
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

๑. ชื่อโครงการ      การใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว: การผลิตน้้าฟักข้าว
สกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย    250,000.00  บาท 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง   30 ตุลาคม 2560   เป็นเงิน  250,000.00  บาท 
๔. หมวดค่าตอบแทน   90,000.00  บาท 

4.1 ประเภทนักวิจัย    สาขาเกษตรและชีววิทยา 
 (1) หัวหน้าโครงการ สาขาเกษตรและชีววิทยา 
 (2) ผู้ช่วยวิจัย  สาขาเกษตรและชีววิทยา 
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย    
 (1) หัวหน้าโครงการ จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาเอก  เทคโนโลยีการอาหาร 
 (2) ผู้ช่วยวิจัย  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี 
4.3 จ้านวนนักวิจัย   1 คน 

๕. หมวดค่าจ้าง   
(1) ดร. ศรินญา สังขสัญญา  หัวหน้าโครงการ  25,000.00   บาท 
(2) นายธนวันต์ กล่้าบุญสวัสดิ์   ผู้ช่วยวิจัย              65,000.00   บาท 

(1คน x 5 เดือน x 13,000 บาท) 
๖.  หมวดค่าใช้สอย  49,000  บาท 

 (1) ค่าจ้างการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยด้วยเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (retort)  25,000.00 บาท 
 (2) ค่าจ้างวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ หรือ จุลชีววิทยา    20,000.00 บาท  
     (3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จ้างพิมพ์ จัดท้าเล่มสมบูรณ์     4,000.00 บาท 
 ๗.  ค่าวัสด ุ   103,000.00  บาท 

 วัสดุส้านักงาน  3,500.00   บาท 
รายการ จ านวน ราคาหน่วยละ 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

    
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม (แพ็ค5รีม)  2 แพ็ค 550 1,100 
ตู้เอกสารพลาสติก 5 ชั้น     2 ตู้ 600 1,200 
ปากกาเขียนซีดี M ลบไม่ได้ (แพ็ค3ส)ี 2 แพ็ค 80 160 
แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 สัน 5 ซม. 5 ชิ้น 120 600 
ซองอเนกประสงค์ A4 แพ็ค20ซอง  4 แพ็ค 30 120 
ดินสอ HB ( บรรจุ 50 แท่ง) 2 แพ็ค 160 320 
    รวมราคาท้ังสิ้น     3,500 

 
 



 วัสดุการเกษตร   15,000.00  บาท 
  ค่าผลผลิตฟักข้าว  15,000.00  บาท 

 วัสดุภาชนะเก็บตัวอย่าง ภาชนะบรรจุ  10,000.00  บาท 

รายการ จ านวน 
ราคาหน่วยละ 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

ขวดพลาสติกส้าหรับแบ่งเก็บตัวอย่าง ขนาด 1000 
มล (ขวดทนร้อน ทนกรด)   20 ขวด 250 5,000 
ขวดแก้วฝาเกลียวทอง ล๊อค ขนาด 45 มล  
(200 ใบ/ลัง) 5 ลัง 1,000 5,000 
    รวมราคาท้ังสิ้น     10,000 
 วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี  74,500.00   บาท 

รายการ จ านวน ราคาหน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

  สารมาตรฐานส้าหรับวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีน  1 ขวด 15,340 16,840 
สารมาตรฐานส้าหรับวิเคราะห์ปริมาณไลโคพีน  1 ขวด 20,620 22,120 
สารมาตรฐานส้าหรับ วิเคราะห์ปริมาณลูทิน 1 ขวด 16,730 18,230 
สารละลายโฟลิน (Folin Reagent) AR 1 ขวด 6,595 6,595 
เฮกเซน AR 1 ขวด 715 715 
ชุดหัวกรอง ขวด พร้อมฝา และ เซปตัม (HPLC) 1 ชุด 10,000 10,000 
    รวมราคาท้ังสิ้น     74,500.00 

8.  ค่าครุภัณฑ์    -    บาท 
9.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

9.1 จ้านวน   -   คน 
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ค่าสาธารณูปโภค (5%)  8,000.00   บาท 
11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนวิจัย และ TOR 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ. ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12. ที่มาของการก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 ข้อ 3 หมวดค่าตอบแทน และข้อ 6 หมวดค่าใช้สอย อ้างอิงจากระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วย 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2547 
 ข้อ 6 หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้างการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยด้วยเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (retort)) อ้างอิงจาก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อ 7 หมวดค่าวัสดุ อ้างอิงจาก   
http://www.officemate.co.th 
http://shoponline.tescolotus.com/th-TH 
https://www.makroclick.com 
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด 

http://www.officemate.co.th/
http://shoponline.tescolotus.com/th-TH

