
(หนา้ A) ศุลกากรญี่ปุน

ใบศลุกากร แบบฟอรมศุลกากร C หมายเลข 5360-I

คน คน คน

（
จํานวน

ชิ้น ）

*หากตอบวา่ "ม"ี กรุณายนืใบสําแดงน ี2 ชดุ ระบสุงิของทนํีาตดิตัวขณะเดนิ
ทางเขา้ประเทศญปีุ่ นลงในหนา้ B ตอ่เจา้หนา้ทศีลุกากร และรับการยนืยันจากดา่น
ศลุกากร (เฉพาะสงิของทนํีาเขา้ภายใน 6 เดอืนหลังจากเดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ น)
 จําเป็นตอ้งใชใ้บสําแดงทไีดรั้บการยนืยันจากเจา้หนา้ทใีนการนําเขา้สัมภาระแยก
สง่ผา่นดา่นศลุกากร)

<ขอ้ควรระวงั>
การนําสัมภาระตดิตัว หรอืสัมภาระแยกสง่ ซงึเป็นสนิคา้ทซีอืเมอืเดนิทางออกและ
เมอืเดนิทางถงึตา่งประเทศหรอืประเทศญปีุ่ น หรอืสงิของทรัีบฝากจากผูอ้นื ฯลฯ 
เขา้ประเทศญปีุ่ น กฎหมายกําหนดใหแ้จง้ตอ่ศลุกากร และรับการตรวจสอบทจํีาเป็น
 กรณีทมีกีารกระทาํทจุรติ เชน่ แจง้ไมค่รบ หรอืแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ อาจ
ไดร้บัการลงโทษ

*กรุณาตอบคําถามตอไปนี้โดยทําเครื่องหมาย "✓" ลงในชอง □

1. คุณนําสงิเหลา่นเีขา้มาในประเทศญปีุ่ นหรอืไม่ มี ไมม่ี

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" ในขอใดขอหนึ่งดานบนน้ี ใหกรอก "ขอมูลสิ่งของที่นําติดตัว
เขาประเทศญี่ปุน" ในหนา B

ขา้พเจา้ยนืยันวา่ขอ้มลูทกีรอกลงในใบสําแดงนถีกูตอ้งและสมบรูณ์

　ลายมอืชอื

2. คุณมเีงนิสด เช็คหรอืตวัสญัญาใชเ้งนิทมีมีูลคา่เกนิ 
1,000,000 เยน หรอืโลหะมคีา่ทมีนํีาหนกัเกนิ 1 กโิลกรมั
หรอืไม่

มี ไมม่ี

*หากตอบวา่ "ม"ี กรุณายนืเอกสาร "DECLARATION OF CARRYING OF 
MEANS OF PAYMENT, ETC." (ใบแจง้การสง่ออก/นําเขา้สัมภาระตดิตัวซงึ
ใชเ้ป็นการชําระเงนิ) เพมิเตมิ

3. สมัภาระแยกสง่  คณุมสีมัภาระทแียกสง่ดว้ยวธิอีนื ๆ เชน่ สง่ทางไปรษณีย ์
(รวมถงึสมัภาระยา้ยถนิฐาน) นอกเหนอืจากสมัภาระตดิตวั
ขณะเดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นหรอืไม่

มี ไมม่ี

เลขทหีนงัสอื
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่เดินทางมา
พรอมกัน

20 ปีขนึไป 6 ปีขนึไป-ตํากวา่ 20 ปี ตํากวา่ 6 ปี

)

สัญชาติ

วนัเดอืนปีเกดิ ปี เดอืน วันที

อาชีพ

ชอืสกลุ

นามสกลุ ชื่อ/ชื่อกลาง

ทอียูใ่นญปีุ่ น
(ทพีกั)

โทร (

วันที่เดินทางมาถึง
ประเทศญี่ปุน ปี    เดอืน วันที

ใบสาํแดงสมัภาระตดิตวัและสมัภาระแยกสง่
กรณุากรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ดา้นลา่งและดา้นหลังเอกสารน ีแลว้ยนืตอ่เจา้หนา้ทศีลุกากร
กรณทีผีูเ้ดนิทางเขา้รับการตรวจพรอ้มกนัทังครอบครัว ใหตั้วแทนยนืเอกสารเพยีง 1 ชดุ

หมายเลขเที่ยวบิน ประเทศตน้
ทาง



*

ขวด

มวน

กลอ่ง

มวน

กรัม

ออนซ์

(หนา้ B)

กรุณากรอกขอมูลสิ่งของที่นําติดตัวเขาประเทศญี่ปุนลงในชอง
ดานลางนี้ (ผูที่ตอบวา “ไมมี ” ทุกขอในหวัขอ 1 และ 3 ในหนา A 
ไมจําเปนตองกรอกหนานี้ )
(หมายเหต)ุ ชอง “รายการอื่น ๆ” จะไมจําเปนตองกรอกเฉพาะกรณีที่
เปนสิ่งของที่ซื้อ หรืออื่น ๆ เพื่อการใชสวนตวัของเจาตัวผูเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุนซึ่งเปนผูยื่นเอกสารนี้ (รวมถึงครอบครัวที่รวมเดินทาง) 
โดยมูลคาในตลาดตางประเทศตอ 1 รายการรวมไมเกิน 10,000 เยน 
และไมจําเปนตองกรอกขอมูลสัมภาระแยกสง

เครอืงดมืแอลกอฮอล์

ยาสบู

บหุรี

ซกิาร์

อนื ๆ

นําหอม

รายการอนื ๆ จํานวน มลูคา่

*ชอ่งสาํหรับเจา้หนา้ทศีลุกากร
　เยน

1. สงิของตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศญปีุ่ น (ตวัอยา่ง)

(1) ยาเสพตดิ ยาทางจติเวช กญัชา ฝิน สารกระตุน้ MDMA ยาทไีดรั้บการระบ ุเป็นตน้
(2) อาวธุปืน เชน่ ปืนพก รวมถงึกระสนุปืนและชนิสว่นของปืน
(3) วัตถรุะเบดิ ดนิปืน วัตถดุบิอาวธุเคม ีเชอืโรค เชน่ โรคแอนแทรกซ ์เป็นตน้
(4) เงนิตราปลอม ธนบัตรปลอม  เชค็หรอืบัตรเครดติปลอม เป็นตน้
(5) สงิพมิพอ์นาจาร DVD ลามกอนาจาร สอืลามกอนาจารเด็ก เป็นตน้
(6) สงิของทลีะเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ สนิคา้แบรนดเ์นมปลอม สนิคา้เถอืน 
เป็นตน้

*ชอ่งสําหรับ
เจา้หนา้ทศีลุกากร

บหุรไีฟฟ้า

2. สงิของทจํีากดัการนําเขา้ประเทศญปีุ่ น (ตวัอยา่ง)

(1) ปืนลา่สัตว ์ปืนอัดลม และอาวธุดาบ เชน่ ดาบญปีุ่ น
(2) สัตวแ์ละพชืทจํีากดัการนําเขา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซงึชนดิสัตว์
ป่าและพชืป่าทใีกลส้ญูพันธุ ์(CITES) รวมถงึผลติภัณฑจ์ากสัตวแ์ละพชืเหลา่นัน (เชน่ จระเข ้
 ง ูเตา่ งาชา้ง กลนิชะมด กระบองเพชร เป็นตน้)
(3) สัตวแ์ละพชืทมีชีวีติ ผลติภัณฑจ์ากเนอืสัตว ์(รวมถงึไสก้รอกและอาหารแปรรูปแหง้) ผัก
ผลไม ้ขา้วสาร หรอือนื ๆ ทตีอ้งไดรั้บการตรวจพสิจูนโ์รคลว่งหนา้

*จําเป็นตอ้งผา่นการตรวจสอบทดีา่นกกักนัสัตวแ์ละพชืลว่งหนา้

3. ขอบขา่ยการยกเวน้ภาษ ี(ตอ่คน ยกเวน้ลกูเรอื)

ขอบคณุทใีหค้วามรว่มมอืกรอกใบสาํแดงสมัภาระตดิตวัและสมัภาระแยกสง่ฉบบัน ี
กฎหมายระบุใหผู้ท้เีดนิทางเขา้ (กลบัสู)่ ประเทศญปีุ่ นทกุคนจําเป็นตอ้งยนืใบสาํแดงนตีอ่
เจา้หนา้ทศีลุกากร โปรดใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบศลุกากรในขนัตอนตอ่ไป

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 ขวด (คํานวณเปน 760 มล. ตอ 1 ขวด)

- บุหรี่กระดาษ 200 มวน (ไมแยกเปนประเภทที่ผลิตในตางประเทศหรือในญ่ีปุน)

*ไมมีการยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบใหแกผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 
- สินคาที่มูลคาในตลาดตางประเทศรวมไมเกิน 200,000 เยน
(เฉพาะส่ิงของที่ผูเดินทางเขาประเทศญี่ปุนใชสวนตัวเทาน้ัน)
*มูลคาในตลาดตางประเทศหมายถึงราคาขายปลีก (ราคาที่ซื้อ) ปกติในตางประเทศ
*กรณีที่สนิคา 1 ชิ้นมีมูลคาเกิน 200,000 เยน จะเรียกเก็บภาษีโดยคํานวณจากมูลคาทั้งหมด
*สาํหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 ป จะไดรับการยกเวนภาษีเฉพาะของเลนท่ีเด็กใชเองเทาน้ัน


