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เนื้ อหาในฉบับ :
กุมภาพันธ์ 2560
•

พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา
พ.ศ. 2560

•

คําขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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พระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
(“พ.ร.บ.ฯ”) ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2560 และมีผ ลใช้บ ัง คับ ในวัน ที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2560 รวมถึงมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ได้เพิม่ เติมลักษณะของการกระทําผิดสําหรับการกระทําความผิดฐานเรียก
ดอกเบีย้ เกินอัตรา เป็ นดังต่อไปนี้
บุคคลใดก็ตามทีใ่ ห้บุคคลอื่นกูย้ มื เงิน หรือกระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการอําพรางการกูย้ มื เงิน โดยมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เรียกดอกเบีย้ เกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดไว้
(2) กําหนดข้อความอันเป็ นเท็จในเรือ่ งจํานวนเงินกูห้ รือเรื่องอื่นๆ ไว้ในหลักฐานการกูย้ มื เงิน หรือตราสารทีเ่ ปลีย่ นมือได้ เพื่อ
ปิ ดบังการเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด หรือ
(3) กําหนดจะเอาหรือรับเอาซึง่ ประโยชน์อย่างอืน่ นอกจากดอกเบีย้ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรือสิง่ ของ หรือโดยวิธกี ารใดๆ จนเห็น
ได้ชดั ว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ มากเกินส่วนอัตราสมควรตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงิน
บุคคลทีก่ ระทําตามลักษณะข้างต้น มีความผิดฐานเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา จะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ จากเดิมทีร่ ะวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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คําขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ทาง
อิเล็กโทรนิกส์
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยได้ปรับปรุงวิธกี ารขอตรวจลง
ตราทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย (VISA on Arrival) สําหรับ
นักท่องเทีย่ ว 19 สัญชาติ โดยสามารถยื่นคําร้องขอ VISA on Arrival
ล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้ ก่อนทีจ่ ะเดินทางเข้ามาทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
ประเทศไทย
นักท่องเทีย่ วทีส่ ามารถยื่นขอคําขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้นนั ้ มี 19 ประเทศ ได้แก่ จีน, อินเดีย,
ไต้หวัน, บัลแกเรีย, ซาอุดอี าระเบีย, มัลดีฟส์, ภูฏาน, ลิทวั เนีย, ยูเครน, มอลตา, โรมาเนีย, มอริเชียส, ลัตเวีย, อุซเบกิสถาน,
เอธิโอเปี ย, ไซปรัส, อันดอร์รา, คาซัคสถานและซานมารีโน
นักท่องเทีย่ วทัง้ 19 สัญชาติขา้ งต้น สามารถกรอกแบบฟอร์มคําขอออนไลน์ผ่านทาง www.immigration.go.th แล้วผูส้ มัครจะ
ได้รบั หมายเลขอ้างอิงการทําธุรกรรม ซึง่ ผูส้ มัครจะต้องพิมพ์เอกสารและนําติดตัวมาด้วย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะได้รบั การ
ตรวจลงตรา VISA on Arrival ในหนังสือเดินทาง โดยไม่ตอ้ งยื่นคําขอขอทีส่ นามบินอีก ทัง้ นี้ คําขอ VISA on Arrival ล่วงหน้า
แบบออนไลน์มที งั ้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสําหรับการขอตรวจลงตรา visa on arrival มีดงั นี้
•
•
•
•
•

•
•

มีหนังสือเดินทางถูกต้องและหนังสือเดินทางนัน้ จะต้องมีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเทีย่ ว 15 วัน
มีตั ๋วยืนยันการเดินทางกลับภายใน 15 วัน
ต้องแจ้งทีพ่ กั อาศัยในราชอาณาจักรตามความเป็ นจริงและสามารถตรวจสอบได้
ไม่เป็ นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
ตรวจคนเข้าเมือง
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในสกุลเงินไทยเท่านัน้ (เงินสด) / ไม่สามารถคืนเงินได้
เงินยังชีพคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

ทัง้ นี้ คําขอตรวจลงตรา VISA on Arrival ล่วงหน้าแบบออนไลน์ ใช้สาํ หรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางเข้ามาทางด่านสุวรรณภูมิ
เท่านัน้ ด่านอื่นๆ ในประเทศไทยยังไม่เปิ ดให้บริการ
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