
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รายการยา  และรายการอืน่ ๆ  เพื่อยกเวน้อากรศุลกากรส าหรับของทีน่ าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา 

วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  รายการยา  และรายการอื่น ๆ   
เพ่ือยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  พ.ศ.  2563  ลงวันที่   ๒0  เมษายน  พ.ศ.  2563  เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ 
กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยในวงกว้าง    
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  จึงเห็นควร
มีการออกประกาศก าหนดรายการยา  และรายการอื่น ๆ  เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรได้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  1  แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากร 
ส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (ฉบับที่  3)   
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564  เรื่อง  มาตรการยกเว้นอากรขาเข้า 
ของที่ใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ยกว่ า   “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เ รื่ อ ง   รายการยา   
และรายการอื่น ๆ  เพ่ือยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้รายการยา  และรายการอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง   

เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 

๓.๑ รายการยา 
 ก. ยาส าเร็จรูป 
  (๑) ยาเม็ดสูตรผสม  lopinavir  +  ritonavir 
  (๒) ยาเม็ด  favipiravir 
  (๓) ยาฉีด  remdesivir 
  (๔) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  bupivacaine 
  (๕) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  propofol 
  (๖) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  succinylcholine  (suxamethonium  chloride) 
  (๗) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  cisatracurium 
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่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



  (๘) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  rocuronium 
  (๙) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  sugammadex 
  (๑๐) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  etomidate 
  (๑๑) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
 ข. เภสัชเคมีภัณฑ์ 
  (๑) favipiravir 
๓.๒ เครื่องมือแพทย์ 
 (๑) น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรค  COVID-19 
 (๒) สารเคมี  สารชีวภัณฑ์  และวัสดุเพ่ือตรวจวินิฉัยโรค  COVID-19 
 (๓) เครื่อง  real  time  PCR 
 (๔) ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
 (๕) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
 (๖) หน้ากาก  N95  หรือสูงกว่า 
 (๗) ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (Personal  Protective  Equipment:  PPE) 
 (๘) เสื้อกาวน์ผ่าตัด  (Surgical  gown) 
 (๙) Isolation  gown 
 (๑๐) หมวกคลุมผม 
 (๑๑) เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดไข้ 
 (๑๒) Goggles  แว่นตานิรภัย 
 (๑๓) Face  shield  กระบังหน้าเลนส์ใส 
 (๑๔) Hood  covering 
 (๑๕) Leg  covering  ถุงสวมขา 
 (๑๖) เครื่องช่วยหายใจ  Medical  Ventilator 
 (๑๗) เตียง  ICU 
 (๑๘) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเชื้อ  SWAB 
 (๑๙) Infusion  Pump 
 (๒๐) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน  ส าหรับผู้ใหญ่ 
 (๒๑) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน  ส าหรับเด็ก 
 (๒๒) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  ส าหรับผู้ใหญ่ 
 (๒๓) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  ส าหรับทารกแรกเกิด 
 (๒๔) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
 (๒๕) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ 
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 (๒๖) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  ส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 
 (๒๗) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศ

ตามสภาพปอด 
 (๒๘) ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ  (ส าหรับผู้ใหญ่) 
 (๒๙) ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ  (ส าหรับเด็ก) 
 (๓๐) ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ  (ส าหรับทารก) 
 (๓๑) PAPR  หน้ากากที่ท าให้อากาศสะอาด  ชนิดที่มีพลังงาน  ช่วยเป่าอากาศเข้าใน  

หน้ากาก  (Powered  air-purifying  respirator) 
 (๓๒) ECMO  การใช้ เครื่ องพยุ งการท างานของปอดและหัวใจ   (Extracorporeal  

membrane  oxygenation) 
 (๓๓) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 
 (๓๔) Syringe  pump 
 (๓๕) ชุดพ่นยา  spacer 
 (๓๖) Hand-held  pulse  oxygenometer 
 (๓๗) เข็มฉีดยา  (Needle) 
 (๓๘) กระบอกฉีดยา  (Syringe) 
๓.๓ รายการวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีสารดังต่อไปนี้เป็นสารส าคัญ 
 (๑) Sodium  hypochlorite  ไม่ต่ ากว่า  0.5% 
 (๒) Hydrogen  peroxide  ไม่ต่ ากว่า  0.5% 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  รายการยา  และรายการอื่น ๆ   

เพ่ือยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือรักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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