สรุปสาระสาคัญ
พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. ๒๕๐๕
กลุ่มงานโรงรับจานา
ส่วนงานนิติการ
สานักการสอบสวนและนิตกิ าร

๑. ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. ๒๕๐๕ มีหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงรับจานา พุทธศักราช ๒๔๘๐ ได้ออกใช้เป็นเวลานานมาแล้ว การกาหนดจานวน
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ยการอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับอนุญาต และบทกาหนดโทษยังไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย
จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นการเหมาะสม ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ๓ ครั้ง คือพระราชบัญญัติโรงรับจานา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ พระราชบัญญัติโรงรับจานา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ และพระราชบัญญัติโรงรับจานา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. วันใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๖ เป็นต้นมา
๓. บทนิยาม
“โรงรับจานา” หมายความว่า สถานที่รับจานา ซึ่งประกอบการรับจานาสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็น
ปกติธุระ แต่ละรายมีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของ
โดยจ่ายเงินให้สาหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีข้อตกลงหรือ
เข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย
“ผู้รับจานา” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
“ทรัพย์จานา” หมายความว่า สิ่งของที่รับจานา
“เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง คือ อธิบดีกรมการปกครอง สาหรับใน
เขตกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับในเขตจังหวัด
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว่า รั ฐ มนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ปัจจุบันคือ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
๔. อานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๓)
๔.๑ รักษาการตามพระราชบัญญัติ
๔.๒ แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
๔.๓ แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจานา
๔.๔ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
๔.๕ กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
๕. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา
๕.๑ องค์ประกอบ (มาตรา ๕)
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้บังคับบัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการ

๒
(๓) อัยการสูงสุด
เป็นกรรมการ
(๔) อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้บังคับการกองทะเบียน
เป็นกรรมการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
และเลขานุการ
(ปั จ จุ บั น งานโรงรั บ จ าน าได้ โ อนงานมาให้ ก ระทรวงมหาดไทยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบแล้ ว
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีกรมการปกครองโดยสานักการสอบสวนและ
นิติการทาหน้าที่งานธุรการให้แก่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา)
๕.๒ อานาจและหน้าที่ (มาตรา ๖)
(๑) กาหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจานา
(๒) กาหนดจานวนโรงรับจานาในท้องที่ที่เห็นสมควร
(๓) พิจารณาคาขออนุญาตตั้งโรงรับจานาหรือคาขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจานา
(๔) ดาเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญั ตินี้ เช่น ในกรณีตามมาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาเห็ นสมควรจะมี คาสั่ ง ให้ ควบคุ มโรงรับจานานั้น ๆ ก็ไ ด้
(มาตรา ๓๔)
๖. เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจานา
๖.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ ๔
ขึ้นไป
๖.๒ ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปลัดจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอแห่งท้องที่
๖.๓ ต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
๖.๔ ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
๖.๕ มีอานาจเข้าไปในโรงรับจานาเพื่อตรวจทรัพย์จานาและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับจานา
๗. อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
๗.๑ ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาให้แก่ผู้ขอ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาพิจารณาเห็นสมควร
ให้ตั้งแล้ว
๗.๒ มีอานาจสั่งให้ผู้รับจานา หรือกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของผู้รับจานา ซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้
ถ้อยคาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเกี่ยวกับกิจการโรงรับจานา (มาตรา ๓๘)
๗.๓ รับคาอุทธรณ์ในกรณีคณะกรรมการควบคุ มโรงรับจานาไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจานา
และผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจานาอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี (มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
๗.๔ ก าหนดลั ก ษณะมี ป้ า ยค าว่า โรงรั บ จ าน า ให้ ผู้ รั บ จ าน าแสดงไว้ใ นที่ เปิ ด เผยหน้ าโรงรับจานา
(มาตรา ๑๒)
๗.๕ รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการในกรณีผู้รับจานาเป็นนิติบุคคล (มาตรา ๑๕)
๘. การตั้งโรงรับจานา
๘.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจานา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
๘.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตตั้งโรงรับจานาและการอนุญาตให้ตั้งโรงรับจานาให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓
ในท้องที่ใดมีการกาหนดจานวนโรงรับจานา การขออนุญาตตั้งโรงรับจานา ให้กระทาโดยการว่าประมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ยกเว้น การขออนุญาตตั้งโรงรับจานาของเทศบาลหรือของ
ทางราชการ (มาตรา ๘)
๘.๓ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจานา (มาตรา ๙)
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
(๗) ไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทาลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
ในกรณีผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจานาเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องมี
คุณสมบัติดังกล่าวด้วย
๙. การออกใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาไม่อนุญาตให้ ผู้ขออนุญาตตั้ง โรงรับจานาตั้งโรงรับจานา ผู้ขอ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
๑๐. อายุของใบอนุญาต
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต (มาตรา ๑๑)
๑๑. อัตราดอกเบี้ย
๑๑.๑ ห้ามมิให้ผู้รับจานาเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) เงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒ ต่อเดือน
(๒) เงินต้นส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน
๑๑.๒ การคิดดอกเบี้ยสาหรับกรณีไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน ๑๕ วัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกิน ๑๕ วัน
ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
๑๑.๓ ในกรณีผู้รับจานาได้รับเงินหรือทรัพย์สิ นอื่นใดเนื่องจากการรับจานา นอกจากดอกเบี้ย ให้ถือว่า
เงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย (มาตรา ๑๗)
๑๒. ข้อห้ามในการรับจานา
๑๒.๑ ห้ามมิให้ผู้รับจานากระทาการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๘)
(๑) รับจานาหรือให้ไถ่ทรัพย์จานาในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๑๘ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา
(๒) รับจานาสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
(๓) รับจานาสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๑
(๔) น าทรั พ ย์ จ าน าออกนอกโรงรั บ จ าน า เว้ น แต่ เ พื่ อ ปฎิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเพื่อให้พ้นภยันตรายอันร้ายแรงที่ผู้รับจานาจะป้องกัน
ด้วยวิธีอื่นไม่ได้

๔
(๕) ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจานาหรือไม่เกี่ยวกับการขายทรัพย์จานาที่หลุดเป็นสิทธิ
แล้วในบริเวณโรงรับจานา
๑๒.๒ ห้ามรับจานาในระหว่างเวลาพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา หรือภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา (มาตรา ๓๑)
๑๓. หน้าที่ของผู้รับจานา
๑๓.๑ ต้องจัดให้มีป้ายคาว่า “โรงรับจานา” ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกาหนด แสดง
ไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจานา (มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง)
ในกรณีเทศบาลหรื อทางราชการตั้งโรงรับจานา เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คาอื่นแทนคาว่า
โรงรับจานา ก็ได้ แต่ต้องเป็นคาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาให้ใช้ได้ เช่น คาว่า
สถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์ เป็นต้น (มาตรา ๑๒ วรรคสอง)
๑๓.๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บทรัพย์จานาอันมีค่าไว้โ ดยปลอดภัยในโรงรับจานาตามที่คณะกรรมการควบคุม
โรงรับจานากาหนด (มาตรา ๑๓)
๑๓.๓ ต้องไม่ย้ายสถานที่โรงรับจานา เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา
(มาตรา ๑๔)
๑๓.๔ แจ้ งให้ เจ้ าพนั กงานผู้ ออกใบอนุญาตทราบการเปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือผู้ จัด การในกรณี
ผู้รับจานาเป็นนิติบุคคล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรา ๑๕)
๑๓.๕ ต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเป็นภาษาไทย ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกาหนด
แสดงไว้ในที่เปิดเผยภายในโรงรับจานา (มาตรา ๑๖)
๑๓.๖ จดแจ้งรายการเกี่ยวกับ บัตรประชาชนของผู้จานาไว้ให้ชัดแจ้งในต้นขั้ว ของตั๋ว รับจานาด้ว ย
ในกรณีที่ผู้จานาไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จานา
แทนบัตรประชาชน (มาตรา ๑๘ ทวิ)
๑๓.๗ แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจท้องที่ทันที ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นามา
จานาเป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการกระทาความผิด (มาตรา ๑๙)
๑๓.๘ เมื่อมีการรับจานา ให้ออกตั๋วรับจานาให้แก่ผู้จานาและติดเลขหมายที่ทรัพย์จานาให้ตรงกับ
เลขหมายตั๋วรับจานา ตั๋วรับจานาให้ทาตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง การออกตั๋วรับจานาให้ทาตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๐)
๑๓.๙ เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ออกประกาศตาหนิรูปพรรณของหายได้แจ้งเรื่องของหายต่อผู้รับจานา ผู้รับจานามีหน้าที่ตรวจทรัพย์จานาหรือ
สิ่งของที่จะรับจานา ถ้าปรากฏว่ามีตาหนิรูปพรรณตรงหรือคล้ายกับตาหนิรูปพรรณของหาย ให้ผู้รับจานาส่งมอบ
ต่อเจ้าพนักงานผู้ซึ่งแจ้งเรื่องของหายนั้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการรับจานาไว้แล้วให้ส่งสาเนาตั๋วรับจานา
ไปด้วย (มาตรา ๒๑)
๑๓.๑๐ ต้องให้ไถ่ทรัพย์จานา เมื่อมีผู้จานานาตั๋วรับจานามาขอไถ่ ให้ผู้รับจานาจดแจ้งรายการตาม
มาตรา ๑๘ ทวิ และเมื่อให้ไถ่แล้ว ให้นาตั๋วรับจานาติดไว้ที่ต้นขั้วตั๋วรับจานาและบันทึกวันเดือนปีที่ไถ่ไว้ในต้นขั้ว
ตั๋วรับจานานั้น และจัดให้ผู้ไถ่ทรัพย์คืน ลงลายมือชื่อในต้นขั้วตั๋วรับจานาด้วย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓
(มาตรา ๒๒) ต้องไม่ยอมให้ไถ่
๑๓.๑๑ ไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานาเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๒๓)

๕
(๑) ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจว่าทรัพย์จานาหรือตั๋วรับจานาเป็นของ
ได้มาโดยการกระทาความผิด หรือ
(๒) มีเหตุควรสงสัยว่าทรัพย์จานาเป็นของได้มาโดยการกระทาความผิด
(๓) มีเหตุควรสงสัยว่าตั๋วรับจานาเป็นของได้มาโดยการกระทาความผิด
เมื่อผู้รับจานาไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานา ผู้รับจานาต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจท้องที่
ทันที และต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า
๑๓.๑๒ ผู้รับจานาต้องคืนทรัพย์จานาให้แก่เจ้าของโดยจะเรียกให้เจ้าของชาระหนี้ที่เกิดจากจากการ
รับจานาทรัพย์นั้นมิได้ ในกรณีต่อไปนี้ (มาตรา ๒๔)
(๑) ได้รับจานาสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการ
(๒) ได้รับจานาทรัพย์หรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๑ (ของหาย)
(๓) ได้รับจานาทรัพย์ไว้โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์จานานั้นได้มาโดยการกระทาความผิด
(๔) ได้รั บ จ าน าทรั พย์ ไว้โดยมิได้จดแจ้งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ (รายการเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชน)
ในกรณีดังกล่าวนี้ต้องคืนทรัพย์จานาให้เจ้าของแต่ก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้จานาชาระหนี้ที่เกิดจาก
การรับจานานั้น
๑๓.๑๓ ทาบัญชีทรัพย์จานาที่ผู้จานาขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่าสี่เดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ ออก
ใบอนุ ญ าต และปิ ด ประกาศบั ญ ชี นั้ น ไว้ ณ ที่ เ ปิ ด เผยที่ โ รงรั บ จ าน านั้ น ตามแบบและวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อได้ปฏิบัติการดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้บรรดาทรัพย์จานาที่ปรากฏตามบัญชีที่ผู้รับจานา
ท าขึ้ น และประกาศไว้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตมิ ไ ด้ สั่ ง อายั ด ไว้ หรื อ ผู้ จ าน ามิ ไ ด้ ข อไถ่ ถ อนภายใน
กาหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจานา (มาตรา ๒๕)
๑๓.๑๔ เมื่อทรัพย์จานาหลุดเป็นสิทธิแล้ว ให้บันทึกวันเดือนปีที่หลุดเป็นสิทธิไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจานา
และถ้าได้จาหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จานาที่หลุดเป็นสิทธิแล้วก็ให้บันทึกวันเดือนปี ที่ได้จาหน่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จานานั้นไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจานาด้วย (มาตรา ๒๖)
๑๓.๑๕ ท าบั ญ ชี ง บเดื อ นยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบและวิ ธี ก ารที่ ก าหนด ใน
กฎกระทรวง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน (มาตรา ๒๗)
๑๓.๑๖ ต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจานาซึ่งเข้าไปในโรงรับจานาเพื่ อ
ตรวจทรัพย์จานาและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับจานาและผู้รับจานา (มาตรา ๒๘)
๑๓.๑๗ มีหน้าที่ต่อผู้จานาและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจานาตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจานาที่ได้
กระทาไว้ก่อนแล้ว ในระหว่างเวลาพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาหรือภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้ง
โรงรับจานา (มาตรา ๓๑)
๑๔. การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
๑๔.๑ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจานามีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานามีกาหนดไม่เกิน
๓ เดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาเมื่อปรากฏว่า (มาตรา ๒๙)
(๑) ผู้ รั บ จ าน าหรื อ กรรมการ ผู้ จั ด การ หรื อ พนั ก งานของผู้ รั บ จ าน าฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ หรือ
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(๒) ผู้ รั บ จ าน าหรื อ กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การของผู้ รั บ จ าน าซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลขาดคุ ณ สมบั ติ
ตามมาตรา ๙
๑๔.๒ ในกรณี สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง โรงรั บ จ าน า หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงรั บ จ าน า
เมื่ อ คณะกรรมการควบคุ ม โรงรั บ จ าน าเห็ น สมควร จะมี ค าสั่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตเข้ า ควบคุม
โรงรับจานาที่ถูกสั่ งพักใช้ใบอนุ ญาตตั้งโรงรับจานาหรือถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจานานั้นด้ว ยก็ ไ ด้
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง)
๑๕. การอุทธรณ์คาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ผู้ รั บ จ าน ามี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนัก งานผู้ออกใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๓๐)
๑๖. การเลิกกิจการรับจานา
๑๖.๑ ผู้ รั บ จ าน าผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเลิ ก กิ จ การรั บ จ าน าต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ เ จ้ า พนั ก งานผู้ อ อก
ใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจานาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ผู้ซึ่งเลิกกิจการรับจาน าจะรับจานาภายหลังที่เลิ กกิจการรับจานาแล้ว ไม่ได้ แต่ผู้นั้นยังคงมี
หน้าที่ต่อผู้จานาและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ โดยให้
ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ยั ง เป็ น ผู้ รั บ จ าน าตามพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ เ ท่ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ จ าน าที่ ไ ด้ ก ระท าไว้ ก่ อ นแล้ ว
(มาตรา ๓๒)
๑๖.๒ ผู้ รั บ จ าน าผู้ ใดต้องเลิ กกิจการรับจานาเพราะใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาสิ้ นอายุ และไม่ได้รับ
ใบอนุ ญ าตให้ ตั้ ง โรงรั บ จ าน าใหม่ ผู้ นั้ น ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ต่ อ ผู้ จ าน าและต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจานาตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้เท่าที่
เกี่ยวกับการรับจานาที่ได้กระทาไว้ก่อนแล้ว (มาตรา ๓๓)
๑๖.๓ ในกรณีที่ต้องเลิกกิจการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา
เห็นสมควรจะมีคาสั่งให้ควบคุมโรงรับจานานั้น ๆ ก็ได้ (มาตรา ๓๔)
๑๗. ผู้รับจานาตาย
๑๗.๑ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ าน าตาย ทายาทของผู้ รั บ จานาที่ ตายอาจยื่น ค าขอเข้ าเป็ นผู้ รั บจ านาแทน
ผู้รับจานาที่ตาย ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาเห็นว่า ทายาทผู้นั้นสมควรและมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาจะออกหนังสืออนุญาตให้ทายาทผู้นั้นเป็นผู้รับจานาแทนผู้รับจานาที่ตายก็ได้
ในกรณี เ ช่ น ว่ า นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า ทายาทผู้ นั้ น เป็ น ผู้ รั บ จ านาตามใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงรั บ จ าน าที่ ไ ด้ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ต ายนั้น
(มาตรา ๓๕)
๑๗.๒ ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจานาแทนผู้รับจานาที่ตายจนล่วงเลยกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้รับจานาตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจานาแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีทายาทอื่นคัดค้านและไม่อาจตกลงกันได้
ให้เลิกกิจการโรงรับจานา และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจานา (มาตรา ๓๖)
๑๘. การเข้าควบคุมโรงรับจานา
๑๘.๑ เมื่อได้มีคาสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาให้ควบคุมโรงรับ จานาใด ให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตแจ้งคาสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจานาแห่งโรงรับจานานั้นทราบและเข้าควบคุมโรงรับจานานั้นทันที

๗
การควบคุมจะกระทาโดยเข้าดาเนินกิจการโรงรับจานานั้นเสียเองแทนผู้รับจานา หรือจะเข้าตรวจตราดูแลให้
ผู้รับจานาดาเนินกิจการโรงรับจานาให้ถูกต้องเรียบร้อยก็ได้ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง)
๑๘.๒ การควบคุมโรงรั บจานาจะกระทาโดยกาหนดระยะเวลาควบคุมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อได้เ ข้า
ควบคุ ม แล้ ว จะเลิ ก การควบคุ ม เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต ามที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม โรงรั บ จ าน าจะเห็ น สมควร
(มาตรา ๓๗ วรรคสอง)
๑๘.๓ เมื่อได้มีคาสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานาให้เลิกควบคุมโรงรับจานา ให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตแจ้งคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจานาทราบ และเลิกการควบคุมตามคาสั่งนั้น ( มาตรา ๓๗ วรรคสาม)
๑๙. บทกาหนดโทษ
โทษตามพระราชบัญญัติโรงรับจานามี ๓ ระดับ ดังนี้
๑๙.๑ โทษปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งปรับ ทั้ง จา
( มาตรา ๓๙)
(๑) ตั้งโรงรับจานาโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)
(๒) รับจานาในระหว่างเวลาพักใช้ใบอนุญาต ( มาตรา ๓๑)
(๓) รับจานาภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ( มาตรา ๓๑)
(๔) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้จานาเกี่ยวกับการรับจานาที่ได้กระทาไว้ก่อนแล้วในระหว่าง
เวลาพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๓๑)
๑๙.๒ โทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐0 บาท หรือจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
(มาตรา ๔๐) โดยเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (มาตรา ๑๗)
๑๙.๓ โทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๔๑)
(๑) ไม่จั ดให้ มีป้ ายคาว่า โรงรับจานา ตามลั กษณะที่เ จ้า พนักงานผู้ ออกใบอนุญาตก าหนด
แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจานา (มาตรา ๑๒)
(๒) ไม่จัดให้มีที่เก็บทรัพย์จานาอันมีค่าไว้โดยปลอดภัยในโรงรับจานาตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรงรับจานากาหนด (มาตรา ๑๓)
(๓) ย้ ายสถานที่ตั้งโรงรั บจานาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา
(มาตรา ๑๔)
(๔) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรา ๑๕)
(๕) ไม่จัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเป็นภาไทย ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกาหนด
แสดงไว้ในที่เปิดเผยภายในโรงรับจานา (มาตรา ๑๖)
(๖) รั บ จ าน าหรื อ ให้ ไ ถ่ ท รั พ ย์ จ าน าในระหว่ า งเวลาตั้ ง แต่ ๑๘ นาฬิ ก า ถึ ง ๘ นาฬิ ก า
(มาตรา ๑๘)
(๗) รับจานาสิ่งของจากภิกษุสามเณร (มาตรา ๑๘)
(๘) รับจานาสิ่งของจากเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปี (มาตรา ๑๘)
(๙) รับจานาสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๑
(มาตรา ๑๘)
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(๑๐) นาทรัพย์จานาออกนอกโรงรับจานา เว้นแต่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหรือโดย
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเพื่อให้พ้นภยันอันตรายอันร้ายแรงที่ผู้รับจานาจะป้องกันด้วย
วิธีอื่นไม่ได้ (มาตรา ๑๘)
(๑๑) ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจานาหรือไม่เกี่ยวกับ การขายทรัพย์จานาที่หลุดเป็น
สิทธิแล้วในบริเวณโรงรับจานา (มาตรา ๑๘)
(๑๒) ไม่แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเมื่อมีเหตุควรสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นามาจานา
เป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการกระทาความผิด (มาตรา ๑๙)
(๑๓) ไม่ออกตั๋วรับจานาให้แก่ผู้จานา (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง)
(๑๔) ไม่ติดเลขหมายที่ทรัพย์จานาให้ตรงกับเลขหมายตั๋วรับจานา (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง)
(๑๕) ไม่ ส่ ง มอบทรั พ ย์ ที่ มี ต าหนิ รู ป พรรณตรงหรื อ คล้ า ยกั บ ต าหนิ รู ป พรรณของหายต่ อ
เจ้าพนักงานผู้ซึ่งแจ้งเรื่องของหาย (มาตรา ๒๑)
(๑๖) ไม่ยอมให้ผู้จานาไถ่ทรัพย์จานา เมื่อผู้จานานาตั๋วรับจานามาขอไถ่ (มาตรา ๒๒)
(๑๗) ไม่จดแจ้งรายการตามมาตรา ๑๘ ทวิ เมื่อมีผู้จานานาตั๋วรับจานามาขอไถ่ (มาตรา ๒๒)
(๑๘) ไม่นาตั๋วรับจานาติดไว้ที่ต้นขั้วตั๋วรับจานา เมื่อให้ไถ่ทรัพย์จานาแล้ว (มาตรา ๒๒)
(๑๙) ไม่บันทึกวันเดือนปีที่ไถ่ไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจานา เมื่อให้ไถ่ทรัพย์จานาแล้ว (มาตรา ๒๒)
(๒๐) ไม่ ใ ห้ ผู้ ไ ถ่ ท รั พ ย์ คื น ลงลายมื อ ชื่ อ ในต้ น ขั้ ว ตั๋ ว รั บ จ าน า เมื่ อ ให้ ไ ถ่ ท รั พ ย์ จ าน าแล้ ว
(มาตรา ๒๒)
(๒๑) ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานาเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจว่าทรัพย์จานา
เป็นของได้มาโดยการกระทาความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๒) ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานาเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจว่าตั๋วรับจานา
เป็นของได้มาโดยการกระทาความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๓) ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานาเมื่อมีเหตุควรสงสัยว่า ทรัพย์จานาเป็นของซึ่งได้มาโดยการกระทา
ความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๔) ยอมให้ไถ่ทรั พย์จ านาเมื่อมีเหตุควรสงสัยว่าตั๋วรับจานาเป็นของได้มาโดยการกระทา
ความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๕) ไม่แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจท้องที่หรือไม่แจ้งโดยทันทีเมื่อไม่ยอมให้ ไถ่
ทรัพย์จานาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจว่าทรัพย์จานาหรือตั๋วรับจานาเป็นของได้มาโดยการ
กระทาความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๖) ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือแจ้งโดยชักช้า เมื่อไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จานาที่
ได้รับแจ้งจากพนั กงานฝ่ายปกครองหรื อตารวจว่าทรัพย์จานาหรื อตั๋วรับจานาเป็นของได้มาโดยการกระทา
ความผิด (มาตรา ๒๓)
(๒๗) ไม่บันทึกวันเดือนปีที่หลุดเป็นสิทธิไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจานา เมื่อทรัพย์จานาหลุดเป็นสิทธิ
แล้ว (มาตรา ๒๖)
(๒๘) ไม่บันทึกวันเดือนปีที่ได้จาหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จานา สภาพทรัพย์จานาที่
หลุดเป็นสิทธิแล้วไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจานาด้วย (มาตรา ๒๖)
(๒๙) ไม่ทาบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวงภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน (มาตรา ๒๗)

๙
(๓๐) นาตั๋วรับจานาซึ่งมิใช่ตั๋วรับจานาที่พิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ไม่มีลายมือชื่อและตราประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตบนปกออกใช้ (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖)
(๓๑) นาตั๋วรับจานาที่พิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลายมือชื่อ
และตราประทั บ ประจ าต าแหน่ ง ของเจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าตบนชุ ด ที่ ห นึ่ ง และชุ ด ที่ ห นึ่ ง ร้ อ ยออกใช้
(กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖)
(๓๒) นาตั๋วจานาที่ไม่มีหมายเลขลาดับเล่มที่และเลขที่ออกใช้ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๖)
(๓๓) ไม่กรอกรายการทรัพย์จานาใส่ต้นขั้วและปลายขั้วตั๋วรับจานาโดยละเอียด (กฎกระทรวง ฉบับที่
๔)
(๓๔) ไม่ ใ ห้ ผู้ จ าน าลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ พิ ม พ์ ล ายหั ว แม่ มื อ ในต้ น ขั้ ว และปลายขั้ ว ตั๋ ว รั บจานา
(กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔)
(๓๕) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้จานาไม่เห็นได้โดยชัดเจนหรือไม่อาจตรวจสอบได้ (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔)
(๓๖) ไม่มอบปลายขั้วตั๋วรับจานา (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒)
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า การกระทาใดของผู้รับจานาเป็นความผิด ถ้ากรรมการ
ผู้จัดการ หรือพนักงานของผู้รับจานาเป็นผู้กระทาหรือร่วมกระทาด้วย ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติ
ไว้สาหรับผู้รับจานา (มาตรา ๔๒)
๒๐. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของ
เอกชน
(ก) ในกรุงเทพมหานคร
(ข) ในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร
(๒) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของ
เทศบาลหรือของทางราชการ
(ก) ในกรุงเทพมหานคร
(ข) ในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร
(๓) ใบแทนใบอนุญาต

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ไม่เกินฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกินฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกินฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกินฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ไม่เกินฉบับละ ๕๐ บาท

ฉบับละ ๕๐ บาท

