




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ   อุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี จํานวน 12 รายการ. 
2. งาน           -                  กลุมงาน        รังสีรักษา         สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          3,657,500.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)           16 กุมภาพันธ 2564                                        ..                                                                                          
    เปนเงิน                   3,657,500.00                                บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    -                   บาท/ชุด  (ตามรายละเอียดแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท บิซ ไลน จํากัด 
    5.2 บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จํากัด 
    5.3 บริษัท พรีเมียร บิสสิเนส อินเตอร จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางอัจจิมา       ชลไพศาล                    นายแพทยชํานาญการ                 ประธานกรรมการ 
    6.2  นางขันทอง       ไชยมงคล                  นักรังสีการแพทยชํานาญการ                 กรรมการ 
                     ดานบริการทางวิชาการ 
    6.3 นายชาญวิทย     มากะ                      นักรังสีการแพทยชํานาญการ                 กรรมการ 
       ดานบริการทางวิชาการ 
  
 

              ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา       ชลไพศาล   ) 

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง      ไชยมงคล   )                                     (   นายชาญวิทย    มากะ   ) 

   

   



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี  
จํานวน 12 รายการ 

 
1. หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณลําตัวและสะโพก จํานวน ๕๐ ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนแผนเทอรโมพลาสติกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปไดดวยความรอน โดยเปลี่ยนรูปใหพอดีกับลําตัวและ
สะโพก ของผูปวยแตละราย เพ่ือยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี บริเวณลําตัว สะโพก และตนขา 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. มีลักษณะเปนแผนเทอรโมพลาสตกิ มีกรอบสําหรับยึดกับฐานรองนอน เหมาะสําหรับใชบริเวณ    
สะโพก 

 ๒. มีความหนาของแผนพลาสติกไมนอยกวา ๓.๒ มิลลิเมตร 
 ๓. สามารถออนตัวและขึ้นรูปไดในอุณหภูมิ  ๖๕-๗๐ °C 
 ๔. สามารถใชงานรวมกับฐานรองบริเวณลําตัว และสะโพก ท่ีใชงานอยูของกลุมงานรังสีรักษา สถาบัน
     มะเร็งแหงชาติได 
 ๕. เปนผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับการใชครั้งเดียวทิ้ง 

2. – 5. อุปกรณเบาะรองสุญญากาศสําหรับยึดผูปวยขณะฉายรังสี  
         2. ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ชิ้น มีขนาดกวางไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร 
ขนาดยาวไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร สามารถรองรับการบรรจุเม็ด Polystyrene ไดไมนอยกวา ๓๔ ลิตร 
จํานวน 1๐ ชิ้น 
         ๓. ขนาด ๑๐๐ X ๗๐ เซนตเิมตร จํานวน ๑๐ ชิ้น มีขนาดกวางไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร 
ขนาดยาวไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร สามารถรองรับการบรรจุเม็ด Polystyrene ไดไมนอยกวา ๓๐ ลิตร
จํานวน 1๐ ชิ้น 
         ๔.  ขนาด ๗๐ X ๗๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ชิ้น มีขนาดกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนตเิมตร ขนาด
ยาวไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร สามารถรองรับการบรรจุเม็ด Polystyrene ไดไมนอยกวา ๑๕ ลิตร 
จํานวน 1๐ ชิ้น 
         ๕.  ขนาด ๕๐ X ๗๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ชิ้น มีขนาดกวางไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ขนาด
ยาวไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร สามารถรองรับการบรรจุเม็ด Polystyrene ไดไมนอยกวา ๘ ลิตร จํานวน 
1๐ ชิ้น 

คุณสมบัติท่ัวไป 

เปนอุปกรณเบาะรองนอนสุญญากาศ สําหรับจัดทาและยึดผูปวยในการฉายรังส ีและจําลองการรักษา 
ซึ่งใชงานรวมกับปมลม โดยการเติมอากาศเขา-ออก เพื่อปรับเปลี่ยนรูปรางของเบาะใหเปลี่ยนรูปรางและยึด
ทาทางของผูปวยใหเปนไปตามท่ีตองการเพ่ือจัดทาในการฉายรังสีและจําลองการรักษา 

 

 
              ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง  ไชยมงคล   )                                         (   นายชาญวิทย   มากะ   ) 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เบาะสุญญากาศทําจาก Nylon และบรรจุเม็ด Polystyrene อยูภายใน 
 2. เบาะรองนอนสุญญากาศสามารถคงรูปไดเม่ือดูดอากาศออก 
 3. สามารถทําความสะอาดไดงาย มีความทนทาน 
 4. มีจุกสําหรับเปาลม ตอกับปมลม ที่ใชงานอยูของกลุมงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติได 
 
6. ชุดอุปกรณแผนรองนอนสําหรบัจัดทาทางผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ จํานวน 4 ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนแผนรองนอนที่ใชสําหรับจัดทาทางผูปวย ในการถายภาพเอ็กซเรยคอมพิวเตอรเพ่ือการวินิจฉัย 
การจําลองการรักษา และการฉายรังสีรักษาผูปวยบริเวณศรีษะ โดยสามารถใชรวมกับแผนยึดตรึงผูปวย 
Thermoplastic mask บริเวณศีรษะ ที่ใชงานอยูของกลุมงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติได 

คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เปนแผนรองนอนบริเวณศีรษะ สําหรับใชยึดแผนยึดตรึงผูปวยบริเวณศรีษะได 
 2. สามารถใชรวมกับการถายภาพทางรังสี การจําลองการรักษา และการฉายรังสีรักษาบรเิวณศรีษะ 

     ทําจากวัสดุ Carbon Fiber ที่มีความทนทานตอการใชงานดานรังส ี
 

7. ชุดอปุกรณรองบริเวณหัวเขาและเทา สําหรับจํากัดการเคลื่อนไหวของผูปวย จํานวน ๔ ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนชุดอุปกรณใชสําหรับรองเขา และเทา เพ่ือจัดตําแหนงขาผูปวย รวมกับอุปกรณตางๆ ในการจัดทา

การฉายรังสี ซึ่งสามารถใชรวมกับเครื่องจําลองการฉายรังสีรักษา และ เครื่องฉายรังสีรักษา และอุปกรณที่ใช

งานอยูของกลุมงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติได 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. วัสดุทําจากโฟมที่มีความแข็งแรง และทนตอการใชงาน 
2. ใชสําหรับรองบริเวณใตขอพับเขา และเทาของผูปวย 
3. สามารถปรับระดับความสูงของชุดอุปกรณรองใตเขาได 3 ระดับ ดวยแผนเพ่ิมความสูง 
4. มีชองสําหรับยึดตําแหนงบนเตียงกับ indexing bar ได 
5. สามารถเช็ดทําความสะอาดไดโดยงาย 
6. ชุดอุปกรณรองเขา และเทา 1 ชุด ประกอบดวย 

6.1. แผนรองเขาสามเหลี่ยม จํานวน 1 ชิ้น 
6.2. แผนเพ่ิมความสูงหัวเขา จํานวน 2 ชิ้น 
6.3. แผนรองเทา  จํานวน 1 ชิ้น 

7. ใชสําหรับจํากัดการเคลื่อนไหวบริเวณหัวเขาและเทา ขณะฉายรังสีรักษา 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง  ไชยมงคล   )                                         (   นายชาญวิทย   มากะ   ) 
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8. แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนาสําหรับรองศีรษะและลําคอ จํานวน 20 ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนแผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา ใชเพ่ือจํากัดการเคลื่อนไหวของผูปวย รวมกับอุปกรณตางๆขณะรับ
การฉายรังสีรักษาดวยเทคนิคการรักษาแบบตาง ๆ ซึ่งสามารถใชรวมกับเครื่องจําลองการฉายรังสีรักษา เครื่อง
จําลองการฉายรังสีรักษาดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร เครื่องจําลองการฉายรังสีรักษาดวยสนามแมเหล็กไฟฟา 
เครื่องฉายรังสีรักษาแบบสามมิติ และเครื่องฉายรังสีรักษาแบบสามมิติข้ันสูงของทางสถาบันมะเร็งแหงชาติได 

คุณลักษณะเฉพาะ 
แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา แบบปรับรูปราง และสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดดวยความรอน ซึ่งมี

คุณสมบัติดังนี้ 
๑. เปนแผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา ใชสําหรับรองศรีษะ และลําคอของผูปวย 
๒. ทําจากเทอรโมพลาสติกที่สามารถปรับแตงรูปรางไดตามความตองการดวยความรอน  
3. สามารถปรับรูปรางเพ่ือใชจํากัดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะ ลําคอ ของผูปวย เมื่อแผนเย็นตัวลงจะ

     แข็ง และคงรูปตามรูปรางท่ีปรับไว 
4. สามารถใชซ้ํา โดยนําไปอบใหความรอนจนกวาคุณสมบัติของพลาสติกจะเปลี่ยนแปลงไป 
5. มีผาไนลอน หุมโดยรอบแผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา 
6. ทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษตอรางกาย (๑๐๐% nontoxic) 

9.ชดุดึงไหลใชรวมกับแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล จํานวน ๓ ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 เปนชุดดึงไหลสําหรับใชงานรวมแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล สําหรับยึดกับอุปกรณยึด
ตรึงผูปวยดานรังสีรักษา 
คณุลักษณะเฉพาะ 

 ๑. เปนชุดดึงไหลใชยึดกับบริเวณดานขางของแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลาํคอ และหวัไหล ทั้ง ๒ ขาง 
 ๒. มีชองวงกลม สําหรับยึดกับดามจับ โดยสามารถเลือกตําแหนงความยาวใหเหมาะสมกับความ 
     ตองการ 
 ๓. ทําจากวัสดุ Plastic ที่มีความทนทานตอการใชงานดานรังสี 
 ๔. มีตัวอักษรทุกชอง เพ่ือบอกตําแหนงของชองท่ียึดกับดามจับได 
 

10. แผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล จํานวน 2 ชุด 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหลสําหรับยึดกับอุปกรณยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีรักษา
สามารถใชกับเครื่องทางรังสีรักษา และอุปกรณยึดตรึงผูปวยทางรังสีรักษา (Thermoplastic) ไดทุกชนิด 
 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง  ไชยมงคล   )                                         (   นายชาญวิทย   มากะ   ) 
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คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. เปนแผนรองนอนสําหรับจัดทาผูปวยเพ่ือฉายรังสีบริเวณศรีษะ และหัวไหล 
๒. มีอุปกรณมือจับ ที่สามารถปรับตําแหนงได เพ่ือชวยจัดตําแหนงหัวไหลของผูปวยขณะถายภาพ     
    หรือฉายรังสีรักษา 
๓. สามารถใชงานรวมกับหนากากฉายรังสีรักษา บริเวณศรีษะ และหัวไหลที่ทางโรงพยาบาลมีอยูได 
๔. แผนรองนอนทําจากวัสดุชนิด Carbon Fiber ที่มีความทนทานตอการใชงานดานรังสี และมี 
    น้ําหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนยาย 

11.หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ จํานวน ๒๐๐ ชิ้น 

คุณสมบัติท่ัวไป 
   เปนแผนเทอรโมพลาสติกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปไดดวยความรอน โดยเปลี่ยนรูปใหพอดีกับรูปหนา
ของผูปวยแตละราย เพ่ือยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี บริเวณศรีษะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 
     1. มีลักษณะเปนแผนเทอรโมพลาสติกสีขาว 
     2. มีกรอบเปนรูปตัวย ูเหมาะสําหรับใชบริเวณศีรษะ 
     3. มีความหนาของแผนพลาสติก ไมมากกวา ๒.๔ มิลลิเมตร 
     4. สามารถออนตัวและขึ้นรูปไดในอุณหภูมิ  ๖๕-๗๐ °C 
     ๕. บริเวณกรอบของแผนพลาสติกมีชอง สําหรับยึดติดกับ แผนรองศีรษะของทาง      
     สถาบันมะเร็งได 
     ๖. เปนผลิตภัณฑที่เหมาะกับการใชข้ึนรูปครั้งเดียวท้ิง 
12.หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะถึงหัวไหล จํานวน 200 ชิ้น 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 เปนแผนเทอรโมพลาสติกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปไดดวยความรอน โดยเปลี่ยนรูปใหพอดีกับรูปหนา
และหัวไหลของผูปวยแตละราย เพ่ือยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. แผนเทอรโมพลาสติก มีกรอบเปนรูปศีรษะ และหัวไหล เหมาะสําหรับใช        
บริเวณศีรษะคลุมถึงหัวไหล 

๒. มีความหนาของแผนพลาสติกไมนอยกวา ๒.๓ มิลลิเมตร ติดบนเฟรม 
๓. สามารถออนตัวและข้ึนรูปไดในอุณหภูมิ ๖๕-๗๐ องศาเซลเซียส 
๔. มีหมุดยึดระหวางหนากากและฐานรองนอนบริเวณศรีษะและหัวไหล จํานวน ๙ ชุด และสามารถ 
     ถอดเปลี่ยนได หากเกิดการแตกหัก 
๕.  บริเวณแผน Thermoplastic มีการหดตัวนอย (Minimal Shrinkage) และไมติดผมหรือขน             
     (Non-Stick)  
๖. ระยะเวลาในการข้ึนรูป (Forming time) ๕-๖ นาที 
๗. เปนผลติภัณฑที่เหมาะกับการใชข้ึนรูปครั้งเดียวท้ิง 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง  ไชยมงคล   )                                         (   นายชาญวิทย   มากะ   ) 
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การเก็บรักษา 
 สามารถเก็บไวในอุณหภูมิหอง แตไมควรโดนแสงแดด หรือไมควรเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๗๑ 
องศาเซลเซียส 

เงื่อนไขเฉพาะ 
๑. ตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานสากล เชน มอก. หรือ  
    ISO 9001 หรือ ISO 13485  
๒. บริษัทฯตองรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ สามารถเปลี่ยนสินคาใหม 
    ไดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งกรณสีินคามีความชํารุดเสียหายจากการผลิต เสื่อมคุณภาพและ  
    สินคาหมดอายุ โดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
๓. บริษัทตองสาธิตการใชอุปกรณดังกลาวจนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง 

          ๔. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยจะออกใบสั่งซื้อสงมอบ 
              ภายใน  ๓๐ วันนบัหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

                                              (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (   นางขันทอง  ไชยมงคล   )                                         (   นายชาญวิทย   มากะ   ) 

 
 
 
 
 



ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

1
หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณลําตัวและ
สะโพก 50 ชิ้น

2
อุปกรณเบาะรองสุญญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 100*100 ซ.ม. 10 ชุด

3
อุปกรณเบาะรองสุญญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 100*70 ซ.ม. 10 ชุด

4
อุปกรณเบาะรองสุญญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 70*70 ซ.ม. 10 ชุด

5
อุปกรณเบาะรองสุญญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 50*70 ซ.ม. 10 ชุด

6
ชุดอุปกรณแผนรองนอนสําหรับจัดทาทางผูปวยขณะฉายรังสี
บริเวณศีรษะ 4 ชุด

7
ชุดอุปกรณรองบริเวณหัวเขาและขอเทาสําหรับจํากัดการ
เคลื่อนไหวของผูปวย 4 ชุด

8 แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนาสําหรับรองศีรษะและลําคอ
20 ชุด

9 ชุดดึงไหลใชรวมแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล
3 ชุด

10 ชุดแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล
2 ชุด

11 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ
200 ชิ้น

12 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะถึงหัวไหล
200 ชิ้น

รายการอุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี จํานวน 12 รายการ



ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคารวม

1
หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสบีริเวณลําตัวและ
สะโพก 50 ชิ้น 4,800.00         240,000.00       

2
อุปกรณเบาะรองสญุญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 100*100 ซ.ม. 10 ชุด 14,500.00       145,000.00       

3
อุปกรณเบาะรองสญุญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 100*70 ซ.ม. 10 ชุด 13,000.00       130,000.00       

4
อุปกรณเบาะรองสญุญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 70*70 ซ.ม. 10 ชุด 11,500.00       115,000.00       

5
อุปกรณเบาะรองสญุญากาศสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี 
ขนาด 50*70 ซ.ม. 10 ชุด 11,000.00       110,000.00       

6
ชุดอุปกรณแผนรองนอนสําหรับจัดทาทางผูปวยขณะฉายรังสี
บริเวณศีรษะ 4 ชุด 54,000.00       216,000.00       

7
ชุดอุปกรณรองบริเวณหัวเขาและขอเทาสําหรับจํากัดการ
เคล่ือนไหวของผูปวย 4 ชุด 85,000.00       340,000.00       

8 แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนาสําหรับรองศีรษะและลําคอ
20 ชุด 3,500.00         70,000.00         

9 ชุดดึงไหลใชรวมแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล
3 ชุด 52,500.00       157,500.00       

10 ชุดแผนรองนอนบริเวณศีรษะ ลําคอ และหัวไหล
2 ชุด 427,000.00     854,000.00       

11 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสบีริเวณศีรษะ
200 ชิ้น 1,600.00         320,000.00       

12 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสบีริเวณศีรษะถึงหัวไหล
200 ชิ้น 4,800.00         960,000.00       

รวมท้ังสิ้น 3,657,500.00   

รายการอุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี จํานวน 12 รายการ
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