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๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือโทรทัศน์ฯ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปนิวส์ ดิจตัิล มเีดีย จ ากดั บ.ท็อปนิวส์ ดิจตัิล มเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๔ /๖๔ ลว. ๑/๖/๖๔
๒ ขออนุมติัจดัจา้งจดัท าห้องปฏิบัติการฯ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมิเมจ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จ ากดั บ.อมิเมจ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๕ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งติดต้ังสายสัญญาณฯ ๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไวส์ไลฟ์ จ ากดั บ.ไวส์ไลฟ์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๖ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔
๔ ขออนุมติัจดันิทรรศการศูนยฉ์ดีวคัซีนฯ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั บ.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๗ /๖๔ ลว. ๔/๖/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฯ ๑๕๒,๑๕๔.๐๐ ๑๕๒,๑๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียร่ิง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๘ /๖๔ ลว. ๔/๖/๖๔
๖ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและประชาสัมพนัธท์างส่ือส่ิงพมิพ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาชาไนย ประมวลวจิติร นายอาชาไนย ประมวลวจิติร ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๙ /๖๔ ลว. ๔/๖/๖๔
๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๓๒๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๐ /๖๔ ลว. ๗/๖/๖๔
๘ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อนั ๒๓๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๑ /๖๔ ลว. ๗/๖/๖๔
๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๑๑ อัน ๘๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๒ /๖๔ ลว. ๗/๖/๖๔

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แนบท้ายประกาศกฎกระทรวง ๒,๘๘๙.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๓ /๖๔ ลว. ๘/๖/๖๔
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายางจ านวน ๒ รายการ ๒ อัน ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๔ /๖๔ ลว. ๘/๖/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๐ อนั ๑,๒๑๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๕ /๖๔ ลว. ๙/๖/๖๔
๑๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อนั ๑๙๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๖ /๖๔ ลว. ๑๐/๖/๖๔
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑๖ อนั ๑,๙๙๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๗ /๖๔ ลว. ๑๑/๖/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๖ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๘ /๖๔ ลว. ๑๕/๖/๖๔
๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑๓ อัน ๑,๐๑๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๙๙ /๖๔ ลว. ๑๘/๖/๖๔
๑๗ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๖๐ ๕,๖๔๖.๓๙ ๕,๖๔๖.๓๙ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๐ /๖๔ ลว. ๒๑/๖/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งยา้ยและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศฯ ๒๐๑,๕๘๘.๐๐ ๒๐๑,๕๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๑ /๖๔ ลว. ๒๒/๖/๖๔
๑๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๒ /๖๔ ลว. ๒๓/๖/๖๔
๒๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๑ อนั ๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๓ /๖๔ ลว. ๒๓/๖/๖๔
๒๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๒๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๔ /๖๔ ลว. ๒๓/๖/๖๔
๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑๑ อัน ๑,๒๙๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๕ /๖๔ ลว. ๒๔/๖/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๒๓๐.๕๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๖ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์สีฯ ๑๖,๓๖๗.๖๖ ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๗ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๔,๔๖๖.๑๘ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๘ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือโทรทัศน์ฯ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๐๙ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๗ ขออนุมตัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือออนไลน์ ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พร้ินเทอร่ี จ ากดั บ.พร้ินเทอร่ี จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๐ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเกา้อี ้จ านวน ๘๐๐ ผืน ๓๘,๑๘๕.๐๐ ๓๙,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๑ /๖๔ ลว. ๒๕/๖/๖๔
๒๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๔๐ อัน ๔,๘๖๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๒ /๖๔ ลว. ๒๘/๖/๖๔
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๓ นบ ๑๔,๘๖๖.๐๕ ๑๔,๘๖๖.๐๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๖/๖๔
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ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๔
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ นบ ๗๕๕.๑๕ ๗๕๕.๑๕ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๔ /๖๔ ลว. ๓๐/๖/๖๔
๓๒ ขอนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ส่ือออนไลน์ ๔๘๙,๙๕๓.๐๐ ๔๘๙,๙๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มนิิไอเดีย โปรดัชั่น เฮาส์ จ ากดั บ.มนิิไอเดีย โปรดัชั่น เฮาส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๑๕ /๖๔ ลว. ๓๐/๖/๖๔
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๔๙๘,๑๑๗.๐๐ ๔๙๘,๑๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไวส์ไลฟื จ ากดั บ.ไวส์ไลฟื จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๕ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวดัสุฯ จ านวน ๔ รายการ ๑๖๙,๐๖๐.๐๐ ๑๖๙,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๗/๖/๖๔
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอะคริลิคระหว่างโต๊ะประชุมฯ จ านวน ๓ รายการ ๒๐๓,๑๖๐.๐๐ ๒๐๓,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๐/๖/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๔ รายการ ๙๘,๒๒๖.๐๐ ๙๘,๒๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๑/๖/๖๔
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้กดน้ าร้อน-เยน็ ๕,๖๙๗.๗๕ ๕,๖๙๗.๗๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๐/๖/๖๔
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๒๕,๕๑๑,๖๔๑.๘๐ ๒๕,๕๑๑,๖๔๑.๘๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๑/๖/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๑,๓๗๘,๑๖๐.๐๐ ๑,๓๗๘,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๕/๖/๖๔
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ ๑๖๓,๙๒๔.๐๐ ๑๖๓,๙๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม รวมอปุกรณ์ หสม รวมอปุกรณ์ ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๕/๖/๖๔
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๖ รายการ ๑๘๗,๐๕๓,๗๐๐.๐๐ ๑๘๗,๐๕๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๖/๖/๖๔
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๖,๔๓๔,๖๒๒.๐๐ ๖,๔๓๔,๖๒๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑๖/๖/๖๔
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ๗,๘๓๒.๔๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๒๓/๖/๖๔
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๑๑ รายการ ๓๙,๐๒๙,๘๘๕.๐๐ ๓๙,๐๒๙,๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๒๘/๖/๖๔
๔๕ ขออนมุัติจัดซ้ือวสัดุส านกังาน (ประเภทถังขยะ) จ านวน ๕๐ ถัง ๕๒,๕๐๐.๐๐ ๕๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๒๘/๖/๖๔
๔๖ จ้างด าเนินโครงการบริหารส่ือออนไลน์และการส่ือสาร ๔๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา จทีี คอนซอเตียม ประกอบด้วย จทีี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด จ ๖๘ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ส านักงานประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ บ.เจนเนอเรชั่น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั บ.เจนเนอเรชั่น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง
(e-bidding) และ บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั และ บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั

๔๗ จา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม ๑๒,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๖๙ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔
และน้ าหนักสัมพัทธข์องผู้ป่วยใน และวเิคราะห์ เอกสารถกูต้อง
ขอ้มลูผู้ป่วยในที่มค่ีาใชจ้า่ยสูงเกนิปกติ

๔๘ จา้งรับ-ส่งขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทย์ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๗๐ /๖๔ ลว. ๒/๖/๖๔
ของผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก เอกสารถกูต้อง
และขอ้มลูบัญชผู้ีป่วยโรคเร้ือรัง

๔๙ จา้งโครงการพัฒนาระบบงานจา่ยสิทธปิระโยชน์ ๑๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๗๑ /๖๔ ลว. ๑๕/๖/๖๔
ทันตกรรม ในรูปแบบ Web Application อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๕๐ จา้งที่ปรึกษา (โครงการจา้งที่ปรึกษา ๘๒๗,๔๐๐.๐๐ ๘๒๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ราคาต่ าสุด จ ๗๒ /๖๔ ลว. ๓๐/๖/๖๔

วเิคราะห์ความเส่ียงความสามารถ ส านักงานศูนยว์จิยัและให้ค าปรึกษา ส านักงานศูนยว์จิยัและให้ค าปรึกษา เอกสารถกูต้อง
ในการช าระเงินสมทบของนายจา้ง) แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

๕๑ จา้งบริษัทที่ปรึกษา (จา้งผู้เชี่ยวชาญ ๑,๓๕๑,๐๕๓.๕๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอเชี่ยน อนิเทลลีเจนท์ อนิฟอร์เมชั่น บริษัท เอเชี่ยน อนิเทลลีเจนท์ อนิฟอร์เมชั่น ราคาต่ าสุด จ ๗๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๖/๖๔
ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) เทคโนโลย ีจ ากดั เทคโนโลย ีจ ากดั เอกสารถกูต้อง


