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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.

อันว่าซื้ อขายน้ัน เปนสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่า
ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิค์ือความเปนเจูาของทรัพย์สินใหูแก่
บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่าผู้ซ้ือ และผู้ซื้ อตกปากลงว่าจะ
ใชูราคาทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้ขาย

อน่ึงสิทธิ ท่านก็นับว่าเปนทรัพย์สินซึ่งขายกันไดู

อนัว่าซื้ อขายน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่าผู้
ขาย โอนกรรมสิทธิแ์ห่งทรัพย์สินใหูแก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 
เรียกว่าผู้ซ้ือ และผู้ซื้ อตกลงว่าจะใชูราคาทรัพย์สินน้ันใหู
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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การทีค่่้กรณีฝ่ายหน่ึงใหูคำามัน่ไวูก่อนวา่จะซื้ อฤๅขายน้ัน

จะมีผลเปนการซื้ อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงไดูบอกกล่าว
ความจำานงว่าจะทำาการซื้ อขายน้ันใหูสำาเร็จตลอดไป และ
คำาบอกกล่าวเช่นน้ันไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน่แลูว

ถูาในคำามัน่มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น
น้ันไซรู ท่านว่าบุคคลผู้ใหูคำามัน่จะกำาหนดเวลาพอสมควร 
และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงใหูตอบมาเปน
แนน่อนภายในเวลากำาหนดน้ันก็ไดู ว่าจะทำาการซื้ อขายใหู
สำาเร็จตลอดไปฤๅไม่ ถูาและไม่ตอบเปนแนน่อนภายใน
กำาหนดเวลาน้ันไซรู คำามัน่ซึ่งไดูใหูไวูก่อนน้ันก็เปนอันไรู
ผล

การที่ค่้กรณีฝ่ายหน่ึงใหูคำามัน่ไวูก่อนว่าจะซื้ อหรือขาย
น้ัน จะมีผลเป็นการซื้ อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงไดูบอก
กล่าวความจำานงว่าจะทำาการซื้ อขายน้ันใหูสำาเร็จตลอดไป 
และคำาบอกกล่าวเช่นน้ันไดูไปถึงบุคคลผู้ใหูคำามัน่แลูว

ถูาในคำามัน่มิไดูกำาหนดเวลาไวูเพื่อการบอกกล่าวเช่น
น้ันไซรู ท่านวา่บุคคลผู้ใหูคำามัน่จะกำาหนดเวลาพอสมควร 
และบอกกล่าวไปยังค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงใหูตอบมาเป็น
แน่นอนภายในเวลากำาหนดน้ันก็ไดู ว่าจะทำาการซื้ อขายใหู
สำาเร็จตลอดไปหรือไม่ ถูาและไม่ตอบเป็นแนน่อนภายใน
กำาหนดเวลาน้ันไซรู คำามัน่ซึ่งไดูใหูไวูก่อนน้ันก็เป็นอนัไรู
ผล

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

sale is referred hereafter as the time of the sale.

เมื่อกล่าวต่อไปเบื้ องน่าถึงเวลาซื้ อขาย ทา่น
หมายความว่าเวลาซึ่งทำาสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

เมื่อกล่าวต่อไปเบื้ องหนูาถึงเวลาซื้ อขาย ท่าน
หมายความวา่เวลาซึ่งทำาสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

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.

การซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาใหูถ้กตูองตาม
กฎหมายและกฎขูอบังคับสำาหรับการน้ันแลูว ท่านว่าเปน
โมฆะ

วิธีน้ีใหูใชูถึงซื้ อขายเรือกำาป่ัน ฤๅเรือมีรวางตั้งแต่หก
ตันข้ึนไป เรือกลไฟ เรือยนต์มรีวาง[ตั้ง]แตหู่าตันข้ึนไป 
ทั้งซื้ อขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อน่ึง สัญญาจะขายฤๅจะซื้ อทรัพย์สินอยา่งใดๆ ดังว่า
มาน้ีก็ดี คำามัน่ในการซื้ อขายทรัพย์สินเช่นว่าน้ันก็ดี ถูามิ

การซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์ ถูามิไดูทำาเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนาูที่ไซรู ท่านว่าเป็นโมฆะ 
วิธีน้ีใหูใชูถึงซื้ อขายเรือกำาป่ันหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตัน
ข้ึนไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หูาตนัข้ึนไป 
ทั้งซื้ อขายแพและสัตว์พาหนะดูวย

อน่ึง สัญญาจะขายหรือจะซื้ อทรัพย์สินอย่างใดๆ ดัง่ว่า
มาน้ีก็ดี คำามัน่ในการซื้ อขายทรัพย์สินเช่นว่าน้ันก็ดี ถูา
มิไดูมหีลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใดลงลายมือชื่อ
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ไดูทำาเปนหนังสือ ฤๅมิไดูวางงานมัดจำา ฤๅมิไดูชำาระหน้ีบาง
ส่วนแลูว ทา่นว่าเปนโมฆะ

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

บทบัญญัติที่กลา่วมาในวรรคก่อนน้ี ท่านใหูใชูบังคับถึง
สัญญาซื้ อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาหาูรูอย
บาท หรือกว่าน้ันข้ึนไปดูวย

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

both parties equally.

ค่าฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซื้ อขายน้ัน ผู้ซื้ อผู้ขายพึง
ออกใชูเท่ากนัทั้งสองฝ่าย

คา่ฤชาธรรมเนียมทำาสัญญาซื้ อขายน้ัน ผู้ซื้ อผู้ขายพึง
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
ยังผู้ซื้ อในขณะเมื่อสัญญาซื้ อขายสำาเร็จบริบ้รณ์

กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินที่ขายน้ัน ย่อมโอนไปยังผู้ซื้ อ
ตั้งแต่ขณะเมื่อไดูทำาสัญญาซื้ อขายกัน

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.

ถูาสัญญาซื้ อขายมีเง่ือนไข ฤๅเง่ือนเวลาบังคับไวู ท่าน
ว่ากรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะไดูเปน
ไปตามเง่ือนไข ฤๅถึงกำาหนดเง่ือนเวลาน้ัน

ถูาสัญญาซื้ อขายมีเง่ือนไข 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 

ในการซื้ อขายทรัพย์สินเปนประเภทน้ัน ท่านวา่
กรรมสิทธิย์ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย ฤๅนับ ชัง่ ตวง 
วัด ฤๅคัดเลือก ฤๅทำาโดยวิธีอื่นเพื่อใหูบ่งตัวทรัพย์สินน้ัน

ในการซื้ อขายทรัพย์สินซึ่งมิไดูกำาหนดลงไวูแนน่อนน้ัน
ทา่นว่ากรรมสทิธิย์ังไม่โอนไปจนกว่าจะไดูหมาย หรือนับ 
ชัง่ ตวง วัด หรอืคัดเลือก หรือทำาโดยวิธีอื่นเพื่อใหูบ่งตัว
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selected or its identity has been otherwise 

rendered certain.

ออกเปนแนน่อนแลูว ทรัพย์สนิน้ันออกเป็นแนน่อนแลูว
ในการซื้ อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถูาผู้ขายยังจะตูอง

นับ ชัง่ ตวง วดั หรือทำาการอย่างอื่น หรือทำาสิ่งหน่ึงสิ่งใด
อนัเกี่ยวแก่ทรัพย์สนิเพื่อใหูรู้กำาหนดราคาทรัพย์สนิน้ัน
แน่นอน ท่านว่ากรรมสทิธิย์ังไม่โอนไปยังผู้ซื้ อจนกว่าการ
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.

ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สนิซึ่งขายน้ันใหูแก่ผู้ซื้ อ ผู้ขายจำาตูองส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายน้ันใหแูก่ผู้ซื้ อ

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
เปนผลใหูทรัพย์สนิน้ันไปอย่้ในเง้ือมมือของผู้ซื้ อ

การส่งมอบน้ันจะทำาอย่างหน่ึงอย่างใดก็ไดูสุดแต่ว่า
เป็นผลใหูทรัพย์สินน้ันไปอย่้ในเง้ือมมือของผู้ซื้ อ

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.

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สินซึ่งขายน้ันจากที่
แห่งหน่ึงไปถึงอีกแห่งหน่ึงไซรู ทา่นว่าการส่งมอบย่อม
สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สนิน้ันใหูแก่ผู้ขนส่ง

ถูาในสัญญากำาหนดว่าใหูส่งทรัพย์สนิซึ่งขายน้ันจากที่
แห่งหน่ึงไปถึงอีกแห่งหน่ึงไซรู ท่านวา่การส่งมอบย่อม
สำาเร็จ เมื่อไดูส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูแก่ผู้ขนส่ง

Ob.402 ๔๖๔ ๔๖๔
The property sold must be delivered in such ทรัพย์สินซึ่งขายน้ัน ตูองส่งมอบใหูตามสภาพที่เปนอย่้ คา่ขนส่งทรัพย์สินซึ่งไดูซื้ อขายกันไปยังที่แห่งอื่น
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condition as it was at the time of the sale. ในเวลาซื้ อขาย นอกจากสถานที่อันพึงชำาระหน้ีน้ัน ผู้ซื้ อพึงออกใชู

- ๔๖๕ ๔๖๕
ในการซื้ อขายสังหาริมทรัพย์น้ัน

(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา
ไวู ท่านวา่ผู้ซื้ อจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้
ซื้ อรับเอาทรัพย์สินน้ันไวู ผู้ซื้ อก็ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ทา่นว่าผู้ซื้ อจะรับเอาทรัพย์สินน้ันไวูแต่เพียงตาม
สัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัดเสีย
ทั้งหมดไม่รับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซื้ อรับเอา
ทรัพย์สนิอันเขาส่งมอบเช่นน้ันไวูทั้งหมด ผู้ซื้ อก็
ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู 
ระคนกับทรัพย์สินอยา่งอื่นอันมิไดรูวมอย่้ในขูอ
สัญญาไซรู ทา่นว่าผู้ซื้ อจะรับเอาทรัพย์สินไวูแต่
ตามสัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู ฤๅจะปัด
เสียทั้งหมดก็ไดู

ในการซื้ อขายสังหาริมทรัพย์น้ัน
(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนูอยกว่าที่ไดูสัญญา

ไวู ท่านว่าผู้ซื้ อจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ไดู แต่ถูาผู้
ซื้ อรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวู ผู้ซื้ อก็ตูองใชูราคาตาม
ส่วน

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ไดูสัญญาไวู
ท่านว่าผู้ซื้ อจะรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวูแต่เพียงตาม
สัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู หรือจะปัดเสีย
ทั้งหมดไม่รับเอาไวูเลยก็ไดู ถูาผู้ซ้ือรับเอา
ทรัพย์สินอนัเขาส่งมอบเช่นน้ันไวูทั้งหมด ผู้ซื้ อก็
ตูองใชูราคาตามส่วน

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ไดูสัญญาไวู 
ระคนกับทรัพย์สนิอย่างอื่นอนัมิไดูรวมอย่้ในขูอ
สัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะรับเอาทรัพย์สนิไวูแต่
ตามสัญญา และนอกกว่าน้ันปัดเสียก็ไดู หรือจะปัด
เสียทั้งหมดก็ไดู

- ๔๖๖ ๔๖๖
ในการซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์น้ัน หากว่าไดรูะบุ

จำานวนเน้ือที่ทั้งหมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนินูอย
ฤๅมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะปัดเสีย ฤๅจะ
รับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก

ในการซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์น้ัน หากว่าไดูระบุ
จำานวนเน้ือที่ทั้งหมดไวู และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนอูยห
รือมากไปกว่าที่ไดูสัญญาไซรู ท่านว่าผู้ซื้ อจะปัดเสีย หรือ
จะรับเอาไวูและใชูราคาตามส่วนก็ไดู ตามแต่จะเลือก
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อน่ึง ถูาขาดตกบกพร่องฤๅลำ้ าจำานวนไม่เกินกว่ารูอยละ

หูาแห่งเน้ือทีท่ั้งหมดอันไดรูะบุไวูน้ันไซรู ทา่นว่าผู้ซื้ อจำา
ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่วา่ผู้ซื้ ออาจจะเรียกใหู
เพิกถอนสัญญาซื้ อขายเสียไดใูนเมื่อขาดตกบกพร่องฤๅลำ้ า
จำานวนถึงขนาด ซึ่งจะหูามใจผู้ซ้ือมิใหูเขูาทำาสัญญาน้ัน
เสียแต่ตูนมือแลูว

อน่ึง ถูาขาดตกบกพร่องหรือลำ้ าจำานวนไม่เกินกว่ารอูย
ละหาูแห่งเน้ือที่ทั้งหมดอนัไดูระบุไวูน้ันไซรู ท่านวา่ผู้ซื้ อจำา
ตูองรับเอาและใชูราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้ ออาจจะเลิก
สัญญาเสียไดูในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือลำ้ าจำานวนถึง
ขนาด ซึ่งหากผู้ซื้ อไดูทราบก่อนแลูวคงจะมิไดูเขูาทำา
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 ฤๅผู้ซื้ อ
เปนคนลูมละลายแลูวในเวลาซื้ อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี ฤๅผู้
ซื้ อกระทำาใหหูลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงินน้ัน
เสื่อมเสีย ฤๅลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมีกำาหนด
เง่ือนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สิน
ซึ่งขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซื้ อจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือลูมละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซื้ อ
เป็นคนลูมละลายแลูวในเวลาซื้ อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี 
หรือผู้ซื้ อกระทำาใหูหลักทรัพย์ที่ใหูไวูเพื่อประกันการใชูเงิน
น้ันเสื่อมเสีย หรือลดนูอยลงก็ดี ถึงแมูในสัญญาจะมี
กำาหนดเง่ือนเวลาใหูใชูราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วง
ทรัพย์สนิซึ่งขายไวูไดู เวูนแต่ผู้ซื้ อจะหาประกันที่สมควร
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 ผู้ขายซึ่งไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม
มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปน้ี แทน
ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหน้ีไดู คือมีจดหมายบอก
กล่าวไปยังผู้ซื้ อใหูใชูราคา และถูามีค่าอุปกรณ์ รวมทั้งค่า
อุปกรณ์ดูวย ภายในเวลาอันควร ซึ่งตูองกำาหนดลงไวูใน
คำาบอกกล่าวน้ันดูวย

ถูาผู้ซ้ือละเลยเสียไม่ทำาตามคำาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำา
ทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดไดู

ถูาผู้ซ้ือผิดนัด ผู้ขายซึ่งไดูยึดหน่วงทรัพย์สินไวูตาม
มาตราทั้งหลายที่กล่าวมาอาจจะใชูทางแกูต่อไปน้ี แทน
ทางแกูสามัญในการไม่ชำาระหน้ีไดู คือมีจดหมายบอก
กล่าวไปยังผู้ซื้ อใหูใชูราคากับทั้งค่าจับจ่ายเกี่ยวการภายใน
เวลาอนัควร ซึ่งตูองกำาหนดลงไวูในคำาบอกกล่าวน้ันดูวย

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 
แลูวส่งมอบเงินที่เหลือใหูแก่ผู้ซื้ อโดยพลนั

เมื่อขายทอดตลาดไดูเงินเป็นจำานวนสุทธิเท่าใด ใหูผู้
ขายหักเอาจำานวนที่คูางชำาระแก่ตนเพื่อราคาและค่าจับ
จ่ายเกี่ยวการน้ันไวู ถูาและยังมีเงินเหลอื ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้
ซื้ อโดยพลัน

[Part] II. — LIABILITY FOR DEFECTS. ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่อง ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำารุดบกพร่อง
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 

ในกรณีทีท่รัพย์สินซึ่งขายน้ันชำารุดบกพร่องอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเปนเหตุใหูเสื่อมราคา ฤๅเสื่อมความเหมาะสม
แก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชูเปนปกติก็ดี ประโยชนท์ี่มุ่งหมาย

ในกรณีที่ทรัพย์สนิซึ่งขายน้ันชำารุดบกพร่องอย่างหน่ึง
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 ท่านว่าผู้ซื่อมีทางแกูตามที่บัญญัติไวูใน
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) ถูาผู้ซ้ือไดูรู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซื้ อขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง ฤๅควรจะไดูรู้เช่นน้ัน หากไดูใชู
ความรมัดรวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องน้ัน เปนอันเห็นประจักษ์
แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้ อรับเอาทรัพย์สินน้ันไวู
โดยมิไดูอิดเอื้ อน

(๓) ถูาทรัพย์สนิน้ันไดูขายทอดตลาด

ผู้ขายย่อมไม่ตูองรับผิดในกรณีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือไดูรู้อย่้แลูวแต่ในเวลาซื้ อขายว่ามีความ

ชำารุดบกพร่อง หรือควรจะไดูรู้เช่นน้ัน หากไดูใชู
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดูแต่วิญญ้ชน

(๒) ถูาความชำารุดบกพร่องน้ัน เป็นอนัเห็นประจักษ์
แลูวในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้ อรับเอาทรัพย์สนิน้ันไวู
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 

หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้ อ
ในอนัจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้น้ันมี

หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้ อ
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.

สิทธิเหนือทรัพย์สนิที่ไดูซื้ อขายกันน้ันอย่้ในเวลาซื้ อขายก็
ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะตูองรับผิด
ในผลอนัน้ัน

สทิธิเหนือทรัพย์สินที่ไดูซื้ อขายกันน้ันอย่้ในเวลาซื้ อขายก็
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.

ถูาสิทธิของผู้ก่อการรบกวนน้ันผู้ซื้ อรู้อย่้แลูวในเวลาซื้ อ
ขาย ทา่นว่าผู้ขายไม่ตูองรับผิด

ถูาสทิธิของผู้ก่อการรบกวนน้ันผู้ซื้ อรู้อย่้แลูวในเวลาซื้ อ
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
ซื้ อกับบุคคลภายนอก ผู้ซื้ อชอบที่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย
เขูาเปนจำาเลยร่วมฤๅเปนโจทก์ร่วมกับผู้ซื้ อในคดีน้ันไดู 
เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยชี้ขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็นค่้กรณี
ทั้งหลายรวมไปเปนคดีเดียวกัน

เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธิน้ันเกิดเป็นคดีข้ึนระหว่างผู้
ซื้ อกับบุคคลภายนอก ผู้ซื้ อชอบที่จะขอใหูศาลเรียกผู้ขาย
เขูาเป็นจำาเลยร่วมหรือเป็นโจทก์ร่วมกับผู้ซื้ อในคดีน้ันไดู 
เพื่อศาลจะไดูวินิจฉัยชี้ขาดขูอพิพาทระหว่างผู้เป็นค่้กรณี
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
ซึ่งซื้ อขายกันน้ันหลุดไปจากผู้ซื้ อทั้งหมดไซรู ผู้ซื้ อชื่อว่า
ถ้กรอนสทิธิสิ้นเชิง

ถูาว่าทรัพย์สินซึ่งซื้ อขายกันหลุดไปจากผู้ซ้ือแต่บาง

ถูาทรัพย์สนิซึ่งซื้ อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้ อทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน เพราะเหตุการณ์รอนสิทธิก็ดี หรือ[ถูา]ว่า
ทรัพย์สนิน้ันตกอย่้ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด 
ซึ่งเป็นเหตุใหูเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่การ
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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 ผู้ซื้ อชื่อว่าถ้กรอนสทิธิแต่โดยส่วน

ในกรณีทั้งหลายเช่นว่าน้ัน ทา่นว่าผู้ซื้ อมีทางแก่ตาม
ความที่บัญญัติไวูในประมวลกฎหมายน้ี ลักษณการไม่ชำาระ
หน้ี

ที่จะใชู หรือเสื่อมความสะดวกในการใชูสอย หรือเสื่อม
ประโยชน์อนัพึงไดูแต่ทรัพย์สนิน้ัน และซ่ึงผู้ซื้ อหาไดูรู้ใน
เวลาซื้ อขายไม่ก็ดี 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 ฤๅถูาผู้ซื้ อไดู
ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก ฤๅยอมตามที่
บุคคลภายนอกเรียกรูองไซรู ท่านหูามมิใหูฟูองคดีในขูอ
รับผิดเพื่อการรอนสทิธิเมื่อพนูกำาหนดสามเดือนนับแต่วนั
คำาพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด ฤๅนับแต่วนัประนีประนอม 
ฤๅวนัที่ยอมตามบุคคลภายนอกเรียกรูองน้ัน

ถูาผู้ขายไม่ไดูเป็นค่้ความในคดีเดิม หรือถูาผู้ซื้ อไดู
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

ผู้ซื้ อไดูส้ญไปโดยความผิดของผู้ซื้ อเอง ฤๅ
(๒) ถูาผู้ซ้ือไม่ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย

พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ายผู้ซื้ อจะชะ
นะ ฤๅ

(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
ของผู้ซื้ อเสียเพราะความผิดของผู้ซื้ อเอง

แต่ถึงกรณีจะเปนอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
เรียกใหูเขูามาในคดแีละไม่ยอมเขูาว่าคดรี่วมเปนจำาเลย 
ฤๅร่วมเปนโจทก์กับผู้ซื้ อไซรู ท่านว่าผู้ขายคงตูองรับผิด

ผู้ขายไม่ตูองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดัง่
กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาไม่มีการฟูองคดี และผู้ขายพิส้จน์ไดูว่าสิทธิของ

ผู้ซื้ อไดูศ้นย์ไปโดยความผิดของผู้ซื้ อเอง หรือ
(๒) ถูาผู้ซ้ือไม่ไดูเรียกผู้ขายเขูามาในคดี และผู้ขาย

พิส้จน์ไดูว่าถูาไดูเรียกเขูามา[ใน]คดี ฝ่ายผู้ซื้ อจะชะ
นะ หรอื

(๓) ถูาผู้ขายไดูเขูามาในคดี แต่ศาลไดูยกคำาเรียกรูอง
ของผู้ซื้ อเสียเพราะความผิดของผู้ซื้ อเอง

แต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดี ถูาผู้ขายถ้กศาลหมาย
เรียกใหูเขูามาในคดีและไม่ยอมเขูาว่าคดีร่วมเป็นจำาเลย
หรือร่วมเป็นโจทก์กับผู้ซื้ อไซรู 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.

ค่้สัญญาซื้ อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่องฤๅเพื่อการรอนสิทธิก็ไดู

ค่ส้ัญญาซื้ อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ตูองรับผิด
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.

ผู้ซื้ อจำาตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูรับซื้ อและใชูราคา
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลักษณชำานะหน้ี

ผู้ซื้ อจำาตูองรับมอบทรัพย์สินที่ตนไดูรับซื้ อและใชูราคา
ตามขูอสัญญาซื้ อขาย

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 
ท่านว่าผู้ซื้ อจะตูองใชูราคาตามสมควรแก่เหตุ

อนัราคาทรัพย์สินที่ขายน้ัน จะกำาหนดลงไวูในสัญญา
ก็ไดู หรือจะปล่อยไปใหูกำาหนดกันดูวยวิธีอย่างใดอย่าง
หน่ึงดัง่ไดูตกลงกันไวูในสัญญาน้ันก็ไดู หรือจะถือเอาตาม
ทางการที่ค่้สัญญาประพฤติต่อกนัอย่้น้ันก็ไดู

ถูาราคามิไดูกำาหนดเด็ดขาดอย่างใดดัง่ว่ามาน้ันไซรู 
ทา่นว่าผู้ซื้ อจะตูองใชูราคาตามสมควร

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 ผู้ซื้ อชอบที่ยึดหน่วงราคาไวูไดูทั้งหมด
ฤๅแต่บางส่วน เวนแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือพบเห็นความชำารุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตน
ไดูรับซื้ อ ผู้ซื้ อชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ไดูชำาระไวูไดู
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
คดีเรียกรูองเอาทรัพย์สนิซึ่งซื้ อขายกันน้ันก็ดี ฤๅมีเหตุอัน
สมควรใหูผู้ซื้ อเชื่อว่าจะถ้กข้่เช่นน้ันก็ดี ท่านว่าผู้ซื้ อก็ชอบ
ที่จะยึดหน่วงราคาไวูทั้งหมดฤๅบางส่วนไดูดุจกัน จนกว่าผู้
ขายจะไดูบำาบัดภัยอันน้ันใหูสิ้นไปแลูว ฤๅจนกว่าผู้ขายจะ
หาประกันที่สมควรใหูไดู

ถูาผู้ซ้ือถ้กผู้รับจำานองหรือบุคคลผู้เรียกรอูงเอา
ทรัพย์สนิที่ขายน้ันข้่ว่าจะฟูองเป็นคดีข้ึนก็ดี หรือมีเหตุอนั
ควรเชื่อว่าจะถ้กข้่เช่นน้ันก็ดี ผู้ซื้ อก็ชอบที่จะยึดหน่วง
ราคาไวูทั้งหมดหรือบางส่วนไดูดุจกันจนกว่าผู้ขายจะไดู
บำาบัดภัยอนัน้ันใหูสิ้นไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่
สมควรใหูไดู

- ๔๙๐ ๔๙๐
ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหสู่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายน้ัน

เวลาใด ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเวลาอันเดียวกันน้ัน
เองเปนเวลากำาหนดใชูราคา

ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูส่งมอบทรัพย์สนิซึ่งขายน้ัน
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 คือสัญญาซื้ อขายซึ่งกรรมสิทธิใ์น
ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้ อ โดยมีขูอตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่
ทรัพย์น้ันคืนไดู

อนัว่าขายฝากน้ัน คือสัญญาซื้ อขายซึ่งกรรมสิทธิใ์น
ทรัพย์สนิตกไปยังผู้ซื้ อ 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.

ทรัพย์สินซึ่งขายฝากน้ัน ถูาไถ่ภายในเวลาที่กำาหนดใน
สัญญาก็ดี ฤๅภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดไวูก็ดี ท่านใหู
ถือเปนอันว่ากรรมสทิธิไ์ม่เคยตกไปแก่ผู้ซ้ือเลย

ทรัพย์สนิซึ่งขายฝากน้ัน 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 ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซื้ อจำาหน่าย
ทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซื้ อจำาหน่ายทรัพย์สิน
น้ันฝ่าฝืนสัญญาไซรู ก็ตูองรับผิดต่อผู้ขายในความเสีย
หายใดๆ อนัเกิดแต่การน้ัน

ในการขายฝาก ค่้สัญญาตกลงกันไม่ใหูผู้ซื้ อจำาหนา่ย
ทรัพย์สนิซึ่งขายฝากก็ไดู ถูาและผู้ซื้ อจำาหน่ายทรัพย์สนิ
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.

ท่านหูามมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สนิซึ่งขายฝากเมื่อพูน
เวลาดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถูาเปนอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปีนับแต่เวลาซื้ อ

ขาย
(๒) ถูาเปนสังหาริมทรัพย์ กำาหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาซื้ อ

ทา่นหาูมมิใหูใชูสิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพูน
เวลาดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถูาเป็นอสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสิบปีนับแต่เวลาซื้ อ

ขาย
(๒) ถูาเป็นสังหาริมทรัพย์ กำาหนดสามปีนับแต่เวลาซื้ อ
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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.

ถูาในสัญญามีกำาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่าซึ่งกล่าวมาใน
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) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวูโดยเฉภาะว่าใหูเปนผู้ไถ่ไดู

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

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) ผู้ซื้ อเดิม ฤๅทายาทของผู้ซื้ อเดิม ฤๅ
(๒) ผู้รับโอนทรัพย์สิน ฤๅรับโอนสทิธิเหนือทรัพย์สิน

น้ัน แต่ในขูอน้ีถูาเปนสังหาริมทรัพย์จะใชูสิทธิไดู

สทิธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใชูไดูฉะเพาะต่อบุคคล
เหล่าน้ี คือ 
(๑) ผู้ซื้ อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้ อเดิม 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.

ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึงผู้ซื้ อไดูออกไปน้ัน ผู้
ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซื้ อพรูอมกับสนิไถ่

ส่วนคา่ฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ัน ผู้ไถ่พึงออกใชู

คา่ฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึงผู้ซื้ อไดูออกไปน้ัน ผู้
ไถ่ตูองใชูใหูแก่ผู้ซื้ อพรูอมกับสินไถ่

ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์น้ัน ผู้ไถ่พึงออกใชู

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

in which it is at the time of redemption.

ทรัพย์สินซึ่งไถ่น้ัน ท่านวา่ตูองส่งคืนตามสภาพที่เปนอ
ย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินน้ันถ้กทำาลาย ฤๅทำาใหู
เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้ อไซรู ท่านวา่ผู้ซื้ อจะ
ตูองใชูค่าสินไหมทดแทน

ทรัพย์สนิซึ่งไถ่น้ัน ทา่นว่าตูองส่งคืนตามสภาพที่เป็น
อย่้ในเวลาไถ่ แต่ถูาหากว่าทรัพย์สินน้ันถ้กทำาลายหรือ
ทำาใหูเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้ อไซรู ท่านว่าผู้
ซื้ อจะตูองใชูค่าสินไหมทดแทน

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.

ทรัพย์สินซึ่งไถ่น้ัน ท่านวา่บุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูรับคืนไป
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซื้ อเดิม ฤๅทายาท ฤๅผู้รับ
โอนจากผู้ซ้ือเดิมก่อใหูเกิดข้ึนก่อนเวลาไถ่

อน่ึง การเช่าทรัพย์สินอันไดูลงทะเบียนต่อพนักงาน
เจูาน่าที่น้ัน หากมิใช่ทำาขึ้นเพื่อจะใหูเสียหายแก่ผู้ขายแลูว
ท่านว่ากำาหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออย่้อีกเพียงใด ก็ใหูคง

ทรัพย์สนิซึ่งไถ่น้ัน ทา่นว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมไดูรับคืนไป
โดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซ่ึงผู้ซื้ อเดิม 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.

อันว่าขายเผื่อชอบน้ัน คือการซื้ อขายกันโดยมีเง่ือนไข
ว่าใหูผู้ซื้ อไดูมีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สินก่อนรับซื้ อ

อนัว่าขายเผื่อชอบน้ัน คือการซื้ อขายกันโดยมีเง่ือนไข
ว่าใหูผู้ซื้ อไดูมีโอกาสตรวจด้ทรัพย์สนิก่อนรับซื้ อ

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 และบอกกล่าวแก่ผู้ซื้ อใหู
ตอบภายในกำาหนดน้ันไดูว่าจะรับซื้ อฤๅไม่

การตรวจด้ทรัพย์สนิน้ัน ถูาไม่ไดูกำาหนดเวลากันไวู ผู้
ขายอาจกำาหนดเวลาอันสมควร และบอกกล่าวผู้ซื้ อใหู
ตอบภายในกำาหนดน้ันไดูว่าจะรับซื้ อหรือไม่
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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.

ทรัพย์สินอนัผู้ซื้ อจะพึงตรวจดก้่อนผู้ขายจะส่งมอบน้ัน
ถูาผู้ซ้ือไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดในสัญญาก็ดี ใน
คำาบอกกล่าวของผู้ขายก็ดี ท่านว่าสัญญาซื้ อขายน้ันก็เป
นอนัระงับสิ้นไป

ทรัพย์สนิอันผู้ซื้ อจะพึงตรวจด้ก่อนที่จะส่งมอบแก่กัน
น้ัน ถูาผู้ซื้ อไม่ตรวจรับภายในเวลาที่กำาหนดไวูโดยสัญญา
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 ไดูส่งมอบแก่ผู้ซื้ อเพื่อใหูตรวจด้แลูว
การซื้ อขายย่อมเปนอนับริบ้รณ์ในกรณีต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือมิไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้ อภายในเวลาที่

กำาหนดไวูในสัญญา ฤๅโดยคำาบอกกล่าว ฤๅ
(๒) ถูาผู้ซ่ือไม่ส่งทรัพย์สนิคืนภายในเวลาดัง่กล่าวมา

น้ัน ฤๅ
(๓) ถูาผู้ซ้ือใชูราคาทรัพย์สนิน้ันสิ้นเชิง ฤๅแต่บางส่วน 

ฤๅ
(๔) ถูาผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ ฤๅทำาประการอื่นอย่างใด

อันเปนปริยายว่ารับซื้ อของน้ัน

เมื่อทรัพย์สนิน้ัน ไดูส่งมอบแก่ผู้ซื้ อเพื่อใหูตรวจด้แลูว
การซื้ อขายย่อมเป็นอันสมบ้รณ์ในกรณีต่อไปน้ี คือ
(๑) ถูาผู้ซ้ือมิไดูบอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้ อภายในเวลาที่

กำาหนดไวูโดยสัญญา หรือโดยพระเพณี หรือโดยคำา
บอกกล่าว หรือ

(๒) ถูาผู้ซ่ือไม่ส่งทรัพย์สนิคืนภายในเวลาดัง่กล่าวมา
น้ัน หรือ

(๓) ถูาผู้ซ้ือใชูราคาทรัพย์สนิน้ันสิ้นเชิง หรือแต่บาง
ส่วน หรือ

(๔) ถูาผู้ซ้ือจำาหน่ายทรัพย์สนิ หรือทำาประการอื่นอยา่ง
ใดอันเป็นปริยายว่ารับซื้ อของน้ัน

[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.

ผู้ซื้ อในการขายทอดตลาดจะตูองทำาตามคำาโฆษนาบอก
ขาย และตามความขูออื่นๆ ซ่ึงผู้ทอดตลาดไดูแถลงก่อน
เผดิมการสู้ราคาทรัพย์สนิเฉภาะรายไป

ผู้ซื้ อในการขายทอดตลาดจะตูองทำาตามคำาโฆษณา
บอกขาย และตามความขูออื่นๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดไดูแถลง
ก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินฉะเพาะรายไป

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

conducted by himself.

ท่านหูามมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา ฤๅใชูใหูผู้หน่ึงผู้ใด
เขูาสูร้าคา ในการทอดตลาดซึ่งตนเปนผู้อำานวยการเอง

ทา่นหาูมมิใหูผู้ทอดตลาดเขูาสู้ราคา หรือใชูใหูผู้หน่ึงผู้
ใดเขูาสู้ราคา ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำานวยการเอง

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 ฤๅใชูใหูผูห้น่ึงผู้ใดเขูา
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.

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเหน็ว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ส้งสุดน้ันยังไม่
เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สนิจากการทอด
ตลาดไดู

เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ส้งสุดน้ันยังไม่
เพียงพอ ผูท้อดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอด
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.

ผู้สู้ราคาย่อมพนูความผ้กพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะ
เมื่อผู้อื่นสูร้าคาส้งข้ึนไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้น้ันจะสมบ้รณ์
ฤๅมิสมบ้รณ์ประการใด อีกประการหน่ึงเมื่อใดถอน
ทรัพย์สินรายน้ันจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พูนความ
ผ้กพันแต่ขณะที่ถอนน้ันดุจกัน

ผู้สูร้าคาย่อมพูนความผ้กพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะ
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 เมื่อการซื้ อขาย
บริบ้รณ์ ฤๅตามเวลาที่กำาหนดไวูในคำาโฆษณาบอกขาย

ผู้สูร้าคาส้งสุดตูองใชูราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้ อขาย
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
เงินเปนจำานวนสทุธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดชั้น
เดิม ผู้สูร้าคาเดิมคนน้ันตูองรับผิดในส่วนที่ขาด

ถูาผู้สูร้าคาส้งสุดละเลยเสียไม่ใชูราคาไซรู ท่านใหูผู้
ทอดตลาดเอาทรัพย์สนิน้ันออกขายอีกซำ้ าหน่ึง ถูาและไดู
เงินเป็นจำานวนสุทธิไม่คูุมราคาและค่าขายทอดตลาดชั้น
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


