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พระราชบัญญัติ 

            โรงรับจํานํา 
            พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เปนปที ่๑๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา 
 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของ
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี ้
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕” 
 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติ
โรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงรับจํานํา”๒ หมายความวา สถานที่รับจํานําซึ่งประกอบการรับจํานาํสิ่งของเปนประกัน

หนี้เงินกูเปนปกติธุระแตละรายมีจํานวนเงนิไมเกนิหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึงการ
รับหรือซ้ือส่ิงของโดยจายเงนิใหสําหรับสิง่ของนั้นเปนปกติธุระ แตละรายมีจํานวนเงินไมเกินหนึ่ง
แสนบาท โดยมีขอตกลงหรือเขาใจกนัโดยตรงหรือโดยปริยายวาจะไดไถคืนในภายหลังดวย 

“ผูรับจํานํา” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
“ทรัพยจํานํา” หมายความวา ส่ิงของที่รับจํานํา 
“เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต” หมายความวา เจาพนักงานผูมีหนาที่ออกใบอนุญาตตั้งโรง

รับจํานํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตัง้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “โรงรับจํานํา” แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ประกอบดวยปลดักระทรวงมหาดไทย
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ* เปนกรรมการ และหวัหนากองทะเบยีนกรมตํารวจ เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
 

มาตรา ๖ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดทองที่ที่จะอนุญาตใหตั้งโรงรบัจํานํา 
(๒) กําหนดจํานวนโรงรับจํานําในทองที่ที่เห็นสมควร 
(๓) พิจารณาคาํขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือคําขอยายสถานที่ตั้งโรงรับจํานํา 
(๔) ดําเนนิการอยางอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดทองที ่

 
มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาในการประชุมคราวใดประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๘ หามมิใหผูใดตั้งโรงรับจํานํา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
การขออนุญาตตั้งโรงรับจาํนําและการอนญุาตใหตั้งโรงรับจํานําใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
ในทองที่ใดมกีารกําหนดจํานวนโรงรับจํานํา การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําใหกระทําโดย

การวาประมูลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคสามไมใชบังคับแกการขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําของเทศบาลหรือของทาง

ราชการ 
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มาตรา ๙ ผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําตองมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) มีอายุไมต่าํกวายี่สิบป 
(๒) ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ 

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตตั้งโรงรับจํานํา 
(๗) ไมมีพฤติการณอันจะกอกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 
ในกรณีผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําเปนนิตบิุคคล กรรมการและผูจัดการของนิติบคุลนั้น

ตองมีคุณสมบัติตามมาตรานีด้วย 
 

มาตรา ๑๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไดพจิารณาเห็นสมควรใหผูขออนญุาตตั้ง
โรงรับจํานําผูใดตั้งโรงรับจาํนําจะโดยการวาประมูลหรือไมก็ตาม ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําใหแกผูนัน้ 

ในกรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไมอนุญาตใหผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําตั้งโรง
รับจํานํา ผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํามีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยยืน่อุทธรณตอเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวนั นับแตวันไดรับแจงการไมอนุญาต คําวนิิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีสุ่ด 
 

มาตรา ๑๑ ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําใหใชไดถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม ของปที่ออกใบอนญุาต 
 

มาตรา ๑๒ ผูรับจํานําตองจดัใหมีปายคําวา “โรงรับจํานํา” ตามลักษณะที่เจาพนกังานผูออก
ใบอนุญาตกําหนด แสดงไวในที่เปดเผยหนาโรงรับจํานาํ 

ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจํานํา เทศบาลหรือทางราชการอาจใชคําอื่นแทน
คําวา “โรงรับจํานํา” ก็ได แตตองเปนคําที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับ
จํานําใหใชได 

 
มาตรา ๑๓ ผูรับจํานําตองจัดใหมีที่เก็บทรัพยจํานําอนัมีคาไวโดยปลอดภัยในโรงรบัจํานํา

ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํากาํหนด 
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มาตรา ๑๔ หามมใิหผูรับจํานํายายสถานที่ตั้งโรงรับจํานําเวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามวธีิการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๕ ในกรณีผูรับจํานําเปนนิติบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูจัดการ 
ผูรับจํานําตองแจงใหเจาพนกังานผูออกใบอนุญาตทราบภายในสิบหาวนันับแตวันที่มกีาร
เปลี่ยนแปลง 

 

มาตรา ๑๖ ผูรับจํานําตองจดัใหมีปายอตัราดอกเบี้ยเปนภาษาไทยตามลกัษณะที่เจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไวในที่เปดเผยภายในโรงรับจํานํา 
 

มาตรา ๑๗ หามมิใหผูรับจํานําเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินตนไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท รอยละ ๒ ตอเดือน 
(๒) เงินตนสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท รอยละ ๑.๒๕ ตอเดือน 
การคิดดอกเบีย้สําหรับกรณทีี่ไมครบเดือน ถาไมเกินสิบหาวันใหคดิเปนครึ่งเดือน ถาเกิน

สิบหาวัน ใหคดิเปนหนึ่งเดือน เศษของหนึง่สตางคใหปดทิ้ง 
ในกรณีผูรับจํานําไดรับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดเนื่องจากการรับจํานํานอกจากดอกเบี้ย ให

ถือวาเงินหรือทรัพยสินนั้นเปนดอกเบีย้ดวย 
 

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูรับจํานํากระทําการ ดังตอไปนี ้
(๑) รับจํานําหรือใหไถทรัพยจํานําในระหวางเวลาตั้งแต ๑๘ นาฬกิา ถึง ๘นาฬกิา 
(๒) รับจํานําสิง่ของจากภกิษสุามเณรหรือเด็กอายุต่ํากวาสิบหาป 
(๓) รับจํานําสิ่งของที่เห็นไดวาเปนของที่ใชในราชการหรือส่ิงของที่ไดรับแจงตาม 

มาตรา ๒๑ 
(๔) นําทรัพยจํานําออกนอกโรงรับจํานํา เวนแตเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

โดยไดรับอนญุาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือเพื่อใหพนภยันตรายอนัรายแรงที่ผูรับจํานํา
จะปองกนัดวยวิธีอ่ืนไมได 

(๕) ประกอบธุรกิจซึ่งไมเกี่ยวกับการรับจํานําหรือการขายทรัพยจํานาํที่หลุดเปนสทิธิแลว
ในบริเวณโรงรับจํานํา 
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มาตรา ๑๘ ทวิ๓ ในการรับจํานํา ใหผูรับจํานําจดแจงรายการเกีย่วกับบัตรประชาชนของผู
จํานําไวใหชัดแจงในตนขัว้ของตั๋วรับจํานําดวย 

ในกรณีที่ผูจํานําไมตองมีบตัรประชาชนตามกฎหมาย ใหจดแจงรายการเกีย่วกบัเอกสาร
แสดงชื่อที่อยูของผูจํานําแทนบัตรประชาชน 

 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยวาสิ่งของที่มีผูนํามาจํานําเปนสิ่งของที่มีผูไดมาโดยการ
กระทําความผดิ ใหผูรับจํานาํแจงตอพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจทองที่ทันที 

 
 

มาตรา ๒๐ เมือ่มีการรับจํานาํ ใหผูรับจํานําออกตั๋วรับจํานาํใหแกผูจํานํา และติดเลขหมายที่
ทรัพยจํานําใหตรงกับเลขหมายตั๋วรับจํานํา 

ตั๋วรับจํานําใหทําตามแบบทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
การออกตั๋วรับจํานําใหทําตามวิธีการและเงือ่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อเจาพนกังานผูออกใบอนุญาต พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจา
พนักงานผูมหีนาที่ออกประกาศตําหนิรูปพรรณของหาย ไดแจงเรือ่งของหายตอผูรับจํานํา ผูรับ
จํานํามีหนาทีต่รวจทรัพยจํานําหรือส่ิงของที่จะรับจํานํา ถาปรากฏวามีตําหนิรูปพรรณตรงหรือคลาย
กับตําหนิรูปพรรณของหาย ใหผูรับจํานําสงมอบตอเจาพนักงานผูซ่ึงแจงเรื่องของหายนัน้โดยไม
ชักชา ในกรณทีี่มีการรับจํานาํไวแลวใหสงสําเนาตั๋วรับจํานําไปดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๒๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ ผูรับจํานําตองใหไถทรัพยจํานําเมื่อมีผูจํานํานาํตั๋วรับ
จํานํามาขอไถ ใหผูรับจํานําจดแจงรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ และเมือ่ใหไถแลว ใหนําตัว๋รับจํานํา
ติดไวที่ตนขั้วตั๋วรับจํานําและบันทึกวันเดอืนปที่ไถไวในตนขั้วตัว๋รับจํานํานั้น และจัดใหผูไถทรัพย
คืนลงลายมือช่ือในตนขัว้ตั๋วรับจํานําดวย 
 

มาตรา ๒๓ ผูรับจํานําตองไมยอมใหไถทรัพยจํานําเมื่อมีกรณ ีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูรับจํานําไดรับแจงจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจวา ทรัพยจํานําหรือตั๋วรับ

จํานําเปนของไดมาโดยการกระทําความผดิ หรือ 
(๒) ผูรับจํานํามีเหตุควรสงสัยวาทรัพยจํานาํหรือตั๋วรับจํานําเปนของไดมาโดยการกระทํา

ความผิด 
เมื่อผูรับจํานําไมยอมใหไถทรัพยจํานํา ผูรับจํานําตองแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจทองที่ทนัที และตองแจงตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตโดยไมชักชา 
 

มาตรา ๒๔๕ ผูรับจํานําตองคืนทรัพยจํานําใหแกเจาของโดยจะเรียกใหเจาของชําระหนี้ที่
เกิดจากการรับจํานําทรัพยนัน้มิได ในกรณตีอไปนี ้

(๑) ไดรับจํานาํสิ่งของที่เห็นไดวาเปนของที่ใชในราชการ 
(๒) ไดรับจํานาํทรัพยหรือส่ิงของที่ไดรับแจงตามมาตรา ๒๑ 
(๓) ไดรับจํานําทรัพยไวโดยรูหรือมีเหตุอันควรรูวาทรัพยจํานํานั้นไดมาโดยการกระทํา

ความผิด 
(๔) ไดรับจํานาํทรัพยไวโดยมิไดจดแจงรายการตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
ความในวรรคหนึ่งไมตดัสิทธิของผูรับจํานําที่จะเรียกชําระหนี้ทีเ่กิดจากการรับจํานําเอาจาก

ผูจํานํา 
 

มาตรา ๒๕๖ ใหผูรับจํานําทําบัญชีทรัพยจํานําที่ผูจํานําขาดสงดอกเบีย้เปนเวลากวาสี่เดือน
ยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และปดประกาศบัญชีนั้นไว ณ ที่เปดเผย ที่โรงรับจํานํานั้นตาม
แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

๔ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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เมื่อผูรับจํานําไดปฏิบัติการถูกตองครบถวนตามความในวรรคกอนแลว ใหบรรดาทรัพย
จํานําที่ปรากฏตามบัญชีที่ผูรับจํานําทําขึ้นและประกาศไว ซ่ึงเจาพนกังานผูออกใบอนุญาตมิไดส่ัง
อายัดไว หรือผูรับจํานํามิไดขอไถภายในกาํหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันประกาศ หลุดเปนสิทธิแก
ผูรับจํานํา 
 

มาตรา ๒๖ เมื่อทรัพยจํานําหลุดเปนสทิธิแลว ใหผูรับจํานําบันทกึวันเดือนปทีห่ลุดเปน
สิทธิไวในตนขั้วตั๋วรับจํานํา และถาผูรับจํานําไดจําหนายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยจํานําทีห่ลุด
เปนสิทธิแลว ก็ใหบนัทึกวันเดือนปที่ไดจําหนายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยจํานํานั้นไวในตนขัว้
ตั๋วรับจํานําดวย 
 

มาตรา ๒๗ ใหผูรับจํานําทําบัญชีงบเดือนยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามแบบและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนปฏิทิน 
 

มาตรา ๒๘ เจาพนกังานตรวจโรงรับจาํนําซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีอํานาจเขาไปในโรงรับ
จํานําเพื่อตรวจทรัพยจํานําและเอกสารที่เกีย่วกับการรับจาํนํา และผูรับจํานําตองใหความสะดวก
ตามสมควร 

เจาพนกังานตรวจโรงรับจํานํา ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ 
 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจสัง่พักใชใบอนญุาต 
ตั้งโรงรับจํานํามีกําหนดไมเกินสามเดือน หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําเมื่อ

ปรากฏวา 
(๑) ผูรับจํานําหรือกรรมการ ผูจัดการหรือพนักงานของผูรับจํานําฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
(๒) ผูรับจํานําหรือกรรมการหรือผูจัดการของผูรับจํานําซึ่งเปนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติตาม

มาตรา ๙ 
ในกรณีส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําเมื่อ

คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเหน็สมควร จะมีคําสั่งใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเขา
ควบคุมโรงรับจํานําที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตตั้งโรงรับ
จํานํานั้นดวยกไ็ด 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๓๐ ผูรับจํานํามีสิทธิอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไดส่ังตามมาตรา ๒๙  
ตอรัฐมนตรีได โดยยื่อุทธณตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คําสั่ง 

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๓๑ ผูรับจํานําจะรับจํานําในระหวางเวลาพกัใชใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําหรือ
ภายหลังเวลาที่ไดถูกเพกิถอนใบอนุญาตตัง้โรงรับจํานําไมได แตผูนั้นยังคงมีหนาที่ตอผูจํานําและ
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวา
ผูนั้นยังเปนผูรับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เทาที่เกีย่วกับการรับจํานําที่ไดกระทําไวกอนแลว 
 

มาตรา ๓๒ ผูรับจํานําผูใดประสงคจะเลิกกิจการรับจํานาํก็ใหกระทําได แตจะตองแจงเปน
หนังสือใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตทราบกอนเลิกกจิการโรงรับจํานําไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ผูซ่ึงเลิกกิจการรับจํานําจะรบัจํานําภายหลังที่เลิกกิจการรับจํานําแลวไมได แตผูนัน้ยังคงมี
หนาที่ตอผูจํานําและตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาผูนั้นยังเปนผูรับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เทาที่เกี่ยวกับการรับ
จํานําที่ไดกระทําไวกอนแลว 
 

มาตรา ๓๓ ผูรับจํานําผูใดตองเลิกกิจการรับจํานําเพราะใบอนุญาตตัง้โรงรับจํานําสิ้นอายุ
และไมไดรับใบอนุญาตใหตัง้โรงรับจํานําใหม ผูนั้นยังคงมีหนาทีต่อผูจํานําและตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาผูนั้นยงัเปน
ผูรับจํานําตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เทาที่เกี่ยวกับการรับจํานําที่ไดกระทําไวกอนแลว 

 

มาตรา ๓๔ ในกรณีตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ เมือ่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา
เห็นสมควรจะมีคําสั่งใหควบคุมโรงรับจํานํานั้น ๆ ก็ได 
 

มาตรา ๓๕ ในกรณีผูรับจํานําตาย ทายาทของผูรับจํานําที่ตายอาจยื่นคาํขอเขาเปนผูรับจํานํา
แทนผูรับจํานาํที่ตาย ถาคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเหน็วาทายาทผูนั้นเปนผูสมควรและมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๙ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะออกหนังสืออนุญาตใหทายาทผูนัน้
เปนผูรับจํานําแทนผูรับจํานาํที่ตายก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาทายาทผูนั้นเปนผูรับจํานําตาม
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําที่ไดออกใหแกผูตายนั้น 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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มาตรา ๓๖ ในกรณีไมมีผูขอเปนผูรับจํานาํแทนผูรับจํานําที่ตายจนลวงเลยกําหนดสามสิบ
วันนับแตวันทีผู่รับจํานําตาย หรือมีผูขอเปนผูรับจํานําแทน แตไมไดรับอนุญาตหรือมีทายาทอืน่
คัดคานและไมอาจตกลงกันได ใหเลิกกิจการโรงรับจํานํา และใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเขา
ควบคุมโรงรับจํานํา 
 

มาตรา ๓๗ เมื่อไดมีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําใหควบคุมโรงรับจํานําใด ให
เจาพนกังานผูออกใบอนุญาตแจงคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับจํานําแหงโรงรับจํานํานั้นทราบและเขา
ควบคุมโรงรับจํานํานั้นทนัท ีการควบคุมจะกระทําโดยเขาดําเนินกิจการโรงรับจํานํานั้นเสียเองแทน
ผูรับจํานํา หรือจะเขาตรวจตราดูแลใหผูรับจํานําดําเนินกจิการโรงรับจํานําใหถูกตองเรียบรอยก็ได 

การควบคุมโรงรับจํานําจะกระทําโดยกาํหนดระยะเวลาควบคุมหรือไมก็ได และเมือ่ไดเขา
ควบคุมแลว จะเลิกการควบคุมเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะ
เห็นสมควร 

เมื่อไดมีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําใหเลิกควบคุมโรงรับจํานํา ใหเจาพนกังาน
ผูออกใบอนุญาตแจงคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับจํานําทราบและเลิกการควบคุมตามคําสั่งนั้น 
 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา
และเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูรับจํานําหรือกรรมการ ผูจัดการ และพนกังานของ
ผูรับจํานําซึ่งเปนนิติบุคคลมาใหถอยคําหรือแสดงสมุดบญัชีเอกสาร และสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ
โรงรับจํานํา 
 

มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

มาตรา ๔๐ ผูรับจํานําผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนับาทถึงสอง
หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกนิสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๔๑ ผูรับจํานําผูใดฝาฝนมาตรา 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 หรือฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติวา การกระทําใดของผูรับจํานําเปนความผิด 
ถากรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานของผูรับจํานําเปนผูกระทําหรือรวมกระทําดวยผูนั้นตองระวาง
โทษเชนเดยีวกับที่บัญญัติไวสําหรับผูรับจํานํา 
 

มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตัง้เจาพนกังานผูออกใบอนุญาต เจาพนกังานตรวจโรงรบัจํานํา และออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพือ่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       จอมพล ส.ธนะรัชต 
            นายกรฐัมนตรี 
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        อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
ในจังหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรี   ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําในจงัหวัดอืน่ 
นอกจากจังหวดัพระนครและจังหวัดธนบรีุ  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๕๐   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 12

 
 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งจากพระราชบัญญัติโรงรับ
จํานํา พุทธศักราช ๒๔๘๐ ไดออกใชเปนเวลานานมาแลว การกําหนดจํานวนเงนิกู อัตราดอกเบีย้
การอนุญาต คุณสมบัติของผูรับอนุญาต และบทกําหนดโทษยังไมเหมาะสมแกกาลสมัยในขณะนี้จงึ
สมควรปรับปรุงแกไขใหเปนการเหมาะสม 
 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๑๗๗ 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งจากพระราชบัญญัติโรงรับ
จํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติที่ไมรัดกุม ทําใหโรงรับจํานํามีชองทางหาประโยชนโดยไมชอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบกพรองของบทบัญญัติที่ไมบังคับใหโรงรับจํานําลงรายการหลักฐานเกี่ยวกับ
ตัวผูมาจํานําประกอบกับบทบัญญัติที่คุมครองโรงรับจํานําใหมีสิทธิเรียกคาไถคืนทรพัยจํานาํจาก
เจาของทรัพยที่แทจริงไดในเมื่อตอมาปรากฏวาเปนทรัพยที่ผูจํานําไดมาโดยการกระทําความผิด 

กรณีปรากฏบอยครั้งวา โรงรับจํานําไดรวมมือกับผูจํานําที่ไดทรัพยมาโดยทจุริตโดยรับ
จํานําทรัพยนัน้ไวโดยไมลงรายการหลักฐานเกีย่วกับตัวผูมาจํานําใหตรงตามความเปนจริงและใหมี
รายละเอียดพอสมควร และนอกจากนั้นในบางครั้งก็ปรากฏวาโรงรับจํานําลงจํานวนเงินรับจํานําใน
ตั๋วรับจํานําไวสูงเกนิกวาความจริงดวยเจตนาที่จะแสวงหาผลกําไรโดยไมสุจริต เชน ไดรับดอกเบี้ย
จากจํานวนเงนิตนที่สูงกวาความจริง หรือเพื่อใหทรัพยที่จํานํานั้นหลุดเปนสิทธิของตน นอกจากนั้น
เมื่อมีเจาของทีแ่ทจริงมาขอไถทรัพยจํานําคนื โรงรับจํานําก็จะเรียกรองคาไถทรัพยนั้นไดตามราคา
ที่ปรากฏในตัว๋รับจํานํา โดยที่เจาของทีแ่ทจริงไมมีหนทางที่จะตดิตามเรียกรองเอาจากผูที่ไดทรัพย
จํานํานั้นมาโดยทุจริตได 

ตางประเทศเปนจํานวนมากไดออกใบอนุญาตการดําเนนิกิจการโรงรับจํานําใหแตเฉพาะ
องคการบริหารสวนทองถ่ินเทานั้น แตเนื่องจากองคการบริหารสวนทองถ่ินของเรายังไมพรอมที่จะ
ดําเนินการเชนนี้ จึงสมควรแกไขพระราชบญัญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหรัดกุมยิ่งขึ้นไปพลาง
กอน ดังนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 
 
 

 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
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พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๘ 
 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งดวยภาวะในทางเศรษฐกจิ
และการเงนิในปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก ทําใหการครองชีพและความ
เปนอยูของประชาชนตองตกอยูในภาวะแรนแคนและขาดแคลนโดยทัว่ ๆ ไป โรงรับจํานําเปน
สถาบันการเงินที่ไดชวยอนเุคราะหแกความเปนอยูของประชาชนผูเดือดรอนตอการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางมาก เนื่องจากปญหาการครองชีพและความจําเปนนานาประการอันอาจ
เกิดมีขึ้นไดในหลาย ๆ กรณ ีทําใหผูจํานําพล้ังเผลอหลงลืมหรือติดขัดเพราะความจําเปน เปนเหตใุห
ขาดสงดอกเบีย้ไดโดยงาย และอาจลวงเลยพนกําหนดตามที่ไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติและ
ส่ิงของตองหลุดเปนสิทธิแกโรงจํานํา ทําใหตองสูญเสียส่ิงของเปนการเพิ่มความเดือดรอนแกผูมี
ฐานะลําบากยากจนยิ่งขึ้นเพือ่แกปญหาดงักลาวควรไดใหโอกาสและเวลาแกเจาของทรัพยใหมาก
ขึ้นกวาเดิม และทั้งเพื่อใหโรงรับจํานําไดมีสวนชวยแกปญหาเกีย่วดวยความเปนอยูของประชาชน
รวมกับรัฐบาลใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคของการตั้งโรงรับจํานํา จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทนยิามของคําวา “โรง
รับจํานํา” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันได
กําหนดวงเงนิใหโรงรับจํานาํรับจํานําสิ่งของเปนประกนัหนี้เงินกูเปนปกติธุระแตละรายมีจํานวน
เงินไมเกนิหนึง่หมื่นบาทและรับหรือซ้ือส่ิงของโดยจายเงินใหสําหรับสิ่งของนั้นเปนปกติธุระแตละ
รายมีจํานวนเงนิไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท โดยมีขอตกลงหรือเขาใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายวาจะได
ไถคืนในภายหลังดวย ซ่ึงจํานวนเงินดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและคาครอง
ชีพของประชาชนในปจจุบัน ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชนที่มีความจําเปนหรือไดรับความ
เดือดรอนทางการเงินใหไดรับเงินจากการจาํนําหรือขายสิง่ของดังกลาวเพิ่มขึ้น สมควรแกไข
เพิ่มเติมบทนยิามของคําวา “โรงรับจํานํา” ตามพระราชบญัญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ เสียใหม 
โดยเพิ่มจํานวนเงินใหโรงรับจํานํารับจํานาํสิ่งของเปนประกันหนี้เงินกูเปนไมเกนิหนึง่แสนบาท
และรับหรือซ้ือส่ิงของโดยจายเงินใหสําหรับสิ่งของนั้นเปนไมเกนิหนึง่แสนบาท จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๔๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 
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*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให 
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 
 

มาตรา ๙๕ ในพระราชบญัญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ” 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึน้ใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบญัญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมกีารแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย ฉะนั้น เพือ่อนุวตัิใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกบั
การโอนอํานาจหนาที ่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มกีารตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมที่มกีารยุบเลิกแลว
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกา นี้ 
 
รวบรวมโดย :      สวนวจิัยเชิงนโยบาย SMEs 2  
  ฝายยุทธศาสตร SMEs มหภาค 
  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
  มกราคม 2552 
 

๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 


