ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อสิทธิ์ซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลด (Load Balancer) และเว็บเซิรฟเวอร
พร+อมดำเนินการติดตั้ง
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข+าราชการ (กบข.) ได+พัฒนาและเป;ดให+บริการ Online Service ให+กับ
สมาชิ ก เชA น My GPF Mobile Application เปK น ต+ น ซึ่ ง ได+ รั บ การตอบรั บ จากสมาชิ ก เปK น อยA า งดี เพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาและจัดหาระบบที่มีประสิทธิภาพให+รองรับงานดังกลAาว กบข. จึงมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร+างพื้นฐาน โดยจัดหาสิทธิ์การใช+งานซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลด (Load Balancer)
และเว็บเซิรฟเวอร เพื่อรองรับกระบวนการทำงานแบบ DevOps และสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและการ
ใช+งานของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอยAางตAอเนื่อง
2. วัตถุประสงค)

เพื่อจัดซื้อสิทธิ์การใช+งานซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลด (Load Balancer) และเว็บเซิรฟเวอร
แบบลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย ระยะเวลา 1 ปU พร+อมดำเนินการติดตั้ง
3. คุณสมบัติผู/ยื่นข/อเสนอ

ผู+ ยื่ น ข+ อ เสนอต+ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานที่ ร ะบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ+ า งภาครั ฐ ด+ ว ยอิ เล็ กทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดพัสดุ

4.1 ผู+ยื่นข+อเสนอต+องจัดหาและสAงมอบสิทธิการใช+งาน ซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลด (Load
Balancer) และเว็บเซิรฟเวอร แบบลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย จำนวนอยAางน+อย 2 Licenses พร+อมดำเนินการติดตั้ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะอยAางน+อยดังนี้
(1) ระบบที่ น ำเสนอต+ อ งเปK น ซอฟตแวรที่ ถู ก ออกแบบตามโครงสร+ า งพื้ น ฐาน (System
Architecture) ของ กบข. เพื่ อ ใช+ เ ปK น ระบบ Load Balancer และ Web Server และมี ค วามสามารถ
รองรั บ การทำงานแบบ All-in-one API gateway, Cache, และ Web Application Firewall (WAF) ได+
เปKนอยAางน+อย
(2) สามารถรองรับการทำ Load Balancing โดยสนับสนุนโปรโตคอล HTTP, TCP และ UDP ได+
โดยสามารถใช+ Session persistence และ Algorithms ตAอไปนี้ได+

- Round Robin
- Least Connections
- IP Hash session persistence
- Random with Two Choices
- Least Time
(3) สามารถรองรับการทำ Reverse Proxy โดยสนับสนุนโปรโตคอล gRPC, HTTP, HTTP/2,
Memcached, PHP-FPM, SCGI และ uwsgi ได+
(4) สามารถรองรับการทำ Layer 7 request routing ได+
(5) สามารถรองรับการทำ HTTP Rewrite และ HTTP Redirect ได+
(6) สามารถรองรับการกำหนด Limit HTTP Request และ Connection ได+
(7) สามารถรองรับการทำ Passive Health Checks ได+
(8) สามารถรองรับการทำ Active HTTP, TCP และ UDP Health Checks ได+
(9) สามารถทำ Sticky-Cookie (Insertion, Learning) และ Sticky-Route Session Persistence ได+
(10) สามารถรองรับการทำ Services Discovery โดยใช+ DNS ได+
(11) สามารถรองรับการทำ Authentication ตAอไปนีไ้ ด+
- HTTP Basic Authentication
- X.509 client certificate authentication
- NTLM authentication
- JSON Web Token (JWT) validation
(12) สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ High-Availability แบบ Active/Active, Active/Passive
(13) สามารถติดตั้งและใช+งานได+บนระบบปฏิบัติการดังนีไ้ ด+เปKนอยAางน+อย
- Ubuntu
- Debian
- CentOS
- RHEL
- SUSE

4.2 การติดตั้ง มีขอบเขตงานอยAางน+อยดังนี้
(1) ติดตั้งและปรับตั้งคAาซอฟตแวรจัดการระบบการกระจายโหลดและเว็บเซิรฟเวอร ให+เปKนไป
ตามโครงสร+างระบบงานบนเครื่องแมAขAายเสมือนของ กบข.
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(2) ปรับตั้งคAาซอฟตแวรให+ทำงานในรูปแบบ High Availability แบบ Active-Active
(3) แนะนำและฝ|กอบรมการใช+งานให+กับผู+ดูแลระบบของ กบข.
(4) สAงมอบเอกสาร System Configuration สำหรับผู+ดูแลระบบของ กบข.
4.3 บริการหลังการขาย
(1) ผู+ยื่นข+อเสนอต+องดำเนินการบริการบำรุงรักษาซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดและเว็บ
เซิรฟเวอร โดยไมAมีคAาใช+จAายใด ๆ เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา
(2) การติดตั้งซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดและเว็บเซิรฟเวอร รวมทั้งบริการ โดยตัวแทน
ผลิ ต ภั ณ ฑหรื อ เจ+ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ณ สถานที่ ติ ด ตั้ งของ กบข. (On Site Service) โดยไมA มี คA าใช+ จA า ยใด ๆ
เพิ่มเติม ระยะเวลาไมAน+อยกวAา 1 ปU นับจากวันที่ กบข. ได+รับมอบพัสดุ
(3) ผู+ ยื่น ข+ อเสนอต+องจั ดให+มีเจ+าหน+ าที่ ผู+มีความชำนาญดำเนิ น การดูแลบำรุงรักษาเชิงป• องกั น
(Preventive Maintenance) อยA า งน+ อ ย 6 เดื อ นตA อ ครั้ ง หรื อปU ล ะ 2 ครั้ ง ณ สถานที่ ติ ด ตั้ ง และอั พ เกรด
Version ซอฟทแวรที่เกี่ยวข+องอยAางน+อยทุก 6 เดือน (ถ+ามี) หรือแล+วแตAตกลงตลอดระยะเวลาสัญญา
(4) ในกรณีที่ซอฟตแวรเกิดขัดข+อง ทำให+ไมAสามารถใช+งานได+ตามปกติ ผู+ซื้อสามารถติดตAอแจ+ง
ป•ญหาหรือข+อบกพรAองที่พบได+ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาสัญญา โดยไมAมีคAาใช+จAายใด ๆ เพิ่มเติม
โดยผู+ขายหรือเจ+าของผลิตภัณฑจะต+องเข+าดำเนินการแก+ไขป•ญหาดังกลAาว ณ สถานที่ติดตั้ง ภายใน 4 ชั่วโมง
และซAอมแซมแก+ไขให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นับแตAได+รับแจ+งจาก กบข. หรือ
แล+วแตAตกลงกัน
5. หลักฐานการยื่นข/อเสนอ

ผู+ยื่นข+อเสนอจะต+องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร+อมการเสนอราคา โดยแยกเปKน 2 สAวน คือ
5.1 สAวนที่ 1 อยAางน+อยต+องมีเอกสารดังตAอไปนี้
(1) ในกรณีผู+ยื่นข+อเสนอเปKนนิติบุคคล
(ก) ห+างหุ+นสAวนสามัญหรือห+างหุ+นสAวนจำกัด ให+ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล (ระยะเวลาไมA เกิ น 90 วัน) บัญ ชีรายชื่อหุ+ นสA วนผู+จั ดการ ผู+ มีอำนาจควบคุม (ถ+ามี ) พร+อมรับ รอง
สำเนาถูกต+อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให+ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไมAเกิน 90 วัน) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู+จัดการ ผู+มีอำนาจควบคุม(ถ+ามี)
บัญชีผู+ถือหุ+นรายใหญA (ถ+ามี) พร+อมรับรองสำเนาถูกต+อง
(2) ในกรณี ผู+ยื่นข+อเสนอเปKนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมAใชAนิติบุคคลให+ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตั ว ประชาชนของผู+ นั้ น สำเนาข+ อตกลงที่ แสดงถึ งการเข+ า เปK น หุ+ น สA ว น (ถ+ ามี ) สำเนาบั ต รประจำตั ว
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ประชาชนของผู+เปKนหุ+นสAวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู+เปKนหุ+นสAวนที่มิได+ถือสัญชาติไทย พร+อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต+อง
(3) ในกรณีผู+ยื่นข+อเสนอเปKนผู+ยื่นข+อเสนอรAวมกันในฐานะเปKนผู+รAวมค+า ให+ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข+ารAวมค+า และเอกสารตามที่ระบุไว+ใน (1) หรือ (2) ของผู+รAวมค+า แล+วแตAกรณี
(4) เอกสารเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ ได+ แ กA สำเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย สำเนาทะเบี ย นภาษี มูล คA า เพิ่ ม
พร+อมทั้งรับรองสำเนาถูกต+อง
5.2 สAวนที่ 2 อยAางน+อยต+องมีเอกสารดังตAอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู+ยื่นข+อเสนอมอบอำนาจให+บุคคลอื่นกระทำการแทนให+แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่ง
ป;ดอากรแสตมป‚ตามกฎหมาย จะต+องระบุในหนังสือมอบอำนาจให+ชัดเจนวAามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมี ห ลั กฐานแสดงตัว ตนของผู+ มอบอำนาจและผู+ รับ มอบอำนาจ (แนบสำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชนผู+มอบอำนาจและผู+รับมอบอำนาจพร+อมรับรองสำเนาถูกต+อง) ทั้งนี้ หากผู+รับมอบอำนาจ
เปKนบุคคลธรรมดาต+องเปKนผู+ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล+วเทAานั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ+ามี)
(3) ผู+ ยื่ น ข+ อ เสนอต+ อ งจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผู+ ยื่ น ข+ อ เสนอ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ และการรับประกัน (ถ+ามี) ตาม TOR นี้ กับข+อเสนอของผู+ยื่นข+อเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
จะต+องระบุหัวข+อให+ถูกต+องตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให+จัดทำในรูปแบบดังตAอไปนี้
ลำดับ

ข/อกำหนดตาม TOR
คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู+ ยื่ น
ข+อเสนอ
คัดลอกข+อกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ
ตามที่กำหนดใน TOR
คัดลอกการรับประกัน

ความสอดคล/อง
ตรงหรื อ ดี ก วA า
ข+อกำหนดตาม
TOR

รายละเอียดข/อเสนอ

เอกสารอ/างอิง

ระบุคุณสมบัติผู+ยื่นข+อเสนอ

ระบุ เลขหน+ า ของ
เอ ก ส า ร อ+ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

ระบุ รายการและรายละเอีย ด
คุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เสนอมาให+พิจารณา
ระบุรายละเอียดการรับประกัน
พัสดุที่เสนอมาให+พิจารณา

6. การเสนอราคา

6.1 ผู+ยื่นข+อเสนอต+องยื่นข+อเสนอและเสนอราคาโดยไมAมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะต+องเปKนราคาที่รวมภาษีมูลคAาเพิ่มและภาษีอื่น (ถ+ามี) รวมคAาใช+จAายทั้งปวงไว+ด+วย
แล+ว
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6.3 ผู+ ยื่ น ข+อเสนอต+ องยืน ราคาเปKน เวลาไมAน+อยกวAา 90 วัน นับ ตั้งแตAวัน ที่เ สนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู+ยื่นข+อเสนอจะต+องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว+ และถอนการเสนอราคามิได+
6.4 ผู+ยื่นข+อเสนอจะต+องดำเนินการสAงมอบพัสดุไมAเกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ
วันที่ได+รับหนังสือแจ+งจาก กบข. ให+สAงมอบพัสดุ
6.5 กรณีงานจัดซื้อที่ป ระกอบด+ว ยพัส ดุห ลายประเภทในโครงการเดีย วกัน ผู+เ สนอราคาต+องแยก
ราคาตAอหนAวยของพัสดุแตAละประเภท (cost breakdown) ให+ชัดเจน (ถ+ามี)
7. หลักเกณฑ)และสิทธิในการพิจารณา

7.1 กบข. จะพิจารณาโดยใช+เกณฑการประเมินคAาประสิทธิภาพตAอราคา (Price Performance) และ
พิจารณาคัดเลือกผู+ยื่นข+อเสนอที่ได+คะแนนรวมสูงสุดเปKนผู+ชนะการจ+างหรือเปKนผู+ได+รับการคัดเลือก โดยกำหนด
ป•จจัยที่ใช+ในการพิจารณาและน้ำหนัก ดังนี้
ข/อพิจารณา
1. ราคาที่ยื่นข+อเสนอ (price)
2. ข+อเสนอด+านเทคนิค แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตาม TOR ตั้งแตAการออกแบบ การ
ติดตั้ง การสAงมอบ การแนะนำการใช+งานและการรับประกันความชำรุดบกพรAองตามที่กำหนดไว+ใน
TOR นี้
3. ผลงานด+านการออกแบบ ติดตั้ง และการให+บริการเครื่องคอมพิวเตอรแมAขAายและซอฟตแวรที่
เกี่ยวข+อง ที่มีลักษณะเดียวกับการจัดจ+างตาม TOR นี้
4. ความนAาเชื่อถือและความมั่นคงของผู+เสนอราคา
5. ประสบการณของบุคลากร

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
40 คะแนน
20 คะแนน

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

7.2 ผู+ยื่นข+อเสนอที่จะได+รับการคัดเลือกให+เข+าทำสัญญากับ กบข. จะต+องมีคะแนนรวมสูงที่สุด และ
เสนอราคาอยูAในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว+ใน TOR นี้
7.3 ในกรณีที่ กบข. ไมAสามารถคัดเลือกผู+ยื่นข+อเสนอรายใดตามเกณฑที่กำหนดไว+ให+เข+าทำสัญญากับ
กบข. ได+ กบข. จะยกเลิกการจัดจ+างครั้งนี้ โดยผู+ยื่นข+อเสนอไมAมีสิทธิเรียกร+องคAาใช+จAายหรือคAาเสียหายใดๆ
จาก กบข. ทั้งสิ้น
ผู+ยื่นข+อเสนอต+องสAงเอกสารที่ใช+ในการคัดเลือกตามรายละเอียดข+างต+นให+ กบข. เพื่อให+คณะกรรมการ
ฯ ประกอบการให+ ค ะแนน กรณี ผู+ ยื่ น ข+ อ เสนอสA ง เอกสารประกอบการให+ ค ะแนนไมA ค รบถ+ ว น ทำให+
คณะกรรมการไมAสามารถพิจารณาให+คะแนนได+ อาจมีผลกระทบกับคะแนนการคัดเลือก
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8. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู+ชนะการคัดเลือกจะต+องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่
ได+รับแจ+ง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่ซื้อ
9. คLาจ/างและการจLายเงิน

กบข. จะจAายคAาพัสดุซึ่งได+รวมภาษีมูลคAาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคAาใช+จAายทั้งปวง ให+แกAผู+ยื่นข+อเสนอที่
ได+รับ การคัด เลือกให+ เปK นผู+ ขายภายใน 30 วัน เมื่ อผู+ขายได+ สAงมอบพั ส ดุได+ ครบถ+วนตามสัญ ญาซื้ อขายหรือ
ข+อตกลง และ กบข. ได+ตรวจรับมอบสิ่งของตามข+อ 4.1 และ 4.2 ไว+เรียบร+อยแล+วพร+อมทั้ง กบข. ได+รับหนังสือ
เรียกเก็บเงินจากผู+ขาย
ผู+ ขายจะต+ อ งทำข+ อ มู ล เปรี ย บเที ย บสิ่ งของที่ สA งมอบกั บ สิ่ งของตามที่ สั ญ ญากำหนดวA า สA งมอบได+
ครบถ+วนหรือไมA โดยให+จัดทำในรูปแบบดังตAอไปนี้
ลำดับ

ข/อกำหนดตาม TOR
คั ด ลอกข+ อ กำหนดของ
พั ส ดุ ที่ ต+ องสA งมอบตาม
TOR

ความสอดคล/อง
ตรงตามข+ อ กำหนด
ของTOR หรือดีกวAา

รายละเอียดข/อเสนอ

เอกสารอ/างอิง

ระบุ ร ายละเอี ย ดของ
พัสดุที่เสนอสAงมอบ

ระบุเลขหน+า
ของ
เอกสารอ+างอิง

10. อัตราคLาปรับ
คAาปรับตามสัญญาซื้อขายหรือข+อตกลงจ+างเปKนหนังสือให+คิดในอัตราร+อยละ 0.20 ของราคาคAาสิ่งของ
ที่ยังไมAได+รับมอบตAอวัน
11. การรับประกันความชำรุดบกพรLอง
ผู+ชนะการคัดเลือกจะต+องรับประกันความชำรุดบกพรAองของงานที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสัญญา ถ+า
หากปรากฏวAามีความชำรุดบกพรAองของงานที่สAงมอบเกิดขึ้น ต+องรีบจัดการซAอมแซมแก+ไขให+ใช+การได+ดีดังเดิม
ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได+รับแจ+งความชำรุดบกพรAอง
ผู+ขายมีหน+าที่บำรุงรักษาซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดฯ ให+อยูAในสภาพใช+งานได+ดีอยูAเสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกลAาวในวรรคหนึ่งด+วยคAาใช+จAายของผู+ขาย โดยให+มีเวลาขัดข+องการใช+งาน ซอฟตแวรจัดการ
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ระบบกระจายโหลดฯ รวมตามเกณฑการคำนวณเวลาขัดข+องไมAเกินร+อยละ 5 (ห+า) ของเวลาใช+งานทั้งหมดของ
การใช+บริการ ซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดฯ ของเดือนนั้น มิฉะนั้นผู+ขายต+องยอมให+ผู+จ+างคิดคAาปรับ
เปKนรายชั่วโมง ในอัตราร+อยละ 0.035 ของคAาจัดซื้อซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดฯ ทั้งหมดตามสัญญา
นี้ ในชAวงเวลาที่ ไมAสามารถใช+งาน ซอฟตแวรจัดการระบบกระจายโหลดฯ ได+ในสAวนที่เกินกวAากำหนดเวลา
ขัดข+องข+างต+น
12. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้เปKนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล+านบาทถ+วน) ซึ่งรวมภาษี มูลคAาเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น และคAาใช+จAายทั้งปวงด+วยแล+ว
13. ข/อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข/อเสนอและอื่น ๆ
ผู+ยื่ น ข+ อเสนอซึ่ ง กบข. ได+ คัด เลื อกแล+ ว ไมA ไปทำสั ญ ญาหรือข+ อตกลงซื้ อเปK น หนั งสื อภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ข+ อ เสนอ (ถ+ า มี ) หรื อ เรี ย กร+ อ งจากผู+ อ อกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกร+องให+ชดใช+ความเสียหายอื่น (ถ+ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให+เปKน
ผู+ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวAาด+วยการจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. มาตรการปQองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด+วย กบข. มีนโยบายตAอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไมA ยอมรับ การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบทุ กรู ป แบบ (Zero Tolerance) ไมA วA า จะเปK น การกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข+องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูAค+าของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยAางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตAอ
สังคมและผู+มีสAวนได+เสียทุกกลุAมด+วย
กบข. จึงขอความรAวมมือจากผู+ยื่นข+อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข+องกับกิจการของ กบข. หรือคูAค+าของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข+าขAาย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมAเหมาะสม ไมAวAาในรูปแบบใด ขอให+แจ+ง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูAดังตAอไปนี้
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“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ‰ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข+าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู/จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
นายณัฐเสรี จิระสุขทวีกุล
--------------------------------
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