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TITLE XV.

BROKERAGE. 

ลักษณ ๑๖ นายหนูา ลักษณะ ๑๖ นายหนูา

Ob.898 ๘๔๕
A broker is a person who acts as intermediary 

between other persons fo[r] the negoc//[t]iation of 

contracts.

The remuneration which may be due to a 

broker for his services is called brokerage.

อนัว่านายหนูาน้ัน คือบุคคลผู้กระทำาการเปนสื่อระวาง
บุคคลอื่น เพื่อเจรจาว่ากระทำากิจการคูาอย่างใดอย่างหน่ึง

กิจการทีน่ายหนูาทำาน้ัน ท่านใหูถือเอาโดยปริยายว่ามี
บำาเหน็จค่านายหนูา เวูนไวูแต่จะพึงคาดหมายไดูโดย
พฤติการณ์แห่งกรณีว่าย่อมทำาใหูแก่กันโดยไม่คิดค่า
บำาเหน็จOb.903

The promise to pay brokerage is implied unless

the services, under the circumstances of the case, 

shall have been expected to be rendered 

gratuitously.

(Ob.904) ↔
(๘๔๘) ↔ ๘๔๕

บุคคลผู้ใดตกลงจะใหูค่าบำาเหน็จแก่นายหนาูเพื่อที่ชี้
ช่องใหูไดูเขูาทำาสัญญาก็ดี จัดการใหูไดูทำาสัญญากนัก็ดี 
ทา่นว่าบุคคลผู้น้ันจะตูองรับผิดใชูค่าบำาเหน็จก็ต่อเมื่อ
สัญญาน้ันไดูทำากนัสำาเร็จเน่ืองแต่ผลแห่งการทีน่ายหนูาไดู
ชี้ช่องหรือจัดการน้ัน ถูาสัญญาที่ไดูทำากันไวูน้ันมีเง่ือนไข
เป็นเง่ือนบังคับก่อนไซรู ท่านวา่จะเรียกรอูงบำาเหน็จค่า
นายหนูายังหาไดูไม่ จนกว่าเง่ือนไขน้ันสำาเร็จแลูว

นายหนูามีสิทธิจะไดูรับชดใชูค่าใชูจ่ายที่ไดูเสียไปก็ต่อ
เมื่อไดูตกลงกันไวูเช่นน้ัน ความขูอน้ี ท่านใหูใชูบังคับแมู
ถึงว่าสัญญาจะมิไดูทำากันสำาเร็จ
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Ob.900 ๘๔๖
A broker is not personally liable for the 

execution of the contracts entered into through 

his mediation.

However when a broker has not disclosed to 

one party the name of the other party, he is liable 

for performance to the former party.

ตัวนายหนูาไม่ตูองรับผิดไปถึงการชำาระหน้ีตามสัญญา
ซึ่งไดูเขูากระทำากันเพราะตนเปนสื่อ

แต่ถูานายหนูาไม่ไดูบอกชื่อของฝ่ายหน่ึงใหรูู้ถึงอีกฝ่าย
หน่ึงไซรู ทา่นว่าตัวนายหนูาตูองรับผิดเพื่อการชำาระหน้ีแก่
ฝ่ายหลูงน้ัน

(Ob.903) ↔
(๘๔๕) ↔ ๘๔๖

ถูากิจการอันไดูมอบหมายแก่นายหนูาน้ัน โดย
พฤติการณ์เป็นที่คาดหมายไดูว่าย่อมทำาใหูแต่เพื่อจะเอาค่า
บำาเหน็จไซรู ท่านใหูถือว่าไดูตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่า
บำาเหน็จนายหนูา

คา่บำาเหน็จน้ัน ถูามิไดูกำาหนดจำานวนกันไวู ท่านใหู
ถือว่าไดูตกลงกันเป็นจำานวนตามธรรมเนียม

Ob.902 ๘๔๗
A broker is presumed to have no authority to 

receive on behalf of the parties the payments or 

other prestations due in execution of the contract.

การรับเงินฤๅรับสินใชูอย่างอื่นอันจะพึงชำาระตาม
สัญญาน้ัน ท่านใหูสนันิษฐานไวูก่อนว่านายหนูาย่อมไม่มี
อำานาจที่ระรับแทนผู้เปนค่้สัญญา

๘๔๗
ถูานายหนูาทำาการใหูแก่บุคคลภายนอกดูวยก็ดี หรือไดู

รับคำามัน่แต่บุคคลภายนอกเช่นน้ันว่าจะใหูค่าบำาเหน็จอัน
ไม่ควรแก่นายหนูาผู้กระทำาการโดยสุจริตก็ดี เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อการที่ตนเขูารับทำาหนาูที่ไซรู ท่านวา่นายหนูาหา
มสีิทธิจะไดูรับค่าบำาเหน็จหรือรับชดใชูค่าใชูจ่ายที่ไดูเสีย
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ไปไม่

Ob.904 ๘๔๘
No brokerage is due to the broker unless the 

contract is the result of his services.

ถูาสัญญาอันจะไดูทำากนัระวางค่้กรณีน้ันมิไดูเกิดข้ึน
เพราะนายหนูาจัดการสำาเร็จไซรู ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อน
ว่านายหนูาหาควรจะไดูรับบำาเหน็จค่านายหนาูไม่

(Ob.900) ↔
(๘๔๖) ↔ ๘๔๘

ตัวนายหนูาไม่ตูองรับผิดไปถึงการชำาระหน้ีตามสัญญา
ซึ่งไดูทำาต่อกันเพราะตนเป็นสื่อ เวูนแต่จะมิไดูบอกช่ือ
ของฝ่ายหน่ึงใหูรู้ถึงอีกฝ่ายหน่ึง

Ob.905 ๘๔๙
A broker loses his right to brokerage if he 

agrees to accept brokerage from both parties to 

the contract without their consent.

ถูานายหนูาทำาการใหูแก่ฝ่ายหน่ึงอย่้แลูา ไปทำาการใหู
แก่อีกฝ่ายดูวย เปนการฝ่าฝืนสัญญาไซรู ท่านวา่นายหนูา
ย่อมเสียสิทธิที่จะฟูองเรียกเอาบำาเหน็จค่านายหนูา ฤๅ
เรียกชดใชูเงินใด ๆ อนัตนไดูออกไป

(Ob.902) ↔
(๘๔๗) ↔ ๘๔๙

การรับเงินหรือรับชำาระหน้ีอนัจะพึงชำาระตามสัญญาน้ัน
ทา่นใหสูันนิษฐานไวูก่อนว่านายหนูาย่อมไม่มีอำานาจที่จะ
รับแทนผู้เป็นค่้สัญญา


