ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
จัดจ้างทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธนิ โยบายถนนปลอดภัย
ภายใต้การสนับสนุ นจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
.............................................
1. หลักการและเหตุผล
การบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย เป็ นปั ญหาด้านสุขภาพที่ยงั คงทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมากว่าทศวรรษ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับและภาคีเครือข่ายในทุกภาค
ส่วน ได้พยายามแสวงหาแนวทางและดําเนินมาตรการต่างๆ ทัง้ ด้านการให้การศึกษา (Education) ด้าน
การบังคับใช้ กฎหมาย (Enforcement) และ ด้านวิศวกรรม (Engineering) โดยมุ่งหวังเพื่อลดอุบตั เิ หตุและ
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี การดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่ อ ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอุบตั เิ หตุทางถนน อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิผลนัน้ จําเป็ นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจต่อ
สถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนน ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่ างๆ เช่น ลักษณะและความรุนแรงของ
ปั ญหา สาเหตุหรือปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ เกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ อุปสรรคหรือข้อบกพร่องในเชิงระบบ
รวมไปถึงบทเรียนที่ได้รบั จากการดําเนินมาตรการเพื่อรับมือกับปั ญหา เพื่อให้สามารถจัดการปั ญหาความ
ปลอดภัยทางถนนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ท ัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นรูปธรรม รวมถึงยังจะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของนโยบายหรือ
มาตรการที่ไ ด้ดําเนินไปแล้ว เพื่อ นํ าแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีไปขยายผลหรือ ปรับปรุงวิธ ีการทํางานเดิมให้ม ี
ประสิทธิผ ลยิ่งขึ้นในอนาคต และเพื่อ ให้หนังสือ เล่ มนี้เ ป็ นเอกสารวิชาการที่มเี นื้อ หาและรูปแบบที่ภ าคี
เครือข่ายต่างๆ จะสามารถ นํ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีลกั ษณะทั ง้ การนํ าเสนอข้อมูลสถิติ
และตัวชี้วดั ด้านความปลอดภัย ทางถนน ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์แนวโน้มและความรุนแรงของปั ญหาใน
ภาพรวม และการเจาะลึกรายละเอียด ในประเด็นสําคัญ ที่มุ่งหวังให้แต่ละฝ่ ายได้เห็นถึงโอกาสและร่วมมือ
กันปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนที่ สําคัญ สู่การเรียนรู้ร่วมกัน
ของสาธารณชนและภาคีเครือข่าย
2.2. เพื่อ สนั บ สนุ น ให้เ กิด การถกเถีย งทางนโยบาย (Policy debates) อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
กําหนดนโยบายที่ครอบคลุมถึงระบบติดตามกํากับและประเมินผลในระดับประเทศ (Monitoring
and Evaluation: M&E) ในเรือ่ งอุบตั เิ หตุทางถนน

3. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
3.1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบกิจการด้านวิชาการ การให้
ความรู้ หรือสื่อสิง่ พิมพ์
3.2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ง้ิ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสังให้
่ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาให้แก่ มูลนิธ ิ
ฯ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
3.4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้
่ สละสิทธิ ์และความคุม้ กันเช่นกันว่านัน้
3.5. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี ูกประเมินสิทธิผเู้ สนอราคาในสถานะทีห่ า้ มเข้าเสนอราคา
3.6. มีทมี งานทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านวิชาการ การออกแบบและ
จัดทําสิง่ พิมพ์ทแ่ี ล้วเสร็จให้กบั หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนภายใน 3 ปี นับถึงวันที่
ยืน่ เอกสารเสนอราคา ซึง่ เป็ นผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 ผลงาน มีมลู ค่า
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
4. ลักษณะงานจ้าง
ออกแบบ และจัดทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
เป็ นไฟล์พร้อมส่งผลิต แต่ไม่รวมการพิมพ์เป็ นหนังสือ
5. ขอบเขตการดําเนินงาน
5.1. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
5.2. ผูร้ บั จ้างต้องเสนอแนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
5.3. ผูร้ บั จ้างต้องออกแบบรูปเล่ม (Layout) หนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559 – 2560
5.4. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําเนื้อหาวิชาการของหนังสือ ตามแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทางมูลนิธฯิ
และเป็ นไปตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย
5.4.1. การนําเสนอตัวชีว้ ดั สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
5.4.2. การอภิปรายเจาะลึกสถานการณ์ในประเด็นทีส่ าํ คัญ

5.5. ผูร้ บั จ้างต้องออกแบบจัดทําอาร์ตเวิรค์ หนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย
พ.ศ. 2559 – 2560
5.6. ผูร้ บั จ้างต้องรวบรวม สรุป ประมวล เรียบเรียงเนื้อหาให้มคี วามถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ การตรวจ
พิสจู น์อกั ษรและจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.7. รายละเอียดของหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
ประกอบด้วย
1) รูปเล่ม ขนาด 22 x 29 ซม. หรือตามทีม่ ลู นิธฯิ กําหนด และรูปแบบ สวยงาม ทันสมัยมีความ
เป็ นสากล
2) จํานวนหน้า ขัน้ ตํ่า 160 หน้า ไม่เกิน 200 หน้า (ไม่รวมปก)
3) เนื้อหา ประกอบด้วย
(1) สารผูบ้ ริหาร/กองบรรณาธิการ
(2) สถิตแิ ละสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
(3) บทความเจาะลึกประเด็นสถานการณ์สําคัญหรือประเมินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
(4) แนวทางการแก้ไขปั ญหาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(5) บทสรุป
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
8 (แปด) เดือน นับจากลงนามในสัญญา
7. เอกสารการส่งมอบงาน
7.1. แผนการดําเนินงานการจัดทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ.
2559 – 2560 ตามข้อ 5.1 ในรูปแบบเอกสารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
7.2. นําเสนอแนวคิด (Theme) และการออกแบบรูปเล่ม (Layout) หนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุ
ทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560 ตามข้อ 5.2 – 5.3 ในรูปแบบเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3
ชุด
7.3. ไฟล์ตน้ ฉบับหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
จัดพิมพ์ในรูปแบบของ DVD (PDF FILE และ TEXT FILE) จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด

8. กําหนดการปฏิบตั งิ านและการส่งมอบงาน
8.1. ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการตามข้อ 5.1 – 5.3 และส่งมอบงานตามข้อ 7.1 – 7.2 ให้กบั มูลนิธฯิ ภายใน
30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
8.2. ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการตามข้อ 5.4 – 5.7 และส่งมอบงานตามข้อ 7.3 ให้กบั มูลนิธฯิ ภายใน 240
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
9. กําหนดการจ่ายเงิน
งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างดําเนินงานส่งมอบงาน
ทัง้ หมดตามข้อ 8.1 และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 60 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้าง
ดําเนินงาน และส่งมอบงานทัง้ หมดตามข้อ 8.2 และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
10. รายละเอียดข้อเสนอ
10.1. ราคาทีเ่ สนอจะต้องรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และรวมค่าใช้จ่ายทัง้ ปวง
10.2. ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในใบเสนอราคา
10.3. ตัวอย่างผลงานวิชาการทีไ่ ด้จดั พิมพ์ จํานวน 1 ผลงาน
10.4. ตัวอย่างการออกแบบรูปเล่ม ( Layout) ของเนื้อหาภายในเล่ม
10.5. ข้อเสนอเพิม่ เติมอื่นๆ ถ้ามี
11. งบประมาณในการดําเนินการ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
12. การยื่นข้อเสนองาน ระบุหน้าซอง
“จัดจ้างทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560”
โดย .................................................................................................
ให้แนบเอกสารปิ ดผนึกพร้อมลงนามกํากับ ดังนี้
1. ซองใบเสนอราคา
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและรายละเอียดของงาน
พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภพ.20 หรือ สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและทะเบียนบ้านของผูม้ อี ํานาจลงนาม

- หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีผมู้ อี ํานาจไม่ได้เป็ นผูล้ งนาม)
- สําเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและทะเบียนของผูร้ บั มอบอํานาจ (ถ้ามี)
- สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ - สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
- เอกสารแนะนําผูร้ บั จ้าง – ประวัตแิ ละผลงานทีผ่ ่านมา
13. เงือ่ นไขและข้อเสนอสงวนสิทธิ ์
13.1. การตัดสินของมูลนิธฯิ ให้ถอื ว่าเป็ นเด็ดขาดและถึงทีส่ ุด มูลนิธฯิ ไม่จาํ เป็ นต้องชีแ้ จงหรือแสดง
เหตุผลในการพิจารณาให้แก่ผเู้ สนองานไม่ว่ารายใดทราบแต่อย่างใด ผูเ้ สนองานจะอุทธรณ์หรือ
เรียกร้องใดๆ มิได้
13.2. มูลนิธฯิ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลีย่ นแก้ไขข้อกําหนดฉบับนี้ให้เป็ นไปตามความ
ประสงค์ของโครงการ
13.3. มูลนิธฯิ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและข้อความใดๆ ในสัญญาตามความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
13.4. การดําเนินงานทัง้ หมดจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทีด่ ี โปร่งใสและถูกต้องด้วยเกียรติและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และให้เป็ นไปตามกฎหมายใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คุณจินตนา มโนรถกุล โทรศัพท์ 0-2938-8490
ยืน่ ข้อเสนองานได้ท่ี
คุณจินตนา มโนรถกุล
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธนิ โยบายถนนปลอดภัย
407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-9388827
Email: jintana@roadsafetythai.org
ยืน่ ข้อเสนอได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

