
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 10,668     วิธีเฉพำะ บ.สุพรรณผ้ำเบรค 10,668    บ.สุพรรณผ้ำเบรค 10,668     มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง พัฒนำ จ ำกัด พัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำยสุทิน เกิดสมนึก 7,000      นำยสุทิน เกิดสมนึก 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยำมรักษำควำมปลอดภัย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงวำรี งำมเลิศ 7,000      นำงวำรี งำมเลิศ 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด เกิดสมนึก 7,000      นำยสมคิด เกิดสมนึก 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 7,000      นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 7,000      นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10,990     วิธีเฉพำะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 10,990    คลีนิกคอมพิวเตอร์ 10,990     มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000       วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 1,000      ถำวรแอร์ เซอร์วิส 1,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 316          วิธีเฉพำะ สุพรรณฮำร์แวร์ 316           สุพรรณฮำร์แวร์ 316         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10 จัดเก็บค่ำขยะมูลฝอย 300 วิธีเฉพำะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 300 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 300 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ทับตึเหล็ก ทับตึเหล็ก ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1,500       วิธีเฉพำะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 1,500      ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 1,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โครงกำรแปลงใหญ่) เจำะจง ดีไซน์(สุพรรณบุรี) ดีไซน์(สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 จัดซ้ือกระดำษถ่ำย 3,600       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอมพิว 3,600      สุพรรณบุ๊คคอมพิว 3,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เอกสำร เจำะจง เตอร์แอนโอเอ เตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,550       วิธีเฉพำะ บ.สุพรรณผ้ำเบรค 1,550      บ.สุพรรณผ้ำเบรค 1,550       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง พัฒนำ จ ำกัด พัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,450       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอมพิว 9,450      สุพรรณบุ๊คคอมพิว 9,450       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง เตอร์แอนโอเอ เตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ 3,745       วิธีเฉพำะ บ.มิตรผลไบโอฟูเอล 3,745      บ.มิตรผลไบโอฟูเอล 3,745       มีคุณสมบัติถูกต้อง
สำรแปลงสภำพ เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 ค่ำโทรศัพท์TOT 248 วิธีเฉพำะ บ.ทีโอที จ ำกัด 248 บ.ทีโอที จ ำกัด 248 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 จ้ำงเหมำท ำป้ำยป้ำย 2,000       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000      นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แปลงสำธิตงำนจัดระบบ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อนุรักษ์ดินและน้ ำ พ้ืนท่ี เหมำะสมภำยใน
ลุ่ม-ดอน วงเงินงบประมำณ

18 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 3,344.39  วิธีเฉพำะ บ.โตโยต้ำสุพรรณบุรี 3,344.39       บ.โตโยต้ำสุพรรณบุรี 3,344.39  มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ ครบถ้วน เสนอรำคำ

จ ำกัด จ ำกัด เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 8,335.30  วิธีเฉพำะ บ.สุพรรณผ้ำเบรค 8,335.20       บ.สุพรรณผ้ำเบรค 8,335.30  มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง พัฒนำ จ ำกัด พัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20 ค่ำโทรศัพท์ CAT 68.05       วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 68.05      บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 68.05       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 จ้ำงเหมำท ำป้ำยป้ำย 2,000       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000      นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แปลงสำธิตงำนจัดระบบ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อนุรักษ์ดินและน้ ำ พ้ืนท่ี เหมำะสมภำยใน
ลุ่ม-ดอน วงเงินงบประมำณ

22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 50,000     วิธีเฉพำะ ร้ำนชำตรี โดย 50,000       ร้ำนชำตรี โดย 50,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ผลิตปุ๋ยหมัก พด. โครง เจำะจง นำยชำตรี รักธรรม นำยชำตรี รักธรรม ครบถ้วน เสนอรำคำ
กำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม เหมำะสมภำยใน
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร วงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมัก 176,800   วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 176,800     นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 176,800   มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชีวภำพ พด.2 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชสด 148,750      วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 148,750     นำยนิมิตร สว่ำงศรี 148,750     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปอเทือง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 จ้ำงปลูกต้นไม้ โครงกำรจัดท ำ 26,025.00      วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ สวัสดี 26,025.00     นำยสุวิทย์ สวัสดี 26,025.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
26 จ้ำงเหมำท ำแปลงผลิตกล้ำ 4,350.00        วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 4,350.00       นำยนิมิตร สว่ำงศรี 4,350.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง

หญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชสด 297,500      วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 297,500     นำยนิมิตร สว่ำงศรี 297,500     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปอเทือง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

28 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 26,400        วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมจิวต้ี 26,400       บริษัท สยำมจิวต้ี 26,400       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(เมล็ดพันธ์ุปอเทือง) โครงกำรระบบ เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบ เหมำะสมภำยใน
แปลงใหญ่ วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 จ้ำงเหมำฝังท่องำนจัดระบบ 10,656     วิธีเฉพำะ นำยวินัย นันตำ 10,656    นำยวินัย นันตำ 10,656     มีคุณสมบัติถูกต้อง
อนุรักษ์ดินและน้ ำบนพ้ืนท่ี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ลุ่ม ดอน อ.หนองหญ้ำไซ เหมำะสมภำยใน
จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

30 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 72,100     วิธีเฉพำะ นำยภำคภูมิ แสนสุข 71,200    นำยภำคภูมิ แสนสุข 71,200     มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. อ.ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมำณ

31 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 17,800     วิธีเฉพำะ นำยภำคภูมิ แสนสุข 17,800    นำยภำคภูมิ แสนสุข 17,800     มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. อ.หนองหญ้ำไซ วงเงินงบประมำณ

32 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 17,800     วิธีเฉพำะ นำยภำคภูมิ แสนสุข 17,800    นำยภำคภูมิ แสนสุข 17,800     มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. อ.หนองหญ้ำไซ วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 53,400     วิธีเฉพำะ นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 53,400    นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 53,400     มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมำณ

34 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 142,400   วิธีเฉพำะ นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 142,400  นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 142,400   มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมำณ

34 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงสระเก็บ 178,000   วิธีเฉพำะ นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 178,000     นำยสุรศักด์ิ พันธ์ุเมือง 178,000   มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำในไร่นำนอกเขตชล เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประทำนขนำด 1,260 เหมำะสมภำยใน
ลบ.ม. ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมำณ

35 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง งำนจัด 68,807     วิธีเฉพำะ นำยศรัญยู คงสมจิตต์ 68,807    นำยศรัญยู คงสมจิตต์ 68,807     มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ บน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
พ้ืนที ลุ่ม ดอน เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

36 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง งำนจัด 178,085   วิธีเฉพำะ นำยนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 178,085  นำยนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 178,085   มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ บน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
พ้ืนที ลุ่ม ดอน เหมำะสมภำยใน
(งำนจ้ำงเคร่ืองจักร) วงเงินงบประมำณ

37 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง งำนจัด 198,732   วิธีเฉพำะ นำยภำคภูมิ แสนสุข 198,732  นำยภำคภูมิ แสนสุข 198,732   มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ บน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
พ้ืนที ลุ่ม ดอน เหมำะสมภำยใน
(งำนจ้ำงเคร่ืองจักร) วงเงินงบประมำณ

38 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง งำนจัด 299,755   วิธีเฉพำะ นำยภำคภูมิ แสนสุข 299,755  นำยภำคภูมิ แสนสุข 299,755   มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ บน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
พ้ืนที ลุ่ม ดอน เหมำะสมภำยใน
(งำนจ้ำงเคร่ืองจักร) วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม 2563
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