(หน ้า A)

ศุลกากรญี่ปุน

ใบศุลกากร

แบบฟอรมศุลกากร C หมายเลข 5360-I

ํ แดงสมภาระติ
ั
ั
ใบสา
ดต ัวและสมภาระแยกส่
ง
กรุณากรอกข ้อมูลตามหัวข ้อด ้านล่างและด ้านหลังเอกสารนี แล ้วยืนต่อเจ ้าหน ้าทีศุลกากร
กรณีทผู
ี ้เดินทางเข ้ารับการตรวจพร ้อมกันทังครอบครัว ให ้ตัวแทนยืนเอกสารเพียง 1 ชุด
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หมายเลขเที่ยวบิน
วันที่เดินทางมาถึง
ประเทศญี่ป ุน

ปี

เดือน

วันที
ชื่อ/ชื่อกลาง

นามสกุล
ชือสกุล

ทีอยูใ่ นญีปุ่น
(ทีพ ัก)

โทร

)

(

สัญชาติ

อาชีพ

ว ันเดือนปี เกิด ปี

เดือน

วันที

เลขทีหน ังสือ
จํานวนสมาชิกใน
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ึ
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ึ
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คน 6 ปี ขนไป-ตํ

คน
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*กรุณาตอบคําถามตอไปนี้โดยทําเครื่องหมาย "✓" ลงในชอง □
มี

1. คุณนําสิงเหล่านีเข้ามาในประเทศญีปุ่นหรือไม่

ไม่ม ี

① ยาเสพติด อาวุธปน วัตถุระเบิด สิ่งของตองหามนําเขาญี่ปุน เปนตน
(ดูขอ 1 ในหนา B)
② ผลิตภัณฑเนื้อสัตว ผัก ผลไม สัตวและพืชที่จํากัดการนําเขา
ประเทศญี่ปุน เปนตน (ดูขอ 2 ในหนา B)
③ ทองคําแทง หรือ ทองรูปพรรณ
④ สินคาที่ซื้อ ของฝาก ของกํานัล อื่นๆ ที่เกินขอบขายการยกเวนภาษี
(ดูขอ 3 ในหนา B)
⑤ สินคาเชิงพาณิชย ตัวอยางสินคา
⑥ สิ่งของที่รับฝากจากผูอื่น (รวมถึงอุปกรณขนสง เชน
กระเปาเดินทาง หรือสิ่งของที่ไดรับฝากโดยไมบอกเหตุผล)

*หากตอบวา "มี" ในขอใดขอหนึ่งดานบนนี้ ใหกรอก "ขอมูลสิ่งของที่นําติดตัว
เขาประเทศญี่ปุน" ในหนา B
มี

2. คุณมีเงินสด เช็ คหรือตวส
ั ัญญาใช้เงินทีมีมูลค่าเกิน
1,000,000 เยน หรือโลหะมีคา
่ ทีมีนําหน ักเกิน 1 กิโลกร ัม
หรือไม่

ไม่ม ี

*หากตอบว่า "มี" กรุณายืนเอกสาร "DECLARATION OF CARRYING OF
MEANS OF PAYMENT, ETC." (ใบแจ ้งการส่งออก/นํ าเข ้าสัมภาระติดตัวซึง
ใช ้เป็ นการชําระเงิน) เพิมเติม
ี น
ื ๆ เช่น ส่งทางไปรษณีย ์
3. ส ัมภาระแยกส่ง คุณมีส ัมภาระทีแยกส่งด้วยวิธอ
(รวมถึงส ัมภาระย้ายถินฐาน) นอกเหนือจากส ัมภาระติดต ัว
ขณะเดินทางเข้าประเทศญีปุ่นหรือไม่

มี

（

จํานวน
ชิ้น

）

ไม่มี

ิ
นํ าติดตัวขณะเดิน
*หากตอบว่า "มี" กรุณายืนใบสําแดงนี 2 ชุด ระบุสงของที
ทางเข ้าประเทศญีปุ่ นลงในหน ้า B ต่อเจ ้าหน ้าทีศุลกากร และรับการยืนยันจากด่าน
ศุลกากร (เฉพาะสิงของทีนํ าเข ้าภายใน 6 เดือนหลังจากเดินทางเข ้าประเทศญีปุ่ น)
จําเป็ นต ้องใช ้ใบสําแดงทีได ้รับการยืนยันจากเจ ้าหน ้าทีในการนํ าเข ้าสัมภาระแยก
ส่งผ่านด่านศุลกากร)

<ข้อควรระว ัง>
การนํ าสัมภาระติดตัว หรือสัมภาระแยกส่ง ซึงเป็ นสินค ้าทีซือเมือเดินทางออกและ
เมือเดินทางถึงต่างประเทศหรือประเทศญีปุ่ น หรือสิงของทีรับฝากจากผู ้อืน ฯลฯ
เข ้าประเทศญีปุ่ น กฎหมายกําหนดให ้แจ ้งต่อศุลกากร และรับการตรวจสอบทีจําเป็ น
กรณีทมี
ี การกระทําทุจริต เช่น แจ้งไม่ครบ หรือแจ้งข้อมูลอ ันเป็นเท็จ อาจ
ได้ร ับการลงโทษ

ข ้าพเจ ้ายืนยันว่าข ้อมูลทีกรอกลงในใบสําแดงนีถูกต ้องและสมบูรณ์
ลายมือชือ

(หน ้า B)

*

กรุณากรอกขอมูลสิ่งของที่นําติดตัวเขาประเทศญี่ปุนลงในชอง
ดานลางนี้ (ผูที่ตอบวา “ไมมี ” ทุกขอในหัวขอ 1 และ 3 ในหนา A
ไมจําเปนตองกรอกหนานี้ )
(หมายเหตุ) ชอง “รายการอื่น ๆ” จะไมจําเปนตองกรอกเฉพาะกรณีที่
เปนสิ่งของที่ซื้อ หรืออื่น ๆ เพื่อการใชสว
 นตัวของเจาตัวผูเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนผูยื่นเอกสารนี้ (รวมถึงครอบครัวที่รวมเดินทาง)
โดยมูลคาในตลาดตางประเทศตอ 1 รายการรวมไมเกิน 10,000 เยน
และไมจําเปนตองกรอกขอมูลสัมภาระแยกสง

เครืองดืมแอลกอฮอล์

ยาสูบ
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บุหรี

มวน
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ซิการ์

มวน

อืน ๆ
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นํ าหอม
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*ช่องสําหรับ
เจ ้าหน ้าทีศุลกากร

ออนซ์

จํานวน

มูลค่า

*ช่องสําหรับเจ ้าหน ้าทีศุลกากร
เยน

ิ
องห้ามนําเข้าประเทศญีปุ่น (ต ัวอย่าง)
1. สงของต้
(1) ยาเสพติด ยาทางจิตเวช กัญชา ฝิ น สารกระตุ ้น MDMA ยาทีได ้รับการระบุ เป็ นต ้น
(2) อาวุธปื น เช่น ปื นพก รวมถึงกระสุนปื นและชินส่วนของปื น
(3) วัตถุระเบิด ดินปื น วัตถุดบ
ิ อาวุธเคมี เชือโรค เช่น โรคแอนแทรกซ์ เป็ นต ้น
(4) เงินตราปลอม ธนบัตรปลอม เช็คหรือบัตรเครดิตปลอม เป็ นต ้น
(5) สิงพิมพ์อนาจาร DVD ลามกอนาจาร สือลามกอนาจารเด็ก เป็ นต ้น
ิ ทางปั ญญา เช่น สินค ้าแบรนด์เนมปลอม สินค ้าเถือน
(6) สิงของทีละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
เป็ นต ้น

ิ
2. สงของที
จําก ัดการนําเข้าประเทศญีปุ่น (ต ัวอย่าง)
(1) ปื นล่าสัตว์ ปื นอัดลม และอาวุธดาบ เช่น ดาบญีปุ่ น
(2) สัตว์และพืชทีจํากัดการนํ าเข ้าตามอนุสัญญาว่าด ้วยการค ้าระหว่างประเทศซึงชนิดสัตว์
ป่ าและพืชป่ าทีใกล ้สูญพันธุ์ (CITES) รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชเหล่านัน (เช่น จระเข ้
งู เต่า งาช ้าง กลินชะมด กระบองเพชร เป็ นต ้น)
(3) สัตว์และพืชทีมีชวี ต
ิ ผลิตภัณฑ์จากเนือสัตว์ (รวมถึงไส ้กรอกและอาหารแปรรูปแห ้ง) ผัก
ผลไม ้ ข ้าวสาร หรืออืน ๆ ทีต ้องได ้รับการตรวจพิสจ
ู น์โรคล่วงหน ้า
*จําเป็ นต ้องผ่านการตรวจสอบทีด่านกักกันสัตว์และพืชล่วงหน ้า

3. ขอบข่ายการยกเว้นภาษี (ต่อคน ยกเว้นลูกเรือ)
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 ขวด (คํานวณเปน 760 มล. ตอ 1 ขวด)
- บุหรี่กระดาษ 200 มวน (ไมแยกเปนประเภทที่ผลิตในตางประเทศหรือในญี่ปุน)
*ไมมีการยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบใหแกผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป
- สินคาที่มูลคาในตลาดตางประเทศรวมไมเกิน 200,000 เยน
(เฉพาะส่ิงของที่ผูเดินทางเขาประเทศญี่ปุนใชสวนตัวเทาน้ัน)
*มูลคาในตลาดตางประเทศหมายถึงราคาขายปลีก (ราคาที่ซื้อ) ปกติในตางประเทศ

*กรณีที่สน
ิ คา 1 ชิ้นมีมูลคาเกิน 200,000 เยน จะเรียกเก็บภาษีโดยคํานวณจากมูลคาทั้งหมด
*สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 ป จะไดรับการยกเวนภาษีเฉพาะของเลนที่เด็กใชเองเทานั้น

ขอบคุณทีให้ความร่วมมือกรอกใบสําแดงส ัมภาระติดต ัวและส ัมภาระแยกส่งฉบ ับนี
กฎหมายระบุให้ผท
ู ้ เดิ
ี นทางเข้า (กล ับสู)่ ประเทศญีปุ่นทุกคนจําเป็นต้องยืนใบสําแดงนีต่อ
เจ้าหน้าทีศุลกากร โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจสอบศุลกากรในขนตอนต่
ั
อไป

