
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
โรงรับจํานํา 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เป0นป1ท่ี ๑๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
ให*ประกาศว7า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด*วยโรงรับจํานํา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร7างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช ๒๔๘๐ และ

พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงรับจํานํา”๒ หมายความว7า สถานท่ีรับจํานําซ่ึงประกอบการรับจํานําสิ่งของเป0น

ประกันหนี้เงินกู*เป0นปกติธุระแต7ละรายมีจํานวนเงินไม7เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึง
การรับหรือซ้ือสิ่งของโดยจ7ายเงินให*สําหรับสิ่งของนั้นเป0นปกติธุระ แต7ละรายมีจํานวนเงินไม7เกินหนึ่ง
แสนบาท โดยมีข*อตกลงหรือเข*าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว7าจะได*ไถ7คืนในภายหลังด*วย 

“ผู*รับจํานํา” หมายความว7า ผู*รับใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
“ทรัพยIจํานํา” หมายความว7า สิ่งของท่ีรับจํานํา 
“เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาต” หมายความว7า เจ*าพนักงานผู* มีหน*าท่ีออก

ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา และปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ัง 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๗๙/ตอนท่ี ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หน*า ๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “โรงรับจํานํา” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๕  ให*มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ประกอบด*วยปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป0นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* เป0นกรรมการ และหัวหน*ากองทะเบียนกรมตํารวจ เป0นกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจและหน*าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) กําหนดท*องท่ีท่ีจะอนุญาตให*ตั้งโรงรับจํานํา 
(๒) กําหนดจํานวนโรงรับจํานําในท*องท่ีท่ีเห็นสมควร 
(๓) พิจารณาคําขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือคําขอย*ายสถานท่ีตั้งโรงรับจํานํา 
(๔) ดําเนินการอย7างอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว*ในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) ให*ประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดท*องท่ี 
 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําต*องมีกรรมการมาประชุม

ไม7น*อยกว7าก่ึงจํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเป0นองคIประชุม ถ*าในการประชุมคราวใด ประธาน
กรรมการไม7อยู7ในท่ีประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป0นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท7ากัน ให*ประธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๘  ห*ามมิให*ผู*ใดต้ังโรงรับจํานํา เว*นแต7จะได*รับใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําและการอนุญาตให*ต้ังโรงรับจํานําให*เป0นไปตาม

หลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในท*องท่ีใดมีการกําหนดจํานวนโรงรับจํานํา การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําให*กระทํา

โดยการว7าประมูลตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคสามไม7ใช*บังคับแก7การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําของเทศบาลหรือของ

ทางราชการ 
 
มาตรา ๙  ผู*ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําต*องมีคุณสมบัติ ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม7ต่ํากว7ายี่สิบป1 
(๒) ไม7เป0นผู*มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร7องในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม7เป0นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ4SนเฟTอนไม7สมประกอบ 
(๔) ไม7เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๕) ไม7เคยต*องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต7ความผิดท่ีเป0น

ลหุโทษ หรือความผิดอันได*กระทําโดยประมาท 
(๖) ไม7เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
(๗) ไม7มีพฤติการณIอันจะก7อกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีผู*ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําเป0นนิติบุคคล กรรมการและผู*จัดการของนิติ
บุคคลนั้นต*องมีคุณสมบัติตามมาตรานี้ด*วย 

 
มาตรา ๑๐  เม่ือคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได*พิจารณาเห็นสมควรให*ผู*ขอ

อนุญาตต้ังโรงรับจํานําผู*ใดต้ังโรงรับจํานําจะโดยการว7าประมูลหรือไม7ก็ตาม ให*เจ*าพนักงานผู*ออก
ใบอนุญาต ออกใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําให*แก7ผู*นั้น 

ในกรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไม7อนุญาตให*ผู*ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํา
ต้ังโรงรับจํานํา ผู*ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํามีสิทธิอุทธรณIต7อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณIต7อเจ*าพนักงานผู*
ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต7วันได*รับแจ*งการไม7อนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให*เป0น
ท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําให*ใช*ได*ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของป1ท่ีออก

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๒  ผู*รับจํานําต*องจัดให*มีปUายคําว7า “โรงรับจํานํา” ตามลักษณะท่ีเจ*า

พนักงานผู*ออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไว*ในท่ีเปVดเผยหน*าโรงรับจํานํา 
ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการต้ังโรงรับจํานํา เทศบาลหรือทางราชการอาจใช*คํา

อ่ืนแทนคําว7า “โรงรับจํานํา” ก็ได* แต7ต*องเป0นคําท่ีได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรง
รับจํานําให*ใช*ได* 

 
มาตรา ๑๓  ผู*รับจํานําต*องจัดให*มีท่ีเก็บทรัพยIจํานําอันมีค7าไว*โดยปลอดภัยในโรงรับ

จํานําตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํากําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ห*ามมิให*ผู*รับจํานําย*ายสถานท่ีต้ังโรงรับจํานํา เว*นแต7ได*รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา การขออนุญาตและการอนุญาตให*เป0นไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีผู*รับจํานําเป0นนิติบุคคล เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

ผู*จัดการ ผู*รับจํานําต*องแจ*งให*เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห*าวันนับแต7วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๖  ผู*รับจํานําต*องจัดให*มีปUายอัตราดอกเบ้ียเป0นภาษาไทยตามลักษณะท่ี

เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไว*ในท่ีเปVดเผยภายในโรงรับจํานํา 
 
มาตรา ๑๗  ห*ามมิให*ผู*รับจํานําเรียกหรือรับดอกเบ้ียเกินอัตรา ดังต7อไปนี้ 
(๑) เงินต*นไม7เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร*อยละ ๒ ต7อเดือน 
(๒) เงินต*นส7วนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ บาท ร*อยละ ๑.๒๕ ต7อเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การคิดดอกเบ้ียสําหรับกรณีท่ีไม7ครบเดือน ถ*าไม7เกินสิบห*าวัน ให*คิดเป0นครึ่งเดือน 
ถ*าเกินสิบห*าวัน ให*คิดเป0นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางคIให*ป4ดท้ิง 

ในกรณีผู*รับจํานําได*รับเงินหรือทรัพยIสินอ่ืนใดเนื่องจากการรับจํานํานอกจาก
ดอกเบ้ีย ให*ถือว7าเงินหรือทรัพยIสินนั้นเป0นดอกเบ้ียด*วย 

 
มาตรา ๑๘  ห*ามมิให*ผู*รับจํานํากระทําการ ดังต7อไปนี้ 
(๑) รับจํานําหรือให*ไถ7ทรัพยIจํานําในระหว7างเวลาต้ังแต7 ๑๘ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา 
(๒) รับจํานําสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ํากว7าสิบห*าป1 
(๓) รับจํานําสิ่งของท่ีเห็นได*ว7าเป0นของท่ีใช*ในราชการหรือสิ่งของท่ีได*รับแจ*งตาม

มาตรา ๒๑ 
(๔) นําทรัพยIจํานําออกนอกโรงรับจํานํา เว*นแต7เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือโดยได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาต หรือเพ่ือให*พ*นภยันตรายอันร*ายแรงท่ีผู*รับ
จํานําจะปUองกันด*วยวิธีอ่ืนไม7ได* 

(๕) ประกอบธุรกิจซ่ึงไม7เก่ียวกับการรับจํานําหรือการขายทรัพยIจํานําท่ีหลุดเป0นสิทธิ
แล*วในบริเวณโรงรับจํานํา 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ๓  ในการรับจํานํา ให*ผู*รับจํานําจดแจ*งรายการเก่ียวกับบัตร

ประชาชนของผู*จํานําไว*ให*ชัดแจ*งในต*นข้ัวของต๋ัวรับจํานําด*วย 
ในกรณีท่ีผู*จํานําไม7ต*องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย ให*จดแจ*งรายการเก่ียวกับ

เอกสารแสดงชื่อท่ีอยู7ของผู*จํานําแทนบัตรประชาชน 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว7าสิ่งของท่ีมีผู*นํามาจํานําเป0นสิ่งของท่ีมีผู*ได*มา

โดยการกระทําความผิด ให*ผู*รับจํานําแจ*งต7อพนักงานฝ[ายปกครองหรือตํารวจท*องท่ีทันที 
 
มาตรา ๒๐  เม่ือมีการรับจํานํา ให*ผู*รับจํานําออกต๋ัวรับจํานําให*แก7ผู*จํานํา และติด

เลขหมายท่ีทรัพยIจํานําให*ตรงกับเลขหมายต๋ัวรับจํานํา 
ต๋ัวรับจํานําให*ทําตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การออกต๋ัวรับจํานําให*ทําตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  เม่ือเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาต พนักงานฝ[ายปกครองหรือตํารวจ

หรือเจ*าพนักงานผู*มีหน*าท่ีออกประกาศตําหนิรูปพรรณของหาย ได*แจ*งเรื่องของหายต7อผู*รับจํานํา 
ผู*รับจํานํามีหน*าท่ีตรวจทรัพยIจํานําหรือสิ่งของท่ีจะรับจํานํา ถ*าปรากฏว7ามีตําหนิรูปพรรณตรงหรือ
คล*ายกับตําหนิรูปพรรณของหาย ให*ผู*รับจํานําส7งมอบต7อเจ*าพนักงานผู*ซ่ึงแจ*งเรื่องของหายนั้นโดยไม7
ชักช*า ในกรณีท่ีมีการรับจํานําไว*แล*ว ให*ส7งสําเนาต๋ัวรับจํานําไปด*วย 

 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒๔  ภายใต*บังคับมาตรา ๒๓ ผู*รับจํานําต*องให*ไถ7ทรัพยIจํานําเม่ือมีผู*จํานํา
นําต๋ัวรับจํานํามาขอไถ7 ให*ผู*รับจํานําจดแจ*งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ และเม่ือให*ไถ7แล*ว ให*นําต๋ัวรับ
จํานําติดไว*ท่ีต*นข้ัวต๋ัวรับจํานําและบันทึกวันเดือนป1ท่ีไถ7ไว*ในต*นข้ัวต๋ัวรับจํานํานั้น และจัดให*ผู*ไถ7ทรัพยI
คืนลงลายมือชื่อในต*นข้ัวต๋ัวรับจํานําด*วย 

 
มาตรา ๒๓  ผู*รับจํานําต*องไม7ยอมให*ไถ7ทรัพยIจํานําเม่ือมีกรณีดังต7อไปนี้ 
(๑) ผู*รับจํานําได*รับแจ*งจากพนักงานฝ[ายปกครองหรือตํารวจว7า ทรัพยIจํานําหรือต๋ัว

รับจํานําเป0นของได*มาโดยการกระทําความผิด หรือ 
(๒) ผู*รับจํานํามีเหตุควรสงสัยว7าทรัพยIจํานําหรือต๋ัวรับจํานําเป0นของได*มาโดยการ

กระทําความผิด 
เม่ือผู*รับจํานําไม7ยอมให*ไถ7ทรัพยIจํานํา ผู*รับจํานําต*องแจ*งต7อพนักงานฝ[ายปกครอง

หรือตํารวจท*องท่ีทันที และต*องแจ*งต7อเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตโดยไม7ชักช*า 
 
มาตรา ๒๔๕  ผู*รับจํานําต*องคืนทรัพยIจํานําให*แก7เจ*าของโดยจะเรียกให*เจ*าของชําระ

หนี้ท่ีเกิดจากการรับจํานําทรัพยIนั้นมิได* ในกรณีต7อไปนี้ 
(๑) ได*รับจํานําสิ่งของท่ีเห็นได*ว7าเป0นของท่ีใช*ในราชการ 
(๒) ได*รับจํานําทรัพยIหรือสิ่งของท่ีได*รับแจ*งตามมาตรา ๒๑ 
(๓) ได*รับจํานําทรัพยIไว*โดยรู*หรือมีเหตุอันควรรู*ว7าทรัพยIจํานํานั้นได*มาโดยการ

กระทําความผิด 
(๔) ได*รับจํานําทรัพยIไว*โดยมิได*จดแจ*งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
ความในวรรคหนึ่งไม7ตัดสิทธิของผู*รับจํานําท่ีจะเรียกชําระหนี้ท่ีเกิดจากการรับจํา

นําเอาจากผู*จํานํา 
 
มาตรา ๒๕๖  ให*ผู*รับจํานําทําบัญชีทรัพยIจํานําท่ีผู*จํานําขาดส7งดอกเบ้ียเป0นเวลากว7า

สี่เดือนยื่นต7อเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาต และปVดประกาศบัญชีนั้นไว* ณ ท่ีเปVดเผย ท่ีโรงรับจํานํานั้น
ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผู*รับจํานําได*ปฏิบัติการถูกต*องครบถ*วนตามความในวรรคก7อนแล*ว ให*บรรดา
ทรัพยIจํานําท่ีปรากฏตามบัญชีท่ีผู*รับจํานําทําข้ึนและประกาศไว* ซ่ึงเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตมิได*
สั่งอายัดไว* หรือผู*จํานํามิได*ขอไถ7ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต7วันประกาศ หลุดเป0นสิทธิแก7
ผู*รับจํานํา 

 
มาตรา ๒๖  เม่ือทรัพยIจํานําหลุดเป0นสิทธิแล*ว ให*ผู*รับจํานําบันทึกวันเดือนป1ท่ีหลุด

เป0นสิทธิไว*ในต*นข้ัวต๋ัวรับจํานํา และถ*าผู*รับจํานําได*จําหน7ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยIจํานําท่ีหลุด
เป0นสิทธิแล*ว ก็ให*บันทึกวันเดือนป1ท่ีได*จําหน7ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยIจํานํานั้นไว*ในต*นข้ัวต๋ัว
รับจํานําด*วย 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๗  ให*ผู*รับจํานําทําบัญชีงบเดือนยื่นต7อเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตตาม

แบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาไม7เกินสิบห*าวันนับแต7วันสิ้นเดือน
ปฏิทิน 

 
มาตรา ๒๘  เจ*าพนักงานตรวจโรงรับจํานําซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ัง มีอํานาจเข*าไปในโรง

รับจํานําเพ่ือตรวจทรัพยIจํานําและเอกสารท่ีเก่ียวกับการรับจํานํา และผู*รับจํานําต*องให*ความสะดวก
ตามสมควร 

เจ*าพนักงานตรวจโรงรับจํานําต*องมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และต*องแสดงบัตรประจําตัวเม่ือผู*ท่ีเก่ียวข*องร*องขอ 

 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังโรงรับ

จํานํามีกําหนดไม7เกินสามเดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําเม่ือปรากฏว7า 
(๑) ผู*รับจํานําหรือกรรมการ ผู*จัดการหรือพนักงานของผู*รับจํานําฝ[าฝTนบทบัญญัติ

แห7งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
(๒) ผู*รับจํานําหรือกรรมการหรือผู*จัดการของผู*รับจํานําซ่ึงเป0นนิติบุคคลขาด

คุณสมบัติตามมาตรา ๙ 
ในกรณีสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา เม่ือ

คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นสมควร จะมีคําสั่งให*เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตเข*าควบคุม
โรงรับจํานําท่ีถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํานั้นด*วย
ก็ได* 

 
มาตรา ๓๐  ผู*รับจํานํามีสิทธิอุทธรณIคําสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําท่ีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได*สั่งตามมาตรา ๒๙ ต7อ
รัฐมนตรีได* โดยยื่นอุทธรณIต7อเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีได*รับคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให*เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๑  ผู*รับจํานําจะรับจํานําในระหว7างเวลาพักใช*ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 

หรือภายหลังเวลาท่ีได*ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําไม7ได* แต7ผู*นั้นยังคงมีหน*าท่ีต7อผู*จํานําและ
ต*องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให*ถือว7าผู*
นั้นยังเป0นผู*รับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เท7าท่ีเก่ียวกับการรับจํานําท่ีได*กระทําไว*ก7อนแล*ว 

 
มาตรา ๓๒  ผู*รับจํานําผู*ใดประสงคIจะเลิกกิจการรับจํานําก็ให*กระทําได* แต7จะต*อง

แจ*งเป0นหนังสือให*เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตทราบก7อนเลิกกิจการโรงรับจํานําไม7น*อยกว7าเจ็ดวัน 
ผู*ซ่ึงเลิกกิจการรับจํานําจะรับจํานําภายหลังท่ีเลิกกิจการรับจํานําแล*วไม7ได* แต7ผู*นั้น

ยังคงมีหน*าท่ีต7อผู*จํานําและต*องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยให*ถือว7าผู*นั้นยังเป0นผู*รับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เท7าท่ีเก่ียวกับการรับ
จํานําท่ีได*กระทําไว*ก7อนแล*ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๓  ผู*รับจํานําผู*ใดต*องเลิกกิจการรับจํานําเพราะใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา

สิ้นอายุและไม7ได*รับใบอนุญาตให*ต้ังโรงรับจํานําใหม7 ผู*นั้นยังคงมีหน*าท่ีต7อผู*จํานําและต*องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให*ถือว7าผู*นั้นยังเป0นผู*รับ
จํานําตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เท7าท่ีเก่ียวกับการรับจํานําท่ีได*กระทําไว*ก7อนแล*ว 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการควบคุมโรง

รับจํานําเห็นสมควรจะมีคําสั่งให*ควบคุมโรงรับจํานํานั้น ๆ ก็ได* 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีผู*รับจํานําตาย ทายาทของผู*รับจํานําท่ีตายอาจยื่นคําขอเข*าเป0น

ผู*รับจํานําแทนผู*รับจํานําท่ีตาย ถ*าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นว7าทายาทผู*นั้นเป0นผู*สมควร
และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะออกหนังสืออนุญาตให*ทายาทผู*
นั้นเป0นผู*รับจํานําแทนผู*รับจํานําท่ีตายก็ได* ในกรณีเช7นว7านี้ ให*ถือว7าทายาทผู*นั้นเป0นผู*รับจํานําตาม
ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําท่ีได*ออกให*แก7ผู*ตายนั้น 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีไม7มีผู*ขอเป0นผู*รับจํานําแทนผู*รับจํานําท่ีตายจนล7วงเลยกําหนด

สามสิบวันนับแต7วันท่ีผู*รับจํานําตาย หรือมีผู*ขอเป0นผู*รับจํานําแทน แต7ไม7ได*รับอนุญาต หรือมีทายาท
อ่ืนคัดค*านและไม7อาจตกลงกันได* ให*เลิกกิจการโรงรับจํานํา และให*เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตเข*า
ควบคุมโรงรับจํานํา 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือได*มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให*ควบคุมโรงรับจํานํา

ใด ให*เจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตแจ*งคําสั่งเป0นหนังสือให*ผู*รับจํานําแห7งโรงรับจํานํานั้นทราบและ
เข*าควบคุมโรงรับจํานํานั้นทันที การควบคุมจะกระทําโดยเข*าดําเนินกิจการโรงรับจํานํานั้นเสียเอง
แทนผู*รับจํานํา หรือจะเข*าตรวจตราดูแลให*ผู*รับจํานําดําเนินกิจการโรงรับจํานําให*ถูกต*องเรียบร*อยก็
ได* 

การควบคุมโรงรับจํานําจะกระทําโดยกําหนดระยะเวลาควบคุมหรือไม7ก็ได* และเม่ือ
ได*เข*าควบคุมแล*ว จะเลิกการควบคุมเม่ือใดก็ได*  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะ
เห็นสมควร 

เม่ือได*มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให*เลิกควบคุมโรงรับจํานํา ให*เจ*า
พนักงานผู*ออกใบอนุญาตแจ*งคําสั่งเป0นหนังสือให*ผู*รับจํานําทราบและเลิกการควบคุมตามคําสั่งนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการควบคุมโรงรับ

จํานําและเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งให*ผู*รับจํานําหรือกรรมการ ผู*จัดการ และพนักงาน
ของผู*รับจํานําซ่ึงเป0นนิติบุคคลมาให*ถ*อยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการ
โรงรับจํานํา 

 
มาตรา ๓๙  ผู*ใดฝ[าฝTนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๑ ต*องระวางโทษปรับต้ัง

แต7สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไม7เกินสองป1 หรือท้ังปรับท้ังจํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๐  ผู*รับจํานําผู*ใดฝ[าฝTนมาตรา ๑๗ ต*องระวางโทษปรับต้ังแต7หนึ่งพันบาท

ถึงสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๔๑  ผู*รับจํานําผู*ใดฝ[าฝTนมาตรา 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 หรือฝ[าฝTนกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๐ ต*องระวางโทษปรับไม7
เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว7า การกระทําใดของผู*รับจํานําเป0น

ความผิด ถ*ากรรมการ ผู*จัดการ หรือพนักงานของผู*รับจํานําเป0นผู*กระทําหรือร7วมกระทําด*วย ผู*นั้น
ต*องระวางโทษเช7นเดียวกับท่ีบัญญัติไว*สําหรับผู*รับจํานํา 

 
มาตรา ๔๓  ให*รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให*มีอํานาจแต7งต้ังเจ*าพนักงานผู*ออกใบอนุญาต เจ*าพนักงานตรวจโรงรับจํานํา และออก
กฎกระทรวงกําหนดค7าธรรมเนียมไม7เกินอัตราท*ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชตI 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค7าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 

ในจังหวัดพระนครและ 
จังหวัดธนบุรี ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ได*ออกใช*เป0นเวลานานมาแล*ว การกําหนดจํานวนเงินกู* อัตราดอกเบ้ีย การ
อนุญาต คุณสมบัติของผู*รับอนุญาต และบทกําหนดโทษยังไม7เหมาะสมแก7กาลสมัยในขณะนี้  จึง
สมควรปรับปรุงแก*ไขให*เป0นการเหมาะสม 
       
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต*นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติท่ีไม7รัดกุม ทําให*โรงรับจํานํามีช7องทางหาประโยชนIโดยไม7ชอบ โดยเฉพาะ
อย7างยิ่งข*อบกพร7องของบทบัญญัติท่ีไม7บังคับให*โรงรับจํานําลงรายการหลักฐานเก่ียวกับตัวผู*มาจํานํา
ประกอบกับบทบัญญัติท่ีคุ*มครองโรงรับจํานําให*มีสิทธิเรียกค7าไถ7คืนทรัพยIจํานําจากเจ*าของทรัพยIท่ี
แท*จริงได*ในเม่ือต7อมาปรากฏว7าเป0นทรัพยIท่ีผู*จํานําได*มาโดยการกระทําความผิด 

กรณีปรากฏบ7อยครั้งว7า โรงรับจํานําได*ร7วมมือกับผู*จํานําท่ีได*ทรัพยIมาโดยทุจริตโดย
รับจํานําทรัพยIนั้นไว*โดยไม7ลงรายการหลักฐานเก่ียวกับตัวผู*มาจํานําให*ตรงตามความเป0นจริงและให*มี
รายละเอียดพอสมควร และนอกจากนั้นในบางครั้งก็ปรากฏว7าโรงรับจํานําลงจํานวนเงินรับจํานําในต๋ัว
รับจํานําไว*สูงเกินกว7าความจริงด*วยเจตนาท่ีจะแสวงหาผลกําไรโดยไม7สุจริต เช7น ได*รับดอกเบ้ียจาก
จํานวนเงินต*นท่ีสูงกว7าความจริง หรือเพ่ือให*ทรัพยIท่ีจํานํานั้นหลุดเป0นสิทธิของตน นอกจากนั้นเม่ือมี
เจ*าของท่ีแท*จริงมาขอไถ7ทรัพยIจํานําคืน โรงรับจํานําก็จะเรียกร*องค7าไถ7ทรัพยIนั้นได*ตามราคาท่ีปรากฏ
ในต๋ัวรับจํานํา โดยท่ีเจ*าของท่ีแท*จริงไม7มีหนทางท่ีจะติดตามเรียกร*องเอาจากผู*ท่ีได*ทรัพยIจํานํานั้นมา
โดยทุจริตได* 

ต7างประเทศเป0นจํานวนมากได*ออกใบอนุญาตการดําเนินกิจการโรงรับจํานําให*แต7
เฉพาะองคIการบริหารส7วนท*องถ่ินเท7านั้น แต7เนื่องจากองคIการบริหารส7วนท*องถ่ินของเรายังไม7พร*อม
ท่ีจะดําเนินการเช7นนี้ จึงสมควรแก*ไขพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให*รัดกุมยิ่งข้ึนไปพลาง
ก7อน ดังนั้น  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด*วยภาวะในทางเศรษฐกิจและ
การเงินในป4จจุบัน ได*มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป0นอันมาก ทําให*การครองชีพและความเป0นอยู7
ของประชาชนต*องตกอยู7ในภาวะแร*นแค*นและขาดแคลนโดยท่ัว ๆ ไป โรงรับจํานําเป0นสถาบันการเงิน
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน*า ๑๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๔๔/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ท่ีได*ช7วยอนุเคราะหIแก7ความเป0นอยู7ของประชาชนผู*เดือดร*อนต7อการแก*ป4ญหาในชีวิตประจําวันได*เป0น
อย7างมาก เนื่องจากป4ญหาการครองชีพและความจําเป0นนานาประการอันอาจเกิดมีข้ึนได*ในหลาย ๆ 
กรณี ทําให*ผู*จํานําพลั้งเผลอหลงลืมหรือติดขัดเพราะความจําเป0น เป0นเหตุให*ขาดส7งดอกเบ้ียได*
โดยง7าย และอาจล7วงเลยพ*นกําหนดตามท่ีได*กําหนดไว*ตามพระราชบัญญัติและสิ่งของต*องหลุดเป0น
สิทธิแก7โรงจํานํา ทําให*ต*องสูญเสียสิ่งของเป0นการเพ่ิมความเดือดร*อนแก7ผู*มีฐานะลําบากยากจนยิ่งข้ึน 
เพ่ือแก*ป4ญหาดังกล7าวควรได*ให*โอกาสและเวลาแก7เจ*าของทรัพยIให*มากข้ึนกว7าเดิม และท้ังเพ่ือให*โรง
รับจํานําได*มีส7วนช7วยแก*ป4ญหาเก่ียวด*วยความเป0นอยู7ของประชาชนร7วมกับรัฐบาลให*บังเกิดผลตาม
วัตถุประสงคIของการต้ังโรงรับจํานํา  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทนิยามของคําว7า “โรงรับ
จํานํา” ในมาตรา ๔ แห7งพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีใช*บังคับอยู7ในป4จจุบันได*กําหนด
วงเงินให*โรงรับจํานํารับจํานําสิ่งของเป0นประกันหนี้เงินกู*เป0นปกติธุระแต7ละรายมีจํานวนเงินไม7เกิน
หนึ่งหม่ืนบาทและรับหรือซ้ือสิ่งของโดยจ7ายเงินให*สําหรับสิ่งของนั้นเป0นปกติธุระแต7ละรายมีจํานวน
เงินไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท โดยมีข*อตกลงหรือเข*าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว7าจะได*ไถ7คืนในภายหลัง
ด*วย ซ่ึงจํานวนเงินดังกล7าวไม7เหมาะสมกับสภาวการณIทางเศรษฐกิจและค7าครองชีพของประชาชนใน
ป4จจุบัน  ดังนั้น เพ่ือช7วยเหลือประชาชนท่ีมีความจําเป0นหรือได*รับความเดือดร*อนทางการเงินให*ได*รับ
เงินจากการจํานําหรือขายสิ่งของดังกล7าวเพ่ิมข้ึน สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมบทนิยามของคําว7า “โรงรับ
จํานํา” ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหม7 โดยเพ่ิมจํานวนเงินให*โรงรับจํานํารับ
จํานําสิ่งของเป0นประกันหนี้เงินกู*เป0นไม7เกินหนึ่งแสนบาทและรับหรือซ้ือสิ่งของโดยจ7ายเงินให*สําหรับ
สิ่งของนั้นเป0นไม7เกินหนึ่งแสนบาท  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส7วนราชการให*เป0นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 
 

มาตรา ๙๕  ในพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให*แก*ไขคําว7า “อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหI” เป0น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส7วนราชการข้ึนใหม7โดยมีภารกิจใหม7 ซ่ึงได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส7วนราชการให*เป0นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล*ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล7าวได*
                                                 

๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน*า ๒๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส7วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน7งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีในส7วน
ราชการเดิมมาเป0นของส7วนราชการใหม7 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต7าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให*เป0นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล7าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส7วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม7ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว7าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส7วนราชการหรือผู*รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป0นของ
หน7วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนชื่อส7วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน7งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีของส7วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส7วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส7วนราชการเดิมมาเป0นของส7วน
ราชการใหม7รวมท้ังตัดส7วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซ่ึงเป0นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล7าว  จึงจําเป0นต*องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภิรมยIพร/แก*ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 


