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พรรณนาน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นกําหนดป:หน่ึงนับแต�เวลาส�งมอบ 
 

มาตรา ๕๐๕  อันว�าขายเผื่อชอบน้ัน คือการซื้อขายกันโดยมีเง่ือนไขว�าให�ผู�ซื้อได�มี
โอกาสตรวจดูทรัพย"สินก�อนรับซื้อ 
 

มาตรา ๕๐๖  การตรวจดูทรัพย"สินน้ัน ถ�าไม�ได�กําหนดเวลากันไว� ผู�ขายอาจ
กําหนดเวลาอันสมควร และบอกกล�าวแก�ผู�ซื้อให�ตอบภายในกําหนดน้ันได�ว�าจะรับซื้อหรือไม� 
 

มาตรา ๕๐๗  ทรัพย"สินอันผู�ซื้อจะพึงตรวจดูก�อนท่ีจะส�งมอบแก�กันน้ัน ถ�าผู�ซื้อไม�
ตรวจรับภายในเวลาท่ีกําหนดไว�โดยสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกล�าวของผู�ขายท�านว�า
ผู�ขายย�อมไม�มีความผูกพันต�อไป 
 

มาตรา ๕๐๘  เม่ือทรัพย"สินน้ันได�ส�งมอบแก�ผู�ซื้อเพ่ือให�ตรวจดูแล�ว การซื้อขายย�อม
เปBนอันบริบูรณ"ในกรณีต�อไปน้ี คือ 

(๑) ถ�าผู�ซื้อมิได�บอกกล�าวว�าไม�ยอมรับซื้อภายในเวลาท่ีกําหนดไว�โดยสัญญา หรือ
โดยประเพณี หรือโดยคําบอกกล�าว หรือ 

(๒) ถ�าผู�ซื้อไม�ส�งทรัพย"สินคืนภายในกําหนดเวลาดังกล�าวมาน้ัน หรือ 
(๓) ถ�าผู�ซื้อใช�ราคาทรัพย"สินน้ันสิ้นเชิง หรือแต�บางส�วน หรือ 
(๔) ถ�าผู�ซื้อจําหน�ายทรัพย"สินน้ัน หรือทําประการอ่ืนอย�างใดอันเปBนปริยายว�ารับซื้อ

ของน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ขายทอดตลาด 

   
 

มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย�อมบริบูรณ" เม่ือผู�ทอดตลาดแสดงความตกลงด�วย
เคาะไม� หรือด�วยกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ�ายังมิได�แสดง
เช�นน้ันอยู�ตราบใด ท�านว�าผู�สู�ราคาจะถอนคําสู�ราคาของตนเสียก็ยังถอนได� 

 
มาตรา ๕๑๐  ผู�ซื้อในการขายทอดตลาดจะต�องทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตาม

ความข�ออ่ืน ๆ ซึ่งผู�ทอดตลาดได�แถลงก�อนประเดิมการสู�ราคาทรัพย"สินเฉพาะรายไป 
 
มาตรา ๕๑๑  ท�านห�ามมิให�ผู�ทอดตลาดเข�าสู�ราคา หรือใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคาใน

การทอดตลาดซึ่งตนเปBนผู�อํานวยการเอง 
 
มาตรา ๕๑๒  ท�านห�ามมิให�ผู�ขายเข�าสู�ราคาเอง หรือใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคา เว�น

แต�จะได�แถลงไว�โดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดน้ัน ว�าผู�ขายถือสิทธิที่จะเข�าสู�ราคาด�วย 
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มาตรา ๕๑๓  เม่ือใดผู�ทอดตลาดเห็นว�าราคาซึ่งมีผู�สู�สูงสุดน้ันยังไม�เพียงพอ ผู�
ทอดตลาดอาจถอนทรัพย"สินจากการทอดตลาดได� 

 
มาตรา ๕๑๔  ผู�สู�ราคาย�อมพ�นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู�แต�ขณะเม่ือมีผู�อ่ืนสู�ราคา

สูงข้ึนไป ไม�ว�าการท่ีผู� อ่ืนสู� น้ันจะสมบูรณ"หรือมิสมบูรณ"ประการใด อีกประการหน่ึงเม่ือใดถอน
ทรัพย"สินรายน้ันจากการทอดตลาด ผู�สู�ราคาก็พ�นความผูกพันแต�ขณะท่ีถอนน้ันดุจกัน 

 
มาตรา ๕๑๕  ผู�สู�ราคาสูงสุดต�องใช�ราคาเปBนเงินสด เม่ือการซื้อขายบริบูรณ" หรือ

ตามเวลาท่ีกําหนดไว�ในคําโฆษณาบอกขาย 
 
มาตรา ๕๑๖  ถ�าผู�สู�ราคาสูงสุดละเลยเสียไม�ใช�ราคาไซร� ท�านให�ผู�ทอดตลาดเอา

ทรัพย"สินน้ันออกขายอีกซ้ําหน่ึง ถ�าและได�เงินเปBนจํานวนสุทธิไม�คุ�มราคาและค�าขายทอดตลาดช้ันเดิม 
ผู�สู�ราคาเดิมคนน้ันต�องรับผิดในส�วนท่ีขาด 

 
มาตรา ๕๑๗  ถ�าเงินรายได�ในการทอดตลาดส�วนหน่ึงส�วนใดค�างชําระอยู� เพราะเหตุ

ผู�ทอดตลาดละเลยไม�บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร� ท�านว�าผู�ทอดตลาดจะต�อง
รับผิด 

 
ลักษณะ ๒ 
แลกเปลี่ยน 

   
 

มาตรา ๕๑๘  อันว�าแลกเปลี่ยนน้ัน คือสัญญาซึ่งคู�กรณีต�างโอนกรรมสิทธ์ิแห�ง
ทรัพย"สินให�กันและกัน 

 
มาตรา ๕๑๙  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายน้ัน ท�านให�ใช�ถึงการแลกเปลี่ยนด�วย 

โดยให�ถือว�าผู�เปBนคู�สัญญาแลกเปลี่ยนเปBนผู�ขายในส�วนทรัพย"สินซึ่งตนได�ส�งมอบ และเปBนผู�ซื้อในส�วน
ทรัพย"สินซึ่งตนได�รับในการแลกเปลี่ยนน้ัน 

 
มาตรา ๕๒๐  ถ�าคู�สัญญาฝRายหน่ึงในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพ่ิมเข�ากับ

ทรัพย"สินสิ่งอ่ืนให�แก�อีกฝRายหน่ึงไซร� บทท้ังหลายอันว�าด�วยราคาในลักษณะซื้อขายน้ัน ให�ใช�ถึงเงิน
เช�นว�าน้ันด�วย 

 
ลักษณะ ๓ 

ให� 
   

 
มาตรา ๕๒๑  อันว�าให�น้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกว�า ผู�ให� โอนทรัพย"สิน














