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CONTRACT OF SALE
[Part] I.— GENERAL PROVISIONS.
Ob.388

๔๕๓

๔๕๓

Sale is a contract whereby a person[,] called the
อันว่าซื้ อขายนั้น เปนสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ ายหนึ่งเรียกว่า
อันว่าซื้ อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ ายหนึ่งเรียกว่าผู้
seller[,] agrees to tran[s]fer to another person[,] ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิค์ ือความเปนเจูาของทรัพย์สน
์ ห่งทรัพย์สินใหูแก่บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง
ิ ใหูแก่ ขาย โอนกรรมสิทธิแ
called the buyer[,] the ownership of property, and บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซอ
ื้ และผู้ซอตกปากลงว่
ื้
าจะ เรียกว่าผู้ซอ
ื้ และผู้ซอตกลงว่
ื้
าจะใชูราคาทรัพย์สินนั้นใหู
the buyer agrees to pay to the seller a price for it.
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.
-

ใชูราคาทรัพย์สน
ิ นั้นใหูแก่ผู้ขาย

แก่ผู้ขาย

๔๕๔

๔๕๔

อนึ่งสิทธิ ท่านก็นับว่าเปนทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายกันไดู
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การที่ค่้กรณีฝ่ายหนึ่งใหูคำามัน
่ ไวูก่อนว่าจะซื้ อฤาขายนั้น

พ.ศ. ๒๔๗๑
การที่ค่้กรณีฝ่ายหนึ่งใหูคำามัน
่ ไวูก่อนว่าจะซื้ อหรือขาย

จะมีผลเปนการซื้ อขายต่อเมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งไดูบอกกล่าว

นั้น จะมีผลเป็ นการซื้ อขายต่อเมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งไดูบอก

คำาบอกกล่าวเช่นนั้นไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน
่ แลูว

และคำาบอกกล่าวเช่นนั้นไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน
่ แลูว

ความจำานงว่าจะทำาการซื้ อขายนั้นใหูสำาเร็จตลอดไป และ
ถูาในคำามัน
่ มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น

กล่าวความจำานงว่าจะทำาการซื้ อขายนั้นใหูสำาเร็จตลอดไป
ถูาในคำามัน
่ มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น

นั้นไซรู ท่านว่าบุคคลผู้ใหูคำามัน
่ จะกำาหนดเวลาพอสมควร นั้นไซรู ท่านว่าบุคคลผู้ใหูคำามัน
่ จะกำาหนดเวลาพอสมควร
และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งใหูตอบมาเปน

และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งใหูตอบมาเป็ น

สำาเร็จตลอดไปฤาไม่ ถูาและไม่ตอบเปนแน่นอนภายใน

สำาเร็จตลอดไปหรือไม่ ถูาและไม่ตอบเป็ นแน่นอนภายใน

ผล

ผล

แน่นอนภายในเวลากำาหนดนั้นก็ไดู ว่าจะทำาการซื้ อขายใหู แน่นอนภายในเวลากำาหนดนั้นก็ไดู ว่าจะทำาการซื้ อขายใหู
กำาหนดเวลานั้นไซรู คำามัน
่ ซึ่งไดูใหูไวูก่อนนั้นก็เปนอันไรู
Ob.390

The time of the completion of the contract of
sale is referred hereafter as the time of the sale.
Ob.391

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, steamlaunches or motor boats having displacement of
and over five tons, floating-houses and beasts of
burden.

กำาหนดเวลานั้นไซรู คำามัน
่ ซึ่งไดูใหูไวูก่อนนั้นก็เป็ นอันไรู

๔๕๕

๔๕๕

หมายความว่าเวลาซึ่งทำาสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

หมายความว่าเวลาซึ่งทำาสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

๔๕๖

๔๕๖

กฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับการนั้นแลูว ท่านว่าเปน

จดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาที่ไซรู ท่านว่าเป็ นโมฆะ

เมื่อกล่าวต่อไปเบื้ องน่าถึงเวลาซื้ อขาย ท่าน

การซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาใหูถ้กตูองตาม

โมฆะ

วิธีน้ ใี หูใชูถึงซื้ อขายเรือกำาปั่ น ฤๅเรือมีรวางตั้งแต่หก

ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีรวาง[ตั้ง]แต่หูาตันขึ้นไป
ทั้งซื้ อขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อนึ่ง สัญญาจะขายฤๅจะซื้ อทรัพย์สน
ิ อย่างใดๆ ดังว่า

มานี้ก็ดี คำามัน
่ ในการซื้ อขายทรัพย์สินเช่นว่านั้นก็ดี ถูามิ

เมื่อกล่าวต่อไปเบื้ องหนูาถึงเวลาซื้ อขาย ท่าน

การซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาเป็ นหนังสือและ

วิธีน้ ใี หูใชูถึงซื้ อขายเรือกำาปั่ นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตัน
ขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หูาตันขึ้นไป
ทั้งซื้ อขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อนึ่ง สัญญาจะขายหรือจะซื้ อทรัพย์สินอย่างใดๆ ดัง่ ว่า

มานี้ก็ดี คำามัน
่ ในการซื้ อขายทรัพย์สินเช่นว่านั้นก็ดี ถูา

มิไดูมห
ี ลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อ
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ไดูทำาเปนหนังสือ ฤๅมิไดูวางงานมัดจำา ฤๅมิไดูชำาระหนี้บาง ฝ่ ายผู้ตูองรับผิดเป็ นสำาคัญ หรือ[มิ]ไดูวางประจำาไวู
ส่วนแลูว ท่านว่าเปนโมฆะ

หรือ[มิ]ไดูชำาระหนี้บางส่วนแลูว ท่านว่าจะฟู องรูองใหู
บังคับคดีหาไดูไม่

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านใหูใชูบังคับถึง

สัญญาซื้ อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็ นราคาหูารูอย
บาท หรือกว่านั้นขึ้นไปดูวย
Ob.392

Costs of a contract of sale must be borne by
both parties equally.

๔๕๗

๔๕๗

ออกใชูเท่ากันทั้งสองฝ่ าย

ออกใชูเท่ากันทั้งสองฝ่ าย

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซื้ อขายนั้น ผู้ซอผู
ื้ ้ขายพึง

[Part] II. — TRANSFER OF OWNERSHIP.
Ob.393

The ownership of the property sold is
transferred from the seller to the buyer when the
contract of sale is complete.
Ob.394

๔๕๘

ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนจากผู้ขายไป

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซื้ อขายนั้น ผู้ซอผู
ื้ ้ขายพึง

๔๕๘

ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซอ
ื้

ยังผู้ซอในขณะเมื
ื้
่ อสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

ตั้งแต่ขณะเมื่อไดูทำาสัญญาซื้ อขายกัน

๔๕๙

๔๕๙

๔๖๐

๔๖๐

If a contract of sale is subject to a condition or
ถูาสัญญาซื้ อขายมีเงื่อนไข ฤาเงื่อนเวลาบังคับไวู ท่าน
ถูาสัญญาซื้ อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไวู
to a time clause, the ownership of the property is ว่ากรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะไดูเปน ท่านว่ากรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะไดู
not transferred until the condition is fulfilled or
ไปตามเงื่อนไข ฤาถึงกำาหนดเงื่อนเวลานั้น
เป็ นไปตามเงื่อนไข หรือถึงกำาหนดเงื่อนเวลานั้น
the time has arrived.
Ob.395

In case of sale of a property in genere, the
ในการซื้ อขายทรัพย์สินเปนประเภทนั้น ท่านว่า
ownership is not transferred until the property has กรรมสิทธิย์ ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย ฤานับ ชัง่ ตวง
been numbered, counted, weighed, measured, or

ในการซื้ อขายทรัพย์สินซึ่งมิไดูกำาหนดลงไวูแน่นอนนั้น

์ ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย หรือนับ
ท่านว่ากรรมสิทธิย
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selected or its identity has been otherwise
rendered certain.
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ออกเปนแน่นอนแลูว

ทรัพย์สน
ิ นั้นออกเป็ นแน่นอนแลูว

ในการซื้ อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถูาผู้ขายยังจะตูอง

นับ ชัง่ ตวง วัด หรือทำาการอย่างอื่น หรือทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อันเกี่ยวแก่ทรัพย์สน
ิ เพื่อใหูรู้กำาหนดราคาทรัพย์สน
ิ นั้น

์ ังไม่โอนไปยังผู้ซอจนกว่
แน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิย
ื้
าการ
หรือสิ่งนั้นไดูทำาแลูว

CHAPTER II.

หมวด ๒ น่ าที่และความรับผิดของผู้ขาย หมวด ๒ หนู าที่และความรับผิดของผู้ขาย

DUTIES AND LIABILITIES OF THE SELLER.
[Part] I. — DELIVERY.
Ob.399

The seller is bound to deliver to the buyer the
property sold.
Ob.400

Delivery may be made by doing anything which
has the effect of putting the property at the
disposal of the buyer.
Ob.401

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.
Ob.402

๔๖๑

ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นใหูแก่ผู้ซอ
ื้

๔๖๑

ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นใหูแก่ผู้ซอ
ื้

๔๖๒

๔๖๒

เปนผลใหูทรัพย์สินนั้นไปอย่้ในเงื้ อมมือของผู้ซอ
ื้

เป็ นผลใหูทรัพย์สินนั้นไปอย่้ในเงื้ อมมือของผู้ซอ
ื้

๔๖๓

๔๖๓

แห่งหนึ่งไปถึงอีกแห่งหนึ่งไซรู ท่านว่าการส่งมอบย่อม

แห่งหนึ่งไปถึงอีกแห่งหนึ่งไซรู ท่านว่าการส่งมอบย่อม

๔๖๔

๔๖๔

การส่งมอบนั้นจะทำาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่า

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้นจากที่

สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินนั้นใหูแก่ผู้ขนส่ง

การส่งมอบนั้นจะทำาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่า

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้นจากที่

สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินนั้นใหูแก่ผู้ขนส่ง
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The property sold must be delivered in such
condition as it was at the time of the sale.
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ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้น ตูองส่งมอบใหูตามสภาพที่เปนอย่้

พ.ศ. ๒๔๗๑
ค่าขนส่งทรัพย์สินซึ่งไดูซอขายกั
ื้
นไปยังที่แห่งอื่น

ในเวลาซื้ อขาย

นอกจากสถานที่อันพึงชำาระหนี้น้ น
ั ผู้ซอพึ
ื้ งออกใชู

๔๖๕

๔๖๕

ในการซื้ อขายสังหาริมทรัพย์น้ น
ั

(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา

ไวู ท่านว่าผู้ซอจะปั
ื้
ดเสียไม่ร ับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้

ในการซื้ อขายสังหาริมทรัพย์น้ น
ั

(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา

ไวู ท่านว่าผู้ซอจะปั
ื้
ดเสียไม่ร ับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้

ซื้ อรับเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวู ผู้ซอก็
ื้ ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ท่านว่าผู้ซอจะรั
ื้
บเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวูแต่เพียงตาม

ซื้ อรับเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวู ผู้ซอก็
ื้ ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ท่านว่าผู้ซอจะรั
ื้
บเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวูแต่เพียงตาม

สัญญา และนอกกว่านั้นปั ดเสียก็ไดู ฤาจะปั ดเสีย

สัญญา และนอกกว่านั้นปั ดเสียก็ไดู หรือจะปั ดเสีย

ทั้งหมดไม่ร ับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซอรั
ื้ บเอา

ทั้งหมดไม่ร ับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซอรั
ื้ บเอา

ทรัพย์สินอันเขาส่งมอบเช่นนั้นไวูท้ งั หมด ผู้ซอก็
ื้
ตูองใชูราคาตามส่วน

ทรัพย์สินอันเขาส่งมอบเช่นนั้นไวูท้ งั หมด ผู้ซอก็
ื้
ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู

สัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซอจะรั
ื้
บเอาทรัพย์สน
ิ ไวูแต่

สัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซอจะรั
ื้
บเอาทรัพย์สน
ิ ไวูแต่

ระคนกับทรัพย์สน
ิ อย่างอื่นอันมิไดูรวมอย่้ในขูอ

ระคนกับทรัพย์สน
ิ อย่างอื่นอันมิไดูรวมอย่้ในขูอ

ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปั ดเสียก็ไดู ฤาจะปั ด

ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปั ดเสียก็ไดู หรือจะปั ด

เสียทั้งหมดก็ไดู
-

เสียทั้งหมดก็ไดู

๔๖๖

๔๖๖

จำานวนเนื้ อที่ท้ งั หมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอย

จำานวนเนื้ อที่ท้ งั หมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยห

ในการซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั หากว่าไดูระบุ

ฤๅมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซอจะปั
ื้
ดเสีย ฤๅจะ

ในการซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั หากว่าไดูระบุ

รือมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซอจะปั
ื้
ดเสีย หรือ

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE I. — SALE.

(6)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)

พ.ศ. ๒๔๗๑

รับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก

จะรับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก

หูาแห่งเนื้ อที่ท้ งั หมดอันไดูระบุไวูน้ น
ั ไซรู ท่านว่าผู้ซอจำ
ื้ า

ละหูาแห่งเนื้ อที่ท้ งั หมดอันไดูระบุไวูน้ น
ั ไซรู ท่านว่าผู้ซอจำ
ื้ า

อนึ่ง ถูาขาดตกบกพร่องฤๅลำ้าจำานวนไม่เกินกว่ารูอยละ

อนึ่ง ถูาขาดตกบกพร่องหรือลำ้าจำานวนไม่เกินกว่ารูอย

ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซออาจจะเรี
ื้
ยกใหู ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซออาจจะเลิ
ื้
ก

เพิกถอนสัญญาซื้ อขายเสียไดูในเมื่อขาดตกบกพร่องฤๅลำ้า สัญญาเสียไดูในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือลำ้าจำานวนถึง
จำานวนถึงขนาด ซึ่งจะหูามใจผู้ซอมิ
ื้ ใหูเขูาทำาสัญญานั้น

ขนาด ซึ่งหากผู้ซอไดู
ื้
ทราบก่อนแลูวคงจะมิไดูเขูาทำา

๔๖๗

๔๖๗

เสียแต่ตน
ู มือแลูว
-

ในขูอรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องฤาลำ้า

สัญญานั้น

ในขูอรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือลำ้า

จำานวนนั้น ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนกำาหนดปี หนึ่งนับ จำานวนนั้น ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนกำาหนดปี หนึ่งนับ
Ob.403

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.
Ob.404

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.

แต่เวลาส่งมอบ

แต่เวลาส่งมอบ

๔๖๘

๔๖๘

ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สน
ิ ที่ขายไวูไดูจนกว่าจะใชูราคา

ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สน
ิ ที่ขายไวูไดูจนกว่าจะใชูราคา

๔๖๙

๔๖๙

เปนคนลูมละลายแลูวในเวลาซื้ อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี ฤา

เป็ นคนลูมละลายแลูวในเวลาซื้ อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี

เสื่อมเสีย ฤาลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมีกำาหนด

นั้นเสื่อมเสีย หรือลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมี

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเงื่อนเวลาใหูใชูราคาไซรู ผู้ขาย

ถูาผู้ซอลู
ื้ มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี ฤาผู้ซอ
ื้

ผู้ซอกระทำ
ื้
าใหูหลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงินนั้น
เงื่อนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สน
ิ
ซึ่งขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซอจะหาประกั
ื้
นที่สมควรใหูไดู

ถูาในสัญญาไม่มีกำาหนดเงื่อนเวลาใหูใชูราคาไซรู ผู้ขาย

ถูาผู้ซอลู
ื้ มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซอ
ื้

หรือผู้ซอกระทำ
ื้
าใหูหลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงิน
กำาหนดเงื่อนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วง

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซอจะหาประกั
ื้
นที่สมควร
ใหูไดู

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE I. — SALE.

Draft (1919)
Ob.406

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.
Ob.407

๔๗๐

พ.ศ. ๒๔๖๗

ถูาผู้ซอผิ
ื้ ดนัด ผู้ขายซึ่งไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม

Ob.408

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
from the contract, the buyer has the remedies
described in this Code concerning nonperformance.
The foregoing provision applies whether the

๔๗๐

พ.ศ. ๒๔๗๑

ถูาผู้ซอผิ
ื้ ดนัด ผู้ขายซึ่งไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม

มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปนี้ แทน

มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปนี้ แทน

กล่าวไปยังผู้ซอใหู
ื้
ใชูราคา และถูามีคา่ อุปกรณ์ รวมทั้งค่า

กล่าวไปยังผู้ซอใหู
ื้
ใชูราคากับทั้งค่าจับจ่ายเกี่ยวการภายใน

ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหนี้ไดู คือมีจดหมายบอก

อุปกรณ์ดูวย ภายในเวลาอันควร ซึ่งตูองกำาหนดลงไวูใน
คำาบอกกล่าวนั้นดูวย

ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหนี้ไดู คือมีจดหมายบอก

เวลาอันควร ซึ่งตูองกำาหนดลงไวูในคำาบอกกล่าวนั้นดูวย

ถูาผู้ซอละเลยเสี
ื้
ยไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำา

ถูาผู้ซอละเลยเสี
ื้
ยไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำา ทรัพย์สน
ิ นั้นออกขายทอดตลาดไดู

ทรัพย์สน
ิ นั้นออกขายทอดตลาดไดู

๔๗๑

The seller must forth with deduct from the nett
เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้
proceeds of the public auction the price and
ขายหักเอาราคาและอุปกรณ์ทค
ี่ ูางชำาระแก่ตนจากเงินนั้น
accessories due to himself and deliver the
แลูวส่งมอบเงินที่เหลือใหูแก่ผู้ซอโดยพลั
ื้
น
surplus, if any, to the buyer.
[Part] II. — LIABILITY FOR DEFECTS.

(7)

ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่อง

๔๗๑

เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเป็ นจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้

ขายหักเอาจำานวนที่คูางชำาระแก่ตนเพื่อราคาและค่าจับจ่าย
เกี่ยวการนั้นไวู ถูาและยังมีเงินเหลือ ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้ซอ
ื้
โดยพลัน

ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่อง

๔๗๒

๔๗๒

อย่างใดอันเปนเหตุใหูเสื่อมราคา ฤๅเสื่อมความเหมาะสม

อย่างใดอันเป็ นเหตุใหูเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสม

โดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ซ่ อ
ื มีทางแกูตามที่บัญญัติไวูใน

โดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายตูองรับผิด

ในกรณีที่ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้นชำารุดบกพร่องอย่างหนึ่ง

ในกรณีที่ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้นชำารุดบกพร่องอย่างหนึ่ง

แก่ประโยชน์อันมุ่งจะใชูเปนปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมาย แก่ประโยชน์อันมุ่งจะใชูเป็ นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมาย
ประมวลกฎหมายนี้ ลักษณการไม่ชำาระหนี้

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใชูไดู ทั้งที่ผู้ขายรู้อย่้

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใชูไดู ทั้งที่ผู้ขายรู้อย่้

แลูวหรือไม่รู้ว่าความชำารุดบกพร่องมีอย่้

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.409

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.
Ob.410

The liability for a defect is extinguished by
prescription one year after the discovery of the
defect.

พ.ศ. ๒๔๗๑

แลูว ฤๅไม่รู้ว่าความชำารุดบกพร่องมีอย่้

๔๗๓

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

(๑) ถูาผู้ซอไดู
ื้
รู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซื้ อขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง ฤาควรจะไดูรู้เช่นนั้น หากไดูใชู

ความรมัดรวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องนั้น เปนอันเห็นประจักษ์

แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซอรั
ื้ บเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวู
โดยมิไดูอิดเอื้ อน

(๓) ถูาทรัพย์สินนั้นไดูขายทอดตลาด

๔๗๓

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดงั ่ จะกล่าวต่อไปนี้ คือ

(๑) ถูาผู้ซอไดู
ื้
รู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซื้ อขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง หรือควรจะไดูรู้เช่นนั้น หากไดูใชู

ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องนั้น เป็ นอันเห็นประจักษ์

แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซอรั
ื้ บเอาทรัพย์สน
ิ นั้นไวู
โดยมิไดูอิดเอื้ อน

(๓) ถูาทรัพย์สินนั้นไดูขายทอดตลาด

๔๗๔

๔๗๔

คดีเมื่อพูนเวลาปี หนึ่งนับแต่เวลาที่ไดูพบเห็นความชำารุด

คดีเมื่อพูนเวลาปี หนึ่งนับแต่เวลาที่ไดูพบเห็นความชำารุด

ในขูอรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่องนั้น ท่านหูามมิใหูฟูอง

บกพร่อง

[Part] III. — LIABILITY FOR EVICTION.
Ob.412

(8)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
seller knew or did not know of the existence of
the defect.

TITLE I. — SALE.

๔๗๕

ส่วนที่ ๓ ความรับผิดการรอนสิทธิ

ในขูอรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่องนั้น ท่านหูามมิใหูฟูอง

บกพร่อง

๔๗๕

ส่วนที่ ๓ ความรับผิดการรอนสิทธิ

The seller is liable for the consequences of any
หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซอ
ื้
หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซอ
ื้
disturbance caused to the peaceful possession of ในอันจะครองทรัพย์สน
ิ โดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้น้ น
ั มี
ในอันจะครองทรัพย์สน
ิ โดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้น้ น
ั มี
the buyer by any person having over the property สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ไดูซอขายกั
ื้
นนั้นอย่้ในเวลาซื้ อขายก็ สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ไดูซอขายกั
ื้
นนั้นอย่้ในเวลาซื้ อขายก็
sold a right existing at the time of the sale or
ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิด ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิด
derived from the seller after that time.
ในผลอันนั้น

ในผลอันนั้น
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Ob.413

๔๗๖

พ.ศ. ๒๔๖๗

(9)

๔๗๖

พ.ศ. ๒๔๗๑

The seller is not liable for a disturbance caused
ถูาสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้นผู้ซอรู
ื้ ้อย่้แลูวในเวลาซื้ อ
ถูาสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้นผู้ซอรู
ื้ ้อย่้แลูวในเวลาซื้ อ
by a person whose rights were known to the
ขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด
ขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด
buyer at the time of the sale.
Ob.414

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.
Ob.415

๔๗๗

๔๗๗

ซื้ อกับบุคคลภายนอก ผู้ซอชอบที
ื้
่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย

ซื้ อกับบุคคลภายนอก ผู้ซอชอบที
ื้
่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย

เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยชี้ขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็ นค่้กรณี

เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยชี้ขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็ นค่้กรณี

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ น
ั เกิดเปนคดีข้ น
ึ ระหว่างผู้

เขูาเปนจำาเลยร่วมฤาเปนโจทก์ร่วมกับผู้ซอในคดี
ื้
น้ น
ั ไดู
ทั้งหลายรวมไปเปนคดีเดียวกัน

๔๗๘

The seller is also entitled, if he thinks proper, to
ถูาผู้ขายเห็นเปนการสมควร จะสอดเขูาไปในคดีเพื่อ
intervene in the action in order to deny the claim ปฏิเสธการเรียกรูองของบุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะทำาไดู
of the third person.
ดูวย
Ob.417

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
a right, the existence of which impairs its value or
fitness, the buyer is said to suffer partial eviction.
Ob.418

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ น
ั เกิดเป็ นคดีข้ น
ึ ระหว่างผู้

เขูาเป็ นจำาเลยร่วมหรือเป็ นโจทก์ร่วมกับผู้ซอในคดี
ื้
น้ น
ั ไดู
ทั้งหลายรวมไปเป็ นคดีเดียวกัน

๔๗๘

ถูาผู้ขายเห็นเป็ นการสมควร จะสอดเขูาไปในคดีเพื่อ

ปฏิเสธการเรียกรูองของบุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะทำาไดู
ดูวย

๔๗๙

๔๗๙

ซึ่งซื้ อขายกันนั้นหลุดไปจากผู้ซอทั
ื้ ้ งหมดไซรู ผู้ซอชื
ื้ ่ อว่า

แต่บางส่วน เพราะเหตุการณ์รอนสิทธิก็ดี หรือ[ถูา]ว่า

ถูาการที่บุคคลภายนอกเรียกรูองเปนผลใหูทรัพย์สิน

ถ้กรอนสิทธิส้ น
ิ เชิง

ถูาว่าทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันหลุดไปจากผู้ซอแต่
ื้
บาง

ส่วน ฤาว่าทรัพย์สน
ิ นั้นตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใด อันเปนเหตุใหูทรัพย์สน
ิ นั้นเสื่อมเสียราคาก็ดี

เสื่อมความเหมาะสมแก่การที่จะใชูก็ดี เสื่อมความสดวก

ิ
Whenever the seller is liable for total or partial ในการใชูสอยก็ดี เสื่อมประโยชน์อันจะพึงไดูแต่ทรัพย์สน

ถูาทรัพย์สน
ิ ซึ่งซื้ อขายกันหลุดไปจากผู้ซอทั
ื้ ้ งหมดหรือ

ทรัพย์สน
ิ นั้นตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ซึ่งเป็ นเหตุใหูเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่การ
ที่จะใชู หรือเสื่อมความสะดวกในการใชูสอย หรือเสื่อม

ประโยชน์อน
ั พึงไดูแต่ทรัพย์สน
ิ นั้น และซึ่งผู้ซอหาไดู
ื้
รู้ใน
เวลาซื้ อขายไม่ก็ดี ท่านว่าผู้ขายตูองรับผิด
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eviction the buyer has the remedies described in
this Code concerning non-performance.

(10)

พ.ศ. ๒๔๗๑

นั้นก็ดี ผู้ซอชื
ื้ ่ อว่าถ้กรอนสิทธิแต่โดยส่วน

ในกรณีท้ งั หลายเช่นว่านั้น ท่านว่าผู้ซอมี
ื้ ทางแก่ตาม

ความที่บัญญัติไวูในประมวลกฎหมายนี้ ลักษณการไม่ชำาระ
หนี้
Ob.419

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.
Ob.421

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.
Ob.422

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

๔๘๐

ถูาอสังหาริมทรัพย์ตูองศาลแสดงว่าตกอย่้ในบังคับ

๔๘๐

ถูาอสังหาริมทรัพย์ตูองศาลแสดงว่าตกอย่้ในบังคับ

แห่งภาระจำายอมโดยกฎหมายไซรู ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับ แห่งภารจำายอมโดยกฎหมายไซรู ท่านว่าผู้ขายไม่ตูองรับ
ผิด เวูนไวูแต่ผู้ขายจะไดูร ับรองไวูในสัญญาว่าทรัพย์สิน

ผิด เวูนไวูแต่ผู้ขายจะไดูร ับรองไวูในสัญญาว่าทรัพย์สิน

ภาระจำายอมอันนั้น

ภารจำายอมอันนั้น

นั้นปลอดจากภาระจำายอมอย่างใดๆ ทั้งสิ้น ฤาปลอดจาก

๔๘๑

ถูาผู้ขายไม่ไดูเปนค่้ความในคดีเดิม ฤาถูาผู้ซอไดู
ื้

นั้นปลอดจากภารจำายอมอย่างใดๆ ทั้งสิ้น หรือปลอดจาก

๔๘๑

ถูาผู้ขายไม่ไดูเป็ นค่้ความในคดีเดิม หรือถูาผู้ซอไดู
ื้

ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก ฤายอมตามที่ ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก หรือยอมตาม
บุคคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหูามมิใหูฟูองคดีในขูอ

ที่บุคคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหูามมิใหูฟูองคดีในขูอ

คำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด ฤานับแต่วันประนีประนอม

คำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด หรือนับแต่วน
ั

รับผิดเพื่อการรอนสิทธิเมื่อพูนกำาหนดสามเดือนนับแต่วัน รับผิดเพื่อการรอนสิทธิเมื่อพูนกำาหนดสามเดือนนับแต่วัน
ฤาวันที่ยอมตามบุคคลภายนอกเรียกรูองนั้น

ประนีประนอมยอมความ หรือวันที่ยอมตามบุคคล
ภายนอกเรียกรูองนั้น

๔๘๒

๔๘๒

กล่าวต่อไปนี้ คือ

กล่าวต่อไปนี้ คือ

ผู้ขายไม่ตูองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเปนดัง

(๑) ถูาไม่มีการฟู องคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสิทธิของ

ผู้ขายไม่ตูองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็ นดัง่

(๑) ถูาไม่มีการฟู องคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสิทธิของ
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พ.ศ. ๒๔๗๑

account of the fault of the buyer, or
ผู้ซอไดู
ื้
ส้ญไปโดยความผิดของผู้ซอเอง
ื้
ฤา
ผู้ซอไดู
ื้
ศ้นย์ไปโดยความผิดของผู้ซอเอง
ื้
หรือ
2) If the buyer did not summon the seller to
(๒) ถูาผู้ซอไม่
ื้
ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย
(๒) ถูาผู้ซอไม่
ื้
ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย
appear in the action, and the seller proves that he
พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ ายผู้ซอจะชะ
ื้
พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ ายผู้ซอจะชะ
ื้
would have succeeded in the action if summoned
นะ ฤา
นะ หรือ
to appear, or
(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
3) If the seller appeared in the action, but the
ของผู้ซอเสี
ื้
ยเพราะความผิดของผู้ซอเอง
ื้
ของผู้ซอเสี
ื้
ยเพราะความผิดของผู้ซอเอง
ื้
claim of the buyer was dismissed on account of
แต่ถึงกรณีจะเปนอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
แต่ถึงกรณีจะเป็ นอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
the fault of the buyer.
เรียกใหูเขูามาในคดีและไม่ยอมเขูาว่าคดีร่วมเปนจำาเลย
เรียกใหูเขูามาในคดีและไม่ยอมเขูาว่าคดีร่วมเป็ นจำาเลย
In any case the seller is liable whenever he is
summoned to appear in the action and refuses to ฤาร่วมเปนโจทก์กับผู้ซอไซรู
ื้
ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด
หรือร่วมเป็ นโจทก์กับผู้ซอไซรู
ื้
ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด
take the part of the buyer as joint defendant or
joint plaintiff.
[Part] IV. — CLAUSE FOR NON-LIABILITY.
Ob.423

The parties to a contract of sale can agree that
the seller shall not incur any liability on account
of the sale.
Ob.424

ส่วนที่ ๔ ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิด

ส่วนที่ ๔ ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิด

๔๘๓

๔๘๓

เพื่อความชำารุดบกพร่องฤาเพื่อการรอนสิทธิก็ไดู

เพื่อความชำารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ไดู

๔๘๔

๔๘๔

๔๘๕

๔๘๕

ของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายไดูกระทำาไปเอง ฤาผล

ของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายไดูกระทำาไปเอง หรือผล

ค่ส
้ ัญญาซื้ อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด

ค่ส
้ ัญญาซื้ อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด

If the consequences of a non-liability clause are
ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดนั้น ย่อมไม่คม
ูุ ผู้ขายใหู
ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดนั้น ย่อมไม่คม
ูุ ผู้ขายใหู
not specified, such clause does not exempt the
พูนจากการตูองส่งเงินคืนตามราคา เวูนแต่จะไดูระบุไวูเป พูนจากการตูองส่งเงินคืนตามราคา เวูนแต่จะไดูระบุไวู
seller from reimbursing the price.
นอย่างอื่น
เป็ นอย่างอื่น
Ob.425

A non-liability clause cannot exempt the seller
from the consequences of :

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดนั้น ไม่อาจคูุมความรับผิด

ขูอสัญญาว่าจะไม่ตูองรับผิดนั้น ไม่อาจคูุมความรับผิด

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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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.
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แห่งขูอความจริงอันผู้ขายไดูรู้อย่้แลูวและปกปิ ดเสีย

พ.ศ. ๒๔๗๑
แห่งขูอความจริงอันผู้ขายไดูรู้อย่้แลูวและปกปิ ดเสีย

หมวด ๓ น่ าที่ของผู้ซอ
ื้

CHAPTER III.

หมวด ๓ หนู าที่ของผู้ซอ
ื้

DUTIES OF THE BUYER.
Ob.426

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.
Ob.427

๔๘๖

๔๘๖

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ลักษณชำานะหนี้

ตามขูอสัญญาซื้ อขาย

๔๘๗

๔๘๗

ดูวยเจรจาว่าราคากันในระหว่างค่้สัญญาก็ไดู

ทางการที่ค่้สัญญาประพฤติต่อกันอย่้น้ น
ั ก็ไดู

ท่านว่าผู้ซอจะตู
ื้
องใชูราคาตามสมควรแก่เหตุ

ท่านว่าผู้ซอจะตู
ื้
องใชูราคาตามสมควร

๔๘๘

๔๘๘

ทรัพย์สน
ิ ที่ขายไป ผู้ซอชอบที
ื้
่ยึดหน่วงราคาไวูไดูท้ งั หมด

ไดูร ับซื้ อ ผู้ซอชอบที
ื้
่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ไดูชำาระไวูไดู

ผู้ซอจำ
ื้ าตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูร ับซื้ อและใชูราคา

ผู้ซอจำ
ื้ าตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูร ับซื้ อและใชูราคา

The price of the property sold may be either
อันราคาทรัพย์สินที่ขายนั้น จะกำาหนดลงไวูในสัญญา
อันราคาทรัพย์สินที่ขายนั้น จะกำาหนดลงไวูในสัญญา
fixed by the contract or inferred from the clauses ก็ไดู ฤๅจะปล่อยใหูกำาหนดกันดูวยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งดัง ก็ไดู หรือจะปล่อยไปใหูกำาหนดกันดูวยวิธีอย่างใดอย่าง
of the contract or from the circumstances of the
ไดูตกลงกันไวูในสัญญานั้นก็ไดู ฤๅจะกำาหนดลงเด็ดขาด
หนึง่ ดัง่ ไดูตกลงกันไวูในสัญญานั้นก็ไดู หรือจะถือเอาตาม
case.
ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามานั้นไซรู

-

เมื่อผู้ขายจะตูองรับผิดในความชำารุดบกพร่องแห่ง

ฤๅแต่บางส่วน เวนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดัง่ ว่ามานั้นไซรู

ถูาผู้ซอพบเห็
ื้
นความชำารุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตน

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เวูนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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สมควรใหูไดู

๔๘๙

-

ถูาผู้ซอถ้
ื้ กผู้ร ับจำานองฤๅบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดข่้ว่าจะฟู อง

๔๘๙

ถูาผู้ซอถ้
ื้ กผู้ร ับจำานองหรือบุคคลผู้เรียกรูองเอา

คดีเรียกรูองเอาทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันนั้นก็ดี ฤๅมีเหตุอน
ั
ทรัพย์สน
ิ ที่ขายนั้นข่้ว่าจะฟู องเป็ นคดีข้ น
ึ ก็ดี หรือมีเหตุอน
ั
สมควรใหูผู้ซอเชื
ื้
่ อว่าจะถ้กข่้เช่นนั้นก็ดี ท่านว่าผู้ซอก็
ื้ ชอบ ควรเชื่อว่าจะถ้กข่้เช่นนั้นก็ดี ผู้ซอก็
ื้ ชอบที่จะยึดหน่วง

ที่จะยึดหน่วงราคาไวูท้ งั หมดฤๅบางส่วนไดูดุจกัน จนกว่าผู้ ราคาไวูท้ งั หมดหรือบางส่วนไดูดุจกันจนกว่าผู้ขายจะไดู
ขายจะไดูบำาบัดภัยอันนั้นใหูส้ น
ิ ไปแลูว ฤๅจนกว่าผู้ขายจะ

บำาบัดภัยอันนั้นใหูส้ น
ิ ไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่

๔๙๐

๔๙๐

เวลาใด ท่านใหูสน
ั นิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอันเดียวกันนั้น

เวลาใด ท่านใหูสน
ั นิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอันเดียวกันนั้น

หาประกันทีส
่ มควรใหูไดู
-

ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้น

เองเปนเวลากำาหนดใชูราคา

CHAPTER IV.

สมควรใหูไดู

ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูส่งมอบทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายนั้น

เองเป็ นเวลากำาหนดใชูราคา

หมวด ๔ การซือ
้ ขายเฉภาะบางอย่าง

หมวด ๔ การซือ
้ ขายฉะเพาะบางอย่าง

ส่วนที่ ๑ ขายฝาก

ส่วนที่ ๑ ขายฝาก

OF SOME PARTICULAR KINDS OF SALES.
[Part] I.—SALE WITH RIGHT OF REDEMPTION.
Ob.429

๔๙๑

Sale with right of redemption is a contract of
อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้ อขายซึ่งกรรมสิทธิใ์ น
sale whereby the ownership of the property sold ทรัพย์สน
ิ ตกไปยังผู้ซอ
ื้ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่
passes to the buyer subject to a special agreement ทรัพย์น้ น
ั คืนไดู
that the seller can redeem that property.
Ob.430

If the property is not redeemed within the

๔๙๒

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายฝากนั้น ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดใน

๔๙๑

อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้ อขายซึ่งกรรมสิทธิใ์ น

ทรัพย์สน
ิ ตกไปยังผู้ซอ
ื้ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่
ทรัพย์น้ น
ั คืนไดู

๔๙๒

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายฝากนั้น ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดใน

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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พ.ศ. ๒๔๗๑

สัญญาก็ดี ฤาภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไวูก็ดี ท่านใหู

สัญญาก็ดี หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไวูก็ดี ท่าน

๔๙๓

๔๙๓

ถือเปนอันว่ากรรมสิทธิไ์ ม่เคยตกไปแก่ผู้ซอเลย
ื้

The parties may agree that the buyer shall not
ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซอจำ
ื้ าหน่าย
dispose of the property sold. If he disposes of it ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซอจำ
ื้ าหน่ายทรัพย์สน
ิ
contrary to his obligation, he shall be liable to the นั้นฝ่ าฝื นสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสีย
seller for any injury resulting thereby.
หายใดๆ อันเกิดแต่การนั้น

Ob.433

(14)
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period fixed by the contract or by law, its
ownership is deemed to have been vested in the
buyer from the time of sale.

TITLE I. — SALE.

ใหูถือเป็ นอันว่ากรรมสิทธิไ์ ม่เคยตกไปแก่ผู้ซอเลย
ื้

ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซอจำ
ื้ าหน่าย

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซอจำ
ื้ าหน่ายทรัพย์สน
ิ
นั้นฝ่ าฝื นสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสีย
หายใดๆ อันเกิดแต่การนั้น

๔๙๔

๔๙๔

๔๙๕

๔๙๕

๔๙๖

๔๙๖

The right of redemption cannot be exercised later
ท่านหูามมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพูน
ท่านหูามมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพูน
than :
เวลาดัง่ จะกล่าวต่อไปนี้
เวลาดัง่ จะกล่าวต่อไปนี้
1) Ten years after the time of the sale in case of
(๑) ถูาเปนอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปี นับแต่เวลาซื้ อ (๑) ถูาเป็ นอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปี นับแต่เวลาซื้ อ
immovable property or of movable structures
ขาย
ขาย
sold with the land on which they are erected.
2) One year after the time of the sale in case of (๒) ถูาเปนสังหาริมทรัพย์ กำาหนดปี หนึ่งนับแต่เวลาซื้ อ (๒) ถูาเป็ นสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสามปี นับแต่เวลาซื้ อ
movable property.
ขาย
ขาย
Ob.434

If a longer period is provided in the contract, it
ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่าซึ่งกล่าวมาใน
ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้น ท่านใหูลด
shall be reduced to ten years and one year
มาตราก่อนไซรู ท่านใหูลดลงมาเปนสิบปี และปี หนึ่งตาม ลงมาเป็ นสิบปี และสามปี ตามประเภททรัพย์
respectively.
ประเภททรัพย์
Ob.435

If a shorter period than ten years or one year is
ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่ตำ่ากว่าสิบปี ฤๅตำ่ากว่าปี
ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่ตำ่ากว่าสิบปี หรือสามปี ไซรู
provided in the contract, the time cannot be
หนึ่งตามประเภททรัพย์ ท่านว่าหาอาจจะขยายเวลานั้นใน ท่านว่าหาอาจจะขยายเวลานั้นในภายหลังไดูไม่
afterward extended.

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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ภายหลังไดูไม่
Ob.436

๔๙๗

๔๙๗

The right of redemption may be exercised only
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใชูไดูแต่บุคคลเหล่านี้
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใชูไดูแต่บุคคลเหล่านี้
by:
คือ
คือ
1) The original seller or his heirs, or
(๑) ผู้ขายเดิม ฤาทายาทของผู้ขายเดิม ฤา
(๑) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ
2) The transferee of the right, or
(๒) ผู้ร ับโอนสิทธิน้ น
ั ฤา
(๒) ผู้ร ับโอนสิทธิน้ น
ั หรือ
3) Any person expressly allowed to redeem by
(๓) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวูโดยเฉภาะว่าใหูเปนผู้ไถ่
(๓) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวูโดยฉะเพาะว่าใหูเป็ นผู้ไถ่
the contract.
ไดู

Ob.437

๔๙๘

ไดู

๔๙๘

The right of redemption may be exercised only
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใชูไดูเฉภาะต่อบุคคล
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใชูไดูฉะเพาะต่อบุคคล
against:
เหล่านี้ คือ
เหล่านี้ คือ
1) The original buyer or his heirs, or
(๑) ผู้ซอเดิ
ื้
ม ฤาทายาทของผู้ซอเดิ
ื้
ม ฤา
(๑) ผู้ซอเดิ
ื้
ม หรือทายาทของผู้ซอเดิ
ื้
ม หรือ
2) The transferee of the property or of a right
ิ
(๒) ผูร้ ับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สิน
on the property, provided that, in case of movable (๒) ผูร้ ับโอนทรัพย์สิน ฤารับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สน
นั้น แต่ในขูอนี้ถูาเปนสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดู
นั้น แต่ในขูอนี้ถูาเป็ นสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดู
property, he knew at the time of transfer that such
property was subject to a right of redemption.
ต่อเมื่อผูร้ ับโอนไดูรู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สน
ิ ตกอย่้
ต่อเมื่อผูร้ ับโอนไดูรู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สน
ิ ตกอย่้
ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน

Ob.438

ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน

๔๙๙

๔๙๙

๕๐๐

๕๐๐

If no price of redemption is fixed, the property
สินไถ่น้ น
ั ถูาไม่ไดูกำาหนดกันไวูว่าเท่าใดไซรู ท่านใหูไถ่
สินไถ่น้ น
ั ถูาไม่ไดูกำาหนดกันไวูว่าเท่าใดไซรู ท่านใหูไถ่
may be redeemed by reimbursing the price of the ตามราคาที่ขายฝาก
ตามราคาที่ขายฝาก
sale.
Ob.439

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

ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซอไดู
ื้
ออกไปนั้น ผู้

ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซอไดู
ื้
ออกไปนั้น ผู้

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซอพรู
ื้
อมกับสินไถ่

ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซอพรู
ื้
อมกับสินไถ่

๕๐๑

๕๐๑

เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซอไซรู
ื้
ท่านว่าผู้ซอจะ
ื้

ทำาใหูเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซอไซรู
ื้
ท่านว่าผู้

๕๐๒

๕๐๒

ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ น
ั ผู้ไถ่พึงออกใชู

ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ น
ั ผู้ไถ่พึงออกใชู

The property must be returned in the condition
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งไถ่น้ น
ั ท่านว่าตูองส่งคืนตามสภาพที่เปนอ
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งไถ่น้ น
ั ท่านว่าตูองส่งคืนตามสภาพที่เป็ น
in which it is at the time of redemption.
ย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สน
ิ นั้นถ้กทำาลาย ฤาทำาใหู อย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินนั้นถ้กทำาลายหรือ
ตูองใชูค่าสินไหมทดแทน
Ob.441

ซื้ อจะตูองใชูค่าสินไหมทดแทน

The person who redeems the property recovers
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งไถ่น้ น
ั ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูร ับคืนไป
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งไถ่น้ น
ั ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูร ับคืนไป
it free from any rights created by the original
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซอเดิ
ื้
ม ฤๅทายาท ฤๅผู้ร ับ
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซอเดิ
ื้
ม หรือทายาท หรือ
buyer or his heirs or transferees before
โอนจากผู้ซอเดิ
ื้
มก่อใหูเกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่
ผู้ร ับโอนจากผู้ซอเดิ
ื้
มก่อใหูเกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่
redemption, provided that any lease made by
อนึ่ง การเช่าทรัพย์สินอันไดูลงทะเบียนต่อพนักงาน
ถูาว่าเช่าทรัพย์สินที่อย่้ในระหว่างขายฝาก อันไดูจด
them in writing shall remain valid for not more
เจูาน่าทีน
่ ้น
ั หากมิใช่ทาำ ขึ้นเพื่อจะใหูเสียหายแก่ผู้ขายแลูว ทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจูาหนูาที่แลูวไซรู ท่านว่าการเช่า
than one year after the redemption.
ท่านว่ากำาหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออย่อ
้ ีกเพียงใด ก็ใหูคง นั้น หากมิไดูทำาขึ้นเพื่อจะใหูเสียหายแก่ผู้ขาย กำาหนด
เปนอันสมบ้รณ์อย่้เพียงนั้น แต่มิใหูเกินกว่าปี หนึ่ง
[Part] II. — SALE BY SAMPLE. — SALE ON

ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำา

APPROVAL.
Ob.442

๕๐๓

พรรณนา ขายเผื่อชอบ

In a sale by sample, the seller is bound to deliver
ในการขายตามตัวอย่างนั้น ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
property or properties corresponding to the
ทรัพย์สน
ิ ใหูตรงตามตัวอย่าง
sample.
ในการขายตามคำาพรรณนา ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ
If the sample is lost or damaged, the burden of

เวลาเช่ายังคงมีเหลืออย่้อีกเพียงใด ก็ใหูคงเป็ นอัน
สมบ้รณ์อย่้เพียงนั้น แต่มิใหูเกินกว่าปี หนึ่ง

ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำา
๕๐๓

พรรณนา ขายเผื่อชอบ

ในการขายตามตัวอย่างนั้น ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ

ทรัพย์สน
ิ ใหูตรงตามตัวอย่าง

ในการขายตามคำาพรรณนา ผู้ขายจำาตูองส่งมอบ

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE I. — SALE.

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
proof that the property delivered does not
correspond to the sample lies on the buyer.
Ob.443

A sale on approval is a sale made on condition
that the buyer shall have the opportunity to
examine the property before acceptance.
Ob.445

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
whether he accepts the property or not.
Ob.446

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.
Ob.447

When the property has been delivered to the
buyer in order that he may examine it, the sale is

พ.ศ. ๒๔๗๑

ทรัพย์สน
ิ ใหูตรงตามคำาพรรณนา

ทรัพย์สน
ิ ใหูตรงตามคำาพรรณนา

๕๐๔

๕๐๔

The liability on account of non-correspondence
ในขูอรับผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างฤาไม่
to the sample is extinguished by prescription one ตรงตามคำาพรรณนานั้น ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูน
year after delivery.
กำาหนดปี หนึง่ นับแต่เวลาส่งมอบ
Ob.444

(17)

ในขูอรับผิดเพื่อการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างหรือไม่

ตรงตามคำาพรรณนานั้น ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูน
กำาหนดปี หนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ

๕๐๕

๕๐๕

ว่าใหูผู้ซอไดู
ื้
มีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สน
ิ ก่อนรับซื้ อ

ว่าใหูผู้ซอไดู
ื้
มีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สน
ิ ก่อนรับซื้ อ

๕๐๖

๕๐๖

ขายอาจกำาหนดเวลาอันสมควร และบอกกล่าวแก่ผู้ซอใหู
ื้

ขายอาจกำาหนดเวลาอันสมควร และบอกกล่าวผู้ซอใหู
ื้

๕๐๗

๕๐๗

ถูาผู้ซอไม่
ื้
ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดในสัญญาก็ดี ใน

นั้น ถูาผู้ซอไม่
ื้
ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดไวูโดยสัญญา

นอันระงับสิ้นไป

ผู้ขายย่อมไม่มีความผ้กพันต่อไป

อันว่าขายเผื่อชอบนั้น คือการซื้ อขายกันโดยมีเงื่อนไข

การตรวจด้ทรัพย์สน
ิ นั้น ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้

ตอบภายในกำาหนดนั้นไดูว่าจะรับซื้ อฤาไม่

ทรัพย์สน
ิ อันผู้ซอจะพึ
ื้
งตรวจด้ก่อนผู้ขายจะส่งมอบนั้น

คำาบอกกล่าวของผู้ขายก็ดี ท่านว่าสัญญาซื้ อขายนั้นก็เป

อันว่าขายเผื่อชอบนั้น คือการซื้ อขายกันโดยมีเงื่อนไข

การตรวจด้ทรัพย์สน
ิ นั้น ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้

ตอบภายในกำาหนดนั้นไดูว่าจะรับซื้ อหรือไม่

ทรัพย์สน
ิ อันผู้ซอจะพึ
ื้
งตรวจด้ก่อนที่จะส่งมอบแก่กัน

หรือโดยพระเพณี หรือโดยคำาบอกกล่าวของผู้ขาย ท่านว่า

๕๐๘

๕๐๘

การซื้ อขายย่อมเปนอันบริบ้รณ์ในกรณีต่อไปนี้ คือ

การซื้ อขายย่อมเป็ นอันสมบ้รณ์ในกรณีต่อไปนี้ คือ

เมื่อทรัพย์สน
ิ นั้น ไดูส่งมอบแก่ผู้ซอเพื
ื้
่ อใหูตรวจด้แลูว

เมื่อทรัพย์สน
ิ นั้น ไดูส่งมอบแก่ผู้ซอเพื
ื้
่ อใหูตรวจด้แลูว

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

TITLE I. — SALE.

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
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.

(๑) ถูาผู้ซอมิ
ื้ ไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้ อภายในเวลาที่
กำาหนดไวูในสัญญา ฤาโดยคำาบอกกล่าว ฤา

(๒) ถูาผู้ซ่ อ
ื ไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในเวลาดัง่ กล่าวมา

(๑) ถูาผู้ซอมิ
ื้ ไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้ อภายในเวลาที่
กำาหนดไวูโดยสัญญา หรือโดยพระเพณี หรือโดยคำา
บอกกล่าว หรือ

(๒) ถูาผู้ซ่ อ
ื ไม่ส่งทรัพย์สน
ิ คืนภายในเวลาดัง่ กล่าวมา

ฤา

(๓) ถูาผู้ซอใชู
ื้
ราคาทรัพย์สน
ิ นั้นสิ้นเชิง หรือแต่บาง

อันเปนปริยายว่ารับซื้ อของนั้น

(๔) ถูาผู้ซอจำ
ื้ าหน่ายทรัพย์สน
ิ หรือทำาประการอื่นอย่าง

(๔) ถูาผู้ซอจำ
ื้ าหน่ายทรัพย์สิน ฤาทำาประการอื่นอย่างใด

๕๐๙

พ.ศ. ๒๔๗๑

นั้น ฤา

(๓) ถูาผู้ซอใชู
ื้
ราคาทรัพย์สินนั้นสิ้นเชิง ฤาแต่บางส่วน

[Part] IV. — SALE BY AUCTION.
Ob.453

(18)

ส่วนที่ ๓ ขายทอตลาด

นั้น หรือ

ส่วน หรือ

ใดอันเป็ นปริยายว่ารับซื้ อของนั้น

๕๐๙

ส่วนที่ ๓ ขายทอตลาด

A sale by auction is complete when the
การขายทอดตลาดย่อมบริบ้รณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง
การขายทอดตลาดย่อมบริบ้รณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง
auctioneer announces its completion by the fall of ความตกลงดูวยเคาะไมู ฤาดูวยกิร ิยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ความตกลงดูวยเคาะไมู หรือดูวยกิร ิยาอื่นอย่างใดอย่าง
the hammer or in any other customary manner.
ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถูายังมิไดูแสดง หนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถูายังมิไดู
เช่นนั้นอย่้ตราบใด ท่านว่าผู้สรู้ าคาจะถอนคำาสูร้ าคาของ

แสดงเช่นนั้นอย่้ตราบใด ท่านว่าผู้สรู้ าคาจะถอนคำาสูร้ าคา

๕๑๐

๕๑๐

๕๑๑

๕๑๑

ตนเสียก็ยังถอนไดู
Ob.454

ของตนเสียก็ยังถอนไดู

A buyer at a sale by auction is bound by the
ผู้ซอในการขายทอดตลาดจะตู
ื้
องทำาตามคำาโฆษนาบอก
ผู้ซอในการขายทอดตลาดจะตู
ื้
องทำาตามคำาโฆษณา
clauses of the notice advertising the sale and by ขาย และตามความขูออื่นๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดไดูแถลงก่อน บอกขาย และตามความขูออื่นๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดไดูแถลง
any other statements made by the auctioneer
เผดิมการสูร้ าคาทรัพย์สินเฉภาะรายไป
ก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินฉะเพาะรายไป
before opening the bidding for each particular lot.
Ob.455

The auctioneer cannot bid at an auction

ท่านหูามมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา ฤาใชูใหูผู้หนึ่งผู้ใด

ท่านหูามมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา หรือใชูใหูผู้หนึ่งผู้

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.456

ใดเขูาสู้ราคา ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็ นผู้อำานวยการเอง

๕๑๒

๕๑๒

๕๑๓

The auctioneer can withdraw property from the
เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ส้งสุดนั้นยังไม่
auction whenever he thinks that the highest bid is เพียงพอ ผูท
้ อดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอด
insufficient.
ตลาดไดู
Ob.458

๕๑๔

A bidder ceases to be bound by his bid as soon
ผู้สรู้ าคาย่อมพูนความผ้กพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะ
as a higher bid is made, whatever be the validity เมื่อผู้อ่ น
ื สู้ราคาส้งขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อ่ น
ื สู้น้ น
ั จะสมบ้รณ์
of such higher bid, or as soon as the lot is
ฤามิสมบ้รณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอน
withdrawn from the auction.
ทรัพย์สน
ิ รายนั้นจากการทอดตลาดผู้สรู้ าคาก็พูนความ
ผ้กพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน
Ob.459

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.
Ob.460

พ.ศ. ๒๔๗๑

เขูาสู้ราคา ในการทอดตลาดซึ่งตนเปนผู้อำานวยการเอง

The seller cannot bid or employ any person to
ท่านหูามมิใหูผู้ขายเขูาสู้ราคาเอง ฤาใชูใหูผู้หนึ่งผู้ใด
bid, unless it be expressly stated in the
เขูาสู้ราคา เวูนแต่จะไดูแถลงไวูโดยเฉภาะในคำาโฆษนาบ
advertisement of the auction that he has such
อกการทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเขูาสู้ราคาดูวย
right.
The seller within the meaning of this section is
the person whose property is sold.
Ob.457

(19)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
conducted by himself.

TITLE I. — SALE.

ท่านหูามมิใหูผู้ขายเขูาสู้ราคาเอง หรือใชูใหูผู้หนึ่งผู้ใด

เขูาสู้ราคา เวูนแต่จะไดูแถลงไวูโดยฉะเพาะในคำาโฆษณา

บอกการทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเขูาสู้ราคาดูวย

๕๑๓

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ส้งสุดนั้นยังไม่

เพียงพอ ผูท
้ อดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอด
ตลาดไดู

๕๑๔

ผู้สรู้ าคาย่อมพูนความผ้กพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะ

เมื่อผู้อ่ น
ื สู้ราคาส้งขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อ่ น
ื สู้น้ น
ั จะสมบ้รณ์
หรือมิสมบ้รณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอน

ทรัพย์สน
ิ รายนั้นจากการทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พูนความ
ผ้กพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน

๕๑๕

๕๑๕

บริบ้รณ์ ฤาตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณาบอกขาย

บริบ้รณ์ หรือตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณาบอกขาย

๕๑๖

๕๑๖

ผู้สรู้ าคาส้งสุดตูองใชูราคาเปนเงินสด เมื่อการซื้ อขาย

ผู้สรู้ าคาส้งสุดตูองใชูราคาเป็ นเงินสด เมื่อการซื้ อขาย

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.461

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.

(20)

พ.ศ. ๒๔๖๗

พ.ศ. ๒๔๗๑

ถูาผู้สรู้ าคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้

ถูาผู้สรู้ าคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้

Draft (1919)
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.

TITLE I. — SALE.

ทอดตลาดเอาทรัพย์สน
ิ นั้นออกขายอีกซำ้าหนึ่ง ถูาและไดู

ทอดตลาดเอาทรัพย์สน
ิ นั้นออกขายอีกซำ้าหนึ่ง ถูาและไดู

เดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นตูองรับผิดในส่วนที่ขาด

เดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นตูองรับผิดในส่วนที่ขาด

เงินเปนจำานวนสุทธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดชั้น

เงินเป็ นจำานวนสุทธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดชั้น

๕๑๗

๕๑๗

อย่้ เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทใน

อย่้ เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทใน

ตูองรับผิด

จะตูองรับผิด

ถูาเงินรายไดูในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดคูางชำาระ

มาตรา ๕๑๕ ฤามาตรา ๕๑๖ ไซรู ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะ

ถูาเงินรายไดูในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดคูางชำาระ

มาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซรู ท่านว่าผู้ทอดตลาด

