
คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 

--------------------------------- 
 

1. ความมุงหมายของกฎหมาย 
  ดวยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช ๒๔๘๐ ไดใชเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติของ
กฎหมายไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน รัฐจึงไดตราพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช 2505 
เพ่ือปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสามารถกํากับดูแลกิจการของโรงรับจํานํา ตั้งแตข้ันตอนการขออนุญาต
ตั้งโรงรับจํานํา ข้ันตอนการประกอบกิจการโรงรับจํานํา และข้ันตอนการเลิกกิจการโรงรับจํานํา ท้ังนี้เพ่ือคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชน และการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 

2. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย 
  เพ่ือใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงรับจํานําเปนไปดวยความเรียบรอย รัฐจึงได
ตราพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พุทธศักราช 2505 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  2.1 บทนิยามศัพท (มาตรา 4) 

 “โรงรับจํานํา” หมายความวา สถานท่ีรับจํานําซ่ึงประกอบการรับจํานําสิ่งของเปนประกัน
หนี้เงินกูเปนปกติธุระแตละรายมีจํานวนเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซ้ือสิ่งของ
โดยจายเงินใหสําหรับสิ่งของนั้นเปนปกติธุระ แตละรายมีจํานวนเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท โดยมีขอตกลงหรือเขาใจกัน
โดยตรงหรือโดยปริยายวาจะไดไถคืนในภายหลังดวย 

 “ผูรับจํานํา” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
 “ทรัพยจํานํา” หมายความวา สิ่งของท่ีรับจํานํา 

  2.2 คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการ 
และหัวหนากองทะเบียนกรมตํารวจ เปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 5) 
  2.3 อํานาจของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา 
 - คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้๑) กําหนดทองท่ีท่ีจะ
อนุญาตใหตั้งโรงรับจํานํา ๒) กําหนดจํานวนโรงรับจํานําในทองท่ีท่ีเห็นสมควร ๓) พิจารณาคําขออนุญาตตั้ง
โรงรับจํานําหรือคําขอยายสถานท่ีตั้งโรงรับจํานํา และ ๔) ดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
(มาตรา 6) 
 - สั่งพักหรือพักใชใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําเม่ือเขาเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา ๒๙) 
 - มีคําสั่งใหควบคุมโรงรับจํานํา เม่ือตองเลิกกิจการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ (มาตรา ๓๔) 
  2.4 อํานาจของเจาพนักงานออกใบอนุญาต 
 - เม่ือคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไดพิจารณาเห็นสมควรใหผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ผูใดตั้งโรงรบัจํานําจะโดยการวาประมูลหรือไมก็ตาม ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ใหแกผูนั้น (มาตรา ๑๐) 
 - เขาควบคุมโรงรับจํานํา ในกรณีไมมีผูขอเปนผูรับจํานําแทนผูรับจํานําท่ีตายจนลวงเลย
กําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีผูรับจํานําตาย หรือมีผูขอเปนผูรับจํานําแทน แตไมไดรับอนุญาต หรือมีทายาทอ่ืนคัดคาน
และไมอาจตกลงกันได ใหเลิกกิจการโรงรับจํานํา และใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเขาควบคุมโรงรับจํานํา 
(มาตรา ๓๖) 
 - สั่งใหผูรับจํานําหรือกรรมการ ผูจัดการ และพนักงานของผูรับจํานําซึ่งเปนนิติบุคคล
มาใหถอยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการโรงรับจํานํา (มาตรา 38) 
 - รับแจงกรณีผูรับจํานําเปนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูจัดการ (มาตรา ๑๕) 

/ 2.5 อํานาจของ … 
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  2.5 อํานาจของเจาพนักงานตรวจโรงรับจํานํา 
 - เจาพนักงานตรวจโรงรับจํานําซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง มีอํานาจเขาไปในโรงรับจํานําเพ่ือตรวจ
ทรัพยจํานําและเอกสารท่ีเก่ียวกับการรับจํานํา และผูรับจํานําตองใหความสะดวกตามสมควร (มาตรา ๒๘) 
  2.6 คุณสมบัติของผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา มีดังตอไปนี้ (มาตรา 9)  
 (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป 
 (๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 (๖) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา 
 (๗) ไมมีพฤติการณอันจะกอกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ 
 ในกรณีผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําเปนนิติบุคคล กรรมการและผูจัดการของนิติบุคคลนั้น
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรานี้ดวย 
  2.7 หนาท่ีของผูรับจํานํา มีดังตอไปนี้ 
 - ตองจัดใหมีปายคําวา “โรงรับจํานํา” แสดงไวในท่ีเปดเผยหนาโรงรับจํานํา ในกรณีเปน
เทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจํานํา อาจใชคําอ่ืนแทนโรงรับจํานําก็ได แตตองเปนคําท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา เชน คําวา “สถานธนานุเคราะห” “สถานธนานุบาล” (มาตรา 12) 
 - ตองจัดใหมีท่ีเก็บทรัพยจํานําอันมีคาไวโดยปลอดภัยในโรงรับจํานํา (มาตรา 13) 
 - ตองจัดใหมีปายแสดงอัตราดอกเบี้ยเปนภาษาไทย แสดงไวในท่ีโดยเปดเผยภายใน
โรงรับจํานํา (มาตรา 16) 
 - ตองจดแจงรายการเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชนของผูจํานําไวใหชัดแจงในตนข้ัว
ของตั๋วรับจํานํา (มาตรา 18 ทวิ) 
 - ตองแจงตอเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทองท่ีทันที ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
วาสิ่งของท่ีมีผูนํามาจํานําเปนสิ่งของท่ีมีผูไดมาโดยการกระทําความผิด (มาตรา 19) 
 - เม่ือมีการรับจํานํา ใหผูรับจํานําออกตั๋วรับจํานําใหแกผูจํานํา และติดเลขหมายท่ีทรัพยจํานํา
ใหตรงกับเลขหมายตั๋วรับจํานํา (มาตรา ๒๐) 
 - เม่ือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาท่ีออกประกาศตําหนิรูปพรรณของหาย ไดแจงเรื่องของหายตอผูรับจํานํา ผูรับจํานํามีหนาท่ีตรวจทรัพยจํานํา
หรือสิ่งของท่ีจะรับจํานํา ถาปรากฏวามีตําหนิรูปพรรณตรงหรือคลายกับตําหนิรูปพรรณของหาย ใหผูรับจํานํา 
สงมอบตอเจาพนักงานผูซ่ึงแจงเรื่องของหายนั้นโดยไมชักชา ในกรณีท่ีมีการรับจํานําไวแลว ใหสงสําเนาตั๋วรับจํานํา 
ไปดวย (มาตรา 21) 
 - ตองใหไถทรัพยจํานําเม่ือมีผูจํานํานําตั๋วรับจํานํามาขอไถ (มาตรา ๒๒) 
 - ตองไมยอมใหไถทรัพยจํานํา เม่ือเขาเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 23) 
 - ตองคืนทรัพยจํานําใหแกเจาของ เม่ือเขาเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 24) 
 - ตองทําบัญชีทรัพยจํานําท่ีผูจํานําขาดสงดอกเบี้ยเปนเวลากวาสี่เดือนยื่นตอเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต และปดประกาศบัญชีนั้นไว ณ ท่ีเปดเผย ท่ีโรงรับจํานํา (มาตรา 25) 
 - เม่ือทรัพยจํานําหลุดเปนสิทธิแลว ใหผูรับจํานําบันทึกวันเดือนปท่ีหลุดเปนสิทธิไวใน
ตนข้ัวตั๋วรับจํานํา และถาผูรับจํานําไดจําหนายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยจํานําท่ีหลุดเปนสิทธิแลว ก็ใหบันทึก
วันเดือนปท่ีไดจําหนายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยจํานํานั้นไวในตนข้ัวตั๋วรับจํานําดวย (มาตรา ๒๖) 

/ - ใหผูรับจํานํา ... 
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 - ใหผูรับจํานําทําบัญชีงบเดือนยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต (มาตรา ๒7) 
 - ตองใหความสะดวกตามสมควรแกเจาพนักงานตรวจโรงรับจํานํา ในโรงรับจํานําเพ่ือ
ตรวจทรัพยจํานําและเอกสารท่ีเก่ียวกับการรับจํานํา และผูรับจํานํา (มาตรา ๒๘) 
 - เม่ือเลิกกิจการโรงรับจํานําแลว ผูรับจํานํายังมีหนาท่ีตอผูจํานําและตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาผูนั้นยังเปนผูรับจํานําตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๒) 

3. บทบัญญัติคุมครองประชาชน 
  3.1 ตองจัดใหมีปายแสดงอัตราดอกเบี้ยเปนภาษาไทย แสดงไวในท่ีโดยเปดเผยภายในโรงรับจํานํา 
(มาตรา 16) 
  3.2 ตองใหไถทรัพยจํานําเม่ือมีผูจํานํานําตั๋วรับจํานํามาขอไถ (มาตรา ๒๒) 
  3.3 ตองคืนทรัพยจํานําใหแกเจาของ เม่ือเขาเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 24) 
 
หมายเหตุ  คําอธิบายนี้มีข้ึนเพ่ือประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น สวนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมาย
เปนสําคัญ 
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