คู่มือพิธีการศ ุลกากร
สาหรับผูโ้ ดยสารขาเข้าในประเทศ
และเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ
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สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
http://brussels.customs.go.th

คำนำ
ในช่ ว งหลายปี ท ี ่ ผ ่ า นมา ชาวไทยจำนวนมากได้ เ ดิ น ทางไปท่ อ งเที ่ ย วต่ า งประเทศในทุ ก ทวี ป ทั ่ ว โลก
โดยบางประเทศหรือเขตการปกครองเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของชาวไทยเป็นพิเศษ อาทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละประเทศมีกฎระเบียบด้านศุลกากรที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบด้านปริมาณ
หรือมูลค่าของสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร เช่น การยกเว้นภาษี การนำเข้าเงินตรา และสินค้าต้องห้าม/ต้องกำกัด เป็นต้น
ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกสำหรับผู้โ ดยสารที่ไม่ทราบกฎระเบียบดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าด้วยสาเหตุบางประการ
เช่น การเข้าถึงข้อมูล อุปสรรคทางด้านภาษา เป็นต้น โดยในบางกรณี นักท่องเที่ยวชาวไทยอาจกระทำความผิดทาง
ศุลกากรโดยไม่รู้ตัวอันอาจนำมาซึ่งโทษทางอาญาที่ร้ายแรง
สำนักงานที่ปรึกษาการศุล กากร ณ กรุงบรัสเซลส์ มีภารกิจตอบข้ อหารื อเรื ่ องศุลกากรให้กับชาวไทย
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
จึงได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของพิธีการศุลกากรสำหรับ ของใช้/ของติดตัวที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ของผู้โดยสาร
โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563) สำนักงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของศุลกากร
10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ1 ได้แก่ กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
และฮ่องกง ส่วนในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤศจิกายน2563) นี้ สำนักงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มอีก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย
และโอเชียเนีย ได้แก่ กาตาร์ นิวซีแลนด์ บังคลาเทศ บรูไน ปากีสถาน ภูฏาน มัลดีฟส์ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ดูไบ) และอินเดีย
ทั้งนี้ ข้อกำหนดด้านชนิด ปริมาณและมูลค่าที่ระบุในรายงานฉบับนี้ ผู้โดยสารสามารถนำเข้าได้โดยได้รับยกเว้นภาษี
และ/หรือ ไม่ต้องสำแดงสินค้าต่อศุลกากร
อนึ่ง ข้อมูลที่สำนักงานฯ ได้รวบรวมไว้นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เปิดเผยในเดือนเมษายน 2563 และกรกฎาคม 2563
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางประการในเวลาที่ท่านเดินทางจริงทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านศุลกากรและค่าเงิน
เทียบเท่าในสกุลบาทไทย สำนักงานฯ จึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับศุลกากรของประเทศที่ท่านประสงค์ไปเยือนอีกครั้งหนึ่ง
หรือศึกษาจากเว็บลิงค์ที่อ้างอิงในบทความหรือสถานทูตของแต่ละประเทศ
สำนักงานฯ หวังว่า รายงานสรุปพิธีก ารศุลกากรสำหรับผู้โดยสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านใน
การเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศและในการศึกษาเชิงเปรียบเที ยบระหว่างพิธีการศุลกากรของ
ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงประการใด สำนักงานฯ ขอน้อมรับไว้
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

นิติ วิทยาเต็ม

1

เป็น 10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561
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คู่มือพิธีกำรศุลกำกรสำหรับผูโ้ ดยสำรขำเข้ำในประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ

กัมพูชา1
1. ของใช้ส่วนตัว สัมภาระและเครื่องมืออื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมที่จำเป็นในการเดินทางได้รับยกเว้นภาษี
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือยาสูบจำนวนไม่เกิน 200 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทรวมปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร
4. น้ำหอมและเครื่องสำอาง รวมปริมาณไม่เกิน 350 มิลลิลิตร
5. สินค้าต้องห้าม ซึ่งมีจำนวนเกือบร้อยรายการ เช่น
5.1 สินค้าที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของ Sub-degree No. 209/ANK/BK2 ที่มีรหัส (4) หรือ (6) เช่น ฝิ่น กัญชา
เศษ/กาก/ตะกอน/ขี้แร่โลหะบางชนิด ขยะตะกอน/ของเสียจากเทศบาลหรือโรงงาน เยื่อเนื้อไม่ เศษขนสัตว์
เศษด้าย แบตเตอร์รี่อากาศยาน เป็นต้น
5.2 ยานพาหนะที่มีพวงมาลัยติดตั้งอยู่ทางขวา
5.3 หนังสือทางศาสนา หนังสือทางการเมือง สื่อลามกอนาจาร รูปภาพที่ใช้โฆษณา และสิ่งพิมพ์ต้องห้ามอื่น ๆ
5.4 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าละเมิดสิทธิผูกขาดทางการค้า
6. สินค้าต้องกำกัด ซึ่งมีจำนวนเป็นพันรายการ ครอบคลุมของตามประเภทพิกัดศุลกากรหลากหลายประเภท เช่น
6.1 สินค้าที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของ Sub-degree No. 209/ANK/BK ที่มีรหัส (1), (2) หรือ (9)3 เช่น อาหาร แร่ธาตุ
เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
อนึ่ง มาตรการต้องกำกัดสินค้าในภาคผนวกดังกล่าว ไม่ บังคับ ใช้กับการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีวัต ถุประสงค์
ทางการค้า เช่น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว สัมภาระของที่พักอาศัยเคลื่อนที่ (moving accommodation)
หรือของอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงไม่ได้รับยกเว้น
6.2 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่อยู่ในบัญชีอนุ สัญญาไซเตส (CITES) แต่ไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะใน Sub-degree
No. 209/ANK/BK ด้วยเหตุผลทางเทคนิค
6.3 เมล็ดพืชชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน Sub-degree No. 209/ANK/BK
6.4 สารต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตยารักษาโรค และ/หรือ อยู่ในบัญชีรายการยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท และสารตั้งต้นยาเสพติด
7. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 316,000 บาท) หรือเทียบเท่า
Icon made by Wichai.wi from www.flaticon.com

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
1.1 http://www.customs.gov.kh/other-procedures/goods-or-personal-effect-of-passenger/
1.2 http://www.customs.gov.kh/other-procedures/import-and-export-of-foreign-currencies/
1.3 http://www.customs.gov.kh/pre-clearance-procedures/prohibited-and-restricted-goods/
2 ดูรายการสินค้าต้องห้ามนำเข้าฉบับเต็มได้ที่ http://www.customs.gov.kh/wp-content/uploads/2015/05/Anukrit-209-onEnforcement-of-the-List-of-Prohibited-and-Restricted-Goods.pdf ทั้งนี้ สินค้าที่ห้ามส่งออกถูกระบุดว้ ยรหัส (5) หรือ (6)
3 ดูเชิงอรรถที่ 2 ทั้งนี้ สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตส่งออกถูกระบุด้วยรหัส (3)
1
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คู่มือพิธีกำรศุลกำกรสำหรับผูโ้ ดยสำรขำเข้ำในประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ

กาตาร์4
1. ของใช้ส่วนตัว สัมภาระและของขวัญที่ไม่มีลักษณะทางการค้า โดยของขวัญแต่ละชิ้นมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 ริยัลกาตาร์
(ประมาณ 26,000 บาท) จึงจะได้รับยกเว้นภาษี
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2.1 บุหรี่จำนวนไม่เกิน 400 มวน หรือ
2.2 ซิการ์จำนวนไม่เกิน 20 มวน หรือ
2.3 ยาสูบที่หั่นเป็นชิ้นเล็กสำหรับกล้องสูบยาจำนวนไม่เกิน 300 กรัม หรือ
2.4 ยาสูบดิบจำนวนไม่เกิน 500 กรัม หรือ
2.5 shisha hookah (Muasel) จำนวนไม่เกิน 2 กก.
ทั้งนี้ มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 ริยัลกาตาร์ (ประมาณ 26,000 บาท)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าต้องห้าม
4. สินค้าที่ต้องห้าม เช่น
4.1 วัตถุไวไฟ
4.2 สารกัมมันตรังสี
4.3 กระสุนปืนและวัตถุระเบิด
4.4 ยาเสพติด
4.5 ผลิตภัณฑ์จากสุกร
4.6 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.5 สินค้าจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
4.6 สินค้าต้องห้ามโดยทั่วไป
4.7 สินค้าที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการค้า การอุตสาหกรรม ศิลปะ และทรัพย์สินทางปัญญา
5. สินค้าต้องกำกัด ไม่ปรากฏข้อมูล
6. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากมูลค่ารวมไม่ถึง 50,000 ริยัลกาตาร์ (ประมาณ 436,000 บาท) (รวมถึงเครื่องประดับ
โลหะและหินมีค่า)

4

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.customs.gov.qa/English/PassengersIndividualsPortal/Pages/TravelersDeclaration.aspx
2) https://www.customs.gov.qa/English/Procedures/UnifiedGuide/Pages/Declarations.aspx
3) https://portal.www.gov.qa/wps/portal/topics/Business+and+Finance/customsandportslaw
4) https://dohahamadairport.com/airport-guide/at-the-airport/security-customs
5) https://www.iatatravelcentre.com/qa-Qatar-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm
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เกาหลีใต้5
1. ของใช้ส่วนตัว รวมมูลค่าไม่เกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19,000 บาท)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน (อนุญาตเฉพาะผูท้ ี่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 14"6 (อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีอายุตงั้ แต่ 19 ปีขึ้นไป)
4. น้ำหอม รวมปริมาณไม่เกิน 60 มิลลิลิตร
5. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง และการปศุสัตว์ ที่นำมาใช้ในการแพทย์แผนตะวันออก
น้ำหนักรวมกันต้องน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ราคาซื้อขายจากนอกประเทศรวมกันต้องมีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 วอน
และต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการกักกันโรค
น้ำมันงา เมล็ดงา น้ำผึง้ กูดเกี๊ยะ
5 กก.
โสม (สด ขาว แดง) เห็ด Sanghwang
300 ก.
เมล็ดสน
1 กก.
เขากวาง
150 ก.
เนื้อวัว
10 กก. ส่วนประกอบยาแผนตะวันออกอื่น ๆ
3 กก.
อื่น ๆ
5 กก.
(น้ำหนักสำหรับของแต่ละอย่าง)
หมายเหตุ หากปริมาณหรือน้ำหนักต่อหน่วยเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องเสียอากรโดยคำนวณจากปริมาณหรือน้ำหนักทั้งหมด

6. สินค้าที่ต้องสำแดง เช่น
6.1 อาวุธ (ปืน (รวมทั้งปืนปลอม) ดาบ หน้าไม้ ฯลฯ) กระสุนปืน สารเคมี สารพิษ สารกัมมันตรังสี
6.2 ยาเสพติด (ฝิ่น เฮโรอีน โคเคน MDMA กัญชา Philapon ฯลฯ) ไวอากร้า ซิอะลิส และยาที่ใช้ลดน้ำหนัก
6.3 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การป่าไม้ การปศุสัตว์ และการประมง เช่น สัตว์ (รวมถึงเนื้อและหนัง) พืช ผลไม้ ผัก
สัตว์น้ำมีชีวิต และอาหารอื่น ๆ
6.4 ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส
6.5 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6.6 เงินตราหรือตราสารปลอม
6.7 หนังสือ รูปภาพ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือวีดิทัศน์ ที่อาจเป็นภั ยต่อความมั่นคงตามรัฐธรรมนูญ ความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
6.8 สินค้าที่ถูกขนส่งหรือลำเลียงเพื่อใช้ในการค้าหรือเพื่อใช้โดยนิติบุคคล
6.9 สินค้าที่เกินกว่าปริมาณที่ได้รับยกเว้นอากร
7. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากสื่อกลางที่ใช้ในการชำระเงิน เช่น เงินตราต่างประเทศหรือเงินวอน มีมูลค่ารวมไม่เกิน
10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า (ประมาณ 315,000 บาท)
Credit: iconspng
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จีน7
1. ของใช้ส่วนตัว ได้รับยกเว้นหากมูลค่ารวมน้อยกว่า 2,000 หยวน (ประมาณ 9,000 บาท)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนน้อยกว่า 400 มวน ซิการ์จำนวนน้อยกว่า 100 มวน ยาสูบจำนวนน้อยกว่า 500 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 12% มีปริมาณรวมน้อยกว่า 1.5 ลิตร
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 อาวุธ อาวุธจำลอง กระสุน และวัตถุระเบิดทุกชนิด
4.2 เงินตราและตราสารปลอม
4.3 สิ่งพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหว รูปถ่าย แผ่นเสียง ภาพยนตร์ เทป แผนดิสก์ สื่อบันทึกข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ และ
วัตถุใด ๆ ที่เป็นภัยต่อการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีของประเทศจีน
4.4 สารพิษที่มีอันตรายถึงชีวิตทุกชนิด
4.5 ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน กัญา ยาเสพติดอื่น ๆ และสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.6 ผลไม้ ผักในวงศ์มะเขือ สัตว์มีชีวิต (ยกเว้นสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยง) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จุลินทรีย์ที่ทำให้
เกิดโรคพืชและสัตว์ ศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย ซากสัตว์ ดิน สิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์จาก
พืชและสัตว์ และสิ่งใด ๆ ที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคพืชหรือสัตว์และต้องผ่าน
การกักกันโรค
4.7 อาหาร ยา และสิ่งใด ๆ ที่มาจากพื้นที่ที่มีโรคระบาด หรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์และปศุสัตว์ หรืออาจเป็น
พาหะนำโรค
5. สินค้าอื่น ๆ ที่ต้องสำแดง เช่น
5.1 สัตว์และพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยา เนื้อเยื่อมนุษย์ เลือดและผลิตภัณฑ์
จากเลือด
5.2 เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
5.3 ของต้องห้าม/ต้องกำกัดอื่น ๆ
5.4 สินค้าที่มูลค่าทางการค้า ตัวอย่างสินค้า สินค้าที่ใช้ในการโฆษณา
5.5 สัมภาระที่ไม่ได้นำติดตัวเข้ามา (unaccompanied baggage)
6. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากเงินหยวนมูลค่ารวมน้อยกว่า 20,000 หยวน หรือ เงินต่างประเทศรวมมูลค่าน้อยกว่า 5,000
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 158,000 บาท) หรือเทียบเท่า

Credit: pngrepo
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ญี่ป่ นุ 8
1. ของใช้ส่วนตัวและของที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เสื้อผ้า ของใช้ในห้องน้ำ (toiletries) และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ
รวมทั้งของที่ใช้พกพาได้สำหรับการประกอบอาชีพระหว่างพำนักในญี่ปุ่น ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร และ/หรือ ภาษีอื่น ๆ
หากมีปริมาณที่เหมาะสมและไม่นำมาซื้อขาย
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปริมาณการนำเข้าเป็นของติดตัวผู้โดยสารที่อนุญาตสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ซิการ์
100 มวน
บุหรี่
400 มวน
ในกรณีที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมากกว่า 1 ประเภท
ยาสูบประเภทไม่เผาไหม้ 20 ห่อย่อย เป็นต้น
ปริมาณสูงสุดทีไ่ ด้รับยกเว้นอากร คือ 500 กรัม
(heat-not-burn)
ยาสูบประเภทอื่น ๆ
500 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนไม่เกิน 3 ขวด แต่ละขวดมีปริมาณไม่เกิน 760 มิลลิลิตร โดยประมาณ (สำหรับ
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ)
4. น้ำหอม ปริมาณไม่เกิน 2 ออนซ์ (ประมาณ 28 มิลลิลิตร)
5. อื่น ๆ ราคาตลาดในต่างประเทศของสินค้าอื่ น ๆ นอกเหนือจากสินค้าข้างต้น รวมกันไม่เกิน 200,000 เยน
(ประมาณ 59,000 บาท) โดยหากสินค้าแต่ละชิ้นมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 เยน (ประมาณ 3,000 บาท) จะได้รับ
ยกเว้นภาษีศุลกากร และ/หรือ ภาษีอื่น ๆ และจะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณมูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้
สินค้าแต่ละชิ้นหรือแต่ละชุดที่มีมูลค่ามากกว่า 200,000 เยน จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี
6. สินค้าต้องห้าม เช่น
6.1 เฮโรอีน โคเคน MDMA ฝิ่น กัญชา สารกระตุ้น สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดอื่น ๆ
6.2 อาวุธปืน (ปืนพก ฯลฯ) กระสุนปืน และชิ้นส่วน
6.3 วัตถุระเบิด (ไดนาไมต์ ดืนปืน ฯลฯ)
6.4 สารตั้งต้นสำหรับผลิตอาวุธเคมี
6.5 เหรียญ ธนบัตร หรือตราสารปลอม ดัดแปลง หรือเลียนแบบ รวมทั้งบัตรเครดิตปลอม
6.6 หนังสือ ภาพเขียน ภาพแกะสลัก หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือศีลธรรมของประชาชน (สื่อลามก
อนาจาร ฯลฯ)
6.7 สื่อลามกเด็ก
6.8 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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7. สินค้าต้องกำกัด เช่น
7.1 พืชและสัตว์ โดยต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่กักกันโรคพืชและสัตว์เพื่อการตรวจสอบก่อนสำแดงต่อศุลกากร
7.2 ยาและเครื่องสำอาง (ไม่ต้องขอใบอนุญาต สำหรับยาและเวชสำอางในปริมาณสำหรับใช้ไม่เกิน 2 เดือน และ
เครื่องสำอางไม่เกิน 24 ชิ้น/รายการ)
7.3 ปืนสำหรับล่าสัตว์ ปืนลม และดาบ
8. เงินตรา
8.1 เงินตราหรือสื่อกลางสำหรับการซื้อขายรวมมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 ล้านเยน (ประมาณ 295,000 บาท) หรือ
เทียบเท่า
8.2 ทองคำไม่เกิน 1 กิโลกรัม

Credit: BCD Travel
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ไต้หวัน9
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 ของที่ผู้โดยสารเป็นเจ้าของและใช้งานแล้ว มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 11,00 บาท)/
ชิ้นหรือชุด และของอืน่ ๆ สำหรับใช้ส่วนบุคคล มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 21,000 บาท)/คน
1.2 ตัวอย่างสินค้า มูลค่าไม่เกินรวมไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่/คน
1.3 ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และมีปริมาณรวมไม่เกิน 36 ขวด/กล่อง ชนิดละไม่เกิน 12 ขวด/กล่อง สามารถนำเข้ามา
ใช้ส่วนตัวได้ โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร
1.4 ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่ไม่มีใบสั่งหรือเอกสารประกอบ สามารถนำเข้ามาใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 2 เดือน
โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร
1.5 สมุนไพรจีนไม่เกิน 12 ชนิด ปริมาณแต่ละชนิดไม่เกิน 1 กิโลกรัม และยาจีนปริมาณรวมไม่เกิน 36 ขวด/กล่อง
ชนิดละไม่เกิน 12 ขวด/กล่อง โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถนำเข้าบุหรี่ จำนวน 200 มวน หรือ ซิการ์จำนวน 25 มวน หรือ
ยาสูบจำนวน 1 ปอนด์ โดยได้รับยกเว้นภาษี
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณรวม 1 ลิตร ไม่จำกัด
จำนวนขวด โดยได้รับยกเว้นภาษี
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน ฯลฯ
4.2 อาวุธ (รวมถึงปืนสั้น ปืนตกปลา ปืนลม ฯลฯ) กระสุน (รวมถึงระเบิด ปลอกกระสุน วัตถุระเบิด ฯลฯ) มืด และ
อาวุธสงคราม
4.3 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.4 เงินหรือตราสารหนี้ปลอม รวมทั้งแบบพิมพ์สำหรับทำเงินปลอม
4.5 สารและยาควบคุมที่ไม่ได้ออกตามใบสั่งแพทย์หรือที่ไม่ได้มีลักษณะทางการแพทย์ (รวมถึงกัญชา)
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 สัตว์ป่า สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าหรือสายพันธุ์เหล่านั้น
5.2 ผลไม้ สัตว์มีชีวิต พืช และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากของเหล่านั้น 5.3) อุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม (ยกเว้นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่วนบุคคลไม่เกิน 2 เครื่อง
6. เงินตรา
6.1 เงินไต้หวันมูลค่าไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 107,000 บาท)
6.2 เงินสกุลอื่น (รวมทั้งดอลลาร์ฮ่องกงและปาตากามาเก๊า) มูลค่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 316,000 บาท)
หรือเทียบเท่า
9

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ https://etaipei.customs.gov.tw/cp.aspx?n=07E6C230459CD820
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6.3 เงินจีนไม่เกิน 20,000 หยวน (ประมาณ 90,000 บาท) (ส่วนที่เกิน 20,000 หยวน จะถูกเก็บไว้ในอารักขาของ
ศุลกากร โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้โดยสารเมื่อเดินทางออกนอกดินแดนไต้หวัน)
6.4 ตราสารเปลี่ยนมือ (รวมทั้งเช็คเดินทาง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดราฟต์ ตราสารหนี้) ที่มีมูลค่าบนหน้าตราสารไม่เกิน
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 316,000 บาท) หรือเทียบเท่า
7. โลหะมีค่า ทองคำมูลค่าไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 631,000 บาท)
8. อัญมณี เพชร อัญมณี และ/หรือ แพลทตินั่ม สำหรับใช้ส่วนบุคคล มูลค่าไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(ประมาณ 536,000 บาท) หรือเทียบเท่า

Credit: ThoughtCo
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นิวซีแลนด์10
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และของใช้ในห้องน้ำสำหรับใช้ส่วนบุคคล
1.2 ยาที่มีใบสั่งแพทย์สำหรับผู้โดยสารโดยมีปริมาณสำหรับใช้ไม่เกิน 3 เดือน (ยาควบคุมส่วนใหญ่ไม่สามารถนำเข้าได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีส่วนผสมของ pseudoepherdrine เป็นต้น)
1.3 สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศและ/หรือจากร้านค้าปลอดอากรในนิวซีแลนด์ ไม่เกิน 700 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (รวมถึงของขวัญ)
(ประมาณ 15,000 บาท)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวนไม่เกิน 50 กรัม (รวมถึงบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่น ๆ คละกัน)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราจำนวนไม่เกิน 3 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1.125 ลิตร) และไวน์หรือเบียร์รวมกันไม่เกิน 4.5 ลิตร
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 สื่อ สิ่งพิมพ์ รูปถ่าย เสื้อผ้า หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาทางเพศ ความหวาดกลัว อาชญากรรม ความโหดร้าย หรือ
ความรุนแรง
4.2 อาวุธ เช่น มีดพก มีดผีเสื้อ ไม้เท้าซ่อนดาบ (swordstick) สนับมือ และอาวุธที่ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับวัตถุอื่น
4.3 อุปกรณ์เสพกัญชาและเมธแอมเฟตามีน
4.4 วัตถุใด ๆ ที่จะนำมาใช้ในอาชญากรรม
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 งาช้างทุกรูปแบบ รวมถึงเครื่องประดับงาช้างและงาช้างแกะสลัก
5.2 เครื่องประดับหรือของตกแต่งที่ทำจากกระดองเต่าหรือกระดองเต่าทะเล
5.3 เนื้อสัตว์หรืออาหารที่ทำจากวาฬ โลมา นกกระเรียนหายาก ไก่ฟ้า หรือเต่าทะเล
5.4 ยาที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากชะมด แรด หรือเสือ เช่น เขาบด กระดูกบด
5.5 งานแกะสลักหรือสิ่งใด ๆ ที่ทำจากกระดูกวาฬหรือกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล
5.6 หนังแมว
5.7 ถ้วยรางวัลที่ได้จากการล่าเต่าทะเล สัตว์ตระกูลแมวใหญ่ สัตว์เลื้อยคลานหายาก นกกระเรียน ไก่ฟ้า หมี ละมั่ง
และกวาง
5.8 พืชและสัตว์มีชีวิต เช่น นกอินทรี นกเหยี่ยว นกฮูก นกแก้ว แคคตัส กล้วยไม้ ปรง ซีคลาเมน
5.9 พืชกินแมลง
6. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 211,000 บาท) หรือเทียบเท่า
รวมถึงเช็คเดินทาง ตราสารธนาคาร และตั๋วเงิน ฯลฯ

10

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/on-your-arrival/
2) https://www.customs.govt.nz/personal/prohibited-and-restricted-items/
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บังคลาเทศ11
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 เครื่องประดับส่วนตัวหรือเครื่องประดับที่ทำเลียนแบบขึ้นมาทีก่ ำลังใช้งานอยู่ ไม่เกิน 3,000 ตากา (ประมาณ 1,000 บาท)
1.2 นาฬิกาข้อมือทีก่ ำลังใช้งานอยู่ 1 เรือน
1.3 ไฟแช็กสำหรับบุหรี่ 1 ชิ้น ปากกาหมึกซึม 2 ด้าม มีดพก (pen knife) 1 ด้าม และของใช้ส่วนตัวที่คล้ายคลึงกันที่สามารถ
พกพาได้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าถือ หรือพกติดตัว
1.4 เตารีดไฟฟ้า 1 เครื่อง เตาไฟฟ้าพกพา (hot plate) 1 เครื่อง เครื่องเป่าผม 1 เครื่อง เครื่องโกนไฟฟ้า 1 เครื่อง
1.5 กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง และแผ่นฟิล์ม 10 แผ่น หรือฟิล์มม้วน 5 ม้วน
1.6 กล้องวีดิโอ 1 เครื่อง และฟิล์มในปริมาณที่เหมาะสม
1.7 กล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเครื่องฉาย 1 เครื่อง และฟิล์มม้วน 2 ม้วน
1.8 กล้องส่องทางไกล 1 เครื่อง
1.9 เครื่องดนตรีที่สามารถพกพาได้ 1 ชิ้น
1.10 เครื่องอัดเสียงแบบพกพา 1 เครื่อง
1.11 เครื่องพิมพ์ดีดพกพา 1 เครื่อง
1.12 รถเข็นสำหรับผู้พิการ 1 ตัว
1.13 รถเข็นเด็กหรือ go-cart 1 ตัว
1.14 อุปกรณ์ที่ใช้ในเกมและกีฬา (รวมถึงอาวุธปืนและซองกระสุนปืนในปริมาณที่เหมาะสม) ทีน่ ำมาใช้งานในความเป็นจริง
1.15 วัตถุที่ทำด้วยโลหะ (เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล รางวัล) ที่ได้รับมอบในฐานะรางวัลจากรัฐบาลหรือพลเมืองต่างประเทศ
1.16 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.17 กระเป๋าถือและของที่ใช้ในการเดินทาง
1.18 เครื่องประทินผิวและเครื่องใช้ในห้องน้ำ
1.19 แว่นสายตาและอุปกรณ์ช่วยเหลือทางกายภาพ และนาฬิกาสำหรับเดินทาง (traveling clock) ที่ผ่านการใช้งานแล้ว 1 เรือน
1.20 ของเล่นในปริมาณที่เหมาะสมที่ผู้โดยสารเด็กนำติดตัวมาและใช้งานอยู่
1.21 อาหาร ขนม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1,000 ตากา
1.22 กล้องวิดีโอที่ไม่ใช่สำหรับมืออาชีพ 1 เครื่อง
1.23 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่อง
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวนไม่เกิน ½ ปอนด์
หรือ คละกันรวมไม่เกิน ½ ปอนด์
3. เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ขวด ปริมาณรวมไม่เกิน 2 ลิตร
4. น้ำหอม ปริมาณไม่เกิน ½ ไพนต์ (ประมาณ 568 มล.)
5. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ตากา (ประมาณ 1,800 บาท) และเงินตราสกุลต่างประเทศไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 158,000 บาท) หรือเทียบเท่า
11

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/download/Tourist_Duty_Free_Allowances.pdf
2) http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/relevant/foreign_currency_declaration_form
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บรูไน12
กฎหมายบรูไนกำหนดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถนำสินค้าดังต่อไปนี้เข้ามาได้โดยได้รับยกเว้นภาษี
1. ของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนตัวที่ผ่านการใช้งานแล้ว
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ได้รับยกเว้นและต้องสำแดงโดยเสียภาษีในอัตรา 0.50 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 11 บาท)/มวน
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามสามารถนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้โดย
ได้รับยกเว้นภาษี แต่ต้องสำแดงและกรอกแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
3.1 สุรา (liquor) จำนวนไม่เกิน 2 ขวด ปริมาณรวมโดยประมาณ 2 ลิตร (ขวดละ 1 ลิตร)
3.2 เบียร์จำนวนไม่เกิน 12 กระป๋อง (กระป๋องละ 330 มล.)
ทั้งนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้ามาต้องนำมาใช้ในการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยห้ามยกให้ ถ่ายโอน หรือจำหน่าย
4. น้ำหอม น้ำหอม (perfume) ปริมาณไม่เกิน 60 มล. และน้ำหอมเจือจาง (aromatic water) ปริมาณไม่เกิน 250 มล.
5. สินค้าต้องห้าม เช่น
5.1 ฝิ่นและ chandu
5.2 นกกระจอกชวา (padda oryzivora)
5.3 สิ่งตีพิมพ์ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจลาจลและกฎหมายว่าด้วยสิ่งตีพิมพ์ที่ไม่พึงปรารถนา
5.4 ปะทัดประเภท Double bangers
5.5 วัคซีนที่มาจากไต้หวัน
5.6 บุหรี่ที่ไม่มีฉลากเตือนเรื่องสุขภาพ
5.7 ดินสอที่มีลักษณะคล้ายหลอดฉีดยา
5.8 สุกรที่ขยายพันธุ์หรือส่งออกจากประเทศไทย
5.9 ไข่สำหรับนำมาฟักหรือไข่สด เว้นแต่ไข่ที่มีตราประทับชัดเจนด้วยหมึกที่ไม่สามารถลบออกได้หรือวัสดุที่คล้ายกัน
โดยมีคำว่า “IMPORTED” บนเปลือกไข่แต่ละฟอง
5.10 ผ้าที่ทำจากเส้นใยทุกชนิดหรือวัตถุใด ๆ ที่มีลายพิมพ์ของธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ไม่ว่าจะจัดพิมพ์เมื่อใดหรือ
ใช้อยู่ในประเทศใดก็ตาม
6. สินค้าต้องกำกัด เช่น
6.1 พืชมีชีวิตหรือวัสดุที่ใช้ในการปลูกพืช (ยกเว้นจากรัฐซาราวักและบอร์เนียวเหนือ)
6.2 โค กระบือ และนกที่มีชีวิต (ยกเว้นจากรัฐซาราวักและบอร์เนียวเหนือ)
6.3 เครื ่ องเล่ น พิ นบอล (pin table) เครื ่ องสล็ อตผลไม้ (fruit machine) สล็ อตแมชชี น (slot machine) และ
เครื่องเล่นอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
6.4 Persian glue
12

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/PassengerConcessions.aspx
2) https://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/ImpExpProh-RestictionGoods.aspx
3) http://www.mfa.gov.bn/singapore/SitePages/consularservices.aspx#CBNI
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6.5 ยาพิษและยาอันตราย
6.6 ข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือก
6.7 นมขาดมันเนยหรือนมเติมไขมัน
6.8 Poh Ka, Poh Kah หรือ Poh Kau, Koyoh หรือ Koyok, Liow Ko, Ch'ow Ka
6.9 น้ำตาล เกลือ และซุงแปรรูป
6.10 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกที่ใช้แล้วหรือถูกแก้ไขดัดแปลง
6.11 รถบัส รวมถึงรถมินิบัส รถแทรกเตอร์ และรถพ่วง
6.12 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6.13 สารกัมมันตรังสี
6.14 เนื้อวัว (รวมถึงซากหรือชิ้นส่วนใด ๆ ของวัว) แช่แข็ง แช่เย็น หรือสด กระดูก หนัง กีบ เขา ส่วนอื่น ๆ หรือ
ชิ้นส่วนใด ๆ ของวัว ยกเว้นถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อัการจากกระทรวงการศาสนา
(Minister of Religious Affairs)
6.15 สัตว์ปีก (รวมถึงซากหรือชิ้นส่วนใด ๆ ของสัตว์ปีก) แช่แข็ง แช่เย็น หรือสด กระดูก หนัง ส่วนอื่น ๆ หรือชิ้นส่วนใด ๆ
ของวัว ยกเว้นถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อัการจากกระทรวงการศาสนา
10. เงินตรา เงินตราและตราสารเปลี่ยนมือมูลค่ารวมไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 342,000 บาท)
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ปากีสถาน13
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.2 เครื่องปะทินผิว เครื่องใช้ในห้องน้ำ และเครื่องโกนไฟฟ้า 1 เครื่อง
1.3 รถเข็น 1 ตัว ของเล่น และของใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารเด็ก
1.4 รถเข็นสำหรับผู้พิการสำหรับใช้ส่วนตัว 1 ตัว
1.5 เหรียญรางวัล ถ้วนรางวัล และรางวัลที่ผู้โดยสารได้รับ
1.6 เตารีดไฟฟ้า เครื่องเป่าผม และเครื่องแต่งผม อย่างละ 1 เครื่อง
1.7 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง
1.8 นาฬิกาข้อมือ 1 เครือ่ ง
1.9 คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ส่วนบุคคล 1 เครื่อง หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับใช้ส่วนบุคคล 1 เครื่อง
1.10 กล้องถ่ายภาพนิ่ง (still camera) 1 ตัว และกล้องวีดิโอ 1 ตัว
1.11 เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ
1.11 สินค้าอื่น ๆ รวมมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวนไม่เกิน 500 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าต้องห้าม
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่คล้ายคลึงกัน
4.2 ส่วนผสมที่ใช้ในอาหารสัตว์ที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (BSE)
4.3 สินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ที่มีข้อความที่สื่อถึงศาสนา ที่ต่อต้านศาสนาอิสลาม หรือที่ต่อต้านระบบการปกครอง
4.4 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า
4.5 ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้แต่ไม่เหมาะสมแก่การบริโภคของมนุษย์
4.6 ดอกไม้ไฟ
4.7 คัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลที่ไม่มีภาษาอาหรับกำกับ
4.8 วัตถุลามกอนาจาร
4.9 สัตว์ที่มีชีวิตจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า
4.10 สัตว์เลี้ยง ยกเว้นได้รับการรับรองสถานะโรควัวบ้าจากหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศที่ส่งออก
4.11 อาวุธ อาวุธปืน และกระสุนปืนที่ต้องห้าม

13

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) http://download1.fbr.gov.pk/Docs/201011815113751218Brochure-014.pdf
2) https://www.fbr.gov.pk/categ/travel-guide/51149/80881/%20131184
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5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 อาวุธและกระสุนปืนที่ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม
5.2 ลูกหมาก
5.3 เสื้อเกราะกันกระสุน
5.4 ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ โดยไม่มีข้อความ “smoking is
injurious to health” (บุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพ)
5.5 ตัวอย่างเลือดติดเชื้อสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ
5.6 ยาเสพติดและยา (allopathic)
5.7 ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้เหลือระยะเวลาในการบริโภค (shelf life) น้อยกว่า 9 เดือน หรือน้อยกว่าร้อยละ 5
ของระยะเวลาดังกล่าว
5.8 พืช ผลไม้ และชิ้นส่วนของพืชบางส่วน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
5.9 เลือดมนุษย์และส่วนประกอบของเลือดมนุษย์
5.10 สัตว์มีชีวิต
5.11 แผนที่ ลูกโลก และสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
5.12 สารทำลายชั้นโอโซน
5.13 อุปกรณ์ฉายรังสี
5.14 สารกัมมันตรังสี
5.15 เครื่องส่ง (transmission apparatus)
6. เงินตรา ไม่มีข้อจำกัดเชิงปริมาณ (ไม่ปรากฏข้อมูลว่า ต้องสำแดงหากนำเงินตรามาเกินจำนวนเท่าใด)
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ภูฏาน14
1. ของใช้ส่วนตัว
1.1 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทาง
1.2 ของใช้ส่วนตัว ของขวัญ และของที่ระลึก ไม่เกิน 10,000 งูลตรัม (ngultrum) (ประมาณ 4,200 บาท)
1.3 ของใช้ดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นภาษี แต่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
1.3.1 อุปกรณ์บันทึกเสียง
1.3.2 สไลด์และฟิล์มสำหรับใช้กับเครื่องฉายภาพยนตร์
1.3.3 เครื่องมือประกอบอาชีพและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1.3.4 อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในทำนองเดียวกับเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1.4 อุปกรณ์กฬี าในปริมาณที่เหมาะสม
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นสินค้าต้องห้าม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร (มูลค่ารวมอยู่ในข้อ 1.2)
4. น้ำหอม ปริมาณไม่เกิน 100 มล. (มูลค่ารวมอยู่ในข้อ 1.2)
5. สินค้าต้องห้าม เช่น
5.1 ยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
5.2 สื่อลามกอนาจาร
5.3 พืชและสัตว์ รวมทั้งชิ้นส่วนของพืชและสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
5.4 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกำหนด
6. สินค้าต้องกำกัด เช่น
6.1 อาวุธและกระสุนปืน วัตถุระเบิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6.2 โดรน
6.3 ของป่า สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชและชิ้นส่วนของพืช
6.4 ของเสียอุตสาหกรรมและของเสียเป็นพิษ สารเคมีและปุ๋ย
6.5 อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์กระจายเสียงไร้สายและรีโมตเซนซิง
6.6 สินค้า ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์มือสองหรือที่ใช้งานแล้ว
6.7 ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในการแพทย์ และสารตั้งต้น
8. เงินตรา จำนวนที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยไม่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่มีดังนี้
8.1 เงินสกุลงูลตรัม (รวมถึงตราสาร) มูลค่าไม่เกิน 5,000 งูลตรัม (ประมาณ 2,100 บาท)
8.2 เงินสกุลรูปี (รวมถึงตราสาร) มูลค่าไม่เกิน 10,000 รูปี (ประมาณ 4,200 บาท)
8.2 เงินสกุลต่างประเทศ (รวมถึงตราสาร) มูลค่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 316,000 บาท)
14

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.mof.gov.bt/wp-content/uploads/2018/01/CRRB2017.pdf (หน้า 63-64 และภาคผนวก V)
2) https://bhutan.eregulations.org/media/Foreign%20exchange%20regulations.pdf (หน้า 1-2)
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มัลดีฟส์15
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
ประเภทที่ 1 จดหมายและเอกสารอื่น ๆ (รวมถึงสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไมมีมูลค่าทางการค้า)
ประเภทที่ 2 สินค้ามูลค่าต่ำ เช่น
2.1 ใบปลิวและแผ่นพับที่นำเข้ามาเพื่อแจกจ่าย
2.2 ตัวอย่างสินค้า (ตัวอย่างสินค้าทุกชนิดที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องมีฉลาก
“sample” (ตัวอย่างสินค้า) โดยต้องไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่นำมาจำหน่ายต่อได้)
2.3 สินค้าอื่น ๆ ที่นำมาบริโภคส่วนตัว ไม่เกิน 6,000 รูฟียาห์ (ประมาณ 12,000 บาท)
ประเภทที่ 3 สินค้าที่ผู้โดยสารนำเข้ามาใช้ส่วนตัวเมื่อมาเยือนมัลดีฟส์ เช่น
3.1 เสื้อผ้า เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ ปากกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ของใช้ในห้องน้ำ หนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์
3.2 บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน ซิการ์นวนไม่เกิน 25 มวน ยาสูบปริมาณไม่เกิน 250 กรัม
3.3 ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ไม่เกิน 6,000 รูฟียาห์ (ประมาณ 12,000 บาท)

2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดูข้อ 1 ประเภทที่ 3.2
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าต้องกำกัด
4. สินค้าต้องห้าม
4.1 ยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.2 วัตถุลามกอนาจาร เช่น หนังสือ นิตยสาร ภาพยนตร์ วีดิโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และเซ็กซ์ทอย
4.3 วัตถุทางศาสนาที่เป็นภัยต่อศาสนาอิสลาม
4.4 สุกร สุนัข และสัตว์สายพันธุ์อันตราย
4.5 รูปเคารพ
5. สินค้าต้องกำกัด
5.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.2 เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร
5.3 สารเคมีและผลิตภัณฑ์สารเคมี เช่น กรด ยาพิษ สารพิษ
5.4 สัตว์เลี้ยง พืชและสัตว์มีชีวิต
5.5 อาวุธปืน วัตถุระเบิด อาวุธ และกระสุนปืน รวมทั้งของจำลองสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
5.6 ยา
5.7 อุปกรณ์สื่อสาร
6. เงินตรา ไม่ปรากฏข้อมูลการกำหนดมูลค่าเงินตราที่ผู้โดยสารสามารถนำเข้ามาโดยไม่ต้องสำแดง
15

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.customs.gov.mv/Individuals/Travellers/Travel-Dutyfree-Concessions
2) https://www.customs.gov.mv/Individuals/Items%20for%20Personal%20Use/Individual-Prohibited-and-Restricted-Items-for-Import
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มาเลเซีย16
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 เสื้อผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น และรองเท้าไม่เกิน 1 คู่
1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแบตเตอร์รี่สำหรับใช้งานด้านการดูแลร่างกายหรือสุขอนามัย
ส่วนบุคคล ชนิดละไม่เกิน 1 หน่วย
1.3 อาหาร (food preparations) ไม่เกิน 150 ริงกิต (ประมาณ 1,100 บาท)
1.4 ของอื่น ๆ (ไม่รวมยางรถและท่อ) ไม่เกิน 500 ริงกิต (ประมาณ 3,700 บาท)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยาสูบไม่เกิน 225 กรัม (หรือบุหรี่ 200 มวน)
3. เครื่องดื่มแอกอฮอล์ ไวน์/สุรา/มอลท์/เหล้า ปริมาณรวมไม่เกิน 1 ลิตร
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 เงินตราปลอม
4.2 สิ่งพิมพ์ รูปวาด รูปถ่าย หนังสือ บัตร ภาพพิมพ์หิน ภาพแกะสลัก ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นดิสก์ สไลด์ หรือ
สื่อลามกอนาจารใด ๆ
4.3 เครื่องมือใด ๆ ที่เจตนานำมาใช้ขัดต่อผลประโยชน์และความสงบของมาเลเซีย
4.4 ปลาปิรันย่าทุกสกุล
4.5 ไข่เต่า
4.6 ฝักโกโก้ เงาะ pusalan ลำไย และผล nam nam จากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
4.7 สุรา/เครื่องดื่มมึนเมาที่มีส่วนผสมของสารประกอบของตะกั่วหรือทองแดงมากกว่า 3.46 มิลลิกรัม/ลิตร
4.8 กริชและมีดสปริง
4.9 ตัวรับสัญญาณที่สามารถรับสัญญาณวิทยุสื่อสารภายในช่วงความถี่ 68 - 87 MHz และ 108 - 174 MHz
4.10 Sodium arsenate
4.11 เสื้อผ้าที่มีลายพิมพ์หรือข้อความใด ๆ ในคัมภีร์อัลกุรอาน
4.12 ปากกา ดินสอ หรือวัตถุใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายหลอดฉีดยา
4.13 สารเคมีที่เป็นพิษ
4.14 เครื่องป้องกันฟ้าผ่า (lightning arresters) ที่มีสารกัมมันตรังสี
4.15 ยาเสพติด (มอร์ฟีน เฮโรอีน กัญชา candu ฯลฯ)
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 ไข่ที่มีเปลือกห่อหุ้ม
5.2 เนื้อ กระดูก หนัง กีบ เขา เครื่องใน หรือชิ้นส่วนใด ๆ ของสัตว์และสัตว์ปีก
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp_tg.aspx
2) http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp_ie.aspx
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5.3 สัตว์จำพวกลิงที่มีชีวิต
5.4 วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ
5.5 อาวุธจำลองและปืนของเล่น
5.6 อาวุธและกระสุนปืนที่ไม่ใช่อาวุธส่วนบุคคลที่ผู้โดยสายนำเข้ามาโดยสุจริต
5.7 เกราะกันกระสุน หมวกนิรภัยที่ทำด้วยโลหะ และเครื่องสวมใส่ใด ๆ สำหรับป้องกันการทำร้ายร่างกาย
5.8 ดินและสัตว์พืช เช่น แมลงมีชีวิต หนู หอยทาก เชื้อโรคศัตรูพืชที่ถูกบ่มเพาะ
5.9 หมวกนิรภัย ยกเว้นที่ใช้สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย
5.10 เครื่องเล่นวิดีโอ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสำหรับเล่นเกมและวิดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
5.11 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
5.12 ผ้าโสร่งบาติก
5.13 ข้าว ข้าวเปลือก และผลิตภัณฑ์จากข้าว
5.14 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
5.15 เครื่องมือสื่อสารวิทยุใช้ความถี่ต่ำกว่า 3000 GHz
5.16 ขัณฑสกรและเกลือขัณฑสกร
5.17 จานดาวเทียมทรงพาราโบลาสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
5.18 ศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอันตรายต่อพืช
5.19 ปลามีชีวิต
5.20 น้ำมันและไขมันสัตว์
5.21 พืช รวมทั้งชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์พืช 5.20) ยาปราบศัตรูพืชสำหรับใช้ในการเกษตรและในครัวเรือน
5.21 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้กระแสไฟฟ้า 50 โวลต์ หรือ 120 โวลต์ (กระแสตรง) หรือมากกว่า
5.22 ของเสีย/ขยะที่เป็นพิษ เป็นอันตราย
5.23 ปะการังที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว
5.24 อุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับบ่มเบียร์ภายในครัวเรือน
5.25 ยาบางชนิดที่ต้องมีใบสั่งแพทย์
6. เงินตรา เงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า (ประมาณ 316,000 บาท)

Credit: PNG Repo
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ศรีลงั กา17
1. ของใช้ส่วนตัว ประเภทและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวเข้ามาได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีมีดังนี้
1.1 เสื้อผ้าสำหรับใช้ส่วนตัวและของที่จำเป็นอื่น ๆ
1.2 สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาพำนักนอกศรีลังกา

ประเภท

ไม่เกิน 90 วัน
เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน
เกิน 365 วัน

A
B
C

สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร
ขาเข้าในศรีลังกา
187.5 ดอลลาร์สหรัฐ
625 ดอลลาร์สหรัฐ
1,750 ดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ
(ในฐานะสัมภาระที่ไม่ได้นำติดตัวมา)
125 ดอลลาร์สหรัฐ
500 ดอลลาร์สหรัฐ
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร
ขาเข้าในศรีลังกา
125 ดอลลาร์สหรัฐ
187.5 ดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ
(ในฐานะสัมภาระที่ไม่ได้นำติดตัวมา)
87.5 ดอลลาร์สหรัฐ
187.5 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับผู้ที่มีน้อยกว่า 18 ปี
ระยะเวลาพำนักนอกศรีลังกา

ประเภท

ไม่เกิน 90 วัน
เกิน 90 วัน

D(I)
D(II)

2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ไม่พบข้อมูล)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ขนาดขวดปกติจำนวนไม่เกิน 2 ขวด และสุราจำนวนไม่เกิน ½ ลิตร
4. น้ำหอม น้ำหอมเจือจาง (toilet water) จำนวนไม่เกิน ¼ ลิตร น้ำหอมปริมาณเล็กน้อย ของที่ระลึกปริมาณเล็กน้อย
มูลค่าไม่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
5. สินค้าต้องห้าม เช่น
5.1 วัตถุใด ๆ ที่มีลายพิมพ์ ตราประทับ ข้อความ รูปภาพ หนังสือ แผ่นพับที่เกี่ยวกับศาสนาที่มีการบิดเบือนหรือดูถูก
ครูสอนศาสนาหรือคำสอนศาสนา หรือทำให้ผู้ที่นับถือเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในศาสนา
5.2 ปะทัดที่มีส่วนผสมของวัตถุระเบิดบางชนิดหรือมีปริมาณของส่วนผสมเกินกว่าที่กำหนด
5.3 เงินตราปลอม รวมถึงผ้าที่มีลายประทับของสกุลเงินหรือตราสาร
5.4 ปืนปลอม ปืนของเล่น หรือวัตถุใด ๆ ที่อาจนำมาดัดแปลงได้โดยง่ายให้เป็นอาวุธที่มีอันตรายถึงชีวิต
5.5 ปลา เมล็ดพืช หรือของใด ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ส่งกลิ่นเหม็น น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคหรือการใช้งาน
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อโรค
5.6 สิ่งพิมพ์ ภาพวาด หนังสือ บัตร รูปถ่าย หรือวัตถุลามกอนาจาร
5.7 แปรงโกนหนวดญี่ปุ่น (Japanese shaving brush)

17

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) http://www.customs.gov.lk/traveller/home#t_9
2) http://www.customs.gov.lk/public/files/law/rules/ScheduleB.pdf
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6. สินค้าต้องกำกัด เช่น
6.1 อุปกรณ์ยิงแก๊ส เช่น ปืน ปากกาปืน (pistol-pens) ดินสอปืน (pistol-pencils) ระเบิดมือ ซองกระสุน
6.2 บุหรี่ beedy (beedy tobacco)
7. เงินตรา เงินตราสกุลต่างประเทศ เครื่องประดับทองคำ และอัญมณี ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ไม่ว่าจะนำติดตัว
เข้ามาเท่าใด
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ด ูไบ)18
1. ของใช้ส่วนตัว ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นกิจวัตรสามารถนำของสำหรับใช้ส่วนตัวในปริมาณที่
เหมาะสมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้
1.1 สัมภาระส่วนตัว
1.2 กล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเทป ฟิล์ม และอุปกรณ์เสริม
1.3 ระบบวิทยุ เครื่องมือกระจายสัญญาณ เคลื่อนเล่นซีดี/ดีวีดีในปริมาณที่เหมาะสม
1.4 เครื่องฉายสำหรับแสดงสไลด์และฟิล์มพร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมในปริมาณที่เหมาะสม
1.5 กล้องโทรทรรศน์
1.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่
1.7 ชุดโทรทัศน์เคลื่อนที่
1.8 คอมพิวเตอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์พกพา
1.9 รถเข็นเด็ก
1.10 เครื่องดนตรีที่พกพาได้
1.11 อุปกรณ์กีฬา
1.11 ชุดเครื่องพิมพ์ดีดเคลื่อนที่
1.12 เครือ่ งคิดเลขเคลื่อนที่
1.13 รถและรถเข็นผู้พิการ
1.14 ของขวัญไม่เกิน 3,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ประมาณ 26,000 บาท)
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 400 มวน ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน ยาสูบจำนวนไม่เกิน 500 กรัม (ชนิดบด
หรืออัดสำหรับใช้กับกล้องสูบยา ชนิดบดหรือใช้สำหรับการสูบ ชนิดที่มีปริมาณนิโคตินต่ำ)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณไม่เกิน 4 ลิตร หรือ เบียร์จำนวนไม่เกิน 2 ลัง ลังละไม่เกิน 24 กระป๋อง
กระป๋องละไม่เกิน 355 มล.
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 ยาเสพติดทุกชนิด
4.2 สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในอิสราเอลหรือมีธง/ตราสัญลักษณ์ของอิสราเอล
4.3 อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือการพนันทุกชนิด
4.4 แหตกปลาที่ทำจากไนลอน
4.5 สุกรมีชีวิต
4.6 ยางใช้แล้วหรือแปรงสภาพ

18

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForTravellers/CustomsDuties/Pages/PermittedItems.aspx
2) https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForIndividuals/ViewCustomsInformation/Pages/Prohibited-and-Restricted-Goods.aspx
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4.7 สารกัมมันตรังสี
4.8 ใบชะพลูและใบพลู
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 พืชและสัตว์มีชีวิต ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
5.2 อาวุธ กระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้ไฟ
5.3 ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
5.4 สิ่งพิมพ์ ของตีพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ
5.5 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
5.6 ยางรถใหม่ บุหรี่ไฟฟ้า และ hookah ไฟฟ้า
5.7 อุปกรณ์วิทยุและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
5.8 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.9 อาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเครื่องสำอาง
5.10 เพชรดิบ
6. เงินตรา ไม่ต้องสำแดงหากเงินสด สกุลเงินต่าง ๆ เช็คเดินทาง มูลค่ารวมไม่เกิน 100,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ประมาณ 859,000 บาท) (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)
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สหราชอาณาจักร19
1. ของใช้ส่วนตัวและของอื่น ๆ ได้รับยกเว้นภาษีหากมูลค่าไม่เกิน 390 ปอนด์ (ประมาณ 16,000 บาท) (ไม่เกิน 270
ปอนด์ (ประมาณ 11,000 บาท) หากโดยสารด้วยเครื่องบินหรือเรือส่วนตัว) โดยหากสินค้า 1 ชิ้นมีมูลค่าเกินกว่าที่
กำหนด ต้องชำระภาษีเต็มมูลค่า ไม่ใช่เฉพาะมูลค่าที่เกิน (อัตราร้อยละ 2.5 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 630 GBP
(ประมาณ 25,000 บาท) แต่หากเกินกว่า 630 GBP เสียอัตราตามพิกั ดอัตราของสินค้านั้น) และอาจต้องชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2.1 บุหรีจ่ ำนวนไม่เกิน 200 มวน หรือ
2.2 ซิการิลโลจำนวนไม่เกิน 100 หรือ
2.3 ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือ
2.4 ยาสูบจำนวนไม่เกิน 250 กรัม หรือ
2.5 คละกัน เช่น บุหรี่จำนวนไม่เกิน 100 มวน และซิการ์จำนวนไม่เกิน 25 มวน (ปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ได้รับ
อนุญาต) เป็นต้น
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 เบียร์ปริมาณไม่เกิน 16 ลิตร
3.2 ไวน์ (non-sparkling) ปริมารไม่เกิน 4 ลิตร
นอกจากนี้ ผู้โดยสารอาจนำเข้า
3.3 สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 22% 1 ลิตร หรือ
3.4 Fortified wine (เช่ น port และ sherry) sparkling wine และเครื ่ องดื ่ ม แอกอฮอล์ อ ื ่ น ๆ ที ่ ม ี แอลกอฮอล์
ไม่เกิน 22% ปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร
ทั้งนี้ สามารถนำเข้าทั้ง 2 ประเภทโดยรวมปริมาณกันได้ เช่น fortified wine 1 ลิตร และสุรา 0.5 ลิตร
หากผู้นำเข้ามีอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องชำระภาษี ไม่ว่านำเข้ามาในปริมาณเท่าใดก็ตามสำหรับนำมาบริโภคส่วนบุคคล
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 ยาผิดกฎหมาย
4.2 อาวุธ เช่น มีดพับ
4.3 สเปรย์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา ฯลฯ
4.4 พืชป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
4.5 เพชรดิบ
19

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.gov.uk/duty-free-goods/arrivals-from-outside-the-eu
2) https://www.gov.uk/duty-free-goods/banned-and-restricted-goods
3) https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk
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4.6 วัตถุลามกอนาจาร
4.7 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าเป็นการส่วนตัวจากนอกกลุ่มสหภาพยุโรป
4.8 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 อาวุธปืน วัตถุระเบิด กระสุนปืน
5.2 อาหารและผลิตภัณฑ์พืชจากนอก EU ที่มีโรคและศัตรูพืชและไม่ได้นำเข้าเพื่อใช้บริโภคส่วนบุคคล
6. เงินตรา เงินสด (เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟต์ธนาคาร เช็คทุกชนิดรวมถึงเช็กนักท่องเที่ยว) มูลค่าไม่เกิน
10,000 ยูโร (ประมาณ 365,000 บาท) หรือเทียบเท่า

Credit: London
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สิงคโปร์20
1. ของใช้ส่วนตัว ได้รับยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ (GST) ร้อยละ 7 สำหรับสินค้าที่ซื้อจากนอกประเทศและนำเข้ามาใช้
เป็นการส่วนตัวในสิงคโปร์ตามเงื่อนไข ดังนี้
ระยะเวลาที่อยู่นอกสิงคโปร์
มูลค่าสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลสินค้าและบริการ*
ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป
500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 11,400 บาท)
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2,300 บาท)
* หากเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าที่เกิน
สินค้าที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมีความหมายรวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้งาน ของที่ระลึก ของขวัญ อาหารสำหรับใช้
หรือบริโภคส่วนบุคคล แต่ไม่ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ทำให้เกิดอาการมึนเมา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสินค้าที่มี
วัตถุประสงค์ทางการค้า
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่มีข้อยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีสินค้าและบริการ
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ได้รับยกเว้นอากรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 อยู่นอกสิงคโปร์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงสิงคโปร์
3.3 ไม่ได้เดินทางมาจากมาเลเซีย
3.4 ใช้สำหรับบริโภคส่วนบุคคล 3.5
3.5 ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในสิงคโปร์
โดยสามารถเลือกคละแต่ละประเภทได้ ดังนี้
ตัวเลือก
สุรา
ไวน์
เบียร์
A
1 ลิตร
1 ลิตร
B
1 ลิตร
1 ลิตร
C
1 ลิตร
1 ลิตร
D
2 ลิตร
E
2 ลิตร
ทั้งนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึง
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น Yomeishu (ไวน์) D.O.M (สุรา) และ samsu (สุรา) เป็นต้น
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ไวน์จากข้าว (ไวน์) และไวน์แดง (ไวน์) สาเก (ไวน์) และโซจู (สุรา) เป็นต้น
หากนำเข้ามาเกิน 10 ลิตร ต้องมีใบอนุญาตจากศุลกากร

20

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่
1) https://www.customs.gov.sg/individuals/going-through-customs/arrival/duty-free-concession-and-gst-relief
2) https://www.ica.gov.sg/enteranddeparting/border/enteranddeparting_border_cash
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4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 หมากฝรั่ง
4.2 ประทัด
4.3 ยาควบคุมและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.4 สื่อที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
4.5 ไฟแช็กที่มีรูปร่างของปืนพกหรือปืนลูกโม่
4.6 สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั้น
4.7 วัตถุลามกอนาจาร รวมทั้งสิ่งพิมพ์ วีดิโอเทป/แผ่นดิสก์ และซอฟต์แวร์
4.8 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.9 ยาสูบสำหรับเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบ (บารากุไร้ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ)
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 อาวุธและวัตถุระเบิด
5.2 กุญแจมือและกระบองของตำรวจ
5.3 อุปกรณ์โทรคมนาคมและวิทยุสื่อสาร
5.4 ยาและเวชภัณฑ์ ซีดี/ดีวีดี/ภาพยนตร์/วิดีโอเกม
5.5 สัตว์/นก/ปลา/พืช/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต
6. เงินตรา เงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือมูลค่าไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 456,000 บาท) หรือเทียบเท่า

Credit: EFMD blog
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ออสเตรเลีย21
1. ของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้สำหรับสุขอนามัยส่วนตัว (ยกเว้นขนสัตว์และหัว
น้ำหอม) เป็นต้น สามารถนำเข้ามาโดยได้รับยกเว้นภาษี หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้
1.1 เป็นของที่ผู้โดยสารเป็นเจ้าของและใช้งานแล้วในต่างประเทศตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
1.2 นำเข้าเป็นการชั่วคราว (ศุลกากรอาจกำหนดให้วางหลักประกัน)
สำหรับสินค้าทั่วไปอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะทางการค้า เช่น สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร
ในออสเตรเลีย (ที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้า) หรือร้านค้าปลอดอากร ณ ขาเข้ามายังออสเตรเลีย เป็นต้น มีข้อจำกัดตามอายุ
ของผู้โดยสาร ดังนี้
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 900 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 20,000 บาท)
ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่เกิน 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 10,000 บาท)

ทั้งนี้ สินค้าทั่วไป รวมถึงของขวัญ ของที่ระลึก กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหนัง หัวน้ำหอม
เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ และอุปกรณ์กีฬา
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้
3.1 บุหรี่ 1 หีบห่อที่ยังไม่เคยถูกเปิด ไม่เกิน 25 มวน หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ไม่เกิน 25 กรัม และ
3.2 บุหรี่ 1 หีบห่อที่เคยถูกเปิดแล้ว
ทั้งนี้ ไม่มีข้อยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำหว่า 18 ปี
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยได้รับยกเว้นภาษี
ไม่เกิน 2.25 ลิตร (ไม่มีข้อยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำหว่า 18 ปี)
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 มีดออโตเมติค/มีดขว้าง/วัตถุที่มีใบมีดซ่อนอยู่/กริช
4.2 ปืนลม/ปืนจำลอง/ปืนยิงลูกบอลสี
4.3 วัตถุที่มีใบมีดซ่อนอยู่
4.4 เครื่องช็อคไฟฟ้า (electric shock devices)
4.5 กระบองที่ขยายขนาดได้ (extendable batons)/กระบองสองท่อน (nunchakus)
4.6 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.7 ดอกไม้ไฟ
4.8 อาหารจากอากาศยานหรือเรือโดยสาร อาหารสัตว์ ของสำหรับสัตว์
21

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
1) https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/duty-free
2) https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/prohibited-goods/categories/tobacco
3) https://www.austrac.gov.au/individuals/travelling-and-australia-money
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4.9 วัตถุลามกอนาจารที่ผิดกฎหมาย
4.10 สเปรย์พริกไทย
4.11 ดิน/โคลน
4.16 สุนัข แมว สัตว์ต่างถิ่น
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 เขา/ฟัน/กระดูก/ขน/หนัง/เนื้อสัตว์
5.2 ขี้ผึ้ง/น้ำผึ้ง
5.3 ชีส/เนย/ผลิตภัณฑ์จากนม
5.4 อาหารสัตว์ ของเล่นสำหรับสัตว์ (animal treat)
5.5 ผัก/ผลไม้ที่ผ่านขั้นตอนการถนอมอาหาร
5.6 เครื่องเทศ
5.7 ปืน
5.8 อุปกรณ์ตกปลา/เดินป่า/อุปกรณ์กีฬา
5.9 เลเซอร์พอยเตอร์
5.10 ของใช้ในเทศกาล เช่น ตรุษจีน คริสต์มาส
6. เงินตรา
6.1 เงินสดมูลค่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 226,000 บาท) หรือเทียบเท่า
6.2 สื่อแลกเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินสด สำแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ซักถาม
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อินเดีย22
1. ของใช้ส่วนตัว
1.1 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วและของที่ระลึก
1.2 ของอื่น ๆ ที่พกพาอยู่กับตัวหรืออยู่ในสัมภาระที่นำติดตัว มูลค่าไม่เกิน 15,000 รูปี (ประมาณ 6,400 บาท)
1.3 คอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ ของใช้ส่วนตัวที่ได้รับยกเว้นไม่รวมถึงอาวุธปืน ซองกระสุนปืนเกิน 50 หน่วย ทองคำหรือเงินในรูปแบบใด ๆ
ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ และโทรทัศน์ LCD/LED/Plasma ทุกขนาด
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่จำนวนไม่เกิน 100 มวน หรือ ซิการ์จำนวนไม่เกิน 25 มวน หรือ ยาสูบจำนวนไม่เกิน 125 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา หรือ ไวน์ หรือ เบียร์ ปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร
4. สินค้าต้องห้าม เช่น
4.1 ยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.2 สื่อลามกอนาจาร
4.3 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.4 โบราณวัตถุ
4.5 อาวุธปืน
4.6 แผนที่และงานเขียนที่แสดงเส้นพรมแดนของอินเดียที่ไม่ถูกต้อง
4.7 สายพันธุ์นกและสัตว์มีชีวิตที่กำหนด และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าและพืชป่า
4.8 ธนบัตร แสตมป์ และเหรียญปลอม
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 กระสุนปืน
5.2 สายพันธุ์นกและสัตว์มีชีวิต รวมถึงสัตว์เลี้ยง
5.3 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น ผลและเมล็ด
5.4 พืชและสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่มีชีวิตและซาก
5.5 สินค้าที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
5.6 เครื่องกระจายสัญญาณวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป
5.7 ทองคำและเงินที่ไม่ใช่เครื่องประดับ
5.8 โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
5.9 โดรน/เฮลิคอปเตอร์
6. เงินตรา
6.1 ธนบัตรเงินตราต่างประเทศมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 158,000 บาท) หรือเทียบเท่า
6.2 ธนบัตรและเช็คเดินทางมูลค่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 316,000 บาท) หรือเทียบเท่า
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ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://customsigia.gov.in/sites/default/files/guide-to-travellers.pdf
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ฮ่องกง23
1. ของใช้ส่วนตัว เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นท่าเสรี จึงไม่จัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า แต่ยังคงจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอกอฮอล์
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้
2.1 บุหรีจ่ ำนวนไม่เกิน 19 มวน หรือ
2.2 ซิการ์จำนวนไม่เกิน 1 มวน หรือ ซิการ์จำนวนไม่เกิน 25 กรัม หรือ
2.3 ยาสูบประเภทอื่นที่ผ่านขั้นตอนการผลิตจำนวนไม่เกิน 25 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สามารถนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร ซึ่งมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 30 ตามปริมาตร ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยได้รับยกเว้นภาษี
4. สินค้าที่ต้องห้าม/สินค้าควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตล่วงหน้า เช่น
4.1 ยาอันตราย
4.2 สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.3 สารเคมีควบคุม
4.4 ยาปฏิชีวนะ
4.5 อาวุธ กระสุน
4.6 ดอกไม้ไฟ
4.7 สินค้าที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
4.8 เพชรดิบ
4.9 สัตว์ พืช สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
4.10 อุปกรณ์โทรคมนาคม
4.11 สัตว์ที่ได้จากการล่า เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ นมผงปรุงแต่งสำหรับทารก เป็นต้น
5. เงินตรา สกุลเงินและตราสารเปลี่ยนมือซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 489,000 บาท) หรือเทียบเท่า

Credit: Miranda Chu, Noun Project
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ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่
1) https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/red_green/index.html
2) https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
3) https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/prohibited_controlled/index.html
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