ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)

คู่มือพิธีการศ ุลกากร
สาหรับผูโ้ ดยสารขาเข้าในประเทศ
และเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ
Credit: RNIB

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
http://brussels.customs.go.th

คำนำ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวไทยจำนวนมากได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในทุกทวีปทั่วโลก
โดยบางประเทศหรือเขตการปกครองเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของชาวไทยเป็นพิเศษ อาทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละประเทศมีกฎระเบียบด้านศุลกากรที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎระเบียบด้านปริมาณหรือมูลค่าของสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร เช่น การยกเว้นภาษี การนำเข้าเงินตรา และ
สินค้าต้องห้าม/ต้องกำกัด เป็นต้น ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกสำหรับผู้โ ดยสารที่ไม่ทราบกฎระเบียบดังกล่าว
เป็นการล่วงหน้าด้วยสาเหตุบางประการ เช่น การเข้าถึงข้อมูล อุปสรรคทางด้านภาษา เป็นต้น โดยในบางกรณี
นักท่องเที่ยวชาวไทยอาจกระทำความผิดทางศุลกากรโดยไม่รู้ตัวอันอาจนำมาซึ่งโทษทางอาญาที่ร้ายแรง
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ มีภารกิจตอบข้อหารือเรื่องศุลกากรให้กับชาวไทย
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
จึงได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของพิธีการศุลกากรสำหรับ ของใช้/ของติดตัวที่ไม่มีลักษณะทางการค้ารวมถึง
ตัวอย่างสินค้าของผู้โดยสาร โดยเบื้องต้น สำนักงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของ
ศุลกากร 10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ1 โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่ กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และฮ่องกง ทั้งนี้ ข้อกำหนดด้านชนิด ปริมาณและมูลค่าที่
ระบุในรายงานฉบับนี้ ผู้โดยสารสามารถนำเข้าได้โดยได้รับยกเว้นภาษี และ/หรือ ไม่ต้องสำแดงสินค้าต่อศุลกากร
อนึ่ง ข้อมูลที่สำนักงานฯ ได้รวบรวมไว้นี้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บางประการในเวลาที่ท่านเดินทางจริง สำนักงานฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับศุลกากรของประเทศที่
ท่านประสงค์ไปเยือนอีกครั้งหนึ่ง หรือศึกษาจากเว็บลิงค์ที่อ้างอิงในบทความหรือสถานทูตของแต่ละประเทศ
สำนักงานฯ หวังว่า รายงานสรุปพิธีก ารศุลกากรสำหรับผู้โดยสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
ผู้อ่านในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติง
ประการใด สำนักงานฯ ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง

นิติ วิทยาเต็ม

1

เป็น 10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561
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กัมพูชา1
1. ของใช้ส่วนตัว สัมภาระและเครื่องมืออื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมทจำเป็นในการเดินทาง
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรีจ่ ำนวนไม่เกิน 200 มวน ซิการ์จำนวนไม่เกิน 50 มวน หรือยาสูบจำนวนไม่เกิน 200 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทรวมปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร
4. น้ำหอมและเครื่องสำอาง รวมปริมาณไม่เกิน 350 มิลลิลิตร
5. สินค้าต้องห้าม (Absolutely prohibited) 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 (Restriction: license, permission or certificate) ซึ่งมีจำนวนเป็นพันรายการ ครอบคลุม
ของตามประเภทพิกัดศุลกากรหลากหลายประเภท เช่น
6.1 สินค้าที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของ Sub-degree No. 209/ANK/BK ที่มีรหัส (1), (2) หรือ (9)3 เช่น อาหาร แร่
ธาตุ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
อนึ่ง มาตรการต้องกำกัดสินค้าในภาคผนวกดังกล่าว ไม่ บังคับ ใช้กับการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ทางการค้า เช่น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว สัมภาระของที่พักอาศัยเคลื่อนที่ (moving accommodation)
หรือของอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงไม่ได้รับยกเว้น
6.2 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส (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 รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 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

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

1
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เกาหลีใต้4
1. ของใช้ส่วนตัว รวมมูลค่าไม่เกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรีจ่ ำนวนไม่เกิน 200 มวน (อนุญาตเฉพาะผูท้ ี่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป)
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 14"5 (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 ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงตามรัฐธรรมนูญ ความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
6.8 สินค้าที่ถูกขนส่งหรือลำเลียงเพื่อใช้ในการค้าหรือเพื่อใช้โดยนิติบุคคล
6.9 สินค้าที่เกินกว่าปริมาณที่ได้รับยกเว้นอากร
7. เงินตรา สื่อกลางที่ใช้ในการชำระเงิน เช่น เงินตราต่างประเทศหรือเงินวอน ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเท่า
Credit: iconspng

4

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
1) https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8028&cntntsId=2716
2) https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8029&cntntsId=2717
5 ไม่ปรากฏหน่วยวัด
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จีน6
1. ของใช้ส่วนตัว มูลค่ารวมน้อยกว่า 2,000 หยวน
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรีจ่ ำนวนน้อยกว่า 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 ที่มาจากประเทศหรือภูมิ ภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคพืชหรือสัตว์และต้องผ่าน
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 เงินหยวนรวมมูลค่าน้อยกว่า 20,000 หยวน หรือ เงินต่างประเทศรวมมูลค่าน้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า

Credit: pngrepo
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ญี่ป่ นุ 7
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 ราคาตลาดในต่างประเทศของสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้าข้างต้น รวมกันไม่เกิน 200,000 เยน โดยหาก
สินค้าแต่ละชิ้นมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 เยน จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร และ/หรือ ภาษีอื่น ๆ และจะไม่ถูกนำมา
รวมในการคำนวณมูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ สิน ค้าแต่ละชิ้นหรือแต่ละชุดที่มีมูลค่ามากกว่า 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 หรือเทียบเท่า
8.2 ทองคำไม่เกิน 1 กิโลกรัม

Credit: BCD Travel
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ไต้หวัน8
1. ของใช้ส่วนตัว
1.1 ของที่ผู้โดยสารเป็นเจ้าของและใช้งานแล้ว มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan dollar)/
ชิ้นหรือชุด และของอื่น ๆ สำหรับใช้ส่วนบุคคล มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่/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/กล่ อง
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 เงินไต้หวันไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
6.2 เงินสกุลอื่น (รวมทั้งดอลลาร์ฮ่องกงและปาตากามาเก๊า) ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
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6.3 เงินจีนไม่เกิน 20,000 หยวน (ส่วนที่เกิน 20,000 หยวน จะถูกเก็บไว้ในอารักขาของศุลกากร โดยจะส่งคืนให้แก่
ผู้โดยสารเมื่อเดินทางออกนอกดินแดนไต้หวัน)
6.4 ตราสารเปลี่ยนมือ (รวมทั้งเช็คเดินทาง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดราฟต์ ตราสารหนี้) ที่มีมูลค่าบนหน้าตราสารไม่เกิน
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ เทียบเท่า
7. โลหะมีค่า ทองคำไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
8. อัญมณี เพชร อัญมณี และ/หรือ แพลทตินั่ม สำหรับใช้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือเทียบเท่า

Credit: ThoughtCo
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มาเลเซีย9
1. ของใช้ส่วนตัว
1.1 เสื้อผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น และรองเท้าไม่เกิน 1 คู่
1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแบตเตอร์รี่สำหรับใช้งานด้านการดูแลร่างกายหรือสุขอนามัย
ส่วนบุคคล ชนิดละไม่เกิน 1 หน่วย
1.3 อาหาร (food preparations) ไม่เกิน 150 ริงกิต
1.4 ของอื่น ๆ (ไม่รวมยางรถและท่อ) ไม่เกิน 500 ริงกิต
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยาสูบไม่เกิน 225 กรัม (หรือบุหรี่ 200 มวน)
3. เครื่องดื่มแอกอฮอล์ ไวน์/สุรา/มอลท์/เหล้า ปริมาณรวมไม่เกิน 1 ลิตร
4. สินค้าต้องห้าม
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
5.1 ไข่ที่มีเปลือกห่อหุ้ม
5.2 เนื้อ กระดูก หนัง กีบ เขา เครื่องใน หรือชิ้นส่วนใด ๆ ของสัตว์และสัตว์ปีก

9

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 เงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

Credit: PNG Repo

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

9

คู่มือพิธีกำรศุลกำกรสำหรับผูโ้ ดยสำรขำเข้ำในประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ

สหราชอาณาจักร10
1. ของใช้ส่วนตัวและของอื่น ๆ
ไม่เกิน 390 ปอนด์ (ไม่เกิน 270 ปอนด์ หากโดยสารด้วยเครื่องบินหรือเรือส่วนตัว) โดยหากสินค้า 1 ชิ้นมีมูลค่าเกิน
กว่าที่กำหนด ต้องชำระภาษีเต็มมูลค่า ไม่ใช่เฉพาะมูลค่าที่เกิน (อัตราร้อยละ 2.5 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 630
GBP แต่หากเกินกว่า 630 GBP เสียอัตราตามพิกัดอัตราของสินค้านั้น) และอาจต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2.1 บุหรี่ 200 มวน หรือ
2.2 ซิการิลโล 100 หรือ
2.3 ซิการ์ 50 มวน หรือ
2.4 ยาสูบ 250 กรัม หรือ
2.5 คละกัน เช่น บุหรี่ 100 มวน และซิการ์ 25 มวน (ปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ได้รับอนุญาต) เป็นต้น
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 เบียร์ 16 ลิตร
3.2 ไวน์ (non-sparkling) 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% 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
4.6 วัตถุลามกอนาจาร
4.7 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าเป็นการส่วนตัวจากนอกกลุ่มสหภาพยุโรป
10

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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4.8 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. สินค้าต้องกำกัด เช่น
5.1 อาวุธปืน วัตถุระเบิด กระสุนปืน
5.2 อาหารและผลิตภัณฑ์พืชจากนอก EU ที่มีโรคและศัตรูพืชและไม่ได้นำเข้าเพื่อใช้บริโภคส่วนบุคคล
6. เงินตรา เงินสด (เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟต์ธนาคาร เช็คทุกชนิดรวมถึงเช็กนักท่องเที่ยว) ไม่เกิน 10,000 ยูโร
หรือเทียบเท่า

Credit: London
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สิงคโปร์11
1. ของใช้ส่วนตัว ได้รับยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ (GST) ร้อยละ 7 สำหรับสินค้าที่ซื้อจากนอกประเทศและนำเข้ามาใช้
เป็นการส่วนตัวในสิงคโปร์ตามเงื่อนไข ดังนี้
ระยะเวลาที่อยู่นอกสิงคโปร์
มูลค่าสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลสินค้าและบริการ*
ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป
500 ดอลลาร์สิงคโปร์
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
100 ดอลลาร์สิงคโปร์
* หากเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าที่เกิน
สินค้าที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมีความหมายรวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้งาน ของที่ระลึก ของขวัญ อาหารสำหรับใช้
หรือบริโภคส่วนบุคคล แต่ไม่ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา 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

11

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 เงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่า

Credit: EFMD blog
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ออสเตรเลีย12
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
ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่เกิน 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

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
12

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

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th
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คู่มือพิธีกำรศุลกำกรสำหรับผูโ้ ดยสำรขำเข้ำในประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ

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 เงินสดไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
6.2 สื่อแลกเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินสด สำแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ซักถาม

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th
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คู่มือพิธีกำรศุลกำกรสำหรับผูโ้ ดยสำรขำเข้ำในประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ
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ฮ่องกง13
1. ของใช้ส่วนตัว เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นท่าเสรี จึงไม่จัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า แต่ยังคงจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอกอฮอล์
2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้
2.1 บุหรี่ 19 มวน หรือ
2.2 ซิการ์ 1 มวน หรือ ซิการ์ 25 กรัม หรือ
2.3 ยาสูบประเภทอื่นที่ผ่านขั้นตอนการผลิต 25 กรัม
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สามารถนำเข้าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ลิตร ซึ่งมีส่วนผสมของ
แอลกฮอล์มากกว่าร้อยละ 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 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

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

Office of Customs Affairs
Royal Thai Embassy to Belgium,
Luxembourg and Mission to the EU
Dreve du Rembucher 89
1170 Watermael-Boitsfort
Tel. +32 2 660 5759
Fax. +32 2 675 2649
E-mail: thaicusoms@thaicustoms.be
http://brussels.customs.go.th

Credit: Brussels Airport

