JULY 2019

บัตรผูโ ดยสารขาเขาประเทศนิวซีแลนด
ขอมูลที่จัดเก็บไดจากแบบฟอรมนี้และจากในระหวางกระบวนการเขาประเทศ มีไวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความมั่นคงชายแดน สุขภาพ สัตวปา ตํารวจ การบังคับโทษ
ปรับ ตุลาการ ผลประโยชน การบริการสังคม การเลือกตั้ง สรรพกร และสกุลเงิน
ขอมูลนี้ชอบดวยกฎหมายและจะเปดเผยใหกับหนวยงานปฏิบัติการและที่มีสิทธิไดรับขอมูลดังกลาวภายใตกฎหมาย
ของประเทศนิวซีแลนด ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางหนวยงานเหลานั้น หลังจากที่
ไดจัดเก็บขอมูลนี้แลวอาจนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางสถิติโดยสํานักงานสถิติแหงชาตินิวซีแลนด
• บัตรขาเขานีเ้ ปนเอกสารทางกฎหมาย ดังนั้นการใหขอมูลที่เปนเท็จอาจทําใหไดรับการลงโทษได ซึ่งรวมถึง
การริบสินคา โทษปรับ การดําเนินคดี การจําคุก และการเนรเทศใหออกจากนิวซีแลนด
• ผูโดยสารแตละคนตองกรอกบัตรขาเขาคนละหนึ่งใบ รวมถึงผูโดยสารที่เปนเด็กดวย
• กรุณาตอบเปนภาษาอังกฤษและตอบคําถามทั้งสองดานของแบบฟอรม
• เขียนเปนตัวพิมพใหญ ดังตัวอยางนี้ NEW ZEALAND หรือกาเครื่องหมายคําตอบดังนี้

1 หมายเลขเที่ยวบิน / ชื่อเรือ

เลขที่นั่งผูโดยสารบนเครื่องบิน

สนามบิน/ทาเรือในตางประเทศ
ที่ทานขึ้นเครื่องบิน/ลงเรือลํานี้
หมายเลขหนังสือเดินทาง
สัญชาติตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
นามสกุล
ชื่อ
วันเกิด

วัน

เดือน

ป คศ.

ประเทศที่เกิด
อาชีพหรืองาน
ที่อยูในการติดตอหรือที่พักใน

ประเทศนิวซีแลนดอยางครบถวน

อีเมล
หมายเลขมือถือ/โทรศัพท

2a

ใหทา นตอบคําถามสวนนี้ ในกรณีทท
ี่ า นพํานักอยูใ
 นประเทศนิวซีแลนด ถาไมเชนนัน
้ ใหขา มไปตอบขอ 2b
ในระหวางที่ทานอยูในตางประเทศ ประเทศใดเปนประเทศที่ทานไดอยูน
 านที่สด
ุ ?

เหตุผลหลักที่ทานเดินทาง คืออะไร?
เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

ธุรกิจ

วันหยุดพักผอน / วันหยุดงาน

งานประชุม / สัมมนา

การศึกษา

อื่น ๆ

ในอีก 12 เดือนนับจากนี้ ทานจะพักอาศัยอยูในประเทศใดนานที่สุด?

นิวซีแลนด

อื่น ๆ

ใหทา นตอบคําถามสวนนีใ
้ นกรณีทท
ี่ า นไมไดพาํ นักอยูใ
 นประเทศนิวซีแลนด

2b

ทานตั้งใจที่จะพํานักอยู
ในนิวซีแลนดนานเทาใด?

ป

เดือน

วัน

อยูอยางถาวร หรือ

ถาทานจะไมพํานักอยูอ
 ยางถาวร เหตุผลสําคัญที่ทา นเดินทางมายังประเทศนิวซีแลนด คืออะไร?
เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

ธุรกิจ

วันหยุดพักผอน / วันหยุดงาน

งานประชุม / สัมมนา

การศึกษา

อื่น ๆ

ประเทศลาสุดที่ทานพํานักอยูนานเดือน 12 ขึ้นไป คือประเทศใด?
รัฐหรือจังหวัด

รหัสไปรษณีย

กรุณาพลิกไปหนาหลังเพือ
่ ตอบคําถามทีเ่ หลือ และลงลายมือชือ
่

3

โปรดระบุรายชื่อบรรดาประเทศที่ทานไดไปเยือนภายในเวลา 30 วันที่ผานมา

4

ทานทราบถึงสิ่งของตางๆ ที่บรรจุอยูใ
 นกระเปาเดินทางของทาน หรือไม?

คําเตือน การใหขอมูลที่เปนเท็จอาจทําใหถูกปรับ
$400 ในทันที

5

ทราบ

ทานกําลังนําสิ่งของตอไปนี้เขาประเทศนิวซีแลนดใชหรือไม
• อาหารทุกประเภท ทั้งที่เปนอาหารสุก ดิบ สด ดอง อยูใน
บรรจุภัณฑหรือเปนอาหารแหง ใชหรือไม?
• สัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว รวมถึงเนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม ปลา น้ําผึ้ง
ผลิตภัณฑจากผึ้ง ไข ขนนก เปลือกหอย ขนสัตวดิบ หนังสัตว กระดูก

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช


ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

และ ไวนหรือเบียรมากกวา 4.5 ลิตร ใชหรือไม?
• ยาสูบ บุหรี่มากกวา 50 มวน หรือผลิตภัณฑยาสูบมากกวา 50 กรัม
(รวมถึง สวนผสมของบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบอื่น) ใชหรือไม?
• สินคาที่นาํ เขาจากตางประเทศ และ/ หรือ สินคาปลอดภาษีท่ีซ้ือใน นิวซีแลนด
มีมูลคารวมสูงกวา NZ$700 (รวมมูลคาของขวัญ)

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

• สินคาที่นาํ มาดวยเพื่อใชในธุรกิจหรือเชิงพาณิชย ใชหรือไม?

ใช

ไมใช

• สินคาที่นาํ มาดวยในนามของบุคคลอืน
่ ใช่หรือไม?
• เงินสด จํานวน NZ$10,000 ขึ้นไป (หรือเงินสกุลอื่นที่มีมล
ู คาเทียบเทา)
รวมไปถึงที่เปน เช็คเดินทาง ตั๋วแลกเงินธนาคาร ธนาณัติ ฯลฯ ใชหรือไม?

มี

ไมใช่ี

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

– ถาใชใหขามไปตอบขอ 10
ใช
ทานถือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือมีวีซาผูมีถิ่นที่อยูถาวรในออสเตรเลีย
ิ่ ที่อยูเพื่อกลับเขาประเทศออสเตรเลีย
(Australian Permanent Residence) หรือมีวีซาผูมีถน
(Australian Resident Return Visa) – ใชหรือ ไม? ถาใช ใหขามไปตอบขอ 9
ใช

ไมใช

และแมลง ใชหรือไม?
• พืชหรือผลิตภัณฑจากพืช ไดแก ผลไม ดอกไม เมล็ด หัวใตดินของพืช
ไม เปลือกไม ใบไม ถั่ว ผัก ชิ้นสวนของพืช เชื้อรา ออย ไมไผหรือฟาง
รวมทั้งเพื่อใชในทางศาสนาหรือใชเปนยา ใชหรือไม?
สิ่งของทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งความปลอดภัยทางชีวภาพอืน
่ รวมถึงสิง่ ตอไปนี้
• ยาสําหรับสัตว การเพาะเลี้ยงทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิต ดิน หรือน้ํา หรือไม?
• อุปกรณทใ
ี่ ชกับสัตว พืช หรือน้ํา รวมถึงอุปกรณในกิจกรรมการทําสวน
เลี้ยงผึ้ง ตกปลา กีฬาทางน้ํา หรือกิจกรรมดําน้ํา ใชหรือไม?
• สิ่งของที่ไดใชไปแลวในกิจกรรมกลางแจง รวมถึงรองเทาตางๆ เต็นท
อุปกรณตั้งแคมป การลาสัตว การไตเขา อุปกรณกอลฟและอุปกรณกีฬา
ใชหรือไม?
ใน 30 วันที่ผานมา (ในขณะที่อยูนอกประเทศนิวซีแลนด) ทานไดเขาชมพื้นที่ปาใดๆ
หรือมีการสัมผัสกับสัตว (ยกเวนแมวบานและสุนัขบาน) หรือเขาเยี่ยมชม สถานที่ที่
เลี้ยงสัตว ปลูกพืช หรือแปรรูปสัตวหรือพืช ใชหรือไม?

คําเตือน การใหขอมูลที่เปนเท็จอาจทําใหถูกปรับ
$400 ในทันที

6

7

ไมทราบ

ทานกําลังนําสิง่ ของตอไปนีเ้ ขาประเทศนิวซีแลนดใชหรือไม:
• ยา ในปริมาณที่มากเกินกวาการใช 3 เดือน หรือมียาทีไ่ มไดสั่งจายใหทาน ใชหรือไม?
• สินคาตองหามหรือสินคาควบคุม ตัวอยางเชน อาวุธ สิ่งพิมพอนาจาร
พืชหรือสัตวที่ใกลสูญพันธุ ยาเสพติดหรือยาควบคุม ใชหรือไม?
• แอลกอฮอล สุรามากกวา 3 ขวด (แตละขวดไมเกิน) 1.125 ลิตร

ทานถือหนังสือเดินทางของนิวซีแลนดที่ยังไมหมดอายุ หรือมีวีซาประเภทผูพํานักอาศัย
(residence class) หรือมีวีซาการกลับเขาประเทศของผูพํานักอาศัย (returning resident)
ที่ยังไมหมดอายุ ใชหรือไม? – ถาใช ใหขา มไปตอบขอ 10
ทานเปนพลเมืองนิวซีแลนดที่ใชหนังสือเดินทางของตางประเทศ ใชหรือไม?

8

ไมใช

เรือ
่ งอืน
่ ทัง้ หมด

ทานตองออกจากประเทศนิวซีแลนดกอ
 นทีว่ ซ
ี า ของทานจะหมดอายุ ไมเชนนัน
้ ทานจะถูกเนรเทศ
ทานเดินทางมานิวซีแลนดเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือรับคําปรึกษาทางการแพทย
หรือใหกําเนิดบุตร ใชหรือไม?

ใช

ไมใช

เลือกเพียงขอเดียว ขาพเจาถือวีซาประเภทผูอยูช
 ั่วคราว (temporary entry class visa) (ใหกา ใช

9
10

ในกรณีที่ทา นเปนผูถอ
ื วีซานี้ ถึงแมไมมีวีซาติดผนึกอยูใ
 นหนังสือเดินทางของทานก็ตาม)

ใช

หรือ ขาพเจาไมมีวีซา และจะยื่นขอวีซาประเภททองเที่ยว (visitor visa)
ที่ดานตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทางไปถึง (on arrival)

ใช

ทานเคยถูกตัดสินจําคุกนาน 12 เดือนขึ้นไป หรือถูกเนรเทศ คุมตัวหรือขับไล
ใหออกนอกประเทศจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ณ เวลาใดก็ตาม ใชหรือไม?

ใช

ไมใช

ขาพเจารับรองวาขอมูลทีข
่ า พเจาใหนน
ั้ เปนจริง ถูกตอง และครบถวน
ลายมือชือ
่

วันที่
(พอแมหรือผูปกครองตองลงนามแทนบุตรที่มีอายุต่ํากวา 18 ป)

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Act) ค.ศ.1993 กําหนดสิทธิในการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล หากทานตองการใชสิทธิเหลาน ี้
โปรดติดตอสํานักงานศุลกากรนิวซีแลนด ที่โทรศัพท 0800 428 786 หรืออีเมล feedback@customs.govt.nz และ / หรือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
นิวซีแลนด ที่ PO Box 1473, Wellington

