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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ เครื่องตัดโลหะระบบไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Cutting Machine) 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทอ. 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  รวม  ๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ ต.ค.๕๘ 
     เป็นเงิน ๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) 
๔.๑ บริษัท แมน เนเชอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
๔.๒  บริษัท ที โบรส์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
๔.๓  บริษัท แองเกิล ซีเอ็นซี อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

     ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
  ๕.๑ น.อ.สมประสงค์  สิงหกลางพล   
 ๕.๒   น.อ.ธนะพัฒน์  ถึงสุข 
 ๕.๓   น.ท.สุชาติ  อ่างทอง 
 ๕.๔   น.ต.ไกรวัลย์  ชาญฉลาด   


