
การมอบฉันทะในการส่งดอกเบี้ย 

หรือไถ่ถอนแทน 
 

 ผู้จ ำน ำสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำ

ส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนแทนได้       โดย

พิมพ์ลำยนิ้วมือในช่องผู้มอบฉันทะด้ำนหลัง

ตั๋วจ ำน ำ  พร้อมแนบส ำเนำทะเบียนบัตร

ประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง และผู้ที่

ได้รับมอบฉันทะจะต้องน ำบัตรประชำชนมำ

ด้วย 
 

ตัวอย่างการมอบฉันทะ 
ข้าพเจ้า      นางสุขใจ   สุขดี   อาศัยอยู่
บ้านเลขที่  10  ถนน เทศบาล  9    ต าบล    
ห้วยยอด   อ าเภอห้วยยอด   จังหวัด

ตรัง  

ขอมอบฉันทะหรือโอนกรรมสิทธ์ิให้  นาง
สมใจ  สุขดี   อ ยู่บ้านเลขที่   10  

ถนนเทศบาล  9  ต าบลห้วยยอด  

อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เป็นผู้ไถ่
ถอนคืน 
 

กรณมีอบฉันทะ 
 

ให ้ พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา  ทั้งผู้มอบ 
และผู้รับมอบฉันทะ   และรับรองส าเนา
บัตรประจ าตัวผู้จ าน า**** 
 

กรณีตั๋วจ าน าหาย 

 

1.  ผู้จ ำน ำต้องมำแจ้งที่ โรงรับจ ำน ำ 

พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ทำงโรงรับจ ำน ำจะออกใบแจ้งตั๋วหำยให้ 

2.  น ำใบแจ้งตั๋วหำยไปแจ้งควำมที่สถำนี

ต ำรวจท้องที่ 

3.  น ำใบแจ้งตั๋วหำย พร้อมใบบันทึก

ประจ ำวันจำกสถำนีต ำรวจ ไปยังที่ว่ำ

กำรอ ำเภอห้วยยอด เพื่อลงชื่อและ

ประทับตรำอนุญำตให้ส่งดอกเบี้ยหรือไถ่

ถอน 

4.  น ำหลักฐำนทั้งหมดกลับมำติดต่อที่

โรงรับจ ำน ำ เพื่อส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอน 

ต่อไป 

 
หมายเหตุ  กำรแจ้งตั๋วหำย เจ้ำของตั๋ว

ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน 16.00น. 

ของวันที่แจ้ง 
 

 
 

 บริหารโปร่งใส  มัน่คงก้าวไกล ใส่ใจบรกิาร 
 

               
                  

                 คู่มือ 

      สถานธนานุบาล 
เทศบาลต าบลห้วยยอด(โรงรับจ าน า) 

   เวลาท าการ  วนัจนัทร์ 

– วนัศกุร ์
เวลา  08.00 – 16.00  น. 

 *เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุตามประกาศ  

ส านกังานจ.ส.ท.และเทศบาลต าบลหว้ยยอด** 

 

          สถานที่ตั้ง  เลขที่ 2  ถนนเทศบาล 

9   

                       ต าบลห้วยยอด  อ าเภอห้วยยอด   

                       จังหวัดตรัง 92130 

                    (หลงัสถานีต ารวจภูธรหว้ยยอด) 



             Tel. 0-7527-
1546 

 

สถานธนานุบาล 

 (โรงรับจ าน า) 
 

วัตถุประสงค์ 

 เ พ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ ขัดสน 

เรื่องเงิน บรรเทำควำมเดือดร้อน 

แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเรื่องเงินได้

อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปกู้ยืม

ที่อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่ำ 

 ประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในกำร

ควบคุมกำรรับซื้อของโจร 

 ผลก ำไรจำกกำรบริหำรงำน น ำมำ

พัฒนำท้องถิ่น 
 

ทรัพย์ที่รับจ าน า 

 เครื่องประดับ 

ทองค ำ นำก เพชร พลอย  นำฬิกำ เสื้อผ้ำ 

ผ้ำไหม แว่นตำ ฯลฯ 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า 

โทรทัศน์ เครื่องซักผ้ำ ตู้เย็น กล้องถ่ำยรูป  

 เครื่องมือช่าง 

จักรเย็บผ้ำ สว่ำน กบ หินเจียร์ ฯลฯ 

 อุปกรณ์ไอที 

โน๊ตบุ๊ค สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด 

                      
 

ทรัพย์ที่ไม่รับจ าน า 

 ทรัพย์ที่ มี ทะ เบียนทุ กประ เภท 

ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร  เ ช่ น 

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ บ้ำน โฉนดที่ดิน 

อำวุธปืน 
 

อัตราดอกเบ้ีย 
 

 เงินต้น ไม่เกิน  5,000 บำท อัตรำ

ดอกเบี้ยร้อยละ  0.50 ต่อเดือน 

 เงินต้น  5,001 – 30,000 บำท   

ขึ้นไป  อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 

ต่อเดือน 

 เงินต้น 30,001 – 100,000 บำท 

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ1.25 ต่อเดือน 

การนับระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย 

กรณีไม่ครบเดือน 
 

***ถ้ำ 1 – 15 วัน คิดเป็นครึ่งเดือน 

***ถ้ำเกิน  15 วัน คิดเป็นหนึ่งเดือน 
 

การผ่อน – เพ่ิมเงินต้น 
 

 ผู้จ ำน ำสำมำรถผ่อน หรือเพิ่มเงินต้น

ในกำรจ ำน ำให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้  ทั้งนี้  

กำรเพิ่มเงินต้นขึ้นอยู่กับมูลค่ำของทรัพย์สิน  

โดยต้องจ่ำยดอกเบี้ยตั้งแต่วันจ ำน ำจนถึง

วันที่มำขอท ำกำรผ่อน – เพ่ิม (ผ่อนหรือ

เพ่ิม + ดอกเบี้ย) 

 

ระยะเวลาการไถ่ถอนและการส่งดอกเบ้ีย 

      กำรส่งดอกเบี้ยทุกระยะภำยในก ำหนด           

4 เดือน  ท่ำนจะยังเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์  และ

จะไถ่ถอนคืนได้เสมอ 

     แต่ ถ้ำขำดส่งดอกเบี้ยเกินกว่ำ 4 เดือน

ติดต่อกัน และไม่มำไถ่ถอนคืนภำยใน 30 วัน 

ทรัพย์รับจ ำน ำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถำน  

ธนำนุบำล (ทรัพย์หลุดจ ำน ำ )  หำกตรงกับ

วันหยุดผ่อนผันได้อีก 1  วัน   
 

 การป้องกันไม่ให้ทรัพย์หลุดจ าน า 

     ผู้จ ำน ำจะต้องมำส่งดอกเบี้ยภำยใน

ระยะเวลำ  4 เดือน ไม่ต้องมำทุกเดือนก็ได้  แต่

ไม่ควรมำในระยะที่ผ่อนผัน 30 วัน เพรำะถ้ำ

หำกลืมหรือมำเกิน 30 วัน ทรัพย์ที่จ ำน ำไว้จะ

หลุดได้  และยังเปิดโอกำสให้ท่ำนซื้อทรัพย์หลุด

ได้ โดยกำรยื่นเรื่องซื้อทรัพย์หลุดคืนในเวลำ

รำชกำร และทำงสถำนธนำนุบำลจะนัดให้มำซื้อ

ทรัพย์หลุดคืนในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดต่อไป 
 

การจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 



       เปิดประมูลจ ำหน่ ำยทรัพย์หลุด ให้ แก่

ประชำชนที่สนใจ ทุกวันเสำร์แรกของเดือน  

ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.  เป็นต้นไป…….   
 

 
 

 
 
 

 
 

  


