
Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XV. — AGENCY. (115)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE XIV.

AGENCY.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS. 

ลักษณ ๑๕ ตัวแทน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.844 ๗๙๗ ๗๙๗
A contract of agency is a contract whereby a 

person, called the principal, directs another 

person, called the agent, to act for him and the 

agent agrees to do so.

อนัว่าสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซึ่งใหูบุคคลหน่ึง 
เรียกว่าตัวแทน มีอำานาจทำาการแทนบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำาการดัง่น้ัน

อนัความเป็นตัวแทนน้ันจะเปนโดยตั้งแต่งแสดงออก
ชัด ฤๅโดยปริยายก็ย่อมไดู

อนัว่าสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซึ่งใหูบุคคลหน่ึง 
เรียกว่าตัวแทน มีอำานาจทำาการแทนบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำาการดัง่น้ัน

อนัความเป็นตัวแทนน้ันจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออก
ชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมไดูOb.845

Agency may be express or implied.

- ๗๙๘ ๗๙๘
กิจการอนัใดท่านบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองทำาเปน

หนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองทำาเปน
หนังสือดูวย

กิจการอนัใดท่านบังคับไวูโดยกฎหมายว่าตูองทำาเป็น
หนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองทำาเป็น
หนังสือดูวย

กิจการอนัใดท่านบังคับไวูว่าตูองมีหลักฐานเป็นหนังสือ
การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันน้ัน ก็ตูองมีหลักฐานเป็น
หนังสือดูวย

Ob.851 ๗๙๙ ๗๙๙
The principal who employs an incapacitated 

person as an agent is bound by the acts of that 

agent in the same way as if he was capable.

But the liability of the agent to the principal is 

ตัวการคนใดใชูบุคคลผู้ไรคูวามสามารถเปนตัวแทน 
ทา่นว่าตัวการคนน้ันย่อมตูองผ้กพันในกิจการที่ตัวแทน
กระทำา

ตัวการคนใดใชูบุคคลผู้ไรคูวามสามารถเป็นตัวแทน 
ทา่นว่าตัวการคนน้ันย่อมตูองผ้กพันในกิจการที่ตัวแทน
กระทำา
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governed by the provisions concerning capacity.

Ob.854 ๘๐๐ ๘๐๐
The agent who has a special authority can do 

on behalf of his principal whatever is necessary 

for the due execution of the matters entrusted to 

him.

ถูาตัวแทนไดูรับมอบอำานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะ
ทำาการแทนตัวการไดูแต่เพียงในสิ่งที่จำาเปน เพื่อใหูกิจอัน
เขาไดูมอบหมายแก่ตนน้ันสำาเร็จลุล่วงไป

ถูาตัวแทนไดูรับมอบอำานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะ
ทำาการแทนตัวการไดูแต่เพียงในสิ่งที่จำาเป็น เพื่อใหูกิจอัน
เขาไดูมอบหมายแก่ตนน้ันสำาเร็จลุล่วงไป

Ob.855 ๘๐๑ ๘๐๑
The agent who has a general authority can do 

anything on behalf of his principal, except:

1) Sell immove//able property.

2) Make a gift.

3) Make a compromise.

4) Enter an action in Court.

5) Submit a dispute to arbitration.

ถูาตัวแทนไดูมอบอำานาจทัว่ไป ท่านว่าจะทำากิจใด ๆ 
ในทางจัดการแทนตัวการ ก็ย่อมทำาไดูทุกอย่าง

แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าหาอาจจะทำาไดู
ไม่ คือ

(๑) ขายฤๅจำานองอสังหาริมทรัพย์
(๒) ใหูเช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีข้ึนไป
(๓) ใหู
(๔) ปราณีประนอมยอมความ
(๕) ยื่นฟูองต่อศาล
(๖) มอบขูอพิพาทใหูอนุญาโตตุลาการพิจารณา

ถูาตัวแทนไดูมอบอำานาจทัว่ไป ท่านว่าจะทำากิจใด ๆ 
ในทางจัดการแทนตัวการก็ย่อมทำาไดูทุกอย่าง

แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าหาอาจจะทำาไดู
ไม่ คือ

(๑) ขายหรือจำานองอสังหาริมทรัพย์
(๒) ใหูเช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีข้ึนไป
(๓) ใหู
(๔) ปราณีประนอมยอมความ
(๕) ยื่นฟูองต่อศาล
(๖) มอบขูอพิพาทใหูอนุญาโตตุลาการพิจารณา

Ob.856 ๘๐๒ ๘๐๒
In case of emergency, the agent can do in order 

to protect his principal from loss all such acts as 

would be done by a person of ordinary prudence 

in his own case.

ในเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะปูองกันมิใหูตัวการตูองเสียหาย 
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าตัวแทนจะทำาการใด ๆ เช่น
อยา่งวิญญ้ชนจะพึงกระทำา ก็ย่อมมีอำานาจจะทำาไดูทั้งสิ้น

ในเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะปูองกันมิใหูตัวการตูองเสียหาย 
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่าตัวแทนจะทำาการใด ๆ เช่น
อยา่งวิญญ้ชนจะพึงกระทำา ก็ย่อมมีอำานาจจะทำาไดูทั้งสิ้น

Ob.857 ๘๐๓ ๘๐๓
The agent is only entitled to receive a 

remuneration in the cases provided by agreement 

ตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูรับบำาเหน็จ เวูนแต่จะไดูมีขูอ
ตกลงกันไวูในสัญญาวา่มีบำาเหน็จ ฤๅทางการที่ค่้สัญญา

ตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูรับบำาเหน็จ เวูนแต่จะไดูมีขูอ
ตกลงกันไวูในสัญญาวา่มีบำาเหน็จ หรอืทางการที่ค่ส้ัญญา



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE XV. — AGENCY. (117)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
or by custom. ประพฤติต่อกันน้ันเป็นปริยายวา่มีบำาเหน็จ ฤๅเคยเปน

ธรรมเนียมมีบำาเหน็จ
ประพฤติต่อกันน้ันเป็นปริยายวา่มีบำาเหน็จ หรือเคยเป็น
ธรรมเนียมมีบำาเหน็จ

Ob.858 ๘๐๔ ๘๐๔
If several agents have been appointed by the 

same principal for the same matters, it is 

presumed that they cannot act separately.

ถูาในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลาย
คนเพื่อแก่การอันเดียวกันไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อน
ว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำาการน้ัน ๆ แยกกันไม่ได

ถูาในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลาย
คนเพื่อแก่การอันเดียวกันไซรู ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อน
ว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำาการน้ัน ๆ แยกกันไม่ได

- ๘๐๕ ๘๐๕
ในกิจการอันหน่ึงอันเดียกัน ผู้ใดเปนตัวแทนของฝ่าย

หน่ึงอย่้แลูว ท่านวา่จะไปเปนตูวแทนของอีกฝ่ายหน่ึงไม่
ไดู ฤๅจะเปนตัวแทนของค่้กรณีทั้งสองฝ่ายดูวยกนัก็ไม่ไดู

ตัวแทนน้ัน เมื่อไม่ไดูรับความยินยอมของตัวการ จะ
เขูาทำานิติกรรมอนัใดในนามของตัวการ ทำากับตนเองใน
นามของตนเอง หรือในฐานเป็นตัวแทนของบุคคล
ภายนอกหาไดูไม่ เวูนแต่นิติกรรมน้ันมีเฉพาะแต่การชำาระ
หน้ี

- ๘๐๖ ๘๐๖
ตัวการซึ่งมิไดูเปิดเผยช่ือจะกลับแสดงตนใหูปรากฏ

และเขูารับเอาสัญญาใด ๆ ซ่ึงตัวแทนไดูทำาไวูแทนตนก็ไดู
แต่ถูาตัวการผู้ใดไดูยอมใหูตัวแทนของตนทำาการออกหนูา
เปนตัวการไซรู ท่านวา่ตัวการผู้น้ันหาอาจจะทำาใหูเสื่อม
เสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และ
เขาขวนขวายไดูมาแต่ก่อนทีรู่้ว่าเปนตัวแทนน้ันไม่ไดู

ตัวการซึ่งมิไดูเปิดเผยช่ือจะกลับแสดงตนใหูปรากฏ
และเขูารับเอาสัญญาใด ๆ ซ่ึงตัวแทนไดูทำาไวูแทนตนก็ไดู
แต่ถูาตัวการผู้ใดไดูยอมใหูตัวแทนของตนทำาการออกหนูา
เป็นตัวการไซรู ท่านวา่ตัวการผู้น้ันหาอาจจะทำาใหูเสื่อม
เสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และ
เขาขวนขวายไดูมาแต่ก่อนทีรู่้ว่าเป็นตัวแทนน้ันไม่ไดู

CHAPTER II.

DUTIES OF THE AGENT TO THE PRINCIPAL. 

หมวด ๒ น่าที่และความรับผิดของตัวแทน
ต่อตัวการ

หมวด ๒ หนูาที่และความรับผิดของ
ตัวแทนต่อตัวการ

Ob.859(I) ๘๐๗ ๘๐๗
The agent is bound to act for his principal ตัวแทนตูองทำาการตามคำาสัง่แสดงออกชัด ฤๅโดย ตัวแทนตูองทำาการตามคำาสัง่แสดงออกชัดหรือโดย
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according to the directions given by the principal 

or, in the absence of such directions, according to

the custom and with such care as may be 

expected from a person of ordinary prudence.

ปริยายของตัวการ เมื่อไม่มีคำาสัง่เช่นน้ัน ก็ตูองดำาเนิรตาม
ทางที่เคยทำากันมาในกิจการคูาขายอันเขาใหูตนทำาอย่้น้ัน

อน่ึงบทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ วา่ดูวยการฝากทรัพยน้ั์น 
ทา่นใหนูำามาใชูดูวยโดยอนุโลมตามควร

ปริยายของตัวการ เมื่อไม่มีคำาสัง่เช่นน้ัน ก็ตูองดำาเนินตาม
ทางที่เคยทำากันมาในกิจการคูาขายอันเขาใหูตนทำาอย่้น้ัน

อน่ึงบทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ วา่ดูวยการฝากทรัพยน้ั์น 
ทา่นใหนูำามาใชูดูวยโดยอนุโลมตามควร

- ๘๐๘ ๘๐๘
ตัวแทนตูองทำาการดูวยตนเอง เวูนแต่จะมีอำานาจใชู

ตัวแทนช่วงทำาการไดู
ตัวแทนตูองทำาการดูวยตนเอง เวูนแต่จะมีอำานาจใชู

ตัวแทนช่วงทำาการไดู

Ob.860 ๘๐๙ ๘๐๙
If required, the agent must at any reasonable 

time give information to his principal as to the 

condition of the matters entrusted to him.

เมื่อตัวการมีประสงค์จะทราบความเปนไปของการที่ไดู
มอบหมายแก่ตัวแทนน้ันในเวลาใด ๆ ซึ่งสมควรแก่เหตุ 
ตัวแทนก็ตูองแจูงใหูตัวการทราบ อน่ึงเมื่อการเป็น
ตัวแทนสิ้นสุดลงแลูว ตัวแทนตูองแถลงบัญชีดูวย

เมื่อตัวการมีประสงค์จะทราบความเป็นไปของการที่ไดู
มอบหมายแก่ตัวแทนน้ันในเวลาใด ๆ ซึ่งสมควรแก่เหตุ 
ตัวแทนก็ตูองแจูงใหูตัวการทราบ อน่ึงเมื่อการเป็น
ตัวแทนสิ้นสุดลงแลูว ตัวแทนตูองแถลงบัญชีดูวยOb.861

After determination or extinction of the agency,

the agent must as soon as possible report to the 

principal how the matters have been executed.

Ob.862 ๘๑๐ ๘๑๐
The agent must transfer to the principal the 

rights which he has acquired in his own name but

on behalf of the principal.

เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนไดูรับไวู
เกี่ยวดูวยการเปนตัวแทนน้ัน ท่านวา่ตัวแทนตอูงส่งใหูแก่
ตัวการจงสิ้น

อน่ึงสิทธิทั้งหลายซึ่งตัวแทนขวนขวายไดูมาในนาม
ของตนเองแต่โดยฐานทีท่ำาการแทนตัวการน้ัน ตัวแทนก็
ตูองโอนใหูแก่ตัวการจงสิ้น

เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนไดูรับไวู
เกี่ยวดูวยการเป็นตัวแทนน้ัน ท่านวา่ตัวแทนตอูงส่งใหูแก่
ตัวการจงสิ้น

อน่ึงสิทธิทั้งหลายซึ่งตัวแทนขวนขวายไดูมาในนาม
ของตนเองแต่โดยฐานทีท่ำาการแทนตัวการน้ัน ตัวแทนก็
ตูองโอนใหูแก่ตัวการจงสิ้น

Ob.863

The agent must hand over to the principal all 

the monies and other properties which he 

receives in the execution of the agency.

Ob.864 ๘๑๑ ๘๑๑
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If the agent has used for his own benefit money

which he ought to have handed over to the 

principal or to have used for the principal, he 

must pay interest thereon from the day when he 

used it for his own benefit.

ถูาตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะไดูส่งแก่ตัวการ ฤๅซึ่งควร
จะใชูในกิจของตัวการน้ันไปใชัสอยเปนประโยชน์ตนเสีย 
ทา่นว่าตัวแทนตูองเสียดอกเบี้ยในเงินน้ันนับแต่วนัที่ไดู
เอาไปใชู

ถูาตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะไดูส่งแก่ตัวการหรือซึ่งควร
จะใชูในกิจของตัวการน้ันไปใชัสอยเป็นประโยชน์ตนเสีย 
ทา่นว่าตัวแทนตูองเสียดอกเบี้ยในเงินน้ันนับแต่วนัที่ไดู
เอาไปใชู

Ob.859(II) ๘๑๒ ๘๑๒
If the agent acts otherwise, he must make 

compensation for any injury which the principal 

may sustain therefrom ; and, if any profit accrues,

he must account for it to the principal.

ถูามีความเสียหายเกิดข้ึนอย่างใด ๆ เพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทำาการเปน
ตัวแทนก็ดี ฤๅเพราะทำาการโดยปราศจากอำานาจฤๅนอก
เหนืออำานาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะตูองรับผิด

ถูามีความเสียหายเกิดข้ึนอย่างใด ๆ เพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทำาการเป็น
ตัวแทนก็ดี หรือเพราะทำาการโดยปราศจากอำานาจหรือ
นอกเหนืออำานาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะตูองรับผิด

- ๘๑๓ ๘๑๓
ตัวแทนผู้ใดตั้งตัวแทนช่วงตามที่ตัวการระบุตัวใหูตั้ง 

ทา่นว่าตัวแทนผู้น้ันจะตูองรับผิดแต่เพียงในกรณีทีต่นไดูรู้
ว่าตัวแทนช่วงน้ันเปนผูท้ี่ไม่เหมาะแก่การ ฤๅเปนผู้ที่ไม่
สมควรไวูวางใจแลูว และมิไดูแจูงความน้ันใหูตัวการทราบ
ฤๅมิไดูเลิกถอนตัวแทนช่วงน้ัน เสียเอง

ตัวแทนผู้ใดตั้งตัวแทนช่วงตามที่ตัวการระบุตัวใหูตั้ง 
ทา่นว่าตัวแทนผู้น้ันจะตูองรับผิดแต่เพียงในกรณีทีต่นไดูรู้
ว่าตัวแทนช่วงน้ันเป็นผูท้ี่ไม่เหมาะแก่การ หรือเป็นผูท้ี่ไม่
สมควรไวูวางใจแลูว และมิไดูแจูงความน้ันใหูตัวการทราบ
หรือมิไดูเลิกถอนตัวแทนช่วงน้ัน เสียเอง

- ๘๑๔ ๘๑๔
ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการ ฉันใดกลับ

กับก็ฉันน้ัน
ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการ ฉันใดกลับ

กับก็ฉันน้ัน

CHAPTER III.

DUTIES OF THE PRINCIPAL TO THE AGENT. 

หมวด ๓ น่าที่และความรับผิดของตัวการ
ต่อตัวแทน

หมวด ๓ หนูาที่และความรับผิดของ
ตัวการต่อตัวแทน

Ob.867 ๘๑๕ ๘๑๕
The principal must, if so required, advance to 

the agent such sums as are necessary for the 

ถูาตัวแทนมีประสงค์ไซรู ตัวการตูองจ่ายเงินทดรองใหู
แก่ตัวแทนตามจำานวนที่จำาเปน เพื่อทำาการอันมอบหมาย

ถูาตัวแทนมีประสงค์ไซรู ตัวการตูองจ่ายเงินทดรองใหู
แก่ตัวแทนตามจำานวนที่จำาเป็น เพื่อทำาการอันมอบหมาย
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execution of the matters entrusted to him. แก่ตัวแทนน้ันใหูสำาเร็จไป แก่ตัวแทนน้ัน

Ob.865 ๘๑๖ ๘๑๖
The principal is bound to reimburse the agent 

for any advances made or expenses incurred by 

him in his capacity as agent and within the scope 

of his authority.

Interest is due by the principal to the agent on 

such advances or expenses from the day when 

they were made.

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนไดูออกเงินทดรองฤๅออกเงินค่าใชูจ่ายไป ซึ่ง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเปนการจำาเปนไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชูจากตัวการ รวมทั้งดอกเบี้ย
นับแต่วนัที่ไดูออกเงินไปน้ันดูวยก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนตูองรับภารเปนหน้ีข้ึนอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่ง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเปนการจำาเปนไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกใหูตัวการชำาระหน้ีแทนตนก็ไดู ฤๅถูายังไม่
ถึงเวลากำาหนดชำาระหน้ี จะใหูตัวการใหูประกันอันสมควร
ก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน เปน
เหตุใหูตัวแทนตอูงเสียหายอย่างหน่ึงอย่างใด มิใช่เปน
เพราะความผิดของตนเองไซรู ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอา
คา่สินไหมทดแทนจากตัวการก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนไดูออกเงินทดรองหรือออกเงินค่าใชูจ่ายไป ซึ่ง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจำาเป็นไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชูจากตัวการ รวมทั้งดอกเบี้ย
นับแต่วนัที่ไดูออกเงินไปน้ันดูวยก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน 
ตัวแทนตูองรับภารเป็นหน้ีข้ึนอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่ง
พิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจำาเป็นไดูไซรู ท่านว่า
ตัวแทนจะเรียกใหูตัวการชำาระหน้ีแทนตนก็ไดู หรือถูายัง
ไม่ถึงเวลากำาหนดชำาระหน้ี จะใหูตัวการใหูประกันอัน
สมควรก็ไดู

ถูาในการจัดทำากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนน้ัน เป็น
เหตุใหูตัวแทนตอูงเสียหายอย่างหน่ึงอย่างใด มิใช่เป็น
เพราะความผิดของตนเองไซรู ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอา
คา่สินไหมทดแทนจากตัวการก็ไดู

Ob.866

The principal is bound to make compensation 

to the agent for the consequences of acts done by 

him in his capacity as agent and within the scope 

of his authority.

Ob.869 ๘๑๗ ๘๑๗
In the absence of any agreement or custom as 

to the time of payment, remuneration is payable 

only after the determination or extinction of the 

agency.

ในกรณีที่มีบำาเหน็จตัวแทน ถูาไม่มีขูอสัญญาตกลงกัน
ไวูเปนอย่างอื่น ทา่นว่าบำาเหน็จน้ันพึงจ่ายใหูต่อเมื่อการ
เปนตัวแทนไดูสุดสิ้นลงแลูว

ในกรณีที่มีบำาเหน็จตัวแทน ถูาไม่มีขูอสัญญาตกลงกัน
ไวูเป็นอย่างอื่น ทา่นว่าบำาเหน็จน้ันพึงจ่ายใหูต่อเมื่อการ
เป็นตัวแทนไดูสุดสิ้นลงแลูว

Ob.870 ๘๑๘ ๘๑๘
The agent is not entitled to remuneration in 

respect of that part of his agency which he has 

การในนา่ที่ตัวแทนส่วนใด ตัวแทนไดูทำามิชอบในส่วน การในหนูาที่ตัวแทนส่วนใด ตัวแทนไดูทำามิชอบใน
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misconducted. น้ัน ท่านวา่ตัวแทนไม่มสีิทธิจะไดูบำาเหน็จ ส่วนน้ัน ทา่นว่าตัวแทนไม่มีสิทธิจะไดูบำาเหน็จ

Ob.872 ๘๑๙ ๘๑๙
If any of the monies due to the agent are not 

paid, the agent can exercise over any property of 

the principal in his possession by reason of the 

agency the rights described in Sections 673, 674 

and 675 concerning deposit.

ตัวแทนชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สนิของใด ๆ ของ
ตัวการอันตกอย่้ในเง้ือมมือตนเพราะเปนตัวแทนน้ันเอาไวู
ไดู จนกว่าจะไดูรับเงินบรรดาคูางชำาระแก่ตนเพราะการ
เปนตัวแทน

ตัวแทนชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สนิของใด ๆ ของ
ตัวการอันตกอย่้ในความครอบครองของตนเพราะเป็น
ตัวแทนน้ันเอาไวูไดู จนกว่าจะไดูรับเงินบรรดาคูางชำาระ
แก่ตนเพราะการเป็นตัวแทน

CHAPTER IV.

LIABILITY OF PRINCIPAL AND AGENT 

TO THIRD PERSONS. 

หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

Ob.873 ๘๒๐ ๘๒๐
The principal is bound to third persons by the 

acts which the agent has made within the scope 

of his authority and in the name of the principal.

A limitation of authority which is not 

customary or is not inherent in the nature of the 

matters entrusted cannot be set up against third 

persons who had no knowledge of it.

ตัวการย่อมมีความผ้กพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ทั้งหลายอันตัวแทนฤๅตัวแทนช่วงไดูทำาไปภายในขอบ
อำานาจแห่งฐานะตัวแทน

ตัวการย่อมมีความผ้กพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงไดูทำาไปภายในขอบ
อำานาจแห่งฐานตัวแทน

Ob.874 ๘๒๑ ๘๒๑
A person who expressly or impliedly represents

another person as his agent or knowingly allows 

another person to be represented as his agent, is 

liable to third persons in good faith in the same 

way as if such person was his agent.

บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปนตัวแทน
ของตนก็ดี รู้แลูวยอมใหูบุคคลอีกคนหน่ึงเชิดตัวเขาเอง
ออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจะ
ตูองรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีก
คนหน่ึงน้ันเปนตัวแทนของตน

บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเป็นตัวแทน
ของตนก็ดี รู้แลูวยอมใหูบุคคลอีกคนหน่ึงเชิดตัวเขาเอง
ออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้น้ันจะ
ตูองรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีก
คนหน่ึงน้ันเป็นตัวแทนของตน

Ob.875 ๘๒๒ ๘๒๒
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A principal who represents his agent or 

knowingly allows his agent to be represented as 

having a wider authority than he actually has is 

liable to third persons in good faith in the same 

way as if the agent had such wider authority.

ถูาตัวแทนทำาการอันใดเกินอำานาจตัวแทน แตท่าง
ปฏิบัติของตัวการทำาใหูบุคคลภายนอกมีม้ลเหตุอันสมควร
จะเชื่อว่าการอันน้ันอย่้ภายในขอบอำานาจของตัวแทนไซรู 
ทา่นใหูใชูบทบัญญัติมาตราก่อนน้ีเปนบทบังคับ แลูวแต่
กรณี

ถูาตัวแทนทำาการอันใดเกินอำานาจตัวแทน แตท่าง
ปฏิบัติของตัวการทำาใหูบุคคลภายนอกมีม้ลเหตุอันสมควร
จะเชื่อว่าการอันน้ันอย่้ภายในขอบอำานาจของตัวแทนไซรู 
ทา่นใหูใชูบทบัญญัติมาตราก่อนน้ีเป็นบทบังคับ แลูวแต่
กรณี

Ob.876 ๘๒๓ ๘๒๓
If a person does an act without authority or 

beyond the scope of his authority such act does 

not bind the principal unless he expressly or 

impliedly ratifies it.

ถูาตัวแทนกระทำาการอันใดอนัหน่ึงโดยปราศจาก
อำานาจก็ดี ฤๅทำานอกทำาเหนือขอบอำานาจก็ดี ท่านว่าย่อม
ไม่ผ้กพันตัวการ เวูนแตต่ัวการจะใหูสัตยาบันแก่การน้ัน

ถูาตัวการไม่ใหูสัตยาบนั ทา่นว่าตัวแทนย่อมตอูงรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกโดยลำาพังตนเอง เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า
บุคคลภายนอกน้ันไดูรู้อย่้ว่าตนทำาการโดยปราศจากอำานาจ
ฤๅทำานอกเหนือขอบอำานาจ

ถูาตัวแทนกระทำาการอันใดอนัหน่ึงโดยปราศจาก
อำานาจก็ดี หรือทำานอกทำาเหนือขอบอำานาจก็ดี ทา่นว่า
ย่อมไม่ผ้กพันตัวการ เวูนแต่ตัวการจะใหูสัตยาบนัแก่การ
น้ัน

ถูาตัวการไม่ใหูสัตยาบนั ทา่นว่าตัวแทนย่อมตอูงรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกโดยลำาพังตนเอง เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่า
บุคคลภายนอกน้ันไดูรู้อย่้ว่าตนทำาการโดยปราศจากอำานาจ
หรือทำานอกเหนือขอบอำานาจ

Ob.877

If the principal does not ratify the act, the 

person who has acted as agent is personally liable

to third persons, unless he proves that such third 

persons knew that he was acting without 

authority or beyond the scope of the authority.

- ๘๒๔ ๘๒๔
ตัวแทนคนใดทำาสัญญาแทนตัวการซึ่งอย่้ต่างประเทศ

และมีภ้มลิำาเนาในตา่งประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนน้ันจะ
ตูองรับผิดตามสัญญาน้ันแต่ลำาพังตนเอง แมูทั้งชื่อของ
ตัวการจะไดูเปิดเผยแลูว เวูนแต่ขูอความแห่งสัญญาจะ
แยูงกันกับความรับผิดของตัวแทน

ตัวแทนคนใดทำาสัญญาแทนตัวการซึ่งอย่้ต่างประเทศ
และมีภ้มลิำาเนาในตา่งประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนน้ันจะ
ตูองรับผิดตามสัญญาน้ันแต่ลำาพังตนเอง แมูทั้งชื่อของ
ตัวการจะไดูเปิดเผยแลูว เวูนแต่ขูอความแห่งสัญญาจะ
แยูงกันกับความรับผิดของตัวแทน

Ob.878 ๘๒๕ ๘๒๕
A principal is not bound by a contract entered 

into by his agent with a third person, if the 

ถูาตัวแทนเขูาทำาสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่
อามิสสินจูางเปนทรัพย์สนิอย่างใด ๆ ฤๅประโยชน์อย่าง

ถูาตัวแทนเขูาทำาสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่
อามิสสินจูางเป็นทรัพย์สนิอย่างใด ๆ หรือประโยชน์อยา่ง
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contract was entered into by the agent in 

consideration of any property or other advantage 

given or promised to him by such third person.

อื่นอันบุคคลภายนอกไดูใหูแลูวก็ดี ใหูคำามัน่ว่าจะใหูก็ดี 
ทา่นว่าตัวการหาตูองผ้กพันในสัญญาซึ่งตัวแทนของตนไดู
ทำาน้ันไม่ เวูนแต่ตัวการจะไดูยินยอมดูวย

อื่นอันบุคคลภายนอกไดูใหูเป็นลาภส่วนตัวก็ดี หรือใหู
คำามัน่ว่าจะใหูก็ดี ท่านว่าตัวการหาตูองผ้กพันในสัญญาซึ่ง
ตัวแทนของตนไดูทำาน้ันไม่ เวูนแต่ตัวการจะไดูยินยอม
ดูวย

CHAPTER V.

EXTINCTION OF AGENCY. 

หมวด ๕ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
ตัวแทน

หมวด ๕ ความระงับสิน้ไปแห่งสัญญา
ตัวแทน

Ob.880 ๘๒๖ ๘๒๖
Agency is extinguished in the following cases :

1) By the execution of the agency being 

completed.

2) If the authority was given for a limited 

period of time, by the expiration of such time.

3) By the death of the principal or of the agent.

4) By the principal becoming incapacitated.

เหตุดังจะกล่าวต่อไปน้ี ย่อมทำาใหสูัญญาตัวแทนระงับ
สิ้นไป คอื

(๑) ตัวการถอนตัวแทน
(๒) ตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน
(๓) ตัวการฤๅตัยแทนตาย
(๔) ตัวการกลายเปนผู้ไรูความสามารถ

อนัสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปดูวยตัวการถอน
ตัวแทน หรือ ดูวยตัวแทนบอกเลิกเป็นตัวแทน

อน่ึงสัญญาตัวแทนยอ่มระงับสิ้นไป เมื่อค่ส้ัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงตาย หรือตกเป็นผู้ไรูความสามารถหรือลูม
ละลาย เวูนแต่จะปรากฏว่าขัดกับขูอสัญญาหรือสภาพแห่ง
กิจการน้ัน

Ob.881

Agency is determined by the principal revoking

the authority or the agent renouncing the agency.

Ob.882 ๘๒๗ ๘๒๗
The principal can revoke the authority and the 

agent renounce the agency at any time. The party 

who determines the agency at a time which is 

inconvenient to the other party is liable to such 

party for any injury resulting therefrom, unless 

the determination of the agency was caused by 

some unavoidable necessity.

ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปน
ตัวแทนเสีย ในเวลาใด ๆ ก็ไดูทุกเมื่อ

ค่ส้ัญญาฝ่ายซึ่งถอนตัวแทนฤๅบอกเลิกเป็นตัวแทนใน
เวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหน่ึง จะตูองรับผิดต่อค่้สัญญา
ฝ่ายน้ันในความเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดแต่การน้ัน เวูน
แต่ในกรณีที่เป็นความจำาเปนอันมอิาจจะกูาวล่วงเสียไดู

ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเป็น
ตัวแทนเสีย ในเวลาใด ๆ ก็ไดูทุกเมื่อ

ค่ส้ัญญาฝ่ายซึ่งถอนตัวแทนหรือบอกเลิกเป็นตัวแทน
ในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหน่ึง จะตูองรับผิดต่อค่้
สัญญาฝ่ายน้ันในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การ
น้ัน เวูนแต่ในกรณีที่เป็นความจำาเป็นอนัมิอาจจะกูาวล่วง
เสียไดู
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Ob.883 ๘๒๘ ๘๒๘

When agency is extinguished by the principal 

dying or becoming incapacitated, the agent is 

bound to take all reasonable steps to protect the 

interests entrusted to him until the heirs or 

representatives of the principal can themselves 

protect such interests.

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัว
การกลายเปนผู้ไรูความสามารถก็ดี ท่านว่าตัวแทนตูอง
จัดการอนัสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกปักรักษาประโยชน์อนั
เขาไดูมอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาทฤๅผู้แทนของ
ตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษาประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี 
ตัวการตกเป็นผู้ไรูความสามสรถหรือลมูละลายก็ดี ทา่นว่า
ตัวแทนตูองจัดการอนัสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกปักรักษา
ประโยชน์อนัเขาไดูมอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาท
หรือผู้แทนของตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษาประโยชน์น้ัน
ๆ ไดู

Ob.884 ๘๒๙ ๘๒๙
When agency is extinguished by the death of 

the agent, the heirs of the agent are bound to 

notify the principal and to take all reasonable 

steps to protect the interests entrusted to the agent

until the principal can himself protect such 

interests.

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตาย ทา่น
ว่าทายาทของตัวแทนตูองบอกกล่าวแก่ตัวการ และจัดการ
อนัสมควรทุกอย่างเพื่อปกปักรักษาประโยชน์อันเขาไดู
มอบหมายแก่ตนไป จนกว่าตัวการจะอาจเขูาปกปักรักษา
ประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตายก็ดี 
ตัวแทนตกเป็นผู้ไรูความสามารถหรือลูมละลายก็ดี ท่าน
ว่าทายาทหรือบุคคลผู้รับหนูาที่ด้แลทรัพย์มฤดกของ
ตัวแทนโดยชอบดูวยกฎหมายตูองบอกกล่าวแก่ตัวการ
และจัดการเพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของตัวการไปตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ จนกว่าตัวการอาจเขูาปกปักรักษา
ประโยชน์น้ัน ๆ ไดู

Ob.885 ๘๓๐ ๘๓๐
The principal is bound to the agent for the acts 

done by him before he knew or ought to have 

known of the determination or extinction of the 

agency.

อนัเหตุที่ทำาใหูสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปน้ัน จะเกิดแต่
ตัวการ ฤๅตัวแทนก็ตาม ท่านหูามมิใหยูกข้ึนเปนขูอต่อสูค้่้
สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จนกว่าจะไดูบอกกล่าวเหตุน้ัน ๆ ไป
ยังค่้สัญญาฝ่ายน้ันแลูว ฤๅจนกว่าค่้สัญญาฝ่ายน้ันจะไดู
ทราบเหตุแลูว

อนัเหตุที่ทำาใหูสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปน้ัน จะเกิดแต่
ตัวการ หรือตัวแทนก็ตาม ทา่นหูามมิใหูยกข้ึนเป็นขูอ
ต่อสู้ค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จนกว่าจะไดูบอกกล่าวเหตุน้ัน 
ๆ ไปยังค่้สัญญาฝ่ายน้ันแลูว หรือจนกว่าค่ส้ัญญาฝ่ายน้ัน
จะไดูทราบเหตุแลูวOb.886

The agent is bound to the principal to continue 

the execution of the agency until the time when 

the principal knows or ought to have known of 

the renunciation by the agent.
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Ob.887 ๘๓๑ ๘๓๑
The principal is not bound to third persons for 

the consequence of acts done by the agent after 

determination or extinction of the agency, if such 

persons knew or ought to have known of the 

extinction.

อนัความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนน้ัน ท่านหูามมิ
ใหูยกข้ึน เปนขูอต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำาการโดยสุจริต 
เวูนแต่บุคคลภายนอกหากไม่ทราบความน้ันเพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตนเอง

อนัความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนน้ัน ท่านหูามมิ
ใหูยกข้ึน เป็นขูอต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำาการโดยสุจริต 
เวูนแต่บุคคลภายนอกหากไม่ทราบความน้ันเพราะความ
ประมาทเลินเล่อของตนเอง

Ob.889 ๘๓๒ ๘๓๒
On determination or extinction of the agency 

the principal can require the surrender of any 

written authority delivered to the agent.

ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบที่จะเรียก
ใหูเวนคืนหนังสือมอบอำานาจอย่างใด ๆ อันไดูใหูไวูแก่
ตัวแทนน้ันไดู

ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบที่จะเรียก
ใหูเวนคืนหนังสือมอบอำานาจอย่างใด ๆ อันไดูใหูไวูแก่
ตัวแทนน้ันไดู

CHAPTER VII.

IMPORTATION AGENTS.

หมวด ๖ ตัวแทนคูาต่าง หมวด ๖ ตัวแทนคูาต่าง

Ob.897 ๘๓๓ ๘๓๓
Importation agents, whether called agents, 

commission agents, representatives or otherwise 

are personally liable for the execution of the 

contracts entered into by them as such.

อนัว่าตัวแทนคูาต่าง คือบุคคลซึ่งในทางคูาขายของเขา
ย่อมทำาการซื้ อ ฤๅขายทรัพย์สนิ ฤๅรับจัดทำากิจการคูาขาย
อยา่งอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ

อนัว่าตัวแทนคูาต่าง คือบุคคลซึ่งในทางคูาขายของเขา
ย่อมทำาการซื้ อ หรือขายทรัพย์สนิ หรือรับจัดทำากิจการ
คาูขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ

- ๘๓๔ ๘๓๔
ถูามิไดูตกลงกันไวูเปนอย่างอื่น ท่านว่าตัวแทนคูาต่าง

ชอบที่จะไดูรับบำาเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพื่อ
กิจการคูาขายอนัตนไดูจัดการใหตูกลงไปน้ันทุกรายไป

ถูามิไดูตกลงกันไวูเป็นอย่างอื่น ท่านว่าตัวแทนคูาต่าง
ชอบที่จะไดูรับบำาเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพื่อ
กิจการคูาขายอนัตนไดูจัดการใหตูกลงไปน้ันทุกรายไป

- ๘๓๕ ๘๓๕
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ีอนัว่าดูวย

ตัวแทนน้ัน ท่านใหูใชูบังคับถึงตัวแทนคูาตา่งดูวย เพียงที่
บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ีอนัว่าดูวย

ตัวแทนน้ัน ท่านใหูใชูบังคับถึงตัวแทนคูาตา่งดูวย เพียงที่
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ไม่ขัดกับบทบัญญัติในหมวดน้ี ไม่ขัดกับบทบัญญัติในหมวดน้ี

- ๘๓๖ ๘๓๖
บุคคลผู้ไรูความสามารถหาอาจจะทำาการเปนตัวแทนคูา

ต่างไดูไม่ เวูนแต่จะไดูรับอำานาจโดยชอบใหูทำาไดู
บุคคลผู้ไรูความสามารถหาอาจจะทำาการเป็นตัวแทนคูา

ต่างไดูไม่ เวูนแต่จะไดูรับอำานาจโดยชอบใหูทำาไดู

- ๘๓๗ ๘๓๗
ในการที่ตัวแทนคูาต่างทำาการขายฤๅซื้ อ ฤๅจัดทำากิจการ

คาูขายอย่างอื่นต่างตัวการน้ัน ท่านวา่ตัวแทนคูาต่างย่อม
ไดูซึ่งสิทธิอันมีต่อค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในกิจการเช่นน้ัน 
และตัวแทนคูาตา่งย่อมเปนผู้ตูองผ้กพันต่อค่้สัญญาฝ่าย
น้ันดูวย

ในการที่ตัวแทนคูาต่างทำาการขายหรือซื้ อ หรือจัดทำา
กิจการคูาขายอยา่งอื่นต่างตัวการน้ัน ท่านว่าตัวแทนคาู
ต่างย่อมไดูซึ่งสิทธิอันมตี่อค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในกิจการ
เช่นน้ัน และตัวแทนคูาตา่งย่อมเป็นผู้ตูองผ้กพันต่อค่้
สัญญาฝ่ายน้ันดูวย

- ๘๓๘ ๘๓๘
ถูาค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ชำาระหน้ีไซรู ท่านว่าตัวแทน

คาูต่าง
หาตูองรับผิดต่อตัวการเพื่อชำาระหน้ีน้ันเองไม่ เวูนแต่

จะไดูมีขูอกำาหนดในสัญญา ฤๅมีปริยายแต่ทางการที่
ตัวการกับตัวแทนประพฤติต่อกัน ฤๅมีธรรมเนียมในทูอง
ถิ่นวา่จะตูองรับผิดถึงเพียงน้ัน

อน่ึงตัวแทนคูาตา่งคนใดเขูารับประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยนัยดังกล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไซรู ท่านวา่
ตัวแทนคนน้ันชื่อว่าเปนตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะไดู
รับบำาเหน็จพิเศษ

ถูาค่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ชำาระหน้ีไซรู ท่านว่าตัวแทน
คาูต่าง

หาตูองรับผิดต่อตัวการเพื่อชำาระหน้ีน้ันเองไม่ เวูนแต่
จะไดูมีขูอกำาหนดในสัญญาหรือมีปริยายแต่ทางการที่
ตัวการกับตัวแทนประพฤติต่อกัน หรือมีธรรมเนียมใน
ทอูงถิ่นวา่จะตูองรับผิดถึงเพียงน้ัน

อน่ึงตัวแทนคูาตา่งคนใดเขูารับประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยนัยดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ันไซรู ท่านวา่
ตัวแทนคนน้ันชื่อว่าเป็นตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะไดู
รับบำาเหน็จพิเศษ

- ๘๓๙ ๘๓๙
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายเปนราคาตำ่าไปกว่าที่

ตัวการกำาหนด ฤๅทำาการซื้ อเปนราคาส้งไปกว่าที่ตัวการ
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายเป็นราคาตำ่าไปกว่าที่

ตัวการกำาหนด หรือทำาการซื้ อเป็นราคาส้งไปกว่าที่ตัวการ
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กำาหนดไซรู หากว่าตัวแทนรับใชัเศษที่ขาดเกินน้ันแลูว 
ทา่นว่าการขายฤๅการซื้ ออนัน้ันตัวการก็ตูองรับขายรับซื้ อ

กำาหนดไซรู หากว่าตัวแทนรับใชัเศษที่ขาดเกินน้ันแลูว 
ทา่นว่าการขายหรือการซื้ ออันน้ันตัวการก็ตูองรับขายรับ
ซื้ อ

- ๘๔๐ ๘๔๐
ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายไดูราคาส้งกว่าที่ตัวการ

กำาหนด ฤๅทำาการซื้ อไดูราคาตำ่ากว่าที่ตัวการกำาหนดไซรู 
ทา่นว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเปนประโยชน์ของตนไดูไม่
ตูองคิดใหูแก่ตัวการ

ถูาตัวแทนคูาตา่งไดูทำาการขายไดูราคาส้งกว่าที่ตัวการ
กำาหนด หรือทำาการซื้ อไดูราคาตำ่ากว่าที่ตัวการกำาหนดไซรู 
ทา่นว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเป็นประโยชน์ของตนไดูไม่
ตูองคิดใหูแก่ตัวการ

- ๘๔๑ ๘๔๑
ตัวแทนคูาตา่งทำาการไปอย่างไรบูาง ท่านใหูแถลง

รายงานแก่ตัวการ และเมื่อไดูทำาการคูาต่างเสร็จลงแลูว ก็
ใหูแจูงแก่ตัวการทราบมิใหูชักชูา

ตัวแทนคูาตา่งทำาการไปอย่างไรบูาง ท่านใหูแถลง
รายงานแก่ตัวการ และเมื่อไดูทำาการคูาต่างเสร็จลงแลูว ก็
ใหูแจูงแก่ตัวการทราบมิใหูชักชูา

- ๘๔๒ ๘๔๒
เมื่อใดเขามอบหมายทรัพย์สินไวูแก่ตัวแทนคาูต่าง 

ทา่นใหนูำาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลัก
ษณฝากทรัพย์มาใชูบังคับ อนุโลมตามควร

อน่ึงในกรณีที่เป็นความจำาเปนอันมิกูาวล่วงเสียไดู 
ทา่นว่าตัวแทนคูาตา่งจะจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันตามวิธีการ
ดังบัญญัติไวูในมาตรา ๖๓๑ ว่าดูวยรับขนน้ันก็ไดู

เมื่อใดเขามอบหมายทรัพย์สินไวูแก่ตัวแทนคาูต่าง 
ทา่นใหนูำาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี 
ลักษณะฝากทรัพย์มาใชูบังคับ อนุโลมตามควร

อน่ึงในกรณีที่เป็นความจำาเป็นอันมิกูาวล่วงเสียไดู 
ทา่นว่าตัวแทนคูาตา่งจะจัดการแก่ทรัพย์สินน้ันตามวิธีการ
ดัง่บัญญัติไวูในมาตรา ๖๓๑ ว่าดูวยรับขนน้ันก็ไดู

- ๘๔๓ ๘๔๓
ตัวแทนคูาตา่งคนใดไดูรับคำาสัง่ใหูขายฤๅซื้ อทรัพย์สนิ

อนัมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน ทา่นว่า
ตัวแทนคนน้ันจะเปนผู้ซื้ อฤๅผู้ขายเองก็ไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามไวูชัดแจูงโดยสัญญา ในกรณีเช่นน้ัน ราคาอันจะพึงใชู

ตัวแทนคูาตา่งคนใดไดูรับคำาสัง่ใหูขายหรือซื้ อ
ทรัพย์สนิอันมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน 
ทา่นว่าตัวแทนคนน้ันจะเป็นผู้ซื้ อหรือผู้ขายเองก็ไดู เวูน
แต่จะมีขูอหูามไวูชัดแจูงโดยสัญญา ในกรณีเช่นน้ัน ราคา
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
เงินแก่กันก็พึงกำาหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สนิน้ัน 
ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนคูาต่างใหคูำาบอก
กล่าวว่าตนจะเปนผู้ซื้ อฤๅผู้ขาย

เมื่อตัวการรับคำาบอกกล่าวเช่นน้ัน ถูาไม่บอกปัดเสียใน
ทนัที ท่านใหูถือว่าตัวการเป็นอันไดูสนองรับการน้ันแลูว

อน่ึงแมูในกรณีเช่นน้ัน ตัวแทนคูาต่างจะคิดเอา
บำาเหน็จก็ย่อมคดิไดู

อนัจะพึงใชูเงินแก่กันก็พึงกำาหนดตามรายการขานราคา
ทรัพย์สนิน้ัน ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนคูา
ต่างใหคูำาบอกกล่าวว่าตนจะเป็นผู้ซื้ อหรือผู้ขาย

เมื่อตัวการรับคำาบอกกล่าวเช่นน้ัน ถูาไม่บอกปัดเสียใน
ทนัที ท่านใหูถือว่าตัวการเป็นอันไดูสนองรับการน้ันแลูว

อน่ึงแมูในกรณีเช่นน้ัน ตัวแทนคูาต่างจะคิดเอา
บำาเหน็จก็ย่อมคดิไดู

- ๘๔๔ ๘๔๔
ในระหว่างตัวการกับตัวแทนคูาต่าง ท่านใหูถือว่า

กิจการอนัตัวแทนไดูทำาใหูตกลงไปน้ัน ย่อมมีผลเสมือน
ดังว่าไดูทำาใหูตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง

ในระหว่างตัวการกับตัวแทนคูาต่าง ท่านใหูถือว่า
กิจการอนัตัวแทนไดูทำาใหูตกลงไปน้ัน ย่อมมีผลเสมือน
ดัง่ว่าไดูทำาใหูตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง


