ลักษณะเงื่อนไขและกรอบการดาเนิ นงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจ้างทาหนังสือรวมบทความ “กลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่ เปราะบาง
(Vulnerable Road Users: VRU)”
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธนิ โยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
ภายใต้ก ารสนับสนุ น จากส านัก งานกองทุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) มีภารกิจสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการทางานวิชาการด้านการป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนนเพื่อการขยายผล และหนุ นเสริมกลไก
การจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมให้สามารถทางานเพื่อลดอุบตั เิ หตุทางถนนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์ ปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยทีพ่ บว่า จานวนอุบตั เิ หตุทาง
ถนน จานวนผูบ้ าดเจ็บ และจานวนผูเ้ สียชีวติ ยังอยู่ในระดับสูง ทัง้ นี้ เกือบทัง้ หมดมักเกิดกับกลุ่มผู้ใช้
รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง (vulnerable road users: VRU) คือ คนขับขีจ่ กั รยานยนต์ จักรยาน และคนเดิน
เท้า และกลุ่มผูส้ งู อายุ
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในกลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนน
ทีเ่ ปราะบาง ตลอดจนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทีน่ าไปสู่พฤติกรรมความเสีย่ งของกลุ่ม
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง ศูนย์วชิ าการฯ จึงเห็นโอกาสในการรวบรวมองค์ความรูท้ างวิชาการโดย
จัดทาโครงการจ้างทาหนังสือรวมบทความ “กลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง” เพื่อพัฒนาบทความวิจยั
บทความวิชาการจากนักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี กี่ยวข้องกับกลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง เพื่อ
เผยแพร่ให้กบั กลุ่มนักวิชาการ คนทางานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็ นแนวทางสาคัญในการ
ขับเคลื่อนงานป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในกลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่
เปราะบาง ตลอดจนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่นาไปสู่พฤติกรรมความเสี่ยงของกลุ่ม
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง
2.2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรูส้ ถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนในกลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง
ให้กบั กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คนทางานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
2.3 เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน
ครัง้ ที่ 14
3. ขอบเขตและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ผูร้ บั จ้างดาเนินงานต้องดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานและขัน้ ตอนการดาเนินงานในฐานะ
กองบรรณาธิการ ดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1

3.1 ทบทวนวรรณกรรม สารวจเอกสาร งานวิจยั งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้รถใช้
ถนนที่เ ปราะบางเพื่อ เป็ นแนวทางในการก าหนดขอบเขตเนื้อ หา และกาหนดสัดส่ ว นเนื้อ หาของ
บทความให้มคี วามครอบคลุมทัง้ งานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบางทุก
ประเภท โดยหนังสือรวมบทความมีบทความรวมทัง้ สิน้ ไม่ต่ากว่า 10 บทความ รวมบทบรรณาธิการ
3.2 ผู้รบั จ้างดาเนินงานในฐานะกองบรรณาธิการต้องประสานนักวิจยั นักวิชาการ ตลอดจน
ผู้ทรงคุ ณ วุฒดิ ้า นความปลอดภัย ทางถนน เพื่อ ทาบทามเป็ น ผู้เ ขียนบทความวิจ ยั หรือ บทความ
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งกลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง สัดส่วนของเนื้อหาในสิง่ พิมพ์ให้เป็ นไปตาม
ขอบเขตการดาเนินงานข้อ 3.1 หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากศูนย์วชิ าการฯ
3.3 ผู้รบั จ้างดาเนินงานในฐานะกองบรรณาธิการต้องจัดประชุมชี้แจงกรอบการดาเนินงาน
กาหนดกรอบเวลา และประมวลแนวคิดหลัก (theme) ของหนังสือรวมบทความ “กลุ่มผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่
เปราะบาง (Vulnerable Road Users: VRU)” ให้เป็ นไปตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ 3.1 หรือตามที่
ได้รบั มอบหมายจากศูนย์วชิ าการฯ
3.4 ผู้รบั จ้างดาเนินงานในฐานะกองบรรณาธิการต้อ งกาหนดขอบข่ายบทความวิจยั และ
บทความวิชาการ โดยกาหนดให้ผเู้ ขียนบทความจานวน 15 -20 หน้าต่อบทความ พร้อมทัง้ ต้องกากับ
ติดตามผูเ้ ขียน กลันกรองคุ
่
ณภาพของบทความ โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพของ
บทความ (peer review) ไม่น้อยกว่า บทความละ 1 ท่าน
3.5 ผู้ร บั จ้า งด าเนิ น งานในฐานะกองบรรณาธิก ารต้อ งด าเนิ น การตรวจพิสู จ น์ อ ัก ษร ทัง้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รูปแบบการจัดวางเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิง (reference) ให้
เป็ นระบบเดียวกัน เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของบทความ
3.6 ผูร้ บั จ้างดาเนินงานในฐานะกองบรรณาธิการต้องออกแบบอาร์ตเวิรค์ (artwork) ต้นฉบับ
โดยออกแบบรูปเล่ ม (Layout) หนังสือ รวมบทความผู้ใ ช้รถใช้ถ นนที่เ ปราะบาง รวมทัง้ บรู๊ฟสีใ ห้
สานักพิมพ์พจิ ารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอื่น ๆ จนเป็ นทีเ่ รียบร้อย ส่งไฟล์ทพ่ี ร้อมส่ง
ผลิต แต่ไม่รวมการพิมพ์เป็ นรูปเล่มให้กบั ศูนย์วชิ าการฯ
4. ระยะเวลาการดาเนิ นงานและส่งมอบงาน
ก าหนดระยะเวลาด าเนิ น งาน 6 เดือ น นั บ ถัด จากวัน ที่ล งนามในสัญ ญา โดยผู้ ร ับ จ้า ง
ดาเนินงานต้องกาหนดระยะเวลาของการดาเนินงาน ตามแผนการดาเนินงาน โดยมีกาหนดการส่ง
มอบงานและจ่ายค่าจ้าง ดังนี้
4.1 งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ภายใน 15 วันนับถัด
จากวันทีผ่ รู้ บั จ้างดาเนินงานส่งมอบแผนการดาเนินงานในการจัดทาหนังสือรวมบทความ “กลุ่มผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง(Vulnerable Road Users: VRU)” ในรูปแบบเอกสารจานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด และ
ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
4.2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ภายใน 15
วันนับถัดจากวันที่ผู้รบั จ้างดาเนินงาน และส่งมอบงานทัง้ หมดตาม TOR ข้อ 3.4 3.5 ในรูปแบบของ
แผ่น DVD (พร้อมจัดพิมพ์และอัพโหลดขึน้ เว็บไซต์) จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด ทัง้ นี้ต้องผ่านการตรวจ
รับจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
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5. กรอบงบประมาณ
ผู้รบั จ้างดาเนินงานต้องวางกรอบงบประมาณสาหรับการดาเนิน งานไม่เกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6. คุณสมบัติของผูร้ บั จ้างดาเนิ นงาน
6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีภารกิจด้านวิชาการ สร้าง
องค์ความรู้ หรือสื่อหนังสือรวมบทความ หรือมีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและจัดทาหนังสือรวม
บทความ ให้กบั หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ย่นื เอกสารเสนอ
ราคา (แนบหลักฐานประกอบ)
6.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ ศูนย์วชิ าการฯ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
6.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย
เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสังให้
่ สละสิทธิ ์และความคุม้ กันเช่นกันว่านัน้
6.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี ูกประเมินสิทธิผเู้ สนอราคาในสถานะทีห่ า้ มเข้าเสนอราคา
6.5 มีบุค ลากรเป็ นคณะทางานที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และคุ ณสมบัติท่เี หมาะสมในการ
ดาเนินงาน ไม่เคยมีประวัตกิ ารนาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นผลงานตนเอง ซึง่ สามารถอ้างอิงและนาเสนอ
ผลงานประกอบการพิจารณาได้ ทัง้ นี้ บุคลากรทุกคนต้องพร้อมดาเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลา
ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายและระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญา
6.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้มรี ายชื่อในบัญชีท้งิ งานของศูนย์วชิ าการฯ สสส. และของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
7. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นซอง
โปรดระบุหน้ าซอง โครงการจ้างทาหนังสือ รวมบทความ “กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง
(Vulnerable Road Users: VRU)” โดย .................................................(ระบุหน่ วยงาน/องค์กรทีย่ น่ื
เสนอราคา) โดยให้แนบเอกสารปิ ดผนึกพร้อมลงนามกากับ ดังนี้
7.1 ข้อเสนอด้านราคา
7.2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยระบุรายละเอียดของงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- สาเนาหนังสือจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภพ.20 หรือ สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและทะเบียนบ้านของผูม้ อี านาจลงนาม
- หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีผมู้ อี านาจไม่ได้เป็ นผูล้ งนาม)
- สาเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและทะเบียนของผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี)
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
- เอกสารแนะนาผูร้ บั จ้าง/ประวัตแิ ละผลงานทีผ่ ่านมา
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ทัง้ นี้ให้ย่นื ซองได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มายังที่
อยูท่ ป่ี รากฏในกรอบต่อไปนี้
นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์
ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธนิ โยบายถนนปลอดภัย
เลขที่ 407 – 408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-8490
โทรสาร 02-938-8827 อีเมล sarojbhan@roadsafetythai.org
8. ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการยื่นซอง
8.1 ผู้เ สนอราคาต้อ งเสนองานตามขอบเขตเวลาที่ได้รบั แจ้งนัดหมาย โดยเตรียมข้อ มูลที่
นาเสนอให้สอดคล้องกับเอกสารทีย่ น่ ื เสนอโครงการ
8.2 เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องศูนย์วชิ าการฯ ผูเ้ สนอโครงการจะ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต่อเมือ่ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในหัวข้อการพิจารณาดังนี้
ก. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา ด้านทักษะ ความสามารถ 10 คะแนน
ประสบการณ์ และสมรรถนะที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดาเนินงาน
ข. คุ ณ สมบัติข องบุ ค ลากรคณะท างาน คุ ณ วุ ฒ ิ ทัก ษะ 10 คะแนน
ความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
กับการดาเนินงาน
ค. ความเข้าใจในกรอบแนวความคิด และรูปแบบการวาง 20 คะแนน
โครงร่างของ book chapter ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนทีเ่ ปราะบาง (Vulnerable Road Users: VRU)
ง. ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของการดาเนินงาน 50 คะแนน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรม
และงบประมาณ
จ. เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 10 คะแนน
เห็นสมควร
8.3 การประเมินผลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ และศูนย์วชิ าการฯ ให้ถือเป็ นที่ส้นิ สุ ด
ศูนย์วชิ การฯ ไม่จาเป็ นต้องชีแ้ จงหรือแสดงเหตุผลในการพิจารณาให้แก่ผเู้ สนองานไม่ว่ารายใดทราบ
แต่อย่างใด ผูเ้ สนองานจะอุทธรณ์หรือเรียกร้องใด ๆ มิได้
8.4 ศูนย์วชิ าการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลีย่ นแก้ไขลักษณะเงื่อนไขและ
กรอบการดาเนินงาน ฉบับนี้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานความเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
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9. เงื่อนไขทัวไปในการด
่
าเนิ นงาน
9.1 การดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากศูนย์วชิ าการฯ หรือผูท้ ศ่ี ูนย์วชิ าการฯ มอบหมายทุกครัง้
9.2 ผูร้ บั จ้างดาเนินงานต้องไม่นางานทัง้ หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปจ้างช่วงต่ออีกครัง้ หนึ่ง
โดยมิได้รบั ความเห็นชอบจากศูนย์วชิ าการฯ
9.3 ผูร้ บั จ้างดาเนินงานต้องยินดีร่วมงานกับศูนย์วชิ าการฯ หรือผูท้ ศ่ี ูนย์วชิ าการฯ มอบหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน TOR ข้อที่ 3.1 – 3.6 ตามความเหมาะสม
9.4 หากมีความจาเป็ น ศูนย์วชิ าการฯ สามารถขอปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือแนวคิดได้เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์ด้านอุบตั เิ หตุทางถนน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของงาน โดยจะ
พิจารณาร่วมกับผูร้ บั จ้างดาเนินงานด้วยการแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10. ข้อสงวนสิ ทธิ์
ผลจากการดาเนินงาน ให้ถอื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาร่วมระหว่างผู้รบั จ้างดาเนินงาน ศูนย์
วิชาการฯ และ สสส. หากแต่ผรู้ บั จ้างดาเนินงานไม่อาจนาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไปแสวงหาผลประโยชน์
ทางธุรกิจ หรือนาไปเรียกรับผลประโยชน์ต่อหน่ วยงานอื่น ๆ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากศูนย์วชิ าการฯ
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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