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คำานำา –  

กำาลังจะไปต่างประเทศหรือ?
ท่านเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 29 ล้านคนที่กำาลังเตรียมตัวจะเดินทางผ่าน 

สนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้หรือไม่?

ถ้าท่านคือนักเดินทางนั้น คู่มือนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวสำาหรับการเดินทางของท่านและ 

ให้ความรู้แก่ท่านว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อท่านต้องผ่าน Customs and Border  

Protection ที่สนามบินหรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที ่Customs and Border  

Protection มีบทบาทสำาคัญในการปกป้องคุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจาก  

สินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตรายรวมทั้งคนที่ไม่ได้รับอนุญาต 

พวกเขา:

•	 ตรวจหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเมื่อท่านเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศ 

ออสเตรเลีย

•	 ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการจากไปของนักเดินทาง

•	 สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและกระเป๋าเดินทางของเขาเพื่อหา 

ของต้องห้ามหรือต้องกำากัด 

•	 ตรวจค้นเครื่องบินเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องกำากัด 

•	 ยึดของต้องห้ามหรือต้องกำากัด

•	 เดินตรวจบริเวณลานสนามบินและบริเวณจัดการกระเป๋าเดินทางเพื่อตรวจตราและ 

ค้นหากิจกรรมด้านอาชญากรรม 

•	 ใช้สุนัขตรวจค้นพันธุ์ลาบราดอร์เพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้อง 

กำากัดตามกระเป๋าของผู้คน

•	 เก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆสำาหรับสินค้าที่นำาเข้า

Customs and Border Protection ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายอย่างเพื่อสืบค้น 

หากิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและท่าเรือ  

รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา 

นอกจากนั้น Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF  

Biosecurity) ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและท่าเรือด้วย ท่านจะต้องได้รับการตรวจ 

และอนุญาตให้ผ่านจากเจ้าหน้าที ่DAFF Biosecurity เมื่อท่านเดินทางมาถึง 

ออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ DAFF Biosecurity ยังทำางานที่สนามบินและท่าเรือด้วยเพื่อ 

ทำาให้แน่ใจว่าท่านจะไม่นำาสิ่งของใดที่อาจเป็นเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของ 

ออสเตรเลีย 



2 3

ก่อนที่ท่านจะไป

1. โปรดทำาให้แน่ใจว่า ท่านไปที่เว็บไซท์ www.smartraveller.gov.au  
ก่อนการเดินทางของท่าน ไซท์นี้มีคำาแนะนำาที่จะช่วยให้การเดินทางไปต่าง 

ประเทศของท่านง่ายขึ้น 

2. อ่านคู่มือนี้เพื่อทำาให้แน่ใจว่าท่านไม่นำาของต้องห้ามหรือต้องกำากัดติดตัวไป 

ด้วย 

3. ถ้าท่านจะนำายาติดตัวไปเพื่อใช้เอง โปรดดูที่หน้า 12 ของคู่มือนี้ 

4. สอบถามแพทย์ประจำาตัวของท่านเพื่อค้นหาว่าท่านจำาเป็นต้องมีใบรับรอง 

แพทย์สำาหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) ก่อนเข้ามา 

ในออสเตรเลียหรือไม่ 

5. ทำาความเข้าใจเรื่องการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีที่ท่านมีสิทธิใน 

ออสเตรเลียและในจุดหมายปลายทางต่างประเทศของท่าน สำาหรับข้อมูล 

เพิ่มเติมโปรดดูที่หน้า 15 

6. เป็นการฉลาดรอบคอบ ที่จะล็อกกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและกระเป๋าเดินทางที ่

ถูกตรวจแล้วของท่าน 

http://www.smartraveller.gov.au
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การเดินทางออกจากออสเตรเลีย
เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย ท่านจะต้องแสดงพาสปอร์ต บัตรผู้โดยสารขาออกที ่

กรอกเรียบร้อยแล้ว และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที ่Customs and Border  

Protection นอกจากนั้น ท่านก็จะต้องเดินผ่านจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของ 

สนามบินด้วย 

การรักษาความปลอดภัยสำาหรับการเดินทาง 

โดยเครื่องบิน
เพื่อการรักษาความปลอดภัยสำาหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน มีข้อห้ามและข้อจำากัด 

เกี่ยวกับสิ่งของในกระเป๋าที่ท่านนำาติดตัวขึ้นเครื่องเมื่อท่านเดินทางเข้ามาหรือออกไปจาก 

ออสเตรเลีย ข้อห้ามข้อจำากัดรวมถึง อาวุธ ระเบิด ของมีคมและเครื่องมือ อุปกรณ์กีฬา 

บางอย่าง และของเหลวบางอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่ฉีดเป็นละอองจากกระป๋องอัดอากาศและ 

เจล (LAGs) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อห้ามข้อจำากัดด้านอาวุธ, LAGs หรือสิ่ง 

ของต้องห้ามอื่นๆ โปรดไปที่เว๊บไซท์ www.travelsecure.infrastructure.gov.au.

ข้อแนะนำ�

ไปถึงสนามบินก่อนกำาหนดเพื่อให้มีเวลามากพอในการเช็คอินกับสายการบินของ 

ท่าน กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจและอนุญาตจาก Customs and  

Border Protection และการรักษาความปลอดภัย และดำาเนินการเคลมเงินคืน 

ใดๆจากโครงการ Tourist Refund Scheme (TRS) 

ถ้าท่านมีของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าสูง เช่น คอมพิวเตอร์หรือกล้องที่ท่านนำาติดตัว

ไปด้วย ซึ่ง: 

1. ท่านตั้งใจจะนำากลับมาออสเตรเลีย 

2. ท่านไม่ต้องการเคลมขอเงินคืนจากโครงการ TRS และ 

3. ไม่ใช่สินค้าปลอดภาษี ท่านก็สามารถจดทะเบียนของเหล่านั้นในแบบฟอร์ม

ว่าด้วยสินค้าส่งออกในกระเป๋าผู้โดยสาร 

ของต่างๆจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในสำานักงาน Customs and  

Border Protection ที่จุดเดินทางออกนอกประเทศ 

แบบฟอร์ม (B263) อยู่ท่ีเว็บไซท์ของเรา www.customs.gov.au/site/

page4288.asp หรือจากสำานักงาน Customs and Border Protection  
ใดๆ เม่ือได้จดทะเบียนแล้ว ท่านก็ไม่จำาเป็นต้องแจ้งส่ิงของเหล่าน้ีกับ Customs  

and Border Protection อีกคร้ังเม่ือเดินทางกลับเข้าประเทศ โปรดเก็บแบบ 

ฟอร์มท่ีกรอกเสร็จแล้วไว้ใกล้ตัวเพ่ือแสดงแก่ Customs and Border 

Protection เม่ือท่านเดินทางกลับเข้าออสเตรเลีย 

http://www.customs.gov.au/site/page4288.asp
http://www.customs.gov.au/site/page4288.asp
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การเดินทางออกไปทางทะเล
ถ้าท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียทางทะเล ท่านจะได้รับการตรวจและอนุญาตที ่

ท่าเรือก่อนที่ท่านจะขึ้นเรือ ท่านจะต้องแสดงพาสปอร์ตและบัตรผู้โดยสารขาออกของ 

ท่านต่อ Customs and Border Protection สำาหรับการอนุญาตเดินทางขาออกตาม 

สถานที่และเวลาที่สายการเดินเรือกำาหนดไว้ 

การเดินทางออกไปโดยเรือยอชท์หรือเรือท่อง 

เที่ยวส่วนตัว
มีข้อกำาหนดด้านศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับการเดินทางออกจากออสเตรเลียโดย 

เรือยอชท์หรือเรือท่องเที่ยวส่วนตัว สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่  

www.customs.gov.au/site/page4260.asp

บัตรผู้โดยสารขาออกของท่านเป็นเอกสารด้านกฎหมาย มีบทลงโทษสำาหรับการ 

กรอกบัตรผู้โดยสารขาออกอย่างไม่ถูกต้อง หรือการแจ้งเท็จ 

โปรดจำ�ไว้ว่� – ถ้�สงสัย ให้แจ้งของนั้น 

http://www.customs.gov.au/site/page4260.asp
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การเดินทางมาถึงออสเตรเลีย 
ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้า 

ถ้าท่านถือ ePassport ของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์และมีอาย1ุ6 ปีหรือมากกว่านี้  

 ท่านก็มีสิทธิใช้ SmartGate เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินออสเตรเลีย SmartGate  
เปิดโอกาสให้ท่านดำาเนินการด้วยตัวเองในการควบคุมพาสปอร์ตด้วยการใช้ข้อมูล  
ePassport และเทคโนโลยีการจดจำาใบหน้า 

ผู้โดยสารอื่นๆทั้งหมดจะต้องแสดงพาสปอร์ตและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อย 

แล้วให้กับเจ้าหน้าที่ Customs and Border Protection เมื่อเดินทางมาถึงก่อนไป 

เก็บกระเป๋าเดินทาง 

จากนั้นนักเดินทางทุกคนจะต้องเดินไปที่จุดตรวจ Customs and Border Protection  
และ DAFF Biosecurity และทำาตามคำาสั่งของเจ้าหน้าที ่Customs and Border  

Protection หรือ DAFF Biosecurity

กระเป๋าของท่านอาจถูกเอ็กซเรย์หรือตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที ่Customs and Border  

Protection หรือ DAFF Biosecurity ซึ่งทำางานร่วมกันเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้าม  

ต้องกำากัดหรือที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งของที่อาจเสี่ยงอันตรายเช่นวัสดุจากสัตว์และพืช  

ท่านอาจถูกสอบถามโดยเจ้าหน้าที่และกระเป๋าของท่านอาจถูกตรวจค้น 

ในห้องโถงผู้โดยสาร ท่านอาจเห็น Customs and Border Protection และ DAFF  

Biosecurity ใช้สุนัขตรวจดมเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องกำากัดอื่นๆ 
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ถ้าท่านถูกจับได้ว่านำาของที่ไม่แจ้ง ของต้องห้ามหรือต้องกำากัด ท่านอาจถูกปรับหรือถูก 

ดำาเนินคดี 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียของท่าน โปรดดูที่  

www.customs.gov.au/site/page4351.asp

ข้อแนะนำ�

กรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านให้เสร็จเรียบร้อยขณะที่ท่านอยู่บนเครื่องบิน –  

นี่จะช่วยท่านประหยัดเวลาเมื่อท่านมาถึงที่หมาย 

เตรียมพาสปอร์ตและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเสร็จเรียบร้อยให้พร้อมเพื่อยื่นให ้

เจ้าหน้าที่ Customs and Border Protection ได้ตลอดเวลา 

แจ้งในบัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านเกี่ยวกับยาทุกอย่าง สเตอรอยด์ และยาตามใบ 

สั่งแพทย์ที่อาจเสพติดได้ง่าย ซึ่งอาจถูกใช้ไปในทางที่ผิด รวมทั้งอาหาร  

ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ หรือของอื่นๆที่มีอยู่ในรายการของต้องกำากัดในคู่มือนี้ 

โปรดทำาให้แน่ใจว่า ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีของ  
Customs and Border Protection ก่อนที่ท่านจะไปซื้อของ โปรดดูหน้า  
15 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

http://www.customs.gov.au/site/page4351.asp
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การเดินทางมาถึงทางทะเล
เมื่อท่านเดินทางมาถึงท่าเรือขาเข้าของออสเตรเลีย ท่านจะต้องแสดงพาสปอร์ตและ 

บัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วแก่ Customs and Border Protection.  

เมื่อท่านจะออกจากเรืออย่างถาวร ที่ท่าเรือแห่งแรกหรือแห่งต่อๆไป ท่านจะต้อง 

แสดงกระเป๋าสัมภาระและบัตรผู้โดยสารขาเข้าแก่ Customs and Border Protection  
เพื่อการตรวจและอนุญาต นอกจากนั้นท่านยังจำาเป็นต้องผ่านการอนุญาตจาก DAFF  

Biosecurity ด้วยเพื่อทำาให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้นำาสิ่งของใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้ามา 

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ Customs and Border Protection อาจตรวจพาสปอร์ต 

และบัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านบนเรือก่อนเดินทางมาถึงท่าเรือของออสเตรเลีย 
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การเดินทางมาถึงโดยเรือยอชท์หรือเรือท่อง 

เที่ยวส่วนตัว
มีข้อกำาหนดด้านศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียทางเรือ 

ยอชท์หรือเรือท่องเที่ยวส่วนตัวอื่นๆ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่  

www.customs.gov.au/site/page4260.asp 

บัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านเป็นเอกสารทางกฎหมาย มีบทลงโทษสำาหรับก 

ารกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าอย่างไม่ถูกต้อง และการแจ้งเท็จ 

โปรดจำ�ไว้ว่� – ถ้�สงสัย ให้แจ้งของนั้น 

โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ และอุปกรณ์บันทึกเสียงจะต้องไม ่

ถูกใช้ในบริเวณควบคุมของ Customs and Border Protection ที่สนามบิน 

และท่าเรือ ถ้าท่านใช้โทรศัพท์ ท่านอาจถูกขอให้วางสายจนกว่าท่านจะผ่านการ 

ตรวจและอนุญาตจาก Customs and Border Protection. Customs and  

Border Protection สามารถและจะขอให้ท่านลบรูปถ่ายหรือฟิล์มใดๆที่ท่าน 

บันทึกไว้ ถ้าท่านถูกจับได้ว่าถ่ายรูปหรือทำาการบันทึกในบริเวณควบคุมของ  
Customs and Border Protection

http://www.customs.gov.au/site/page4260.asp
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ของต้องห้ามและต้องกำากัด
เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย ในการนำายาเสพติด เช่น กัญชา เฮโรอิน โคเคน และแอม 

เฟตามีน เข้ามาและออกไปจากออสเตรเลีย 

ของอื่นๆอาจถูกกำากัด ท่านจะต้องมีใบอนุญาตในการนำาของเหล่านี้เข้ามาหรือออกไป 

จากออสเตรเลีย 

โปรดดูหน้า 12 สำาหรับบทสรุปย่อว่าท่านสามารถและไม่สามารถนำาอะไรเข้าและออก  

และของอะไรที่ท่านจะต้องแจ้งในบัตรผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก มีบทลง 

โทษสำาหรับการไม่แจ้งของต้องห้ามและต้องกำากัด และสำาหรับการแจ้งเท็จในบัตรผู้โดย 

สารขาเข้าหรือผู้โดยสารขาออกของท่าน 

โปรดติดต่อบริการ Australian Customs and Border Protection หรือสถานฑูต  

สำานักข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะมาเยือน ก่อนที่ท่านจะเดิน 

ทางเพื่อขอคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำาเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและต้องกำากัด 

สินค้�ปลอมและสินค้�เถื่อน  

(DVDs, ดนตรี, กระเป๋�ถือ,  

เสื้อผ้� และเครื่องประดับ เป็นต้น) 

การซื้อของปลอมหรือของเถื่อนเป็นการสนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง 

กับกิจกรรมด้านอาชญากรรม ของเหล่านี้อาจถูกยึดโดย Customs and Border  

Protection และท่านอาจถูกดำาเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา 
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ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งสิ่งของอะไรบ้างกับ  

Customs and Border Protection? 

ปืน อ�วุธ และกระสุน 

ท่านจะต้องแจ้งเกี่ยวกับอาวุธทุกอย่าง ปืนและกระสุน และส่วนประกอบของมัน  

รวมถึงปืนเลียนแบบและปืนอัดอากาศ (BB) ซึ่งยิงเม็ดพลาสติกโดยใช้อากาศอัดซึ่ง 

มักจะถูกซื้อในฐานะ “ปืนของเล่น” อาวุธอื่นๆเช่นเครื่องยิงกระสุนสีหรือเพ้นท์บอล  

ท่อเป่า มีดทุกชนิด กระบองคู่ร้อยโซ่ ด้ามยิงหนังสติ๊ก เครื่องยิงธนู อุปกรณ์ไฟฟ้าที ่

ใช้ช็อก ตัวชี้แสงเลเซอร์ โล่หรือเกราะป้องกันตัว กระบอง สเปรย์พริกไทย สนับมือ  

และชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำาหรับใช้กับปืนและอาวุธ ก็จะต้องแจ้งด้วย สิ่งของ 

เหล่านี้บางอย่างอาจต้องได้รับการอนุญาตในการนำาเข้า หรืออาจต้องทำาตามกฎ 

เกณฑ์ด้านการนำาเข้าอื่นๆ เช่นต้องมีหมายเลขรหัสประจำาตัวและการทดสอบด้าน 

ความปลอดภัย 

โปรดตระหนักว่�: บทลงโทษสูงสุดสำาหรับการนำาเข้าปืน อาวุธและสิ่งของอื่นที่ 

เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับการอนุญาตให้นำาเข้า คือการปรับสูงสุด $275,000 จำาคุก  

10 ปี หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
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ย�เพิ่มสมรรถภ�พและย�เสริมรูปทรงร่�งก�ย

ยาเพิ่มสมรรถภาพและยาเสริมรูปทรงร่างกายทุกอย่างจะต้องแจ้งตอนมาถึง นี่รวมถึง 

ฮอร์โมนเสริมการเติบโตสำาหรับมนุษย์, DHEA, และสเตอรอยด์แบบอนาโบลิกและแบบ 

แอนโดรเจนิกทุกอย่าง ของเหล่านี้ไม่สามารถนำาเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่มีใบอนุญาต

เงินตร�

ไม่มีข้อจำากัดสำาหรับการนำาเงินตราเข้าหรือออกจากออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ท่านจะ 

ต้องแจ้งหากเงินมีมูลค่า A$10,000 หรือมากกว่านั้นในสกุลเงินออสเตรเลียหรือเงินตรา 

ต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า นอกจากนั้น ท่านก็จะต้องเปิดเผยถึงตั๋วสัญญาใช้เงิน  

เช็คสำาหรับนักเดินทาง เช็คส่วนบุคคล ตั๋วสั่งจ่ายเงิน ตั๋วสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ หรือสิ่ง 

อื่นๆที่แปลงเป็นเงินได้โดยผู้ถือ ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หากได้รับการร้องขอจาก 

เจ้าหน้าที่ Customs and Border Protection หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สื่อโป๊ผิดกฎหม�ย 

สื่อโป๊ผิดกฎหมายถูกควบคุมทั้งในการนำาเข้าและส่งออก นี่รวมถึงสิ่งพิมพ์และสื่อใดๆ 

ก็ตามที่มีภาพโป๊ของเด็ก การร่วมเพศระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และการกระทำาความรุนแรง 

ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง 
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ย�

ท่านจะต้องแจ้งเกี่ยวกับยาและสิ่งที่อาจถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือทำาให้เสพติดได้ ยกตัว 

อย่างเช่น สเตอรอยด์ ยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของฝิ่น กัญชา หรือสารเสพติดอื่นๆ  

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกกำากัดหรือต้องมีใบอนุญาตในการนำาเข้า 

ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรบางอย่างก็อาจมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว ์

ที่ใกล้สูญพันธ์ และควรแจ้งแก ่Customs and Border Protection

สิ่งที่ไม่จำ�เป็นต้องแจ้ง 

ถ้าท่านพกยาอย่างเช่น แอสไพริน ยาแก้ปวดพาราเซ็ทตามอล หรือยาที่ซื้อได้ตามร้าน 

ขายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ในออสเตรเลีย ท่านก็ไม่จำาเป็นต้องแจ้งถึงของเหล่านี้กับ  
Customs and Border Protection เมื่อท่านเดินทางมาถึงออสเตรเลีย 

ถ้าท่านพกยาที่มีใบสั่งแพทย์ ท่านก็ไม่ต้องแจ้ง หากท่านนำาเข้ายานี้สำาหรับใช้ได้ไม่เกิน 

สามเดือน ขอแนะนำาให้ท่านถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่อธิบายถึงสุขภาพ 

หรือโรคภัยไข้เจ็บของท่านจากแพทย์ของท่านมาด้วย 

ก�รเดินท�งออกจ�กออสเตรเลีย 

ยาตามใบสั่งแพทย์หลายชนิดได้รับการอุดหนุนทางการเงินจากรัฐบาลออสเตรเลียภาย 

ใต้ Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ท่านสามารถนำายาจำานวนที ่

จำาเป็นเท่านั้นออกจากออสเตรเลีย ขอแนะนำาให้ท่านถือจดหมายจากแพทย์ และ/หรือ 

ทันตแพทย์ และกรอกใบแจ้งการส่งออกยา PBS จาก Medicare ออสเตรเลีย 
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หม�ยเหตุสำ�คัญ: ถ้าท่านอาศัยในหรือมาเยี่ยมออสเตรเลียเป็นเวลาสามเดือนหรือนาน 

กว่านั้นและต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำาให้ท่านไปหาแพทย์ของออสเตรเลียเพื่อขอ 

ใบสั่งยา ถ้าท่านตั้งใจจะส่งยาทางไปรษณีย์หรือผ่านคูเรียร์บริษัทจัดส่ง ก็จำาเป็นต้องได้ 

รับใบอนุญาตนำาเข้าก่อนการนำาเข้ายานั้น ขอแนะนำาให้ท่านสอบถามเรื่องขั้นตอนการ 

นำาเข้าก่อนท่านจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

สัตว์ป่�ที่ได้รับคว�มคุ้มครอง 

กฎหมายที่เข้มงวดของออสเตรเลียควบคุมการนำาเข้าและส่งออกพืชและสัตว์ที่ได้รับ 

ความคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นี่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการกำากัด อย่างเช่น  

ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร งาช้าง หนังงูหรือหนังสัตว์เลื้อนคลาน กล้วยไม้  

กระดองเต่า คาเวียร์ และที่ระลึกจากสัตว์ที่ล่าได้หลายอย่าง 

ของที่อยู่ในร�ยก�รมรดกช�ติ

ท่านจะต้องขอใบอนุญาตนำาเข้าหรือส่งออกสำาหรับของที่อยู่ในรายการมรกดชาติ รวมถึง  

งานศิลปะ สแตมป์ เงินเหรียญ วัตถุทางโบราณคดี แร่ธาตุ และ ชิ้นส่วนในการทดสอบ 

ทางชีววิทยา 

ผลิตภัณฑ์เคมีสำ�หรับก�รเกษตรและย�สำ�หรับสัตว์ 

ต้องแจ้งถึงผลิตภัณฑ์เคมีสำาหรับการเกษตรและยาสำาหรับสัตว์ทุกอย่าง นี่รวมถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้ามหากไม่มีใบอนุญาตและอาจรวมถึงยากันแมลงที่ใช้ส่วนตัวด้วย 

สินค้�ที่ใช้ในก�รสงคร�มและสินค้�ยุทธภัณฑ์ 

ต้องมีใบอนุญาตสำาหรับการนำาเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ใช้ในการสงครามและสินค้า 

ยุทธภัณฑ์ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าใดจัดอยู่ในหมวดนี้ โปรดอ้างอิงถึงแผ่นข้อมูล 

เรื่องการควบคุมการส่งออกสำาหรับสินค้าที่ใช้ในการสงครามและสินค้ายุทธภัณฑ์ของ  
Customs and Border Protection ที่ www.customs.gov.au

ถ้าท่านไม่แน่ใจ ท่านควรตรวจสอบข้อกำาหนดด้านการนำาเข้าของออสเตรเลียก่อน 

ซื้อของนั้น สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.customs.gov.au หรือโทรศัพท์  
1300 363 263

http://www.customs.gov.au
http://www.customs.gov.au
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ก�รแจ้งของต้องกำ�กัด

รายการของ
แจ้งเมื่อ 

เดนิทางมาถงึ 

แจ้งเมื่อ 

เดินทางออกไป

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อ

ปืน อาวุธ และกระสุน ใช่ ใช่
Customs and  

Border Protection

สื่อโป๊ผิดกฎหมาย ใช่ ใช่
Customs and  

Border Protection

ยาเพิ่มสมรรถภาพและยา 

เสริมรูปทรงร่างกาย 
ใช่ ใช่

Australian Sports Anti-Doping 

Authority Therapeutic Goods 

Administration

เงินตรา A$10,000  
หรือมากกว่านี้ 

ใช่ ใช่ AUSTRAC

ยาหรือสารที่อาจถูกใช้ใน 

ทางที่ผิดหรือทำาให้เสพติด
ใช่ ใช่

Medicare Australia Therapeutic 

Goods Administration

อาหาร, พืช, สัตว์ และ  

สินค้าชีวภาพ 
ใช่ ไม่่ DAFF Biosecurity

สัตว์ป่าที่ได้รับความ

คุ้มครอง และผลิต 

ภัณฑ์จากสัตว์ป่า

ใช่ ใช่

Department of Sustainability, 

Environment, Water, Population 

and Communities

สิ่งของในรายการ 

มรดกชาติ 
ใช่ ใช่

Department of  

Regional Australia,  

Local Government,  

Arts and Sport

สารเคมีการเกษตร 

และยาสำาหรับสัตว์ 
ใช่ ใช่

Australian Pesticides and 

Veterinary Medicines Authority

สินค้าที่ใช้ในการสงคราม 

และสินค้ายุทธภัณฑ์ 
ใช่ ใช่

Customs and  

Border Protection

ข้อมูลติดต่อสำาหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในรายการที่ปกหลังของคู่มือนี้

การครอบครองหรือการลักลอบขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก  

ในหลายประเทศ ท่านอาจถูกลงโทษถึงประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต 

อย่�ขนย�เสพติดผิดกฎหม�ย – เมื่อไรก็ต�ม ที่ไหนก็ต�ม 
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การผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี 
การผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีในออสเตรเลียต่างจากประเทศอื่นๆ ของใช้ส่วนตัวส่วนใหญ ่

เช่น เสื้อผ้าใหม่ รองเท้า และสินค้าที่ใช้ด้านสุขอนามัยและการประทินโฉม (ยกเว้นขน 

สัตว์และหัวน้ำาหอม) อาจนำาเข้ามาในออสเตรเลียได้ในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านนำาติดตัว 

มา โดยปลอดจากการเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่น

ของใช้ส่วนตัวจะปลอดภาษีถ้าของเหล่านั้น: 

• ถูกครอบครองและถูกใช้โดยท่านในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่านั้น 

• ถูกนำาเข้าชั่วคราว (อาจต้องได้รับอนุญาตด้านความปลอดภัยจาก Customs and 

Border Protection) 

สำาหรับสินค้าอื่นๆ อาจมีการจำากัดปริมาณ นี่รวมถึงสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศและ 

สินค้าที่ซื้อในออสเตรเลียหรือสินค้าปลอดภาษี (ที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้) หรือจากร้าน 

ปลอดภาษีขาเข้าเมื่อท่านเดินทางมาถึงออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังรวมถึงสินค้าที่อาจ 

ขอเคลมเงินคืนได้ตามโครงการ Tourist Refund Scheme การผ่อนผันสำาหรับสินค้า 

ปลอดภาษีไม่ใช้กับสินค้าเพื่อการพาณิชย์ 

สินค้�ทั่วไป 

ถ้าท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่าน้ี ท่านสามารถนำาสินค้าท่ัวไปมูลค่าไม่่เกิน A$900  
เข้ามาในออสเตรเลียโดยปลอดภาษี ถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ปี สินค้าน้ันต้องมีมูล 

ค่าไม่เกิน A$450 สินค้าท่ัวไปรวมถึง ของกำานัล ของท่ีระลึก กล้องถ่ายรูป  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าท่ีทำาจากหนัง หัวน้ำาหอม เคร่ืองประดับ นาฬิกา  

และอุปกรณ์กีฬา 

เครื่องดื่มมึนเม�หรือแอลกอฮอล

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยที่สนามอาจจำากัดปริมาณเครื่องดื่มมึน 

เมาที่ท่านสามารถนำาเข้าออสเตรเลีย เพื่อเป็นทางเลือก ท่านสามารถซื้อเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอลได้แบบปลอดภาษีที่ร้านสินค้าปลอดภาษีที่สนามบินเมื่อเดินทาง 

มาถึงออสเตรเลีย 

ถ้าท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านสามารถนำาเครื่องดื่มมึนเมาปลอดภาษ ี

ปริมาณ 2.25 ลิตรติดตัวเข้ามาในออสเตรเลียได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกอย่าง 

ที่นำาติดตัวมากับกระเป๋าสัมภาระก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่ามันจะถูกซื้อ 

ที่ไหนและอย่างไร
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บุหรี่

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2012 ถ้าท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ ท่าน 

สามารถนำาเข้าบุหรี่ 250 กรัมหรือผลิตภัณฑ์ซิการ์หรือบุหรี่ 250 กรัมอย่าง 

ปลอดภาษีติดตัวเข้ามาในออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกอย่างในกระเป๋าสัมภาระ 

ที่ติดตัวมาก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่ามันจะถูกซื้อที่ไหนและอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2012 การผ่อนผันเรื่องบุหรี่สำาหรับนักเดินทางจะ 

ลดลง ถ้าท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านสามารถนำาเข้าบุหรี ่50 กรัมหรือผ 

ลิตภัณฑ์ซิการ์หรือบุหรี่ 50 กรัมอย่างปลอดภาษีติดตัวเข้ามาในออสเตรเลีย  

ผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกอย่างในกระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวมาก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย  

ไม่ว่ามันจะถูกซื้อที่ไหนและอย่างไร

ครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกันสามารถรวมการผ่อนผันสำาหรับสินค้าปลอดภาษีเข้า 

ด้วยกัน ครอบครัวหมายถึง: 

• สามีและภรรยา และลูกอายุต่ำากว่า 18 ปี หรือ 

• บุคคลและคู่ครองที่อยู่กินด้วยกัน (รวมทั้งคู่ครองเพศเดียวกัน) และบุตรของพวก 

เขาที่อายุต่ำากว่า 18 ปี 

โปรดระวังว่า ถ้าท่านนำาเข้าเกินกว่าเพดานการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีของออส 

เตรเลีย ท่านจะต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่นสำาหรับของทุกชิ้นในประเภทนั้น  

(สินค้าทั่วไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือบุหรี่) ไม่ใช่เฉพาะของที่เกินขีดจำากัด 

ข้อแนะนำ�

นำาหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วย ในรูปใบเสร็จ เพราะมันจะช่วย 

ในการประเมินมูลค่าของสินค้าทั่วไป 
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โครงการคืนเงินนักท่องเที่ยว (TRS) 
เมื่อเดินทางออกจากประเทศ ท่านอาจสามารถเคลมคืน GST และภาษีปรับสมดุลเหล้า 

องุ่นหรือไวน์ (WET) ภายใต้ TRS ถ้าท่าน: 

•	 เป็นผู้โดยสาร ไม่ใช่พนักงานเครื่องบินหรือพนักงานในเรือ 

•	 ซื้อสินค้ามูลค่าอย่างต่ำา $300 (GST รวมอยู่ด้วย) จากร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง 

•	 ซื้อสินค้าภายในเวลา 30 วันก่อนเดินทางออกจากออสเตรเลีย 

•	 มีอินวอยซ์พร้อมภาษีใบเดียวสำาหรับสินค้านั้น 

•	 ใส่สินค้านั้นหรือถือสินค้านั้นในกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องไปบนเครื่องบินหรือเรือ  

มีเงื่อนไขพิเศษใช้กับสินค้า ‘เกินขนาด’ (เช่นไม้กอล์ฟและกระดานโต้คลื่น) และ 

สินค้าที่ไม่สามารถนำาขึ้นเครื่องในฐานะสัมภาระติดตัวเนื่องจากการรักษาความ

ปลอดภัยสำาหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน (เช่นน้ำาหอมและไวน์) โปรดติดต่อ 
Customs and Border Protection สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

•	 แสดงอินวอยซ์ภาษีใบจริง สินค้า พาสปอร์ต และบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินระหว่าง 

ประเทศที่หน่วย TRS เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย 

Customs and Border Protection มีสิทธิขอดูสินค้าและของทุกอย่าง ถ้าท่าน 

ไม่สามารถแสดงสินค้าที่ Customs and Border Protection ขอดูได้ หรือไม่ 

สามารถแสดงหลักฐานสินค้าให้ Customs and Border Protection ดู ที่ส 

นามบินหรือท่าเรือที่ท่านจะเดินทางออกจากออสเตรเลีย การเคลมของท่านก็จะ 

ถูกปฏิเสธ 
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ถ้าท่านคิดจะนำาสินค้าที่เคลมจาก TRS แล้วกลับมาในออสเตรเลีย โปรดตระหนักว่า 

สินค้านั้นอาจถูกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่น 

ถ้ามูลค่าของสินค้าเหล่านี้รวมกับสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ สินค้าที่ซื้อในร้านปลอด 

ภาษีของออสเตรเลีย หรือถ้ามูลค่าของสินค้าปลอดภาษีเกินกว่าเพดานการผ่อนผันสินค้า 

ปลอดภาษีของผู้โดยสาร ก็จะต้องแจ้งถึงสินค้านั้นแก่เจ้าหน้าที่ Customs and Border  

Protection เมื่อท่านเดินทางกลับมาถึงออสเตรเลีย อาจมีการลงโทษถ้ามีการแจ้งมูลค่า

สินค้าปลอดภาษีต่ำากว่าความเป็นจริง

โปรดให้เวลานานพอสมควรเพื่อการดำาเนินการเคลม TRS ของท่านก่อนถึงเวลาที่เครื่อง 

บินหรือเรือของท่านจะออกเดินทาง

การเคลมที่สนามบินสามารถทำาได้ภายในเวลา 30 นาทีก่อนถึงกำาหนดเวลาที่เครื่องบิน 

ของท่านจะออกเดินทาง 

การเคลมที่ท่าเรือสามารถทำาได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงและไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนถึง 

กำาหนดเวลาที่เรือของท่านจะออกเดินทาง 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRS โปรดดูที่  
www.customs.gov.au/site/page4646.asp

http://www.customs.gov.au/site/page4646.asp


ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน? 
Australian Customs and Border Protection

1300 363 263 

www.customs.gov.au

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 

(DAFF Biosecurity)

1800 020 504  

+ 61 2 6272 3933 (โทรศัพท์)  
www.daff.gov.au

Australian Sports Anti-Doping Authority

1800 020 506 

+ 61 2 6206 0200 (โทรศัพท์) 
www.asada.gov.au

Australian Pesticides and  

Veterinary Medicines Authority

+ 61 2 6210 4701 (โทรศัพท์) 
contact@apvma.gov.au 

www.apvma.gov.au

AUSTRAC

1800 021 037 

+ 61 2 9950 0055 (โทรศัพท์) 
www.austrac.gov.au 
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http://www.customs.gov.au
http://www.daff.gov.au
http://www.asada.gov.au
mailto:contact%40apvma.gov.au?subject=
http://www.apvma.gov.au
http://www.austrac.gov.au 
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Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

1300 139 281 

www.smartraveller.gov.au

Department of Regional Australia,  

Local Government, Arts and Sport

+ 61 2 6274 1810 (โทรศัพท์) 
www.arts.gov.au

Department of Sustainability, Environment,  

Water, Population and Communities

+ 61 2 6274 1900 (โทรศัพท์) 
www.environment.gov.au

Department of Infrastructure and Transport

+ 61 2 6274 7111 (โทรศัพท์) 
www.infrastructure.gov.au

Medicare Australia

1800 500 147 

www.medicareaustralia.gov.au

Therapeutic Goods Administration

1800 020 653 

+ 61 2 6232 8791 (โทรศัพท์)  
+ 61 2 6232 8605 (โทรสาร)  
www.tga.gov.au

http://www.smartraveller.gov.au
http://www.arts.gov.au
http://www.environment.gov.au
http://www.infrastructure.gov.au
http://www.medicareaustralia.gov.au
http://www.tga.gov.au
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การร้องทุกข์และการชมเชย 
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบริการในแง่มุมใดก็ตามของ Customs and Border  

Protection ท่านสามารถกรอกโบรชัวร์การร้องทุกข์และการชมเชยซึ่งมีอยู่ที่สำานักงาน  
Customs and Border Protection ทุกแห่ง โทรศัพท์ 1800 228 227  
(ในออสเตรเลีย) หรืออีเมล์ comments@customs.gov.au 

mailto:comments%40customs.gov.au?subject=


22 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 

ถ้าท่านได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่สงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อชายแดนออสเตรเลีย โปรด 

โทรถึงการจับตาดูของกรมศุลกากรทันทีที่หมายเลข 1800 06 1800 (โทรฟรี)  

หรือรายงานแบบออนไลน์ได้ที่ www.customs.gov.au/customswatch  
ถ้าท่านอยู่ในต่างประเทศ โปรดโทร +61 26246 1325 (คิดค่าโทรตามปกติ) ถ้าท่าน 

สังเกตุเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลีย  

โปรดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ Australian Customs and Border Protection ข้อมูล 

ของท่านอาจเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไปเพื่อก่อกวนกิจกรรมอาชญากรรม 

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Customs and Border Protection ใดๆ โปรดติดต่อ 

ศูนย์ข้อมูลและสนับสนุนของกรมศุลกากรที่หมายเลข 1300 363 263 หรืออีเมล์  
information@customs.gov.au หรือไปที่เว็บไซท์ www.customs.gov.au  

ข้อมูลในโบรชัวร์นี้ถูกต้อง ในขณะที่พิมพ์เผยแพร่ 

http://www.customs.gov.au/customswatch
mailto:information%40customs.gov.au?subject=
http://www.customs.gov.au

