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GENERAL PROVISIONS.
Ob.714

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.
Ob.715

๗๐๒

อันว่าสัญญาาจำานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

๗๐๒

อันว่าสัญญาาจำานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรัพย์สินตราไวูแก่บุคคลอีก เรียกว่าผู้จำานอง ตกลงจะเอาทรัพย์สินตราไวูแก่บุคคลอีก
คนหนึ่ง เรียกว่าผู้ร ับจำานอง เปนประกันการชำาระหนี้โดย

คนหนึ่ง เรียกว่าผู้ร ับจำานอง เป็ นประกันการชำาระหนี้โดย

ผู้ร ับจำานองชอบที่จะไดูร ับชำาระหนี้จากทรัพย์สินที่

ผู้ร ับจำานองชอบที่จะไดูร ับชำาระหนี้จากทรัพย์สินที่

ไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินนั้นใหูไวูแก่ผู้ร ับจำานอง

ไม่ตูองส่งมอบทรัพย์สินนั้นใหูไวูแก่ผู้ร ับจำานอง

จำานองก่อนเจูาหนี้สามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ ์ จำานองก่อนเจูาหนี้สามัญ มิพักตูองพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ ์
ในทรัพย์สินนั้นจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวฤาหาไม่ ในทรัพย์สินจะไดูโอนไปยังบุคคลภายนอกแลูวหรือหาไม่

๗๐๓

๗๐๓

Immovables of any kind can be mortgaged.
อันอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั อาจจำานองไดู ไม่ว่าประเภทใด
อันอสังหาริมทรัพย์น้ น
ั อาจจำานองไดู ไม่ว่าประเภทใด
The following movables can also be
ๆ
ๆ
mortgaged, provided they are registered
สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจำานองไดูดุจ
สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจำานองไดูดุจ
according to law:
กัน หากว่าไดูจดทะเบียนไวูแลูวตามกฎหมาย คือ
กัน หากว่าไดูจดทะเบียนไวูแลูวตามกฎหมาย คือ
1) Ships or vessels having displacement of and
(๑) เรือกำาปั้ น ฤาเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกล (๑) เรือกำาปั้ น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือ
over six tons, steam-launches or motor-boats
ไฟ ฤาเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หูาตันขึ้นไป
กลไฟ หรือเรือยนต์มรี ะวางตั้งแต่หาู ตันขึ้นไป
having displacement of and over five tons.
(๒) แพ
(๒) แพ
2) Floating houses.
(๓) สัตว์พาหนะ
(๓) สัตว์พาหนะ
3) Beasts of burden.
4) Any other movables for which the law shall
(๔) สังหาริมทรัพย์อ่ น
ื ใด ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวู (๔) สังหาริมทรัพย์อ่ น
ื ใด ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวู
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Ob.718

No property can be mortgaged except by its
present owner.
Ob.719

A person whose right of ownership over a
property is subject to a condition, can mortgage
the property only subject to the same condition.
Ob.720

A contract of mortgage may secure any
obligation, even conditional or future.
Ob.722

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.
Ob.723

A person may mortgage a property as security

พ.ศ. ๒๔๗๑

ใหูจดทะเบียนเฉภาะการ

provide registration to that effect.
A contract of mortgage must specify the
property mortgaged.

(84)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
Ob.717
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๗๐๔

๗๐๔

๗๐๕

๗๐๕

ปั จจุบันจะจำานองเอง ท่านว่าใครอื่นจะจำานองหาไดูไม่

นั้นแลูว ท่านว่าใครอื่นจะจำานองหาไดูไม่

๗๐๖

๗๐๖

เช่นใด จะจำานองทรัพย์สน
ิ นั้นไดูแต่ภายในบังคับเงื่อนไข

เช่นใด จะจำานองทรัพย์สน
ิ นั้นไดูแต่ภายในบังคับเงื่อนไข

๗๐๗

๗๐๗

ใชูไดูในการจำานอง อนุโลมตามควร

ใชูไดูในการจำานอง อนุโลมตามควร

๗๐๘

๗๐๘

นั้นลงไวูเปนเรือนเงินสยามทุกรายไป

เงินสยามเป็ นจำานวนแน่ตรงตัว หรือจำานวนชั้นส้งสุดที่ไดู

สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซึ่งจำานอง

ทรัพย์สน
ิ ไม่ว่าอย่างใด ๆ นอกจากผู้เปนเจูาทรัพย์ใน

บุคคลมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สน
ิ แต่ภายในบังคับเงื่อนไข

เช่นนั้น

บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ ว่าดูวยคำ้าประกันนั้น ท่านใหู

เมื่อทำาจำานอง ถูาหนี้มีจำานวนเปนยุติ ตูองระบุจำานวน

สัญญาจำานองตูองระบุทรัพย์สินซึ่งจำานอง

การจำานองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็ นเจูาของในขณะ

บุคคลมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สน
ิ แต่ภายในบังคับเงื่อนไข

เช่นนั้น

บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ ว่าดูวยคำ้าประกันนั้น ท่านใหู

สัญญาจำานองนั้น ตูองมีจำานวนเงินระบุไวูเป็ นเรือน

ถูาและหนี้น้ น
ั มิไดูมีจำานวนเปนยุติไซรู ท่านใหูคส
่้ ัญญา เอาทรัพย์สน
ิ จำานองนั้นตราไวูเป็ นประกัน

กำาหนดลงไวูว่า ทรัพย์สินซึ่งจำานองนั้นตราไวูเปนประกัน
สำาหรับจำานวนหนี้ส้งสุดเพียงเท่าใด

๗๐๙

บุคคลคนเหนึ่งจะจำานองทรัพย์สินของตนไวูเพื่อ

๗๐๙

บุคคลคนเหนึ่งจะจำานองทรัพย์สินของตนไวูเพื่อ
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Ob.724

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.
Ob.725

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).
Ob.726

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
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for the performance of an obligation by another
person.
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ประกันหนี้อน
ั บุคคลคนอื่นตูองชำาระ ก็ใหูทำาไดู

ประกันหนี้อน
ั บุคคลคนอื่นตูองชำาระ ก็ใหูทำาไดู

๗๑๐

๗๑๐

ทรัพย์สน
ิ หลายสิ่งมีเจูาของคนเดียว ฤาหลายคนจะ

ทรัพย์สน
ิ หลายสิ่งมีเจูาของคนเดียว หรือหลายคนจะ

จำานองเพื่อประกันการชำาระหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียว ท่านก็ จำานองเพื่อประกันการชำาระหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียว ท่านก็
ใหูทำาไดู

และในการนี้ ค่้สัญญาจะตกลงกันดังต่อไปนี้ก็ไดู คือว่า

ใหูทำาไดู

และในการนี้ ค่้สัญญาจะตกลงกันดัง่ ต่อไปนี้ก็ไดู คือว่า

(๑) ใหูผู้ร ับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่ง

(๑) ใหูผู้ร ับจำานองใชูสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่ง

(๒) ใหูถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเปนประกันหนี้เฉภาะ

(๒) ใหูถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเป็ นประกันหนี้ฉะเพาะ

จำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู

แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุไวู

จำานองตามลำาดับอันระบุ่ไวู

แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุไวู

๗๑๑

๗๑๑

เปนขูอความอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ถูาไม่ชำาระหนี้ ใหูผู้ร ับ

เป็ นขูอความอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ถูาไม่ชำาระหนี้ ใหูผู้ร ับ

แก่ทรัพย์สน
ิ นั้นเปนประการอื่นอย่างใด นอกจากตาม

จัดการแก่ทรัพย์สน
ิ นั้นเป็ นประการอื่นอย่างใด นอกจาก

ตกลงเช่นนั้นท่านว่าไม่สมบ้รณ์

ขูอตกลงเช่นนั้นท่านว่าไม่สมบ้รณ์

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหนี้กำาหนดชำาระ

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหนี้กำาหนดชำาระ

จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งจำานอง ฤาว่าใหูจัดการ จำานองเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งจำานอง หรือว่าใหู
บทบัญญัติท้ งั หลายว่าดูวยการบังคับจำานองนั้นไซรู ขูอ

ตามบทบัญญัติท้ งั หลายว่าดูวยการบังคับจำานองนั้นไซรู

๗๑๒

๗๑๒

จำานองไวูแก่บุคคลคนหนึ่งนั้น ท่านว่าจะเอาไปจำานองแก่

จำานองไวูแก่บุคคลคนหนึ่งนั้น ท่านว่าจะเอาไปจำานองแก่

ก็ไดู

ก็ไดู

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเปนอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซึ่ง

บุคคลอีกคนหนึ่งในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอย่้

แมูถึงว่ามีขูอสัญญาเป็ นอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซึ่ง

บุคคลอีกคนหนึ่งในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอย่้
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suc[c]essive mortgages.
๗๑๓

Ob.727

The parties to a contract of mortgage may agree
ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาจำานอง ท่าน
that the obligation shall be performed by
ว่าผู้จำานองจะชำาระหนี้ลาู นจำานองเปนงวด ๆ ก็ไดู
instalments.
Ob.728

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.
CHAPTER II.

๗๑๓

ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาจำานอง ท่าน

ว่าผู้จำานองจะชำาระหนี้ลาู นจำานองเปนงวด ๆ ก็ไดู

๗๑๔

๗๑๔

เจูาพนักงานเจูาหนูาที่ และลงทะเบียนตามกฎหมายและ

จดทะเบียนต่อหนูาเจูาพนักงานเจูาหนูาที่

อันสัญญาจำานองนั้น ท่านว่าตูองทำาเปนหนังสือต่อหนูา

กฎขูอบังคับสำาหรับการนั้น

หมวด ๒ สิทธิจำ นองครอบเพียงใด

อันสัญญาจำานองนั้น ท่านว่าตูองทำาเป็ นหนังสือ และ

หมวด ๒ สิทธิจำ นองครอบเพียงใด

EXTENT OF MORTGAGE.
Ob.729

๗๑๕

The mortgaged property is security for the
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหนี้
performance of the obligation and for the
กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ดูวย คือ
following accessories :
(๑) ดอกเบี้ย
1) Interest, if any.
(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำาระหนี้
2) Compensation in case of non—performance
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง
of the obligation.
3) Costs of enforcement of the right of
mortgage.
Ob.730

๗๑๖

๗๑๕

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองย่อมเป็ นประกันเพื่อการชำาระหนี้

กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ดูวย คือ
(๑) ดอกเบี้ย

(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำาระหนี้

(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานอง

๗๑๖

The right of mortgage extends to all the
จำานองย่อมครอบไปถึงบันดาทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองหมด
จำานองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจำานองหมด
properties mortgaged and to the whole of each of ทุกสิง แมูจะไดูชำาระหนี้แลูวบางส่วน
ทุกสิง แมูจะไดูชำาระหนี้แลูวบางส่วน
them, even after part performance.

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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Ob.731

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.
Ob.732

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.
Ob.733

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.
Ob.734

The right of mortgage over buildings made by a

๗๑๗
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แมูวา่ ทรัพย์สินซึ่งจำานองจะแบ่งออกเป็ นหลายส่วน

ก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่านั้นหมด

ก็ตาม ท่านว่าจำานองก็ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่านั้นหมด

ถึงกระนั้นก็ดี ถูาผู้ร ับจำานองยินยอมดูวย ท่านว่าจะ

ถึงกระนั้นก็ดี ถูาผู้ร ับจำานองยินยอมดูวย ท่านว่าจะ

ทุกส่วนดูวยกันอย่น
้ น
ั ่ เอง

ทุกส่วนดูวยกันอย่น
้ น
ั ่ เอง

โอนทรัพย์สน
ิ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลาดจากจำานองก็ใหู

โอนทรัพย์สน
ิ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลาดจากจำานองก็ใหู

ว่าจะยกเอาขึ้นเปนขูอต่อสู้แก่บุคคลภายนอกไดูไม่

ว่าจะยกเอาขึ้นเป็ นขูอต่อสู้แก่บุคคลภายนอกไดูไม่

ทำาไดู แต่ความยินยอมดังว่านี้ หากมิไดูจดทะเบียน ท่าน

ทำาไดู แต่ความยินยอมดัง่ ว่านี้ หากมิไดูจดทะเบียน ท่าน

๗๑๘

๗๑๘

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซึ่งท่านจำากัด

ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง แต่ตูองอย่้ภายในบังคับซึ่งท่านจำากัด

๗๑๙

๗๑๙

สรูางลงในที่ดน
ิ ภายหลังวันจำานอง เวูนแต่จะมีขูอความ

สรูางลงในที่ดน
ิ ภายหลังวันจำานอง เวูนแต่จะมีขูอความ

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ท้ งั ปวงอันติดพันอย่้กับ

ไวูในสามมาตราต่อไปนี้

จำานองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จำานองปลุก

กล่าวไวูโดยเฉภาะในสัญญาว่าใหูครอบไปถึง

แต่กระนั้นก็ดี ผู้ร ับจำานองจะใหูขายเรือนโรงนั้นรวมไป

จำานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ท้ งั ปวงอันติดพันอย่้กับ

ไวูในสามมาตราต่อไปนี้

จำานองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จำานองปลุก

กล่าวไวูโดยฉะเพาะในสัญญาว่าใหูครอบไปถึง

แต่กระนั้นก็ดี ผู้ร ับจำานองจะใหูขายเรือนโรงนั้นรวมไป

กับที่ดน
ิ ดูวยก็ไดู แต่ผู้ร ับจำานองอาจใชูบุร ิมสิทธิของตน

กับที่ดน
ิ ดูวยก็ไดู แต่ผู้ร ับจำานองอาจใชูบุร ิมสิทธิของตน

๗๒๐

๗๒๐

ไดูเพียงแก่ราคาทีด
่ ินเท่านั้น

จำานองเรือนโรง ฤาสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซึ่งไดูทำาขึ้นไวู

ไดูเพียงแก่ราคาทีด
่ ินเท่านั้น

จำานองเรือนโรง หรือสิ่งปล้กสรูางอย่างอื่นซึ่งไดูทำาขึ้น

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.735

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.
CHAPTER II.

(88)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
person upon or under another's land does not
extend to that land, and vice versa.
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บนดินฤาใตูดิน ในที่ดน
ิ อันเปนของคนอื่น เขานั้นย่อมไม่

ไวูบนดินหรือใตูดิน ในที่ดินอันเปนของคนอื่น เขานั้น

๗๒๑

๗๒๑

ครอบไปถึงที่ดินนั้นดูวย ฉันใดกลับกันก็ฉน
ั นั้น

จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง

ย่อมไม่ครอบไปถึงที่ดินนั้นดูวย ฉันใดกลับกันก็ฉน
ั นั้น
จำานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง

เวูนแต่ในเมื่อผู้ร ับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้จำานองฤาผู้ร ับ เวูนแต่ในเมื่อผู้ร ับจำานองไดูบอกกล่าวแก่ผู้จำานองหรือ
โอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

หมวด ๓ สิทธิแลน่ ที่ของผู้รับจำ นอง
แลผู้จำ นอง

RIGHTS AND DUTIES OF MORTGAGEE AND

ผู้ร ับโอนแลูวว่าตนจำานงจะบังคับจำานอง

หมวด ๓ สิทธิและหนู ที่ของผู้รับจำ นอง
และผูจ
้ ำ นอง

MORTGAGOR.
Ob.736

๗๒๒

๗๒๒

นขูอต่อสู้ผู้ร ับจำานอง เวูนแต่ผู้ร ับจำานองจะไดูตกลงดูวย

เป็ นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ร ับจำานองในเวลาบังคับ

๗๒๓

๗๒๓

No agreement entered after the time of the
ภาระจำายอมฤาทรัพย์สน
ิ [=ทรัพย์สท
ิ ธิอย่างอื่น]อันก่อ
ถูาทรัพย์สน
ิ ไดูจำานองแลูว และภายหลังที่จดทะเบียน
mortgage creating servitudes or other real rights ใหูข้ น
ึ เหนือทรัพย์สินซึ่งจำานองดูวยสัญญาฤาพินัยกรรม
จำานอง มีจดทะเบียนภารจำาหรือทรัพย์สท
ิ ธิอย่างอื่น โดย
upon the mortgaged property which depreciates เปนเหตุใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเสื่อมราคานั้น ถูาว่าจด
ผูร้ ับจำานองมิไดูยินยอมดูวยไซรู ท่านว่าสิทธิจำานองย่อม
the property, can be set up against the mortgagee
ทะเบียนภายหลังจดทะเบียนจำานอง ท่านมิใหูยกขึ้นเป
เป็ นใหญ่กว่าภารจำาหรือทรัพย์สท
ิ ธิอย่างอื่นนั้น หากว่า
unless he has agreed to it.
ในการทำาสัญญาฤาพินัยกรรมเช่นนั้น
Ob.737

จำานอง ก็ใหูลบสิทธิที่กล่าวหลังนั้นเสียจากทะเบียน

If the mortgaged property is damaged, or if one
ถูาทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองบุบสลาย ฤาถูาทรัพย์สินซึ่ง
ถูาทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองบุบสลาย หรือถูาทรัพย์สน
ิ ซึ่ง
of the mortgaged properties is lost or damaged,
จำานองแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งส้ญหายฤาบุบสลาย เปนเหตุใหูไม่ จำานองแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งส้ญหายหรือบุบสลาย เป็ นเหตุใหู
so that the security becomes insufficient, the
เพียงพอแก่การประกันไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานองจะบังคับ
ไม่เพียงพอแก่การประกันไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานองจะบังคับ
mortgagee can enforce at once the mortgage,
จำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อเหตุน้ น
ั มิไดูเปนเพราะ จำานองเสียในทันทีก็ไดู เวูนแต่เมื่อเหตุน้ น
ั มิไดูเป็ นเพราะ
unless there is no fault of the mortgagor and the

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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later offers either to mortgage another property of ความผิดของผู้จำานอง และผู้จำานองก็เสนอจะจำานอง
sufficient value or to repair the damage within a ทรัพย์สน
ิ อื่นแทนใหูมีราคาเพียงพอ ฤาเสนอจะรับ
reasonable time.
ซ่อมแซมแกูไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควร
แก่เหตุ

Ob.738

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.
Ob.739

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.
Ob.742

When several persons have mortgaged their
properties as security for the performance of one

(89)

พ.ศ. ๒๔๗๑
ความผิดของผู้จำานอง และผู้จำานองก็เสนอจะจำานอง
ทรัพย์สน
ิ อื่นแทนใหูมีราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับ

ซ่อมแซมแกูไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควร
แก่เหตุ

๗๒๔

๗๒๔

หนี้อันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระหนี้เสียเอง

หนี้อันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ แลูวและเขูาชำาระหนี้เสียเอง

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรัพย์สน
ิ ของตนไวูเพื่อประกัน

ผู้จำานองใดไดูจำานองทรัพย์สน
ิ ของตนไวูเพื่อประกัน

แทนล้กหนี้ เพื่อจะปั ดปู องมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้ แทนล้กหนี้ เพื่อจะปั ดปู องมิใหูตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้
จำานองนั้นชอบที่จะไดูร ับเงินใชูคืนจากล้กหนี้ตามจำานวนที่ จำานองนั้นชอบที่จะไดูร ับเงินใชูคืนจากล้กหนี้ตามจำานวนที่
ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูร ับ

ตนไดูชำาระไป

ถูาว่าตูองบังคับจำานอง ท่านว่าผู้จำานองชอบที่จะไดูร ับ

เงินใชูคืนจากล้กหนี้ ตามจำานวนซึ่งผู้ร ับจำานองจะไดูร ับใชู เงินใชูคืนจากล้กหนี้ ตามจำานวนซึ่งผู้ร ับจำานองจะไดูร ับใชู
หนี้จากการบังคับจำานองนั้น

หนี้จากการบังคับจำานองนั้น

๗๒๕

๗๒๕

แห่งตน เพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่น

แห่งตน เพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่น

ไดูเปนผู้ชำาระหนี้ ฤาเปนเจูาของทรัพย์สินซึ่งตูองบังคับ

ไดูเป็ นผู้ชำาระหนี้ หรือเป็ นเจูาของทรัพย์สินซึ่งตูองบังคับ

เมื่อบุคคลสองคนฤากว่านั้นต่างไดูจำานองทรัพย์สิน

จะตูองชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้จำานองซึ่ง

เมื่อบุคคลสองคนหรือกว่านั้นต่างไดูจำานองทรัพย์สิน

จะตูองชำาระ และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้จำานองซึ่ง

จำานองนั้น หามีสท
ิ ธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไป จำานองนั้น หามีสท
ิ ธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำานองอื่น ๆ ต่อไป
ไดูไม่

ไดูไม่

๗๒๖

๗๒๖

เพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตูอง

เพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตูอง

เมื่อบุคคลหลายคนต่างไดูจำานองทรัพย์สินแห่งตน

เมื่อบุคคลหลายคนต่างไดูจำานองทรัพย์สินแห่งตน

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.740
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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 mort gagors to the
extent of the injury suffered by them thereby.
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ชำาระ และไดูระบุลำาดับไวูดูวยไซรู ท่านว่าการที่ผู้ร ับ

ชำาระ และไดูระบุลำาดับไวูดูวยไซรู ท่านว่าการที่ผู้ร ับ

จำานองคนหลัง ๆ ไดูหลุดพูนดูวย เพียงขนาดที่เขาตูอง

จำานองคนหลัง ๆ ไดูหลุดพูนดูวย เพียงขนาดที่เขาตูอง

๗๒๗

๗๒๗

จำานองยอมปลดหนี้ใหูแก่ผู้จำานองคนหนึ่งนั้น ย่อมทำาใหูผู้ จำานองยอมปลดหนี้ใหูแก่ผู้จำานองคนหนึ่งนั้น ย่อมทำาใหูผู้
รับความเสียหายแต่การนั้น

รับความเสียหายแต่การนั้น

If a person has mortgaged a property as
ถูาบุคคลคนเดียวจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกัน
ถูาบุคคลคนเดียวจำานองทรัพย์สินแห่งตน เพื่อประกัน
security for the performance of an obligation by หนี้อันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ ท่านใหูใชูบทบัญญัติ มาตรา หนี้อันบุคคลอื่นจะตูองชำาระ ท่านใหูใชูบทบัญญัติ มาตรา
another person, and the creditor grants to the
๗๐๐ และ ๗๐๑ ว่าดูวยคำ้าประกันนั้นบังคับอนุโลมตาม
๖๙๗, มาตรา ๗๐๐ และ มาตรา ๗๐๑ ว่าดูวยคำ้าประกัน
debtor an extension of time, the mortgagor in
ควร
นั้นบังคับอนุโลมตามควร
discharged.
The mortgagor is not discharged if he agreed to
the extension of time or if the extension in
///[is]
granted by the Court.
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.

หมวด ๔ ก รบังคับจำ นอง

CHAPTER IV.

หมวด ๔ ก รบังคับจำ นอง

ENFORCEMENT OF MORTGAGE.
Ob.744

The mortgagee must first notify the debtor by

๗๒๘

เมื่อจะบังคับจำานองนั้น ผู้ร ับจำานองตูองมีจดหมาย

๗๒๘

เมื่อจะบังคับจำานองนั้น ผู้ร ับจำานองตูองมีจดหมาย

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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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
2) transfering to him the ownership of the
mortgaged property.
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

(91)

พ.ศ. ๒๔๗๑

บอกกล่าวไปยังล้กหนี้ก่อนว่าใหูชำาระหนี้ภายในเวลาอัน

บอกกล่าวไปยังล้กหนี้ก่อนว่าใหูชำาระหนี้ภายในเวลาอัน

เสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้ร ับจำานองจะฟู องคดีต่อ

ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้ร ับจำานองจะฟู อง

ควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวนั้น ถูาและล้กหนี้ละเลย
ศาล เพื่อใหูพิพากษาสัง่ ใหูยึดทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง และใหู
ขายทอดตลาดก็ไดู

สมควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวนั้น ถูาและล้กหนี้

คดีต่อศาล เพื่อใหูพิพากษาสัง่ ใหูยึดทรัพย์สินซึ่งจำานอง
และใหูขายทอดตลาดก็ไดู

๗๒๙

๗๒๙

จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน

จำานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุดไดูภายใน

(๑) ล้กหนี้ไดูขาดส่งดอกเบี้ยมาแลูวเปนเวลาถึงหูาปี

(๑) ล้กหนี้ไดูขาดส่งดอกเบี้ยมาแลูวเป็ นเวลาถึงหูาปี

นอกจากทางแกูดงั ่ บัญญัติไวูในมาตราก่อนนั้น ผู้ร ับ

บังคับแห่งเงื่อนไขดัง่ จะกล่าวต่อไปนี้

(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็ นที่พอใจแก่ศาลว่าราคา
ทรัพย์สินนั้นท่วมจำานวนเงินอันคูางชำาระ และ

(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น ฤาบุร ิมะสิทธิอ่ น
ื ไดูจด
ทะเบียนไวูเหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

นอกจากทางแกูดงั ่ บัญญัติไวูในมาตราก่อนนั้น ผู้ร ับ

บังคับแห่งเงื่อนไขดัง่ จะกล่าวต่อไปนี้

(๒) ผู้จำานองมิไดูแสดงใหูเป็ นที่พอใจแก่ศาลว่าราคา
ทรัพย์สินนั้นท่วมจำานวนเงินอันคูางชำาระ และ

(๓) ไม่มีการจำานองรายอื่น หรือบุร ิมสิทธิอ่ น
ื ไดูจด
ทะเบียนไวู เหนือทรัพย์สน
ิ อันเดียวกันนี้เอง

๗๓๐

๗๓๐

๗๓๑

๗๓๑

When one and the same property is mortgaged
เมื่อทรัพย์สน
ิ อันหนึ่งอันเดียวไดูจำานองแก่ผู้ร ับจำานอง
เมื่อทรัพย์สน
ิ อันหนึ่งอันเดียวไดูจำานองแก่ผู้ร ับจำานอง
to several mortgagees, they rank according to the หลายคนดูวยกัน ท่านใหูถือลำาดับผู้ร ับจำานองเรียงตามวัน หลายคนดูวยกัน ท่านใหูถือลำาดับผู้ร ับจำานองเรียงตามวัน
respective dates and hours of registration, and the และเวลาจดทะเบียน และผู้ร ับจำานองคนก่อนจักไดูร ับใชู และเวลาจดทะเบียน และผู้ร ับจำานองคนก่อนจักไดูร ับใชู
earlier mortgagee shall be satisfied before the
หนี้ก่อนผู้ร บ
ั จำานองคนหลัง
หนี้ก่อนผู้ร บ
ั จำานองคนหลัง
later one.
Ob.747

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Ob.748

พ.ศ. ๒๔๗๑

อันผู้ร ับจำานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหู

อันผู้ร ับจำานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหู

เสียหายแก่ผู้ร ับจำานองคนก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่

เสียหายแก่ผู้ร ับจำานองคนก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจทำาไดูไม่

๗๓๒

๗๓๒

The nett proceeds of the auction shall be
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเปนจำานวน
distributed to the mortgagees according to their
สุทธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้ร ับจำานองเรียงตามลำาดับ
ranks, and the[ ]surplus, if any, shall be delivered และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง
to the mortgagor.
Ob.749

๗๓๓

If the estimated value of the property, in case of
ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สน
ิ นั้นมี
transfer, or the nett proceeds, in case of auction, ประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี ฤาถูาเอา
are less than the amount due, the debtor of the
ทรัพย์สน
ิ ซึง่ จำานองออกขายทอดตลาดใชูหนี้ ไดูเงิน
obligation remains liable for the difference.
จำานวนสุทธินูอยกว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่น
้ ้น
ั ก็ดี

เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหนี้ตูองใชูจงครบ
Ob.750

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.
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A later mortgagee cannot enforce his right to
the injury of an earlier one.
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ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองขายทอดตลาดไดูเงินเป็ นจำานวน

สุทธิเท่าใด ท่านใหูจัดใชูแก่ผู้ร ับจำานองเรียงตามลำาดับ
และถูายังมีเงินเหลืออย่้อีก ก็ใหูส่งมอบแก่ผู้จำานอง

๗๓๓

ถูาเอาทรัพย์จำานองหลุด และราคาทรัพย์สน
ิ นั้นมี

ประมาณตำ่ากว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่้ก็ดี หรือถูาเอา
ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองออกขายทอดตลาดใชูหนี้ ไดูเงิน

จำานวนสุทธินูอยกว่าจำานวนเงินที่คูางชำาระกันอย่น
้ ้น
ั ก็ดี

เงินยังขาดจำานวนอย่้เท่าใด ท่านว่าล้กหนี้ตูองใชูจงครบ

๗๓๔

๗๓๔

รายเดียว และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานองจะ

รายเดียว และมิไดูระบุลำาดับไวูไซรู ท่านว่าผู้ร ับจำานองจะ

เพียงบางสิ่งก็ไดู แต่ท่านหูามมิใหูทำาเช่นนั้นแก่ทรัพย์สน
ิ

เพียงบางสิ่งก็ไดู แต่ท่านหูามมิใหูทำาเช่นนั้นแก่ทรัพย์สน
ิ

ถูาจำานองทรัพย์สน
ิ หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่ง

ใชูสิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินนั้น ๆ ทั้งหมด ฤาแต่
มากสิ่งกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูหนี้ตามสิทธิแห่งตน

ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

ถูาจำานองทรัพย์สน
ิ หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่ง

ใชูสิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินนั้น ๆ ทั้งหมด หรือแต่
มากสิ่งกว่าที่จำาเป็ นเพื่อใชูหนี้ตามสิทธิแห่งตน

ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

ทั้งหมดพรูอมกัน ท่านใหูแบ่งภาระแห่งหนี้น้ น
ั กระจายไป

ทั้งหมดพรูอมกัน ท่านใหูแบ่งภาระแห่งหนี้น้ น
ั กระจายไป

จำานวนเงินจำานองไวูเฉพาะทรัพย์สน
ิ แต่ละสิ่ง ๆ เปน

จำานวนเงินจำานองไวูเฉพาะทรัพย์สน
ิ แต่ละสิ่ง ๆ เป็ น

ตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินนั้น ๆ เวูนแต่ในกรณีที่ไดูระบุ ตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินนั้น ๆ เวูนแต่ในกรณีที่ไดูระบุ
จำานวนเท่าใด ท่านใหูแบ่งกระจายไปตามจำานวนเงิน

จำานวนเท่าใด ท่านใหูแบ่งกระจายไปตามจำานวนเงิน

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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จำานองที่ระบุไวูเฉพาะทรัพย์สิ่งนั้น ๆ

จำานองที่ระบุไวูเฉพาะทรัพย์สิ่งนั้น ๆ

อันใดอันหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียวไซรู ผู้ร ับจำานองจะใหูชำาระ

อันใดอันหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียวไซรู ผู้ร ับจำานองจะใหูชำาระ

ในกรณีเช่นนั้น ท่านใหูถือว่าผู้ร ับจำานองคนถัดไปโดย

ในกรณีเช่นนั้น ท่านใหูถือว่าผู้ร ับจำานองคนถัดไปโดย

Draft (1919)

แต่ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

หนี้อันเปนส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอันนั้นก็ไดู

แต่ถูาผู้ร ับจำานองใชูสิทธิของตน บังคับแก่ทรัพย์สิน

หนี้อันเป็ นส่วนของตน ทั้งหมดจากทรัพย์สินอันนั้นก็ไดู

ลำาดับย่อมเขูารับช่วงสิทธิของผู้ร ับจำานองคนก่อน และจะ ลำาดับย่อมเขูารับช่วงสิทธิของผู้ร ับจำานองคนก่อน และจะ

เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซึ่ง เขูาบังคับจำานองแทนที่คนก่อนก็ไดูแต่เพียงเท่าจำานวนซึ่ง
ผู้ร ับจำานองคนก่อนจะพึงไดูร ับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม

ผู้ร ับจำานองคนก่อนจะพึงไดูร ับจากทรัพย์สินอื่น ๆ ตาม

๗๓๕

๗๓๕

โอนทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว

โอนทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานอง ท่านว่าตูองมีจดหมายบอกกล่าว

จะเรียกบังคับจำานองไดู

บังคับจำานองไดู

ส่วนราคาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น
Ob.751

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.
CHAPTER V.

เมื่อผู้ร ับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้ร ับ

ความจำานงนั้นแก่ผู้ร ับโอนล่วงน่าเดือนหนึ่งก่อน แลูวจึ่ง

หมวด ๕ สิทธิและน่ ที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซึ่งจำ นอง

RIGHTS AND DUTIES OF THE TRANSFEREE

บทบัญญัติดงั ่ กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น

เมื่อผู้ร ับจำานองคนใดจำานงจะบังคับจำานองเอาแก่ผู้ร ับ

ความจำานงแก่ผู้ร ับโอนล่วงหนูาเดือนหนึ่งก่อน แลูวจึงจะ

หมวด ๕ สิทธิและหนู ที่ของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซึ่งจำ นอง

OF A MORTGAGED PROPERTY.
Ob.752

๗๓๖

The transferee of a mortgaged property may
ผู้ร ับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูา
remove the mortgage, provided that he be not the หากมิไดูเปนตัวล้กหนี้ ฤาผู้ค้ าำ ประกัน ฤาเปนทายาทของ
principal debtor, a surety or an heir of either of
ล้กหนี้ฤาผู้ค้ าำ ประกัน
them.
Ob.753

The transferee may remove the mortgage at any

๗๓๗

ผู้ร ับโอนจะไถ่ถอนจำานองเมื่อใดก็ไดู แต่ถูาผู้ร ับ

๗๓๖

ผู้ร ับโอนทรัพย์สินซึ่งจำานองจะไถ่ถอนจำานองก็ไดู ถูา

หากมิไดูเป็ นตัวล้กหนี้หรือผู้ค้ าำ ประกัน หรือเป็ นทายาท
ของล้กหนี้ หรือผู้ค้ าำ ประกัน

๗๓๗

ผู้ร ับโอนจะไถ่ถอนจำานองเมื่อใดก็ไดู แต่ถูาผู้ร ับ

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”
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time until, or within one month after he has been จำานองไดูบอกกล่าวว่ามีจำานงจะบังคับจำานองไซรู ผู้ร ับ
notified by the mortgagee of his intention to
โอนตูองไถ่ถอนจำานองภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันรับคำา
enforce the mortgage.
บอกกล่าว
Ob.754

๗๓๘

The transferee who wishes to remove the
ผู้ร ับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว
mortgage must offer to all the registered creditors ความประสงค์น้ น
ั แก่ผู้เปนล้กหนี้ช้ น
ั ตูน และตูองส่งคำา
to pay such sum of money as he thinks fit.
เสนอไปยังบันดาเจูาหนี้ที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง
Ob.755

จำานองฤาประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเปนจำานวนอัน

The form of the offer may be made to contain สมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น
the following particulars :
คำาเสนอนั้นใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปนี้ คือ
1) the place and description of the mortgaged
(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่ง
property,
จำานอง
2) the date of transfer of ownership,
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ ์
3) the name of the former owner,
(๓) ชื่อเจูาของเดิม
4) the name and residence of the transferee,
์ ำาเนาของผู้ร ับโอน
(๔) ชื่อและภ้มิล
5) the sum offered,
6) a calculation of the total amount due to each (๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู
of the creditors including accessories, and of the
(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาู งชำาระแก่เจูาหนี้คน
sums which would be distributed to them
หนึ่ง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ และจำานวนเงินที่จะจัดเปน
according to their respective ranks.
ส่วนใชูแก่บันดาเจูาหนี้ตามลำาดับกัน
A certified copy of the entries in the official
อนึ่ง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน
register referring to the property mortgaged will
ในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจำานองนั้น อันเจูาพนักงานรับรองว่า
be enclosed.
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จำานองไดูบอกกล่าวว่ามีจำานงจะบังคับจำานองไซรู ผู้ร ับ

โอนตูองไถ่ถอนจำานองภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันรับคำา
บอกกล่าว

๗๓๘

ผู้ร ับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำานอง ตูองบอกกล่าว

ความประสงค์น้ น
ั แก่ผู้เป็ นล้กหนี้ช้ น
ั ตูน และตูองส่งคำา
เสนอไปยังบรรดาเจูาหนี้ที่ไดูจดทะเบียน ไม่ว่าในทาง

จำานองหรือประการอื่น ว่าจะรับใชูเงินใหูเป็ นจำานวนอัน
สมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น

คำาเสนอนั้นใหูแจูงขูอความทั้งหลายต่อไปนี้ คือ

(๑) ตำาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่ง
จำานอง

(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ ์
(๓) ชื่อเจูาของเดิม

(๔) ชื่อและภ้มิลำาเนาของผู้ร ับโอน
(๕) จำานวนเงินที่เสนอว่าจะใชู

(๖) คำานวณยอดจำานวนเงินที่คาู งชำาระแก่เจูาหนี้คน
หนึ่ง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และ

จำานวนเงินที่จะจัดเป็ นส่วนใชูแก่บรรดาเจูาหนี้ตาม

ลำาดับกัน

อนึ่ง ใหูคัดสำาเนารายงานจดทะเบียนของเจูาพนักงาน

เปนสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

ในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจำานองนั้น อันเจูาพนักงานรับรองว่า

๗๓๙

๗๓๙

เป็ นสำาเนาถ้กถูวน สอดส่งไปดูวย

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

ถูาเจูาหนี้คนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหนี้คน

นั้นตูองฟู องคดีต่อศาลภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันมีคำา

เสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่ง

พ.ศ. ๒๔๗๑
ถูาเจูาหนี้คนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับคำาเสนอ เจูาหนี้คน

นั้นตูองฟู องคดีต่อศาลภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันมีคำา

เสนอ เพื่อใหูศาลพิพากษาสัง่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่ง

จำานองนั้น แต่ว่าเจูาหนี้น้ น
ั จะตูองปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อ จำานองนั้น แต่ว่าเจูาหนี้น้ น
ั จะตูองปฏิบัติการดัง่ จะกล่าวต่อ
ไปนี้ดูวย คือ

ไปนี้ดูวย คือ

ตลาด

ตลาด

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอด

(๒) ตูองเขูาสูร้ าคาเอง ฤาแต่งคนเขูาสู้ราคาเปนจำานวน

(๒) ตูองเขูาสูร้ าคาเอง หรือแต่งคนเขูาสูร้ าคาเป็ น

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมนั้นใหูผู้ร ับโอน และเจูา

(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมนั้นใหูผู้ร ับโอน และเจูา

ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหนี้ช้ น
ั ตูนทราบดูวย

ทรัพย์สินคนก่อน และล้กหนี้ช้ น
ั ตูนทราบดูวย

เงินส้งกว่าที่ผู้ร ับโอนเสนอจะใชู

หนี้คนอื่น ๆ บันดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ

Ob.758

(95)

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
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.

TITLE XII. — MORTGAGE.

จำานวนเงินส้งกว่าที่ผู้ร ับโอนเสนอจะใชู

หนี้คนอื่น ๆ บรรดาไดูจดทะเบียน กับทั้งเจูาของ

๗๔๐

๗๔๐

ท่านใหูเจูาหนี้ผรู้ ูองขอใหูขายทอดตลาดเปนผู้ออก

ท่านใหูเจูาหนี้ผรู้ ูองขอใหูขายทอดตลาดเป็ นผู้ออก

๗๔๑

๗๔๑

If the nett proceeds of the auction are not more
ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิล้ าำ จำานวนเงินที่
ถูาขายทอดตลาดไดูเงินจำานวนสุทธิล้ าำ จำานวนเงินที่
than the sum offered by the transferee, the
ผู้ร ับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้ร ับโอนเปนผู้ออกใชูค่า
ผู้ร ับโอนเสนอว่าจะใชู ท่านใหูผู้ร ับโอนเป็ นผู้ออกใชูค่า
creditor demanding sale shall bear the costs of the ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้าจำานวน ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถูาไดูไม่ถึงลำ้าจำานวน
auction.
Ob.759

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.
Ob.761

Any right over the mortgaged property existing

เมื่อเจูาหนี้ท้ งั หลายไดูสนองรับคำาเสนอทัว่ ทุกคนแลูว

เมื่อเจูาหนี้ท้ งั หลายไดูสนองรับคำาเสนอทัว่ ทุกคนแลูว

โดยแสดงออกชัดฤาโดยปริยายก็ดี ท่านว่าจำานองฤาบุร ิมะ โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ดี ท่านว่าจำานองหรือ
สิทธิก็ เปนอันไถ่ถอนไดูดูวยผู้ร ับโอนใชูเงิน หรือวางเงิน

บุร ิมสิทธิก็ เป็ นอันไถ่ถอนไดูดูวยผู้ร ับโอนใชูเงิน หรือวาง

๗๔๒

๗๔๒

ตามจำานวนที่เสนอ จะใชูแทนการชำาระหนี้

ถูาการบังคับจำานองก็ดี ถอนจำานองก็ดี เปนเหตุใหู

เงินตามจำานวนที่เสนอ จะใชูแทนการชำาระหนี้

ถูาการบังคับจำานองก็ดี ถอนจำานองก็ดี เป็ นเหตุใหู

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

ไวูแต่ก่อนไซรู ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหา ไวูแต่ก่อนไซรู ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหา
มีผลยูอนหลังไม่ และ บุร ิมะสิทธิท้ งั หลายของเจูาหนี้แห่ง มีผลยูอนหลังไม่ และ บุร ิมสิทธิท้ งั หลายของเจูาหนี้แห่งผู้
ผู้ทท
ี่ รัพย์หลุดมือไป อันมีอย่้เหนือทรัพย์สินและไดูจด

ทีท
่ รัพย์หลุดมือไป อันมีอย่้เหนือทรัพย์สน
ิ และไดูจด

เจูาหนี้ของผู้จำานองฤาเจูาของคนก่อนไดูจดทะเบียนไวู

หนี้ของผู้จำานองหรือเจูาของคนก่อนไดูจดทะเบียนไวู

ทะเบียนไวูน้ น
ั ก็ย่อมเขูาอย่้ในลำาดับหลังบุร ิมะสิทธิ อัน

ในกรณีเช่นนี้ ถูาสิทธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สน
ิ ซึ่ง

จำานอง เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สินซึ่ง

ขณะที่ไดูทรัพย์สินนั้นมาไซรู สิทธิน้ น
ั ท่านใหูกลับคืนมา

ขณะที่ไดูทรัพย์สินนั้นมาไซรู สิทธิน้ น
ั ท่านใหูกลับคืนมา

เปนคุณหรือเปนโทษแก่บุคคลนั้นไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซึ่งจำานองกลับหลุดมือไป

๗๔๓

In case of enforcement or removal of mortgage,
ถูาผู้ร ับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเสื่อมราคาลง
if the value of the mortgaged property has been
เพราะการกระทำาฤาความประมาทเลินเล่อแห่งตน เปน
reduced by the fault of the transferee, he is liable เหตุใหูเจูาหนี้ท้ งั หลายผู้มีสท
ิ ธิจำานอง ฤาบุร ิมะสิทธิเหนือ
to pay compensation to the mortgagee up to the
ทรัพย์สน
ิ นั้นตูองเสียหายไซรู เมื่อเขาฟู องเรียกค่าเสีย
extent of the injury suffered by him thereby.
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.

ทะเบียนไวูน้ น
ั ก็ย่อมเขูาอย่้ในลำาดับหลังบุร ิมสิทธิ อันเจูา

จำานอง เปนคุณฤาเปนโทษ แก่บุคคลผู้ไดูทรัพย์สน
ิ ซึ่ง

จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน

Ob.763
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ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ไดูทรัพย์สินนั้น ทรัพย์สน
ิ ซึ่งจำานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ไดูทรัพย์สินนั้น

ในกรณีเช่นนี้ ถูาสิทธิใด ๆ อันมีอย่้เหนือทรัพย์สน
ิ ซึ่ง

Ob.762
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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.

TITLE XII. — MORTGAGE.

หาย ท่านว่าผู้ร ับโอนจะตูองรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น
อย่างไรก็ดี อันผู้ร ับโอนจะเรียกเอาเงินจำานวนใด ๆ ซึ่ง
ตนไดูออกไป ฤาเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่ายที่ตนไดูทำาใหู

ทรัพย์สน
ิ ดีข้ น
ึ นั้น ท่านว่า หาอาจจะเรียกไดูไม่ เวูนแต่ที่
เปนการทำาใหูทรัพย์สินนั้นงอกราคาขึ้น และจะเรียกไดู

เพียงเท่าจำานวนราคาที่งอกขึ้นเมื่อขายทอดตลาดเท่านั้น

จำานองไวูแต่ก่อน ไดูระงับไปแลูวดูวยเกลื่อนกลืนกัน ใน
เป็ นคุณหรือเป็ นโทษแก่บุคคลนั้นไดูอีก ในเมื่อทรัพย์สิน
ซึ่งจำานองกลับหลุดมือไป

๗๔๓

ถูาผู้ร ับโอนไดูทำาใหูทรัพย์สินซึ่งจำานองเสื่อมราคาลง

เพราะการกระทำาหรือความประมาทเลินเล่อแห่งตน เป็ น

เหตุใหูเจูาหนี้ท้ งั หลายผู้มีสท
ิ ธิจำานอง หรือบุร ิมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สน
ิ นั้นตูองเสียหายไซรู ท่านว่าผู้ร ับโอนจะตูองรับ

ผิดเพื่อความเสียหายนั้น อย่างไรก็ดี อันผู้ร ับโอนจะเรียก
เอาเงินจำานวนใด ๆ ซึ่งตนไดูออกไป หรือเรียกใหูชดใชู

ค่าใชูจ่ายทีต
่ นไดูทำาใหูทรัพย์สินดีข้ น
ึ นั้น ท่านว่า หาอาจจะ
เรียกไดูไม่ เวูนแต่ที่เป็ นการทำาใหูทรัพย์สินนั้นงอกราคา

ขึ้น และจะเรียกไดูเพียงเท่าจำานวนราคาที่งอกขึ้นเมื่อขาย
ทอดตลาดเท่านั้น

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

พ.ศ. ๒๔๖๗

Draft (1919)
CHAPTER VI.

หมวด ๖ คว มระงับสิ ้นไปแห่งสัญญ
จำ นอง

EXTINCTION OF MORTGAGE.
Ob.764

TITLE XII. — MORTGAGE.

๗๔๔

A contract of mortgage is extinguished :
อันจำานองย่อมระงับสิ้นไปเพราะเหตุต่าง ๆ ซึ่งกล่าว
1) by the total loss, or expropriation, of the
ต่อไปหนี้ คือ
mortgaged property ;
(๑) เพราะทรัพย์สินซึ่งจำานองส้ญหายหมด ฤาตูอง
2) by the extinction of the obligation secured ;
บังคับซื้ อ
3) by the release of the mortgage granted in
(๒) เพราะหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่น
writing to the mortgagor ;
ใด มิใช่เหตุอายุความ
4) by the discharge of the mortgagor ; 5) by the
(๓) เพราะปลดจำานองใหูแก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็ น
removal of the mortgage ;
สำาคัญ
6) by the auction sale of the mortgaged
property by order of the Court;
(๔) เพราะผู้จำานองหลุดพูน
7) by the transfer of the ownership of the
(๕) เพราะไถ่ถอนจำานอง
mortgaged property to the mortgagee.
(๖) เพราะขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำานองตามคำาสัง่
ศาล
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หมวด ๖ คว มระงับสิ ้นไปแห่งสัญญ
จำ นอง

๗๔๔

อันจำานองย่อมระงับสิ้นไป

(๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไป ดูวยเหตุประการอื่นใด
มิใช่เหตุอายุความ

(๒) เมื่อปลดจำานองใหูแก่ผู้จำานองดูวยหนังสือเป็ น
สำาคัญ

(๓) เมื่อผู้จำานองหลุดพูน
(๔) เมื่อถอนจำานอง

(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำานองตามคำาสัง่
ศาล อันเนื่องมาแต่การบังคับจำานองหรือถอน
จำานอง

(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำานองนั้นหลุด

(๗) เพราะเอาทรัพย์สินซึ่งจำานองนั้นหลุด
Ob.765

๗๔๕

๗๔๕

๗๔๖

๗๔๖

The mortgagee can enforce the mortgage even
ผู้ร ับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหนี้ที่ประกันนั้นสิ้น
ผู้ร ับจำานองจะบังคับจำานองแมูเมื่อหนี้ที่ประกันนั้น
after the obligation secured has been extinguished ไปโดยอายุความแลูวก็บังคับไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ ขาดอายุความแลูวก็ไดู แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่คูางชำาระ
by prescription, but the arrears of interest on
คูางชำาระในการจำานองเกินกว่าหูาปี ไม่ไดู
ในการจำานองเกินกว่าหูาปี ไม่ไดู
mortgage cannot be enforced for more than five
years.
Ob.766

When a contract of mortgage is extinguished,
the owner of the property concerned is entitled to

การชำาระหนี้ไม่ว่าครั้งใด ๆ สิ้นเชิงฤาแต่บางส่วนก็ดี

การชำาระหนี้ไม่ว่าครั้งใด ๆ สิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนก็ดี

Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III”

Draft (1919)
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have such extinction registered by the competent การระงับหนี้อย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแกูไข
official.
เปลี่ยนแปลงจำานอง ฤาหนี้อันจำานองเปนประกันนั้นเปน
Ob.767

ประการใดก็ดี ท่านว่าตูองนำาความไปจดทะเบียนต่อ
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การระงับหนี้อย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแกูไข

เปลี่ยนแปลงจำานอง หรือหนี้อน
ั จำานองเป็ นประกันนั้น

เป็ นประการใดก็ดี ท่านว่าตูองนำาความไปจดทะเบียนต่อ

The mortgagor is entitled to have any part
พนักงานเจูาน่าที่ ในเมื่อมีคำาขอรูองของผู้มีส่วนไดูเสีย มิ พนักงานเจูาหนูาที่ ในเมื่อมีคำาขอรูองของผู้มีส่วนไดูเสีย
performance, or any discharge, or any agreement ฉะนั้นท่านหูามมิใหูยกขึ้นเปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก
มิฉะนั้นท่านหูามมิใหูยกขึ้นเป็ นขูอต่อสู้บุคคลภายนอก
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.

