
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 

๑. ชื่อโครงการ   การศึกษาและพัฒนาระบบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยพาหะลมร้อน-เย็นและเกลียวล าเลียง                                                                                      
 

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...........  
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย .......๔o๕,๘oo.............. บาท  
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง ......................................๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗................................................................  

 เป็นเงิน ..............................................................๔o๕,๘oo........................................................................ บาท  
๔. หมวดค่าตอบแทน ..................................................๙o,๕๘o...................................................................... บาท  

 - ค่าตอบแทนนักวิจัย .......................๔o,๕๘o..................บาท  
 - ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ..............๕o,ooo...................บาท  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร............................-..........................บาท   

๔.๑ ประเภทนักวิจัย ..................สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย............................................... 
๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย 

นักวิจัย วุฒิการศึกษา สาขา ประสบการณ์ใน
การท าวิจัย (ปี) 

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิโรจน ์ฤทธิ์ทอง วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล ๑๖ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย ดร.ไพศาล การถาง วท.ด. ฟิสิกส์ ๑๑ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ ๑๗ 
ผู้ช่วยนักวิจัย นายพรเทพ อ้ึงเจริญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ๑  

 

 
 

๕. 

 
๔.๓ จ านวนนักวิจัย .................................................๓........................................................................... ........  คน 
หมวดค่าจ้าง .............................................................................๑๕๔,ooo.................................................... บาท 
- ค่าจ้างจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์.................................................๒,ooo.................................................... บาท 
- ค่าวิเคราะห์ทดสอบเชิงแสง  (35 ตัวอย่าง x 1000 บาท)..........๓๕,ooo................................................ บาท 
- ค่าวิเคราะห์ทดสอบ FTIR (25 ตัวอย่าง x 1000 บาท)..............๒๕,ooo................................................ บาท 
- ค่าวิเคราะห์ทดสอบ SEM (40 ตัวอย่าง x 900 บาท)................๓๖,ooo................................................. บาท 
- ค่าโพลาร์ลอยด์ (SEM) ( 55 รูป x 200 บาท/รูป)......................๑๑,ooo................................................. บาท 
- ค่าวิเคราะห์ทดสอบ XRD (30 ตัวอย่าง x 1500 บาท)...............๔๕,ooo............................................... บาท 

 

๖. หมวดค่าใช้สอย .............................................................................๑o,๙3๐................................................. บาท 
- ค่าธรรมน าเข้าวัตถุดิบ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร   ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย...........๑o,๙3๐...................... บาท 

 

๗. ค่าวัสดุ .........................................................................................๑๓o,ooo................................................ บาท 
 - วัสดุส าหรับท าชุดไซโครน(2 ชุด x 5,000บาท) ...........................๑o,ooo.............................................. บาท 
 - วัสดุส าหรับท าเกลียวล าเลียง(2 ชุด x 5,000บาท) ......................๑o,ooo............................................. บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดต้นก าลังขับ........................................................๔,ooo................................................ บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดต้นก าลังลม(2 ชุด x 4,500บาท) ......................๙,ooo.............................................. บาท 

 



  - Peltier (4 อัน x 1,000บาท) .......................................................๔,ooo.............................................. บาท 
  - วัสดุส าหรับท าเกลียวล าเลียงข้าว (2 ชุด x 4,000บาท) ...............๘,ooo.............................................. บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดโครงสร้าง..........................................................๕,ooo................................................. บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดลมร้อน(2 ชุด x 5,000บาท) .........................๑o,ooo............................................... บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดลมเย็น(2 ชุด x 5,000บาท) ..........................๑o,ooo.............................................. บาท 
  - วัสดุท าท่ออะคริลิกพลาสติก(2 ชุด x 4,500บาท) .......................๙,ooo............................................... บาท 
  - วัสดุส าหรับท าชุดควบคุมอุณหภูมิ (2 ชุด x 5,000บาท) ...........๑o,ooo.............................................. บาท 
  - Temperature sensor (5 ชุด x 4,000บาท) ..........................๒o,ooo............................................... บาท 
  - Moisture sensor (5 ชุด x 4,200บาท) ...................................๒๑,ooo.............................................. บาท 

๘. ค่าครุภัณฑ์ ........................................................................................ -........................................................... บาท  
๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)   

 ๙.๑ จ านวน .................................................................................... -............................................................... คน  
 ๙.๒ จ านวน .................................................................................... -............................................................. บาท  

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (ค่าสาธารณูปโภค)...............................................๒o,๒๙o.................................................. บาท  
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย   

 TOR  - คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง 
        - ดร.ไพศาล การถาง 
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา 

 

๑๒. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
- ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  ส าหรับโครงการวิจัย 
ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

   
 
 


