ
ใชูสิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินน้ัน ๆ ทั้งหมด ฤๅแต่
เพียงบางสิ่งก็ไดู แตท่่านหูามมิใหทูำาเช่นน้ันแก่ทรัพย์สนิ
มากสิ่งกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูหน้ีตามสิทธิแห่งตน

ถูาผู้รับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน
ทั้งหมดพรูอมกัน ท่านใหูแบ่งภาระแห่งหน้ีน้ันกระจายไป
ตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินน้ัน ๆ เวูนแต่ในกรณีที่ไดูระบุ
จำานวนเงินจำานองไวูเฉพาะทรัพย์สนิแต่ละสิ่ง ๆ เปน
จำานวนเท่าใด ท่านใหูแบ่งกระจายไปตามจำานวนเงิน

ถูาจำานองทรัพย์สนิหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึง
รายเดียว และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้รับจำานองจะ
ใชูสิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินน้ัน ๆ ทั้งหมด หรือแต่
เพียงบางสิ่งก็ไดู แตท่่านหูามมิใหทูำาเช่นน้ันแก่ทรัพย์สนิ
มากสิ่งกว่าที่จำาเป็นเพื่อใชูหน้ีตามสิทธิแห่งตน

ถูาผู้รับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน
ทั้งหมดพรูอมกัน ท่านใหูแบ่งภาระแห่งหน้ีน้ันกระจายไป
ตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินน้ัน ๆ เวูนแต่ในกรณีที่ไดูระบุ
จำานวนเงินจำานองไวูเฉพาะทรัพย์สนิแต่ละสิ่ง ๆ เป็น
จำานวนเท่าใด ท่านใหูแบ่งกระจายไปตามจำานวนเงิน
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จำานองที่ระบุไวูเฉพาะทรัพย์สิ่งน้ัน ๆ

แต่ถูาผู้รับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน
อนัใดอันหน่ึงแต่เพียงสิ่งเดียวไซรู ผู้รับจำานองจะใหูชำาระ
หน้ีอันเปนส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอนัน้ันก็ไดู 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านใหูถือว่าผู้รับจำานองคนถัดไปโดย
ลำาดับย่อมเขูารับช่วงสิทธิของผู้รับจำานองคนก่อน และจะ
เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซ่ึง
ผู้รับจำานองคนก่อนจะพึงไดูรับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม
ส่วนราคาดังกล่าวมาในวรรคก่อนน้ัน 

จำานองที่ระบุไวูเฉพาะทรัพย์สิ่งน้ัน ๆ
แต่ถูาผู้รับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

อนัใดอันหน่ึงแต่เพียงสิ่งเดียวไซรู ผู้รับจำานองจะใหูชำาระ
หน้ีอันเป็นส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอนัน้ันก็ไดู 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านใหูถือว่าผู้รับจำานองคนถัดไปโดย
ลำาดับย่อมเขูารับช่วงสิทธิของผู้รับจำานองคนก่อน และจะ
เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซ่ึง
ผู้รับจำานองคนก่อนจะพึงไดูรับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม
บทบัญญัติดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ัน 

Ob.751 ๗๓๕ ๗๓๕
The mortgagee who intends to enforce the 

mortgage against the transferee of a mortgaged 
property must notify the transferee by registered 
letter of his intention one month before applying 
to the Court.

เมื่อผู้รับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้รับ
โอนทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว
ความจำานงน้ันแก่ผู้รับโอนล่วงนา่เดือนหน่ึงก่อน แลูวจ่ึง
จะเรียกบังคับจำานองไดู

เมื่อผู้รับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้รับ
โอนทรัพย์สนิซ่ึงจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว
ความจำานงแก่ผู้รับโอนล่วงหนูาเดือนหน่ึงก่อน แลูวจึงจะ
บังคับจำานองไดู

CHAPTER V.

RIGHTS AND DUTIES OF THE TRANSFEREE

OF A MORTGAGED PROPERTY.

หมวด ๕ สิทธิและน่าที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซ่ึงจำานอง

หมวด ๕ สิทธิและหนูาที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซ่ึงจำานอง

Ob.752 ๗๓๖ ๗๓๖
The transferee of a mortgaged property may 

remove the mortgage, provided that he be not the 
principal debtor, a surety or an heir of either of 
them.

ผู้รับโอนทรัพย์สินซ่ึงจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูา
หากมิไดูเปนตัวล้กหน้ี ฤๅผู้คำ้ าประกัน ฤๅเปนทายาทของ
ล้กหน้ีฤๅผู้คำ้ าประกัน

ผู้รับโอนทรัพย์สินซ่ึงจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูา
หากมิไดูเป็นตัวล้กหน้ีหรือผู้คำ้ าประกัน หรือเป็นทายาท
ของล้กหน้ี หรือผู้คำ้ าประกัน

Ob.753 ๗๓๗ ๗๓๗
The transferee may remove the mortgage at any ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจำานองเมื่อใดก็ไดู แต่ถูาผู้รับ ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจำานองเมื่อใดก็ไดู แต่ถูาผู้รับ
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time until, or within one month after he has been 
notified by the mortgagee of his intention to 
enforce the mortgage.

จำานองไดูบอกกล่าวว่ามีจำานงจะบังคับจำานองไซรู ผู้รับ
โอนตูองไถ่ถอนจำานองภายในเดือนหน่ึงนับแต่วันรับคำา
บอกกล่าว

จำานองไดูบอกกล่าวว่ามีจำานงจะบังคับจำานองไซรู ผู้รับ
โอนตูองไถ่ถอนจำานองภายในเดือนหน่ึงนับแต่วันรับคำา
บอกกล่าว

Ob.754 ๗๓๘ ๗๓๘
The transferee who wishes to remove the 

mortgage must offer to all the registered creditors
to pay such sum of money as he thinks fit.

ผู้รับโอนซ่ึงประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว
ความประสงค์น้ันแก่ผู้เปนล้กหน้ีช้ันตนู และตูองส่งคำา
เสนอไปยังบันดาเจูาหน้ีที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง
จำานองฤๅประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเปนจำานวนอนั
สมควรกับราคาทรัพย์สินน้ัน

คำาเสนอน้ันใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปน้ี คือ
(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซ่ึง

จำานอง
(๒) วันซ่ึงโอนกรรมสทิธิ์
(๓) ช่ือเจูาของเดิม
(๔) ช่ือและภ้มิล์ำาเนาของผู้รับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาูงชำาระแก่เจูาหน้ีคน

หน่ึง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ และจำานวนเงินที่จะจัดเปน
ส่วนใชูแก่บันดาเจูาหน้ีตามลำาดับกัน

อน่ึง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน
ในเรื่องทรัพย์สินซ่ึงจำานองน้ัน อนัเจูาพนักงานรับรองว่า
เปนสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

ผู้รับโอนซ่ึงประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว
ความประสงค์น้ันแก่ผู้เป็นล้กหน้ีช้ันตนู และตูองส่งคำา
เสนอไปยังบรรดาเจูาหน้ีที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง
จำานองหรือประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเป็นจำานวนอัน
สมควรกับราคาทรัพย์สินน้ัน

คำาเสนอน้ันใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปน้ี คือ
(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซ่ึง

จำานอง
(๒) วันซ่ึงโอนกรรมสทิธิ์
(๓) ช่ือเจูาของเดิม
(๔) ช่ือและภ้มิลำาเนาของผู้รับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาูงชำาระแก่เจูาหน้ีคน

หน่ึง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และ
จำานวนเงินที่จะจัดเป็นส่วนใชูแก่บรรดาเจูาหน้ีตาม

ลำาดับกัน
อน่ึง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน

ในเรื่องทรัพย์สินซ่ึงจำานองน้ัน อนัเจูาพนักงานรับรองว่า
เป็นสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

Ob.755

The form of the offer may be made to contain 
the following particulars :

1) the place and description of the mortgaged 
property,

2) the date of transfer of ownership,
3) the name of the former owner,
4) the name and residence of the transferee,
5) the sum offered,
6) a calculation of the total amount due to each 

of the creditors including accessories, and of the 
sums which would be distributed to them 
according to their respective ranks.

A certified copy of the entries in the official 
register referring to the property mortgaged will 
be enclosed.

Ob.757 ๗๓๙ ๗๓๙
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If a creditor refuses the offer, he is entitled to 

apply to the Court within one month from the 
date of the offer, for an order to have the 
mortgaged property sold by public auction, 
provided that he notifies his refusal to the 
transferee and to the other registered creditors.

The transferee can bid at the auction.

ถูาเจูาหน้ีคนหน่ึงคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหน้ีคน
น้ันตูองฟูองคดีต่อศาลภายในเดือนหน่ึงนับแต่วันมคีำา
เสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินซ่ึง
จำานองน้ัน แต่ว่าเจูาหน้ีน้ันจะตูองปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อ
ไปน้ีดูวย คือ

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด
ตลาด

(๒) ตูองเขูาสูร้าคาเอง ฤๅแต่งคนเขูาสู้ราคาเปนจำานวน
เงินส้งกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใชู

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมน้ันใหูผู้รับโอน และเจูา
หน้ีคนอื่น ๆ บันดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ
ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหน้ีช้ันตูนทราบดูวย

ถูาเจูาหน้ีคนหน่ึงคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหน้ีคน
น้ันตูองฟูองคดีต่อศาลภายในเดือนหน่ึงนับแต่วันมคีำา
เสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินซ่ึง
จำานองน้ัน แต่ว่าเจูาหน้ีน้ันจะตูองปฏิบัติการดัง่จะกล่าวต่อ
ไปน้ีดูวย คือ

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด
ตลาด

(๒) ตูองเขูาสูร้าคาเอง หรือแต่งคนเขูาสูร้าคาเป็น
จำานวนเงินส้งกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใชู

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมน้ันใหูผู้รับโอน และเจูา
หน้ีคนอื่น ๆ บรรดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ
ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหน้ีช้ันตูนทราบดูวย

Ob.758 ๗๔๐ ๗๔๐
If the nett proceeds of the auction are not more 

than the sum offered by the transferee, the 
creditor demanding sale shall bear the costs of the
auction.

ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิลำ้ าจำานวนเงินที่
ผู้รับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้รับโอนเปนผู้ออกใชูค่า
ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้ าจำานวน
ทา่นใหูเจูาหน้ีผู้รูองขอใหูขายทอดตลาดเปนผู้ออก

ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิลำ้ าจำานวนเงินที่
ผู้รับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้รับโอนเป็นผู้ออกใชูค่า
ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้ าจำานวน
ทา่นใหูเจูาหน้ีผู้รูองขอใหูขายทอดตลาดเป็นผู้ออก

Ob.759 ๗๔๑ ๗๔๑
If a creditor does not answer the offer of the 

transferee within one month from the date of the 
offer, the mortgage or preferential right is 
removed by the transferee depositing in lieu of 
performance the sum offered to such creditor.

เมื่อเจูาหน้ีทั้งหลายไดูสนองรับคำาเสนอทัว่ทุกคนแลูว 
โดยแสดงออกชัดฤๅโดยปริยายก็ดี ท่านว่าจำานองฤๅบุริมะ
สทิธิก็ เปนอันไถ่ถอนไดูดูวยผู้รับโอนใชูเงิน หรือวางเงิน
ตามจำานวนที่เสนอ จะใชูแทนการชำาระหน้ี

เมื่อเจูาหน้ีทั้งหลายไดูสนองรับคำาเสนอทัว่ทุกคนแลูว 
โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ดี ท่านวา่จำานองหรือ
บุริมสิทธิก็ เป็นอันไถ่ถอนไดูดูวยผู้รับโอนใชูเงิน หรือวาง
เงินตามจำานวนที่เสนอ จะใชูแทนการชำาระหน้ี

Ob.761 ๗๔๒ ๗๔๒
Any right over the mortgaged property existing ถูาการบังคับจำานองก็ดี ถอนจำานองก็ดี เปนเหตุใหู ถูาการบังคับจำานองก็ดี ถอนจำานองก็ดี เป็นเหตุใหู
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in favour of the transferee before the transfer and 
extinguished by merger in consequence of the 
transfer, shall revive in his favour when the 
enforcement or the removal of the mortgage 
results in the transfer of the ownership to another 
person.

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ไดูทรัพย์สินน้ัน
ไวูแต่ก่อนไซรู ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นน้ันหา
มีผลยอูนหลังไม่ และ บุริมะสิทธิทั้งหลายของเจูาหน้ีแห่ง
ผู้ทีท่รัพย์หลุดมือไป อันมีอย่้เหนือทรัพย์สินและไดูจด
ทะเบียนไวูน้ัน ก็ย่อมเขูาอย่้ในลำาดับหลังบุริมะสิทธิ อัน
เจูาหน้ีของผู้จำานองฤๅเจูาของคนก่อนไดูจดทะเบียนไวู

ในกรณีเช่นน้ี ถูาสทิธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สนิซ่ึง
จำานอง เปนคุณฤๅเปนโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สนิซ่ึง
จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน
ขณะที่ไดูทรัพย์สินน้ันมาไซรู สิทธิน้ันท่านใหูกลับคืนมา
เปนคุณหรือเปนโทษแก่บุคคลน้ันไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซ่ึงจำานองกลับหลุดมือไป

ทรัพย์สนิซ่ึงจำานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ไดูทรัพย์สินน้ัน
ไวูแต่ก่อนไซรู ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นน้ันหา
มีผลยอูนหลังไม่ และ บุริมสิทธิทั้งหลายของเจูาหน้ีแห่งผู้
ทีท่รัพย์หลุดมือไป อันมีอย่้เหนือทรัพย์สนิและไดูจด
ทะเบียนไวูน้ัน ก็ย่อมเขูาอย่้ในลำาดับหลังบุริมสทิธิ อันเจูา
หน้ีของผู้จำานองหรือเจูาของคนก่อนไดูจดทะเบียนไวู

ในกรณีเช่นน้ี ถูาสทิธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สนิซ่ึง
จำานอง เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สินซ่ึง
จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน
ขณะที่ไดูทรัพย์สินน้ันมาไซรู สิทธิน้ันท่านใหูกลับคืนมา
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ันไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซ่ึงจำานองกลับหลุดมือไป

Ob.762 ๗๔๓ ๗๔๓
In case of enforcement or removal of mortgage,

if the value of the mortgaged property has been 
reduced by the fault of the transferee, he is liable 
to pay compensation to the mortgagee up to the 
extent of the injury suffered by him thereby.

ถูาผู้รับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซ่ึงจำานองเสื่อมราคาลง 
เพราะการกระทำาฤๅความประมาทเลินเล่อแห่งตน เปน
เหตุใหูเจูาหน้ีทั้งหลายผู้มีสทิธิจำานอง ฤๅบุริมะสิทธิเหนือ
ทรัพย์สนิน้ันตูองเสียหายไซรู เมื่อเขาฟูองเรียกค่าเสีย
หาย ท่านว่าผู้รับโอนจะตูองรับผิดเพื่อความเสียหายน้ัน 
อยา่งไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรียกเอาเงินจำานวนใด ๆ ซ่ึง
ตนไดูออกไป ฤๅเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่ายที่ตนไดูทำาใหู
ทรัพย์สนิดีข้ึนน้ัน ท่านว่า หาอาจจะเรียกไดูไม่ เวูนแต่ที่
เปนการทำาใหูทรัพย์สินน้ันงอกราคาข้ึน และจะเรียกไดู
เพียงเท่าจำานวนราคาที่งอกข้ึนเมื่อขายทอดตลาดเท่าน้ัน

ถูาผู้รับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซ่ึงจำานองเสื่อมราคาลง 
เพราะการกระทำาหรือความประมาทเลนิเล่อแห่งตน เป็น
เหตุใหูเจูาหน้ีทั้งหลายผู้มีสทิธิจำานอง หรือบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สนิน้ันตูองเสียหายไซรู ท่านว่าผู้รับโอนจะตูองรับ
ผิดเพื่อความเสียหายน้ัน อย่างไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรียก
เอาเงินจำานวนใด ๆ ซ่ึงตนไดูออกไป หรือเรียกใหูชดใชู
คา่ใชูจ่ายทีต่นไดูทำาใหทูรัพย์สินดีข้ึนน้ัน ท่านวา่ หาอาจจะ
เรียกไดูไม่ เวูนแต่ที่เป็นการทำาใหทูรัพย์สินน้ันงอกราคา
ข้ึน และจะเรียกไดูเพียงเท่าจำานวนราคาที่งอกข้ึนเมื่อขาย
ทอดตลาดเท่าน้ัน

Ob.763

In case of enforcement or removal of mortgage,
if the value of the mortgaged property has been 
increased by the transferee, he is entitled to 
reimbursement of his expenses out of the 
proceeds of the sale up to the amount of the 
increase of value at the time of the auction.
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CHAPTER VI.

EXTINCTION OF MORTGAGE.

หมวด ๖ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
จำานอง

หมวด ๖ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
จำานอง

Ob.764 ๗๔๔ ๗๔๔
A contract of mortgage is extinguished :
1) by the total loss, or expropriation, of the 

mortgaged property ;
2) by the extinction of the obligation secured ;
3) by the release of the mortgage granted in 

writing to the mortgagor ;
4) by the discharge of the mortgagor ; 5) by the

removal of the mortgage ;
6) by the auction sale of the mortgaged 

property by order of the Court;
7) by the transfer of the ownership of the 

mortgaged property to the mortgagee.

อนัจำานองย่อมระงับสิ้นไปเพราะเหตุต่าง ๆ ซ่ึงกล่าว
ต่อไปหน้ี คือ

(๑) เพราะทรัพย์สินซ่ึงจำานองส้ญหายหมด ฤๅตูอง
บังคับซ้ือ

(๒) เพราะหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่น
ใด มิใช่เหตุอายุความ

(๓) เพราะปลดจำานองใหแูก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็น
สำาคัญ

(๔) เพราะผู้จำานองหลุดพนู
(๕) เพราะไถ่ถอนจำานอง
(๖) เพราะขายทอดตลาดทรัพย์สินซ่ึงจำานองตามคำาสัง่

ศาล
(๗) เพราะเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานองน้ันหลุด

อนัจำานองย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่นใด

มิใช่เหตุอายุความ
(๒) เมื่อปลดจำานองใหแูก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็น

สำาคัญ
(๓) เมื่อผู้จำานองหลุดพนู
(๔) เมื่อถอนจำานอง
(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซ่ึงจำานองตามคำาสัง่

ศาล อันเน่ืองมาแต่การบังคับจำานองหรือถอน
จำานอง

(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานองน้ันหลุด

Ob.765 ๗๔๕ ๗๔๕
The mortgagee can enforce the mortgage even 

after the obligation secured has been extinguished
by prescription, but the arrears of interest on 
mortgage cannot be enforced for more than five 
years.

ผู้รับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหน้ีที่ประกันน้ันสิ้น
ไปโดยอายุความแลูวก็บังคับไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบ้ียที่
คาูงชำาระในการจำานองเกินกว่าหูาปีไม่ไดู

ผู้รับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหน้ีที่ประกันน้ัน 
ขาดอายคุวามแลูวก็ไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบ้ียที่คูางชำาระ
ในการจำานองเกินกว่าหูาปีไม่ไดู

Ob.766 ๗๔๖ ๗๔๖
When a contract of mortgage is extinguished, 

the owner of the property concerned is entitled to 
การชำาระหน้ีไม่ว่าครั้งใด ๆ ส้ินเชิงฤๅแต่บางส่วนก็ดี การชำาระหน้ีไม่ว่าครั้งใด ๆ ส้ินเชิงหรือแต่บางส่วนก็ดี 
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have such extinction registered by the competent 
official.

การระงับหน้ีอย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแกูไข
เปลี่ยนแปลงจำานอง ฤๅหน้ีอนัจำานองเปนประกันน้ันเปน
ประการใดก็ดี ท่านวา่ตูองนำาความไปจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจูานา่ที่ ในเมื่อมีคำาขอรูองของผู้มีส่วนไดูเสีย มิ
ฉะน้ันท่านหูามมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก

การระงับหน้ีอย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแกูไข
เปลี่ยนแปลงจำานอง หรือหน้ีอนัจำานองเป็นประกันน้ัน
เป็นประการใดก็ดี ท่านว่าตูองนำาความไปจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจูาหนูาที่ ในเมื่อมีคำาขอรูองของผู้มีส่วนไดูเสีย 
มฉิะน้ันทา่นหูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้บุคคลภายนอก

Ob.767

The mortgagor is entitled to have any part 
performance, or any discharge, or any agreement 
reducing the number of the mortgaged properties 
or the amount of the obligation secured, 
registered by the competent official.

Any such part performance, discharge, or 
agreement, cannot be set up against the buyer of 
the mortgagee's right unless it has been 
registered.
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TITLE XII.

PLEDGE.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๓ จำานำา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๓ จำานำา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.776 ๗๔๗ ๗๔๗
A contract of pledge is a contract whereby a 

person, called the pledgor, agrees to deliver to 
another person, called the pledgee, a move//able 
property, called pledge, as a security for the 
performance of an obligation to the pledgee.

อนัว่าจำานำาน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้
จำานำา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหน่ึงใหูแก่บุคคลอีกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานำา เพื่อเปนประกันการชำาระหน้ี

อนัว่าจำานำาน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้
จำานำา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหน่ึงใหูแก่บุคคลอีกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานำา เพื่อเป็นประกันการชำาระหน้ี

Ob.780 ๗๔๘ ๗๔๘
The pledge is security for the performance of 

the obligation and for the following accessories :
1) Interest, if any.
2) Compensation in case of non-performance of

the obligation.
3) Costs of enforcement of the right of pledge.
4) Expenses for the preservation of the pledge.
5) Compensation for injury caused by non-

apparent defects of the pledge.

การจำานำาน้ันย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ี กับทั้ง
คา่อุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานำา
(๔) ค่าใชูจ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สนิซ่ึงจำานำา
(๕) ค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนัเกิดแต่

ความชำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำานำาซ่ึงไม่เห็น
ประจักษ์

การจำานำาน้ันย่อมเป็นประกันเพื่อการชำาระหน้ี กับทั้ง
คา่อุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบ้ีย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานำา
(๔) ค่าใชูจ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สนิซ่ึงจำานำา
(๕) ค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนัเกิดแต่

ความชำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำานำาซ่ึงไม่เห็น
ประจักษ์

Ob.781 ๗๔๙ ๗๔๙
The parties to a contract of pledge can agree 

that the pledge shall be kept by a third person.
ค่ส้ัญญาจำานำาจะตกลงกันใหูบุคคลภายนอกเปนผู้เก็บ

รักษาทรัพย์สนิจำานำาไวูก็ไดู
ค่ส้ัญญาจำานำาจะตกลงกันใหูบุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บ

รักษาทรัพย์สนิจำานำาไวูก็ไดู
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Ob.783 ๗๕๐ ๗๕๐
If the pledge is a right represented by a written 

instrument, the contract of pledge is void 
nn////[un]less such instrument be delivered to the 
pledgee and the contract of pledge be notified in 
writing to the debtor of the right.

ถูาทรัพย์สนิที่จำานำาน้ันเปนสิทธิชนิดที่เปนตราสาร
อยา่งใด ๆ และมิไดูส่งมอบตราสารน้ันใหูแก่ผู้รับจำานำา 
ทั้งมิไดูบอกกล่าวเปนหนังสือแก่ผู้เปนล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ัน
ใหูทราบการจำานำาดูวยไซรู จำานำาเช่นน้ันท่านว่าเปนโมฆะ

ถูาทรัพย์สนิที่จำานำาเป็นสิทธิซ่ึงมีตราสาร และมิไดูส่ง
มอบตราสารน้ันใหูแก่ผู้รับจำานำา ทั้งมิไดูบอกกล่าวเป็น
หนังสือแจูงการจำานำาแก่ล้กหน้ีแห่งสทิธิน้ันดูวยไซรู ท่าน
ว่าการจำานำาย่อมเป็นโมฆะ

Ob.785 ๗๕๑ ๗๕๑
If the instrument is transferable by 

indorsement, the contract of pledge is void unless
the pledgor indorses such instrument to the 
pledgee and the indorsement shows that it was 
made for the purpose of pledge.

No notification to the debtor of such instrument
is necessary.

ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหแูก่บุคคลเพื่อเขาสัง่ ทา่น
หูามมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดู
สลักหลังไวูที่ตราสารใหูปรากฏการจำานำาเช่นน้ัน

อน่ึง ในการน้ีไม่จำาเปนตูองบอกกล่าวแก่ล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

ถูาจำานำาตราสารชะนิดออกใหูแก่บุคคลเพื่อเขาสัง่ ท่าน
หูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้บุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดู
สลักหลังไวูที่ตราสารใหูปรากฏการจำานำาเช่นน้ัน

อน่ึง ในการน้ีไม่จำาเป็นตูองบอกกล่าวแก่ล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

- ๗๕๒ ๗๕๒
ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหแูก่บุคคลโดยนาม และจะ

โอนกันดูวยสลักหลังไม่ไดู ท่านว่าตูองจดขูอความแสดง
การจำานำาไวูใหูปรากฏในตราสารน้ันเอง และท่านหูามมิใหู
ยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ล้กหน้ีแห่งตราสารฤๅบุคคลภายนอก 
เวูนแต่จะไดูบอกกล่าวการจำานำาน้ันใหูทราบถึงล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

ถูาจำานำาตราสารชะนิดออกใหูแก่บุคคลโดยนาม และจะ
โอนกันดูวยสลักหลังไม่ไดู ท่านว่าตูองจดขูอความแสดง
การจำานำาไวูใหูปรากฏในตราสารน้ันเอง และท่านหูามมิใหู
ยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้ล้กหน้ีแห่งตราสารหรือบุคคลภายนอก 
เวูนแต่จะไดูบอกกล่าวการจำานำาน้ันใหูทราบถึงล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

Ob.786 ๗๕๓ ๗๕๓
If the instrument is a share certificate or other 

such instrument issued to a named person and not
transferable by indorsement, the contract of 
pledge is void unless such instrument is pledged 

ถูาจำานำาใบหูุนฤๅใบหูุนกู้ชนิดระบุช่ือ ท่านหูามมิใหยูก
ข้ึนเป็นขูอต่อสู้บริษัทฤๅบุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดูจดลง
ทะเบียนการจำานำาน้ันไวูในสมุดของบริษัท ตามบทบัญญัติ

ถูาจำานำาใบหูุนหรือใบหูนุกู้ชนิดระบุช่ือ ทา่นหูามมิใหู
ยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้บริษัทหรือบุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดู
จดลงทะเบียนการจำานำาน้ันไวูในสมุดของบริษัท ตาม
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by making on it a statement to that effect.

No notification to the debtor of such instrument
is necessary.

ทั้งหลายในลักษณ ๒๒ ว่าดูวยการโอนหูุนฤๅหูนุกู้ บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๒๒ ว่าดูวยการโอนหูุนหรือ
หุูนกู้

Ob.787 ๗๕๔ ๗๕๔
If a pledged right becomes due before the 

obligation for which it is security is due, the 
debtor of such right must deliver to the pledgee 
the property due. The property delivered 
constitutes a pledge in lieu of the pledged right. If
the property delivered is money, it shall be 
appropriated to the performance of the obligation.

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันถึงกำาหนดชำาระลงก่อนหน้ีซ่ึง
ประกันไวูน้ันไซรู ท่านว่าล้กหน้ีแห่งสิทธิตูองส่งมอบตัว
ทรัพย์สนิอันเปนวัตถุแห่งสิทธิใหูแก่ผู้รับจำานำา และ
ทรัพย์สนิน้ันก็กลายเปนของจำานำาแทนสทิธิซ่ึงจำานำา

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันเปนม้ลหน้ีจำานวนเงิน และถึง
กำาหนดชำาระมาแต่ก่อนทำาประกันหน้ีน้ันแลูวไซรู ท่านว่า
ตูองชำาระดูวยใชูเงินใหูแก่ผู้รับจำานำาและผู้จำานำาทั้งสองคน
ดูวยกัน ถูาและเขาทั้งสองน้ันไม่ปรองดองตกลงกันไดู 
ทา่นว่าแตล่ะคนชอบที่จะเรียกใหูวางเงินจำานวนน้ันไวู ณ 
สำานักงานฝากทรัพย์ไดู เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันถึงกำาหนดชำาระก่อนหน้ีซ่ึงประกันไวู
น้ันไซรู ท่านวา่ล้กหน้ีแห่งสทิธิตูองส่งมอบทรัพย์สนิอัน
เป็นวัตถุแห่งสิทธิใหูแก่ผู้รับจำานำา และทรัพย์สนิน้ันก็
กลายเป็นของจำานำาแทนสิทธิซ่ึงจำานำา

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันเป็นม้ลหน้ีซ่ึงตูองชำาระเป็นเงิน 
และถึงกำาหนดชำาระก่อนหน้ีซ่ึงประกันไวูน้ันไซรู ท่านว่า
ตูองใชูเงินใหูแก่ผู้รับจำานำาและผู้จำานำาร่วมกัน ถูาและเขา
ทั้งสองน้ันไม่ปรองดองตกลงกันไดู ท่านว่าแต่ละคนชอบที่
จะเรียกใหูวางเงินจำานวนน้ันไวู ณ สำานักงานฝากทรัพย์ไดู
เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

Ob.788 ๗๕๕ ๗๕๕
If a right is pledged, it cannot be extinguished 

or modified to the injury of the pledgee without 
the consent of the pledgee.

ถูาจำานำาสิทธิ ท่านหาูมมิใหทูำาสิทธิน้ันใหูสิ้นไป ฤๅ
แกูไขสิทธิน้ันใหูเสียหายแก่ผู้รับจำานำา โดยผู้รับจำานำามิไดู
ยนิยอมดูวย

ถูาจำานำาสิทธิ ท่านหาูมมิใหทูำาสิทธิน้ันใหูสิ้นไป หรือ
แกูไขสิทธิน้ันใหูเสียหายแก่ผู้รับจำานำา โดยผู้รับจำานำามิไดู
ยนิยอมดูวย

Ob.809 ๗๕๖ ๗๕๖
As long as the obligation is not due, the pledgor

cannot agree that the pledgee shall, in case of non
-performance, become the owner of the pledge or
dispose of it otherwise than as provided by this 
Chapter.

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีถึงกำาหนด
ชำาระ เปนขูอความอยา่งใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหู
ผู้รับจำานำาเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินจำานำา ฤๅใหูจัดการแก่
ทรัพย์สนิน้ันเปนประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติทั้ง
หลายว่าดูวยการบังคับจำานำาน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ันท่าน

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีถึงกำาหนด
ชำาระ เป็นขูอความอยา่งใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหู
ผู้รับจำานำาเขูาเป็นเจูาของทรัพย์สินจำานำา หรือใหูจัดการ
แก่ทรัพย์สนิน้ันเป็นประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานำาน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ัน



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XIII. — PLEDGE. (103)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
ว่าไม่สมบ้รณ์ ทา่นว่าไม่สมบร้ณ์

Ob.792 ๗๕๗ ๗๕๗
The provisions of this Title XII apply to 

contracts of pledge entered into with licensed 
pawnbrokers only in so far as they are not 
contrary to the laws or regulations concerning 
pawnbrokers.

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท่านใหูใชูบังคับ
แก่สัญญาจำานำาที่ทำากับผู้ตั้งโรงรับจำานำาโดยอนุญาตรัฐบาล
แต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมายฤๅขูอบังคับว่าดูวยโรงจำานำา

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท่านใหูใชูบังคับ
แก่สัญญาจำานำาที่ทำากับผู้ตั้งโรงรับจำานำาโดยอนุญาตรัฐบาล
แต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือขูอบังคับว่าดูวยโรงจำานำา

CHAPTER II.

RIGHTS AND DUTIES OF PLEDGOR AND

PLEDGEE.

หมวด ๒ สิทธิและน่าที่ของผู้จำานำาและ
ผู้รับจำานำา

หมวด ๒ สิทธิและหนูาที่ของผู้จำานำาและ
ผู้รับจำานำา

Ob.793 ๗๕๘ ๗๕๘
The pledgee is entitled to retain the pledge until

he has received full performance of the obligation
and accessories.

ผู้รับจำานำาชอบที่จะยึดของจำานำาไวูไดูทั้งหมดจนกว่าจะ
ไดูรับชำาระหน้ีและค่าอปุกรณ์ครบถูวน

ผู้รับจำานำาชอบที่จะยึดของจำานำาไวูไดูทั้งหมดจนกว่าจะ
ไดูรับชำาระหน้ีและค่าอปุกรณ์ครบถูวน

Ob.794 ๗๕๙ ๗๕๙
The pledgee is bound to keep the pledge in safe

custody and take as much care of it as a person of
ordinary prudence would take of his own 
property.

ผู้รับจำานำาจำาตูองรักษาทรัพย์สินจำานำาไวูใหปูลอดภัย 
และตูองสงวนทรัพย์สนิจำานำาน้ันเช่นอย่างวิญญ้ชนจะพึง
สงวนทรัพย์สินของตนเอง

ผู้รับจำานำาจำาตูองรักษาทรัพย์สินจำานำาไวูใหปูลอดภัย 
และตูองสงวนทรัพย์สนิจำานำาน้ันเช่นอย่างวิญญ้ชนจะพึง
สงวนทรัพย์สินของตนเอง

Ob.795 ๗๖๐ ๗๖๐
The pledgee is not allowed, without the consent

of the pledgor, to use the pledge or to let a third 
person have the use or custody of it.

ถูาผู้รับจำานำาเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานำาออกใชูเอง หรือเอา
ไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยฤๅเก็บรักษา โดยผู้จำานำามิไดู
ยนิยอมดูวยไซรู ท่านว่าผู้รับจำานำาจะตูองรับผิดเพื่อที่
ทรัพย์สนิจำานำาน้ันส้ญหายฤๅบุบสลายไปอยา่งใด ๆ แมูทั้ง

ถูาผู้รับจำานำาเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานำาออกใชูเอง หรือเอา
ไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยหรือเก็บรักษา โดยผู้จำานำามิไดู
ยนิยอมดูวยไซรู ท่านว่าผู้รับจำานำาจะตูองรับผิดเพื่อที่
ทรัพย์สนิจำานำาน้ันส้ญหายหรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมูOb.796

If the pledgee acts contrary to any of the 
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provision[s] of section 795, he becomes liable for
any loss or damage caused to the pledge, even by 
force majeure, unless he proves that the pledge 
would have been lost or damaged even if he had 
not acted contrary to such provision[s].

เปนเพราะเหตสุุดวิสัย เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร 
ๆ ก็คงจะตูองส้ญหายฤๅบุบสลายอย่น่ั้นเอง

ทั้งเป็นเพราะเหตุสดุวิสัย เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึง
อยา่งไร ๆ ก็คงจะตูองส้ญหายหรือบุบสลายอย่้น่ันเอง

Ob.797 ๗๖๑ ๗๖๑
The pledgee must collect the interest and 

profits of the pledge and appropriate them to the 
performance of the obligation and accessories.

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา หากมีดอกผล
นิตินัยงอกจากทรัพย์สนิน้ันอยา่งไร ทา่นใหูผู้รับจำานำาจัด
สรรใชูเปนคา่ดอกเบ้ียอนัคูางชำาระแก่ตน และถูาไม่มี
ดอกเบ้ียคูางชำาระ ท่านใหูจัดสรรใชูตนูเงินแห่งหน้ีอนัไดู
จำานำาทรัพย์สินเปนประกันน้ัน

ถูามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญา หากมีดอกผล
นิตินัยงอกจากทรัพย์สนิน้ันอยา่งไร ทา่นใหูผู้รับจำานำา
จัดสรรใชูเป็นค่าดอกเบ้ียอันคาูงชำาระแก่ตน และถูาไม่มี
ดอกเบ้ียคูางชำาระ ท่านใหูจัดสรรใชูตนูเงินแห่งหน้ีอนัไดู
จำานำาทรัพย์สินเป็นประกันน้ัน

Ob.798 ๗๖๒ ๗๖๒
The pledgor is bound to reimburse the pledgee 

for any expenses which were necessary for the 
preservation or maintenance of the pledge, unless
such expenses were incumbent upon the pledgee 
under the contract of pledge.

คา่ใชูจ่ายใด ๆ อันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สนิ
จำานำาน้ัน ผู้จำานำาจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับจำานำา เวูนแต่จะไดู
กำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา

คา่ใชูจ่ายใด ๆ อันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สนิ
จำานำาน้ัน ผู้จำานำาจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับจำานำา เวูนแต่จะไดู
กำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญา

Ob.800 ๗๖๓ ๗๖๓
The following liabilities are extinguished by 

prescription six months after the return of the 
pledge or its sale by auction:

1) The liability for compensation for damage 
caused to the pledge by the pledgee.

2) The liability for reimbursement of expenses 
incurred for the preservation or maintenance of 
the pledge.

ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีดังจะกล่าวต่อไปน้ี เมื่อพนูหก
เดือนนับแต่วันส่งคืน ฤๅขายทอดตลาดทรัพย์สินจำานำา คือ

(๑) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความบุบสลายอัน
ผู้รับจำานำาก่อใหูเกิดแก่ทรัพย์สนิจำานำา

(๒) ฟูองเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่าย เพื่อการบำารุงรักษา
ทรัพย์สินจำานำา

(๓) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนั

ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี เมื่อพนูหก
เดือนนับแต่วันส่งคืนหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินจำานำา 
คือ

(๑) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความบุบสลายอัน
ผู้รับจำานำาก่อใหูเกิดแก่ทรัพย์สนิจำานำา

(๒) ฟูองเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่าย เพื่อการบำารุงรักษา
ทรัพย์สินจำานำา
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3) The liability for compensation for injury 

caused to the pledgee by non—apparent defects 
in the pledge.

เกิดแก่ผู้รับจำานำา เพราะความชำารุดบกพร่องใน
ทรัพย์สินจำานำาซ่ึงไม่เห็นประจักษ์

(๓) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนั
เกิดแก่ผู้รับจำานำา เพราะความชำารุดบกพร่องใน
ทรัพย์สินจำานำาซ่ึงไม่เห็นประจักษ์

CHAPTER III.

ENFORCEMENT OF PLEDGE.

หมวด ๓ การบังคับจำานำา หมวด ๓ การบังคับจำานำา

Ob.802 ๗๖๔ ๗๖๔
The pledgee must first notify by registered 

letter the debtor to perform the obligation and 
accessories within a reasonable time to be fixed 
in the notice.

If the debtor fails to comply with the notice, the
pledgee can sell the pledge by public auction.

The pledgee must notify the pledgor by 
registered letter of the day and time when, and of 
the place where, the auction shall be held.

เมื่อจะบังคับจำานำา ผู้รับจำานำาตูองจดหมายบอกกล่าว
ไปยังล้กหน้ีก่อน ใหูชำาระหน้ีและอุปกรณ์ภายในเวลาอนั
ควรซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน 

ถูาล้กหน้ีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานำา
ชอบที่จะเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานำาออกขายไดู แต่ตูองขาย
ทอดตลาด

อน่ึง ผู้รับจำานำาตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำา
บอกเวลาและสถานที่ซ่ึงจะขายทอดตลาดดูวย

เมื่อจะบังคับจำานำา ผู้รับจำานำาตูองบอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังล้กหน้ีก่อนว่า ใหูชำาระหน้ีและอุปกรณ์ภายใน
เวลาอนัควรซ่ึงกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน 

ถูาล้กหน้ีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานำา
ชอบที่จะเอาทรัพย์สินซ่ึงจำานำาออกขายไดู แต่ตูองขาย
ทอดตลาด

อน่ึง ผู้รับจำานำาตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำา
บอกเวลาและสถานที่ซ่ึงจะขายทอดตลาดดูวย

Ob.803 ๗๖๕ ๗๖๕
If notification is impossible, the pledgee can 

sell the pledge by public auction one month after 
the obligation became due.

ถูาไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนไดู ผู้รับจำานำาจะเอา
ทรัพย์สนิจำานำาออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหน้ีคูางชำาระ
มาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแลูวก็ใหูทำาไดู

ถูาไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนไดู ผู้รับจำานำาจะเอา
ทรัพย์สนิจำานำาออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหน้ีคูางชำาระ
มาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแลูวก็ใหูทำาไดู

Ob.805 ๗๖๖ ๗๖๖
The pledgee of a bill is entitled to collect it on 

the day of its maturity without previous 
notification.

ถูาจำานำาตัว๋เงิน ท่านใหูผู้รับจำานำาเก็บเรียกเงินตามตัว๋
เงินน้ันในวันถึงกำาหนด โดยไม่พักตูองบอกกล่าวก่อน

ถูาจำานำาตัว๋เงิน ท่านใหูผู้รับจำานำาเก็บเรียกเงินตามตัว๋
เงินน้ันในวันถึงกำาหนด ไม่จำาเป็นตูองบอกกล่าวก่อน

Ob.807 ๗๖๗ ๗๖๗
The pledgee must appropriate the nett proceeds เมื่อบังคับจำานำาไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับ เมื่อบังคับจำานำาไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับ
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of the public auction or of his collection to the 
extinction of the obligation and accessories and 
must return the surplus, if any, to the pledgor.

If the proceeds are less than the amount due, 
the debtor of the obligation remains liable for the 
difference.

จำานำาตูองจัดสรรชำาระหน้ีและอุปกรณ์เพื่อใหูเสร็จสิ้นไป 
และถูายังมีเงินเหลือ ก็ตูองส่งคืนใหูแก่ผู้จำานำา ฤๅแก่
บุคคลผู้ควรจะไดูเงินน้ัน

ถูาไดูเงินนูอยกว่าจำานวนคูางชำาระ ท่านว่าล้กหน้ีก็ยัง
คงตูองรับใชูในส่วนที่ขาดอย่น้ั้น

จำานำาตูองจัดสรรชำาระหน้ีและอุปกรณ์เพื่อใหูเสร็จสิ้นไป 
และถูายังมีเงินเหลือ ก็ตูองส่งคืนใหูแก่ผู้จำานำาหรือแก่
บุคคลผู้ควรจะไดูเงินน้ัน

ถูาไดูเงินนูอยกว่าจำานวนคูางชำาระ ท่านว่าล้กหน้ีก็ยัง
คงตูองรับใชูในส่วนที่ขาดอย่น้ั้น

Ob.808 ๗๖๘ ๗๖๘
If several properties are pledged as security for 

one obligation, the pledgee can sell such of them 
as he may select, but he cannot sell more than 
required for the satisfaction of his claim.

ถูาจำานำาทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึง
รายเดียว ท่านว่าผู้รับจำานำาจะเลือกเอาทรัพย์สนิสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดออกขายก็ไดู แต่จะขายจนเกินกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูเงิน
ตามสิทธิแห่งตนน้ันหาไดูไม่

ถูาจำานำาทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึง
รายเดียว ท่านว่าผู้รับจำานำาจะเลือกเอาทรัพย์สนิสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดออกขายก็ไดู แต่จะขายจนเกินกว่าที่จำาเป็นเพื่อใชูเงิน
ตามสิทธิแห่งตนน้ันหาไดูไม่

CHAPTER IV.

EXTINCTION OF PLEDGE.

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไปแห่งการจำานำา หมวด ๔ ความระงับสิน้ไปแห่งการจำานำา

Ob.810 ๗๖๙ ๗๖๙
A contract of pledge is extinguis[h]ed :
1) When the obligation for which the pledge is 

security is extinguished otherwise than by 
prescription, or

2) When the pledgee allows the pledge to 
remain in, or to return into the possession of the 
pledgor.

อนัจำานำาย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีซ่ึงจำานำาเปนประกันอย่้น้ัน ระงับสิ้นไป

เพราะเหตุประการอื่น มิใช่เพราะอายุความ ฤๅ
(๒) เมื่อผู้รับจำานำายอมใหูทรัพย์สนิจำานำากลับคืนไปส่้

ครอบครองของผู้จำานำา

อนัจำานำาย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีซ่ึงจำานำาเป็นประกันอย่้น้ัน ระงับสิ้นไป

เพราะเหตุประการอื่น มิใช่เพราะอายุความ หรือ
(๒) เมื่อผู้รับจำานำายอมใหูทรัพย์สนิจำานำากลับคืนไปส่้

ครอบครองของผู้จำานำา
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TITLE XIII.

WAREHOUSING.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๔ เก็บของในคลังสินคูา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินคูา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.811 ๗๗๐ ๗๗๐
A warehouseman is a person whose business is 

to receive goods for storage in a warehouse, for 
remuneration.

อนัว่านายคลังสินคูาน้ัน คือบุคคลผู้รับทำาการเก็บรักษา
สนิคูาเพื่อบำาเหน็จเปนทางคูาปรกติของตน

อนัว่านายคลังสินคูาน้ัน คือบุคคลผู้รับทำาการเก็บรักษา
สนิคูาเพื่อบำาเหน็จเป็นทางคูาปกติของตน

Ob.812 ๗๗๑ ๗๗๑
The provisions of Sections 658, 660 to 665, 

668, 669, 670, 672, 676 and 678 concerning 
deposit apply to warehousing in so far as they are
not contrary to the provisions of this Title XIII.

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ี อนัว่าดูวย
ฝากทรัพย์น้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับแก่การเก็บของใน
คลังสินคูาดูวยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณน้ี

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ี อนัว่าดูวย
ฝากทรัพย์น้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับแก่การเก็บของใน
คลังสินคูาดูวยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะน้ี

- ๗๗๒ ๗๗๒
บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑

และ ๖๓๒อันว่าดูวยการรับขนน้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับ
แก่การเก็บของในคลังสินคูา อนุโลมตามควรแก่บท

บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑
และ ๖๓๒อันว่าดูวยการรับขนน้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับ
แก่การเก็บของในคลังสินคูา อนุโลมตามควรแก่บท

Ob.818 ๗๗๓ ๗๗๓
The warehouseman is bound to allow the 

holder of the warehouse receipt and the holder of 
the warrant to inspect the goods at any reasonable
intervals during business hours and to take 
samples.

นายคลังสินคูาจำาตูองยอมใหูผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา
ฤๅผู้ทรงประทวนสินคูาตรวจสนิคูาและเอาตัวอย่างไปไดูใน
เวลาอนัควรระหว่างเวลาทำางานทุกเมื่อ

นายคลังสินคูาจำาตูองยอมใหูผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา
หรือผู้ทรงประทวนสินคูาตรวจสินคาูและเอาตัวอย่างไปไดู
ในเวลาอันควรระหว่างเวลาทำางานทุกเมื่อ
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Ob.821 ๗๗๔ ๗๗๔
If no time for the return of the goods was fixed,

the warehouseman can return the goods at any 
time on giving three months notice to the 
depositor.

ถูาสนิคูารายใดไม่มีกำาหนดเวลาส่งคืน ท่านวา่เมื่อนาย
คลังสินคูาไดูบอกกล่าวแก่ผู้ฝากสามเดือนแลูว จะส่งคืน
สนิคูาน้ันเมื่อใดก็ส่งไดู

นายคลังสินคูาจะเรียกใหูผู้ฝากถอนสินคาูไปก่อนสิ้น
ระยะเวลาที่ตกลงกันไวูน้ัน ทา่นว่าหาอาจทำาไดูไม่ ถูาไม่มี
กำาหนดเวลาส่งคืนสนิคูา นายคลังสินคูาจะส่งคืนไดูต่อเมื่อ
บอกกล่าวใหูผู้ฝากทราบล่วงหนูาเดือนหน่ึง แต่ท่านมิใหูผู้
ฝากตูองถ้กบังคับใหูถอนสินคาูไปก่อนเวลาล่วงแลูวสอง
เดือน นับแต่วนัที่ไดูส่งมอบฝากไวู

CHAPTER II.

WAREHOUSE RECEIPT AND WARRANT. 

หมวด ๒ ใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคูา

หมวด ๒ ใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคูา

Ob.824 ๗๗๕ ๗๗๕
If required by the depositor, the warehouseman 

must deliver to him a warehouse receipt and a 
warrant.

ถูาผู้ฝากตูองการไซรู นายคลังสินคาูตูองส่งมอบ
เอกสารซ่ึงเอาออกจากทะเบียนมีตนูข้ัวเฉภาะการอันมี
ใบรับของคลังสินคูาฉบับหน่ึง และประทวนสินคาูฉบับ
หน่ึงใหูแก่ผู้ฝาก

ถูาผู้ฝากตูองการไซรู นายคลังสินคาูตูองส่งมอบ
เอกสารซ่ึงเอาออกจากทะเบียนมีตนูข้ัวฉะเพาะการอนัมี
ใบรับของคลังสินคูาฉบับหน่ึง และประทวนสินคาูฉบับ
หน่ึงใหูแก่ผู้ฝาก

Ob.825 ๗๗๖ ๗๗๖
The warehouse receipt is a document by the 

indorsement of which the rights and liabilities of 
the depositor are transferred to the indorsee.

อนัใบรับของคลังสินคูาน้ัน ย่อมใหูสทิธิแก่ผู้ฝากที่จะ
สลักหลังโอนกรรมสทิธิใ์นสินคาูไปเปนของผู้อื่นไดู

อนัใบรับของคลังสินคูาน้ัน ย่อมใหูสทิธิแก่ผู้ฝากที่จะ
สลักหลังโอนกรรมสทิธิใ์นสินคาูไปเป็นของผู้อื่นไดู

Ob.826 ๗๗๗ ๗๗๗
The warrant is a document by the indorsement 

of which the goods mentioned in it may be 
pledged to the indorsee without being delivered 
to him.

อนัประทวนสินคาูน้ัน ย่อมใหูสิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลัก
หลังจำานำาสินคูาซ่ึงจดแจูงไวูในประทวนไดูโดยไม่ตูองส่ง
มอบสนิคูาน้ันแก่ผู้รับสลักหลัง

แต่วา่เมื่อผู้ฝากประสงค์จะจำานำาสินคูา ตูองแยก
ประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินคูา และส่งมอบ

อนัประทวนสินคาูน้ัน ย่อมใหูสิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลัก
หลังจำานำาสินคูาซ่ึงจดแจูงไวูในประทวนไดูโดยไม่ตูองส่ง
มอบสนิคูาน้ันแก่ผู้รับสลักหลัง

แต่วา่เมื่อผู้ฝากประสงค์จะจำานำาสินคูา ตูองแยก
ประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินคูา และส่งมอบ
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ประทวนน้ันใหูแก่ผู้รับสลักหลัง ประทวนน้ันใหูแก่ผู้รับสลักหลัง

Ob.827 ๗๗๘ ๗๗๘
The warehouse receipt and the warrant must 

each bear a serial number and contain the 
following particulars :

1) The name or trade name and the address of 
the depositor.

2) The place of storage.
3) The remuneration for storage.
4) The nature of the goods stored, their weight 

or bulk and the nature, number and marking of 
the packages, if any.

5) The place where, and the time when, the 
receipt and the warrant are made out.

6) The period for which the gooks are stored, if
any has been fixed.

7) If the goods stored are insured, the amount 
of the insurance, the period for which the goods 
are insured and the name or trade name of the 
underwriter.

The receipt and the warrant must each be 
signed by the warehouseman.

ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูตูองมีเลขลำาดับ
ตรงกันกับเลขในตูนข้ัว และลงลายมือช่ือของนายคลัง
สนิคูา

อน่ึงใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูน้ัน ท่านใหู
มรีายลเอียดดัง่กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ช่ือฤๅญี่หูอ และสำานักของผู้ฝาก
(๒) ที่ตั้งคลังสินคาู
(๓) ค่าบำาเหน็จสำาหรับเก็บรักษา
(๔) สภาพของสินคูาที่เก็บรักษา และนำ้าหนักฤๅขนาด

แห่งสินคูาน้ัน กับทั้งสภาพ จำานวน และ
เครื่องหมายหีบห่อ

(๕) สถานทีแ่ละวันออกใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคาูน้ัน

(๖) ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูเก็บสินคาูไวูชัว่เวลาเท่าใด
ใหูแจูงกำาหนดน้ันดูวย

(๗) ถูาของที่เก็บรักษามีประกันภัย ใหูแสดงจำานวนเงิน
ที่ประกันภัยกำาหนดเวลาทีป่ระกันภัย และช่ือฤๅญี่
หูอของผู้รับประกันภัยดูวย

อน่ึงนายคลังสินคูาตูองจดรายละเอียดทั้งน้ีลงไวูในตูน
ข้ัวดูวย

ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูตูองมีเลขลำาดับ
ตรงกันกับเลขในตูนข้ัว และลงลายมือช่ือของนายคลัง
สนิคูา

อน่ึงใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูน้ัน ท่านใหู
มรีายละเอียดดัง่กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ช่ือหรือยี่หูอ และสำานักของผู้ฝาก
(๒) ที่ตั้งคลังสินคาู
(๓) ค่าบำาเหน็จสำาหรับเก็บรักษา
(๔) สภาพของสินคูาที่เก็บรักษา และนำ้าหนักหรือขนาด

แห่งสินคูาน้ัน กับทั้งสภาพ จำานวน และ
เครื่องหมายหีบห่อ

(๕) สถานทีแ่ละวันออกใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคาูน้ัน

(๖) ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูเก็บสินคาูไวูชัว่เวลาเท่าใด
ใหูแจูงกำาหนดน้ันดูวย

(๗) ถูาของที่เก็บรักษามีประกันภัย ใหูแสดงจำานวนเงิน
ที่ประกันภัยกำาหนดเวลาทีป่ระกันภัย และช่ือหรือ
ยี่หูอของผู้รับประกันภัยดูวย

อน่ึงนายคลังสินคูาตูองจดรายละเอียดทั้งน้ีลงไวูในตูน
ข้ัวดูวย

Ob.829

The fact of the issue of the warehouse receipt 
and warrant must be entered in the books of the 
warehouseman together with the particulars and 
serial numbers of such warehouse receipt and 
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warrant.

- ๗๗๙ ๗๗๙
อนัใบรับของคลังสินคูาก็ดี ประทวนสินคูาก็ดี ทา่นว่า

หาอาจออกใหู ฤๅสลักหลังใหูแก่ผู้ถือไดูไม่
อนัใบรับของคลังสินคูาก็ดี ประทวนสินคูาก็ดี ทา่นว่า

หาอาจออกใหูหรือสลักหลังใหูแก่ผู้ถือไดูไม่
Ob.828 ๗๘๐ ๗๘๐
The fact and date of the issue of the warrant 

and the serial number of such warrant must be 
stated in the warehouse receipt.

เมื่อใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสนิคูาใหูแก่ผู้รับจำานำา ค่้
สัญญาตูองจดแจูงการที่สลักหลังน้ันลงไวูในใบรับของคลัง
สนิคูาดูวย

ถูามิไดูจดแจูงไวูดัง่น้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหาอาจยก
ข้ึนเปนขูอต่อสู้ผู้ซ้ือสนิคูาสืบไปน้ันไดูไม่

เมื่อใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสนิคูาใหูแก่ผู้รับจำานำา ค่้
สัญญาตูองจดแจูงการที่สลักหลังน้ันลงไวูในใบรับของคลัง
สนิคูาดูวย

ถูามิไดูจดแจูงไวูดัง่น้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหาอาจยก
ข้ึนเป็นขูอต่อสู้ผู้ซ้ือสนิคูาสืบไปน้ันไดูไม่

- ๗๘๑ ๗๘๑
เมื่อประทวนสนิคูาไดูสลักหลังและส่งมอบแก่ผู้รับ

จำานำาแลูว ใหูผู้ฝากกับผู้รับจำานำาจดลงไวูในประทวนสินคูา
เปนสำาคัญ ว่าไดูจดขูอความตามที่บัญญัติในมาตราก่อนไวู
ในใบรับของคลังสินคูาแลูว

เมื่อประทวนสนิคูาไดูสลักหลังและส่งมอบแก่ผู้รับ
จำานำาแลูว ใหูผู้ฝากกับผู้รับจำานำาจดลงไวูในประทวนสินคูา
เป็นสำาคัญ ว่าไดูจดขูอความตามที่บัญญัติในมาตราก่อนไวู
ในใบรับของคลังสินคูาแลูว

- ๗๘๒ ๗๘๒
เมื่อใดผู้ฝากจำานำาสินคูาและส่งมอบประทวนสนิคูาแก่

ผู้รับสลักหลังแลูว ผู้รับสลักหลังเช่นน้ันตูองมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่นายคลังสินคูาใหูทราบจำานวนหน้ีซ่ึงจำานำาสิน
คาูน้ันเปนประกัน ทั้งจำานวนดอกเบ้ียและวันอันหน้ีน้ันจะ
ถึงกำาหนดชำาระ เมื่อนายคลังสินคาูไดูรับคำาบอกกล่าวเช่น
น้ันแลูวตูองจดรายการทั้งน้ันลงในตูนข้ัว

ถูาและมิไดูจดในตนูข้ัวเช่นน้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหา
อาจจะยกข้ึนเปนขูอต่อสู้เจูาหน้ีทั้งหลายของผู้ฝากไดูไม่

เมื่อใดผู้ฝากจำานำาสินคูาและส่งมอบประทวนสนิคูาแก่
ผู้รับสลักหลังแลูว ผู้รับสลักหลังเช่นน้ันตูองมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่นายคลังสินคูาใหูทราบจำานวนหน้ีซ่ึงจำานำา
สนิคูาน้ันเป็นประกัน ทั้งจำานวนดอกเบ้ียและวันอันหน้ีน้ัน
จะถึงกำาหนดชำาระ เมื่อนายคลังสนิคูาไดูรับคำาบอกกล่าว
เช่นน้ันแลูวตูองจดรายการทั้งน้ันลงในตูนข้ัว

ถูาและมิไดูจดในตนูข้ัวเช่นน้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหา
อาจจะยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้เจูาหน้ีทั้งหลายของผู้ฝากไดูไม่



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XIV. — WAREHOUSING. (111)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
Ob.830 ๗๘๓ ๗๘๓
The holder of a warehouse receipt can require 

the warehouseman to divide the goods stored and 
to deliver to him a separate warehouse receipt for
each part. In such case, the holder must return the
original warehouse receipt to the warehouseman.

The expenses for such division and for the 
delivery of the new receipt or receipts must be 
borne by the holder.

ผู้ทรงเอกสารอันมทีั้งใบรับของคลังสนิคูาและ
ประทวนสนิคูาน้ัน จะใหนูายคลังสินคูาแยกสินคาูที่เก็บ
รักษาไวูออกเปนหลายส่วนและใหูส่งมอบเอกสารแก่ตน
ส่วนละใบก็ไดู ในกรณีเช่นน้ีผู้ทรงเอกสารตูองคืนเอกสาร
เดิมแก่นายคลังสินคูา

อน่ึงค่าใชูจ่ายในการแยกสนิคูาและการส่งมอบเอกสาร
ใหม่น้ัน ผู้ทรงเอกสารตูองรับใชู

ผู้ทรงเอกสารอันมทีั้งใบรับของคลังสนิคูาและ
ประทวนสนิคูาน้ัน จะใหนูายคลังสินคูาแยกสินคาูที่เก็บ
รักษาไวูออกเป็นหลายส่วนและใหูส่งมอบเอกสารแก่ตน
ส่วนละใบก็ไดู ในกรณีเช่นน้ีผู้ทรงเอกสารตูองคืนเอกสาร
เดิมแก่นายคลังสินคูา

อน่ึงค่าใชูจ่ายในการแยกสนิคูาและการส่งมอบเอกสาร
ใหม่น้ัน ผู้ทรงเอกสารตูองรับใชู

Ob.831 ๗๘๔ ๗๘๔
The ownership of the goods stored can be 

transferred only by indorsement on the 
warehouse receipt.

กรรมสทิธิใ์นสินคาูที่เก็บรักษาไวูน้ัน ท่านว่าอาจโอนไดู
แต่ดูวยสลักหลังใบรับของคลังสินคูาเท่าน้ัน

กรรมสทิธิใ์นสินคาูที่เก็บรักษาไวูน้ัน ท่านว่าอาจโอนไดู
แต่ดูวยสลักหลังใบรับของคลังสินคูาเท่าน้ัน

Ob.832 ๗๘๕ ๗๘๕
The goods stored can be pledged only by 

indorsement of the warrant. After the warrant has 
been indorsed, the goods may be pledged to a 
second pledgee by indorsing the warehouse 
r[e]ceipt in the same way as a warrant.

สนิคูาซ่ึงเก็บรักษาไวูน้ันอาจจำานำาไดูแต่ดูวยสลักหลัง
ประทวนสนิคูา เมื่อประทวนสินคาูไดูสลักหลังแลูว สินคูา
น้ันจะจำานำาแก่ผู้อื่นอีกช้ันหน่ึงดูวยสลักหลังใบรับของคลัง
สนิคูาอย่างเดียวกับสลักหลังประทวนสินคาูน้ันก็ไดู

สนิคูาซ่ึงเก็บรักษาไวูน้ันอาจจำานำาไดูแต่ดูวยสลักหลัง
ประทวนสนิคูา เมื่อประทวนสินคาูไดูสลักหลังแลูว สินคูา
น้ันจะจำานำาแก่ผู้อื่นอีกช้ันหน่ึงดูวยสลักหลังใบรับของคลัง
สนิคูาอย่างเดียวกับสลักหลังประทวนสินคาูน้ันก็ไดู

Ob.833 ๗๘๖ ๗๘๖
As long as the goods stored are not pledged, the

warehouse receipt and the warrant cannot be 
transferred separately.

ตราบใดสินคูาที่เก็บรักษาไวูไม่ไดูจำานำา ท่านว่าจะโอน
ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูไปต่างหากจากกัน
ไม่ไดูอย่้ตราบน้ัน

ตราบใดสินคูาที่เก็บรักษาไวูไม่ไดูจำานำา ท่านว่าจะโอน
ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูไปต่างหากจากกัน
ไม่ไดูอย่้ตราบน้ัน

Ob.834 ๗๘๗ ๗๘๗
The first indorsement on a warrant must ในการสลักหลังลงในประทวนสินคูาครั้งแรกน้ัน ตูอง ในการสลักหลังลงในประทวนสินคูาครั้งแรกน้ัน ตูอง
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mention the amount of the obligation for the 
security of which the goods are pledged, the 
interest to be paid and the day of maturity of the 
obligation.

The same particulars must be noted by the first 
pledgee on the warehouse receipt with his 
signature, otherwise the first pledgee and the 
subsequent pledgees cannot set up their right of 
pledge against the holder of the warehouse 
receipt.

จดแจูงจำานวนหน้ีที่จำานำาสนิคูาเปนประกันทั้งจำานวน
ดอกเบ้ียที่จะตูองชำาระและวันที่หน้ีจะถึงกำาหนดชำาระดูวย

จดแจูงจำานวนหน้ีที่จำานำาสนิคูาเป็นประกันทั้งจำานวน
ดอกเบ้ียที่จะตูองชำาระและวันที่หน้ีจะถึงกำาหนดชำาระดูวย

Ob.835 ๗๘๘ ๗๘๘
The delivery of the goods stored can be 

obtained only on surrender of the warehouse 
receipt.

อนัสินคาูที่เก็บรักษาไวูในคลังสินคูาน้ัน จะรับเอาไปไดู
แต่เมื่อเวนคนืใบรับของคลังสินคูา

อนัสินคาูที่เก็บรักษาไวูในคลังสินคูาน้ัน จะรับเอาไปไดู
แต่เมื่อเวนคนืใบรับของคลังสินคูา

Ob.836 ๗๘๙ ๗๘๙
If a warrant has been issued, the delivery of the

goods can be obtained only on surrender of both 
the warehouse receipt and the warrant.

However, the holder of the warehouse receipt 
can at any time have the goods returned to him on
depositing with the warehouseman the whole 
amount of the obligation entered in the warrant, 
with interest up to the date when the obligation is 
due.

The amount so deposited must be paid by the 
warehouseman to the holder of the warrant upon 
surrender of such warrant.

ถูาไดูแยกประทวนสินคูาออกสลักหลังจำานำาแลูว จะรับ
เอาสนิคูาไดูแต่เมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสนิคูา

แต่วา่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูาอาจใหูคืนสนิคูาแก่ตน
ไดูในเวลาใด ๆ เมื่อวางเงินแก่นายคลังสินคาูเต็มจำานวน
หน้ีซ่ึงลงไวูในประทวนสนิคูา กับทั้งดอกเบ้ียจนถึงวัน
กำาหนดชำาระหน้ีน้ันดูวย

อน่ึงจำานวนเงินที่วางเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองชำาระแก่
ผู้ทรงประทวนสินคูาในเมื่อเขาเวนคนืประทวนน้ัน

ถูาไดูแยกประทวนสินคูาออกสลักหลังจำานำาแลูว จะรับ
เอาสนิคูาไดูแต่เมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสนิคูา

แต่วา่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูาอาจใหูคืนสนิคูาแก่ตน
ไดูในเวลาใด ๆ เมื่อวางเงินแก่นายคลังสินคาูเต็มจำานวน
หน้ีซ่ึงลงไวูในประทวนสนิคูา กับทั้งดอกเบ้ียจนถึงวัน
กำาหนดชำาระหน้ีน้ันดูวย

อน่ึงจำานวนเงินที่วางเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองชำาระแก่
ผู้ทรงประทวนสินคูาในเมื่อเขาเวนคนืประทวนน้ัน
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Ob.837 ๗๙๐ ๗๙๐
If the obligation for which the goods have been

pledged is not performed on the day of its 
maturity, the holder of the warrant is entitled to 
have the goods sold by public auction by the 
warehouseman, provided that the public auction 
shall not be held less than eight days after the day
of maturity of the obligation.

ถูาหน้ีซ่ึงสินคูาจำานำาเปนประกันมิไดูชำาระเมื่อวันถึง
กำาหนดไซรู ผู้ทรงประทวนสินคูาเมื่อไดูยื่นคำาคัดคูานตาม
ระเบียบแลูว ชอบที่จะใหนูายคลังสินคูาขายทอดตลาด
สนิคูาน้ันไดู แตท่่านหูามมิใหูขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วนัคัดคูาน

ถูาหน้ีซ่ึงสินคูาจำานำาเป็นประกันมิไดูชำาระเมื่อวันถึง
กำาหนดไซรู ผู้ทรงประทวนสินคูาเมื่อไดูยื่นคำาคัดคูานตาม
ระเบียบแลูว ชอบที่จะใหนูายคลังสินคูาขายทอดตลาด
สนิคูาน้ันไดู แตท่่านหูามมิใหูขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วนัคัดคูาน

Ob.838 ๗๙๑ ๗๙๑
The holder of the warrant must notify the 

depositor by registered letter of the day and time 
when, and of the place where, the auction shall be
held.

ผู้ทรงประทวนสินคูาตอูงมีจดหมายบอกกล่าวใหูผู้ฝาก
ทราบเวลาและสถานที่จะขายทอดตลาด

ผู้ทรงประทวนสินคูาตอูงมีจดหมายบอกกล่าวใหูผู้ฝาก
ทราบเวลาและสถานที่จะขายทอดตลาด

Ob.839 ๗๙๒ ๗๙๒
The warehouseman must deduct from the nett 

proceeds of the public auction,/ the sums due to 
him in connection with the storage[,] and out of 
the balance he must, on surrender of the warrant, 
pay to the holder thereof the amount due to him.

Any surplus must be paid to the second pledgee
on surrender of the warehouse receipt or, it/[f] 
there is no second pledgee or after he has been 
satisfied, to the holder of the warehouse receipt.

นายคลังสินคูาตูองหักเงินที่คูางชำาระแก่ตนเน่ืองดูวย
การเก็บรักษาสินคูาน้ันจากจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอด
ตลาดไดู และเมื่อผู้ทรงประทวนสนิคูานำาประทวนมา
เวนคนื ตูองเอาเงินที่เหลือน้ันใหูตามจำานวนที่คูางชำาระแก่
เขา

ถูามีเงินเหลือเท่าใด ตูองใชูแก่ผู้รับจำานำาคนหลังเมื่อ
เขาเวนคืนใบรับของคลังสินคูา ฤๅถูาไม่มีผู้รับจำานำาคน
หลัง ฤๅผู้รับจำานำาคนหลังไดูรับชำาระหน้ีแลูว ก็ใหูชำาระเงิน
ที่เหลืออย่้น้ันแก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา

นายคลังสินคูาตูองหักเงินที่คูางชำาระแก่ตนเน่ืองดูวย
การเก็บรักษาสินคูาน้ันจากจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอด
ตลาดไดู และเมื่อผู้ทรงประทวนสนิคูานำาประทวนมา
เวนคนื ตูองเอาเงินที่เหลือน้ันใหูตามจำานวนที่คูางชำาระแก่
เขา

ถูามีเงินเหลือเท่าใด ตูองใชูแก่ผู้รับจำานำาคนหลังเมื่อ
เขาเวนคืนใบรับของคลังสินคูา หรือถูาไม่มีผู้รับจำานำาคน
หลัง หรือผู้รับจำานำาคนหลังไดูรับชำาระหน้ีแลูว ก็ใหูชำาระ
เงินที่เหลืออย่น้ั้นแก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา

Ob.840 ๗๙๓ ๗๙๓
If the nett proceeds of the public auction are ถูาจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดไดูไม่พอชำาระหน้ีแก่ ถูาจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดไดูไม่พอชำาระหน้ีแก่
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not sufficient to satisfy the holder of the warrant 
the warehouseman must return the warrant to the 
holder stating thereon the amount paid, and make
an entry thereof in his books.

ผู้ทรงประทวนสินคูาไซรู นายคลังสินคาูตูองคืน
ประทวนสนิคูาแก่เขา กับจดบอกจำานวนเงินที่ไดูชำาระลง
ไวูในประทวนสนิคูาน้ันแลูวจดลงไวูในสมุดบัญชีของตน
ดูวย

ผู้ทรงประทวนสินคูาไซรู นายคลังสินคาูตูองคืน
ประทวนสนิคูาแก่เขา กับจดบอกจำานวนเงินที่ไดูชำาระลง
ไวูในประทวนสนิคูาน้ันแลูวจดลงไวูในสมุดบัญชีของตน
ดูวย

Ob.841 ๗๙๔ ๗๙๔
The holder of the warrant can have recourse for

the amount unpaid against all or any of the prior 
indorsers, jointly or separately, provided that the 
public auction has been held within one month 
after the day of maturity of the obligation.

ผู้ทรงประทวนสินคูามีสิทธิจะไล่เบ้ียเอาจำานวนเงินที่ยัง
คาูงชำาระน้ันแก่ผู้สลักหลังคนก่อน ๆ ทั้งหมดฤๅแต่คนใด
คนหน่ึงไดู แต่ตูองไดูขายทอดตลาดภายในเดือนหน่ึงนับ
แต่วนัคัดคูาน

อน่ึงท่านหาูมมิใหูฟูองไล่เบ้ียเมื่อพนูเวลาปีหน่ึงนับแต่
วนัขายทอดตลาด

ผู้ทรงประทวนสินคูามีสิทธิจะไล่เบ้ียเอาจำานวนเงินที่ยัง
คาูงชำาระน้ันแก่ผู้สลักหลังคนก่อน ๆ ทั้งหมดหรือแต่คน
ใดคนหน่ึงไดู แต่ตูองไดูขายทอดตลาดภายในเดือนหน่ึง
นับแต่วนัคัดคูาน

อน่ึงท่านหาูมมิใหูฟูองไล่เบ้ียเมื่อพนูเวลาปีหน่ึงนับแต่
วนัขายทอดตลาด

Ob.842 ๗๙๕ ๗๙๕
As far as circumstances admit, the provisions 

of this Code concerning promissory notes apply 
to warrants and to warehouse receipts indorsed as
warrants.

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว่าดูวยตัว๋
เงินน้ัน ทา่นใหูใชูไดูถึงประทวนสนิคูาและใบรับของคลัง
สนิคูาซ่ึงไดูสลักหลังอย่างประทวนสินคาูน้ันดูวยเพียงที่ไม่
ขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณน้ี

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว่าดูวยตัว๋
เงินน้ัน ทา่นใหูใชูไดูถึงประทวนสนิคูาและใบรับของคลัง
สนิคูาซ่ึงไดูสลักหลังอย่างประทวนสินคาูน้ันดูวยเพียงที่ไม่
ขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะน้ี

Ob.843 ๗๙๖ ๗๙๖
If a warehouse receipt or a warrant has been 

lost or stolen, the holder on giving proper 
security can require the warehouseman to deliver 
him a new receipt or warrant.

ถูาเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินคูาและประทวนสนิคูา 
ฤๅแต่อย่างหน่ึงอย่างใดส้ญหายไป เมื่อผู้ทรงเอกสารน้ัน 
ๆ ใหปูระกันตามสมควรแลูว จะใหูนายคลังสินคูาออกใหู
ใหม่ก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองจดหมายลงไวูในตูนข้ัว
เปนสำาคัญ

ถูาเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินคูาและประทวนสนิคูา
หรือแตอ่ย่างหน่ึงอย่างใดศ้นยห์ายไป เมื่อผู้ทรงเอกสาร
น้ัน ๆ ใหูประกันตามสมควรแลูว จะใหนูายคลังสินคูาออก
ใหูใหม่ก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองจดหมายลงไวูในตูนข้ัว
เป็นสำาคัญ
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TITLE XIV.

AGENCY.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS. 

ลักษณ ๑๕ ตัวแทน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.844 ๗๙๗ ๗๙๗
A contract of agency is a contract whereby a 

person, called the principal, directs another 
person, called the agent, to act for him and the 
agent agrees to do so.

อนัว่าสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซ่ึงใหูบุคคลหน่ึง 
เรียกว่าตัวแทน มีอำานาจทำาการแทนบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำาการดัง่น้ัน

อนัความเป็นตัวแทนน้ันจะเปนโดยตั้งแต่งแสดงออก
ชัด ฤๅโดยปริยายก็ย่อมไดู

อนัว่าสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซ่ึงใหูบุคคลหน่ึง 
เรียกว่าตัวแทน มีอำานาจทำาการแทนบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำาการดัง่น้ัน

อนัความเป็นตัวแทนน้ันจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออก
ชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมไดูOb.845

Agency may be express or implied.

- ๗๙๘ ๗๙๘
กิจการอนัใดท่านบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองทำาเปน

หนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองทำาเปน
หนังสือดูวย

กิจการอนัใดท่านบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองทำาเป็น
หนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองทำาเป็น
หนังสือดูวย

กิจการอนัใดท่านบังคับไวูว่าตูองมีหลักฐานเป็นหนังสือ
การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองมีหลักฐานเป็น
หนังสือดูวย

Ob.851 ๗๙๙ ๗๙๙
The principal who employs an incapacitated 

person as an agent is bound by the acts of that 
agent in the same way as if he was capable.

But the liability of the agent to the principal is 

ตัวการคนใดใชูบุคคลผู้ไรคูวามสามารถเปนตัวแทน 
ทา่นว่าตัวการคนน้ันย่อมตูองผ้กพันในกิจการที่ตัวแทน
กระทำา

ตัวการคนใดใชูบุคคลผู้ไรคูวามสามารถเป็นตัวแทน 
ทา่นว่าตัวการคนน้ันย่อมตูองผ้กพันในกิจการที่ตัวแทน
กระทำา
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governed by the provisions concerning capacity.

Ob.854 ๘๐๐ ๘๐๐
The agent who has a special authority can do 

on behalf of his principal whatever is necessary 
for the due execution of the matters entrusted to 
him.

ถูาตัวแทนไดูรับมอบอำานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะ
ทำาการแทนตัวการไดูแต่เพียงในสิ่งที่จำาเปน เพื่อใหูกิจอัน
เขาไดูมอบหมายแก่ตนน้ันสำาเร็จลุล่วงไป

ถูาตัวแทนไดูรับมอบอำานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะ
ทำาการแทนตัวการไดูแต่เพียงในสิ่งที่จำาเป็น เพื่อใหูกิจอัน
เขาไดูมอบหมายแก่ตนน้ันสำาเร็จลุล่วงไป

Ob.855 ๘๐๑ ๘๐๑
The agent who has a general authority can do 

anything on behalf of his principal, except:
1) Sell immove//able property.
2) Make a gift.
3) Make a compromise.
4) Enter an action in Court.
5) Submit a dispute to arbitration.

ถูาตัวแทนไดูมอบอำานาจทัว่ไป ท่านว่าจะทำากิจใด ๆ 
ในทางจัดการแทนตัวการ ก็ย่อมทำาไดูทุกอย่าง

แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าหาอาจจะทำาไดู
ไม่ คือ

(๑) ขายฤๅจำานองอสังหาริมทรัพย์
(๒) ใหูเช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีข้ึนไป
(๓) ใหู
(๔) ปราณีประนอมยอมความ
(๕) ยื่นฟูองต่อศาล
(๖) มอบขูอพิพาทใหูอนุญาโตตุลาการพิจารณา

ถูาตัวแทนไดูมอบอำานาจทัว่ไป ท่านว่าจะทำากิจใด ๆ 
ในทางจัดการแทนตัวการก็ย่อมทำาไดูทุกอย่าง

แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าหาอาจจะทำาไดู
ไม่ คือ

(๑) ขายหรือจำานองอสังหาริมทรัพย์
(๒) ใหูเช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีข้ึนไป
(๓) ใหู
(๔) ปราณีประนอมยอมความ
(๕) ยื่นฟูองต่อศาล
(๖) มอบขูอพิพาทใหูอนุญาโตตุลาการพิจารณา

Ob.856 ๘๐๒ ๘๐๒
In case of emergency, the agent can do in order 

to protect his principal from loss all such acts as 
would be done by a person of ordinary prudence 
in his own case.

ในเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะปูองกันมิใหูตัวการตูองเสียหาย 
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าตัวแทนจะทำาการใด ๆ เช่น
อยา่งวิญญ้ชนจะพึงกระทำา ก็ย่อมมีอำานาจจะทำาไดูทั้งสิ้น

ในเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะปูองกันมิใหูตัวการตูองเสียหาย 
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าตัวแทนจะทำาการใด ๆ เช่น
อยา่งวิญญ้ชนจะพึงกระทำา ก็ย่อมมีอำานาจจะทำาไดูทั้งสิ้น

Ob.857 ๘๐๓ ๘๐๓
The agent is only entitled to receive a 

remuneration in the cases provided by agreement 
ตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูรับบำาเหน็จ เวูนแต่จะไดูมีขูอ

ตกลงกันไวูในสัญญาวา่มีบำาเหน็จ ฤๅทางการที่ค่้สัญญา
ตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูรับบำาเหน็จ เวูนแต่จะไดูมีขูอ

ตกลงกันไวูในสัญญาวา่มีบำาเหน็จ หรอืทางการที่ค่ส้ัญญา
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or by custom. ประพฤติต่อกันน้ันเป็นปริยายวา่มีบำาเหน็จ ฤๅเคยเปน

ธรรมเนียมมีบำาเหน็จ
ประพฤติต่อกันน้ันเป็นปริยายวา่มีบำาเหน็จ หรือเคยเป็น
ธรรมเนียมมีบำาเหน็จ

Ob.858 ๘๐๔ ๘๐๔
If several agents have been appointed by the 

same principal for the same matters, it is 
presumed that they cannot act separately.

ถูาในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลาย
คนเพื่อแก่การอันเดียวกันไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อน
ว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำาการน้ัน ๆ แยกกันไม่ได

ถูาในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลาย
คนเพื่อแก่การอันเดียวกันไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อน
ว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำาการน้ัน ๆ แยกกันไม่ได

- ๘๐๕ ๘๐๕
ในกิจการอันหน่ึงอันเดียกัน ผู้ใดเปนตัวแทนของฝ่าย

หน่ึงอย่้แลูว ท่านวา่จะไปเปนตูวแทนของอีกฝ่ายหน่ึงไม่
ไดู ฤๅจะเปนตัวแทนของค่้กรณีทั้งสองฝ่ายดูวยกันก็ไม่ไดู

ตัวแทนน้ัน เมื่อไม่ไดูรับความยินยอมของตัวการ จะ
เขูาทำานิติกรรมอนัใดในนามของตัวการ ทำากับตนเองใน
นามของตนเอง หรือในฐานเป็นตัวแทนของบุคคล
ภายนอกหาไดูไม่ เวูนแต่นิติกรรมน้ันมีเฉพาะแต่การชำาระ
หน้ี

- ๘๐๖ ๘๐๖
ตัวการซ่ึงมิไดูเปิดเผยช่ือจะกลับแสดงตนใหูปรากฏ

และเขูารับเอาสัญญาใด ๆ ซ่ึงตัวแทนไดูทำาไวูแทนตนก็ไดู
แต่ถูาตัวการผู้ใดไดูยอมใหูตัวแทนของตนทำาการออกหนูา
เปนตัวการไซรู ท่านวา่ตัวการผู้น้ันหาอาจจะทำาใหูเสื่อม
เสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และ
เขาขวนขวายไดูมาแต่ก่อนทีรู่้ว่าเปนตัวแทนน้ันไม่ไดู

ตัวการซ่ึงมิไดูเปิดเผยช่ือจะกลับแสดงตนใหูปรากฏ
และเขูารับเอาสัญญาใด ๆ ซ่ึงตัวแทนไดูทำาไวูแทนตนก็ไดู
แต่ถูาตัวการผู้ใดไดูยอมใหูตัวแทนของตนทำาการออกหนูา
เป็นตัวการไซรู ท่านวา่ตัวการผู้น้ันหาอาจจะทำาใหูเสื่อม
เสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และ
เขาขวนขวายไดูมาแต่ก่อนทีรู่้ว่าเป็นตัวแทนน้ันไม่ไดู

CHAPTER II.

DUTIES OF THE AGENT TO THE PRINCIPAL. 

หมวด ๒ น่าที่และความรับผิดของตัวแทน
ต่อตัวการ

หมวด ๒ หนูาที่และความรับผิดของ
ตัวแทนต่อตัวการ

Ob.859(I) ๘๐๗ ๘๐๗
The agent is bound to act for his principal ตัวแทนตูองทำาการตามคำาสัง่แสดงออกชัด ฤๅโดย ตัวแทนตูองทำาการตามคำาสัง่แสดงออกชัดหรือโดย
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according to the directions given by the principal 
or, in the absence of such directions, according to
the custom and with such care as may be 
expected from a person of ordinary prudence.

ปริยายของตัวการ เมื่อไม่มีคำาสัง่เช่นน้ัน ก็ตูองดำาเนิรตาม
ทางที่เคยทำากันมาในกิจการคูาขายอันเขาใหูตนทำาอย่้น้ัน

อน่ึงบทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ วา่ดูวยการฝากทรัพยน้ั์น 
ทา่นใหนูำามาใชูดูวยโดยอนุโลมตามควร

ปริยายของตัวการ เมื่อไม่มีคำาสัง่เช่นน้ัน ก็ตูองดำาเนินตาม
ทางที่เคยทำากันมาในกิจการคูาขายอันเขาใหูตนทำาอย่้น้ัน

อน่ึงบทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ วา่ดูวยการฝากทรัพยน้ั์น 
ทา่นใหนูำามาใชูดูวยโดยอนุโลมตามควร

- ๘๐๘ ๘๐๘
ตัวแทนตูองทำาการดูวยตนเอง เวูนแต่จะมีอำานาจใชู

ตัวแทนช่วงทำาการไดู
ตัวแทนตูองทำาการดูวยตนเอง เวูนแต่จะมีอำานาจใชู

ตัวแทนช่วงทำาการไดู
Ob.860 ๘๐๙ ๘๐๙
If required, the agent must at any reasonable 

time give information to his principal as to the 
condition of the matters entrusted to him.

เมื่อตัวการมีประสงค์จะทราบความเปนไปของการที่ไดู
มอบหมายแก่ตัวแทนน้ันในเวลาใด ๆ ซ่ึงสมควรแก่เหตุ 
ตัวแทนก็ตูองแจูงใหูตัวการทราบ อน่ึงเมื่อการเป็น
ตัวแทนสิ้นสุดลงแลูว ตัวแทนตูองแถลงบัญชีดูวย

เมื่อตัวการมีประสงค์จะทราบความเป็นไปของการที่ไดู
มอบหมายแก่ตัวแทนน้ันในเวลาใด ๆ ซ่ึงสมควรแก่เหตุ 
ตัวแทนก็ตูองแจูงใหูตัวการทราบ อน่ึงเมื่อการเป็น
ตัวแทนสิ้นสุดลงแลูว ตัวแทนตูองแถลงบัญชีดูวยOb.861

After determination or extinction of the agency,
the agent must as soon as possible report to the 
principal how the matters have been executed.

Ob.862 ๘๑๐ ๘๑๐
The agent must transfer to the principal the 

rights which he has acquired in his own name but
on behalf of the principal.

เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนไดูรับไวู
เก่ียวดูวยการเปนตัวแทนน้ัน ท่านวา่ตัวแทนตอูงส่งใหูแก่
ตัวการจงสิ้น

อน่ึงสิทธิทั้งหลายซ่ึงตัวแทนขวนขวายไดูมาในนาม
ของตนเองแต่โดยฐานทีท่ำาการแทนตัวการน้ัน ตัวแทนก็
ตูองโอนใหูแก่ตัวการจงสิ้น

เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนไดูรับไวู
เก่ียวดูวยการเป็นตัวแทนน้ัน ท่านวา่ตัวแทนตอูงส่งใหูแก่
ตัวการจงสิ้น

อน่ึงสิทธิทั้งหลายซ่ึงตัวแทนขวนขวายไดูมาในนาม
ของตนเองแต่โดยฐานทีท่ำาการแทนตัวการน้ัน ตัวแทนก็
ตูองโอนใหูแก่ตัวการจงสิ้น

Ob.863

The agent must hand over to the principal all 
the monies and other properties which he 
receives in the execution of the agency.

Ob.864 ๘๑๑ ๘๑๑
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If the agent has used for his own benefit money

which he ought to have handed over to the 
principal or to have used for the principal, he 
must pay interest thereon from the day when he 
used it for his own benefit.

ถูาตัวแทนเอาเงินซ่ึงควรจะไดูส่งแก่ตัวการ ฤๅซ่ึงควร
จะใชูในกิจของตัวการน้ันไปใชัสอยเปนประโยชน์ตนเสีย 
ทา่นว่าตัวแทนตูองเสียดอกเบ้ียในเงินน้ันนับแต่วนัที่ไดู
เอาไปใชู

ถูาตัวแทนเอาเงินซ่ึงควรจะไดูส่งแก่ตัวการหรือซ่ึงควร
จะใชูในกิจของตัวการน้ันไปใชัสอยเป็นประโยชน์ตนเสีย 
ทา่นว่าตัวแทนตูองเสียดอกเบ้ียในเงินน้ันนับแต่วนัที่ไดู
เอาไปใชู

Ob.859(II) ๘๑๒ ๘๑๒
If the agent acts otherwise, he must make 

compensation for any injury which the principal 
may sustain therefrom ; and, if any profit accrues,
he must account for it to the principal.

ถูามีความเสียหายเกิดข้ึนอย่างใด ๆ เพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทำาการเปน
ตัวแทนก็ดี ฤๅเพราะทำาการโดยปราศจากอำานาจฤๅนอก
เหนืออำานาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะตูองรับผิด

ถูามีความเสียหายเกิดข้ึนอย่างใด ๆ เพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทำาการเป็น
ตัวแทนก็ดี หรือเพราะทำาการโดยปราศจากอำานาจหรือ
นอกเหนืออำานาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะตูองรับผิด

- ๘๑๓ ๘๑๓
ตัวแทนผู้ใดตั้งตัวแทนช่วงตามที่ตัวการระบุตัวใหูตั้ง 

ทา่นว่าตัวแทนผู้น้ันจะตูองรับผิดแต่เพียงในกรณีทีต่นไดูรู้
ว่าตัวแทนช่วงน้ันเปนผู้ที่ไม่เหมาะแก่การ ฤๅเปนผู้ที่ไม่
สมควรไวูวางใจแลูว และมิไดูแจูงความน้ันใหูตัวการทราบ
ฤๅมิไดูเลิกถอนตัวแทนช่วงน้ัน เสียเอง

ตัวแทนผู้ใดตั้งตัวแทนช่วงตามที่ตัวการระบุตัวใหูตั้ง 
ทา่นว่าตัวแทนผู้น้ันจะตูองรับผิดแต่เพียงในกรณีทีต่นไดูรู้
ว่าตัวแทนช่วงน้ันเป็นผู้ที่ไม่เหมาะแก่การ หรือเป็นผู้ที่ไม่
สมควรไวูวางใจแลูว และมิไดูแจูงความน้ันใหูตัวการทราบ
หรือมิไดูเลิกถอนตัวแทนช่วงน้ัน เสียเอง

- ๘๑๔ ๘๑๔
ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการ ฉันใดกลับ

กับก็ฉันน้ัน
ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการ ฉันใดกลับ

กับก็ฉันน้ัน
CHAPTER III.

DUTIES OF THE PRINCIPAL TO THE AGENT. 

หมวด ๓ น่าที่และความรับผิดของตัวการ
ต่อตัวแทน

หมวด ๓ หนูาที่และความรับผิดของ
ตัวการต่อตัวแทน

Ob.867 ๘๑๕ ๘๑๕
The principal must, if so required, advance to 

the agent such sums as are necessary for the 
ถูาตัวแทนมีประสงค์ไซรู ตัวการตูองจ่ายเงินทดรองใหู

แก่ตัวแทนตามจำานวนที่จำาเปน เพื่อทำาการอันมอบหมาย
ถูาตัวแทนมีประสงค์ไซรู ตัวการตูองจ่ายเงินทดรองใหู

แก่ตัวแทนตามจำานวนที่จำาเป็น เพื่อทำาการอันมอบหมาย
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execution of the matters entrusted to him. แก่ตัวแทนน้ันใหูสำาเร็จไป แก่ตัวแทนน้ัน
Ob.865 ๘๑๖ ๘๑๖
The principal is bound to reimburse the agent 

for any advances made or expenses incurred by 
him in his capacity as agent and within the scope 
of his authority.

Interest is due by the principal to the agent on 
such advances or expenses from the day when 
they were made.

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนไดูออกเงินทดรองฤๅออกเงินค่าใชูจ่ายไป ซ่ึง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเปนการจำาเปนไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชูจากตัวการ รวมทั้งดอกเบ้ีย
นับแต่วนัที่ไดูออกเงินไปน้ันดูวยก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนตูองรับภารเปนหน้ีข้ึนอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเปนการจำาเปนไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกใหูตัวการชำาระหน้ีแทนตนก็ไดู ฤๅถูายังไม่
ถึงเวลากำาหนดชำาระหน้ี จะใหูตัวการใหูประกันอันสมควร
ก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน เปน
เหตุใหูตัวแทนตอูงเสียหายอย่างหน่ึงอย่างใด มิใช่เปน
เพราะความผิดของตนเองไซรู ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอา
คา่สินไหมทดแทนจากตัวการก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนไดูออกเงินทดรองหรือออกเงินค่าใชูจ่ายไป ซ่ึง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจำาเป็นไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชูจากตัวการ รวมทั้งดอกเบ้ีย
นับแต่วนัที่ไดูออกเงินไปน้ันดูวยก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนตูองรับภารเป็นหน้ีข้ึนอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจำาเป็นไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกใหูตัวการชำาระหน้ีแทนตนก็ไดู หรือถูายัง
ไม่ถึงเวลากำาหนดชำาระหน้ี จะใหูตัวการใหูประกันอัน
สมควรก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน เป็น
เหตุใหูตัวแทนตอูงเสียหายอย่างหน่ึงอย่างใด มิใช่เป็น
เพราะความผิดของตนเองไซรู ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอา
คา่สินไหมทดแทนจากตัวการก็ไดู

Ob.866

The principal is bound to make compensation 
to the agent for the consequences of acts done by 
him in his capacity as agent and within the scope 
of his authority.

Ob.869 ๘๑๗ ๘๑๗
In the absence of any agreement or custom as 

to the time of payment, remuneration is payable 
only after the determination or extinction of the 
agency.

ในกรณีที่มีบำาเหน็จตัวแทน ถูาไม่มีขูอสัญญาตกลงกัน
ไวูเปนอย่างอื่น ทา่นว่าบำาเหน็จน้ันพึงจ่ายใหูต่อเมื่อการ
เปนตัวแทนไดูสุดสิ้นลงแลูว

ในกรณีที่มีบำาเหน็จตัวแทน ถูาไม่มีขูอสัญญาตกลงกัน
ไวูเป็นอย่างอื่น ทา่นว่าบำาเหน็จน้ันพึงจ่ายใหูต่อเมื่อการ
เป็นตัวแทนไดูสุดสิ้นลงแลูว

Ob.870 ๘๑๘ ๘๑๘
The agent is not entitled to remuneration in 

respect of that part of his agency which he has 
การในนา่ที่ตัวแทนส่วนใด ตัวแทนไดูทำามิชอบในส่วน การในหนูาที่ตัวแทนส่วนใด ตัวแทนไดูทำามิชอบใน
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misconducted. น้ัน ท่านวา่ตัวแทนไม่มสีิทธิจะไดูบำาเหน็จ ส่วนน้ัน ทา่นว่าตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูบำาเหน็จ
Ob.872 ๘๑๙ ๘๑๙
If any of the monies due to the agent are not 

paid, the agent can exercise over any property of 
the principal in his possession by reason of the 
agency the rights described in Sections 673, 674 
and 675 concerning deposit.

ตัวแทนชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สนิของใด ๆ ของ
ตัวการอันตกอย่้ในเง้ือมมือตนเพราะเปนตัวแทนน้ันเอาไวู
ไดู จนกว่าจะไดูรับเงินบรรดาคูางชำาระแก่ตนเพราะการ
เปนตัวแทน

ตัวแทนชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สนิของใด ๆ ของ
ตัวการอันตกอย่้ในความครอบครองของตนเพราะเป็น
ตัวแทนน้ันเอาไวูไดู จนกว่าจะไดูรับเงินบรรดาคูางชำาระ
แก่ตนเพราะการเป็นตัวแทน

CHAPTER IV.

LIABILITY OF PRINCIPAL AND AGENT 

TO THIRD PERSONS. 

หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

Ob.873 ๘๒๐ ๘๒๐
The principal is bound to third persons by the 

acts which the agent has made within the scope 
of his authority and in the name of the principal.

A limitation of authority which is not 
customary or is not inherent in the nature of the 
matters entrusted cannot be set up against third 
persons who had no knowledge of it.

ตัวการย่อมมีความผ้กพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ทั้งหลายอันตัวแทนฤๅตัวแทนช่วงไดูทำาไปภายในขอบ
อำานาจแห่งฐานะตัวแทน

ตัวการย่อมมีความผ้กพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงไดูทำาไปภายในขอบ
อำานาจแห่งฐานตัวแทน

Ob.874 ๘๒๑ ๘๒๑
A person who expressly or impliedly represents

another person as his agent or knowingly allows 
another person to be represented as his agent, is 
liable to third persons in good faith in the same 
way as if such person was his agent.

บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปนตัวแทน
ของตนก็ดี รู้แลูวยอมใหูบุคคลอีกคนหน่ึงเชิดตัวเขาเอง
ออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจะ
ตูองรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีก
คนหน่ึงน้ันเปนตัวแทนของตน

บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเป็นตัวแทน
ของตนก็ดี รู้แลูวยอมใหูบุคคลอีกคนหน่ึงเชิดตัวเขาเอง
ออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจะ
ตูองรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีก
คนหน่ึงน้ันเป็นตัวแทนของตน

Ob.875 ๘๒๒ ๘๒๒
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A principal who represents his agent or 

knowingly allows his agent to be represented as 
having a wider authority than he actually has is 
liable to third persons in good faith in the same 
way as if the agent had such wider authority.

ถูาตัวแทนทำาการอันใดเกินอำานาจตัวแทน แตท่าง
ปฏิบัติของตัวการทำาใหูบุคคลภายนอกมีม้ลเหตุอันสมควร
จะเช่ือว่าการอันน้ันอย่้ภายในขอบอำานาจของตัวแทนไซรู 
ทา่นใหูใชูบทบัญญัติมาตราก่อนน้ีเปนบทบังคับ แลูวแต่
กรณี

ถูาตัวแทนทำาการอันใดเกินอำานาจตัวแทน แตท่าง
ปฏิบัติของตัวการทำาใหูบุคคลภายนอกมีม้ลเหตุอันสมควร
จะเช่ือว่าการอันน้ันอย่้ภายในขอบอำานาจของตัวแทนไซรู 
ทา่นใหูใชูบทบัญญัติมาตราก่อนน้ีเป็นบทบังคับ แลูวแต่
กรณี

Ob.876 ๘๒๓ ๘๒๓
If a person does an act without authority or 

beyond the scope of his authority such act does 
not bind the principal unless he expressly or 
impliedly ratifies it.

ถูาตัวแทนกระทำาการอันใดอนัหน่ึงโดยปราศจาก
อำานาจก็ดี ฤๅทำานอกทำาเหนือขอบอำานาจก็ดี ท่านว่าย่อม
ไม่ผ้กพันตัวการ เวูนแตต่ัวการจะใหูสัตยาบันแก่การน้ัน

ถูาตัวการไม่ใหูสัตยาบัน ทา่นว่าตัวแทนย่อมตอูงรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกโดยลำาพังตนเอง เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า
บุคคลภายนอกน้ันไดูรู้อย่้ว่าตนทำาการโดยปราศจากอำานาจ
ฤๅทำานอกเหนือขอบอำานาจ

ถูาตัวแทนกระทำาการอันใดอนัหน่ึงโดยปราศจาก
อำานาจก็ดี หรือทำานอกทำาเหนือขอบอำานาจก็ดี ทา่นว่า
ย่อมไม่ผ้กพันตัวการ เวูนแต่ตัวการจะใหูสัตยาบันแก่การ
น้ัน

ถูาตัวการไม่ใหูสัตยาบัน ทา่นว่าตัวแทนย่อมตอูงรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกโดยลำาพังตนเอง เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า
บุคคลภายนอกน้ันไดูรู้อย่้ว่าตนทำาการโดยปราศจากอำานาจ
หรือทำานอกเหนือขอบอำานาจ

Ob.877

If the principal does not ratify the act, the 
person who has acted as agent is personally liable
to third persons, unless he proves that such third 
persons knew that he was acting without 
authority or beyond the scope of the authority.

- ๘๒๔ ๘๒๔
ตัวแทนคนใดทำาสัญญาแทนตัวการซ่ึงอย่้ต่างประเทศ

และมีภ้มลิำาเนาในตา่งประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนน้ันจะ
ตูองรับผิดตามสัญญาน้ันแต่ลำาพังตนเอง แมูทั้งช่ือของ
ตัวการจะไดูเปิดเผยแลูว เวูนแต่ขูอความแห่งสัญญาจะ
แยูงกันกับความรับผิดของตัวแทน

ตัวแทนคนใดทำาสัญญาแทนตัวการซ่ึงอย่้ต่างประเทศ
และมีภ้มลิำาเนาในตา่งประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนน้ันจะ
ตูองรับผิดตามสัญญาน้ันแต่ลำาพังตนเอง แมูทั้งช่ือของ
ตัวการจะไดูเปิดเผยแลูว เวูนแต่ขูอความแห่งสัญญาจะ
แยูงกันกับความรับผิดของตัวแทน

Ob.878 ๘๒๕ ๘๒๕
A principal is not bound by a contract entered 

into by his agent with a third person, if the 
ถูาตัวแทนเขูาทำาสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่

อามิสสินจูางเปนทรัพย์สนิอย่างใด ๆ ฤๅประโยชน์อย่าง
ถูาตัวแทนเขูาทำาสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่

อามิสสินจูางเป็นทรัพย์สนิอย่างใด ๆ หรือประโยชน์อยา่ง
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contract was entered into by the agent in 
consideration of any property or other advantage 
given or promised to him by such third person.

อื่นอันบุคคลภายนอกไดูใหูแลูวก็ดี ใหูคำามัน่ว่าจะใหูก็ดี 
ทา่นว่าตัวการหาตูองผ้กพันในสัญญาซ่ึงตัวแทนของตนไดู
ทำาน้ันไม่ เวูนแต่ตัวการจะไดูยินยอมดูวย

อื่นอันบุคคลภายนอกไดูใหูเป็นลาภส่วนตัวก็ดี หรือใหู
คำามัน่ว่าจะใหูก็ดี ท่านว่าตัวการหาตูองผ้กพันในสัญญาซ่ึง
ตัวแทนของตนไดูทำาน้ันไม่ เวูนแต่ตัวการจะไดูยินยอม
ดูวย

CHAPTER V.

EXTINCTION OF AGENCY. 

หมวด ๕ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
ตัวแทน

หมวด ๕ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
ตัวแทน

Ob.880 ๘๒๖ ๘๒๖
Agency is extinguished in the following cases :
1) By the execution of the agency being 

completed.
2) If the authority was given for a limited 

period of time, by the expiration of such time.
3) By the death of the principal or of the agent.
4) By the principal becoming incapacitated.

เหตุดังจะกล่าวต่อไปน้ี ย่อมทำาใหสูัญญาตัวแทนระงับ
สิ้นไป คอื

(๑) ตัวการถอนตัวแทน
(๒) ตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน
(๓) ตัวการฤๅตัยแทนตาย
(๔) ตัวการกลายเปนผู้ไรูความสามารถ

อนัสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปดูวยตัวการถอน
ตัวแทน หรือ ดูวยตัวแทนบอกเลิกเป็นตัวแทน

อน่ึงสัญญาตัวแทนยอ่มระงับสิ้นไป เมื่อค่ส้ัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงตาย หรือตกเป็นผู้ไรูความสามารถหรือลูม
ละลาย เวูนแต่จะปรากฏว่าขัดกับขูอสัญญาหรือสภาพแห่ง
กิจการน้ัน

Ob.881

Agency is determined by the principal revoking
the authority or the agent renouncing the agency.

Ob.882 ๘๒๗ ๘๒๗
The principal can revoke the authority and the 

agent renounce the agency at any time. The party 
who determines the agency at a time which is 
inconvenient to the other party is liable to such 
party for any injury resulting therefrom, unless 
the determination of the agency was caused by 
some unavoidable necessity.

ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปน
ตัวแทนเสีย ในเวลาใด ๆ ก็ไดูทุกเมื่อ

ค่ส้ัญญาฝ่ายซ่ึงถอนตัวแทนฤๅบอกเลิกเป็นตัวแทนใน
เวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหน่ึง จะตูองรับผิดต่อค่้สัญญา
ฝ่ายน้ันในความเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดแต่การน้ัน เวูน
แต่ในกรณีที่เป็นความจำาเปนอันมอิาจจะกูาวล่วงเสียไดู

ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเป็น
ตัวแทนเสีย ในเวลาใด ๆ ก็ไดูทุกเมื่อ

ค่ส้ัญญาฝ่ายซ่ึงถอนตัวแทนหรือบอกเลิกเป็นตัวแทน
ในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหน่ึง จะตูองรับผิดต่อค่้
สัญญาฝ่ายน้ันในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การ
น้ัน เวูนแต่ในกรณีที่เป็นความจำาเป็นอนัมิอาจจะกูาวล่วง
เสียไดู
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Ob.883 ๘๒๘ ๘๒๘

When agency is extinguished by the principal 
dying or becoming incapacitated, the agent is 
bound to take all reasonable steps to protect the 
interests entrusted to him until the heirs or 
representatives of the principal can themselves 
protect such interests.

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัว
การกลายเปนผู้ไรูความสามารถก็ดี ท่านว่าตัวแทนตูอง
จัดการอนัสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกปักรักษาประโยชน์อนั
เขาไดูมอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาทฤๅผู้แทนของ
ตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษาประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี 
ตัวการตกเป็นผู้ไรูความสามสรถหรือลมูละลายก็ดี ทา่นว่า
ตัวแทนตูองจัดการอนัสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกปักรักษา
ประโยชน์อนัเขาไดูมอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาท
หรือผู้แทนของตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษาประโยชน์น้ัน
ๆ ไดู

Ob.884 ๘๒๙ ๘๒๙
When agency is extinguished by the death of 

the agent, the heirs of the agent are bound to 
notify the principal and to take all reasonable 
steps to protect the interests entrusted to the agent
until the principal can himself protect such 
interests.

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตาย ทา่น
ว่าทายาทของตัวแทนตูองบอกกล่าวแก่ตัวการ และจัดการ
อนัสมควรทุกอย่างเพื่อปกปักรักษาประโยชน์อันเขาไดู
มอบหมายแก่ตนไป จนกว่าตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษา
ประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตายก็ดี 
ตัวแทนตกเป็นผู้ไรูความสามารถหรือลูมละลายก็ดี ท่าน
ว่าทายาทหรือบุคคลผู้รับหนูาที่ด้แลทรัพย์มฤดกของ
ตัวแทนโดยชอบดูวยกฎหมายตูองบอกกล่าวแก่ตัวการ
และจัดการเพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของตัวการไปตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ จนกว่าตัวการอาจเขูาปกปักรักษา
ประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

Ob.885 ๘๓๐ ๘๓๐
The principal is bound to the agent for the acts 

done by him before he knew or ought to have 
known of the determination or extinction of the 
agency.

อนัเหตุที่ทำาใหูสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปน้ัน จะเกิดแต่
ตัวการ ฤๅตัวแทนก็ตาม ท่านหูามมิใหยูกข้ึนเปนขูอต่อสูค้่้
สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จนกว่าจะไดูบอกกล่าวเหตุน้ัน ๆ ไป
ยังค่้สัญญาฝ่ายน้ันแลูว ฤๅจนกว่าค่้สัญญาฝ่ายน้ันจะไดู
ทราบเหตุแลูว

อนัเหตุที่ทำาใหูสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปน้ัน จะเกิดแต่
ตัวการ หรือตัวแทนก็ตาม ทา่นหูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอ
ต่อสู้ค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จนกว่าจะไดูบอกกล่าวเหตุน้ัน 
ๆ ไปยังค่้สัญญาฝ่ายน้ันแลูว หรือจนกว่าค่ส้ัญญาฝ่ายน้ัน
จะไดูทราบเหตุแลูวOb.886

The agent is bound to the principal to continue 
the execution of the agency until the time when 
the principal knows or ought to have known of 
the renunciation by the agent.
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Ob.887 ๘๓๑ ๘๓๑
The principal is not bound to third persons for 

the consequence of acts done by the agent after 
determination or extinction of the agency, if such 
persons knew or ought to have known of the 
extinction.

อนัความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนน้ัน ท่านหูามมิ
ใหูยกข้ึน เปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำาการโดยสุจริต 
เวูนแต่บุคคลภายนอกหากไม่ทราบความน้ันเพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตนเอง

อนัความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนน้ัน ท่านหูามมิ
ใหูยกข้ึน เป็นขูอต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำาการโดยสุจริต 
เวูนแต่บุคคลภายนอกหากไม่ทราบความน้ันเพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตนเอง

Ob.889 ๘๓๒ ๘๓๒
On determination or extinction of the agency 

the principal can require the surrender of any 
written authority delivered to the agent.

ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบที่จะเรียก
ใหูเวนคืนหนังสือมอบอำานาจอย่างใด ๆ อันไดูใหูไวูแก่
ตัวแทนน้ันไดู

ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบที่จะเรียก
ใหูเวนคืนหนังสือมอบอำานาจอย่างใด ๆ อันไดูใหูไวูแก่
ตัวแทนน้ันไดู

CHAPTER VII.

IMPORTATION AGENTS.

หมวด ๖ ตัวแทนคูาต่าง หมวด ๖ ตัวแทนคูาต่าง

Ob.897 ๘๓๓ ๘๓๓
Importation agents, whether called agents, 

commission agents, representatives or otherwise 
are personally liable for the execution of the 
contracts entered into by them as such.

อนัว่าตัวแทนคูาต่าง คือบุคคลซ่ึงในทางคูาขายของเขา
ย่อมทำาการซ้ือ ฤๅขายทรัพย์สนิ ฤๅรับจัดทำากิจการคูาขาย
อยา่งอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ

อนัว่าตัวแทนคูาต่าง คือบุคคลซ่ึงในทางคูาขายของเขา
ย่อมทำาการซ้ือ หรือขายทรัพย์สนิ หรือรับจัดทำากิจการ
คาูขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ

- ๘๓๔ ๘๓๔
ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่น ท่านว่าตัวแทนคูาต่าง

ชอบที่จะไดูรับบำาเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพื่อ
กิจการคูาขายอนัตนไดูจัดการใหตูกลงไปน้ันทุกรายไป

ถูามิไดูตกลงกันไวูเป็นอย่างอื่น ท่านว่าตัวแทนคูาต่าง
ชอบที่จะไดูรับบำาเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพื่อ
กิจการคูาขายอนัตนไดูจัดการใหตูกลงไปน้ันทุกรายไป

- ๘๓๕ ๘๓๕
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ีอนัว่าดูวย

ตัวแทนน้ัน ท่านใหูใชูบังคับถึงตัวแทนคูาตา่งดูวย เพียงที่
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ีอนัว่าดูวย

ตัวแทนน้ัน ท่านใหูใชูบังคับถึงตัวแทนคูาตา่งดูวย เพียงที่
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ไม่ขัดกับบทบัญญัติในหมวดน้ี ไม่ขัดกับบทบัญญัติในหมวดน้ี

- ๘๓๖ ๘๓๖
บุคคลผู้ไรูความสามารถหาอาจจะทำาการเปนตัวแทนคูา

ต่างไดูไม่ เวูนแต่จะไดูรับอำานาจโดยชอบใหูทำาไดู
บุคคลผู้ไรูความสามารถหาอาจจะทำาการเป็นตัวแทนคูา

ต่างไดูไม่ เวูนแต่จะไดูรับอำานาจโดยชอบใหูทำาไดู
- ๘๓๗ ๘๓๗

ในการที่ตัวแทนคูาต่างทำาการขายฤๅซ้ือ ฤๅจัดทำากิจการ
คาูขายอย่างอื่นต่างตัวการน้ัน ท่านวา่ตัวแทนคูาต่างย่อม
ไดูซ่ึงสิทธิอันมีต่อค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในกิจการเช่นน้ัน 
และตัวแทนคูาตา่งย่อมเปนผู้ตูองผ้กพันต่อค่้สัญญาฝ่าย
น้ันดูวย

ในการที่ตัวแทนคูาต่างทำาการขายหรือซ้ือ หรือจัดทำา
กิจการคูาขายอยา่งอื่นต่างตัวการน้ัน ท่านว่าตัวแทนคาู
ต่างย่อมไดูซ่ึงสิทธิอันมตี่อค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในกิจการ
เช่นน้ัน และตัวแทนคูาตา่งย่อมเป็นผู้ตูองผ้กพันต่อค่้
สัญญาฝ่ายน้ันดูวย

- ๘๓๘ ๘๓๘
ถูาค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ชำาระหน้ีไซรู ท่านว่าตัวแทน

คาูต่าง
หาตูองรับผิดต่อตัวการเพื่อชำาระหน้ีน้ันเองไม่ เวูนแต่

จะไดูมีขูอกำาหนดในสัญญา ฤๅมีปริยายแต่ทางการที่
ตัวการกับตัวแทนประพฤติต่อกัน ฤๅมีธรรมเนียมในทูอง
ถ่ินวา่จะตูองรับผิดถึงเพียงน้ัน

อน่ึงตัวแทนคูาตา่งคนใดเขูารับประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยนัยดังกล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไซรู ท่านวา่
ตัวแทนคนน้ันช่ือว่าเปนตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะไดู
รับบำาเหน็จพิเศษ

ถูาค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ชำาระหน้ีไซรู ท่านว่าตัวแทน
คาูต่าง

หาตูองรับผิดต่อตัวการเพื่อชำาระหน้ีน้ันเองไม่ เวูนแต่
จะไดูมีขูอกำาหนดในสัญญาหรือมีปริยายแต่ทางการที่
ตัวการกับตัวแทนประพฤติต่อกัน หรือมีธรรมเนียมใน
ทอูงถ่ินวา่จะตูองรับผิดถึงเพียงน้ัน

อน่ึงตัวแทนคูาตา่งคนใดเขูารับประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยนัยดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไซรู ท่านวา่
ตัวแทนคนน้ันช่ือว่าเป็นตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะไดู
รับบำาเหน็จพิเศษ

- ๘๓๙ ๘๓๙
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายเปนราคาตำ่าไปกว่าที่

ตัวการกำาหนด ฤๅทำาการซ้ือเปนราคาส้งไปกว่าที่ตัวการ
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายเป็นราคาตำ่าไปกว่าที่

ตัวการกำาหนด หรือทำาการซ้ือเป็นราคาส้งไปกว่าที่ตัวการ
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กำาหนดไซรู หากว่าตัวแทนรับใชัเศษที่ขาดเกินน้ันแลูว 
ทา่นว่าการขายฤๅการซ้ืออนัน้ันตัวการก็ตูองรับขายรับซ้ือ

กำาหนดไซรู หากว่าตัวแทนรับใชัเศษที่ขาดเกินน้ันแลูว 
ทา่นว่าการขายหรือการซ้ืออันน้ันตัวการก็ตูองรับขายรับ
ซ้ือ

- ๘๔๐ ๘๔๐
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายไดูราคาส้งกว่าที่ตัวการ

กำาหนด ฤๅทำาการซ้ือไดูราคาตำ่ากว่าที่ตัวการกำาหนดไซรู 
ทา่นว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเปนประโยชน์ของตนไดูไม่
ตูองคิดใหูแก่ตัวการ

ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายไดูราคาส้งกว่าที่ตัวการ
กำาหนด หรือทำาการซ้ือไดูราคาตำ่ากว่าที่ตัวการกำาหนดไซรู 
ทา่นว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเป็นประโยชน์ของตนไดูไม่
ตูองคิดใหูแก่ตัวการ

- ๘๔๑ ๘๔๑
ตัวแทนคูาตา่งทำาการไปอย่างไรบูาง ท่านใหูแถลง

รายงานแก่ตัวการ และเมื่อไดูทำาการคูาต่างเสร็จลงแลูว ก็
ใหูแจูงแก่ตัวการทราบมิใหูชักชูา

ตัวแทนคูาตา่งทำาการไปอย่างไรบูาง ท่านใหูแถลง
รายงานแก่ตัวการ และเมื่อไดูทำาการคูาต่างเสร็จลงแลูว ก็
ใหูแจูงแก่ตัวการทราบมิใหูชักชูา

- ๘๔๒ ๘๔๒
เมื่อใดเขามอบหมายทรัพย์สินไวูแก่ตัวแทนคาูต่าง 

ทา่นใหนูำาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลัก
ษณฝากทรัพย์มาใชูบังคับ อนุโลมตามควร

อน่ึงในกรณีที่เป็นความจำาเปนอันมิกูาวล่วงเสียไดู 
ทา่นว่าตัวแทนคูาตา่งจะจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันตามวิธีการ
ดังบัญญัติไวูในมาตรา ๖๓๑ ว่าดูวยรับขนน้ันก็ไดู

เมื่อใดเขามอบหมายทรัพย์สินไวูแก่ตัวแทนคาูต่าง 
ทา่นใหนูำาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี 
ลักษณะฝากทรัพย์มาใชูบังคับ อนุโลมตามควร

อน่ึงในกรณีที่เป็นความจำาเป็นอันมิกูาวล่วงเสียไดู 
ทา่นว่าตัวแทนคูาตา่งจะจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันตามวิธีการ
ดัง่บัญญัติไวูในมาตรา ๖๓๑ ว่าดูวยรับขนน้ันก็ไดู

- ๘๔๓ ๘๔๓
ตัวแทนคูาตา่งคนใดไดูรับคำาสัง่ใหูขายฤๅซ้ือทรัพย์สนิ

อนัมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน ทา่นว่า
ตัวแทนคนน้ันจะเปนผู้ซ้ือฤๅผู้ขายเองก็ไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามไวูชัดแจูงโดยสัญญา ในกรณีเช่นน้ัน ราคาอันจะพึงใชู

ตัวแทนคูาตา่งคนใดไดูรับคำาสัง่ใหูขายหรือซ้ือ
ทรัพย์สนิอันมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน 
ทา่นว่าตัวแทนคนน้ันจะเป็นผู้ซ้ือหรือผู้ขายเองก็ไดู เวูน
แต่จะมีขูอหูามไวูชัดแจูงโดยสัญญา ในกรณีเช่นน้ัน ราคา
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เงินแก่กันก็พึงกำาหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สนิน้ัน 
ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนคูาต่างใหคูำาบอก
กล่าวว่าตนจะเปนผู้ซ้ือฤๅผู้ขาย

เมื่อตัวการรับคำาบอกกล่าวเช่นน้ัน ถูาไม่บอกปัดเสียใน
ทนัที ท่านใหูถือว่าตัวการเป็นอันไดูสนองรับการน้ันแลูว

อน่ึงแมูในกรณีเช่นน้ัน ตัวแทนคูาต่างจะคิดเอา
บำาเหน็จก็ย่อมคดิไดู

อนัจะพึงใชูเงินแก่กันก็พึงกำาหนดตามรายการขานราคา
ทรัพย์สนิน้ัน ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนคูา
ต่างใหคูำาบอกกล่าวว่าตนจะเป็นผู้ซ้ือหรือผู้ขาย

เมื่อตัวการรับคำาบอกกล่าวเช่นน้ัน ถูาไม่บอกปัดเสียใน
ทนัที ท่านใหูถือว่าตัวการเป็นอันไดูสนองรับการน้ันแลูว

อน่ึงแมูในกรณีเช่นน้ัน ตัวแทนคูาต่างจะคิดเอา
บำาเหน็จก็ย่อมคดิไดู

- ๘๔๔ ๘๔๔
ในระหว่างตัวการกับตัวแทนคูาต่าง ท่านใหูถือว่า

กิจการอนัตัวแทนไดูทำาใหูตกลงไปน้ัน ย่อมมีผลเสมือน
ดังว่าไดูทำาใหูตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง

ในระหว่างตัวการกับตัวแทนคูาต่าง ท่านใหูถือว่า
กิจการอนัตัวแทนไดูทำาใหูตกลงไปน้ัน ย่อมมีผลเสมือน
ดัง่ว่าไดูทำาใหูตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง
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TITLE XV.

BROKERAGE. 

ลักษณ ๑๖ นายหนูา ลักษณะ ๑๖ นายหนูา

Ob.898 ๘๔๕
A broker is a person who acts as intermediary 

between other persons fo[r] the negoc//[t]iation of 
contracts.

The remuneration which may be due to a 
broker for his services is called brokerage.

อนัว่านายหนูาน้ัน คือบุคคลผู้กระทำาการเปนสื่อระวาง
บุคคลอื่น เพื่อเจรจาว่ากระทำากิจการคูาอย่างใดอย่างหน่ึง

กิจการทีน่ายหนูาทำาน้ัน ท่านใหูถือเอาโดยปริยายว่ามี
บำาเหน็จค่านายหนูา เวูนไวูแต่จะพึงคาดหมายไดูโดย
พฤติการณ์แห่งกรณีว่าย่อมทำาใหูแก่กันโดยไม่คิดค่า
บำาเหน็จOb.903

The promise to pay brokerage is implied unless
the services, under the circumstances of the case, 
shall have been expected to be rendered 
gratuitously.

(Ob.904) ↔ (๘๔๘) ↔ ๘๔๕
บุคคลผู้ใดตกลงจะใหูค่าบำาเหน็จแก่นายหนาูเพื่อที่ช้ี

ช่องใหูไดูเขูาทำาสัญญาก็ดี จัดการใหูไดูทำาสัญญากันก็ดี 
ทา่นว่าบุคคลผู้น้ันจะตูองรับผิดใชูค่าบำาเหน็จก็ต่อเมื่อ
สัญญาน้ันไดูทำากันสำาเร็จเน่ืองแต่ผลแห่งการทีน่ายหนูาไดู
ช้ีช่องหรือจัดการน้ัน ถูาสัญญาที่ไดูทำากันไวูน้ันมีเง่ือนไข
เป็นเง่ือนบังคับก่อนไซรู ท่านวา่จะเรียกรอูงบำาเหน็จค่า
นายหนูายังหาไดูไม่ จนกว่าเง่ือนไขน้ันสำาเร็จแลูว

นายหนูามีสิทธิจะไดูรับชดใชูค่าใชูจ่ายที่ไดูเสียไปก็ต่อ
เมื่อไดูตกลงกันไวูเช่นน้ัน ความขูอน้ี ท่านใหูใชูบังคับแมู
ถึงว่าสัญญาจะมิไดูทำากันสำาเร็จ
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Ob.900 ๘๔๖
A broker is not personally liable for the 

execution of the contracts entered into through 
his mediation.

However when a broker has not disclosed to 
one party the name of the other party, he is liable 
for performance to the former party.

ตัวนายหนูาไม่ตูองรับผิดไปถึงการชำาระหน้ีตามสัญญา
ซ่ึงไดูเขูากระทำากันเพราะตนเปนสื่อ

แต่ถูานายหนูาไม่ไดูบอกช่ือของฝ่ายหน่ึงใหรูู้ถึงอีกฝ่าย
หน่ึงไซรู ทา่นว่าตัวนายหนูาตูองรับผิดเพื่อการชำาระหน้ีแก่
ฝ่ายหลูงน้ัน

(Ob.903) ↔ (๘๔๕) ↔ ๘๔๖
ถูากิจการอันไดูมอบหมายแก่นายหนูาน้ัน โดย

พฤติการณ์เป็นที่คาดหมายไดูว่าย่อมทำาใหูแต่เพื่อจะเอาค่า
บำาเหน็จไซรู ท่านใหูถือว่าไดูตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่า
บำาเหน็จนายหนูา

คา่บำาเหน็จน้ัน ถูามิไดูกำาหนดจำานวนกันไวู ท่านใหู
ถือว่าไดูตกลงกันเป็นจำานวนตามธรรมเนียม

Ob.902 ๘๔๗
A broker is presumed to have no authority to 

receive on behalf of the parties the payments or 
other prestations due in execution of the contract.

การรับเงินฤๅรับสินใชูอย่างอื่นอันจะพึงชำาระตาม
สัญญาน้ัน ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่านายหนูาย่อมไม่มี
อำานาจที่ระรับแทนผู้เปนค่้สัญญา

๘๔๗
ถูานายหนูาทำาการใหูแก่บุคคลภายนอกดูวยก็ดี หรือไดู

รับคำามัน่แต่บุคคลภายนอกเช่นน้ันว่าจะใหูค่าบำาเหน็จอัน
ไม่ควรแก่นายหนูาผู้กระทำาการโดยสุจริตก็ดี เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อการที่ตนเขูารับทำาหนาูที่ไซรู ท่านวา่นายหนูาหา
มสีิทธิจะไดูรับค่าบำาเหน็จหรือรับชดใชูค่าใชูจ่ายที่ไดูเสีย



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XVI. — BROKERAGE. (131)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
ไปไม่

Ob.904 ๘๔๘
No brokerage is due to the broker unless the 

contract is the result of his services.
ถูาสัญญาอันจะไดูทำากันระวางค่้กรณีน้ันมิไดูเกิดข้ึน

เพราะนายหนูาจัดการสำาเร็จไซรู ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อน
ว่านายหนูาหาควรจะไดูรับบำาเหน็จค่านายหนาูไม่

(Ob.900) ↔ (๘๔๖) ↔ ๘๔๘
ตัวนายหนูาไม่ตูองรับผิดไปถึงการชำาระหน้ีตามสัญญา

ซ่ึงไดูทำาต่อกันเพราะตนเป็นสื่อ เวูนแต่จะมิไดูบอกช่ือ
ของฝ่ายหน่ึงใหูรู้ถึงอีกฝ่ายหน่ึง

Ob.905 ๘๔๙
A broker loses his right to brokerage if he 

agrees to accept brokerage from both parties to 
the contract without their consent.

ถูานายหนูาทำาการใหูแก่ฝ่ายหน่ึงอย่้แลูา ไปทำาการใหู
แก่อีกฝ่ายดูวย เปนการฝ่าฝืนสัญญาไซรู ท่านวา่นายหนูา
ย่อมเสียสิทธิที่จะฟูองเรียกเอาบำาเหน็จค่านายหนูา ฤๅ
เรียกชดใชูเงินใด ๆ อนัตนไดูออกไป

(Ob.902) ↔ (๘๔๗) ↔ ๘๔๙
การรับเงินหรือรับชำาระหน้ีอนัจะพึงชำาระตามสัญญาน้ัน

ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่านายหนูาย่อมไม่มีอำานาจที่จะ
รับแทนผู้เป็นค่้สัญญา



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XVII. — COMPROMISE. (132)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE XVI.

COMPROMISE. 

ลักษณ ๑๗ ปรานีปรานอม ลักษณะ ๑๗ ปราณีประนอมยอม
ความ

Ob.907 ๘๕๐ ๘๕๐
A contract of compromise is a contract 

whereby the parties agree to settle a dispute 
between them by mutual concessions.

อนัว่าปรานีปรานอมน้ัน คือ สัญญาซ่ึงผู้เปนค่้สัญญา
ทั้งสองฝ่ายระงับขูอพิพาทอนัใดอันหน่ึงซ่ึงมีอย่้ ฤๅจะมีข้ึน
น้ัน ใหูเสร็จไปดูวยต่างยอมผ่อนผันใหูแก่กัน

อันว่าปราณีประนอมยอมความน้ัน คือ สัญญาซ่ึงผู้เป็น
ค่้สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับขูอพิพาทอนัใดอันหน่ึง ซ่ึงมีอย่้
หรือจะมีข้ึนน้ันใหูเสร็จไปดูวยต่างยอมผ่อนผันใหูแก่กัน

Ob.908 ๘๕๑ ๘๕๑
A compromise referring to property the sale of 

which is subject to the execution of an official 
document is void unless made in writing before 
the proper official.

อนัสัญญาปรานีประนอมน้ัน ถูามิไดูทำาเปนสังสือ ท่าน
ว่าเปนโมฆะ

อันสัญญาปราณีประนอมยอมความน้ัน ถูามิไดูมหีลัก
ฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือฝ่ายที่ตูอง
รับผิด หรือลายมอืช่ือตัวแทนของฝ่ายน้ันเป็นสำาคัญ ท่าน
ว่าจะฟูองรูองใหูบังคับคดหีาไดูไม่

Ob.909 ๘๕๒ ๘๕๒
The effect of the compromise is to extinguish 

the claims abandoned by each party and to secure
to each party the rights which are declared to 
belong to him.

ผลของสัญญาปราณีประนอมยอมความน้ัน ย่อมทำาใหู
การเรียกรูองซ่ึงแต่ละฝ่ายไดูยอมสละน้ันระงับสิ้นไป และ
ทำาใหูแต่ละฝ่ายไดูสทิธิตามที่แสดงในสัญญาน้ันว่าเปน 
ของตน

ผลของสัญญาปราณีประนอมยอมความน้ัน ย่อมทำาใหู
การเรียกรูองซ่ึงแต่ละฝ่ายไดูยอมสละน้ันระงับสิ้นไป และ
ทำาใหแูต่ละฝ่ายไดูสิทธิตามที่แสดงในสัญญาน้ันว่าเป็นของ
ตน
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE XVII.

GAMBLING AND BETTING.

ลักษณ ๑๘ การพนัน และขันต่อ ลักษณะ ๑๘ การพะนัน และขันต่อ

Ob.913 ๘๕๓ ๘๕๓
Gambling or betting contracts are void unless 

expressly authorized by law.
อนัการพนันฤๅขันต่อน้ัน ท่านว่าหาก่อใหูเกิดหน้ีไม่ สิ่ง

ที่ไดูใหูกันไปในการพนันฤๅขันต่อก็จะทวงคืนไม่ไดู เพราะ
เหตหุาม้ลหน้ีอย่างหน่ึงอย่างใดมิไดู

ขูอบัญญัติที่กล่าวน้ี ท่านใหูใชูตลอดถึงขูอตกลงเป
นม้ลหน้ีอย่างหน่ึงอย่างใด

อนัฝ่ายขูางเสียพนันขันต่อหากทำาใหูแก่อีกฝ่ายหน่ึง
เพื่อจะใชูหน้ีเงินพนันฤๅขันต่อน้ันดูวย

อนัการพะนันหรือขันต่อน้ัน ทา่นว่าหาก่อใหูเกิดหน้ีไม่ 
สิ่งที่ไดูใหูกันไปในการพะนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ไดู 
เพราะเหตหุาม้ลหน้ีอย่างหน่ึงอย่างใดมิไดู

ขูอบัญญัติที่กล่าวน้ี ท่านใหูใชูตลอดถึงขูอตกลงเป็น
มล้หน้ีอย่างหน่ึงอย่างใด

อนัฝ่ายขูางเสียพะนันขันต่อหากทำาใหูแก่อีกฝ่ายหน่ึง
เพื่อจะใชูหน้ีเงินพะนันหรือขันต่อน้ันดูวย

Ob.914(I)

If a person, in order to pay a void gambling or 
betting debt, agrees to incur another obligation, 
such obligation is void.

Ob.915

A person who has knowingly performed a 
gambling or betting contract is not entitled to 
restitution.

Ob.913 ๘๕๔ ๘๕๔
Gambling or betting contracts are void unless 

expressly authorized by law.
อนัการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี 

ทา่นว่าเปนสัญญาอันจะผ้กพันต่อเมื่อรัฐบาลไดูใหูอำานาจ 
ฤๅใหูสัตยาบันแก่การน้ันเฉภาะราย นอกน้ันท่านใหูบังคับ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓

อนัการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี 
ทา่นว่าเป็นสัญญาอันจะผ้กพันต่อเมื่อรัฐบาลไดูใหูอำานาจ
หรือใหูสัตยาบันแก่การน้ันฉะเพาะราย นอกน้ันทา่นใหู
บังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓

Ob.914(II) ๘๕๕ ๘๕๕
But a bill subscribed or indorsed according to 

Title XXII// on bills in order to pay a gambling or 
betting debt is valid in the hands of a holder in 
good faith.

ตัว๋เงินฤๅเอกสารอย่างอื่นทุกฉบับซ่ึงออกใหูเต็ม
จำานวนฤๅแตโ่ดยส่วน เพื่อแทนเงินใด ๆ อันไดูแต่ชนะ
พนันฤๅขนดต่อก็ดี ออกใหูเพื่อใชูเงินที่ยืมมาใชูในการ
พนันฤๅขันตอ่เช่นว่าน้ัน ฤๅเพื่อใชูเงินที่ยืมในเวลาฤๅ ณ 

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ 
ตัว๋เงินหรือเอกสารอยา่งอื่นทุกฉะบับซ่ึงออกใหูเต็ม
จำานวน หรือแต่โดยส่วน เพื่อแทนเงินใด ๆ อนัไดูแต่ชะ
นะพะนันหรือขันต่อก็ดี ออกใหูเพื่อใชูเงินที่ยืมมาใชูในกา
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
สถานที่เล่นเช่นน้ันก็ดี หากว่าออกใหูแก่บุคคลผู้หน่ึงผู้ใด
ซ่ึงกำาลังเล่นการพนันฤๅขันต่อเช่นน้ันไซรู ท่านว่าไม่
สมบ้รณ์

รพะนันหรือขันต่อเช่นว่าน้ันก็ดี ท่านว่าไม่สมบ้รณ์
เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติน้ี เงินรายไดูใหูยมืแก่

บุคคลกำาลังเล่นการพะนันหรือขันตอ่ ในเวลาหรือ ณ 
สถานที่เล่นเช่นน้ัน ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าเงินน้ันไดู
ใหูยืมไปเพื่อเลน่การพะนันหรือขันต่อ



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XIX. — CURRENT ACCOUNT. (135)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE XVIII.

CURRENT ACCOUNT.

ลักสณ ๑๙ บาญชีเดิรสพัด ลักษณะ ๑๙ บัณชีเดนสะพัด

Ob.916 ๘๕๖ ๘๕๖
A contract of current account is a contract 

whereby two persons agree that transactions 
between them shall be entered in a separate 
account and that from time to time the respective 
obligations shall be set off and only the 
difference paid.

อนัว่าสัญญาบาญชีเดิรสพัดน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลสอง
คนตกลงกันว่าสืบแต่น้ันไป ฤๅในชัว่เวลากำาหนดอนัใดอัน
หน่ึง ใหตูัดทอนบัญชีหน้ีทั้งหมด ฤๅแต่บางส่วนอันเกิดข้ึน
แต่กิจการคาูขายในระหว่างเขาทั้งสองน้ันหักหน้ีกลบลบ
กัน และคงชำาระเงินกันแต่ส่วนที่เปนจำานวนคงเหลอืโดย
ดุลยภาค

อนัว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคล
สองคนตกลงกันว่าสืบแต่น้ันไป หรือในชัว่เวลากำาหนดอัน
ใดอนัหน่ึง ใหูตัดทอนบัญชีหน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอนั
เกิดข้ึนแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองน้ันหักกลบลบกัน 
และคงชำาระแต่ส่วนที่เป็นจำานวนคงเหลือโดยดลุยภาค

Ob.918 ๘๕๗ ๘๕๗
The entry of a bill in a current account is 

presumed to be made on condition that the bill 
will be paid. If the bill is not paid, the entry may 
be cancelled.

การนำาตัว๋เงินลงเปนรายการในบาญชีเดิรสพัดน้ัน ทา่น
ใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าไดูลงดูวยเง่ือนไขว่าจะมีผู้ชำาระเงิน
ตามตัว๋น้ัน ถูาและตัว๋น้ันมิไดูชำาระเงินไซรู จะเพิกถอน
รายการอนัน้ันเสียก็ไดู

การนำาตัว๋เงินลงเป็นรายการในบัญชีเดินสะพัดน้ัน 
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าไดูลงดูวยเง่ือนไขว่าจะมีผู้ชำาระ
เงินตามตัว๋น้ัน ถูาและตัว๋น้ันมิไดูชำาระเงินไซรู จะเพิกถอน
รายการอนัน้ันเสียก็ไดู

Ob.920 ๘๕๘ ๘๕๘
The balance must be struck at the time agreed 

by the parties. If no time has been agreed, the 
balance must be struck at the time fixed by the 
custom.

ถูาค่้สัญญามิไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูหักทอนบัญชีโดย
ระยะเวลาอย่างไรไซรู ท่านใหูถือเอาเปนกำาหนดหกเดือน

ถูาค่้สัญญามิไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูหักทอนบัญชีโดย
ระยะเวลาอย่างไรไซรู ท่านใหูถือเอาเป็นกำาหนดหกเดือน

Ob.921 ๘๕๙ ๘๕๙
Either party can at any time determine the 

contract of current account and have the balance 
struck.

ค่ส้ัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาบาญชีเดิรสพัด และ
ใหูหักทอนบัญชีกันเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดู ถูาไม่มีอะไร
ปรากฏเปนขูอขัดกับที่กล่าวมาน้ี

ค่ส้ัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และ
ใหูหักทอนบัญชีกันเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดู ถูาไม่มีอะไร
ปรากฏเป็นขูอขัดกับที่กล่าวมาน้ี
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
Ob.923 ๘๖๐ ๘๖๐
The difference, if not paid, bears interest from 

the day when the balance was struck.
เงินส่วนที่ผิดกันอย่้น้ัน ถูายังมิไดูชำาระ ท่านใหูคิด

ดอกเบ้ียนับแต่วันที่หักทอนบัญชีเสร็จเปนตนูไป
เงินส่วนที่ผิดกันอย่้น้ัน ถูายังมิไดูชำาระ ท่านใหูคิด

ดอกเบ้ียนับแต่วันที่หักทอนบัญชีเสร็จเป็นตนูไป



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XX. — INSURANCE. (137)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE XIX.

INSURANCE AGAINST LOSS.

ลักษณ ๒๐ ประกันภัย

หมวด ๑ บทเบ็ตเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Ob.925 ๘๖๑ ๘๖๑
A contract of insurance is a contract whereby a 

person agrees to make compensation for a 
contingent loss and another person agrees to pay 
therefor a sum of money called premium.

อนัว่าสัญญาประกันภัยน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง
ตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน ฤๅใชูเงินจำานวนหน่ึงใหูใน
กรณีวนิาศภัยหากมีข้ึน ฤๅในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังไดู
ระบุไวูในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่ง
เงินซ่ึงเรียกว่า เบ้ียประกันภัย

อนัว่าสัญญาประกันภัยน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง
ตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน หรือใชูเงินจำานวนหน่ึงใหูใน
กรณีวนิาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดัง่
ไดูระบุไวูในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะ
ส่งเงินซ่ึงเรียกว่า เบ้ียประกันภัย

Ob.926 ๘๖๒ ๘๖๒
The party who agrees to make compensation is 

called the underwriter.
The party who agrees to pay the premium is 

called the insurer.
The person who is to receive compensation is 

called the insured.

ตามขูอความในลักษณะน้ี
คำาว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา

ฝ่ายซ่ึงตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน ฤๅใชูเงินจำานวนหน่ึง
ใหู

คำาว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา
ฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งเบ้ียประกันภัย

คำาว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะ
พึงไดูรับค่าสินไหมทดแทน ฤๅรับจำานวนเงินใชูใหู

อน่ึงผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์น้ัน จะเปน 
บุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ไดู

ตามขูอความในลักษณะน้ี
คำาว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา

ฝ่ายซ่ึงตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน หรือใชูเงินจำานวน
หน่ึงใหู

คำาว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา
ฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งเบ้ียประกันภัย

คำาว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะ
พึงไดูรับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจำานวนเงินใชูใหู

อน่ึงผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์น้ัน จะเป็น
บุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ไดู

- ๘๖๓ ๘๖๓
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูมีส่วน

ไดูเสียในเหตุทีป่ระกันภัยไวูน้ันไซรู ท่านว่าย่อมไม่ผ้กพัน
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูมีส่วน

ไดูเสียในเหตุทีป่ระกันภัยไวูน้ันไซรู ท่านว่าย่อมไม่ผ้กพัน
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ค่ส้ัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด ค่ส้ัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด

Ob.947 ๘๖๔ ๘๖๔
When the parties to a contract of insurance on 

life, in fixing the amount of the premium, took 
into consideration a particular risk, and such risk 
ceases to exist, the insurer is entitled to have the 
premium reduced proportionately.

เมื่อค่้สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉภาะข้ึนเป
นขูอพิจารณาในการวางกำาหนดจำานวนเบ้ียประกันภัย 
และภัยเช่นน้ันสิ้นไปหามีไม่แลูว ท่านว่าภายหนาูแต่น้ันไป
ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูลดเบ้ียประกันภัยลงตามส่วน

เมื่อค่้สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยฉะเพาะข้ึนเป็น
ขูอพิจารณาในการวางกำาหนดจำานวนเบ้ียประกันภัย และ
ภัยเช่นน้ันสิ้นไปหามีไม่แลูว ท่านวา่ภายหนูาแต่น้ันไป ผู้
เอาประกันภัยชอบที่จะไดูลดเบ้ียประกันภัยลงตามส่วน

Ob.944(I) ๘๖๕ ๘๖๕
If at the time of making the contract of 

insurance on life the person upon whose life or 
death the payment of the sum payable depends 
knowingly omits to disclose facts which would 
have induced the underwriter to raise the 
premium or to refuse to enter into the contract, or
knowingly makes false statements in regard to 
such facts, the contract is voidable.

ถูาในเวลาทำาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี ฤๅ
ในกรณีประกันชีวิต บุคคลอนัการใชูเงินยอ่มอาศัยความ
ทรงชีพฤๅมรณะของเขาน้ันก็ดี รู้อย่้แลูวละเวูนเสียไม่เปิด
เผยขูอความจริงซ่ึงอาจจะไดูจ้งใจผู้รับประกันภัยใหูเรียก
เบ้ียประกันภัยส้งข้ึนอีกฤๅใหูบอกปัดไม่ยอมทำาสัญญา ฤๅ
ว่ารู้อย่้แลูวแถลงขูอความเช่นว่าน้ันเปนความเท็จไซรู 
ทา่นว่าสัญญาน้ันเปนโมฆียะ

ถูาในเวลาทำาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี 
หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอนัการใชูเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันก็ดี รู้อย่้แลูวละเวูนเสีย
ไม่เปิดเผยขูอความจริงซ่ึงอาจจะไดูจ้งใจผู้รับประกันภัย
ใหูเรียกเบ้ียประกันภัยส้งข้ึนอีกหรือใหูบอกปัดไม่ยอมทำา
สัญญา หรือว่ารู้อย่้แลูวแถลงขูอความน้ันเป็นความเท็จ
ไซรู ท่านว่าสัญญาน้ันเป็นโมฆียะ

ถูามิไดูใชูสิทธิบอกลูางภายในกำาหนดเดือนหน่ึงนับแต่
วนัที่ผู้รับประกันภัยทราบม้ลอันจะบอกลูางไดูก็ดี หรือ
มิไดูใชูสิทธิน้ันภายในกำาหนดหาูปีนับแต่วันทำาสัญญาก็ดี 
ทา่นว่าสทิธิน้ันเป็นอนัระงับสิ้นไป

Ob.945 ๘๖๖ ๘๖๖
If the underwriter knew of the facts mentioned 

in Section 944 or knew the statements to be false,
or would have known of them or of their falsity if
he had exercised such care as may be expected 
from a person of ordinary prudence, the contract 

ถูาผู้รับประกันภัยไดูรู้ขูอความจริงดังกล่าวในมาตรา 
๘๖๕ น้ันก็ดี ฤๅรู้ว่าขูอแถลงความเปนความเท็จก็ดี ฤๅควร
จะไดูรู้เช่นน้ัน หากใชูความรมัดรวังดังจะพึงคาดหมายไดู
แต่วิญญ้ชนก็ดี ท่านใหูฟังว่าสัญญาน้ันเปนอนัสมบ้รณ์

ถูาผู้รับประกันภัยไดูรู้ขูอความจริงดัง่กล่าวในมาตรา 
๘๖๕ น้ันก็ดี หรือรู้วา่ขูอแถลงความเป็นความเท็จก็ดี 
หรือควรจะไดรูู้เช่นน้ันหากใชูความระมัดระวังดัง่จะพึงคาด
หมายไดูแต่วิญญ้ชนก็ดี ท่านใหูฟังว่าสัญญาน้ันเป็นอัน
สมบ้รณ์
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shall be valid.

- ๘๖๗ ๘๖๗
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูามิไดูทำาเปนหนังสือ ท่า

นว่าเปนโมฆะ
กรมธรรมป์ระกันภัย ท่านใหูทำาอยา่งนูอยเปนสองฉะ

บับ และตูองส่งมอบแก่ผู้เอาประกันภัยฉะบับหน่ึง
กรมธรรมป์ระกันภัย ตูองลงลายมือช่ือของผู้รับประกัน

ภัย และมรีายการดังต่อไปน้ี
(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย
(๒) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
(๓) จำานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย
(๔) จำานวนเบ้ียประกันภัย และวิธีส่งเบ้ียประกันภัย
(๕) วันเวลาเริ่มตูน และวันเวลาถึงที่สุดแห่งการประกัน

ภัย
(๖) ช่ือฤๅญี่หูอของผู้รับประกันภัย
(๗) ช่ือฤๅญี่หูอของผู้เอาประกันภัย
(๘) ถูามีตัวผู้รับประโยชน ์ช่ือของผู้รับประโยชน์
(๙) วันทำาหนังสือสัญญาประกันภัย

(๑๐) สถานทีแ่ละวันที่ไดูออกกรมธรรม์ประกันภัย

อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูามิไดูมีหลักฐานเป็นหนังสือ
อยา่งใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือฝ่ายที่ตูองรับผิดหรือ
ลายมือช่ือตัวแทนของฝ่ายน้ันเป็นสำาคัญ ท่านว่าจะฟูอง
รูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

ใหูส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอนัมีเน้ือความตอูงตาม
สัญญาน้ันแก่ผู้เอาประกันภัยฉะบับหน่ึง

กรมธรรมป์ระกันภัย ตูองลงลายมือช่ือของผู้รับประกัน
ภัย และมรีายการดัง่ต่อไปน้ี

(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย
(๒) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
(๓) ราคาแห่งม้ลประกันภัย ถูาหากไดูกำาหนดกันไวู
(๔) จำานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย
(๕) จำานวนเบ้ียประกันภัย และวิธีส่งเบ้ียประกันภัย
(๖) ถูาหากสัญญาประกันภัยมีกำาหนดเวลา ตูองลงเวลา

เริ่มตูนและเวลาสิ้นสุดไวูดูวย
(๗) ช่ือหรือยีหู่อของผู้รับประกันภัย
(๘) ช่ือหรือยีหู่อของผู้เอาประกันภัย
(๙) ช่ือของผู้รับประโยชน์ ถูาจะพึงมี

(๑๐) วนัทำาสัญญาประกันภัย
(๑๑) สถานที่และวันที่ไดูทำากรมธรรม์ประกันภัย

- ๘๖๘ ๘๖๘
อนัสัญญาประกันภัยทะเล ท่านใหูบังคับตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล
อนัสัญญาประกันภัยทะเล ท่านใหูบังคับตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล
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หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

- ๘๖๙ ๘๖๙
อนัคำาว่า "วินาศภยั" ในหมวดน้ี ท่านหมายรวมเอา

ความเสียหายอย่างใด ๆ บันดาซ่ึงจะพึงประมาณเปนเงิน
ไดู

อนัคำาว่า "วินาศภยั" ในหมวดน้ี ท่านหมายรวมเอา
ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซ่ึงจะพึงประมาณเป็นเงิน
ไดู

Ob.928 ๘๗๐ ๘๗๐
If two or more contracts of insurance are made 

simultaneously for the same loss and the total 
amount of the sums insured exceeds the actual 
amount of the loss, the insured is entitled to 
receive compensation up to such amount only.

Each underwriter must pay a part of the actual 
loss in proportion to the sum insured by him.

Contracts of insurance are deemed to have been
made simu[l]taneously if their dates are the same.

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเปนสองรายฤๅกว่าน้ันพรูอม
กันเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน และจำานวนเงินซ่ึงเอา
ประกันภัยรวมกันทั้งหมดน้ันท่วมจำานวนที่วนิาศจริงไซรู 
ทา่นว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะไดูรับค่าสนิไหมทดแทน
เพียงเสมอจำานวนวนิาศจริงเท่าน้ัน

ผู้รับประกันภัยแต่ละคนตูองใชูเงินจำานวนวินาศจริง 
แบ่งตามส่วนมากนูอยที่ตนไดูรับประกันภัยไวู

อนัสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถูาลงวันเดียวกัน ท่าน
ใหูถือว่าไดูทำาพรูอมกัน

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ัน
พรูอมกันเพื่อความวนิาศภัยอนัเดียวกัน และจำานวนเงิน
ซ่ึงเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดน้ันท่วมจำานวนที่วนิาศ
จริงไซรู ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะไดูรับค่าสินไหม
ทดแทนเพียงเสมอจำานวนวนิาศจริงเท่าน้ัน ผู้รับประกัน
ภัยแตล่ะคนตูองใชูเงินจำานวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมาก
นูอยที่ตนไดูรับประกันภัยไวู

อนัสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถูาลงวันเดียวกัน ท่าน
ใหูถือว่าไดูทำาพรูอมกัน

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ันสืบ
เน่ืองเป็นลำาดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะตูอง
รับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถูาและจำานวนเงินซ่ึงผู้รับ
ประกันภัยคนแรกไดูใชูน้ันยังไม่คูุมจำานวนวนิาศภัยไซรู 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ตูองรับผิดในส่วนที่ยังขาดอย่้
น้ันต่อ ๆ กันไปจนกว่าจะคูุมวนิาศ

Ob.929 ๘๗๑ ๘๗๑
If two or more contracts of insurance are made ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองราย ฤๅกว่าน้ันสืบ ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ัน
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successively, the first underwriter is first liable 
for the loss. If the amount paid by him is not 
sufficient to cover the loss, the next underwriter 
is liable for the difference and so on, till the loss 
is covered.

เน่ืองเปนลำาดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะตูอง
รับใชูความวินาศภัยก่อน ถูาและจำานวนเงินซ่ึงผู้รับ
ประกันภัยคนแรกไดูใชูน้ันยังไม่คูุมจำานวนวนิาศภัยไซรู 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ตูองรับใชูส่วนที่ยังขาดอย่้น้ันต่อ
ๆ กันไปจนกว่าจะคูุมวินาศ

พรูอมกันก็ดี หรือสืบเน่ืองเป็นลำาดับกันก็ดี ท่านว่าการที่
ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหน่ึงน้ัน ไม่กะทบ
กะทัง่ถึงสิทธิและหนูาที่ของผู้รับประกันภัยรายอื่น ๆ

- ๘๗๒ ๘๗๒
ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียแต่ก่อนที่จะเริ่ม

เขูาส่้บ่วงแห่งภัยก็ไดู แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะไดูรับ
เบ้ียประกันภัยก่ึงจำานวน

ก่อนเริ่มเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ไดู แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะไดูเบ้ียประกันภัยก่ึง
จำานวน

- ๘๗๓ ๘๗๓
ถูาในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยน้ัน ม้ลประกันภัยไดู

ลดนูอยถอยลงไปหนักไซรู ท่านวา่ผู้เอาประกันภัยชอบที่
จะไดูลดจำานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยไวู และลดจำานวนเงิน
เบ้ียประกันภัย

การลดจำานวนเบ้ียประกันภัยน้ัน ใหูเปนผลต่อใน
อนาคต

ถูาในระวางอายุสัญญาประกันภัยน้ัน ม้ลประกันภัยไดู
ลดนูอยถอยลงไปหนักไซรู ท่านวา่ผู้เอาประกันภัยชอบที่
จะไดูลดจำานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยไวู และลดจำานวนเงิน
เบ้ียประกันภัย

การลดจำานวนเบ้ียประกันภัยน้ัน ใหูเป็นผลต่อใน
อนาคต

- ๘๗๔ ๘๗๔
ผู้รับประกันภัย หาอาจจะเรียกลดจำานวนค่าสินไหม

ทดแทนอนัตนจะตูองใชูน้ันไดูไม่ เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่าม้ล
ประกันภัยตามที่ค่ส้ัญญาไดูตกลงกันไวูน้ันเปนจำานวนส้ง
เกินไปหนัก และคืนจำานวนเบ้ียประกันกับทั้งดอกเบ้ียใหู
บูางบางส่วน

ถูาค่้สัญญาไดูกำาหนดราคาแห่งม้ลประกันภัยไวู ผู้รับ
ประกันภัยชอบที่จะไดูลดจำานวนค่าสนิไหมทดแทน ก็แต่
เมื่อพิส้จน์ไดูว่าราคาแห่งมล้ประกันภัยตามที่ไดูตกลงกัน
ไวูน้ันเป็นจำานวนส้งเกินไปหนัก และคืนจำานวนเบ้ีย
ประกันภัยใหูตามส่วนกับทั้งดอกเบ้ียดูวย

Ob.930 ๘๗๕ ๘๗๕
If a person who has insured his own property ถูาผู้เอาประกันภัยไดูส่งเบ้ียประกันภัยเพื่อการประกัน ถูาวัตถุอนัไดูเอาประกันภัยไวูน้ัน เปลี่ยนมือไปจากผู้
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transfers the ownership of such property to 
another person, the contract of insurance is 
extinguished.

The foregoing provision does not apply and the
contract of insurance is transferred with the 
property in the following cases :

1) When the property is transferred by way of 
inheritance.

2) When the underwriter, having received 
notice of the transfer, agrees to it.

ภัยในวัตถุอันใดแลูวโอนวัตถุน้ันไปไซรู ท่านว่าสิทธิที่จะ
รับค่าสนิไหมทดแทนก็ย่อมโอนตามไปดูวย

ถูาในการโอนเช่นน้ีช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไป ฤๅเพิ่ม
ข้ึนหนักไซรู ทา่นว่าสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ

เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมาย
ก็ดี ท่านว่าสิทธิอันมีอย่้ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตาม
ไปดูวย

ถูาในสัญญามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เอา
ประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกล่าวการโอน
ไปยังผู้รับประกันภัยไซรู ท่านว่าสิทธิอันมีอย่้ในสัญญา
ประกันภัยน้ันย่อมโอนตามไปดูวย อน่ึงถูาในการโอนเช่นน้ี
ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรู ทา่นว่า
สัญญาประกันภัยน้ันกลายเป็นโมฆะ

- ๘๗๖ ๘๗๖
ถูาผู้รับประกันภัยตูองคำาพิพากษาใหูเปนคนลูมละลาย

ผู้เอาประกันภัยจะเรียกใหูส่งหลักทรัพย์เปนประกันภัยใหู
แก่ตนตามสมควรก็ไดู ถูาและไม่ส่ง ผู้เอาประกันภัยจะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาผู้เอาประกันภัยตอูงคำาพิพากษาใหูเปนคนลูมละลาย
ทา่นใหูใชูวิธีเดียวกันน้ีบังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระน้ันก็
ดี ถูาเบ้ียประกันภัยไดูส่งแลูวเปนเหตุใหูการประกันภัย
มีอายุไปชัว่ระยะเวลามากนูอยเท่าใดไซรู ท่านหูามมิใหู
ผู้รับประกันภัยเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาน้ันสุดลง

ถูาผู้รับประกันภัยตูองคำาพิพากษาใหูเป็นคนลูมละลาย
ผู้เอาประกันภัยจะเรียกใหูหาประกันอนัสมควรใหูแก่ตน
ก็ไดู หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาผู้เอาประกันภัยตอูงคำาพิพากษาใหูเป็นคนลูมละลาย
ทา่นใหูใชูวิธีเดียวกันน้ีบังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระน้ันก็
ดี ถูาเบ้ียประกันภัยไดูส่งแลูวเต็มจำานวนเพื่ออายุประกัน
ภัยเป็นระยะเวลามากนูอยเท่าใดไซรู ท่านหูามมิใหูผู้รับ
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาน้ันสุดลง

Ob.931 ๘๗๗ ๘๗๗
The underwriter is bound to pay compensation 

for the actual amount of the loss.
The actual amount of the loss shall be valued at

the place where, and at the time when, the loss 
occurred. The sum insured is presumed to be a 

ผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าว
ต่อไปน้ี คือ
(๑) เพื่อจำานวนวนิาศภัยอันแทูจริง
(๒) เพื่อความบุบสลายอนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซ่ึงไดูเอา

ผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูค่าสินไหมทดแทนดัง่จะกล่าว
ต่อไปน้ี คือ
(๑) เพื่อจำานวนวนิาศภัยอันแทูจริง
(๒) เพื่อความบุบสลายอนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซ่ึงไดูเอา
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correct basis for such valuation.

The compensation cannot exceed the sum 
insured.

 Ob.932

The actual amount of the loss includes:
1) The damage caused to the insured property 

by reasonable measures used for preventing the 
loss.

2) All reasonable expenses incurred for 
preserving the insured property from the loss.

ประกันภัยไวูเพราะไดูจัดการตามสมควรเพื่อปูองปัด
ความวนิาศภัย

(๓) เพื่อบรรดาค่าใชูจ่ายอันสมควรซ่ึงไดูเสียไปเพื่อรักษา
ทรัพย์สินซ่ึงเอาประกันภัยไวูน้ันมิใหูวนิาศ

อนัจำานวนวนิาศจริงน้ัน ท่านใหูตีราคา ณ สถานที่และ
ในเวลาซ่ึงเหตุวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึน อน่ึงจำานวนเงินซ่ึงไดู
เอาประกันภัยไวูน้ัน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเป็นหลัก
ประมาณอันถ้กตูองในการตีราคาเช่นวา่น้ัน

ทา่นหาูมมิใหูคิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำานวน
เงินซ่ึงเอาประกันภัยไวู

ประกันภัยไวูเพราะไดูจัดการตามสมควรเพื่อปูองปัด
ความวนิาศภัย

(๓) เพื่อบรรดาค่าใชูจ่ายอันสมควรซ่ึงไดูเสียไปเพื่อรักษา
ทรัพย์สินซ่ึงเอาประกันภัยไวูน้ันมิใหูวนิาศ

อนัจำานวนวนิาศจริงน้ัน ท่านใหูตีราคา ณ สถานที่และ
ในเวลาซ่ึงเหตุวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึน อน่ึงจำานวนเงินซ่ึงไดู
เอาประกันภัยไวูน้ัน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเป็นหลัก
ประมาณอันถ้กตูองในการตีราคาเช่นวา่น้ัน

ทา่นหาูมมิใหูคิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำานวน
เงินซ่ึงเอาประกันภัยไวู

Ob.934 ๘๗๘ ๘๗๘
The expenses of valuation of the loss must be 

borne by the underwriter.
คา่ใชูจ่ายในการตรีาคาวนิาศภัยน้ัน ท่านว่าผู้รับประกัน

ภัยตูองเป็นผู้ออกใชู
คา่ใชูจ่ายในการตรีาคาวนิาศภัยน้ัน ท่านว่าผู้รับประกัน

ภัยตูองเป็นผู้ออกใชู
Ob.936 ๘๗๙ ๘๗๙
The underwriter is liable even if the loss is 

caused by the fault of the insured, unless the 
insured failed to comply with a particular clause 
of the contract.

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยฤๅ
เหตุอื่นซ่ึงไดูระบุไวูในสัญญาน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะความ
ทุจริตฤๅความประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงของผู้เอา
ประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือ
เหตุอื่นซ่ึงไดูระบุไวูในสัญญาน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะความ
ทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงของผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในความวนิาศภัยอันเป็น
ผลโดยตรงมาแตค่วามไม่สมประกอบในเน้ือแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัย เวูนแต่จะไดูตกลงกันเป็นอย่างอื่น

Ob.935 ๘๘๐ ๘๘๐
If the loss is caused by the fault of a third 

person, the underwriter who pays compensation 
ถูาความวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะการกระทำาของ

บุคคลภายนอกไซรู ผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทด
ถูาความวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะการกระทำาของ

บุคคลภายนอกไซรู ผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหม
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is subrogated, up to the amount paid by him, to 
the rights of the insurer and of the insured against
such third person.

If the underwriter has paid part only of the 
amount of the loss, he cannot exercise the rights 
mentioned in the foregoing paragraph to the 
prejudice of the rights which the insurer or the 
insured retain against the third person for the 
remainder of the loss.

แทนไปเปนจำานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเขูารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซ่ึงมี
ต่อบุคคลภายนอกเพียงน้ัน

ถูาผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียง
บางส่วนไซรู ทา่นหูามมิใหูผู้รับประกันภัยน้ันใชูสิทธิของ
ตนใหูเสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์ 
ในการที่เขาจะเรียกรูองเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคล
ภายนอกเพื่อเศษแห่งจำานวนวนิาศน้ัน

ทดแทนไปเป็นจำานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเขูารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซ่ึงมี
ต่อบุคคลภายนอกเพียงน้ัน

ถูาผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียง
บางส่วนไซรู ทา่นหูามมิใหูผู้รับประกันภัยน้ันใชูสิทธิของ
ตนใหูเสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกรูองเอาค่าสนิไหมทดแทน
จากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำานวนวินาศน้ัน

Ob.937 ๘๘๑ ๘๘๑
If the contract of insurance provides that, on 

the happening of the loss, the insurer or the 
insured are bound to inform the underwriter 
within a certain period of time, no such notice is 
necessary if the underwriter knew otherwise 
within that period of the happening of the loss.

ถูาสัญญาประกันภัยมีขูอกำาหนดไวูว่า เมื่อเกิดเหตุ
วนิาศข้ึนผู้เอาประกันภัย ฤๅผู้รับประโยชน์จำาตูองแจูงเหตุ
แก่ผู้รับประกันภัยภายในระยะเวลาเท่าใดไซรู หากผู้รับ
ประกันภัยไดูรู้เหตุวินาศในเวลากำาหนดโดยทางอื่นแลูว 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์ไม่ตูองส่งคำาบอก
กล่าวเช่นน้ัน

ถูาความวินาศเกิดข้ึนเพราะภัยมีข้ึนดัง่ผู้รับประกันภัย
ตกลงประกันภัยไวูไซรู เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ทราบความวนิาศน้ันแลูวตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับ
ประกันภัยโดยไม่ชักชูา

ถูามิไดูปฏิบัติตามบทบัญญัตทิี่กล่าวมาในวรรคก่อน 
ผู้รับประกันภัยอาจเรียกรูองค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดแต่การน้ันไดู เวูนแต่อีกฝ่าย
หน่ึงจะพิส้จน์ไดูว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติไดู

Ob.938 ๘๘๒ ๘๘๒
The liability for payment of compensation is 

extinguished by prescription two years after date 
of loss.

The liability for payment of a premium is 
extinguished by prescription two years after the 
date when the premium became due.

ในการเรียกใหูใชูค่าสินไหมทดแทน ท่านหูามมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพนูกำาหนดสองปีนับแต่วันวนิาศภัย

ในการเรียกใหูใชูเบ้ียประกันภัย ท่านหูามมิใหูฟูองคดี
เมื่อพนูเวลาสองปีนับแต่วันถึงกำาหนดส่งใชู

ในการเรียกใหูใชูค่าสินไหมทดแทน ท่านหูามมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพนูกำาหนดสองปีนับแต่วันวนิาศภัย

ในการเรียกใหูใชูหรือใหูคืนเบ้ียประกันภัย ท่านหูามมิ
ใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสองปีนับแต่วนัซ่ึงสิทธิจะเรียกใหู
ใชูหรือคนืเบ้ียประกันภัยถึงกำาหนด

ส่วนที่ ๒ วิธีเฉภาะการประกันภยั ส่วนที่ ๒ วิธีฉะเพาะการประกันภยั
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ในการรับขน ในการรับขน

Ob.933 ๘๘๓ ๘๘๓
A contract of insurance on carriage covers 

every loss which the goods carried may sustain 
from the time when they are received by the 
carrier until they are delivered to the consignee, 
and the amount of compensation must be fixed 
according to the value which the goods carried 
would have had on arrival at the place of 
destination.

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ย่อมคูุมถึงความ
วนิาศภัยทุกอย่างซ่ึงอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระวางเวลา
ตั้งแต่ผู้ขนส่งไดูรับของไป จนไดูส่งมอบของน้ันแก่ผู้รับ
ตราส่ง และจำานวนค่าสินไหมทดแทนน้ัน ตูองกำาหนดตาม
ที่ของซ่ึงขนส่งน้ันจะไดูมรีาคาเมื่อถึงตำาบลอันกำาหนดใหู
ส่ง

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ย่อมคูุมถึงความ
วนิาศภัยทุกอย่างซ่ึงอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระวางเวลา
ตั้งแต่ผู้ขนส่งไดูรับของไป จนไดูส่งมอบของน้ันแก่ผู้รับ
ตราส่ง และจำานวนค่าสินไหมทดแทนน้ัน ย่อมกำาหนด
ตามที่ของซ่ึงขนส่งน้ันจะไดูมีราคาเมื่อถึงตำาบลอันกำาหนด
ใหูส่ง

- ๘๘๔ ๘๘๔
ถูาของซ่ึงขนส่งน้ันไดูเอาประกันภัยเมื่ออย่้ในระวางส่ง

เดิรทางไป ท่านใหูคิดม้ลประกันภัยในของน้ันนับรวมทั้ง
ราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งไดูรับของ และ
ใหูเพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง
กับทั้งค่าใชูจ่ายอื่น ๆ เน่ืองดูวยการส่งของไปน้ันเขูาดูวย

กำาไรอนัจะพึงไดูในเวลาเมื่อส่งมอบของน้ัน ยอ่มจะคิด
รวมเขูาเปนม้ลประกันภัยไดูต่อเมื่อไดูมีขูอตกลงกันไวูเช่น
น้ันชัดแจูง

ถูาของซ่ึงขนส่งน้ันไดูเอาประกันภัยเมื่ออย่้ในระวางส่ง
เดินทางไป ท่านใหูคิดมล้ประกันภัยในของน้ันนับรวมทั้ง
ราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งไดูรับของ และ
ใหูเพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง
กับทั้งค่าใชูจ่ายอื่น ๆ เน่ืองดูวยการส่งของไปน้ันเขูาดูวย

กำาไรอนัจะพึงไดูในเวลาเมื่อส่งมอบของน้ัน ยอ่มจะคิด
รวมเขูาเป็นม้ลประกันภัยไดูต่อเมื่อไดูมีขูอตกลงกันไวูเช่น
น้ันชัดแจูง

- ๘๘๕ ๘๘๕
อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ถึงแมูการขนส่ง

จะตูองสะดุดหยุดลงชัว่ขณะ ฤๅจะตูองเปลี่ยนทางฤๅ
เปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเหตุจำาเปนในระวาง
ส่งเดิรทางก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันก็ย่อมคงเปนอันสมบ้รณ์
อย่้ เวูนแต่จะไดูระบุไวูในสัญญาเปนอย่างอื่น

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ถึงแมูการขนส่ง
จะตูองสะดุดหยุดลงชัว่ขณะหรือจะตูองเปลี่ยนทางหรือ
เปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเหตุจำาเป็นในระวาง
ส่งเดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันก็ย่อมคงเป็นอันสมบ้รณ์
อย่้ เวูนแต่จะไดูระบุไวูในสัญญาเป็นอย่างอื่น
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- ๘๘๖ ๘๘๖

อนักรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนน้ัน นอกจากที่ไดู
ระบุไวูแลูวในมาตรา ๘๖๗ ตูองมีรายการเพิ่มข้ึนอีกดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ระบุทางและวิธีขนส่ง
(๒) ช่ือฤๅญี่หูอของผู้ขนส่ง
(๓) สถานที่ซ่ึงกำาหนดใหูรับและส่งมอบของ
(๔) กำาหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี

อนักรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนน้ัน นอกจากที่ไดู
ระบุไวูแลูวในมาตรา ๘๖๗ ตูองมีรายการเพิ่มข้ึนอีกดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ระบุทางและวิธีขนส่ง
(๒) ช่ือหรือยี่หูอของผู้ขนส่ง
(๓) สถานที่ซ่ึงกำาหนดใหูรับและส่งมอบของ
(๔) กำาหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี

ส่วนที่ ๓ ประกันภัยคำา้จุน ส่วนที่ ๓ ประกันภัยคำา้จุน
- ๘๘๗ ๘๘๗

อนัว่าประกันภัยคำ้ าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซ่ึงผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่าจะใชูค่าสนิไหมทดแทนในนามของผู้
เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอนัเกิดข้ึนแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง และซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะตูองรับผิดชอบ

บุคคลผู้ตูองเสียหายชอบที่จะไดูรับค่าสินไหมทดแทน
ตามที่ตนควรจะไดูน้ันจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่า
สนิไหมทดแทนเช่นว่าน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำานวนอนั
ผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูตามสัญญาน้ันไดูไม่ ในคดี
ระวางบุคคลผู้ตูองเสียหายกับผู้รับประกันภัยน้ัน ท่านใหูผู้
ตูองเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเขูามาในคดีดูวย

อน่ึงผู้รับประกันภัยน้ัน แมูจะไดูส่งค่าสนิไหมทดแทน
ใหูแก่ผู้เอาประกันภัยแลูว ก็ยังหาหลุดพนูจากความรับผิด
ต่อบุคคลผู้ตูองเสียหายน้ันไม่ เวูนแต่ตนจะพิส้จน์ไดูว่า
สนิไหมทดแทนน้ันผู้เอาประกันภัยไดูใชูแก่ผู้ตูองเสียหาย

อนัว่าประกันภัยคำ้ าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซ่ึงผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่าจะใชูค่าสนิไหมทดแทนในนามของผู้
เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอนัเกิดข้ึนแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง และซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะตูองรับผิดชอบ

บุคคลผู้ตูองเสียหายชอบที่จะไดูรับค่าสินไหมทดแทน
ตามที่ตนควรจะไดูน้ันจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่า
สนิไหมทดแทนเช่นว่าน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำานวนอนั
ผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูตามสัญญาน้ันไดูไม่ ในคดี
ระวางบุคคลผู้ตูองเสียหายกับผู้รับประกันภัยน้ัน ท่านใหูผู้
ตูองเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเขูามาในคดีดูวย

อน่ึงผู้รับประกันภัยน้ัน แมูจะไดูส่งค่าสนิไหมทดแทน
ใหูแก่ผู้เอาประกันภัยแลูว ก็ยังหาหลุดพนูจากความรับผิด
ต่อบุคคลผู้ตูองเสียหายน้ันไม่ เวูนแต่ตนจะพิส้จน์ไดูว่า
สนิไหมทดแทนน้ันผู้เอาประกันภัยไดูใชูแก่ผู้ตูองเสียหาย
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แลูว แลูว

- ๘๘๘ ๘๘๘
ถูาค่าสินไหมทดแทนอนัผู้รับประกันภัยไดูใชูไปโดยคำา

พิพากษาน้ันยังไม่คูุมคา่วินาศภัยเต็มจำานวนไซรู ท่านวา่ผู้
เอาประกันภัยก็ยังคงตูองรับใชูจำานวนที่ยังขาด เวูนไวูแต่
บุคคลผู้ตูองเสียหายจะไดูละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเขูามาส่้คดีดูวยดัง่กล่าวไวูในมาตราก่อน

ถูาค่าสินไหมทดแทนอนัผู้รับประกันภัยไดูใชูไปโดยคำา
พิพากษาน้ันยังไม่คูุมคา่วินาศภัยเต็มจำานวนไซรู ท่านวา่ผู้
เอาประกันภัยก็ยังคงตูองรับใชูจำานวนที่ยังขาด เวูนไวูแต่
บุคคลผู้ตูองเสียหายจะไดูละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเขูามาส่้คดีดูวยดัง่กล่าวไวูในมาตราก่อน

TITLE XX.

INSURANCE ON LIFE.

หมวด ๓ ประกันชีวิต หมวด ๓ ประกันชีวิต

Ob.939 ๘๘๙ ๘๘๙
A contract of insurance on life is a contract 

whereby the underwriter agrees to pay to the 
beneficiary a sum of money, dependent upon the 
life or death of a person, and the insurer agrees to
pay him a premium therefor.

ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน การใชูจำานวนเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพฤๅมรณะของบุคคลคนหน่ึง

ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน การใชูจำานวนเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหน่ึง

Ob.941 ๘๙๐ ๘๙๐
The sum payable may be a lump sum or an 

annuity.
จำานวนเงินอันจะพึงใชูน้ัน จะชำาระเปนเงินจำานวน

เดียว ฤๅเปนเงินรายปีก็ไดู สุดแลูวแต่จะตกลงกันระวางค่้
สัญญา

จำานวนเงินอันจะพึงใชูน้ัน จะชำาระเป็นเงินจำานวน
เดียวหรือเป็นเงินรายปีก็ไดู สุดแลูวแต่จะตกลงกันระวาง
ค่ส้ัญญา

Ob.943 ๘๙๑ ๘๙๑
If the insurer is not the beneficiary, he has the 

right to transfer the benefit of the contract to 
another person so long as the beneficiary has not 
notified the underwriter in writing of his intention

ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูเปนผู้รับประโยชน์เองดูวยไซรู 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญา
น้ันใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึงไดู เวูนแต่จะไดูส่งมอบ
กรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้รับประโยชน์ไปแลูว และผู้รับ

แมูในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิไดูเป็นผู้รับประโยชน์เอง
ก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาน้ันใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึงไดู เวูนแต่จะไดูส่งมอบ
กรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้รับประโยชน์ไปแลูว และผู้รับ
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to take such benefit. ประโยชน์ไดูบอกกล่าวเปนหนังสือไปยังผู้รับประกันภัย

แลูว ว่าตนจำานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาน้ัน
ประโยชน์ไดูบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัย
แลูววา่ตนจำานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาน้ัน

ถูากรมธรรมป์ระกันภัยไดูทำาเป็นร้ปใหูใชูเงินตามเขา
สัง่แลูว ท่านใหนูำาบทบัญญัติมาตรา ๓๐๙ มาใชูบังคับ

Ob.944(II) ๘๙๒ ๘๙๒
But the underwriter must return to the insurer 

or to his heirs the redemption value of the policy.
ในกรณีเพิกถอนสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู้รับ

ประกันภัยตูองคืนเงินใหูแก่ผู้เอาประกันภัยฤๅทายาทของ
ผู้น้ัน เปนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีบอกลูางสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู้รับ
ประกันภัยตูองคืนคา่ไถ่ถอนกรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้
เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้น้ัน

Ob.946 ๘๙๓ ๘๙๓
If the age of the person upon whose life or 

death the payment of the sum depends has been 
incorrectly stated, the contract of insurance shall 
not be voidable, but the sum payable shall be the 
sum to which the beneficiary would have been 
entitled if the age of the person had been 
correctly stated.

การใชูเงินอาศยัเหตุความทรงชีพฤๅมรณะของบุคคลผู้
ใด แมูไดูแถลงอายุของบุคคลผู้น้ันไวูคลาดเคลื่อนไม่ถ้ก
ตูองเปนเหตุใหูไดูกำาหนดจำานวนเบ้ียประกันภัยไวูตำ่าไซรู 
ทา่นใหลูดจำานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูน้ันลง
ตามส่วน

แต่ถูาผู้รับประกันภัยพิส้จน์ไดูว่าในขณะที่ทำาสัญญาน้ัน
อายุที่ถ้กตูองแทูจริงอย่้นอกจำากัดอัตราตามทางคูาปกติ
ของเขาแลูว ท่านว่าสัญญาน้ันเปนโมฆียะ

การใชูเงินอาศยัเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลผู้ใด แมูไดูแถลงอายุของบุคคลผู้น้ันไวูคลาดเคลื่อน
ไม่ถ้กตูองเป็นเหตุใหูไดูกำาหนดจำานวนเบ้ียประกันภัยไวูตำ่า
ไซรู ท่านใหูลดจำานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชู
น้ันลงตามส่วน

แต่ถูาผู้รับประกันภัยพิส้จน์ไดูว่าในขณะที่ทำาสัญญาน้ัน
อายุที่ถ้กตูองแทูจริงอย่้นอกจำากัดอัตราตามทางคูาปกติ
ของเขาแลูว ท่านว่าสัญญาน้ันเป็นโมฆียะ

Ob.948 ๘๙๔ ๘๙๔
The insurer is entitled at any time to determine 

the contract of insurance by discontinuing to pay 
the premium. If the premium had been paid for at
least three years he is entitled to receive from the 
underwriter the surrender value of the policy or a 
paid up policy.

ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสีย
ในเวลาใด ๆ ก็ไดูดูวยการงดไม่ส่งเบ้ียประกันภัยต่อไป 
ถูาและไดูส่งเบ้ียประกันภัยมาแลูวอยา่งนูอยสามปีไซรู 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูรับเงินค่าเวนคนื
กรมธรรมป์ระกันภัย ฤๅรับกรมธรรม์ใชูเงินสำาเร็จจากผู้รับ
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสีย
ในเวลาใด ๆ ก็ไดูดูวยการงดไม่ส่งเบ้ียประกันภัยต่อไป 
ถูาและไดูส่งเบ้ียประกันภัยมาแลูวอยา่งนูอยสามปีไซรู 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูรับเงินค่าเวนคนื
กรมธรรมป์ระกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใชูเงินสำาเร็จจาก
ผู้รับประกันภัย
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Ob.949 ๘๙๕ ๘๙๕
Whenever the sum is to be paid on the death of 

a person, the underwriter is bound to pay it on 
such death unless :

1) Such person voluntarily committed suicide 
within one year after the date of the contract, or

2) Such person was intentionally killed by the 
beneficiary.

In case number 2, the underwriter is bound to 
pay the insurer or to his heirs the redemption 
value of the policy.

เมื่อใดจะตูองใชูจำานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคน
หน่ึงคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินน้ันในเมื่อ
มรณภัยอันน้ันเกิดข้ึน เวูนแต่
(๑) บุคคลผู้น้ันไดูกระทำาอัตตวินิบาตดูวยใจสมคัรภายใน

ปีหน่ึงนับแต่วนัทำาสัญญา ฤๅ
(๒) บุคคลผู้น้ันถ้กผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ ๒ น้ี ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินค่า
ไถ่ถอนกรมธรรม์ใหแูก่ผู้เอาประกันภัย ฤๅใหูแก่ทายาท
ของผู้น้ัน

เมื่อใดจะตูองใชูจำานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคน
หน่ึงคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินน้ันในเมื่อ
มรณภัยอันน้ันเกิดข้ึน เวูนแต่
(๑) บุคคลผู้น้ันไดูกระทำาอัตตวินิบาตดูวยใจสมคัรภายใน

ปีหน่ึงนับแต่วนัทำาสัญญา หรือ
(๒) บุคคลผู้น้ันถ้กผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ ๒ น้ี ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินค่า
ไถ่ถอนกรมธรรม์ใหแูก่ผู้เอาประกันภัย หรือใหูแก่ทายาท
ของผู้น้ัน

Ob.950 ๘๙๖ ๘๙๖
If the death is caused by the fault of a third 

person, the underwriter cannot claim 
compensation from that person, but the heirs of 
the deceased do not lose their right to 
compensation from the third person, even if the 
sum payable under the contract of insurance on 
life reverts to them.

ถูามรณภัยเกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสนิไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกน้ันไดูไม่ แต่สทิธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้
มรณะในอันจะไดูค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ัน
หาส้ญสิ้นไปดูวยไม่ แมูทั้งจำานวนเงินอันจะพึงใชูตาม
สัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวนกลับมาไดูแก่ตนดูวย

ถูามรณภัยเกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสนิไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกน้ันไดูไม่ แต่สทิธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้
มรณะในอันจะไดูค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ัน
หาส้ญสิ้นไปดูวยไม่ แมูทั้งจำานวนเงินอันจะพึงใชูตาม
สัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวนกลับมาไดูแก่ตนดูวย

Ob.951 ๘๙๗ ๘๙๗
If the insurer has made an insurance payable on

his death in favour of his heirs, the sum payable 
shall be part of the assets of his estate available 
for his creditors.

If the insurance has been made in favour of a 
particular person, only the amount of the 
premiums paid by the insurer shall be part of the 

ถูาผู้เอาประกันภัยไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดวา่ 
เมื่อตนถึงซ่ึงความมรณะใหูใชูเงินแก่ทายาททั้งหลายของ
ตนโดยมิไดูเจาะจงระบุช่ือผู้หน่ึงผู้ใดไวูไซรู จำานวนเงินอัน
จะพึงใชูน้ันท่านใหูฟังเอาเปนสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกอง
มฤดกของผู้เอาประกันภัย ซ่ึงเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

ถูาไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดว่าใหูใชูเงินแก่บุคคล

ถูาผู้เอาประกันภัยไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดวา่ 
เมื่อตนถึงซ่ึงความมรณะใหูใชูเงินแก่ทายาททั้งหลายของ
ตนโดยมิไดูเจาะจงระบุช่ือผู้หน่ึงผู้ใดไวูไซรู จำานวนเงินอัน
จะพึงใชูน้ันท่านใหูฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกอง
มฤดกของผู้เอาประกันภัย ซ่ึงเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

ถูาไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดว่าใหูใชูเงินแก่บุคคล
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assets of his estate available for his creditors. คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ทา่นว่าเฉพาะแต่จำานวน

เงินเบ้ียประกันภัยซ่ึงผู้เอาประกันภัยไดูส่งไปแลูวเท่าน้ัน
จักเปนสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมฤดกของผู้เอาประกัน
ภัย อันเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ทา่นว่าเฉพาะแต่จำานวน
เงินเบ้ียประกันภัยซ่ึงผู้เอาประกันภัยไดูส่งไปแลูวเท่าน้ัน
จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมฤดกของผู้เอาประกัน
ภัย อันเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู
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