◎ ประวัติความเปนมา ◎
การดําเนินงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (เดิมใชชื่อวาสถานธนานุบาล นครหลวง) ไดเริ่มตนเมื่อ
ป# 2503 โดยมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 มอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยรับนโยบาย ไปจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจํานํา) เพื่อเป6นการชวยเหลือประชาชน ผู
เดือดรอนและยากจน จะไดไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ย ในอัตราสูง และแมจะมีทรัพย:
ไปจํานํา เพื่อเอาเงินมาใชจาย ยามจําเป6น ก็ถูกโรงรับจํานําเอกชน เอารัดเอาเปรียบเกินควรได ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดตั้งสถานธนานุบาลขึ้นเอง
ตอมาเมื่อป# พ.ศ.2516 กระทรวงมหาดไทยไดโอนกิจการ สถานธนานุบาล(ของเทศบาลนคร
กรุงเทพเดิม) ใหกรุงเทพมหานครดําเนินการ และกรุงเทพมหานครไดบริหารกิจการสถานธนานุบาล โดย
จัดตั้งสํานักงาน ดําเนินกิจการสถานธนานุบาลขึ้น มีคณะกรรมการ และหัวหนาสํานักงานกลาง (จสธก.
เดิม) แลวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจนป@จจุบันนี้เป6น สํานักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร(สธก.)
◎ วัตถุประสงค ◎
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยไดรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อชวยเหลือและ
สงเคราะห:ประชาชนผูมีรายไดนอย โดยมีวัตถุประสงค: 4 ประการ คือ
เพื่อสงเคราะห:และชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ซึ่งพอมีทรัพย:สินอยูบาง แตมีความ
ตองการเงินไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยนําสิ่งของมาจํานํา และเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํา
ซึ่งสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร คิดดอกเบี้ยรับจํานํา ในอัตราที่ต่ํากวาที่กําหนดไวตาม
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 กลาวคือ
ตาม พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 กําหนดหามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังนี้
+ เงินตนไมเกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.00 ตอเดือน
+ เงินตนสวนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.25 ตอเดือน
เพื่อเป6นการปGองกันมิใหโรงรับจํานําเอกชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนผูมาจํานํา
โดยกดราคา หรือ เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือเรียกคาใชจายอื่น ๆ ในราคาสูง
เพื่อตรึงระดับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ใหลดนอยลงจากเดิม เพราะถาประชาชน ถูกโรง
รับจํานําเอกชนกดราคา หรือเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูง ประชาชนก็จะพากันมาใชบริการของสถานธ
นานุบาลกรุงเทพมหานคร

เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสซื้อของในราคาถูก เนื่องจากทรัพย:ที่ประชาชน นํามาจํานํา หากไมสง
ดอกเบี้ย เป6นเวลา 4 เดือน 30 วัน ติดตอกัน จะตกเป6นสิทธิ์
ของสถานธนานุบาล เรียกวา "ทรัพย:หลุดจํานํา" ทรัพย:หลุดจํานําเหลานี้ สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีจําหนายอยางเปKดเผย โดยวิธีประมูลดวยวาจา กอนที่จะทําการประมูลจําหนาย
ทรัพย:หลุดจํานําทุกครั้ง จะตองประกาศใหประชาชน ทราบลวงหนา วิธีการจําหนายเชนนี้ เพื่อประสงค:
ใหประชาชนไดมีโอกาสซื้อสิ่งของ เครื่องใช ในราคาถูก และเพื่อใหเจาของทรัพย: ที่หลุดจํานํามีโอกาสได
ซื้อทรัพย:นั้น คืนได ในราคาอันสมควร ตามที่คณะกรรมการของกรุงเทพมหานคร ไดประเมินราคาไว โดย
ไมตองนําขึ้นประมูลสูราคากับพอคา หรือ บุคคลอื่น
การดําเนินกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะเห็นไดวามิไดมี วัตถุประสงค:เพื่อการ
แสวงหากําไรอยางการดําเนินธุรกิจการคาทั่ว ๆ ไป แตมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผู%มีรายได%น%อย ให%สามารถแก%ป,ญหาทางการเงิน ในระยะสั้น ๆ ได% โดยไม1
ต%องเสียดอกเบี้ย ในอัตราสูงนัก ดังนั้น การกําหนดอัตรา ดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
จึงเป6นการกําหนดไวเพียงเพื่อพยุงฐานะ ตัวเองมิใหประสบกับภาวะขาดทุนเทานั้น และผลกําไรจากการ
ดําเนินงานดังกลาว นั้น นอกจาก จะเก็บไวเป6นทุนดําเนินการในป#ตอ ๆ ไปแลว ยังตองจัดสรรเป6นเงิน
บําเหน็จ รางวัล ใหแกกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของ สธก. และสถานธนานุบาล และยังตองจาย
เป6นคาใชจายของ สธก. ตลอดจนจายเป6นเงินอุดหนุนใหแกกรุงเทพ มหานคร เพื่อเป6นรายไดของ
กรุงเทพมหานคร และใชจาย เพื่อการลงทุนขยาย สถานธนานุบาลใหมากยิ่งขึ้นตอไป
◎ การบริหารงาน ◎
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่2) พ.ศ.2536 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม
2536
โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จํานวนไมเกิน 9 คน
ประกอบดวย
บุคคลซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เป6นผูแตงตั้งไมเกิน 8 คน เป6นประธาน รองประธาน และ
กรรมการ ละใหผูอํานวยการสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป6นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และควบคุมการดําเนินงานของ สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอแนะตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในการออกระเบียบ กฎขอบังคับ เพื่อปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังนี้

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หมายความวา สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
และสถานธนานุบาลที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น
สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หมายความวา สํานักงานบริหารกิจการสถานธนานุ
บาลกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา "สธก."
รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานธนานุบาลที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการเป6นผูแตงตั้งและ
ถอดถอน โดยคําแนะนํา หรือ ความเห็นชอบของ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เป6นผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานภายใตการควบคุมของ คณะกรรมการ และเป6นผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถานธ
นานุบาล กรุงเทพมหานคร
และมี รองผูอํานวยการสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ชวยปฏิบัติ งานในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มี คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนา
นุบาลกรุงเทพมหานคร และสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครแลว
ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ แตงตั้ง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ไดจํานวนไมเกิน 2 คน มีหนาที่ให
คําปรึกษาแก คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนา นุบาลกรุงเทพมหานคร
◎ สาขา ◎
มีหนาที่เกี่ยวกับการรับจํานํา การไถถอน โดยมีผูจัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพ มหานคร แตละแหง
เป6นผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับผิดชอบชดใช ความเสียหาย หรือ ความสูญหาย ที่เกิดขึ้น
ทุกประการ
ป@จจุบันมีสถานธนานุบาล รวมทั้งสิ้น 21 แหง
สาขา

เปKดดําเนินการ

สาขา

เปKดดําเนินการ

คลองเตย

14 มีนาคม 2505

ประดิพัทธ:

6 สิงหาคม 2505

ดินแดง

12 กุมภาพันธ: 2506

สําราญราษฎร:

20 พฤศจิกายน 2506

เทเวศร:

10 ธันวาคม 2506

บางซื่อ

16 ธันวาคม 2508

พระโขนง

16 ธันวาคม 2508

วงเวียนเล็ก

1 กุมภาพันธ: 2511

บางกอกใหญ

14 พฤศจิกายน 2526

ลาดพราว

23 มกราคม 2527

มีนบุรี

16 ตุลาคม 2528

ตลาดพลู

14 มีนาคม 2532

ถนนเสือปQา

24 สิงหาคม 2532

ราษฎร:บูรณะ

20 มกราคม 2535

จอมทอง

17 ธันวาคม 2555

บางบอน

28 พฤศจิกายน 2539

ดอนเมือง

15 กันยายน 2540

หนองจอก

16 มิถุนายน 2541

บางพลัด

1 ธันวาคม 2541

ออนนุช

18 กุมภาพันธ: 2543

ทุงครุ

1 เมษายน 2557

นอกจากการรับจํานําทรัพย:สิน จากประชาชนแลว ทรัพย:สินที่หลุดจํานําทุกรายการ สถานธนานุบาลรก
รุงเทพมหานคร จะนําออกประมูลขายใหแกพอคา ประชาชนทั่ว ๆ ไป โดยจะนําทรัพย:หลุดจํานํา
ประเภททอง นาก เงินรูปพรรณ และประเภทเบ็ดเตล็ด เชน โทรทัศน: นาฬิกา เครื่องไฟฟGา และอื่น ๆ
อีกมากมาย จําหนาย

