ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างจัดทาเว็บไชต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องในประเทศไทย และในต่างประเทศ
ตั้งแต่เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นตามลาดับ และศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มผ่อนคลายมาตรการในระยะ 4 ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่าน
มา ด้วยการยกเลิกคาสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และให้กิจกรรมเกือบทุกประเภทกลับมาเปิดให้บริการ
ภายใต้ข้อพึงระวังในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
และนโยบายตามติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” จากการหารือ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวงการคลั ง และกระทรวงท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เพื่ อ กระตุ้ น การเดิ น ทางท่ องเที่ ย ว
ภายในประเทศ ช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 และหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
และเพื่อตอบแทนบุคคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์เที่ยวปันสุข.ไทย เพื่อเป็นช่องทางให้
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 1.2 ล้านคน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ เที่ยวฟรี 100% ผ่านบริษัทนา
เที่ยวชั้นนาทั่วประเทศที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563
2. เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
3. ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
และ เจ้ าหน้ าที่โ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.) ที่ทาหน้าที่อย่างหนักในช่ว งที่ประสบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
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8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. มี ผ ลงานและประสบการณ์ใ นการด าเนิ นการจั ดกิ จกรรมเชิ งประชาสั มพั นธ์ บ นสื่ อสั งคมออนไลน์
การจั ด ท า Content บนสื่ อ ออนไลน์ หรื อ บริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ โดยเป็ น ผลงานที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
เฉพาะสัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก
คู่สัญญาหรือสาเนาสัญญาคู่ฉบับอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ขอบเขตของงาน
1. ออกแบบและจัดทา Mini Site โดยให้รองรับการแสดงผลบนจอภาพที่มีขนาดแตกต่างกันได้ (Responsive
Design) และรองรับการใช้การ Mobile Platform โดยมีรายการทางานในเว็บไซต์ดังนี้
1.1 จัดทาระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการบริษัทนาเที่ยวและแพ็คเกจสาหรับลงทะเบียนนาเสนอ
แพ็คเกจท่องเที่ยว
1.2 จัดทาระบบตรวจสอบข้อมูลบริษัทนาเที่ยวสาหรับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย
1.3 จัดทาระบบแสดงผลบริษัทนาเที่ยวและแพ็คเกจ
1.4 จัดทาระบบให้บริษัทนาเที่ยวนาส่งหลักฐานการเดินทางตามที่กาหนดที่สามารถจากจังหวัดได้
2. ดาเนินการจัดการด้าน Hosting ของเว็บไซต์ โดยใช้ Cloud จากผู้ให้บริการในประเทศ และดูแลระบบ
ให้สามารถให้บริการต่อผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. บริหารและดูแลฐานข้อมูล เพื่อให้การนาเข้าและเรียกใช้ข้อมูล สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดทาระบบจัดเก็บสถิติจานวนผู้เข้าชมและผู้ใช้งาน (Visitor & Viewer)
5. จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและเว็บไซต์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดาเนินการดูแลความปลอดภัย/ ติดตาม (Monitor) /สร้างระบบสารองและกู้คืนฐานข้อมูล /
สร้างระบบเก็บสถิติ Mini Site
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563
งบประมาณ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ใช้เกณฑ์ราคา
กาหนดการส่งมอบงานและการชาระเงิน
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ททท. จะช าระเงิ น ค่ า จ้ างทั้ งหมด เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ างส่ งมอบงานได้ ครบถ้ ว นถู กต้ องตามสั ญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน ตามขอบเขตของงานจ้างข้อ 1-6 จานวน 1 ชุด
2. External Hard Disk ที่ บั น ทึ ก ไฟล์ ภ าพ ไฟล์ ข้อ มู ล เอกสาร และอาร์ต เวิร์ ค ต้น ฉบับ ทั้ งหมดที่
สามารถแก้ไขข้อมูลและรูปภาพภายในได้ จานวน 1 ชุด
สถานที่ส่งมอบงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หรือสถานที่ที่ ททท. กาหนด
อัตราค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ตามกาหนดเวลา หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ททท. จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางาน
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ
กรณีผู้ รับ จ้างส่ งมอบงานล่าช้า หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนั งสือและงานที่ส่ งมอบรายการใดไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ททท. มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับมอบงาน และหักราคาค่าจ้างตามส่วนของรายการที่ได้ปฏิเสธไปนั้น นอกจากการปรับได้
อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่
เกินกว่าจานวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย
การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างรับประกันชารุดบกพร่องของงานจ้างตลอดระยะเวลาดาเนินการและเมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์
หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างงาน ผู้รับจ้างต้องแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้
รับทราบหรือรับแจ้งเหตุชารุดบกพร่อง และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง หากผู้รับจ้างทราบว่าไม่
สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 48 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ระบบของ ททท. สามารถ
แสดงผลว่ากาลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงและแจ้งกาหนดแล้วเสร็จอย่างชัดเจน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสารสนเทศการตลาด ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
******************************************************

