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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สวนที่ 3
ขายทอดตลาด
มาตรา 509 การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ เมื่อผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยเคาะไม
หรือดวยกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนนั้นอยู
ตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ยังถอนได
มาตรา 510 ผูซื้อในการขายทอดตลาดจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตามความขออื่น
ๆ ซึ่งผูทอดตลาดไดแถลงกอนประเดิมการสูราคาทรัพยสินเฉพาะรายไป
มาตรา 511 ท า นห า มมิ ใ ห ผู ทอดตลาดเข า สู ราคา หรื อ ใช ใ ห ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดเข า สู ร าคา ในการ
ทอดตลาดซึ่งตนเปนผูอํานวยการเอง
มาตรา 512 ทานหามมิใหผูขายเขาสูราคาเองหรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคา เวนแตจะได
แถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นวาผูขายถือสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย
มาตรา 513 เมื่อใดผูทอดตลาดเห็นวาราคาซึ่งมีผูสูสูงสุดนั้นยังไมเพียงพอ ผูทอดตลาดอาจ
ถอนทรัพยสินจากการทอดตลาดได
มาตรา 514 ผูสูราคายอมพนความผูกพันในราคาซึ่งตนสูแตขณะเมื่อมีผูอื่นสูราคาสูงขึ้นไป
ไมวาการที่ผูอื่นสูนั้นจะสมบูรณหรือมิสมบูรณประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพยสินรายนั้นจาก
การทอดตลาด ผูสูราคาก็พนความผูกพันแตขณะที่ถอนนั้นดุจกัน
มาตรา 515 ผูสูราคาสูงสุดตองใชราคาเปนเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ หรือตามเวลาที่
กําหนดไวในคําโฆษณาบอกขาย
มาตรา 516 ถาผูสูราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคาไซร ทานใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินนั้น
ออกขายอีกซ้ําหนึ่ง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาเดิมคน
นั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด
มาตรา 517 ถ า เงิ น รายได ใ นการทอดตลาดส ว นหนึ่ ง ส ว นใดค า งชํ า ระอยู เพราะเหตุ ผู
ทอดตลาดละเลยไมบังคับตามบทในมาตรา 515 หรือมาตรา 516 ไซร ทานวาผูทอดตลาดจะตองรับผิด

