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TITLE XII.

PLEDGE.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๓ จำานำา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๓ จำานำา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

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

person, called the pledgor, agrees to deliver to 

another person, called the pledgee, a move//able

property, called pledge, as a security for the 

performance of an obligation to the pledgee.

อนัว่าจำานำาน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้
จำานำา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหน่ึงใหูแก่บุคคลอีกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานำา เพื่อเปนประกันการชำาระหน้ี

อนัว่าจำานำาน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้
จำานำา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหน่ึงใหูแก่บุคคลอีกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้รับจำานำา เพื่อเป็นประกันการชำาระหน้ี

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

the obligation and for the following accessories :

1) Interest, if any.

2) Compensation in case of non-performance of

the obligation.

3) Costs of enforcement of the right of pledge.

4) Expenses for the preservation of the pledge.

5) Compensation for injury caused by non-

apparent defects of the pledge.

การจำานำาน้ันย่อมเปนประกันเพื่อการชำาระหน้ี กับทั้ง
คา่อุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ
(๑) ดอกเบี้ย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานำา
(๔) ค่าใชูจ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สนิซึ่งจำานำา
(๕) ค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนัเกิดแต่

ความชำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำานำาซึ่งไม่เห็น
ประจักษ์

การจำานำาน้ันย่อมเป็นประกันเพื่อการชำาระหน้ี กับทั้ง
คา่อุปกรณ์ต่อไปน้ีดูวย คือ
(๑) ดอกเบี้ย
(๒) ค่าสนิไหมทดแทนในการไม่ชำาระหน้ี
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำานำา
(๔) ค่าใชูจ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สนิซึ่งจำานำา
(๕) ค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนัเกิดแต่

ความชำารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำานำาซึ่งไม่เห็น
ประจักษ์

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

that the pledge shall be kept by a third person.

ค่ส้ัญญาจำานำาจะตกลงกันใหูบุคคลภายนอกเปนผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สนิจำานำาไวูก็ไดู

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

instrument, the contract of pledge is void 

nn////[un]less such instrument be delivered to the 

pledgee and the contract of pledge be notified in 

writing to the debtor of the right.

ถูาทรัพย์สนิที่จำานำาน้ันเปนสิทธิชนิดที่เปนตราสาร
อยา่งใด ๆ และมิไดูส่งมอบตราสารน้ันใหูแก่ผู้รับจำานำา 
ทั้งมิไดูบอกกล่าวเปนหนังสือแก่ผู้เปนล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ัน
ใหูทราบการจำานำาดูวยไซรู จำานำาเช่นน้ันท่านว่าเปนโมฆะ

ถูาทรัพย์สนิที่จำานำาเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร และมิไดูส่ง
มอบตราสารน้ันใหูแก่ผู้รับจำานำา ทั้งมิไดูบอกกล่าวเป็น
หนังสือแจูงการจำานำาแก่ล้กหน้ีแห่งสทิธิน้ันดูวยไซรู ท่าน
ว่าการจำานำาย่อมเป็นโมฆะ

Ob.785 ๗๕๑ ๗๕๑
If the instrument is transferable by 

indorsement, the contract of pledge is void unless

the pledgor indorses such instrument to the 

pledgee and the indorsement shows that it was 

made for the purpose of pledge.

No notification to the debtor of such instrument

is necessary.

ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหแูก่บุคคลเพื่อเขาสัง่ ทา่น
หูามมิใหูยกข้ึนเปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดู
สลักหลังไวูที่ตราสารใหูปรากฏการจำานำาเช่นน้ัน

อน่ึง ในการน้ีไม่จำาเปนตูองบอกกล่าวแก่ล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

ถูาจำานำาตราสารชะนิดออกใหูแก่บุคคลเพื่อเขาสัง่ ท่าน
หูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้บุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดู
สลักหลังไวูที่ตราสารใหูปรากฏการจำานำาเช่นน้ัน

อน่ึง ในการน้ีไม่จำาเป็นตูองบอกกล่าวแก่ล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

- ๗๕๒ ๗๕๒
ถูาจำานำาตราสารชนิดออกใหแูก่บุคคลโดยนาม และจะ

โอนกันดูวยสลักหลังไม่ไดู ท่านว่าตูองจดขูอความแสดง
การจำานำาไวูใหูปรากฏในตราสารน้ันเอง และท่านหูามมิใหู
ยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ล้กหน้ีแห่งตราสารฤๅบุคคลภายนอก 
เวูนแต่จะไดูบอกกล่าวการจำานำาน้ันใหูทราบถึงล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

ถูาจำานำาตราสารชะนิดออกใหูแก่บุคคลโดยนาม และจะ
โอนกันดูวยสลักหลังไม่ไดู ท่านว่าตูองจดขูอความแสดง
การจำานำาไวูใหูปรากฏในตราสารน้ันเอง และท่านหูามมิใหู
ยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้ล้กหน้ีแห่งตราสารหรือบุคคลภายนอก 
เวูนแต่จะไดูบอกกล่าวการจำานำาน้ันใหูทราบถึงล้กหน้ีแห่ง
ตราสาร

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

such instrument issued to a named person and not

transferable by indorsement, the contract of 

pledge is void unless such instrument is pledged 

ถูาจำานำาใบหูุนฤๅใบหูุนกู้ชนิดระบุช่ือ ท่านหูามมิใหยูก
ข้ึนเป็นขูอต่อสู้บริษัทฤๅบุคคลภายนอก เวูนแต่จะไดูจดลง
ทะเบียนการจำานำาน้ันไวูในสมุดของบริษัท ตามบทบัญญัติ

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

No notification to the debtor of such instrument

is necessary.

ทั้งหลายในลักษณ ๒๒ ว่าดูวยการโอนหูุนฤๅหูนุกู้ บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๒๒ ว่าดูวยการโอนหูุนหรือ
หุูนกู้

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

obligation for which it is security is due, the 

debtor of such right must deliver to the pledgee 

the property due. The property delivered 

constitutes a pledge in lieu of the pledged right. If

the property delivered is money, it shall be 

appropriated to the performance of the obligation.

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันถึงกำาหนดชำาระลงก่อนหน้ีซึ่ง
ประกันไวูน้ันไซรู ท่านว่าล้กหน้ีแห่งสิทธิตูองส่งมอบตัว
ทรัพย์สนิอันเปนวัตถุแห่งสิทธิใหูแก่ผู้รับจำานำา และ
ทรัพย์สนิน้ันก็กลายเปนของจำานำาแทนสทิธิซ่ึงจำานำา

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันเปนม้ลหน้ีจำานวนเงิน และถึง
กำาหนดชำาระมาแต่ก่อนทำาประกันหน้ีน้ันแลูวไซรู ท่านว่า
ตูองชำาระดูวยใชูเงินใหูแก่ผู้รับจำานำาและผู้จำานำาทั้งสองคน
ดูวยกนั ถูาและเขาทั้งสองน้ันไม่ปรองดองตกลงกันไดู 
ทา่นว่าแตล่ะคนชอบที่จะเรียกใหูวางเงินจำานวนน้ันไวู ณ 
สำานักงานฝากทรัพย์ไดู เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันถึงกำาหนดชำาระก่อนหน้ีซึ่งประกันไวู
น้ันไซรู ท่านวา่ล้กหน้ีแห่งสทิธิตูองส่งมอบทรัพย์สนิอัน
เป็นวัตถุแห่งสิทธิใหูแก่ผู้รับจำานำา และทรัพย์สนิน้ันก็
กลายเป็นของจำานำาแทนสิทธิซึ่งจำานำา

ถูาสทิธิซ่ึงจำานำาน้ันเป็นม้ลหน้ีซึ่งตูองชำาระเป็นเงิน 
และถึงกำาหนดชำาระก่อนหน้ีซึ่งประกันไวูน้ันไซรู ท่านว่า
ตูองใชูเงินใหูแก่ผู้รับจำานำาและผู้จำานำาร่วมกนั ถูาและเขา
ทั้งสองน้ันไม่ปรองดองตกลงกันไดู ท่านว่าแต่ละคนชอบที่
จะเรียกใหูวางเงินจำานวนน้ันไวู ณ สำานักงานฝากทรัพย์ไดู
เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน

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

or modified to the injury of the pledgee without 

the consent of the pledgee.

ถูาจำานำาสิทธิ ท่านหาูมมิใหทูำาสิทธิน้ันใหูสิ้นไป ฤๅ
แกูไขสิทธิน้ันใหูเสียหายแก่ผู้รับจำานำา โดยผู้รับจำานำามิไดู
ยนิยอมดูวย

ถูาจำานำาสิทธิ ท่านหาูมมิใหทูำาสิทธิน้ันใหูสิ้นไป หรือ
แกูไขสิทธิน้ันใหูเสียหายแก่ผู้รับจำานำา โดยผู้รับจำานำามิไดู
ยนิยอมดูวย

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

cannot agree that the pledgee shall, in case of non

-performance, become the owner of the pledge or

dispose of it otherwise than as provided by this 

Chapter.

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีถึงกำาหนด
ชำาระ เปนขูอความอยา่งใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหู
ผู้รับจำานำาเขูาเปนเจูาของทรัพย์สินจำานำา ฤๅใหูจัดการแก่
ทรัพย์สนิน้ันเปนประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติทั้ง
หลายว่าดูวยการบังคับจำานำาน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ันท่าน

การที่จะตกลงกันไวูเสียแต่ก่อนเวลาหน้ีถึงกำาหนด
ชำาระ เป็นขูอความอยา่งใดอย่างหน่ึงว่า ถูาไม่ชำาระหน้ี ใหู
ผู้รับจำานำาเขูาเป็นเจูาของทรัพย์สินจำานำา หรือใหูจัดการ
แก่ทรัพย์สนิน้ันเป็นประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายว่าดูวยการบังคับจำานำาน้ันไซรู ขูอตกลงเช่นน้ัน
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ว่าไม่สมบ้รณ์ ทา่นว่าไม่สมบร้ณ์

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

contracts of pledge entered into with licensed 

pawnbrokers only in so far as they are not 

contrary to the laws or regulations concerning 

pawnbrokers.

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท่านใหูใชูบังคับ
แก่สัญญาจำานำาที่ทำากับผู้ตั้งโรงรับจำานำาโดยอนุญาตรัฐบาล
แต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมายฤๅขูอบังคับว่าดูวยโรงจำานำา

บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท่านใหูใชูบังคับ
แก่สัญญาจำานำาที่ทำากับผู้ตั้งโรงรับจำานำาโดยอนุญาตรัฐบาล
แต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือขูอบังคับว่าดูวยโรงจำานำา

CHAPTER II.

RIGHTS AND DUTIES OF PLEDGOR AND

PLEDGEE.

หมวด ๒ สิทธิและน่าที่ของผู้จำานำาและ
ผู้รับจำานำา

หมวด ๒ สิทธิและหนูาที่ของผู้จำานำาและ
ผู้รับจำานำา

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

he has received full performance of the obligation

and accessories.

ผู้รับจำานำาชอบที่จะยึดของจำานำาไวูไดูทั้งหมดจนกว่าจะ
ไดูรับชำาระหน้ีและค่าอปุกรณ์ครบถูวน

ผู้รับจำานำาชอบที่จะยึดของจำานำาไวูไดูทั้งหมดจนกว่าจะ
ไดูรับชำาระหน้ีและค่าอปุกรณ์ครบถูวน

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

custody and take as much care of it as a person of

ordinary prudence would take of his own 

property.

ผู้รับจำานำาจำาตูองรักษาทรัพย์สินจำานำาไวูใหปูลอดภัย 
และตูองสงวนทรัพย์สนิจำานำาน้ันเช่นอย่างวิญญ้ชนจะพึง
สงวนทรัพย์สินของตนเอง

ผู้รับจำานำาจำาตูองรักษาทรัพย์สินจำานำาไวูใหปูลอดภัย 
และตูองสงวนทรัพย์สนิจำานำาน้ันเช่นอย่างวิญญ้ชนจะพึง
สงวนทรัพย์สินของตนเอง

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

of the pledgor, to use the pledge or to let a third 

person have the use or custody of it.

ถูาผู้รับจำานำาเอาทรัพย์สินซึ่งจำานำาออกใชูเอง หรือเอา
ไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยฤๅเก็บรักษา โดยผู้จำานำามิไดู
ยนิยอมดูวยไซรู ท่านว่าผู้รับจำานำาจะตูองรับผิดเพื่อที่
ทรัพย์สนิจำานำาน้ันส้ญหายฤๅบุบสลายไปอยา่งใด ๆ แมูทั้ง

ถูาผู้รับจำานำาเอาทรัพย์สินซึ่งจำานำาออกใชูเอง หรือเอา
ไปใหูบุคคลภายนอกใชูสอยหรือเก็บรักษา โดยผู้จำานำามิไดู
ยนิยอมดูวยไซรู ท่านว่าผู้รับจำานำาจะตูองรับผิดเพื่อที่
ทรัพย์สนิจำานำาน้ันส้ญหายหรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แมูOb.796

If the pledgee acts contrary to any of the 
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provision[s] of section 795, he becomes liable for

any loss or damage caused to the pledge, even by 

force majeure, unless he proves that the pledge 

would have been lost or damaged even if he had 

not acted contrary to such provision[s].

เปนเพราะเหตสุุดวิสัย เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึงอย่างไร 
ๆ ก็คงจะตูองส้ญหายฤๅบุบสลายอย่น่ั้นเอง

ทั้งเป็นเพราะเหตุสดุวิสัย เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า ถึง
อยา่งไร ๆ ก็คงจะตูองส้ญหายหรือบุบสลายอย่้น่ันเอง

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

profits of the pledge and appropriate them to the 

performance of the obligation and accessories.

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา หากมีดอกผล
นิตินัยงอกจากทรัพย์สนิน้ันอยา่งไร ทา่นใหูผู้รับจำานำาจัด
สรรใชูเปนคา่ดอกเบี้ยอนัคูางชำาระแก่ตน และถูาไม่มี
ดอกเบี้ยคูางชำาระ ท่านใหูจัดสรรใชูตนูเงินแห่งหน้ีอนัไดู
จำานำาทรัพย์สินเปนประกันน้ัน

ถูามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญา หากมีดอกผล
นิตินัยงอกจากทรัพย์สนิน้ันอยา่งไร ทา่นใหูผู้รับจำานำา
จัดสรรใชูเป็นค่าดอกเบี้ยอันคาูงชำาระแก่ตน และถูาไม่มี
ดอกเบี้ยคูางชำาระ ท่านใหูจัดสรรใชูตนูเงินแห่งหน้ีอนัไดู
จำานำาทรัพย์สินเป็นประกันน้ัน

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

for any expenses which were necessary for the 

preservation or maintenance of the pledge, unless

such expenses were incumbent upon the pledgee 

under the contract of pledge.

คา่ใชูจ่ายใด ๆ อันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สนิ
จำานำาน้ัน ผู้จำานำาจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับจำานำา เวูนแต่จะไดู
กำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญา

คา่ใชูจ่ายใด ๆ อันควรแก่การบำารุงรักษาทรัพย์สนิ
จำานำาน้ัน ผู้จำานำาจำาตูองชดใชูใหูแก่ผู้รับจำานำา เวูนแต่จะไดู
กำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญา

Ob.800 ๗๖๓ ๗๖๓
The following liabilities are extinguished by 

prescription six months after the return of the 

pledge or its sale by auction:

1) The liability for compensation for damage 

caused to the pledge by the pledgee.

2) The liability for reimbursement of expenses 

incurred for the preservation or maintenance of 

the pledge.

ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีดังจะกล่าวต่อไปน้ี เมื่อพนูหก
เดือนนับแต่วันส่งคืน ฤๅขายทอดตลาดทรัพย์สินจำานำา คือ
(๑) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความบุบสลายอัน

ผู้รับจำานำาก่อใหูเกิดแก่ทรัพย์สนิจำานำา
(๒) ฟูองเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่าย เพื่อการบำารุงรักษา

ทรัพย์สินจำานำา
(๓) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนั

ทา่นหาูมมิใหูฟูองคดีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี เมื่อพนูหก
เดือนนับแต่วันส่งคืนหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินจำานำา 
คือ
(๑) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความบุบสลายอัน

ผู้รับจำานำาก่อใหูเกิดแก่ทรัพย์สนิจำานำา
(๒) ฟูองเรียกใหูชดใชูค่าใชูจ่าย เพื่อการบำารุงรักษา

ทรัพย์สินจำานำา
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3) The liability for compensation for injury 

caused to the pledgee by non—apparent defects 

in the pledge.

เกิดแก่ผู้รับจำานำา เพราะความชำารุดบกพร่องใน
ทรัพย์สินจำานำาซึ่งไม่เห็นประจักษ์

(๓) ฟูองเรียกค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนั
เกิดแก่ผู้รับจำานำา เพราะความชำารุดบกพร่องใน
ทรัพย์สินจำานำาซึ่งไม่เห็นประจักษ์

CHAPTER III.

ENFORCEMENT OF PLEDGE.

หมวด ๓ การบังคับจำานำา หมวด ๓ การบังคับจำานำา

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

letter the debtor to perform the obligation and 

accessories within a reasonable time to be fixed 

in the notice.

If the debtor fails to comply with the notice, the

pledgee can sell the pledge by public auction.

The pledgee must notify the pledgor by 

registered letter of the day and time when, and of 

the place where, the auction shall be held.

เมื่อจะบังคับจำานำา ผู้รับจำานำาตูองจดหมายบอกกล่าว
ไปยังล้กหน้ีก่อน ใหูชำาระหน้ีและอุปกรณ์ภายในเวลาอนั
ควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน 

ถูาล้กหน้ีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานำา
ชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจำานำาออกขายไดู แต่ตูองขาย
ทอดตลาด

อน่ึง ผู้รับจำานำาตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำา
บอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาดดูวย

เมื่อจะบังคับจำานำา ผู้รับจำานำาตูองบอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังล้กหน้ีก่อนว่า ใหูชำาระหน้ีและอุปกรณ์ภายใน
เวลาอนัควรซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน 

ถูาล้กหน้ีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำาบอกกล่าว ผู้รับจำานำา
ชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจำานำาออกขายไดู แต่ตูองขาย
ทอดตลาด

อน่ึง ผู้รับจำานำาตูองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำา
บอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาดดูวย

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

sell the pledge by public auction one month after 

the obligation became due.

ถูาไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนไดู ผู้รับจำานำาจะเอา
ทรัพย์สนิจำานำาออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหน้ีคูางชำาระ
มาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแลูวก็ใหูทำาไดู

ถูาไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนไดู ผู้รับจำานำาจะเอา
ทรัพย์สนิจำานำาออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหน้ีคูางชำาระ
มาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแลูวก็ใหูทำาไดู

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

the day of its maturity without previous 

notification.

ถูาจำานำาตัว๋เงิน ท่านใหูผู้รับจำานำาเก็บเรียกเงินตามตัว๋
เงินน้ันในวันถึงกำาหนด โดยไม่พักตูองบอกกล่าวก่อน

ถูาจำานำาตัว๋เงิน ท่านใหูผู้รับจำานำาเก็บเรียกเงินตามตัว๋
เงินน้ันในวันถึงกำาหนด ไม่จำาเป็นตูองบอกกล่าวก่อน

Ob.807 ๗๖๗ ๗๖๗
The pledgee must appropriate the nett proceeds เมื่อบังคับจำานำาไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับ เมื่อบังคับจำานำาไดูเงินจำานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับ
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of the public auction or of his collection to the 

extinction of the obligation and accessories and 

must return the surplus, if any, to the pledgor.

If the proceeds are less than the amount due, 

the debtor of the obligation remains liable for the 

difference.

จำานำาตูองจัดสรรชำาระหน้ีและอุปกรณ์เพื่อใหูเสร็จสิ้นไป 
และถูายังมีเงินเหลือ ก็ตูองส่งคืนใหูแก่ผู้จำานำา ฤๅแก่
บุคคลผู้ควรจะไดูเงินน้ัน

ถูาไดูเงินนูอยกว่าจำานวนคูางชำาระ ท่านว่าล้กหน้ีก็ยัง
คงตูองรับใชูในส่วนที่ขาดอย่น้ั้น

จำานำาตูองจัดสรรชำาระหน้ีและอุปกรณ์เพื่อใหูเสร็จสิ้นไป 
และถูายังมีเงินเหลือ ก็ตูองส่งคืนใหูแก่ผู้จำานำาหรือแก่
บุคคลผู้ควรจะไดูเงินน้ัน

ถูาไดูเงินนูอยกว่าจำานวนคูางชำาระ ท่านว่าล้กหน้ีก็ยัง
คงตูองรับใชูในส่วนที่ขาดอย่น้ั้น

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

one obligation, the pledgee can sell such of them 

as he may select, but he cannot sell more than 

required for the satisfaction of his claim.

ถูาจำานำาทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึง
รายเดียว ท่านว่าผู้รับจำานำาจะเลือกเอาทรัพย์สนิสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดออกขายก็ไดู แต่จะขายจนเกินกว่าที่จำาเปนเพื่อใชูเงิน
ตามสิทธิแห่งตนน้ันหาไดูไม่

ถูาจำานำาทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหน้ีแต่รายหน่ึง
รายเดียว ท่านว่าผู้รับจำานำาจะเลือกเอาทรัพย์สนิสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดออกขายก็ไดู แต่จะขายจนเกินกว่าที่จำาเป็นเพื่อใชูเงิน
ตามสิทธิแห่งตนน้ันหาไดูไม่

CHAPTER IV.

EXTINCTION OF PLEDGE.

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไปแห่งการจำานำา หมวด ๔ ความระงับสิน้ไปแห่งการจำานำา

Ob.810 ๗๖๙ ๗๖๙
A contract of pledge is extinguis[h]ed :

1) When the obligation for which the pledge is 

security is extinguished otherwise than by 

prescription, or

2) When the pledgee allows the pledge to

remain in, or to return into the possession of the 

pledgor.

อนัจำานำาย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีซึ่งจำานำาเปนประกันอย่้น้ัน ระงับสิ้นไป

เพราะเหตุประการอื่น มิใช่เพราะอายุความ ฤๅ
(๒) เมื่อผู้รับจำานำายอมใหูทรัพย์สนิจำานำากลับคืนไปส่้

ครอบครองของผู้จำานำา

อนัจำานำาย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหน้ีซึ่งจำานำาเป็นประกันอย่้น้ัน ระงับสิ้นไป

เพราะเหตุประการอื่น มิใช่เพราะอายุความ หรือ
(๒) เมื่อผู้รับจำานำายอมใหูทรัพย์สนิจำานำากลับคืนไปส่้

ครอบครองของผู้จำานำา


