






















ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ   อุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี จํานวน 3 รายการ. 
2. งาน           -                  กลุมงาน        รังสีรักษา         สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร          1,180,000.00                                                     บาท 
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                    30 พฤษภาคม 2565                           ..                                                                                          
    เปนเงนิ                   1,180,000.00                                                                         บาท  

4.1 แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา สําหรับรองศรีษะและลาํคอ          จาํนวน    20 ชิ้น 
  ราคาชิ้นละ 3,000.00 บาท เปนเงนิ      60,000.00 บาท 
4.2 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศรีษะ          จาํนวน  100 ชิ้น 
      ราคาชิ้นละ 1,200.00 บาท เปนเงิน    120,000.00 บาท 
4.3 หนากากสําหรับยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะถึงหัวไหล     จํานวน  250 ชิ้น 

  ราคาชิ้นละ 4,000.00 บาท เปนเงนิ 1,000,000.00 บาท 
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท บิซ ไลน จาํกัด 
    5.2 บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จํากัด 
    5.3 บริษัท พรีเมียร บิสสิเนส อินเตอร จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางอัจจิมา       ชลไพศาล                    นายแพทยชาํนาญการ                 ประธานกรรมการ 
    6.2  นางขันทอง       ไชยมงคล                  นักรังสีการแพทยชํานาญการ                 กรรมการ 
                     ดานบริการทางวิชาการ 
    6.3 นายชาญวิทย     มากะ                      นักรังสีการแพทยชํานาญการ                 กรรมการ 
       ดานบริการทางวชิาการ 
  
 

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

                                              (   นางอัจจิมา       ชลไพศาล   ) 

 

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

     (   นางขันทอง      ไชยมงคล   )                                     (   นายชาญวิทย    มากะ   ) 

   

   



รายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของอุปกรณยึดตรึงและจํากัดการเคลื่อนไหวผูปวยขณะฉายรังสี  
จํานวน 3 รายการ 

1. แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนาสําหรับรองศีรษะและลาํคอ จํานวน 20 ชิ้น 
คุณสมบัติทั่วไป 
 เปนแผนเทอรโมพลาสตกิชนิดหนา ใชเพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวของผูปวย รวมกับอุปกรณตางๆขณะรับ
การฉายรังสีรักษาดวยเทคนิคการรักษาแบบตาง ๆ ซึ่งสามารถใชรวมกับเครื่องจําลองการฉายรังสีรักษา เครื่อง
จําลองการฉายรังสีรักษาดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร เครื่องจําลองการฉายรังสีรักษาดวยสนามแมเหล็กไฟฟา 
เครื่องฉายรังสรีักษาแบบสามมิติ และเครื่องฉายรังสีรักษาแบบสามมิติขั้นสูงของทางสถาบันมะเร็งแหงชาติได 

คุณลักษณะเฉพาะ 
แผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา แบบปรับรูปราง และสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดดวยความรอน ซึ่งมี

คุณสมบัติดังน้ี 
๑. เปนแผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา ใชสําหรับรองศรีษะ และลําคอของผูปวย 
๒. ทําจากเทอรโมพลาสติกทีส่ามารถปรับแตงรูปรางไดตามความตองการดวยความรอน  
3. สามารถปรับรูปรางเพื่อใชจํากัดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะ ลาํคอ ของผูปวย เม่ือแผนเย็นตัวลงจะ

     แข็ง และคงรูปตามรูปรางท่ีปรับไว 
4. สามารถใชซ้าํ โดยนาํไปอบใหความรอนจนกวาคุณสมบัติของพลาสติกจะเปลี่ยนแปลงไป 
5. มีผาไนลอน หุมโดยรอบแผนเทอรโมพลาสติกชนิดหนา 
6. ทําจากวัสดทุี่ไมเปนพษิตอรางกาย (๑๐๐% nontoxic) 

2 .หนากากสําหรับยึดตรงึผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ จํานวน 1๐๐ ชิ้น 

คุณสมบัติทั่วไป 
   เปนแผนเทอรโมพลาสติกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปไดดวยความรอน โดยเปลี่ยนรูปใหพอดีกับรูปหนา
ของผูปวยแตละราย เพื่อยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสี บริเวณศรีษะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 
     1. มีลักษณะเปนแผนเทอรโมพลาสติกสีขาว 
     2. มีกรอบเปนรูปตัวยู เหมาะสําหรับใชบริเวณศีรษะ 
     3. มีความหนาของแผนพลาสติก ไมมากกวา ๒.๔ มิลลิเมตร 
     4. สามารถออนตัวและขึ้นรูปไดในอุณหภูมิ  ๖๕-๗๐ °C 
     ๕. บริเวณกรอบของแผนพลาสติกมีชอง สําหรับยึดติดกับ แผนรองศีรษะของทาง      
     สถาบันมะเร็งแหงชาติได 
     ๖. เปนผลิตภัณฑที่เหมาะกับการใชขึ้นรูปครั้งเดยีวทิ้ง 
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                                         (   นางอัจจิมา   ชลไพศาล   ) 
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3.หนากากสําหรบัยึดตรึงผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะถึงหัวไหล จํานวน 250 ช้ิน 

คุณสมบัติทั่วไป 
 เปนแผนเทอรโมพลาสตกิที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปไดดวยความรอน โดยเปลี่ยนรปูใหพอดีกับรูปหนา
และหัวไหลของผูปวยแตละราย เพ่ือยึดตรงึผูปวยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ ลาํคอ และหัวไหล 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. แผนเทอรโมพลาสติก มีกรอบเปนรูปศีรษะ และหัวไหล เหมาะสาํหรับใช        
บริเวณศีรษะคลุมถึงหัวไหล 

๒. มีความหนาของแผนพลาสตกิไมนอยกวา ๒.๓ มิลลิเมตร ติดบนเฟรม 
๓. สามารถออนตัวและขึ้นรูปไดในอุณหภูมิ ๖๕-๗๐ องศาเซลเซียส 
๔. มีหมุดยึดระหวางหนากากและฐานรองนอนบริเวณศีรษะและหัวไหล จํานวน ๙ ชุด และสามารถ 
     ถอดเปลี่ยนได หากเกิดการแตกหัก 
๕.  บรเิวณแผน Thermoplastic มีการหดตัวนอย (Minimal Shrinkage) และไมติดผมหรือขน             
     (Non-Stick)  
๖. ระยะเวลาในการข้ึนรูป (Forming time) ๕-๖ นาที 
๗. เปนผลิตภัณฑที่เหมาะกับการใชขึ้นรูปครั้งเดยีวทิ้ง 
 

การเก็บรักษา 
 สามารถเก็บไวในอุณหภูมิหอง แตไมควรโดนแสงแดด หรือไมควรเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๗๑ 
องศาเซลเซียส 

เงื่อนไขเฉพาะ 
๑. ตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานสากล เชน มอก. หรือ  
    ISO 9001 หรือ ISO 13485  
2. ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตัวแทนจําหนาย 
    พรอมย่ืนประกอบการพิจารณา 
๒. ผูเสนอราคาตองรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่รับมอบ สามารถเปลี่ยนสินคาใหม 
    ไดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งกรณสีนิคามีความชํารดุเสียหายจากการผลิต เสื่อมคุณภาพและ  
    สินคาหมดอายุ โดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ภายใน ๓๐ วันนบัถัดจากวันที่ไดรบัแจง 
๓. ผูเสนอราคาตองสาธิตการใชอุปกรณดังกลาวจนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง 

          ๔. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยจะออกใบสั่งซื้อสงมอบ 
              ภายใน  ๓๐ วันนบัหลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
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