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เน้ือหาในฉบบั :  

กุมภาพนัธ ์2560 

• พระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา 

พ.ศ. 2560 
• คาํขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
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พระราชบญัญติัห้ามเรียก

ดอกเบีย้เกินอตัรา พ.ศ. 2560 

พระราชบญัญตัิห้ามเรยีกดอกเบี้ยเกนิอตัรา พ.ศ. 2560 

(“พ.ร.บ.ฯ”) ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เมื่อวนัที่ 

15 มกราคม พ.ศ. 2560 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 

มกราคม พ.ศ. 2560 รวมถึงมผีลยกเลกิพระราชบญัญตัิ

หา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2475 

 

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีไดเ้พิม่เตมิลกัษณะของการกระทําผดิสาํหรบัการกระทําความผดิฐานเรยีก

ดอกเบีย้เกนิอตัรา เป็นดงัต่อไปน้ี  

บุคคลใดกต็ามทีใ่หบุ้คคลอื่นกูย้มืเงนิ หรอืกระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการอาํพรางการกูย้มืเงนิ โดยมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี    

(1) เรยีกดอกเบีย้เกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้

(2) กาํหนดขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในเรือ่งจาํนวนเงนิกูห้รอืเรื่องอื่นๆ ไวใ้นหลกัฐานการกูย้มืเงนิ หรอืตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้เพื่อ

ปิดบงัการเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด หรอื 

(3) กาํหนดจะเอาหรอืรบัเอาซึง่ประโยชน์อย่างอืน่นอกจากดอกเบีย้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรอืสิง่ของ หรอืโดยวธิกีารใดๆ จนเหน็

ไดช้ดัว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้มากเกนิสว่นอตัราสมควรตามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ  

บุคคลทีก่ระทาํตามลกัษณะขา้งตน้ มคีวามผดิฐานเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา จะตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 

200,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั จากเดมิทีร่ะวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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คาํขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ทาง 

อิเลก็โทรนิกส ์

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยไดป้รบัปรุงวธิกีารขอตรวจลง

ตราทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย  (VISA on Arrival) สาํหรบั

นกัท่องเทีย่ว 19 สญัชาต ิโดยสามารถยื่นคาํรอ้งขอ VISA on Arrival 

ล่วงหน้าแบบออนไลน์ได ้ก่อนทีจ่ะเดนิทางเขา้มาทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

ประเทศไทย  

 

 

 

 

นกัท่องเทีย่วทีส่ามารถยื่นขอคาํขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ล่วงหน้าแบบออนไลน์ไดน้ัน้ ม ี19 ประเทศ ไดแ้ก่ จนี, อนิเดยี, 

ไตห้วนั, บลัแกเรยี, ซาอุดอีาระเบยี, มลัดฟีส,์ ภูฏาน, ลทิวัเนีย, ยเูครน, มอลตา, โรมาเนีย, มอรเิชยีส, ลตัเวยี, อุซเบกสิถาน, 

เอธโิอเปีย, ไซปรสั, อนัดอรร์า, คาซคัสถานและซานมารโีน 

นกัท่องเทีย่วทัง้ 19 สญัชาตขิา้งตน้ สามารถกรอกแบบฟอรม์คาํขอออนไลน์ผ่านทาง www.immigration.go.th แลว้ผูส้มคัรจะ

ไดร้บัหมายเลขอา้งองิการทาํธุรกรรม ซึง่ผูส้มคัรจะตอ้งพมิพเ์อกสารและนําตดิตวัมาดว้ย เมื่อเดนิทางถงึประเทศไทยจะไดร้บัการ

ตรวจลงตรา VISA on Arrival ในหนงัสอืเดนิทาง โดยไมต่อ้งยื่นคาํขอขอทีส่นามบนิอกี ทัง้น้ี คาํขอ VISA on Arrival ล่วงหน้า

แบบออนไลน์มทีัง้ภาษาองักฤษและภาษาจนี 

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรสาํหรบัการขอตรวจลงตรา visa on arrival มดีงัน้ี 

• มหีนงัสอืเดนิทางถูกตอ้งและหนงัสอืเดนิทางนัน้ จะตอ้งมอีายุการใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 30 วนั 

• เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อการท่องเทีย่ว 15 วนั 

• มตีัว๋ยนืยนัการเดนิทางกลบัภายใน 15 วนั 

• ตอ้งแจง้ทีพ่กัอาศยัในราชอาณาจกัรตามความเป็นจรงิและสามารถตรวจสอบได ้

• ไม่เป็นผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญตัิ

ตรวจคนเขา้เมอืง  

• ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาในสกุลเงนิไทยเท่านัน้ (เงนิสด) / ไม่สามารถคนืเงนิได ้ 

• เงนิยงัชพีคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และครอบครวัละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 

ทัง้น้ี คาํขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ล่วงหน้าแบบออนไลน์ ใชส้าํหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้มาทางด่านสวุรรณภมูิ

เท่านัน้ ด่านอื่นๆ ในประเทศไทยยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of 
member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 
multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex 
business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect 
with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 
Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 
measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 
combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 
entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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