
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

ตารางวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

 

๑. ชื่อโครงการ .... การผลิตกาซชีวภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ือการใชอยางยั่งยืนในชุมชนบานถํ้าเสือ จ. เพชรบุร ี                                                                                                              
 

 /หนวยงานเจาของโครงการ ................ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี........................................................  
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจางหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย ...... 271,000....................... บาท  
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง ................ 18  ธันวาคม  2558.............................................................................  

 เปนเงิน .............................. 271,000........................................................................................................ บาท  
๔. หมวดคาตอบแทน .......................... 27,100........................................... .................................................. บาท 

 - คาตอบแทนนกัวิจยั............................................................................. 27,100.......................... บาท 
 

 ๔.๑ ประเภทนักวิจัย ..............สาขา เกษตรศาสตรและชีววิทยา.................................... 
๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย 

 

 

 
 

  นักวิจัย วุฒิการศึกษา (สาขา) ปะสบการณในการทํา
วิจัย 

หัวหนาโครงการ ดร. ดวงฤทัย นิคมรัฐ Ph.D. (Molecular 
Biology) 

มากกวา ๑๐ ป 

ผูรวมวิจัย ดร. ภัทริกา สูงสมบัต ิ Ph.D. (Biology) ๕ ป 

ผูรวมวิจัย นายบุญเลิศ เต็มคอน BBA. (รัฐศาสตร) ๕ ป 

 

 ๔.๓ จํานวนนักวิจัย ....................................................3............................................................................  คน  
๕. หมวดคาจาง ............ 5,000................................................................................................................... บาท  

 
 

๖. 

- คาจางในการติดตามขอมูลความกาวหนาของกลุมชุมชนในการหมัก................. 5,000....................... บาท 
หมวดคาใชสอย ...................128,600................................................................................................... บาท 
- คาจางเหมาบริการรถตู (6 ครั้ง X 4,200 บาท)………………………………………………...... 25,200........ บาท   
- คาท่ีพักในระหวางการพัฒนาการหมักและการอบรม  
  (จํานวน X ราคา X จํานวนคืน X จํานวนครั้ง) = 2 หอง X 1800 บาท X ๑๒....... 43,200............ บาท   
- คาสถานท่ีการเตรียมกอนการหมัก และใชในระหวางการอบรม .....................8,200…............... บาท   
- คาใชสอยในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เชน คาการจัดทําโปสเตอร/ คาเดินทาง/  
  คาลงทะเบียนการนําเสนอผลงาน ..................................................................................8,320............ บาท   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม............................................................................................ 43,680…….. บาท   
  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (26 คนX 30 บาท X 2 ม้ือ X 12 ครั้ง= 18,720 บาท) 
  คาอาหาร (26 คน X  80 บาท X 2 ม้ือ X 6 วัน = 24,960 บาท)  

  

๗. คาวัสดุ ............................... 93,750......................................................................................................... บาท 
- วัสดุใชทําตัวถังเพ่ือการหมักกาซ, ถังเก็บกักกาซชีวภาพและถังใสกาซชีวภาพพรอมใช …..….4,000…… บาท 
- ตัวกรองกาซไฮโดรเจนซัลไฟด กาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา จํานวน 4 ชุด ………………22,550…..…บาท 

 



- ทอ ขอตอตางๆ วาลวตางๆ สายยางขนาดตาง ๆ จํานวน 4 ชุด…………………………………..10,000……...บาท 
- วัสดุ/อุปกรณใชในการเจาะ ตัด/เจีย และการประกอบตัวถัง เชน ตัวไขควง เลื่อย กาว  
  แนวพลาสติกตัวเชื่อม ถัง แผนรองกันรั่ว 4 ชุด  ประแจขันนอต นอต ..………………………17,200...….…บาท 
- สวนประกอบตางๆเขาตอกับตัวเตา และเตาจํานวน 4 ชุด …………………………………...…….5,000….….…บาท 
- คาทํารายงานและเผยแพรผลงานใหแกชุมชน ………………………………………….……..…5,000……..…บาท 
- คาเตรียมขอมูลรายงานความกาวหนาของกลุมชุมชนในระหวางการหมัก.........................5,000............ บาท   
- วัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ คลิป กระดาษสําเนา  ..……………...............………….………..5,000……...…..บาท 
  ท่ีหนีบกระดาษ ปากกาเขียนบอรด เทปกาว ยางลบ ปากกา 
- คาวัสดุคอมพิวเตอร …………………………………………………………………….....………………….15,000…………บาท 
  (ตัวเก็บสํารองขอมูล ตัวเก็บสํารองภาพผลการทดลอง/สายโอนถายขอมูลจากอุปกรณมาคอมพิวเตอร) 
- คาจางการจัดเตรียมวัตถุดิบและจัดหาอุปกรณตางๆในทองถ่ิน……………………….………..…5,000…………บาท 

๘. คาครุภัณฑ ..............................8,000....................................................................................................... บาท 
- ปมลมและสายตอทอเพ่ือใชปมกาซชีวภาพ 4 ชุด ชุดละ 2,000 บาท...............8,000........................ บาท 

 

๑๐. คาใชจายอ่ืน ๆ  ....................คาสาธารณูปโภค 5% ............................................. 13,550 ................... บาท  
๑๑. รายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูรับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวของกับการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย   

 TOR  คณะอนุกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ดร. ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
ดร. ภัทริกา สูงสมบัติ 
นายบุญเลิศ เต็มคอน 

 

๑๒. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
- ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ประกาศหลักเกณฑราคากลางการจางงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย  สําหรับโครงการวิจัย 
ท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

    
   

 
  
 


	ชื่อโครงการ .... การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อการใช้อย่างยั่งยืนในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ. เพชรบุรี                                                                                                              

