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ของตอ้งหา้ม

หมายถึง ของเที่หา้มไมใ่หน้ าเขา้มา หรืองสเ่ององกไปนองกราชองาณาจกัร เช่นสารเสพติด  ตัถ ุหรืองสือ่งลามก ของเลองกเลวีนแบบเครื่องเหมาวการคา้ ละเมดิลขิสทิธิ์และ

ทรพัวส์นิทาเปญัญา ธนบตัร หรืองเหรีวญกษาปณ์ปลองม สตั ป่์าสเ น หรืองสตั ท์ี่องวู่ในบญัชีค บคุมของเองนุสญัญาไซเตส



ของตอ้งก ากดั

หมาวถเึ ของเบาเชนิด ที่กฎหมาวค บคุมการน าเขา้มาและการสเ่ององกไปนองกราชองาณาจกัรการน าเขา้และการสเ่ององกของเตอ้งเก ากดั ตอ้งเไดร้บัองนุญาตเป็นหนเัสอืง

จากส ่นราชการที่เกี่ว ขอ้งเซึเ่จะตอ้งเน ามาแสดเในเ ลาปฏบิตัิพธิกีารศุลกากรด ้ว ต ัองว่าเ เช่น

ประเภท หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต

พระพุทธรูป ศลิปวตัถุ โบราณวตัถุ กรมศลิปากร http://nsw.finearts.go.th

อาวุธปืน กระสุนปืน วตัถุระเบดิ และสิง่เทยีมอาวุธปืน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th

พชืและส่วนต่างๆของพชื กรมวชิาการเกษตร www.doa.go.th

สตัว์มชีวีติและซากสตัว์ กรมปศุสตัว์ www.dld.go.th

อาหาร ยา เครือ่งส าอาง และอาหารเสรมิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th

ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th

บุหรี ่ยาสูบ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กรมสรรพสามติ www.excise.go.th

เครือ่งมอืวทิยุส ือ่สาร อุปกรณ์โทรคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ www.nbtc.go.th















































































































ขอ้ควรทราบส าหรบัการน าของติดตวัเขา้ทางอากาศยานส าหรบัผูโ้ดยสาร

การน าเขา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี

- เครื่องเดื่มแองลกองฮองลแ์ละบุหรี่ที่ไดร้บัวกเ น้องากรม ีดเันี้

- บุหรี่ไมเ่กิน 200 ม นหรืองวาสูบไมเ่กิน 250 กรมัหรืองน า้หนกัร มท ัเ้หมดทุกประเภทไมเ่กิน 250 กรมั

- เครื่องเดื่มแองลกองฮองล ์ปริมาตร ไมเ่กิน 1 ลติร

หากน าบุหรี่ วาสูบ หรือง เครื่องเดื่มแองลกองฮองล ์เขา้มาเกินก ่าปริมาณที่ก าหนดโปรดหว่องนใสก่ลอ่งเที่กรมศุลกากรจดัไ เ้พื่องหลกี เลีว่เการถูกด าเนินคดี



การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ช่องไม่มีสิ่ งของตอ้งส าแดง หรือ ช่องเขียว (Nothing to declare)

ไมม่สีิเ่ของเตอ้งเส  าแดเ หมาวถเึ ผูโ้ดวสารที่เดนิทาเเขา้มาในราชองาณาจกัร ซึเ่ไมม่ขีองเตอ้งเช าระภาษอีงากร ไมม่ขีองเตอ้งเหา้ม หรืองของเตอ้งเก ากดัเขา้มาพรอ้งมกบัตน 

ใหเ้ดนิผา่นช่องเตร จเขวี หรืองช่องเไมม่ขีองเตอ้งเส  าแดเ โดวของเที่ไดร้บัวกเ น้องากรม ีดเันี้

- ของเใชส้ ่นต ัที่มปีริมาณพองสมค รส าหรบัใชส้ ่นต ัและมมีลูค่าร มท ัเ้หมดไมเ่กิน 20,000.- บาท ซึเ่ มใิช่ ของเตอ้งเหา้ม ตอ้งเก ากดั หรืองเสบวีเ

องาหาร

- บุหรี่ไมเ่กิน 200 ม นหรืองวาสูบไมเ่กิน 250 กรมัหรืองน า้หนกัร มท ัเ้หมดทุกประเภทไมเ่กิน 250 กรมั.

- เครื่องเดื่มแองลกองฮองล ์ปริมาตรไมเ่กิน 1 ลติร

- หากน าบุหรี่ วาสูบ หรือง เครื่องเดื่มแองลกองฮองล ์เขา้มาเกินก ่าปริมาณที่ก าหนด โปรดหว่องนใสก่ลอ่งเที่กรมศุลกากรจดัไ เ้พื่องหลกีเลีว่เการถูก

ด าเนินคดี

- กรมศุลกากรเนน้อง าน วค ามสะด กแก่ผูโ้ดวสารโดวระบบบริหารค ามเสีว่เ (Risk Management) มาใชใ้นการคดัเลอืงก

ตร จสองบกระเป๋าสมัภาระผูโ้ดวสาร



การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ช่องมีสิ่ งของตอ้งส าแดงหรือ ช่องแดง (Goods to declare)

เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดง

1. หนเัสอืงเดนิทาเ

2. บญัชีราวการสนิคา้ หรืองใบเสร็จรบัเเนิ (ถา้ม)ี

ขัน้ตอนในการด าเนินงาน

ผูโ้ดวสารที่มสีิเ่ของเตอ้งเส าแดเ วื่นหนเัสอืงเดนิทาเ พรอ้งมบญัชีราวการสนิคา้ หรืองใบเสร็จรบัเเนิ (ถา้ม)ี

เจา้หนา้ที่ศุลกากรประจ าช่องเแดเตร จสองบหนเัสอืงเดนิทาเ และเปิดตร จกระเป๋าสมัภาระของเผูโ้ดวสาร เพื่องพจิารณาราวการสิเ่ของเ โดวจ าแนกการปฏบิตัิพธิกีาร

ศุลกากร ดเันี้



-กรณีท่ี 1 เป็นของติดตวัผูโ้ดยสาร ซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็นเชิงการคา้และมีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท  ธิปีฏบิตัิ

- เจา้หนา้ที่ศุลกากรประจ าช่องเแดเ ค าน ณค่าภาษอีงากรปากระ าเ

- ผูโ้ดวสารช าระค่าภาษอีงากรด ้วเเนิสด หรือง บตัรองเิลก็ทรองนิกส ์(บตัรเดบติ/บตัรเครดติ) ในกรณีที่ด่านศุลกากรมรีะบบรบัช าระด ้วบตัรองเิลก็ทรองนิกส ์

- โดวผูโ้ดวสารช าระค่าธรรมเนีวมการใชบ้ตัรองเิลก็ทรองนิกสต์ามองตัราที่ธนาคารก าหนด

- รบัใบเสร็จรบัเเนิและรบัสิเ่ของเ

-กรณีท่ี 2 เป็นของตอ้งหา้ม และ/หรือตอ้งก ากดัท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตใหน้ าเขา้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ธิปีฏบิตัิ

- ใหด้ าเนินคดกีบัผูโ้ดวสาร

กรณีท่ี 3 เป็นของท่ีไม่เขา้ลกัษณะในกรณีท่ี 1 และ 2  ธิปีฏบิตัิ

- ผูโ้ดวสารจดัท าใบขนสนิคา้ขาเขา้วื่น ณ ฝ่าวพธิกีารกลาเ ส ่นบริการภาษอีงากร ชัน้ ๒ องาคารผูโ้ดวสาร ท่าองากาศวานสุ รรณภูมิ

- ช าระค่าภาษอีงากรด ้วเเนิสด หรือง บตัรองเิลก็ทรองนิกส ์(บตัรเดบติ/บตัรเครดติ) ในกรณีที่ด่านศุลกากรมรีะบบรบัช าระด ้วบตัรองิเลก็ทรองนิกส ์

- โดวผูโ้ดวสารช าระค่าธรรมเนีวมการใชบ้ตัรองเิลก็ทรองนิกสต์ามองตัราที่ธนาคารก าหนด

- รบัใบเสร็จรบัเเนิและรบัสิเ่ของเ



ขัน้ตอนการตรวจกระเป๋าสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ช่องมีสิ่งของตอ้งส าแดง(ช่องแดง)



บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยว สามารถน าเงนิตราไทย เงนิตราต่างประเทศหรือปจัจยัการช าระเงนิตรา

ต่างประเทศเขา้มาหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรไทยไดต้ามมูลค่าที่กฎหมายก าหนด โดยไม่ตอ้งขอ

อนุญาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงัน้ี

เงนิตราไทย

บุคคลธรรมดา / นกัท่องเเที่ว สามารถน าติดต ัเดินทาเไปต่าเประเทศไดค้ร ัเ้ละไม่เกิน 50,000 บาทต่องคน วกเ น้การน าององกไปวเัประเทศที่มพีรมแดนตดิกบัประเทศไทว ไดแ้ก่ กมัพูชา 

ลา  เมวีนมาร ์มาเลเซีว เ วีดนาม และมณฑลวูนนาน สามารถน าององกไดค้ร ัเ้ละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่องคร ัเ้ แต่หากเกินก ่า 450,000 บาท จะตอ้งเส าแดเราวการเเนิตรานัน้ต่องพนกัเานเจา้หนา้ที่

ศุลกากร ขณะผ่านด่านศุลกากร

หากผูโ้ดวสารตอ้งเการน าเเนิตราไทวององกนองกราชองาณาจกัรมลูค่าเกินก ่าที่กฎหมาว ก าหนด ตอ้งเขององนุญาตธนาคารแห่เประเทศไทว และ น าหลกัฐานการไดร้บัองนุญาตจากธนาคารแห่เ

ประเทศไทว (ธต.5) มาแสดเต่องเจา้หนา้ที่ศุลกากร ณ ท่าองากาศวานระห ่าเประเทศในขณะเดินทาเององกนองกประเทศ

ในกรณีการน าเขา้ บุคคลธรรมดา / นกัท่องเเที่ว สามารถน าเเนิตราไทวน าเขา้ไดไ้ม่จ ากดัมลูค่า

เงนิตราต่างประเทศ

บุคคลธรรมดา / นกัท่องเเที่ว  สามารถน าเเนิตราต่าเประเทศที่เป็นธนบตัรหรืองเหรีวญกษาปณอ์งองกไปนองกหรืองเขา้มาในราชองาณาจกัรโดวไม่จ ากดั แต่หากมมีลูค่าร มกนัเกินก ่า 20,000 

ดองลล่ารส์หรฐั หรืองเทีวบเท่า ตอ้งเส  าแดเราวการเเนิตราต่าเประเทศนัน้ต่องพนกัเานเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร หากไม่ส  าแดเหรอืงส  าแดเราวการไม่ถูกตอ้งเมคี ามผดิทาเองาญา



ต ัองว่าเ......

ศุลกากรของเสหราชองาณาจกัรฯ (HM Revenue and Customs) ระบุใหผู้ท้ี่เดินทาเมาจากประเทศนองกสหภาพวุโรป หรืองเดินทาเององกไปวเั

ประเทศที่องวู่นองกสหภาพวุโรป จะตอ้งเส  าแดเเเนิต่องเจา้หนา้ที่ศุลกากร ณ จุดตร จศุลกากร หากมเีเนิสดติดต ั (ร มถึเเช็ค เช็คธนาคาร (bankers’ drafts) และเช็ค

เดินทาเ (travelers’ cheque) ทุกสกุลร มกนั เป็นมลูค่าเกินก ่า 10,000 วูโร ท ัเ้น้ี จะตอ้งเแสดเหลกัฐานการไดม้าของเเเนิ องาทิ bank statement, ใบเบิก

เเนิ หรืองสลปิของเธนาคาร เพื่องประกองบการพิจารณาด ้ว





คณุสมบติันักท่องเท่ียวที่มีสทิธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

1. ไมเ่ป็นผูม้สีญัชาติไทว

2. ไมเ่ป็นผูม้ภีูมลิ  าเนาในประเทศไทว

3. ไมเ่ป็นนกับนิ หรืองลูกเรืองของเสาวการบนิที่เดนิทาเององกนองกประเทศไทว

4. เดนิทาเององกนองกประเทศไทว ณ ท่าองากาศวานนานาชาติ

5. ซื้องสนิคา้จากรา้นคา้ที่เป็นผูป้ระกองบการขาวสนิคา้ใหน้กัท่องเเที่ว โดวใหส้เัเกตสญัลกัษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS ปิดแสดเไ ท้ี่รา้นคา้

6. ซื้องสนิคา้ในราคาร มภาษมีลูค่าเพิ่มจากสถานประกองบการแห่เละจ าน นไมน่อ้งวก ่า 2,000 บาทต่อง นั



สนิคา้ (ไม่ใช่ค่าบริการ) ที่นักท่องเที่ยวมีสทิธขิอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ตอ้งมีคุณสมบตัิต่อไปน้ี

1. เป็นสนิคา้ที่ซื้องจากรา้นคา้ที่เป็นผูป้ระกองบการขาวสนิคา้ใหน้กัท่องเเที่ว 

2. เป็นสนิคา้ที่น าององกนองกประเทศ พรอ้งมการเดนิทาเโดวเครื่องเบนิ ภาวใน 60  นั โดวนบั นัที่ซื้องสนิคา้เป็น นัแรก

3. ไมเ่ป็นสนิคา้ตอ้งเหา้มน าององกนองกราชองาณาจกัร เช่น  ตัถรุะเบดิ องา ุธปืน องญัมณี ที่วเัไมไ่ดป้ระกองบขึ้นเป็นต ัเรืองน

4. สนิคา้ตอ้งเผา่นการตร จจากศุลกากร ณ ท่าองากาศวานนานาชาติ

5. ในการของคืนภาษนีัน้ตอ้งเด าเนินการวื่นแบบของคืนเเนิภาษมีูลค่าเพิ่มส  าหรับนกัท่องเเที่ว  (แบบ ภ.พ.10) แต่ละฉบบัตอ้งเมีวองดซื้อง 2,000 บาทขึ้นไป (ร ม

ภาษมีลูค่าเพิ่มแล ้) และตอ้งเผา่นการตร จสนิคา้จากศุลกากร โดวดูในแบบ ภ.พ.10 ช่องเส าหรบัเจา้หนา้ที่ศุลกากรดา้นล่าเมมุข าของเแบบ ภ.พ.10 จะตอ้งเมตีรา

ประทบัและเจา้พนกัเานศุลกากรลเชื่องก ากบัพรอ้งม  นั เดอืงน ปีไ  ้และในกรณีที่ซื้องสนิคา้ราคาแพเที่กรมสรรพากรก าหนด 5 ชนิด ไดแ้ก่ องญัมณีที่ประกองบขึ้นเป็น

ต ัเรืองน, ทองเรูปพรรณ, นาฬกิา, แ ่นตา, ปากกา แต่ละชิ้นมมีลูค่าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป ตอ้งเน าติดต ัผ่านส านกัเานตร จคนเขา้เมอืงเ (ตม.) เพื่องน ามาแสดเต่อง

เจา้พนกัเานสรรพากรตร จและประทบัตราลเนามก ากบัองกีครัเ้





โดวนกัท่องเเที่ว ต่าเชาติตอ้งเเขวีนค ารอ้งเของคืนเเนิภาษมีลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.10) แต่ละฉบบัที่มวีองดซื้องสนิคา้ร ม VAT มมีลูค่าตัเ้แต่ 2,000 

บาทขึ้นไป วื่นใหเ้จา้หนา้ที่ศุลกากรซึเ่ปฏบิตัิหนา้ที่ตามท่าองากาศวานนานาชาติ 10 แห่เ ท าการตร จสนิคา้ ประทบัตรา และลเชื่องก ากบัที่ดา้นลา่เมมุข าของเแบบ 

ภ.พ.10

กรณีของคืนภาษมีลูค่าเพิ่มเป็นเเนิไมเ่กิน 30,000 บาท สามารถเลอืงกประเภทการคืนได ้ดเันี้

1. ของคืนเป็นเเนิสด (สกุลเเนิบาทเท่านัน้)

2. ของคืนเป็นดราฟต ์โดวระบุสกุลเเนิได ้4 สกุล ไดแ้ก่ US$, EURO, STERLING, YEN หรือง

3. ของโองนเขา้บญัชีบตัรเครดติ VISA, JBC, MASTERCARD, DINERS

แต่ถา้ของคืนภาษเีกิน 30,000 บาท สามารถเลอืงกของคืนเป็นดราฟตห์รืองโองนเเนิเขา้บญัชีบตัรเครดติตามขอ้ง 2 และขอ้ง 3 เท่านัน้



สถานท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ส านกัเานคืนภาษมีลูค่าเพิ่มใหแ้ก่นกัท่องเเที่ว ประจ าท่าองากาศวานนานาชาติ  

1.1 ท่าองากาศวานสุ รรณภูม ิ 

1.2 ท่าองากาศวานดองนเมอืงเ  

1.3 ท่าองากาศวานเชีวเใหม่  

1.4 ท่าองากาศวานภูเกต็  

1.5 ท่าองากาศวานหาดใหญ่  

1.6 ท่าองากาศวานองู่ตะเภา  

1.7 ท่าองากาศวานกระบี่  

1.8 ท่าองากาศวานสมวุ

1.9 ท่าองากาศวานสุราษฎรธ์านี  

1.10 ท่าองากาศวานแมฟ้่าหล เเชีวเราว

2. ใส่ในตูร้บัค ารอ้งเ ณ ส านกัเานคืนภาษมีลูค่าเพิ่มใหน้กัท่องเเที่ว ประจ าท่าองากาศวานนานาชาติทุกแห่เ

3. ส่เใหก้รมสรรพากรทาเไปรษณีว ์: กรมสรรพากร กลุ่มบริหารการคืนภาษมีลูค่าเพิ่มใหแ้ก่นกัท่องเเที่ว  90 พหลโวธิน ซองว 7 แข เสามเสนเขตพญาไท กรุเเทพฯ 10400



ขัน้ตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

◦ นกัท่องเเที่ว ตอ้งเวื่นเองกสารการของคืนภาษ ี(แบบ ภ.พ.10 และตน้ฉบบัใบก ากบัภาษ)ี พรอ้งมน าสนิคา้ใหเ้จา้พนกัเานศุลกากรตร จสนิคา้ ประทบัตราและลเชื่อง นั

เดอืงนปีก ากบัไ ใ้นแบบ ภ.พ.10 มมุข าลา่เ ช่องเส าหรบัเจา้พนกัเานศุลกากร

กรณีสนิคา้ที่ของคืนเป็นสนิคา้ที่กรมสรรพากรก าหนด 5 ชนิด ไดแ้ก่ องญัมณีที่ประกองบขึ้นเป็นต ัเรืองน ทองเรูปพรรณ นาฬกิา แ ่นตา ปากกา แต่ละชิ้นมมีลูค่าเกิน 

10,000 บาทขึ้นไป ตอ้งเน าไปใหเ้จา้พนกัเานสรรพากรตร จองกีครัเ้

◦ ส ารองเที่น ัเ่และ Check-in กระเป๋าเดนิทาเ

◦ ผา่นพธิกีารตร จคนเขา้เมอืงเ

◦ วื่นเองกสารการของคืนภาษ ีและสนิคา้ที่กรมสรรพากรก าหนด 5 ชนิด (ถา้ม)ี ต่องเจา้พนกัเานสรรพากร เพื่องของรบัเเนิภาษคีืน



สาเหตท่ีุนักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

• ซื้องสนิคา้มลูค่านอ้งวก ่า 2,000 บาท (ร มภาษมีลูค่าเพิ่ม) จากสถานประกองบการแห่เเดีว กนั ใน นัเดีว กนั

• ไม่ไดจ้ดัท าแบบ ภ.พ.10 ใน นัที่ซื้องสนิคา้

• ไม่แนบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษมีาพรอ้งมกบัแบบ ภ.พ.10

• ชื่องและหมาวเลขหนเัสอืงเดินทาเในใบก ากบัภาษทีี่แนบมากบัแบบ ภ.พ.10 ไม่ใช่ของเผูข้องคืนภาษี

• ไม่ไดน้ าสนิคา้ององกนองกประเทศไทวภาวใน 60  นันบัต ัเ้แต่ นัที่ซื้องสนิคา้

• ไม่ไดเ้ดินทาเององกนองกประเทศไทวผ่านทาเท่าองากาศวานนานาชาติ

• ไม่ไดน้ าแบบ ภ.พ.10 และสนิคา้ไปใหศุ้ลกากรตร จและประทบัตรา

• กรณีเป็นสนิคา้ราคาแพเเมือ่งใหเ้จา้พนกัเานศุลกากรตร จแล ้ ไม่ไดน้ าผ่านส านกัเานตร จคนเขา้เมอืงเไปใหเ้จา้พนกัเานสรรพากรตร จองีกคร ัเ้

• ไมไดซ้ื้องสนิคา้จากรา้นคา้ที่องวู่ในระบบการคนืภาษมีลูค่าเพิ่มใหน้กัท่องเเทีว่  (VRT)

• เป็นลูกเรืองที่เดินทาเององกนองกประเทศไทวในระห ่าเปฏิบตัิหนา้ที่

ราวละเองีวดเพิ่มเติมคลกิไปไดท้ี่ : http://vrtweb.rd.go.th/index.php/th/ เรื่องเโดว : ทีมเาน บริษทั ธรรมนิติการบญัชีและภาษอีงากร จ ากดั 





การน าเขา้ของใชส้ว่นตวัและของใชใ้นบา้นเรือน

ของใชส้่วนตวั หมาวถเึ ของเส ่นต ัที่เจา้ของเน าเขา้มาพรอ้งมกบัตนส าหรบัใชเ้องเ หรืองใชใ้น ชิาชีพ ต ัองว่าเเช่น เสื้องผา้ หนเัสอืง มีจ  าน นพองสมค รแก่ฐานะ เ น้แต่

รถวนต ์องา ุธปืนและกระสุนปืน และ เสบวีเ แต่สุรา บุหรี่ ซกิารห์รืองวาเสน้ซึเ่เป็นของเส ่นต ัที่ผูเ้ดนิทาเน าเขา้มาพรอ้งมกบัตนนัน้ องธบิดกีรมศุลกากรองาจององก

ขอ้งก าหนดวกเ น้องากรให ้แต่ตอ้งเไมเ่กินปริมาณดเันี้

-บุหรี่สองเรอ้งวม น หรืองซกิาร ์หรืองวาเสน้องว่าเละสองเรอ้งวหา้สบิกรมั หรืองหลาวชนิดร มกนัมนี า้หนกัท ัเ้หมดสองเรอ้งวหา้สบิกรมั

แต่ท ัเ้นี้บุหรี่ตอ้งเไมเ่กินสองเรอ้งวม น

-สุราหนึ่เลติร

ของใชใ้นบา้นเรือน หมาวถเึ ทรพัวส์นิองื่น ๆ ที่ไมใ่ช่ของเใชส้ ่นต ัซึเ่ผูเ้ดนิทาเเขา้มาในหรืองององกไปนองกราชองาณาจกัร น าติดต ัเข า้มาในหรืองององกไปพรอ้งมกบัตน

และเป็นของเที่ผูน้ าเขา้ใชส้องวตามปกติระห ่าเองวู่ต่าเประเทศ โดวผูน้ าเขา้ของเใชใ้นบา้นเรืองนตอ้งเมกีรรมสทิธิ์ในของเนัน้ ๆ องวู่ก่องนการวา้วภูมลิ  าเนา เช่น โทรทศัน ์

ตูเ้ว็น เครื่องเปรบัองากาศ เครื่องเประดบั ฯลฯ ของเใชใ้นบา้นเรืองนที่ใชแ้ล ้ดเักลา่  เจา้ของเตอ้งเน าเขา้มาพรอ้งมกบัตน เนื่องเจากในการวา้วภูมลิ  าเนาและมจี าน น

พองสมค รแก่ฐานะจะไดร้บัสทิธวิกเ น้องากร



การน าเขา้ส่งออกสตัวเ์ลี้ยง ของผูโ้ดยสารในลกัษณะที่น ามาพรอ้มกบัตน

"สตั ม์ชีี ติ" เป็นของเตอ้งเก ากดั ดเันัน้ สตั เ์ลี้วเที่ผูโ้ดวสารน าติดต ัเขา้มาด ้ว ไม่ไดร้บัวกเ น้องากร และตอ้งเไดร้บัองนุญาตน าเขา้จากกรมปศุสตั จึ์เจะน าเขา้ได ้ซึ่เมรีาวละเองีวดและ

ข ัน้ตองน ดเัต่องไปน้ี

การน าสตั เ์ลี้วเเขา้มาในราชองาณาจกัรของเผูโ้ดวสารในลกัษณะน าเขา้มาพรอ้งมกบัตน

เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดง

- หนเัสอืงเดินทาเ (Passport)

- หนเัสอืงรบัรองเสุขภาพสตั  ์(Health Certificate) ตน้ฉบบั

ข ัน้ตอนการน าสตัวเ์ลี้ยงเขา้มาในราชอาณาจกัร

- ผูโ้ดวสารเดินทาเเขา้มาในราชองาณาจกัรถึเท่าองากาศวานสุ รรณภูม ิและ/หรือง ท่าองากาศวานนานาชาติองื่นๆ ผ่านการตร จลเตราหนเัสอืงเดินทาเโดวเจา้หนา้ที่ตร จคนเขา้เมอืงเ และ

รบัสมัภาระและสตั เ์ลี้วเ เช่น สุนขั,แม 

- ผูโ้ดวสารน าสตั เ์ลี้วเ พรอ้งมเองกสารที่เกี่ว ขอ้งเตามขอ้ง 1 ขา้เตน้ ไปที่ด่านกกักนัสตั  ์ณ ท่าองากาศวาน เพื่องขององนุญาตน าสตั เ์ลี้วเเขา้มาในราชองาณาจกัร โดวหลเัจากสตั แพทว์

ประจ าด่านตร จสองบเองกสารและสตั เ์ลี้วเดเักล่า แล ้ไม่พบ ่าเป็นโรคระบาดหรืองพาหะของเโรคระบาด จะด าเนินการององกใบองนุญาตน าสตั เ์ขา้มาในราชองาณาจกัร (แบบ ร.7) ใหแ้ก่ผูโ้ดวสาร

- ผูโ้ดวสารน าสตั เ์ลี้วเและใบองนุญาตฯ (แบบ ร.7) จากกรมปศุสตั  ์มาแสดเต่องเจา้หนา้ที่ศุลกากร ณ ช่องเตร จมสีิเ่ของเตอ้งเส  าแดเ (Goods to declare) เพื่องช าระค่า

ภาษอีงากรและรบัใบเสร็จรบัเเนิ



การน าสตัวเ์ลี้ยงออกนอกราชอาณาจกัรของผูโ้ดยสาร

เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดง

- หนเัสอืงเดนิทาเ (Passport)

- ใบรบัรองเการฉีด คัซนีป้องเกนัโรคพษิสุนขับา้

ขัน้ตอนการน าสตัวเ์ลี้ยงออกนอกราชอาณาจกัร

- ผูโ้ดวสารตอ้งเวื่นค าขององนุญาตสเ่สตั อ์งองก (แบบ ร.1/1) และตร จสุขภาพสตั ก่์องนการเดนิทาเไมเ่กิน 3  นั ที่ด่านกกักนัสตั ์

- ผูโ้ดวสารน าเองกสารที่เกี่ว ขอ้งเตามขอ้ง 1 ขา้เตน้ และสตั เ์ลี้วเมาที่ด่านกกักนัสตั  ์โดวหลเัจากสตั แพทวป์ระจ าด่านตร จสองบเองกสารและ

สุขภาพสตั เ์รีวบรอ้งวแล ้ จะด าเนินการององกใบองนุญาตน าสตั อ์งองกนองกราชองาณาจกัร (แบบ ร.9) พรอ้งมเองกสารรบัรองเสุขภาพสตั  ์(Health 

Certificate) ใหแ้ก่ผูโ้ดวสาร ซึเ่หนเัสอืงรบัรองเสุขภาพสตั  ์ (Health Certificate) นี้ ผูโ้ดวสารจะน าไปแสดเต่องหน่ วเานของเรฐัที่ม ี

หนา้ที่ดูแลเกี่ว กบัสุขภาพสตั ข์องเประเทศปลาวทาเที่จะน าสตั น์ ัน้ไป

ท ัเ้นี้ สถานที่ต ัเ้ของเ ด่านกกักนัสตั สุ์ รรณภูม ิซึเ่ด าเนินการตร จสุขภาพสตั แ์ละององกใบองนุญาตน าสตั อ์งองกนองกราชองาณาจกัร (แบบ ร.9) นัน้ ตัเ้องวู่ที่ องาคาร

ศุลกากรตร จสนิคา้ขาององก (CE-1) เขตปลองดองากร คลเัสนิคา้ท่าองากาศวานสุ รรณภูม ิช ัน้ 1





การน ารถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวผ่านด่านพรมแดนทางบก

การพจิารณาององกใบองนุญาต (หรืองวกเ น้ใบองนุญาต) น ารถเขา้มาในราชองาณาจกัรเป็นการชั ่ครา  ตลองดจนเเือ่งนไขในการองนุญาต เช่น เองกสารประกองบการพจิารณา 

ประเภทรถที่จะองนุญาต หรืองเสน้ทาเในการใชร้ถเป็นไปตามที่กรมการขนสเ่ทาเบกก าหนด

1.     หลกัการ

ผูเ้ดนิทาเหรืองนกัท่องเเที่ว ที่เดนิทาเเขา้มาในราชองาณาจกัร โดววานพาหนะที่จดทะเบวีนต่าเประเทศผา่นด่านพรมแดนทาเบก สามารถปฏิบตัิพธิกีารศุลกากร

โดวการจดัท าใบขนสนิคา้พเิศษเพื่องน าวานพาหนะดเักลา่ เขา้มาในราชองาณาจกัรเป็นการชั ่ครา  ณ ที่ท  าการของเเจา้หนา้ที่ศุลกากรบริเ ณด่านพรมแดนทาเบก และ

จะตอ้งเน าวานพาหนะนัน้กลบัององกไปภาวในระวะเ ลาที่ก าหนด*

2.      เองกสาร/หลกัฐานประกองบการจดัท าใบขนสนิคา้พเิศษ

2.1 เองกสารทะเบวีนรถหรืองเองกสารองื่นที่น่าเชื่องถอืง และในกรณีผูเ้ดนิทาเมไิดเ้ป็นเจา้ของเรถ จะตอ้งเมหีนเัสอืงมองบอง านาจจากเจา้ของเรถที่แสดเเจตนาองนุญาตใหผู้เ้ดนิทาเน า

วานพาหนะนัน้เขา้มาในราชองาณาจกัรเป็นการชั ่ครา 

2.2 หนเัสอืงเดนิทาเ (Passport) ของเผูเ้ดนิทาเที่ประสเคจ์ะน าวานพาหนะเขา้มาในราชองาณาจกัรที่ผา่นการประทบัตราตร จคนเขา้เมอืงเแล ้ (กรณีผูเ้ดนิทาเมี

สญัชาติไทวใหว้ื่นเองกสารหลกัฐานรบัรองเถิ่นที่องวู่ในต่าเประเทศ หรืองการประกองบองาชีพในต่าเประเทศ หรืองการสมรสกบัคู่สมรสต่าเประเทศ หรื องการศึกษาองวู่ใน

ต่าเประเทศ เพื่องใชป้ระกองบการพจิารณาด ้ว)

2.3 หนเัสอืงองนุญาตน ารถเขา้มาใชใ้นราชองาณาจกัรเป็นการชั ่ครา ซึเ่ององกโดวกรมการขนสเ่ทาเบก**



วกเ น้ 

2.3.1 รถของเประเทศที่มคี ามตกลเดา้นการขนส่เทาเถนน ไดแ้ก่ มาเลเซีว สเิคโปร ์และ สปป. ลา 

2.3.2 รถประจ าถิ่น คือง รถของเประเทศที่ไม่มคี ามตกลเดา้นการขนส่เทาเถนน องนัไดแ้ก่ กมัพูชา และเมวีนมา ซึ่เไดน้ ารถเขา้ององกทาเจุดผ่านแดนทาเบกเพื่องกิจธุระเป็นประจ า 

เช่น ซื้องสนิคา้องุปโภคบริโภค การรกัษาพวาบาล การศึกษา เป็นตน้

2.3.3 รถที่น าเขา้มาตามค ามร่ มมอืงระห ่าเรฐับาลไทวกบัรฐับาลของเประเทศนัน้



3.    ข ัน้ตอนการปฏิบตัิพิธีการ

3.1 ผูเ้ดินทาเน าวานพาหนะที่ประสเคจ์ะน าเขา้ช ั ่ครา พรอ้งมเองกสารตามขอ้ง 2. มาติดต่องเจา้หนา้ที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดนทาเบก เพื่องใหเ้จา้หนา้ที่ตร จสองบ

3.2 เมือ่งเจา้หนา้ที่ศุลกากรไดต้ร จสองบแล ้ หากเห็น ่าครบถ ้นถกูตอ้งเจะท าการบนัทกึขอ้งมลูและององกใบขนสนิคา้พเิศษส าหรบัวานพาหนะที่น าเขา้มาในราชองาณาจกัร

เป็นการช ั ่ครา  แล ้มองบใหผู้เ้ดินทาเเก็บไ เ้ป็นหลกัฐาน

3.3 ผูเ้ดินทาเจะตอ้งเน าวานพาหนะที่ไดน้ าเขา้มานัน้ กลบัององกไปภาวในระวะเ ลาที่ก  าหนด โดวเมือ่งผูเ้ดินทาเเดินทาเมาวเัด่านพรมแดนทาเบก (ไม่ ่าจะเป็นด่าน

พรมแดนเดีว กบัที่ไดน้ าวานพาหนะเขา้มาหรืองไม่ก็ตาม) จะตอ้งเน าวานพาหนะพรอ้งมใบขนสนิคา้พเิศษที่เจา้หนา้ที่ศุลกากรไดม้องบไ ใ้หใ้นขอ้ง 3.2 มองบแก่เจา้หนา้ที่ศุลกากรเพือ่ง

ตร จสองบ

3.4 เมือ่งเจา้หนา้ที่ศุลกากรตร จสองบแล ้ หากพบ ่าวานพาหนะที่จะน ากลบัององกไปนัน้ถูกตอ้งเตรเกบัราวละเองีวดในใบขนสนิคา้พิเศษที่ไดจ้ดัท าไ ใ้นขอ้ง 3.2 และไม่

เกินระวะเ ลาที่ก  าหนด ก็จะองนุญาตใหว้านพาหนะนัน้ผ่านด่านพรมแดนเพือ่งกลบัององกไปนองกราชองาณาจกัร แต่หากพบ ่าการน าเขา้มาเกนิระวะเ ลาที่ก  าหนด จะท าการเปรีวบเทีวบ

ปรบั นัละ 1,000 บาท นบัต ัเ้แต่ นัที่พน้ก าหนดแต่ร มแล ้ไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีที่พบ ่าวานพานะที่จะน ากลบัององกไปไม่ถูกตอ้งเตรเตามใบขนสนิคา้พเิศษที่ไดจ้ดัท าไ ห้รืองผูเ้ดินทาเมเีจตนาที่จะไม่น าวานพาหนะกลบัององกไป กรมศุลกากรจะ

ด าเนินการสบืส นและติดตามต ัผูเ้ดินทาเมาด าเนินการทาเกฎหมาวต่องไป

หมาวเหตุ

*ระวะเ ลาที่ก  าหนด ขึ้นองวู่กบัเเือ่งนไขระวะเ ลาที่ส  านกัเานตร จคนเขา้เมอืงเจะพิจารณาองนุญาตใหผู้เ้ดินทาเที่ถืองหนเัสอืงเดินทาเสญัชาติใดสามารถพ านกัองวู่ในราชองาณาจกัรเป็นเ ลา

เท่าใด

**หลกัเกณฑ ์ธีิการและเเือ่งนไขในการขององนุญาตเป็นไปตามที่กรมการขนส่เทาเบกก าหนดศึกษาขอ้งมลูเพิม่เตมิไดท้ี่ https://www.dlt.go.th/





การน ายานพาหนะส่วนบุคคลเขา้/ออก ชัว่คราว ทางเรือ

รถวนต ์รถจกัรวานวนต ์เรืองส  าราญและกีฬา หรืองเรืองประมเที่เจา้ของเน าเขา้มาพรอ้งมกบัตนเป็นการช ั ่ครา และจะส่เกลบัององกไปนองกราชองาณาจกัรภาวใน 1-2 เดืองน

แต่ท ัเ้น้ีไม่เกิน 6 เดืองน (ตาม ตัถุประสเคท์ี่น าเขา้มาเพื่องการท่องเเที่ว ) จะไดร้บัการวกเ น้องากร โดวผูท้ี่ประสเคจ์ะน าวานพาหนะส่ นบุคคลประเภทรถวนต ์รถจกัรวานวนต ์เรือง

ส าราญและกีฬา หรืองเรืองประมเเขา้มาพรอ้งมกบัตนเองเเป็นการช ั ่ครา  ตอ้งเปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเเือ่งนไข ที่กรมศุลกากรก าหนดไ ใ้หค้รบถ ้น

เอกสารที่ควรจดัเตรียมในการน าเขา้ยานพาหนะส่วนบุคคลชัว่คราว

-ค ารอ้งเของปฏิบตัิพิธีการน ารถเขา้มาเพือ่งการท่องเเทีว่ เป็นการช ั ่ครา 

-ทะเบีวนวานพาหนะ

-บตัรประจ าต ั หรืองหนเัสอืงเดินทาเของเผูค้ บคุมวานพาหนะตอ้งเไดร้บัการตร จลเตราประเภทท่องเเที่ว  (Tourist Visa : TR) และใบขบัขีน่านาชาติ

-หนเัสอืงมองบอง านาจ กรณีผูค้ บคุมวานพาหนะมใิช่เจา้ของเ

-ใบตราส่เสนิคา้

-หลกัฐานการซื้องขาว เช่น Proforma Invoice, Invoice

-ส าเนาหนเัสอืงรบัรองเนิติบุคคล

-สญัญาประกนัการส่เกลบั

-เองกสารองื่นๆ (ถา้ม)ี-



การประกนัและการค ้าประกนั

ผูน้ าเขา้สามารถ าเเเนิประกนัด ้วเเนิสด หรืองหนเัสอืงค า้ประกนัของเธนาคารหรืองบุคคล แต่กรณีที่ผูน้ าเขา้ไม่สามารถหาประกนัดเักล่า ไดจ้ริเ องาจผ่องนผนัใหค้ า้

ประกนัตนเองเได ้

ในกรณีที่ผูน้ าเขา้ไม่สามารถจะ าเประกนัด ้วเเนิสด หรืองหนเัสอืงค า้ประกนัของเธนาคารไดจ้ริเๆ องาจของใหส้ถานทูตรบัรองเเพื่องกรมศุลกากรใชป้ระกองบการพจิารณาองนุมตัิใหผู้น้ าเขา้คา้

ประกนัตนเองเได ้

การก าหนดเเนิประกนัและเเนิค า้ประกนั กรมศุลกากรจะก าหนดโดวถืองตามราคาบ กค่าภาษอีงากรทุกประเภทของเรถที่น าเขา้เป็นวองดเเนิประกนั

ผูน้ าเขา้น าหลกัฐานการ าเประกนั มาแสดเต่องเจา้หนา้ที่ศุลกากร-เจา้หนา้ทีจ่ะตร จวานพาหนะและสิเ่ติดต ัผูโ้ดวสาร เมือ่งเสร็จสิ้นแล ้จะมองบส าเนา คู่ฉบบัใบขนสนิคา้พิเศษใหผู้ ้

น าเขา้ไ  ้1 ฉบบั เพื่องใชก้  ากบัวานพาหนะและแสดเต่องเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรเมือ่งน าวานพาหนะององกไปนองกราชองาณาจกัร

ข ัน้ตอนการปฏิบตัิพิธีการส่งออกยานพาหนะส่วนบุคคล

ผูส่้เององกวื่นส  าเนาใบขนสนิคา้พิเศษที่กรมศุลกากรององกใหข้ณะน าเขา้แก่เจา้หนา้ที่ศุลกากร ณ จุดตร จปล่องวที่ส  านกัเานหรืองด่านที่ท  าการส่เององก

เจา้หนา้ที่จะตร จวานพาหนะและสิเ่ของเติดต ัผูโ้ดวสาร เมือ่งเสร็จสิ้นแล ้จะไดท้  าการบนัทึกการส่เององกเพื่องตดับญัชีที่ไดล้เทะเบีวนไ ใ้นคองมพ ิเตองรแ์ละจะถองนประกนัทณัฑบ์นที่

ผูน้ าเขา้ท  าไ ก้บักรมศุลกากรขณะน าเขา้ (กรณี าเค า้ประกนัด ้วเเนิสดหรืองหนเัสอืงธนาคาร)



กรณีผูน้ าเขา้ไม่น ารถกลบัออกไปในระยะเวลาทีก่ าหนด

หากผูน้ าเขา้ไม่น ารถกลบัององกไปในระวะเ ลาทีก่  าหนดไ ใ้นสญัญาประกนัทณัฑบ์น กรมศุลกากรจะบเัคบัสญัญาทณัฑบ์นเตม็จ าน นทีก่  าหนดไ โ้ดวไม่มีการลดหว่องนท ัเ้สิ้น

การบงัคบัตามสญัญาประกนั

เมื่องครบก าหนดตามทีร่ะบไุ ใ้นสญัญาประกนัหรืองผูน้ าของเเขา้ไดแ้สดเค ามจ านเก่องนครบก าหนดดเักล่า  ่า ไม่ประสเคจ์ะน ารถกลบัององกไป กรมศุลกากรจะบเัคบัสญัญาประกนัเตม็ตาม

จ าน นทีก่  าหนดไ โ้ดวไม่มีการลดหว่องนใดๆ ท ัเ้สิ้น

กรณีทีม่ีผูน้ ารถวนต ์หรืองรถจกัรวานวนตเ์ขา้มาในราชองาณาจกัรเป็นการชั ่ครา และจะน ากลบัององกไป แต่น ากลบัององกไปไม่ทนัภาวในเ ลาทีก่  าหนดตามทีร่ะบไุ ใ้นสญัญาประกนัโดวไม่มี

เจตนาฝ่าฝืนการปฏิบตัติามสญัญาประกนันัน้ ผูน้ าเขา้จะตอ้งเถูกบเัคบัสญัญาประกนัทณัฑบ์น นัละ 1,000 บาท นบัจาก นัทีค่รบก าหนดในสญัญาประกนัแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีผูน้ าเขา้ตอ้งเการของขวาวเ ลาการน ารถององกนองกประเทศไทวตามทีร่ะบไุ ใ้นสญัญาประกนัทณัฑบ์น ก็สามารถของขวาวเ ลากบักรมศุลกากรไดอ้งีกโดวมรีะวะเ ลาในการน าเขา้ไม่เกิน

ก ่าทีไ่ดร้บัองนุญาตขวาวเ ลาใหพ้ านกัองาศวัองวู่ในประเทศไทวจากส านกัเานตร จคนเขา้เมืองเ แต่ร มระวะเ ลาแล ้ ตอ้งเไม่เกิน 6 เดืองนนบัแต่ นัน าเขา้ เ น้แต่ในกรณีที่จ  าเป็น เช่น เคร่ืองเวนตเ์สวี หรือง

รถวนตถ์ูกชนตอ้งเเสวีเ ลาในการซ่องม ก็องาจขวาวเ ลาององกไปใหเ้กินก ่า 6 เดืองนได ้แต่ร มแล ้ ตอ้งเไม่เกิน 8 เดืองน นบัแต่ นัน าเขา้ โดววื่นของขวาวเ ลา ณ ด่านศุลกากรหรืองส านกัเานศุลกากร

ส าหรบั "เรืองส าราญและกีฬา" หมาวถึเ เรืองทีใ่ชส้  าหรบัหาค ามส าราญ หรืองเรืองทีใ่ชเ้พือ่งการเล่นกีฬาโดวเฉพาะ และไม่ไดใ้ชเ้พือ่งการคา้ การทหาร หรืองการคน้ค า้ทาเ ทิวาศาสตร ์ เรืองสา

ราญและกีฬา หรืองเรืองประมเทีเ่ขา้มาจากประเทศนัน้นาวเรืองจะตอ้งเมาราวเานเรืองเขา้เช่นเดีว กบัเรืองท ัเ้หลาวทีม่าจากต่าเประเทศ ส่ นเรืองสาราญและกีฬา หรืองเรืองประมเทีเ่ดินทาเไปต่าเประเทศ จะตอ้งเวื่น

ใบส าแดเราวเานเรืองององก และของรบัใบปล่องวเรืองขาององกจากกรมศุลกากรด ้ว



รายช่ือประเทศท่ีไดร้บัการยกเวน้ตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว


