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พิธีการ ขั้นตอน 
การน าเข้าสัตว์เลี้ยง 

 

ผู้น าเข้าขอใบอนุญาตน าเข้าตามแต่ชนิดของ

สัตว์ที่จะน าเข้า โดยต้องยื่นค าขอล่วงหน้า

ก่อนการน าเข้า ติดต่อด่านกักกนัสัตว์ 

ผู้น าเข้าขอ Air Waybill ฉบับจริง  

โดยการติดต่อ คลังสินค้าที่น าสินค้าเข้า 

พิธีการ ขั้นตอน การน าเข้าสัตว์เลี้ยง  

ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ผู้น าเข้า ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธกีารศุลกากร 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2  

อาคารส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผู้น าเข้า ผ่านพิธีการทางศุลกากร 

ณ  ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 และช าระค่าภาษีอากร  

ให้ครบถ้วน ณ ส่วนบัญชีและอากร อาคาร BC-1 ชั้น 2 

ผู้น าเข้า ติดต่อคลังสินค้าเพ่ือพิมพ์ Cargo Permit 

ส าหรับรับของและน าของผ่านจดุตรวจ  

Checking Post 

สอบถามเพ่ิมเติม : Tel. 02 134 3774, 02 134 3778,  
                              02 134 3770 

จัดท ำโดย 
ฝ่ำยเอกสิทธ์ิและส่งเสริมกำรลงทนุ  ส่วนบริกำรกลำง 

ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

 

5. ผู้น ำเข้ำติดต่อคลังสินค้ำเพื่อพิมพ์  Cargo 

Permit ส ำหรบัรบัของและน ำของผ่ำนจดุตรวจ 

Checking Post 

หมำยเหตุ ใบแจ้งอนุมัติน ำสัตว์หรือซำกสัตว์เข้ำและ

ผ่ำนรำชอำณำจักร (ร.6) ต้องออกให้ก่อนวันน ำเข้ำ 

หำกเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรตรวจพบว่ำใบอนุญำตที่ส ำแดง

นั นออกหลังวันน ำเข้ำ จะพิจำรณำควำมผิดฐำน

หลีกเลี่ยงข้อก ำกัดในกำรน ำเข้ำ ตำมมำตรำ 244 แห่ง 

พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ.2560 โดยเปรียบเทียบปรับ 

ร้อยละ 10 ของรำคำของ ไม่น้อยกว่ำ 1,000.- บำท แต่ไม่เกิน 

20,000.- บำท โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำของนั น ๆ จะต้อง

เสียอำกรหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าเข้าสตัว์เลี้ยง ณ ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 

1. การขอใบอนุญาตน ำเข้ำสัตว์ (ใบแจ้งอนุมัติ 

น ำสัตว์/ซำกสัตว์เข้ำและผ่ำนรำชอำณำจักร (ร.6) 

และใบอนุญำตน ำสั ตว์ / ซำกสั ตว์ เ ข้ ำมำใน

รำชอำณำจักร  (ร .7)  ผู้ น ำของ เข้ ำยื่ นแบบ 

ขออนุญำตดังกล่ำว ณ ด่ำนกักกันสัตว์/ด่ำนตรวจ

สัตว์น  ำ/ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ ประจ ำท่ำที่น ำเข้ำ 

ตำมแต่ชนิดของสัตว์ที่จะน ำเข้ำ โดยต้องยื่นค ำขอ

ล่วงหน้ำก่อนกำรน ำเข้ำ ติดต่อด่ำนกักกันสัตว์  

อำคำร CE ชั น 1 เวลำรำชกำร 8.30 – 16.30 น.  
โทร 02 134 0731-2   
นอกเวลำรำชกำร/วันหยุด/วันหยุดรำชกำร  

ติดต่อด่ำนกักกันสัตว์ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

โทร 02 134 0636 

2. การขอ Air Waybill ฉบบัจริง โดยกำรติดต่อ 

คลังสินค้ำกำรบินไทย  

    โทร 02 137 4200  

    คลังสินค้ำ BFS  

โทร 02 131 5555, 02 131 5523 

 

3. ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือ

ด ำเนินกำรในกระบวนกำรศุลกำกร ได้ที่ท ำกำร

ศุลกำกรทั่วประเทศ ส ำหรับกำรลงทะเบียน  

ณ เขตปลอดอำกรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

สำมำรถด ำเนินกำรได้ที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ชั น 2 

อำคำรส ำนักงำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

(BC-1) โทร 0-2134-1236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การผ่านพิธีการทางศุลกากร  
มีขั นตอนด ำเนินกำรดังนี  
4.1 ผู้น ำของเข้ำส่งข้อมูลใบขนสินค้ำเข้ำสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ณ ส่วนบริกำร

ศุลกำกรที่ 1 และช ำระค่ำภำษีอำกร ให้ครบถ้วน 

ณ ส่วนบัญชีและอำกร อำคำร BC-1 ชั น 2 

4.2 ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกำกรสั่งกำรตรวจเป็น 

"ให้เปิดตรวจ" และจะก ำหนดชื่อเจ้ำหน้ำที่

ศุลกำกรผู้ รับผิดชอบกำรตรวจปล่อยโดย

อัตโนมัติ 

4.3 ในกรณีด่ำนกักกันสัตว์/ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ/

ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ ขอท ำกำรตรวจสอบของ

ก่อนกำรตรวจปล่อยสินค้ำ ให้ผู้น ำของเข้ำ

ติดต่อคลังสินค้ำเพ่ือเตรียมของให้หน่วยงำน

ดังกล่ำวท ำกำรตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

4 .4 เ จ้ ำหน้ ำที่ ศุ ล กำกรผู้ ไ ด้ รั บมอบหมำย 

ตรวจสอบสินค้ำ พิกัด รำคำและใบอนุญำต

น ำเข้ำ หำกไม่พบควำมผิด เจ้ำหน้ำที่จะบันทึก

ผลกำรตรวจในระบบฯ ซึ่งจะตอบกลับให้

คลังสินค้ำทรำบถึงกำรตรวจปล่อยสินค้ำออก

จำกอำรักขำของศุลกำกรแล้ว เพ่ือให้ผู้น ำของ

เข้ำติดต่อรับของกับคลังสินค้ำต่อไป  
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