
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรงรับจํานํา 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เป็นปีที่ ๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช ๒๔๘๐ และ

พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงรับจํานํา”๒ หมายความว่า สถานที่รับจํานําซึ่งประกอบการรับจํานําสิ่งของเป็น

ประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึง
การรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สําหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย 

“ผู้รับจํานํา” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
“ทรัพย์จํานํา” หมายความว่า สิ่งของที่รับจํานํา 
“เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออก

ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “โรงรับจํานํา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ประกอบด้วยปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* เป็นกรรมการ และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตํารวจ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ต้ังโรงรับจํานํา 
(๒) กําหนดจํานวนโรงรับจํานําในท้องที่ที่เห็นสมควร 
(๓) พิจารณาคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือคําขอย้ายสถานที่ต้ังโรงรับจํานํา 
(๔) ดําเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) ให้ประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดท้องที่ 
 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมคราวใด ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดต้ังโรงรับจํานํา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําและการอนุญาตให้ต้ังโรงรับจํานําให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในท้องที่ใดมีการกําหนดจํานวนโรงรับจํานํา การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําให้กระทํา

โดยการว่าประมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคสามไม่ใช้บังคับแก่การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําของเทศบาลหรือของ

ทางราชการ 
 
มาตรา ๙  ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปี 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น

ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) ไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 
ในกรณีผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้จัดการของนิติ

บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามมาตรานี้ด้วย 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได้พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ขอ

อนุญาตต้ังโรงรับจํานําผู้ใดต้ังโรงรับจํานําจะโดยการว่าประมูลหรือไม่ก็ตาม ให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําให้แก่ผู้นั้น 

ในกรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํา
ต้ังโรงรับจํานํา ผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํามีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็น
ที่สุด 

 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออก

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๒  ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีป้ายคําว่า “โรงรับจํานํา” ตามลักษณะที่เจ้า

พนักงานผู้ออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจํานํา 
ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจํานํา เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คํา

อ่ืนแทนคําว่า “โรงรับจํานํา” ก็ได้ แต่ต้องเป็นคําที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรง
รับจํานําให้ใช้ได้ 

 
มาตรา ๑๓  ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีที่เก็บทรัพย์จํานําอันมีค่าไว้โดยปลอดภัยในโรงรับ

จํานําตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํากําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ห้ามมิให้ผู้รับจํานําย้ายสถานที่ต้ังโรงรับจํานํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีผู้รับจํานําเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

ผู้จัดการ ผู้รับจํานําต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๖  ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเป็นภาษาไทยตามลักษณะที่

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยภายในโรงรับจํานํา 
 
มาตรา ๑๗  ห้ามมิให้ผู้รับจํานําเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒ ต่อเดือน 
(๒) เงินต้นส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การคิดดอกเบี้ยสําหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน 
ถ้าเกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

ในกรณีผู้รับจํานําได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเนื่องจากการรับจํานํานอกจาก
ดอกเบี้ย ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย 

 
มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้รับจํานํากระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับจํานําหรือให้ไถ่ทรัพย์จํานําในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๑๘ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา 
(๒) รับจํานําสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี 
(๓) รับจํานําสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตาม

มาตรา ๒๑ 
(๔) นําทรัพย์จํานําออกนอกโรงรับจํานํา เว้นแต่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเพื่อให้พ้นภยันตรายอันร้ายแรงที่ผู้รับ
จํานําจะป้องกันด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ 

(๕) ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจํานําหรือการขายทรัพย์จํานําที่หลุดเป็นสิทธิ
แล้วในบริเวณโรงรับจํานํา 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ๓  ในการรับจํานํา ให้ผู้รับจํานําจดแจ้งรายการเกี่ยวกับบัตร

ประชาชนของผู้จํานําไว้ให้ชัดแจ้งในต้นขั้วของตั๋วรับจํานําด้วย 
ในกรณีที่ผู้จํานําไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับ

เอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จํานําแทนบัตรประชาชน 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นํามาจํานําเป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มา

โดยการกระทําความผิด ให้ผู้รับจํานําแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจท้องที่ทันที 
 
มาตรา ๒๐  เมื่อมีการรับจํานํา ให้ผู้รับจํานําออกตั๋วรับจํานําให้แก่ผู้จํานํา และติด

เลขหมายที่ทรัพย์จํานําให้ตรงกับเลขหมายตั๋วรับจํานํา 
ต๋ัวรับจํานําให้ทําตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การออกตั๋วรับจํานําให้ทําตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ

หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกประกาศตําหนิรูปพรรณของหาย ได้แจ้งเรื่องของหายต่อผู้รับจํานํา 
ผู้รับจํานํามีหน้าที่ตรวจทรัพย์จํานําหรือสิ่งของที่จะรับจํานํา ถ้าปรากฏว่ามีตําหนิรูปพรรณตรงหรือ
คล้ายกับตําหนิรูปพรรณของหาย ให้ผู้รับจํานําส่งมอบต่อเจ้าพนักงานผู้ซึ่งแจ้งเรื่องของหายนั้นโดยไม่
ชักช้า ในกรณีที่มีการรับจํานําไว้แล้ว ให้ส่งสําเนาตั๋วรับจํานําไปด้วย 

 

                                                 
๓ มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ ผู้รับจํานําต้องให้ไถ่ทรัพย์จํานําเมื่อมีผู้จํานํา
นําต๋ัวรับจํานํามาขอไถ่ ให้ผู้รับจํานําจดแจ้งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ และเมื่อให้ไถ่แล้ว ให้นําต๋ัวรับ
จํานําติดไว้ที่ต้นขั้วต๋ัวรับจํานําและบันทึกวันเดือนปีที่ไถ่ไว้ในต้นขั้วต๋ัวรับจํานํานั้น และจัดให้ผู้ไถ่ทรัพย์
คืนลงลายมือชื่อในต้นขั้วต๋ัวรับจํานําด้วย 

 
มาตรา ๒๓  ผู้รับจํานําต้องไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จํานําเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับจํานําได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจว่า ทรัพย์จํานําหรือต๋ัว

รับจํานําเป็นของได้มาโดยการกระทําความผิด หรือ 
(๒) ผู้รับจํานํามีเหตุควรสงสัยว่าทรัพย์จํานําหรือต๋ัวรับจํานําเป็นของได้มาโดยการ

กระทําความผิด 
เมื่อผู้รับจํานําไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จํานํา ผู้รับจํานําต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตํารวจท้องที่ทันที และต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า 
 
มาตรา ๒๔๕  ผู้รับจํานําต้องคืนทรัพย์จํานําให้แก่เจ้าของโดยจะเรียกให้เจ้าของชําระ

หนี้ที่เกิดจากการรับจํานําทรัพย์นั้นมิได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับจํานําสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการ 
(๒) ได้รับจํานําทรัพย์หรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๑ 
(๓) ได้รับจํานําทรัพย์ไว้โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์จํานํานั้นได้มาโดยการ

กระทําความผิด 
(๔) ได้รับจํานําทรัพย์ไว้โดยมิได้จดแจ้งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับจํานําที่จะเรียกชําระหนี้ที่เกิดจากการรับจํา

นําเอาจากผู้จํานํา 
 
มาตรา ๒๕๖  ให้ผู้รับจํานําทําบัญชีทรัพย์จํานําที่ผู้จํานําขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า

สี่เดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และปิดประกาศบัญชีนั้นไว้ ณ ที่เปิดเผย ที่โรงรับจํานํานั้น
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้รับจํานําได้ปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วนตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้บรรดา
ทรัพย์จํานําที่ปรากฏตามบัญชีที่ผู้รับจํานําทําขึ้นและประกาศไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้
สั่งอายัดไว้ หรือผู้จํานํามิได้ขอไถ่ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศ หลุดเป็นสิทธิแก่
ผู้รับจํานํา 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อทรัพย์จํานําหลุดเป็นสิทธิแล้ว ให้ผู้รับจํานําบันทึกวันเดือนปีที่หลุด

เป็นสิทธิไว้ในต้นขั้วต๋ัวรับจํานํา และถ้าผู้รับจํานําได้จําหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จํานําที่หลุด

                                                 
๔ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นสิทธิแล้ว ก็ให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จําหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จํานํานั้นไว้ในต้นขั้วต๋ัว
รับจํานําด้วย 

 
มาตรา ๒๗  ให้ผู้รับจํานําทําบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม

แบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน
ปฏิทิน 

 
มาตรา ๒๘  เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานําซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีอํานาจเข้าไปในโรง

รับจํานําเพื่อตรวจทรัพย์จํานําและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับจํานํา และผู้รับจํานําต้องให้ความสะดวก
ตามสมควร 

เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานําต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ 

 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับ

จํานํามีกําหนดไม่เกินสามเดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําเมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับจํานําหรือกรรมการ ผู้จัดการหรือพนักงานของผู้รับจํานําฝ่าฝืนบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
(๒) ผู้รับจํานําหรือกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับจํานําซึ่งเป็นนิติบุคคลขาด

คุณสมบัติตามมาตรา ๙ 
ในกรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา เมื่อ

คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นสมควร จะมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุม
โรงรับจํานําที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํานั้นด้วย
ก็ได้ 

 
มาตรา ๓๐  ผู้รับจํานํามีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได้สั่งตามมาตรา ๒๙ ต่อ
รัฐมนตรีได้ โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๓๑  ผู้รับจํานําจะรับจํานําในระหว่างเวลาพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 

หรือภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําไม่ได้ แต่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและ
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้
นั้นยังเป็นผู้รับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกับการรับจํานําที่ได้กระทําไว้ก่อนแล้ว 

 
มาตรา ๓๒  ผู้รับจํานําผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจํานําก็ให้กระทําได้ แต่จะต้อง

แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจํานําไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ผู้ซึ่งเลิกกิจการรับจํานําจะรับจํานําภายหลังที่เลิกกิจการรับจํานําแล้วไม่ได้ แต่ผู้นั้น

ยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกับการรับ
จํานําที่ได้กระทําไว้ก่อนแล้ว 

 
มาตรา ๓๓  ผู้รับจํานําผู้ใดต้องเลิกกิจการรับจํานําเพราะใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา

สิ้นอายุและไม่ได้รับใบอนุญาตให้ต้ังโรงรับจํานําใหม่ ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับ
จํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกับการรับจํานําที่ได้กระทําไว้ก่อนแล้ว 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรง

รับจํานําเห็นสมควรจะมีคําสั่งให้ควบคุมโรงรับจํานํานั้น ๆ ก็ได้ 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีผู้รับจํานําตาย ทายาทของผู้รับจํานําที่ตายอาจยื่นคําขอเข้าเป็น

ผู้รับจํานําแทนผู้รับจํานําที่ตาย ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นว่าทายาทผู้นั้นเป็นผู้สมควร
และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะออกหนังสืออนุญาตให้ทายาทผู้
นั้นเป็นผู้รับจํานําแทนผู้รับจํานําที่ตายก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าทายาทผู้นั้นเป็นผู้รับจํานําตาม
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําที่ได้ออกให้แก่ผู้ตายนั้น 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจํานําแทนผู้รับจํานําที่ตายจนล่วงเลยกําหนด

สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจํานําตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจํานําแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีทายาท
อ่ืนคัดค้านและไม่อาจตกลงกันได้ ให้เลิกกิจการโรงรับจํานํา และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้า
ควบคุมโรงรับจํานํา 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อได้มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให้ควบคุมโรงรับจํานํา

ใด ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจํานําแห่งโรงรับจํานํานั้นทราบและ
เข้าควบคุมโรงรับจํานํานั้นทันที การควบคุมจะกระทําโดยเข้าดําเนินกิจการโรงรับจํานํานั้นเสียเอง
แทนผู้รับจํานํา หรือจะเข้าตรวจตราดูแลให้ผู้รับจํานําดําเนินกิจการโรงรับจํานําให้ถูกต้องเรียบร้อยก็
ได้ 

การควบคุมโรงรับจํานําจะกระทําโดยกําหนดระยะเวลาควบคุมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อ
ได้เข้าควบคุมแล้ว จะเลิกการควบคุมเมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะ
เห็นสมควร 

เมื่อได้มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให้เลิกควบคุมโรงรับจํานํา ให้เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจํานําทราบและเลิกการควบคุมตามคําสั่งนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการควบคุมโรงรับ

จํานําและเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับจํานําหรือกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงาน
ของผู้รับจํานําซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ
โรงรับจํานํา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับต้ัง
แต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๔๐  ผู้รับจํานําผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาท

ถึงสองหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๔๑  ผู้รับจํานําผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า การกระทําใดของผู้รับจํานําเป็น

ความผิด ถ้ากรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของผู้รับจํานําเป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําด้วย ผู้นั้น
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สําหรับผู้รับจํานํา 

 
มาตรา ๔๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานํา และออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 

ในจังหวัดพระนครและ 
จังหวัดธนบุรี ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
ในจังหวัดอ่ืนนอกจาก 
จังหวัดพระนครและ 
จังหวัดธนบุรี ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ได้ออกใช้เป็นเวลานานมาแล้ว การกําหนดจํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การ
อนุญาต คุณสมบัติของผู้รับอนุญาต และบทกําหนดโทษยังไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยในขณะนี้  จึง
สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นการเหมาะสม 
 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติที่ไม่รัดกุม ทําให้โรงรับจํานํามีช่องทางหาประโยชน์โดยไม่ชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อบกพร่องของบทบัญญัติที่ไม่บังคับให้โรงรับจํานําลงรายการหลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้มาจํานํา
ประกอบกับบทบัญญัติที่คุ้มครองโรงรับจํานําให้มีสิทธิเรียกค่าไถ่คืนทรัพย์จํานําจากเจ้าของทรัพย์ที่
แท้จริงได้ในเมื่อต่อมาปรากฏว่าเป็นทรัพย์ที่ผู้จํานําได้มาโดยการกระทําความผิด 

กรณีปรากฏบ่อยครั้งว่า โรงรับจํานําได้ร่วมมือกับผู้จํานําที่ได้ทรัพย์มาโดยทุจริตโดย
รับจํานําทรัพย์นั้นไว้โดยไม่ลงรายการหลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้มาจํานําให้ตรงตามความเป็นจริงและให้มี
รายละเอียดพอสมควร และนอกจากนั้นในบางครั้งก็ปรากฏว่าโรงรับจํานําลงจํานวนเงินรับจํานําในตั๋ว
รับจํานําไว้สูงเกินกว่าความจริงด้วยเจตนาที่จะแสวงหาผลกําไรโดยไม่สุจริต เช่น ได้รับดอกเบี้ยจาก
จํานวนเงินต้นที่สูงกว่าความจริง หรือเพื่อให้ทรัพย์ที่จํานํานั้นหลุดเป็นสิทธิของตน นอกจากนั้นเมื่อมี
เจ้าของที่แท้จริงมาขอไถ่ทรัพย์จํานําคืน โรงรับจํานําก็จะเรียกร้องค่าไถ่ทรัพย์นั้นได้ตามราคาที่ปรากฏ
ในตั๋วรับจํานํา โดยที่เจ้าของที่แท้จริงไม่มีหนทางที่จะติดตามเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้ทรัพย์จํานํานั้นมา
โดยทุจริตได้ 

ต่างประเทศเป็นจํานวนมากได้ออกใบอนุญาตการดําเนินกิจการโรงรับจํานําให้แต่
เฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของเรายังไม่พร้อม
ที่จะดําเนินการเช่นนี้ จึงสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้รัดกุมย่ิงขึ้นไปพลาง
ก่อน ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยภาวะในทางเศรษฐกิจและ
การเงินในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ทําให้การครองชีพและความเป็นอยู่

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๔๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะแร้นแค้นและขาดแคลนโดยทั่ว ๆ ไป โรงรับจํานําเป็นสถาบันการเงิน
ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์แก่ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เดือดร้อนต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้เป็น
อย่างมาก เนื่องจากปัญหาการครองชีพและความจําเป็นนานาประการอันอาจเกิดมีขึ้นได้ในหลาย ๆ 
กรณี ทําให้ผู้จํานําพลั้งเผลอหลงลืมหรือติดขัดเพราะความจําเป็น เป็นเหตุให้ขาดส่งดอกเบี้ยได้
โดยง่าย และอาจล่วงเลยพ้นกําหนดตามที่ได้กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติและสิ่งของต้องหลุดเป็น
สิทธิแก่โรงจํานํา ทําให้ต้องสูญเสียสิ่งของเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนแก่ผู้มีฐานะลําบากยากจนยิ่งขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรได้ให้โอกาสและเวลาแก่เจ้าของทรัพย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม และทั้งเพื่อให้โรง
รับจํานําได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวด้วยความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมกับรัฐบาลให้บังเกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงรับจํานํา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทนิยามของคําว่า “โรงรับ
จํานํา” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กําหนด
วงเงินให้โรงรับจํานํารับจํานําสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทและรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สําหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจํานวน
เงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง
ด้วย ซึ่งจํานวนเงินดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนใน
ปัจจุบัน  ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความจําเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงินให้ได้รับ
เงินจากการจํานําหรือขายสิ่งของดังกล่าวเพ่ิมขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคําว่า “โรงรับ
จํานํา” ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหม่ โดยเพิ่มจํานวนเงินให้โรงรับจํานํารับ
จํานําสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นไม่เกินหนึ่งแสนบาทและรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สําหรับ
สิ่งของนั้นเป็นไม่เกินหนึ่งแสนบาท  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 
 

มาตรา ๙๕  ในพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภิรมย์พร/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 


