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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 คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง 
เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรัพย์สินตราไวูแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานอง เปนประกันการชำาระหน้ีโดย
ไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินน้ันใหูไวูแก่ผู้รับจำานอง

ผู้รับจำานองชอบที่จะไดูรับชำาระหน้ีจากทรัพย์สินที่
จำานองก่อนเจูาหน้ีสามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินน้ันจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวฤๅหาไม่

อนัว่าสัญญาาจำานองน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง 
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.

สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซึ่งจำานอง สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซึ่งจำานอง

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 ทรัพยส์ินซึ่งจำานองน้ันตราไวูเปนประกัน
สำาหรับจำานวนหน้ีส้งสุดเพียงเท่าใด

สัญญาจำานองน้ัน ตูองมีจำานวนเงินระบุไวูเป็นเรือน
เงินสยามเป็นจำานวนแน่ตรงตัว หรือจำานวนชั้นส้งสุดที่ไดู
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) ใหูผู้รับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่ง

จำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู
(๒) ใหูถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเปนประกันหน้ีเฉภาะ

แต่ส่วนหน่ึงส่วนใดที่ระบุไวู

ทรัพย์สนิหลายสิ่งมีเจูาของคนเดียว หรือหลายคนจะ
จำานองเพื่อประกันการชำาระหน้ีแต่รายหน่ึงรายเดียว ท่านก็
ใหูทำาไดู

และในการน้ี ค่้สัญญาจะตกลงกันดัง่ต่อไปน้ีก็ไดู คือว่า
(๑) ใหูผู้รับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่ง

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
จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งจำานอง ฤๅว่าใหูจัดการ
แก่ทรัพย์สนิน้ันเปนประการอื่นอย่างใด นอกจากตาม
บทบัญญัติทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานองน้ันไซรู ขูอ
ตกลงเช่นน้ันท่านว่าไม่สมบร้ณ์

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีกำาหนดชำาระ 
เป็นขูอความอย่างใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหูผู้รับ
จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งจำานอง 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 ทรัพย์สินซึ่ง
จำานองไวูแก่บุคคลคนหน่ึงน้ัน ทา่นว่าจะเอาไปจำานองแก่
บุคคลอีกคนหน่ึงในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอย่้
ก็ไดู

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเป็นอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซึ่ง
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.

ทรัพย์สนิซึ่งจำานองย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ี
กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบี้ย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง

ทรัพย์สนิซึ่งจำานองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำาระหน้ี
กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ

(๑) ดอกเบี้ย
(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.

จำานองย่อมครอบไปถึงบันดาทรัพย์สนิซึ่งจำานองหมด
ทุกสิง แมูจะไดูชำาระหน้ีแลูวบางส่วน

จำานองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจำานองหมด
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.

แมูวา่ทรัพย์สินซึ่งจำานองจะแบ่งออกเปนหลายส่วน
ก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่าน้ันหมด
ทุกส่วนดูวยกันอย่น่ั้นเอง

ถึงกระน้ันก็ดี ถูาผู้รับจำานองยินยอมดูวย ท่านวา่จะ
โอนทรัพย์สนิส่วนหน่ึงส่วนใดไปปลาดจากจำานองก็ใหู
ทำาไดู แต่ความยินยอมดังว่าน้ี หากมิไดูจดทะเบียน ท่าน
ว่าจะยกเอาข้ึนเปนขูอต่อสู้แก่บุคคลภายนอกไดูไม่

แมูวา่ทรัพย์สินซึ่งจำานองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วน
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
ทรัพย์สนิซึ่งจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซึ่งท่านจำากัด
ไวูในสามมาตราต่อไปน้ี

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงอันติดพันอย่้กับ
ทรัพย์สนิซึ่งจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซึ่งท่านจำากัด
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 ฤๅสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซึ่งไดูทำาข้ึนไวู จำานองเรือนโรง หรือสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซึ่งไดูทำาข้ึน
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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.

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สนิซึ่งจำานอง 
เวูนแต่ในเมื่อผู้รับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้จำานองฤๅผู้รับ
โอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สนิซึ่งจำานอง 
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
ใหูข้ึนเหนือทรัพย์สินซึ่งจำานองดูวยสัญญาฤๅพินัยกรรม 
เปนเหตุใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเสื่อมราคาน้ัน ถูาว่าจด
ทะเบียนภายหลังจดทะเบียนจำานอง ท่านมิใหูยกข้ึนเป
นขูอต่อสู้ผู้ร ับจำานอง 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 

ถูาทรัพย์สนิซึ่งจำานองบุบสลาย ฤๅถูาทรัพย์สินซึ่ง
จำานองแต่สิ่งใดสิ่งหน่ึงส้ญหายฤๅบุบสลาย เปนเหตุใหูไม่
เพียงพอแก่การประกันไซรู ทา่นว่าผู้รับจำานองจะบังคับ
จำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อเหตุน้ันมิไดูเปนเพราะ

ถูาทรัพย์สนิซึ่งจำานองบุบสลาย หรือถูาทรัพย์สนิซึ่ง
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 ตามจำานวนซึ่งผู้รับจำานองจะไดูรับใชู
หน้ีจากการบังคับจำานองน้ัน

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรัพย์สนิของตนไวูเพื่อประกัน
หน้ีอันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระหน้ีเสียเอง
แทนล้กหน้ี เพื่อจะปัดปูองมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้
จำานองน้ันชอบที่จะไดูรับเงินใชูคืนจากล้กหน้ีตามจำานวนที่
ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูรับ
เงินใชูคืนจากล้กหน้ี ตามจำานวนซึ่งผู้รับจำานองจะไดูรับใชู
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 ท่านวา่ผู้จำานองซึ่ง
ไดูเปนผู้ชำาระหน้ี ฤๅเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งตูองบังคับ
จำานองน้ัน หามีสทิธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไป
ไดูไม่

เมื่อบุคคลสองคนหรือกว่าน้ันต่างไดูจำานองทรัพย์สิน
แห่งตน เพื่อประกันหน้ีแตร่ายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอื่น
จะตูองชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านวา่ผู้จำานองซึ่ง
ไดูเป็นผู้ชำาระหน้ี หรือเป็นเจูาของทรัพย์สินซึ่งตูองบังคับ
จำานองน้ัน หามีสทิธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำานองอื่น 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
ควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน ถูาและล้กหน้ีละเลย
เสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานองจะฟูองคดีต่อ
ศาล เพื่อใหพูิพากษาสัง่ใหูยึดทรัพย์สนิซึ่งจำานอง และใหู
ขายทอดตลาดก็ไดู

บอกกล่าวไปยังล้กหน้ีก่อนว่าใหูชำาระหน้ีภายในเวลาอนั
สมควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน ถูาและล้กหน้ี
ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานองจะฟูอง
คดตี่อศาล เพื่อใหูพิพากษาสัง่ใหยูึดทรัพย์สินซึ่งจำานอง 
และใหูขายทอดตลาดก็ไดู

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

mortgaged property.

นอกจากทางแกูดัง่บัญญัติไวูในมาตราก่อนน้ัน ผู้รับ
จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน
บังคับแห่งเง่ือนไขดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ล้กหน้ีไดูขาดส่งดอกเบี้ยมาแลูวเปนเวลาถึงหูาปี
(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็นที่พอใจแก่ศาลวา่ราคา

ทรัพย์สินน้ันท่วมจำานวนเงินอันคาูงชำาระ และ
(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น ฤๅบุริมะสิทธิอื่นไดูจด

ทะเบียนไวูเหนือทรัพย์สินอนัเดียวกันน้ีเอง 

นอกจากทางแกูดัง่บัญญัติไวูในมาตราก่อนน้ัน ผู้รับ
จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน
บังคับแห่งเง่ือนไขดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี

(๑) ล้กหน้ีไดูขาดส่งดอกเบี้ยมาแลูวเป็นเวลาถึงหูาปี
(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.

ทรัพย์สนิซึ่งจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวน
สทุธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้รับจำานองเรียงตามลำาดับ 
และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง

ทรัพย์สนิซึ่งจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเป็นจำานวน
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
ทรัพย์สนิซึ่งจำานองออกขายทอดตลาดใชูหน้ี ไดูเงิน
จำานวนสุทธินูอยกว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่น้ั้นก็ดี 
เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหน้ีตูองใชูจงครบ

ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สนิน้ันมี
ประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี หรือถูาเอา
ทรัพย์สนิซึ่งจำานองออกขายทอดตลาดใชูหน้ี 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
เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซึ่ง
ผู้รับจำานองคนก่อนจะพึงไดูรับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม
ส่วนราคาดังกล่าวมาในวรรคก่อนน้ัน 

จำานองที่ระบุไวูเฉพาะทรัพย์สิ่งน้ัน ๆ
แต่ถูาผู้รับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

อนัใดอันหน่ึงแต่เพียงสิ่งเดียวไซรู ผู้รับจำานองจะใหูชำาระ
หน้ีอันเป็นส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอนัน้ันก็ไดู 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านใหูถือว่าผู้รับจำานองคนถัดไปโดย
ลำาดับย่อมเขูารับช่วงสิทธิของผู้รับจำานองคนก่อน และจะ
เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซึ่ง
ผู้รับจำานองคนก่อนจะพึงไดูรับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม
บทบัญญัตดิัง่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ัน 

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
โอนทรัพย์สนิซึ่งจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว
ความจำานงน้ันแก่ผู้รับโอนล่วงนา่เดือนหน่ึงก่อน แลูวจ่ึง
จะเรียกบังคับจำานองไดู

เมื่อผู้รับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้รับ
โอนทรัพย์สนิซึ่งจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว
ความจำานงแก่ผู้รับโอนล่วงหนูาเดือนหน่ึงก่อน แลูวจึงจะ
บังคับจำานองไดู

CHAPTER V.

RIGHTS AND DUTIES OF THE TRANSFEREE

OF A MORTGAGED PROPERTY.

หมวด ๕ สิทธิและน่าที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซึ่งจำานอง

หมวด ๕ สิทธิและหนูาที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซึ่งจำานอง

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.

ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูา
หากมิไดูเปนตัวล้กหน้ี ฤๅผู้คำ้ าประกัน ฤๅเปนทายาทของ
ล้กหน้ีฤๅผู้คำ้ าประกัน

ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู 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.

ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว
ความประสงค์น้ันแก่ผู้เปนล้กหน้ีชั้นตนู และตูองส่งคำา
เสนอไปยังบันดาเจูาหน้ีที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง
จำานองฤๅประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเปนจำานวนอนั
สมควรกับราคาทรัพย์สินน้ัน

คำาเสนอน้ันใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปน้ี คือ
(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่ง

จำานอง
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสทิธิ์
(๓) ชื่อเจูาของเดิม
(๔) ชื่อและภ้มิล์ำาเนาของผู้รับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาูงชำาระแก่เจูาหน้ีคน

หน่ึง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ และจำานวนเงินที่จะจัดเปน
ส่วนใชูแก่บันดาเจูาหน้ีตามลำาดับกัน

อน่ึง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน
ในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ัน อนัเจูาพนักงานรับรองว่า
เปนสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว
ความประสงค์น้ันแก่ผู้เป็นล้กหน้ีชั้นตนู และตูองส่งคำา
เสนอไปยังบรรดาเจูาหน้ีที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง
จำานองหรือประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเป็นจำานวนอัน
สมควรกับราคาทรัพย์สินน้ัน

คำาเสนอน้ันใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปน้ี คือ
(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่ง

จำานอง
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสทิธิ์
(๓) ชื่อเจูาของเดิม
(๔) ชื่อและภ้มิลำาเนาของผู้รับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาูงชำาระแก่เจูาหน้ีคน

หน่ึง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และ
จำานวนเงินที่จะจัดเป็นส่วนใชูแก่บรรดาเจูาหน้ีตาม

ลำาดับกัน
อน่ึง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน

ในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ัน 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 เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่ง
จำานองน้ัน แต่ว่าเจูาหน้ีน้ันจะตูองปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อ
ไปน้ีดูวย คือ

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด
ตลาด

(๒) ตูองเขูาสูร้าคาเอง ฤๅแต่งคนเขูาสู้ราคาเปนจำานวน
เงินส้งกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใชู

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมน้ันใหูผู้รับโอน และเจูา
หน้ีคนอื่น ๆ บันดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ
ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหน้ีชั้นตูนทราบดูวย

ถูาเจูาหน้ีคนหน่ึงคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหน้ีคน
น้ันตูองฟูองคดีต่อศาลภายในเดือนหน่ึงนับแต่วันมคีำา
เสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่ง
จำานองน้ัน แต่ว่าเจูาหน้ีน้ันจะตูองปฏิบัติการดัง่จะกล่าวต่อ
ไปน้ีดูวย คือ

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด
ตลาด

(๒) ตูองเขูาสูร้าคาเอง หรือแต่งคนเขูาสูร้าคาเป็น
จำานวนเงินส้งกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใชู

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมน้ันใหูผู้รับโอน และเจูา
หน้ีคนอื่น ๆ บรรดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ
ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหน้ีชั้นตูนทราบดูวย

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
ทา่นใหูเจูาหน้ีผูรู้องขอใหูขายทอดตลาดเปนผู้ออก

ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิลำ้ าจำานวนเงินที่
ผู้รับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้รับโอนเป็นผู้ออกใชูค่า
ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้ าจำานวน
ทา่นใหูเจูาหน้ีผูรู้องขอใหูขายทอดตลาดเป็นผู้ออก

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.

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

ในกรณีเช่นน้ี ถูาสทิธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สนิซึ่ง
จำานอง เปนคุณฤๅเปนโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สนิซึ่ง
จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน
ขณะที่ไดูทรัพย์สินน้ันมาไซรู สิทธิน้ันท่านใหูกลับคืนมา
เปนคุณหรือเปนโทษแก่บุคคลน้ันไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซึ่งจำานองกลับหลุดมือไป

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

ในกรณีเช่นน้ี ถูาสทิธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สนิซึ่ง
จำานอง เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สินซึ่ง
จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน
ขณะที่ไดูทรัพย์สินน้ันมาไซรู สิทธิน้ันท่านใหูกลับคืนมา
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ันไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซึ่งจำานองกลับหลุดมือไป

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.

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

ถูาผู้รับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเสื่อมราคาลง 
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) เพราะทรัพย์สินซึ่งจำานองส้ญหายหมด ฤๅตูอง
บังคับซื้ อ

(๒) เพราะหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่น
ใด มิใช่เหตุอายุความ

(๓) เพราะปลดจำานองใหแูก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็น
สำาคัญ

(๔) เพราะผู้จำานองหลุดพนู
(๕) เพราะไถ่ถอนจำานอง
(๖) เพราะขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำานองตามคำาสัง่

ศาล
(๗) เพราะเอาทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ันหลุด

อนัจำานองย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่นใด

มิใช่เหตุอายุความ
(๒) เมื่อปลดจำานองใหแูก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็น

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

ศาล อันเน่ืองมาแต่การบังคับจำานองหรือถอน
จำานอง

(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำานองน้ันหลุด

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
ไปโดยอายุความแลูวกบ็ังคับไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่
คาูงชำาระในการจำานองเกินกว่าหูาปีไม่ไดู

ผู้รับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหน้ีที่ประกันน้ัน 
ขาดอายคุวามแลูวก็ไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่คูางชำาระ
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.


