
หน้าที ่1 
 

ลกัษณะเงื่อนไขและกรอบการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการส ารวจสถานการณ์ ปัจจยัเส่ียงต่อการบาดเจบ็ เสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน 

ในพื้นท่ีน าร่อง 3 อ าเภอเส่ียงสูง 
_________________________ 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธนิโยบายถนนปลอดภยั (มนป.) 
ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจส าคญั ในการ
ขบัเคลื่อนการท างานวชิาการดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนเพื่อการขยายผล และหนุนเสรมิกลไก
การจดัการในภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคมใหส้ามารถท างานเพือ่ลดอุบตัเิหตุทางถนนไดอ้ย่าง
มปีระสทิธิภาพ ผลจากการสนับสนุนการขบัเคลื่อนกลไก ศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน
จังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) และศูนย์
ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนทอ้งถิน่ (ศปถ. อปท.) ทีผ่่านมา พบว่า ช่องว่างส าคญัทีท่ าให้การ
ปฏบิตังิานมขีอ้จ ากดัคอื ขอ้มลูสถานการณ์ ตลอดจนปัจจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางถนนในระดบั
พื้นที่ ยงัผลให้แผนงานมาตรการในพื้นที่ขาดความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จ ริงของพื้นที่ 
ตลอดจนขาดขอ้มลูตัง้ตน้เพือ่ประเมนิสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้ยงัพบว่า คณะท างานในพื้นที่ยงัมขีอ้จ ากดัด้านความรู้ในการส ารวจสถานการณ์ 
ปัจจยัเสีย่งต่อการบาดเจบ็ เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนทีไ่ดร้บัการยอมรบัตามหลกัวชิาการ ศวปถ.
จงึมคีวามประสงค์จดัท าโครงการส ารวจสถานการณ์ ปัจจยัเสีย่งต่อการบาดเจบ็ เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ
ทางถนน ในพืน้ทีน่ าร่อง 3 อ าเภอเสีย่งสูง เพื่อส ารวจขอ้มูลสถานการณ์และปัจจยัเสีย่ง พรอ้มกบัการ
พฒันาวงจรป้อนกลับ (feedback loop) ระยะสัน้ เพื่อสามารถน าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยใชพ้ืน้ทีอ่ าเภอเสีย่งครอบคลุม 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และ
ชนบท 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพือ่ส ารวจสถานการณ์ ปัจจยัเสีย่งต่อการบาดเจบ็ เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนในพื้นที่
น าร่อง 3 อ าเภอเสีย่งสงูครอบคลุม 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และชนบท 
 2.2 เพื่อพฒันาเทคนิค แนวทางการส ารวจ และพฒันาฐานขอ้มูลสถานการณ์ ปัจจยัเสี่ยงต่อ
การบาดเจบ็ในระดบัพืน้ทีค่รอบคลุม 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และชนบท 

3. ขอบเขตและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 ผู้ร ับทุนต้องด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและขัน้ตอนการด าเนินงานเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องโครงการ ดงันี้ 

3.1 ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจเอกสาร งานวจิยั งานวชิาการ และร่วมกบั ศวปถ. เพือ่พฒันา
เครื่องมอืส ารวจ (measurement) ส ารวจสถานการณ์ ปัจจยัเสีย่งต่อการบาดเจบ็ เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ
ทางถนน ใหค้รอบคลุมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 3.2 เลอืกพืน้ทีอ่ าเภอเสีย่ง หรอื เสีย่งสูงเพื่อประสานเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเพิม่เตมิในประเดน็ที่น่าสนใจให้ครอบคลุม 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และ
ชนบท เพือ่น าไปพฒันาเครื่องมอืส ารวจใหม้คีวามตรงเชงิเนื้อหา (validity) และความเทีย่ง (reliability) 
 3.3 ออกแบบวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่การก าหนดขนาดตวัอย่าง (sample size) กรอบ
การสุ่มตวัอย่าง (sampling frame) การก าหนดต าแหน่งจุดส ารวจ ช่วงวนั เวลาของการส ารวจให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบั 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และชนบท 
 3.4 ลงพื้นที่ส ารวจ ภาคสนาม 3 อ าเภอเสี่ยงเพื่อรวบรมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
เกี่ยวกบัสถานการณ์ ปัจจยัเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เสยีชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น าร่อง 3 
อ าเภอเสีย่งสูงครอบคลุม 3 บรบิทการพฒันา คอื เขตเมอืง รอยต่อเมอืง และชนบท ตามวธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีอ่อกแบบไว ้
 3.5 วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล พรอ้มทัง้ประมวลเทคนิค แนวทางการส ารวจ และพฒันา
ฐานขอ้มูลสถานการณ์ ปัจจยัเสีย่งต่อการบาดเจ็บในระดบัพื้นที่ เพื่อจดัเวทคีนืขอ้มูลให้พื้นที่อ าเภอ
เสีย่งร่วมกบั ศปถ. จงัหวดั ศปถ.อ าเภอ และศปถ.อปท. ในพืน้ทีส่ ารวจ 

3.5 สรุปผลการด าเนินงาน ร่วมกบั ศวปถ. เพื่อพจิารณาแก้ไข ตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
น าสง่รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  
4.  ระยะเวลาการด าเนินงานและส่งมอบงาน 

 ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 45 วนันับถดัจากวนัทีล่งนามในสญัญา โดยผูร้บัจา้งด าเนินงาน
ต้องก าหนดระยะเวลาของการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน โดยมกี าหนดการส่งมอบงานและ
จ่ายค่าจา้ง ดงันี้ 
 4.1 งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างในอตัราร้อยละ 30 ของวงเงนิตามสญัญาจ้าง ภายใน 15 วนันับถดั
จากวนัทีผู่ร้บัจา้งลงนามในสญัญา 
 4.2 งวดที ่2 (งวดสุดทา้ย) จ่ายค่าจา้งในอตัรารอ้ยละ 70 ของวงเงนิตามสญัญาจา้ง ภายใน 15 
วนันับถดัจากวนัที่ผู้รบัจ้างด าเนินงาน และส่งมอบงานทัง้หมดตาม  TOR ข้อ 3.1 - 3.5 ในรูปแบบ
รายงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เล่ม พรอ้มกบัไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด 
ทัง้นี้ตอ้งผ่านการตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบัแลว้ 
5.  กรอบงบประมาณ 

 ผู้รบัจ้างด าเนินงานต้องวางกรอบงบประมาณส าหรบัการด าเนินงานไม่เกิน 800,000 บาท 
(แปดแสนบาทถว้น) 

6. คณุสมบติัของผูร้บัจ้างด าเนินงาน 
 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมภีารกิจด้านวชิาการ สร้าง
องคค์วามรู ้หรอืสื่อหนังสอืรวมบทความ หรอืมปีระสบการณ์ ดา้นการออกแบบและจดัท าหนังสอืรวม
บทความ ให้กบัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนภายใน 3 ปี นับถงึวนัที่ยื่นเอกสารเสนอ
ราคา (แนบหลกัฐานประกอบ) 
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 6.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ใหแ้ก่ ศูนยว์ชิาการฯ หรอืไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
 6.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย
เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเช่นกนัว่านัน้ 
 6.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ีถู่กประเมนิสทิธผิูเ้สนอราคาในสถานะทีห่า้มเขา้เสนอราคา 
 6.5 มีบุคลากรเป็นคณะท างานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ด าเนินงาน ไม่เคยมปีระวตักิารน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานตนเอง ซึง่สามารถอา้งองิและน าเสนอ
ผลงานประกอบการพจิารณาได้ ทัง้นี้ บุคลากรทุกคนต้องพร้อมด าเนินงานโดยสามารถจดัสรรเวลา
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา 
 6.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มรีายชื่อในบญัชีทิ้งงานของศูนย์วชิาการฯ สสส. และของทาง
ราชการและไดแ้จง้เวยีนชื่อแลว้ 

7. เอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นซอง 
 โปรดระบุหน้าซอง โครงการส ารวจสถานการณ์ ปัจจยัเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น าร่อง 3 อ าเภอเสี่ยงสูงโดย .................................................(ระบุ
หน่วยงาน/องคก์รทีย่ื่นเสนอราคา) โดยใหแ้นบเอกสารปิดผนึกพรอ้มลงนามก ากบั ดงันี้ 
 7.1 ขอ้เสนอดา้นราคา 
 7.2 ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค โดยระบรุายละเอยีดของงาน พรอ้มแนบเอกสารประกอบ ดงันี้ 
  - ส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล (อายุไม่เกนิ 6 เดอืน) 
  - ส าเนาทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภพ.20 หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุและทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม 
  - หนงัสอืมอบอ านาจ (ในกรณีผูม้อี านาจไม่ไดเ้ป็นผูล้งนาม) 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุและทะเบยีนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  - ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
  - ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 
  - เอกสารแนะน าผูร้บัจา้ง/ประวตัแิละผลงานทีผ่่านมา 
 ทัง้น้ีให้ยื่นซองได้ตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม ถึงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 มายงัท่ีอยู่ท่ี
ปรากฏในกรอบต่อไปน้ี  
 
 
 
 

 
  

 
  

นายสโรชพนัธุ ์สุภาวรรณ์ 
ศูนยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน มลูนิธนิโยบายถนนปลอดภยั 
เลขที ่407 – 408 อาคารพรอ้มพนัธุ ์2 ซอยลาดพรา้ว 3 ถนนลาดพรา้ว 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์02-938-8490 
โทรสาร 02-938-8827 อเีมล sarojbhan@roadsafetythai.org 
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8. ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการยื่นซอง 
 8.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนองานตามขอบเขตเวลาที่ได้รบัแจ้งนัดหมาย โดยเตรียมข้อมูลที่
น าเสนอใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารทีย่ื่นเสนอโครงการ 
 8.2 การประเมนิผลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์วชิาการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
ศูนยว์ชิการฯ ไม่จ าเป็นต้องชี้แจงหรอืแสดงเหตุผลในการพจิารณาใหแ้ก่ผูเ้สนองานไม่ว่ารายใดทราบ
แต่อย่างใด ผูเ้สนองานจะอุทธรณ์หรอืเรยีกรอ้งใด ๆ มไิด้ 
 8.3 ศูนยว์ชิาการฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการปรบัเปลีย่นแก้ไขลกัษณะเงื่อนไขและ
กรอบการด าเนินงาน ฉบบันี้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานความเหมาะสมและเป็น
ธรรม 

9.  เงื่อนไขทัว่ไปในการด าเนินงาน 
 9.1 การด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน จะต้องผ่านความเหน็ชอบ
จากศูนยว์ชิาการฯ หรอืผูท้ีศู่นยว์ชิาการฯ มอบหมายทุกครัง้ 
 9.2 ผูร้บัจา้งด าเนินงานต้องไม่น างานทัง้หมด หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดไปจ้างช่วงต่ออกีครัง้หนึ่ง 
โดยมไิดร้บัความเหน็ชอบจากศูนยว์ชิาการฯ 
 9.3 ผูร้บัจา้งด าเนินงานต้องยนิดรี่วมงานกบัศูนยว์ชิาการฯ หรอืผูท้ีศู่นยว์ชิาการฯ มอบหมาย 
ในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ใน TOR ขอ้ที ่3.1 – 3.5 ตามความเหมาะสม 
 9.4 หากมคีวามจ าเป็น ศูนย์วชิาการฯ สามารถขอปรบัเปลี่ยนเนื้อหา หรอืแนวคดิได้เพื่อให้
สอดคล้องกบัทศิทาง และสถานการณ์ด้านอุบตัเิหตุทางถนน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของงาน โดยจะ
พจิารณาร่วมกบัผูร้บัจา้งด าเนินงานดว้ยการแจง้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10.  ข้อสงวนสิทธ์ิ 
 ผลจากการด าเนินงาน ให้ถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาร่วมระหว่างผู้รบัจ้างด าเนินงาน ศูนย์
วชิาการฯ และ สสส. หากแต่ผูร้บัจา้งด าเนินงานไม่อาจน าทรพัยส์นิทางปัญญาไปแสวงหาผลประโยชน์
ทางธุรกจิ หรอืน าไปเรยีกรบัผลประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากศูนยว์ชิาการฯ 
 

ประกาศ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 


