
ลกัษณะเง่ือนไขและกรอบการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจดัท าวิดีทศัน์ (VTR) เปิดงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ 

เร่ืองความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 เดิน ข่ี ขบั ไป - กลบั ปลอดภยั 
____________________________________________ 

1. ท่ีมาและความส าคญั 
จากสถานการณ์ปัญหาอุบตัิเหตุทางถนนในประเทศไทยที่พบว่า จ านวนอุบตัิเหตุทางถนน 

จ านวนผูบ้าดเจบ็ และจ านวนผูเ้สยีชวีติยงัอยูใ่นระดบัสงู ทัง้นี้ เกอืบทัง้หมดมกัเกดิกบักลุ่มผูใ้ชร้ถใชถ้นน
ที่เปราะบาง (vulnerable road users: VRU) คอื คนขบัขี่จกัรยานยนต์ จกัรยาน และคนเดนิเท้า และ
กลุ่มผู้สูงอายุ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน กรมการขนส่งทางบก จงึไดม้กี าหนดจดั
งานสมัมนาวชิาการระดบัชาตเิรือ่งความปลอดภยัทางถนน ครัง้ที ่14 ภายใตแ้นวคดิ เดนิ ขี ่ขบั ไป-กลบั 
ปลอดภัย (14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”) เพื่อบูรณา
การกลไกการจดัการในภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคมใหส้ามารถท างานเพื่อลดอุบตัเิหตุทางถนน
โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบางได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้จงึได้มคีวามประสงค์
จดัท าวดิทีศัน์เพื่อประมวลภาพรวมอุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทยภายใตแ้นวคดิและประเดน็ขา้งตน้ 

2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อออกแบบสื่อวดิทีศัน์ (VTR) ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการประเดน็ความเสีย่งหลกัดา้นความ
ปลอดภัยทางถนน ความยาวไม่น้อยกว่าเรื่องละ 10 นาที ส าหรบัพิธีเปิดงานงานสมัมนาวิชาการ
ระดบัชาติเรื่องความปลอดภยัทางถนน ครัง้ที่ 14 ภายใต้แนวคิด เดิน ขี่ ขบั ไป-กลบั ปลอดภยัให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายฯ 

3. วิธีด าเนินงาน  
ออกแบบสื่อวิดีทัศน์ (VTR) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประเด็นความเสี่ยงหลักด้านความ

ปลอดภยัทางถนน ความยาวไม่น้อยกว่าเรื่องละ 10 นาที ส าหรบัพิธีเปิดงานงานสัมมนาวิชาการ
ระดบัชาติเรื่องความปลอดภยัทางถนน ครัง้ที่ 14 ภายใต้แนวคิด เดิน ขี่ ขบั ไป -กลบั ปลอดภยัให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายฯ โดยออกแบบออกแบบสื่อดิจิทัล ที่หมายรวมถึง สื่อที่มีการน าเสนอ
ขอ้ความ กราฟฟิค เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้การออกแบบสื่อมลัตมิเีดยีทีห่ลากหลาย เพื่อ
ประมวลภาพรวมอุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทย โดยค านึงถงึความน่าสนใจ (interest) พฤตกิรรม
การใชส้ื่อ (behavior) และช่องทางทีก่ลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถงึ (placement)  

ประเด็นการสื่อสารหลัก ครอบคลุมเนื้อหาสาระในการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนใหเ้กดิความตระหนกัถงึปัญหาอุบตัเิหตุทางถนนและเหน็ความส าคญัจ าเป็น
ของการแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุทางถนน 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงนามในสญัญา (1 กรกฎาคม  - 31 กรกฎาคม 2562) 



5. งบประมาณ จ านวนงบประมาณทัง้สิน้ 428,000- บาท แยกเป็น  
หมวด รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าผลติสื่อเหมาจ่าย 400,000 บาท  400,000  
ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ รอ้ยละ 7   28,000  

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน  428,000  

6. ผลงานน าส่ง 
 ภาพชิ้นงาน สื่อวดิทีศัน์ (VTR) ระยะเวลา 10 นาท ีเพื่อเปิดงานงานสมัมนาวชิาการระดบัชาติ
เรือ่งความปลอดภยัทางถนน ครัง้ที ่14 ภายใตแ้นวคดิ เดนิ ขี ่ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั ทีป่ระมวลภาพรวม
อุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทยเกี่ยวกบักลุ่มผูใ้ชร้ถใชถ้นนทีเ่ปราะบาง ครอบคลุมเนื้อหาสาระในการ
สื่อสารใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายและประชาชนใหเ้กดิความตระหนกัถงึปัญหาอุบตัเิหตุทาง
ถนนและเหน็ความส าคญัจ าเป็นของการแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุทางถนน 

7. แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

1. เข้ารบัฟังการน าเสนอหัวข้อ/ ประเด็นหลักที่ทาง ศวปถ. 
ตอ้งการสื่อสาร (brief) ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

1 กรกฎาคม 2562 

2. เตรยีมออกแบบเคา้โครงสื่อดจิทิลั ประกอบดว้ย กจิกรรมคอื 
การแสวงหาแนวคิดที่จะผลิต การก าหนดวัตถุประสงค์ 
วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย (target audience) เพื่อใหส้ามารถผลติ
รายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด  วิเคราะห์เนื้ อหา 
(content analysis) เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้อง
ทนัสมยั น่าสนใจ และเพิม่ความน่าเชื่อถอื  

5 กรกฎาคม 2562 

3. การเขยีนบทวดีทิศัน์ (script writing) ก าหนดล าดบัก่อนหลงั
ของการน าเสนอภาพและเสยีง โดยระบุลกัษณะภาพ และเสยีง
ไวช้ดัเจน ก าหนดวสัดุ และอุปกรณ์ในการผลติ ก าหนดผูแ้สดง 
หรือผู้ด าเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและรปูแบบของรายการทีจ่ะน าเสนอ 

8 กรกฎาคม 2562 

4. ตัดต่อล าดบัภาพ (editing) เรยีบเรยีงภาพและเสียงเข้าไว้
ดว้ยกนัตามสครปิต์หรอืเนื้อหาของเรื่อง ขัน้ตอนนี้จะมกีารใส่ก
ราฟิคท าเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การ
เชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจมกีารบนัทกึเสยีงในห้องบนัทกึเสยีงใส่
เสียงพูดซาวน์บรรยากาศต่างๆ เพิ่มเติม อื่นๆ อาจมกีารน า
ดนตรมีาประกอบเรือ่งราวเพื่อเพิม่อรรธรสในการรบัชมยิง่ขึน้ 

10 กรกฎาคม 2562 



7. คณุสมบติัของผูร้บัจ้างด าเนินงาน 
 7.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยมภีารกจิดา้นวชิาการ สรา้งองค์
ความรู้ หรือสื่อหนังสือรวมบทความ หรือมีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและจดัท าหนังสือรวม
บทความ ใหก้บัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนภายใน 3 ปี นับถงึวนัทีย่ ื่นเอกสารเสนอราคา 
(แนบหลกัฐานประกอบ) 
 7.2 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นทีเ่ขา้เสนอราคาใหแ้ก่ 
ศูนยว์ชิาการฯ หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
 7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสทิธิห์รอืความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย
เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเช่นกนัว่านัน้ 
 7.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีถู่กประเมนิสทิธผิูเ้สนอราคาในสถานะทีห่า้มเขา้เสนอราคา 
 7.5 มีบุคลากรเป็นคณะท างานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ด าเนินงาน ไม่เคยมปีระวตักิารน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานตนเอง ซึง่สามารถอ้างองิและน าเสนอ
ผลงานประกอบการพิจารณาได้ ทัง้นี้ บุคลากรทุกคนต้องพร้อมด าเนินงานโดยสามารถจดัสรรเวลา
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา 
 7.6 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้รีายชื่อในบญัชทีิง้งานของมนป. และของทางราชการและได้แจง้
เวยีนชื่อแลว้ 

8. เอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนซอง 
 โปรดระบุหน้าซอง โครงการจดัท าวดิทีศัน์ (VTR) เปิดงานสมัมนาวชิาการระดบัชาติ เรื่องความ
ปลอดภยัทางถนน ครัง้ที ่14 เดนิ ขี ่ขบั ไป - กลบั ปลอดภยัโดย .................................................(ระบุ
หน่วยงาน/องคก์รทีย่ ืน่เสนอราคา) โดยใหแ้นบเอกสารปิดผนึกพรอ้มลงนามก ากบั ดงันี้ 
 8.1 ขอ้เสนอดา้นราคา 
 8.2 ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค โดยระบรุายละเอยีดของงาน พรอ้มแนบเอกสารประกอบ ดงันี้ 
  - ส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
  - ส าเนาทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภพ.20 หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไมห่มดอายแุละทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม 
  - หนงัสอืมอบอ านาจ (ในกรณผีูม้อี านาจไมไ่ดเ้ป็นผูล้งนาม) 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไมห่มดอายแุละทะเบยีนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  - ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
  - ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 
  - เอกสารแนะน าผูร้บัจา้ง/ประวตัแิละผลงานทีผ่่านมา 
 ทัง้น้ีให้ย่ืนซองได้ตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 4 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
มายงัท่ีอยู่ท่ีปรากฏในกรอบต่อไปน้ี  
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