ลาดับ

ชื่อวัตถุประสงค์
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ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาต หรือขอแจ้งรายการละเอียด
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาต หรือขอแจ้งรายการละเอียด
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า 27(5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อเป็น
ตัวอย่างสินค้า 27(5)
ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างส่งทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ประกอบการขออนุญาต
หรือแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง หรือขอประเมินเทคโนโลยี หรือขอหนังสือรับรองอื่น ๆ 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างส่งทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ประกอบการขออนุญาต
หรือแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง หรือขอประเมินเทคโนโลยี หรือขอหนังสือรับรองอื่น ๆ 27 (5)
ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อจัดนิทรรศการ 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อจัดนิทรรศการตาม
มาตรา 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น
เพื่อจัดนิทรรศการตามมาตรา 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเชิงประวัตศิ าสตร์ของการ
ออกแบบและศึกษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ 27 (5)
ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการศึกษาหรือการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการศึกษาหรือ
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 27 (5)
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ค่าคาขอ

ค่าตรวจสอบ
เอกสาร

กองทีร่ ับผิดชอบ

100

1000 กอง พ

100
100

2000 กอง พ
2000 กอง พ

100

2000 กอง ด่าน

100

1000 กอง พ

100
100

2000 กอง พ
0 กอง พ

100

0 กอง พ

100

0 กอง ด่าน

100
100

0 กอง พ
1000 กอง พ

100

2000 กอง พ
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นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น
เพื่อใช้ในการศึกษาหรือการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 27 (5)
ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการวิจัยทางคลินิกของ
เครื่องมือแพทย์ทมี่ ุ่งหมายใช้สาหรับสัตว์
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการวิจัยทางคลินิกของ
เครื่องมือแพทย์ทมี่ ุ่งหมายใช้สาหรับสัตว์
ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการศึกษาวิจัยเครื่องมือแพทย์
ในคน
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการศึกษาวิจัยเครื่องมือ
แพทย์ในคน
ผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการวิจัยทางคลินิกของยาทีม่ ี
การใช้เครื่องมือแพทย์ร่วมด้วย
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก 27 (5) กรณีการวิจัยทางคลินิกของยาที่
มีการใช้เครื่องมือแพทย์ร่วมด้วย
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยที่มใิ ช่การ
วิจัยทางคลินิก 27 (5)
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพมาตรฐาน 27 (5)
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย หรือเจ้าของสัตว์ป่วยนั้น
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
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ค่าคาขอ

ค่าตรวจสอบ
เอกสาร

กองทีร่ ับผิดชอบ

100

2000 กอง ด่าน

100

0 กอง พ

100

2000 กอง พ

100

0 กอง พ

100

2000 กอง พ

100

0 กอง พ

100

2000 กอง พ

100
100

2000 กอง พ
2000 กอง พ

100

0 กอง พ

100

0 กอง พ
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นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดสถานพยาบาล
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นสถานพยาบาลทีร่ ักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ทปี่ ่วยนั้น
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นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ประเภทใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย 27 (6) กรณี
ผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคลทีม่ ิใช่ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย เจ้าของสัตว์ป่วย บุคลากรทางการแพทย์สังกัดสถานพยาบาล
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ดาเนินการสถานพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลทีร่ ักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ทปี่ ่วยนั้น
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย หรือเจ้าของสัตว์ป่วยนั้น
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดสถานพยาบาล
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นสถานพยาบาลทีร่ ักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ทปี่ ่วยนั้น

ค่าคาขอ

ค่าตรวจสอบ
เอกสาร

กองทีร่ ับผิดชอบ

100

0 กอง พ

100

0 กอง พ

100

0 กอง พ

100

0 กอง พ

100

0 กอง ด่าน

100

0 กอง ด่าน

100

0 กอง ด่าน

100

0 กอง ด่าน

100

0 กอง ด่าน
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นาเข้าเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดสาหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะราย 27 (6) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคลทีม่ ิใช่ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย เจ้าของสัตว์ป่วย บุคลากรทาง
การแพทย์สังกัดสถานพยาบาล ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้รับความยินยอมจาก
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลทีร่ ักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ทปี่ ่วยนั้น
การผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งออก 27 (7)
การนาเข้าอุปกรณ์เสริมทีไ่ ม่สามารถแยกใช้เป็นเอกเทศ เพื่อใช้ควบคูเ่ ครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับอนุญาต หรือต้อง
แจ้งรายการละเอียดทีม่ ีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว
การนาเข้าอุปกรณ์เสริมทีไ่ ม่สามารถแยกใช้เป็นเอกเทศ เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ทตี่ ้องได้รับอนุญาต หรือ
ต้องแจ้งรายการละเอียดทีม่ ีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว
การนาเข้าอุปกรณ์เสริมทีไ่ ม่สามารถแยกใช้เป็นเอกเทศ เพื่อใช้ควบคูเ่ ครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ทตี่ ้อง
ได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดทีม่ ีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว
การนาเข้าอุปกรณ์เสริมทีไ่ ม่สามารถแยกใช้เป็นเอกเทศ เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ทไี่ ม่ใช่เครื่องมือแพทย์ที่
ต้องได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดทีม่ ีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว
นาเข้าเครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
นาเข้าเครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงานอื่นทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เพื่อทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบแล้วส่งออกนอกราชอาณาจักร
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทสี่ ่งออกไปเพื่อซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบนอกราชอาณาจักรแล้วนากลับมาใน
ราชอาณาจักร
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐทีม่ ีหน้าทีป่ ้องกัน ชันสูตร บาบัดโรค หรือฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย - กรณีผู้รับบริจาคเป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ค่าคาขอ

100
100

ค่าตรวจสอบ
เอกสาร

กองทีร่ ับผิดชอบ

0 กอง ด่าน
0 กอง พ

100

2000 กอง พ

100

2000 กอง พ

100

2000 กอง ด่าน

100
100
100
100

2000 กอง ด่าน
2000 กอง พ
2000 กอง พ
2000 กอง ด่าน

100

2000 กอง ด่าน

100

2000 กอง ด่าน

ลาดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อวัตถุประสงค์
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐทีม่ ีหน้าทีป่ ้องกัน ชันสูตร บาบัดโรค หรือฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย - กรณีผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย - กรณีผู้รับบริจาคเป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย - กรณีผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
นาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศลทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ กรณีทผี่ ู้รับบริจาคเป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
นาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศลทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ กรณีทผี่ ู้รับบริจาคไม่ได้เป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัตภิ ายในราชอาณาจักร
การนาเข้าอุปกรณ์เสริมสาหรับผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งออก
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน โดยใช้ตน้ ฉบับหนังสือรับรอง
ประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทอี่ อกโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของบุคคลอื่น
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทสี่ ่งออกไปเพื่อจัดนิทรรศการนอกราชอาณาจักรแล้วนากลับมาในราชอาณาจักร

ค่าคาขอ

ค่าตรวจสอบ
เอกสาร

กองทีร่ ับผิดชอบ

100
100
100

2000 กอง ด่าน
2000 กอง ด่าน
2000 กอง ด่าน

100

2000 กอง พ

100
100
100

2000 กอง พ
2000 กอง ด่าน
2000 กอง พ

100
100

2000 กอง พ
2000 กอง ด่าน

