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TITLE XIII.

WAREHOUSING.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๔ เก็บของในคลังสินคูา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๔ เกบ็ของในคลังสินคูา

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.811 ๗๗๐ ๗๗๐
A warehouseman is a person whose business is 

to receive goods for storage in a warehouse, for 

remuneration.

อนัว่านายคลังสินคูาน้ัน คือบุคคลผู้รับทำาการเก็บรักษา
สนิคูาเพื่อบำาเหน็จเปนทางคูาปรกติของตน

อนัว่านายคลังสินคูาน้ัน คือบุคคลผู้รับทำาการเก็บรักษา
สนิคูาเพื่อบำาเหน็จเป็นทางคูาปกติของตน

Ob.812 ๗๗๑ ๗๗๑
The provisions of Sections 658, 660 to 665, 

668, 669, 670, 672, 676 and 678 concerning 

deposit apply to warehousing in so far as they are

not contrary to the provisions of this Title XIII.

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ี อนัว่าดูวย
ฝากทรัพย์น้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับแก่การเก็บของใน
คลังสินคูาดูวยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณน้ี

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ี อนัว่าดูวย
ฝากทรัพย์น้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับแก่การเก็บของใน
คลังสินคูาดูวยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะน้ี

- ๗๗๒ ๗๗๒
บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑

และ ๖๓๒อันว่าดูวยการรับขนน้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับ
แก่การเก็บของในคลังสินคูา อนุโลมตามควรแก่บท

บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑
และ ๖๓๒อันว่าดูวยการรับขนน้ัน ท่านใหูนำามาใชูบังคับ
แก่การเก็บของในคลังสินคูา อนุโลมตามควรแก่บท

Ob.818 ๗๗๓ ๗๗๓
The warehouseman is bound to allow the 

holder of the warehouse receipt and the holder of 

the warrant to inspect the goods at any reasonable

intervals during business hours and to take 

samples.

นายคลังสินคูาจำาตูองยอมใหูผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา
ฤๅผู้ทรงประทวนสินคูาตรวจสนิคูาและเอาตัวอย่างไปไดูใน
เวลาอนัควรระหว่างเวลาทำางานทุกเมื่อ

นายคลังสินคูาจำาตูองยอมใหูผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา
หรือผู้ทรงประทวนสินคูาตรวจสินคาูและเอาตัวอย่างไปไดู
ในเวลาอันควรระหว่างเวลาทำางานทุกเมื่อ
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Ob.821 ๗๗๔ ๗๗๔
If no time for the return of the goods was fixed,

the warehouseman can return the goods at any 

time on giving three months notice to the 

depositor.

ถูาสนิคูารายใดไม่มีกำาหนดเวลาส่งคืน ท่านวา่เมื่อนาย
คลังสินคูาไดูบอกกล่าวแก่ผู้ฝากสามเดือนแลูว จะส่งคืน
สนิคูาน้ันเมื่อใดก็ส่งไดู

นายคลังสินคูาจะเรียกใหูผู้ฝากถอนสินคาูไปก่อนสิ้น
ระยะเวลาที่ตกลงกันไวูน้ัน ทา่นว่าหาอาจทำาไดูไม่ ถูาไม่มี
กำาหนดเวลาส่งคืนสนิคูา นายคลังสินคูาจะส่งคืนไดูต่อเมื่อ
บอกกล่าวใหูผู้ฝากทราบล่วงหนูาเดือนหน่ึง แต่ท่านมิใหูผู้
ฝากตูองถ้กบังคับใหูถอนสินคาูไปก่อนเวลาล่วงแลูวสอง
เดือน นับแต่วนัที่ไดูส่งมอบฝากไวู

CHAPTER II.

WAREHOUSE RECEIPT AND WARRANT. 

หมวด ๒ ใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคูา

หมวด ๒ ใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคูา

Ob.824 ๗๗๕ ๗๗๕
If required by the depositor, the warehouseman 

must deliver to him a warehouse receipt and a 

warrant.

ถูาผู้ฝากตูองการไซรู นายคลังสินคาูตูองส่งมอบ
เอกสารซึ่งเอาออกจากทะเบียนมีตนูข้ัวเฉภาะการอันมี
ใบรับของคลังสินคูาฉบับหน่ึง และประทวนสินคาูฉบับ
หน่ึงใหูแก่ผู้ฝาก

ถูาผู้ฝากตูองการไซรู นายคลังสินคาูตูองส่งมอบ
เอกสารซึ่งเอาออกจากทะเบียนมีตนูข้ัวฉะเพาะการอนัมี
ใบรับของคลังสินคูาฉบับหน่ึง และประทวนสินคาูฉบับ
หน่ึงใหูแก่ผู้ฝาก

Ob.825 ๗๗๖ ๗๗๖
The warehouse receipt is a document by the 

indorsement of which the rights and liabilities of 

the depositor are transferred to the indorsee.

อนัใบรับของคลังสินคูาน้ัน ย่อมใหูสทิธิแก่ผู้ฝากที่จะ
สลักหลังโอนกรรมสทิธิใ์นสินคาูไปเปนของผู้อื่นไดู

อนัใบรับของคลังสินคูาน้ัน ย่อมใหูสทิธิแก่ผู้ฝากที่จะ
สลักหลังโอนกรรมสทิธิใ์นสินคาูไปเป็นของผู้อื่นไดู

Ob.826 ๗๗๗ ๗๗๗
The warrant is a document by the indorsement 

of which the goods mentioned in it may be 

pledged to the indorsee without being delivered 

to him.

อนัประทวนสินคาูน้ัน ย่อมใหูสิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลัก
หลังจำานำาสินคูาซึ่งจดแจูงไวูในประทวนไดูโดยไม่ตูองส่ง
มอบสนิคูาน้ันแก่ผู้รับสลักหลัง

แต่วา่เมื่อผู้ฝากประสงค์จะจำานำาสินคูา ตูองแยก
ประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินคูา และส่งมอบ

อนัประทวนสินคาูน้ัน ย่อมใหูสิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลัก
หลังจำานำาสินคูาซึ่งจดแจูงไวูในประทวนไดูโดยไม่ตูองส่ง
มอบสนิคูาน้ันแก่ผู้รับสลักหลัง

แต่วา่เมื่อผู้ฝากประสงค์จะจำานำาสินคูา ตูองแยก
ประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินคูา และส่งมอบ
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ประทวนน้ันใหูแก่ผู้รับสลักหลัง ประทวนน้ันใหูแก่ผู้รับสลักหลัง

Ob.827 ๗๗๘ ๗๗๘
The warehouse receipt and the warrant must 

each bear a serial number and contain the 

following particulars :

1) The name or trade name and the address of 

the depositor.

2) The place of storage.

3) The remuneration for storage.

4) The nature of the goods stored, their weight 

or bulk and the nature, number and marking of 

the packages, if any.

5) The place where, and the time when, the 

receipt and the warrant are made out.

6) The period for which the gooks are stored, if

any has been fixed.

7) If the goods stored are insured, the amount 

of the insurance, the period for which the goods 

are insured and the name or trade name of the 

underwriter.

The receipt and the warrant must each be 

signed by the warehouseman.

ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูตูองมีเลขลำาดับ
ตรงกันกับเลขในตูนข้ัว และลงลายมือชื่อของนายคลัง
สนิคูา

อน่ึงใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูน้ัน ท่านใหู
มรีายลเอียดดัง่กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ชื่อฤๅญี่หูอ และสำานักของผู้ฝาก
(๒) ที่ตั้งคลังสินคาู
(๓) ค่าบำาเหน็จสำาหรับเก็บรักษา
(๔) สภาพของสินคูาที่เก็บรักษา และนำ้าหนักฤๅขนาด

แห่งสินคูาน้ัน กับทั้งสภาพ จำานวน และ
เครื่องหมายหีบห่อ

(๕) สถานทีแ่ละวันออกใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคาูน้ัน

(๖) ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูเก็บสินคาูไวูชัว่เวลาเท่าใด
ใหูแจูงกำาหนดน้ันดูวย

(๗) ถูาของที่เก็บรักษามีประกันภัย ใหูแสดงจำานวนเงิน
ที่ประกันภัยกำาหนดเวลาทีป่ระกันภัย และชื่อฤๅญี่
หูอของผู้รับประกันภัยดูวย

อน่ึงนายคลังสินคูาตูองจดรายละเอียดทั้งน้ีลงไวูในตูน
ข้ัวดูวย

ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูตูองมีเลขลำาดับ
ตรงกันกับเลขในตูนข้ัว และลงลายมือชื่อของนายคลัง
สนิคูา

อน่ึงใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูน้ัน ท่านใหู
มรีายละเอียดดัง่กล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ชื่อหรือยี่หูอ และสำานักของผู้ฝาก
(๒) ที่ตั้งคลังสินคาู
(๓) ค่าบำาเหน็จสำาหรับเก็บรักษา
(๔) สภาพของสินคูาที่เก็บรักษา และนำ้าหนักหรือขนาด

แห่งสินคูาน้ัน กับทั้งสภาพ จำานวน และ
เครื่องหมายหีบห่อ

(๕) สถานทีแ่ละวันออกใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสินคาูน้ัน

(๖) ถูาไดูกำาหนดกันไวูว่าใหูเก็บสินคาูไวูชัว่เวลาเท่าใด
ใหูแจูงกำาหนดน้ันดูวย

(๗) ถูาของที่เก็บรักษามีประกันภัย ใหูแสดงจำานวนเงิน
ที่ประกันภัยกำาหนดเวลาทีป่ระกันภัย และชื่อหรือ
ยี่หูอของผู้รับประกันภัยดูวย

อน่ึงนายคลังสินคูาตูองจดรายละเอียดทั้งน้ีลงไวูในตูน
ข้ัวดูวย

Ob.829

The fact of the issue of the warehouse receipt 

and warrant must be entered in the books of the 

warehouseman together with the particulars and 

serial numbers of such warehouse receipt and 
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warrant.

- ๗๗๙ ๗๗๙
อนัใบรับของคลังสินคูาก็ดี ประทวนสินคูาก็ดี ทา่นว่า

หาอาจออกใหู ฤๅสลักหลังใหูแก่ผู้ถือไดูไม่
อนัใบรับของคลังสินคูาก็ดี ประทวนสินคูาก็ดี ทา่นว่า

หาอาจออกใหูหรือสลักหลังใหูแก่ผู้ถือไดูไม่

Ob.828 ๗๘๐ ๗๘๐
The fact and date of the issue of the warrant 

and the serial number of such warrant must be 

stated in the warehouse receipt.

เมื่อใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสนิคูาใหูแก่ผู้รับจำานำา ค่้
สัญญาตูองจดแจูงการที่สลักหลังน้ันลงไวูในใบรับของคลัง
สนิคูาดูวย

ถูามิไดูจดแจูงไวูดัง่น้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหาอาจยก
ข้ึนเปนขูอต่อสู้ผู้ซื้ อสนิคูาสืบไปน้ันไดูไม่

เมื่อใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสนิคูาใหูแก่ผู้รับจำานำา ค่้
สัญญาตูองจดแจูงการที่สลักหลังน้ันลงไวูในใบรับของคลัง
สนิคูาดูวย

ถูามิไดูจดแจูงไวูดัง่น้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหาอาจยก
ข้ึนเป็นขูอต่อสู้ผู้ซื้ อสนิคูาสืบไปน้ันไดูไม่

- ๗๘๑ ๗๘๑
เมื่อประทวนสนิคูาไดูสลักหลังและส่งมอบแก่ผู้รับ

จำานำาแลูว ใหูผู้ฝากกับผู้รับจำานำาจดลงไวูในประทวนสินคูา
เปนสำาคัญ ว่าไดูจดขูอความตามที่บัญญัติในมาตราก่อนไวู
ในใบรับของคลังสินคูาแลูว

เมื่อประทวนสนิคูาไดูสลักหลังและส่งมอบแก่ผู้รับ
จำานำาแลูว ใหูผู้ฝากกับผู้รับจำานำาจดลงไวูในประทวนสินคูา
เป็นสำาคัญ ว่าไดูจดขูอความตามที่บัญญัติในมาตราก่อนไวู
ในใบรับของคลังสินคูาแลูว

- ๗๘๒ ๗๘๒
เมื่อใดผู้ฝากจำานำาสินคูาและส่งมอบประทวนสนิคูาแก่

ผู้รับสลักหลังแลูว ผู้รับสลักหลังเช่นน้ันตูองมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่นายคลังสินคูาใหูทราบจำานวนหน้ีซึ่งจำานำาสิน
คาูน้ันเปนประกัน ทั้งจำานวนดอกเบี้ยและวันอันหน้ีน้ันจะ
ถึงกำาหนดชำาระ เมื่อนายคลังสินคาูไดูรับคำาบอกกล่าวเช่น
น้ันแลูวตูองจดรายการทั้งน้ันลงในตูนข้ัว

ถูาและมิไดูจดในตนูข้ัวเช่นน้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหา
อาจจะยกข้ึนเปนขูอต่อสู้เจูาหน้ีทั้งหลายของผู้ฝากไดูไม่

เมื่อใดผู้ฝากจำานำาสินคูาและส่งมอบประทวนสนิคูาแก่
ผู้รับสลักหลังแลูว ผู้รับสลักหลังเช่นน้ันตูองมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่นายคลังสินคูาใหูทราบจำานวนหน้ีซึ่งจำานำา
สนิคูาน้ันเป็นประกัน ทั้งจำานวนดอกเบี้ยและวันอันหน้ีน้ัน
จะถึงกำาหนดชำาระ เมื่อนายคลังสนิคูาไดูรับคำาบอกกล่าว
เช่นน้ันแลูวตูองจดรายการทั้งน้ันลงในตูนข้ัว

ถูาและมิไดูจดในตนูข้ัวเช่นน้ัน ท่านว่าการจำานำาน้ันหา
อาจจะยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้เจูาหน้ีทั้งหลายของผู้ฝากไดูไม่
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Ob.830 ๗๘๓ ๗๘๓
The holder of a warehouse receipt can require 

the warehouseman to divide the goods stored and 

to deliver to him a separate warehouse receipt for

each part. In such case, the holder must return the

original warehouse receipt to the warehouseman.

The expenses for such division and for the 

delivery of the new receipt or receipts must be 

borne by the holder.

ผู้ทรงเอกสารอันมทีั้งใบรับของคลังสนิคูาและ
ประทวนสนิคูาน้ัน จะใหนูายคลังสินคูาแยกสินคาูที่เก็บ
รักษาไวูออกเปนหลายส่วนและใหูส่งมอบเอกสารแก่ตน
ส่วนละใบก็ไดู ในกรณีเช่นน้ีผู้ทรงเอกสารตูองคืนเอกสาร
เดิมแก่นายคลังสินคูา

อน่ึงค่าใชูจ่ายในการแยกสนิคูาและการส่งมอบเอกสาร
ใหม่น้ัน ผู้ทรงเอกสารตูองรับใชู

ผู้ทรงเอกสารอันมทีั้งใบรับของคลังสนิคูาและ
ประทวนสนิคูาน้ัน จะใหนูายคลังสินคูาแยกสินคาูที่เก็บ
รักษาไวูออกเป็นหลายส่วนและใหูส่งมอบเอกสารแก่ตน
ส่วนละใบก็ไดู ในกรณีเช่นน้ีผู้ทรงเอกสารตูองคืนเอกสาร
เดิมแก่นายคลังสินคูา

อน่ึงค่าใชูจ่ายในการแยกสนิคูาและการส่งมอบเอกสาร
ใหม่น้ัน ผู้ทรงเอกสารตูองรับใชู

Ob.831 ๗๘๔ ๗๘๔
The ownership of the goods stored can be 

transferred only by indorsement on the 

warehouse receipt.

กรรมสทิธิใ์นสินคาูที่เก็บรักษาไวูน้ัน ท่านว่าอาจโอนไดู
แต่ดูวยสลักหลังใบรับของคลังสินคูาเท่าน้ัน

กรรมสทิธิใ์นสินคาูที่เก็บรักษาไวูน้ัน ท่านว่าอาจโอนไดู
แต่ดูวยสลักหลังใบรับของคลังสินคูาเท่าน้ัน

Ob.832 ๗๘๕ ๗๘๕
The goods stored can be pledged only by 

indorsement of the warrant. After the warrant has 

been indorsed, the goods may be pledged to a 

second pledgee by indorsing the warehouse 

r[e]ceipt in the same way as a warrant.

สนิคูาซึ่งเก็บรักษาไวูน้ันอาจจำานำาไดูแต่ดูวยสลักหลัง
ประทวนสนิคูา เมื่อประทวนสินคาูไดูสลักหลังแลูว สินคูา
น้ันจะจำานำาแก่ผู้อื่นอีกช้ันหน่ึงดูวยสลักหลังใบรับของคลัง
สนิคูาอย่างเดียวกับสลักหลังประทวนสินคาูน้ันก็ไดู

สนิคูาซึ่งเก็บรักษาไวูน้ันอาจจำานำาไดูแต่ดูวยสลักหลัง
ประทวนสนิคูา เมื่อประทวนสินคาูไดูสลักหลังแลูว สินคูา
น้ันจะจำานำาแก่ผู้อื่นอีกช้ันหน่ึงดูวยสลักหลังใบรับของคลัง
สนิคูาอย่างเดียวกับสลักหลังประทวนสินคาูน้ันก็ไดู

Ob.833 ๗๘๖ ๗๘๖
As long as the goods stored are not pledged, the

warehouse receipt and the warrant cannot be 

transferred separately.

ตราบใดสินคูาที่เก็บรักษาไวูไม่ไดูจำานำา ท่านว่าจะโอน
ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูไปต่างหากจากกัน
ไม่ไดูอย่้ตราบน้ัน

ตราบใดสินคูาที่เก็บรักษาไวูไม่ไดูจำานำา ท่านว่าจะโอน
ใบรับของคลังสินคูาและประทวนสินคาูไปต่างหากจากกัน
ไม่ไดูอย่้ตราบน้ัน

Ob.834 ๗๘๗ ๗๘๗
The first indorsement on a warrant must ในการสลักหลังลงในประทวนสินคูาครั้งแรกน้ัน ตูอง ในการสลักหลังลงในประทวนสินคูาครั้งแรกน้ัน ตูอง
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mention the amount of the obligation for the 

security of which the goods are pledged, the 

interest to be paid and the day of maturity of the 

obligation.

The same particulars must be noted by the first 

pledgee on the warehouse receipt with his 

signature, otherwise the first pledgee and the 

subsequent pledgees cannot set up their right of 

pledge against the holder of the warehouse 

receipt.

จดแจูงจำานวนหน้ีที่จำานำาสนิคูาเปนประกันทั้งจำานวน
ดอกเบี้ยที่จะตูองชำาระและวันที่หน้ีจะถึงกำาหนดชำาระดูวย

จดแจูงจำานวนหน้ีที่จำานำาสนิคูาเป็นประกันทั้งจำานวน
ดอกเบี้ยที่จะตูองชำาระและวันที่หน้ีจะถึงกำาหนดชำาระดูวย

Ob.835 ๗๘๘ ๗๘๘
The delivery of the goods stored can be 

obtained only on surrender of the warehouse 

receipt.

อนัสินคาูที่เก็บรักษาไวูในคลังสินคูาน้ัน จะรับเอาไปไดู
แต่เมื่อเวนคนืใบรับของคลังสินคูา

อนัสินคาูที่เก็บรักษาไวูในคลังสินคูาน้ัน จะรับเอาไปไดู
แต่เมื่อเวนคนืใบรับของคลังสินคูา

Ob.836 ๗๘๙ ๗๘๙
If a warrant has been issued, the delivery of the

goods can be obtained only on surrender of both 

the warehouse receipt and the warrant.

However, the holder of the warehouse receipt 

can at any time have the goods returned to him on

depositing with the warehouseman the whole 

amount of the obligation entered in the warrant, 

with interest up to the date when the obligation is 

due.

The amount so deposited must be paid by the 

warehouseman to the holder of the warrant upon 

surrender of such warrant.

ถูาไดูแยกประทวนสินคูาออกสลักหลังจำานำาแลูว จะรับ
เอาสนิคูาไดูแต่เมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสนิคูา

แต่วา่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูาอาจใหูคืนสนิคูาแก่ตน
ไดูในเวลาใด ๆ เมื่อวางเงินแก่นายคลังสินคาูเต็มจำานวน
หน้ีซึ่งลงไวูในประทวนสนิคูา กับทั้งดอกเบี้ยจนถึงวัน
กำาหนดชำาระหน้ีน้ันดูวย

อน่ึงจำานวนเงินที่วางเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองชำาระแก่
ผู้ทรงประทวนสินคูาในเมื่อเขาเวนคนืประทวนน้ัน

ถูาไดูแยกประทวนสินคูาออกสลักหลังจำานำาแลูว จะรับ
เอาสนิคูาไดูแต่เมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินคูาและ
ประทวนสนิคูา

แต่วา่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูาอาจใหูคืนสนิคูาแก่ตน
ไดูในเวลาใด ๆ เมื่อวางเงินแก่นายคลังสินคาูเต็มจำานวน
หน้ีซึ่งลงไวูในประทวนสนิคูา กับทั้งดอกเบี้ยจนถึงวัน
กำาหนดชำาระหน้ีน้ันดูวย

อน่ึงจำานวนเงินที่วางเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองชำาระแก่
ผู้ทรงประทวนสินคูาในเมื่อเขาเวนคนืประทวนน้ัน



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XIV. — WAREHOUSING. (113)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
Ob.837 ๗๙๐ ๗๙๐
If the obligation for which the goods have been

pledged is not performed on the day of its 

maturity, the holder of the warrant is entitled to 

have the goods sold by public auction by the 

warehouseman, provided that the public auction 

shall not be held less than eight days after the day

of maturity of the obligation.

ถูาหน้ีซึ่งสินคูาจำานำาเปนประกันมิไดูชำาระเมื่อวันถึง
กำาหนดไซรู ผู้ทรงประทวนสินคูาเมื่อไดูยื่นคำาคัดคูานตาม
ระเบียบแลูว ชอบที่จะใหนูายคลังสินคูาขายทอดตลาด
สนิคูาน้ันไดู แตท่่านหูามมิใหูขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วนัคัดคูาน

ถูาหน้ีซึ่งสินคูาจำานำาเป็นประกันมิไดูชำาระเมื่อวันถึง
กำาหนดไซรู ผู้ทรงประทวนสินคูาเมื่อไดูยื่นคำาคัดคูานตาม
ระเบียบแลูว ชอบที่จะใหนูายคลังสินคูาขายทอดตลาด
สนิคูาน้ันไดู แตท่่านหูามมิใหูขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วนัคัดคูาน

Ob.838 ๗๙๑ ๗๙๑
The holder of the warrant must notify the 

depositor by registered letter of the day and time 

when, and of the place where, the auction shall be

held.

ผู้ทรงประทวนสินคูาตอูงมีจดหมายบอกกล่าวใหูผู้ฝาก
ทราบเวลาและสถานที่จะขายทอดตลาด

ผู้ทรงประทวนสินคูาตอูงมีจดหมายบอกกล่าวใหูผู้ฝาก
ทราบเวลาและสถานที่จะขายทอดตลาด

Ob.839 ๗๙๒ ๗๙๒
The warehouseman must deduct from the nett 

proceeds of the public auction,/ the sums due to 

him in connection with the storage[,] and out of 

the balance he must, on surrender of the warrant, 

pay to the holder thereof the amount due to him.

Any surplus must be paid to the second pledgee

on surrender of the warehouse receipt or, it/[f] 

there is no second pledgee or after he has been 

satisfied, to the holder of the warehouse receipt.

นายคลังสินคูาตูองหักเงินที่คูางชำาระแก่ตนเน่ืองดูวย
การเก็บรักษาสินคูาน้ันจากจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอด
ตลาดไดู และเมื่อผู้ทรงประทวนสนิคูานำาประทวนมา
เวนคนื ตูองเอาเงินที่เหลือน้ันใหูตามจำานวนที่คูางชำาระแก่
เขา

ถูามีเงินเหลือเท่าใด ตูองใชูแก่ผู้รับจำานำาคนหลังเมื่อ
เขาเวนคืนใบรับของคลังสินคูา ฤๅถูาไม่มีผู้ร ับจำานำาคน
หลัง ฤๅผู้รับจำานำาคนหลังไดูรับชำาระหน้ีแลูว ก็ใหูชำาระเงิน
ที่เหลืออย่้น้ันแก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา

นายคลังสินคูาตูองหักเงินที่คูางชำาระแก่ตนเน่ืองดูวย
การเก็บรักษาสินคูาน้ันจากจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอด
ตลาดไดู และเมื่อผู้ทรงประทวนสนิคูานำาประทวนมา
เวนคนื ตูองเอาเงินที่เหลือน้ันใหูตามจำานวนที่คูางชำาระแก่
เขา

ถูามีเงินเหลือเท่าใด ตูองใชูแก่ผู้รับจำานำาคนหลังเมื่อ
เขาเวนคืนใบรับของคลังสินคูา หรือถูาไม่มีผู้รับจำานำาคน
หลัง หรือผู้รับจำานำาคนหลังไดูรับชำาระหน้ีแลูว ก็ใหูชำาระ
เงินที่เหลืออย่น้ั้นแก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินคูา

Ob.840 ๗๙๓ ๗๙๓
If the nett proceeds of the public auction are ถูาจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดไดูไม่พอชำาระหน้ีแก่ ถูาจำานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดไดูไม่พอชำาระหน้ีแก่
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not sufficient to satisfy the holder of the warrant 

the warehouseman must return the warrant to the 

holder stating thereon the amount paid, and make

an entry thereof in his books.

ผู้ทรงประทวนสินคูาไซรู นายคลังสินคาูตูองคืน
ประทวนสนิคูาแก่เขา กับจดบอกจำานวนเงินที่ไดูชำาระลง
ไวูในประทวนสนิคูาน้ันแลูวจดลงไวูในสมุดบัญชีของตน
ดูวย

ผู้ทรงประทวนสินคูาไซรู นายคลังสินคาูตูองคืน
ประทวนสนิคูาแก่เขา กับจดบอกจำานวนเงินที่ไดูชำาระลง
ไวูในประทวนสนิคูาน้ันแลูวจดลงไวูในสมุดบัญชีของตน
ดูวย

Ob.841 ๗๙๔ ๗๙๔
The holder of the warrant can have recourse for

the amount unpaid against all or any of the prior 

indorsers, jointly or separately, provided that the 

public auction has been held within one month 

after the day of maturity of the obligation.

ผู้ทรงประทวนสินคูามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาจำานวนเงินที่ยัง
คาูงชำาระน้ันแก่ผู้สลักหลังคนก่อน ๆ ทั้งหมดฤๅแต่คนใด
คนหน่ึงไดู แต่ตูองไดูขายทอดตลาดภายในเดือนหน่ึงนับ
แต่วนัคัดคูาน

อน่ึงท่านหาูมมิใหูฟูองไล่เบี้ยเมื่อพนูเวลาปีหน่ึงนับแต่
วนัขายทอดตลาด

ผู้ทรงประทวนสินคูามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาจำานวนเงินที่ยัง
คาูงชำาระน้ันแก่ผู้สลักหลังคนก่อน ๆ ทั้งหมดหรือแต่คน
ใดคนหน่ึงไดู แต่ตูองไดูขายทอดตลาดภายในเดือนหน่ึง
นับแต่วนัคัดคูาน

อน่ึงท่านหาูมมิใหูฟูองไล่เบี้ยเมื่อพนูเวลาปีหน่ึงนับแต่
วนัขายทอดตลาด

Ob.842 ๗๙๕ ๗๙๕
As far as circumstances admit, the provisions 

of this Code concerning promissory notes apply 

to warrants and to warehouse receipts indorsed as

warrants.

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว่าดูวยตัว๋
เงินน้ัน ทา่นใหูใชูไดูถึงประทวนสนิคูาและใบรับของคลัง
สนิคูาซึ่งไดูสลักหลังอย่างประทวนสินคาูน้ันดูวยเพียงที่ไม่
ขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณน้ี

บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว่าดูวยตัว๋
เงินน้ัน ทา่นใหูใชูไดูถึงประทวนสนิคูาและใบรับของคลัง
สนิคูาซึ่งไดูสลักหลังอย่างประทวนสินคาูน้ันดูวยเพียงที่ไม่
ขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะน้ี

Ob.843 ๗๙๖ ๗๙๖
If a warehouse receipt or a warrant has been 

lost or stolen, the holder on giving proper 

security can require the warehouseman to deliver 

him a new receipt or warrant.

ถูาเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินคูาและประทวนสนิคูา 
ฤๅแต่อย่างหน่ึงอย่างใดส้ญหายไป เมื่อผู้ทรงเอกสารน้ัน 
ๆ ใหปูระกันตามสมควรแลูว จะใหูนายคลังสินคูาออกใหู
ใหม่ก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองจดหมายลงไวูในตูนข้ัว
เปนสำาคัญ

ถูาเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินคูาและประทวนสนิคูา
หรือแตอ่ย่างหน่ึงอย่างใดศ้นยห์ายไป เมื่อผู้ทรงเอกสาร
น้ัน ๆ ใหูประกันตามสมควรแลูว จะใหนูายคลังสินคูาออก
ใหูใหม่ก็ไดู

ในกรณีเช่นน้ีนายคลังสินคูาตูองจดหมายลงไวูในตูนข้ัว
เป็นสำาคัญ


