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1 Brunei 

- เน้ือหมูและผลิตภัณฑจากเน้ือหม(ูPork and pork products) 
- พืชและผลิตภัณฑจากพืช (Any plants or plant product)  
- วัวหรือควายและนกที่ยังมีชีวิต (Live cattle and Birds)  
- ยาที่เปนพิษและเปนอนัตราย (Poisons and deleterious drugs) 
- ขาวเปลือก (Rice Paddy)  
- รถยนต รถมอเตอรไซค รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร และรถลากที่ใชแลว  

(Used motorcars, Motorcycles, Lorries, Omnibuses, Tractors and Trailers) 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcoholics Liquors)  
- วัตถุกัมมนัตรังส ี(Any Radioactive materials)  
- เน้ือวัว รวมไปถึงซาก เน้ือ (แบบแชแข็ง แบบแชเย็น หรือแบบสด) กระดูก หนัง กบี เขา หรือสวนอื่น 

ๆ ของสัตว (Beef, including the carcass of the animal, Meat (frozen, chilled or fresh), 
bones, hide, skin hooves, horn offal or any other part of the animal) 

- เน้ือสัตวปก รวมไปถึงซาก เน้ือ (แบบแชแข็ง แบบแชเย็น หรือแบบสด) กระดูก หนัง หรือสวนอื่น ๆ 
ของสัตว (Poultry, including the carcass of the bird or any other part thereof, Meat 
(frozen, chilled or fresh), bones, skin or any other part of the animal) 

- ดอกไมไฟ (Fireworks)  
- ไปปสูบบุหรี ่(Smoking Pipe ) 
- ยาสูบ (Tobacco) 
- เครื่องทําไอนํ้า รวมถึงน้ํายาที่ใชกบัเครือ่ง (Vaporisers (Vape) including e-liquid) 

2 Cambodia 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท (Meat and meat products) 
- พืชและผลิตภัณฑจากพืชทุกประเภท (Plants and plant products) 
- สารเคมีและแรธาต ุ(Chemicals and minerals) 
- สารออกฤทธิ์ตอจติและประสาท(Psychotropic substances) 
- ยาเสพติด (Narcotics) 
- วัตถุระเบิด วัตถุอนัตรายและอาวุธทกุชนิด (Explosive of any kind and weapons) 
- วัตถุโบราณ (Antiques) 

3 Laos 

- สารเคมีอนัตรายทีใ่ชในอตุสาหกรรม (Chemicals of high‐level danger used in industries 
- กระสุนอาวุธทกุชนิด และพาหนะทีใ่ชในการสงคราม (Bullets and weapons of all kinds and 

war vehicles) 
- ฝน/ดอกฝน/เมล็ดฝนและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากฝน กัญชา และโคเคน (Opium, opium seeds, 
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and other products from opium derivatives, marijuana, cocaine) 

- เครื่องมือประมงแบบทาํลายลาง(Destructive fishing tools) 
- สื่อหรือวัตถลุามกอนาจาร (Pornographic medias / materials 
- กระดาษพิมพธนบัตร/หมกึพมิพธนบัตร/เครื่องจักรพมิพธนบัตรหรือผลิตเหรียญกษาปณ (Banknote 

paper, banknote ink, banknote printer and coin making machine) 

4 Malaysia 

- เงนิตราทกุประเภท (Currency of any kind) 
- สื่อและสิ่งพมิพที่ไมเหมาะสม (Inappropriate media materials) 
- ปลาปรันยา (Piranha fish) 
- ไขเตา (Turtle eggs) 
- มีดและของมคีม (Daggers and flick knives) 
- สารพษิ (Poisonous chemicals) 
- ปากกา ดินสอและวัตถุที่มรีูปรางคลายเข็มฉีดยา (Pen, pencil, and other articles resembling 

syringes) 

5 Myanmar 

- เงนิปลอม (Counterfeit currency and coins) 
- สื่อหรือวัตถลุามกอนาจาร (Pornographic material) 
- สารเสพติดทุกชนิด สารออกฤทธิ์ตอจติและประสาท (All kinds of narcotic drugs and 

psychotropic substances) 
- ไพ (Playing cards) 
- สินคาที่มสีัญลักษณของพระพทุธเจา (Goods bearing the emblem of Buddha) 
- อาวุธและยุทธภัณฑ (Arms and ammunition) 
- วัตถุโบราณ (Antiques) 
- สัตวใกลสูญพันธ (Wildlife endangered species) 

6 Philippines 

- วัตถรุะเบิดยุทธภัณฑ ปนและอาวุธทีใ่ชในสงคราม (Dynamite, gunpowder, ammunitions and 
other explosives, firearms and weapons of war) 

- อุปกรณเลนการพนันทกุชนิด(All gambling equipments) 
- สิ่งเสพติดทกุชนิด (Narcotics) 
- สารพษิและสิ่งมพีษิ (Toxic hazardous goods) 
- เครื่องมือ ยา และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการทาํแทง (Equipments, medicines, and other 

related documents for producing unlawful abortion) 
- สิ้นคาที่ผลิตจากทองคํา เงนิ หรือ โลหะที่มคีา (Any goods manufactured in whole or in part 

of gold, silver or other precious metals) 

7 Singapore 

- หมากฝรั่ง (ยกเวน หมากฝรั่งที่เปนยาทางการแพทยและไดรับการยกเวนจากรฐับาลสิงคโปร) 
Chewing Gum (excluding Health Sciences Authority approved oral dental and 
medicinal chewing gum) 

- ไฟแช็คสําหรับจุดบุหรี่ที่มรีูปทรงของปน (Pistol or revolver-shaped cigarette lighters) 
- ประทัด (Fire crackers) 
- นอแรด (Rhinoceros horn) 
- สัตวปาที่ใกลสูญพันธุ อวัยวะสัตวปา และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (Endangered species of wildlife 
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and products derived from the body of such animals) 

- บุหรีแ่ละผลิตภัณฑจากบุหรี่ทั้งหมด รวมถึง ใบยาสูบ ยาเสน และบุหรี่ไฟฟา (Tobacco and all 
tobacco productand e-cigarette) 

- ยาเสพติด(Narcotics) 

8 Vietnam 

- อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชแลว(Used electronic equipments) 
- อะไหลเครื่องใชไฟฟา(Parts of electronic equipment) 
- ซิการ (Cigar) 
- ยาสูบ (Tobacco) 
- หนังสือพมิพและวารสาร (Newspapers and Journals) 
- ทอง หนักมากกวา 300 กรัม (Gold weighing more than 300 grams) 
- ทองและเครื่องประดับที่ไมใชสําหรับใชสวนตัว (Gold and jewelry not for personal use) 

9 China 

- บรรจุภัณฑอัดแกส (Steel and iron containers for compressed or liquefied gas) 
- เสื้อผาใชแลว (Used cloth) 
- เครื่องมือ/อปุกรณที่ใชแลวหรือไมสามารถใชงานไดแลว (Used electronic equipment) 
- เน้ือสัตว อาหารทะเล  
- ผลิตภัณฑจากไขแดง 
- เครื่องปรับอากาศ (Air-conditioners) 
- ตูเย็น (Refrigerators) 
- จอภาพ (Displayer) 
- เครื่องพิมพ (Printers) 
- อุปกรณคอมพวิเตอร (Computer) 
- เตาไมโครเวฟ (Microwave oven) 
- หมอหุงขาวไฟฟา (Electric rice cooker) 
- เครื่องโทรศัพททั้งแบบมสีายและแบบไรสาย (Wired phone and mobile phone) 
- กลองวดิิโอ (Video camera) 
- กลองถายภาพดิจิตอล (Digital camera) 

10 Hong Kong 

- แอลกอฮอลและยาสูบ (Alcoholic liquor and tobacco) 
- เครื่องมือวิทยุสื่อสาร (Radio communication devices) 
- ผลิตภัณฑยา(Pharmaceutical products and medicines) 
- ขาว (Rice) 
- ยากาํจัดศัตรูพชืและสัตว (Pesticides) 
- วัสดุสัมผัสอาหาร เชน สีผสมอาหารและสารกันบูด (Food materials such as food coloring and 

preservatives) 
- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว (meat and animal products) 

11 Indonesia 

- สารเสพติดและยา (Narcotics and Drugs) 
- สื่อลามกอนาจาร (Pornographic Materials 
- สื่อเกี่ยวกบัการเมอืง (Politically sensitive material such as Printed papers and pictures) 
- ปน ระเบิด อาวุธยุทธภัณฑ อาวุธสําหรับกฬีาและลาสัตว (Guns, explosives, ammunition, sport 
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weapons/hunting guns) 

12 Japan 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- เฮโรอีน โคเคน ยากลอมประสาท ฝน กญัชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต และสารเสพติด

อื่นๆ (Heroin, cocaine, MDMA, opium, cannabis, stimulants, psychotropic substances, 
and other narcotic drugs) 

- ปนและกระสุน (Firearms and bullets) 
- ระเบิด (Explosives) 
- วัสดุตั้งตนสําหรับอาวุธเคม ี(Precursor materials for chemical weapons) 
- เชื้อโรคทีส่ามารถนําไปใชกบัเพื่อการกอการรายทางชีวภาพ (Germs which are likely to be used 

for bio-terrorism) 
- เงนิปลอมในรูปแบบตางๆ (เหรียญ ธนบัตร หลักทรพัย และบัตรเครดิต (Counterfeit, altered, or 

imitation coins, paper money, bank notes, or securities, and forged credit cards) 
- หนังสือ ภาพวาด รูปแกะสลัก หรือวัสดุอื่นๆที่ขัดตอคุณธรรม (เชนสื่อลามกอนาจาร) ๖Books, 

drawings, carvings, and any other article which may harm public safety or morals 
(obscene or immoral materials, e.g., pornography) 

13 Korea (REP.) 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- พืชและผลิตภัณฑจากพืชทุกประเภท(Plants and plant products) 
- หนังสือ สิ่งพิมพ ภาพวาด บันทกึ ฟลม วิดีโอ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ความปลอดภัยและความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Books, publications, drawings, records, films, 
videos, sculptures and other similar goods which disrupt the constitutional order, 
disturb the public safety and order or corrupt public morals) 

- สินคาที่เปดเผยเรื่องที่เปนความลับของรัฐบาลหรือใชเพื่อดําเนินกจิกรรมดานขาวกรอง (Goods 
which reveal confidential matters of the Government or are used to carry out 
intelligence activities) 

- สกลุเงนิ หลักทรัพยและพันธบัตรที่เปนของปลอม (Currencies, bonds and securities which are 
counterfeited, forged or copied.) 

14 Macao 

- ระเบิด (Explosives) 
- ยาพษิ (Poisons) 
- บรรจุภัณฑอัดแกซ (Compressed Gas) 
- ของเหลวและของแข็งติดไฟได (Flammable liquid and solid) 
- สารกมัมนัตรังส ี(Radio-active material) 
- สารกดักรอน (Corrosives Material) 

15 Maldives 

- ยาเสพยติด ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต(Narcotics and psychotropic substances) 
- สื่อและสิ่งลามกอนาจาร (Pornographic material) 
- วัตถุทางศาสนาที่ลวงละเมดิตอศาสนาอสิลาม (Religious materials offensive to Islam) 
- หมทูี่ยังมชีีวิต (live pigs) 
- เทวรูป/เทพเจาที่มไีวเพื่อบชูา  (Idols for worship) 
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16 Nepal 

- สินคาที่สงผลเสียตอรางกาย เชน ยาเสพยติด (ฝน มอรฟน) ของมึนเมาที่มแีอลกอฮอลมากกวา 
60%(products injurious to health: narcotic drugs (such as opium and morphine) and 
liquor containing more than 60 percent alcohol 

- อาวุธ อาวุธยุทธภัณฑ ระเบิด (Arms, ammunition and explosives) 
- เครื่องมือสื่อสาร เชน เครื่องรับ-สงวทิยุมอืถือแบบไรสาย (Communications equipment: 

wireless walkie-talkies) 
- โลหะมคีาและเครื่องประดับ (Valuable metals and jewelry) 
- ผลิตภัณฑจากเนื้อววั (Beef and beef products) 

17 Sri Lanka 
- ปน อาวุธยุทโธปกรณ อาวุธอนัตราย (Arms, ammunition and weapons) 
- ยาเสพติด (Narcotics) 
- สิ่งที่ผิดตอศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Materials against morals) 

18 Taiwan 

- เครื่องสําอาง(Cosmetics) 
- บุหรี่ไฟฟา(E-Cigarettes) 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล(Alcohol beverages) 
- โทรศัพทมือถือ(Mobile phones) 
- อาหารเสริม(Supplementary food) 
- เฮโรอีน โคเคน ยากลอมประสาท ฝน กญัชา ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต และสารเสพติด

อื่นๆ (Heroin, cocaine, MDMA, opium, cannabis, stimulants, psychotropic substances, 
and other narcotic drugs) 

- ปนระเบิด มีด อาวุธอื่นๆ (Firearms, bombs, explosives, knives, and other weapons) 
- สัตวปา สัตวปาใกลสูญพันธ และสินคาที่เกี่ยวของ (Any wild animals and endangered wildlife 

species or products) 
- ผลไม สัตวมีชีวิต พืช และผลิตภณัฑที่เกี่ยวของ (Fruits, live animals, plants and their 

products.) 

19 Australia 

- ผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด รวมทั้งบุหรี่และยาเสน(Tobacco and tobacco products) 
- สัตวและพืช (Animals and plants) 
- ยาและยาเสพติด (Medicnes and Narcotics) 
- ปน (Firearms) 
- สินคาอนัตราย (Hazardous goods) 
- ยาสูบ (Tobacco) 
- อาวุธ (Weapons) 
- สารออกฤทธิ์ตอจติและประสาน (Psychoactive substance) 

20 Austria 

- สัตว (Animals) 
- พืช (Plants) 
- อาหาร (Food products) 
- ยา (Medication) 
- อาวุธ (Weapons) 

21 Belgium - สินคาที่มลีิขสิทธิ์ทกุชนิด (All licensed goods) 
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- เงนิปลอม (Counterfeit coins and bank notes) 
- ไวน นํ้าองุน (Wine, grape juice) 
- สินคาละเมดิลิขสิทธิ ์(Counterfeit or pirated goods) 
- สัตวมีชีวิต อาหารและสินคาที่ทาํมาจากสัตว (Live animals, foodstuff and products of animal 

origin) 
- ยาเสพติด ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต(Narcotic drugs and psychotropic substance) 
- สัตวและพืชใกลสูญพนัธทุกชนิด (All Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Flora and Fauna goods) 
- ขนสัตวปา (Furs of wild life animals) 
- ปลาน้ําจืดและนํ้าเค็ม (River and sea fish) 
- Eggs and Poultry (ไขและสัตวปก) 
- สินคาที่มกีมัมนัตภาพรังส ี(Radioactive products) 
- อาวุธและระเบิด (Weapons Explosives) 
- บุหรี่ทกุแบบ (Cigarettes including Electronic Cigarettes with Nicotine) 
- แอลกอฮอล (Alcohol) 
- น้ําหอม (Perfume) 
- ยาที่ไมไดขึ้นทะเบียน (Unregistered pharmaceutical products) 
- เช็ค บัตรกาํนัล เพื่อเปนการทาํจาย (Checks and other vouchers used as means of 

payment) 

22 Canada 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- ปนและอาวุธ (Firearms and weapon) 
- อาหาร พชื สัตว และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (Food, plants, animals and related product) 
- ระเบิด ดอกไมไฟ และอาวุธยุทธภัณฑ (Explosives, fireworks and ammunition) 
- สินคาบริโภค (Consumer products) 

23 Denmark - เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 

24 Finland 

- ผลิตภัณฑยาสูบไรควัน (SNUS) 
- ยา (medicinal products) 
- ยาสําหรับสัตว (veterinary medicinal products) 
- สนับมือ ดาบสั้น ดาวกระจาย เครื่องช็อตไฟฟา กระบองไฟฟา หนังสต๊ิก (brass knuckles, stilettos, 

throwing stars, electric stunners, electric batons as well as precision slingshot) 
- ของละเมดิลิขสิทธิ์และของปลอม (copyright-infringing and counterfeit products) 
- ดอกไมไฟ (Fireworks) 
- พืช (Plants) 

25 France - เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 

26 Germany 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- ยาและสิ่งเสพติด (Medical and narcotics) 
- ดอกไมไฟ (Fireworks) 
- สัตวและพืชหรือสินคาที่มีสวนผสมของสตัวและพชื (Animals and plants or products 
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containing animals and plants) 

- อาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ (Weapons and ammunition) 

27 Ireland 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- สื่อที่ไมเหมาะสมและอนาจาร (Indecent and obscene materials) 
- สินคาจากสายพนัธคาง ๆ ที่กาํลังจะสูญพันธ (Products of endangered species) 
- ยา (Medicines) 
- ปน อาวุธ ดอกไมไฟ หรือระเบิด (Firearms, weapons, fireworks, or explosives) 
- สัตวมีชีวิตและไมมชีีวิต (Live or dead animals) 

28 Israel 

- สัตวมีชีวิต (Live animals) 
- น้ํามนัและไขมันจากสตัวและพชื (Animal of vegetable fats and oils) 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcoholic beverages) 
- แบคทเีรีย (Bacteria) 
- ไขนก (Birds eggs) 
- ผลิตภัณฑทกุชนิดที่ไดจากน้ํานมของสัตวยกเวนนมผงบรรจุกระปอง (Dairy products except 

canned powdered milk) 
- เพชร (Diamonds) 
- ผลไม เมล็ด และถั่ว ที่สามารถรับประทานได (Edible fruit, seeds and nuts) 
- เครื่องมือและชิ้นสวนอเีล็คโทรนิค (Electrical machinery and equipment and parts thereof) 
- ปุย (Fertilizers) 
- ปลาและสัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง (Fish and crustaceans) 
- ปน (Firearms) 
- สีผสมอาหาร (Food colouring) 
- เครื่องเพชรพลอย หินและโลหะมคีา (Jewelry, precious stones, metals) 
- ตั๋วล็อตเตอรี ่(Lottery tickets) 
- ไขมุกและเหรียญ (Pearls and coins) 
- พืช สวนของพชื ผลผลิตจากพืช (Plants, parts of plants and products of plants) 
- อาหารสําเร็จรูป (Prepared foodstuffs) 
- ดิน (Soil) 
- เครื่องเทศมากกวา 1 กก (Spices over 1 kg) 
- อาวุธ (Weapons) 

29 Italy 

- ของเกา (Antiques) 
- แรใยหิน (Asbestos) 
- เช็คเปลา เช็คที่ยังไมขึ้นเงิน (Cheques, blank and uncashed cheques) 
- ไข Eggs 
- ปลา Fish 
- ซากสัตว (Fossilized animals) 
- ขนสัตว (Furs) 
- น้ําผึ้ง (Honey) 
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- อุปกรณเกี่ยวกับการลาสัตว (Hunting trophies) 
- แมลง (Insects) 
- เน้ือสัตว (Meat) 
- นม (Milk) 
- โลหะและหินมีคา (Precious metals and stones) 
- ผลิตภัณฑยาสูบ (Tobacco) 

30 Netherlands 

- ผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด รวมทั้งบุหรี่และยาเสน(Tobacco and tobacco products) 
- เงนิสดหรือพันธบัตรที่มีมลูคามากกวา 10,000 ยูโร (€ 10,000 or more worth in cash or 

securities) 
- สัตวเลี้ยง (Pets) 
- สินคาปลอม (Counterfeit articles) 
- สัตวและพันธพชืที่ไดรับความคุมครอง (Protected animal and plant species) 
- สินคาและอาหารที่ผลิตจากสตัว (Animal products and foodstuffs) 
- พืชดอกไม ผลไม และผัก (Plants, flowers, fruit and vegetables) 
- อาวุธ อาวุธยุทธภัณฑ และระเบิด (Weapons, ammunition and explosives) 
- ยา (Medicines) 
- ของเกา (Antiques) 

 

31 NewZealand 

- ของเกาหรือหนิมีคา(Antiques or precious stones) 
- อาวุธเชน มดีพับ กรชิ สนับมือ (weapons like flick knives, swordsticks, knuckle-dusters) 
- อุปกรณสําหรับใชเสพกัญชาหรือยาบา (Equipment for using cannabis or 

methamphetamine) 
- สิ่งของที่สามารถใชในการกออาชญากรรม (Anything that can be used in a crime) 

32 Norway 

- แอลกอฮอล (Alcohol) 
- ผลิตภัณฑยาสูบ (Tobacco) 
- อาหาร พชื เมล็ดพนัธ สัตว (Foodstuffs, plants, seeds, animals) 
- สัตวและพืชใกลสูญพนัธ (Endangered animal and plant species) 
- ยา (Medicines) 
- ขยะ (Waste) 
- ระเบิด ดอกไมไฟ สารอันตราย (Explosives, fireworks and hazardous substances) 
- อาวุธ ชิ้นสวนอาวุธ และอาวุธยุทธภัณฑ (Weapons, weapon parts, and ammunition) 
- ของเกา (Antiques) 

33 Poland 
- ปน และสวนประกอบของปน (Firearms and firearm parts) 
- เน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากเนื้อสตัว(Meat and meat products) 
- นมและผลิตภัณฑจากนม (Milk and milk products)  

34 Portugal 
- ผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด รวมทั้งบุหรี่และยาเสน(Tobacco and tobacco products) 
- ยา (Medicines) 
- สิ่งปฏิกลู(Waste) 
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- พืชและสัตวมชีีวิต (Plants or live animals) 

35 Russia 

- สินคาลามกและขัดตอศีลธรรม (obscene or immoral articles) 
- สินคาปลอมและผิดลิขสิทธิ ์(counterfeit or pirated articles) 
- เงนิ (monetary instruments) 
- อาวุธหรือชิ้นสวนอาวุธ ระเบิดหรือสินคาติดไฟได (weapons or parts thereof), explosive or 

flammable goods) 
- สัตวมีชีวิต (live animals) 
- อาหารที่เนาเสียได (perishable foodstuffs) 
- แอลกอฮอล (Alcohol) 
- ผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิด (tobacco products of any kind) 
- พืชทุกชนิด (plants of any kind) 
- หินมคีาทกุชนิด (precious stones of any kind) 
- ยาเสพติด ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต(narcotics, psychotropic substances) 
- สินคาอนัตราย (dangerous goods) 

36 Spain 

- ฝน/ดอกฝน/เมล็ดฝนและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทํามาจากฝน กญัชา โคเคน และยาผิดกฎหมาย 
- สินคาที่หอหุมดวยขอความหรือรปูภาพที่ละเมดิสิทธิมนุษยชน (Items whose packaging or cover 

contains text or illustrations that violate fundamental human rights.) 
- อาวุธ (weapons) 
- ระเบิด วัตถุไวไฟ และสารพษิ (Explosives, inflammables, and other hazardousmaterials) 
- สัตวมีชีวิต (Live animals) 

37 Sweden 

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcoholic beverages) 
- สัตวมีชีวิต (Animals, alive) 
- สารเคมีอนิทรยี (Organic chemicals) 
- สื่อการชําระเงิน (Payment instruments) 
- มุข หินและโลหะมคีาPearls, precious stones and metals 
- เมล็ดพนัธ (Seeds) 
- ไมและผลิตภัณฑจากไม (Wood and articles of wood) 
- ผัก (Vegetables) 

38 Switzerland 

- สัตวและผลิตภัณฑจากสตัวทกุประเภท (Animals and animal products) 
- ไขมันและนํ้ามันจากสตัวและพชื (Animal, vegetable fats and oils) 
- ขนและขนออน (Feathers and down) 
- หนังสัตวที่ยังสด (Hides and skins, raw) 
- โลหะมคีา (Metals, precious) 
- ผลิตภัณฑจากแรธาต ุ(Mineral products) 
- เครื่องมือสําหรับจัดแสงและภาพสําหรับภาพยนตร (Optical and cinematographic instruments) 
- พืชและผลิตภัณฑจากพืช (Plants and plant products) 
- ผลิตภัณฑยา (Pharmaceutical products) 
- ไขมุกและหินมีคา (Pearls and precious stones) 
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- เกลือ (Salt) 
- เซรุมและวัคซนี (Serums and vaccines) 
- ผลิตภัณฑจากผกั (Vegetable products) 
- อาวุธ (Weapons) 

39 UK1 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวทุกประเภท(Meat and meat products) 
- ใบมีดหรือของมคีม เชน มดี ใบมีดหรือขวาน(Knife blades or sharp objects such as blades or 

axes) 
- ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย (Illegal drugs) 
- อาวุธพก เชนมีดพบั (Offensive weapons, for example flick knives) 
- สเปรยสําหรับปองกนัตัว (Self-defense sprays) 
- สัตวและพืชใกลสูญพนัธ (Endangered species) 
- เพชรที่ยังไมไดเจียระไน (Rough diamonds) 
- สื่อที่ไมเหมาะสมและอนาจาร (Indecent and obscene materials) 
- เน้ือสัตว (Meat) 

40 U.S.A.2 

- ยา(Medicines) 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcoholic beverages) 
- รถยนต (Automobiles) 
- จานชามเซรามิค (Ceramic tableware) 
- สิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมและทรัพยสินทางวัฒนธรรม (Cultural artifacts and cultural 

property) 
- ขนสุนัขและแมว(Dog and cat fur) 
- ยาเสพติด (Drug paraphernalia) 
- ปน(Firearms) 
- ปลาและสัตวปา (Fish and wildlife) 
- อาหารดิบและพรอมทาน (Raw and prepared food) 
- ผลไมและผัก (Fruits and vegetables) 
- ทอง(Gold) 
- สัตวเลี้ยง(Pets) 
- ฟลมถายภาพ(Photographic films) 
- พืชและเมล็ดพันธ (Plants and seeds) 
- ดิน(Soil) 
- ผาและเครื่องแตงกาย(Textiles and clothing) 
- สินคาที่มเีครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ(์Trademark and copyrighted articles)  

 
 

 


