ชื่อแผนงำนวิจัย:
ชื่อโครงกำรวิจัย:

ข้อกำหนดกำรทำวิจัย (Terms of reference - TOR)
โครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 1: การขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพื่อทุกคน
-----------------------------------

หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อรองรับความเป็น
ศูนย์กลางการบริ หารจั ดการ เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งระดับประเทศและเอเชียอาคเนย์ในระยะที่ผ่ านมา
โดยเฉพาะกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้เป็ นไปอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ งภายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นไปอย่างล่าช้าไม่บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่วางเป้าหมายไว้
เกิดปัญหาการจราจรที่เรื้อรังจาเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียและก้าวกระโดดสู่
เมืองที่สะดวกสบายอย่างแท้จริง
การจัดระบบการขนส่งของเมืองและมหานครขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ การเคลื่อนย้ายคน
ทั้งในระบบหลักและระบบชุมชน การขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค การเชื่อมต่อระบบของการขนส่ง
คนและการขนส่งสินค้า การส่งเสริมการขนส่งทั้งมวลในพื้นที่และเชื่อมต่อกับพื้นที่ ทั้งนี้การคมนาคมขนส่งที่ดี
มีความยั่งยืนนั้นต้อง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีค่าบริการที่เหมาะสม
วิทยาลัยพัฒนามหานคร(วพม.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกากับของ
กรุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ให้ บ ริ ห ารจั ด การ
โครงการวิจัยที่ วช. ได้จัดสรรงบประมาณประจาปี 2559 สาหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง ปัญหา
การจราจรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุดโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบ
วาระแห่งชาติ มีเป้าหมายชัดเจน ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสู ง เป็นการวิจัยแบบบูรณาการสห
สาขาวิชา และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยมีกรอบการวิจัยระยะที่ 1 คือ
1. กำรขนส่งสำธำรณะเพื่อทุกคน (กำรขนส่งมวลชนทำงบกและทำงนำ)
การขนส่งมวลชนทางบกและทางน้าในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต
การขนส่งมวลชนทางบกประกอบด้วย ระบบถนน และระบบราง อันหมายรวมถึง รถโดยสารประจาทาง รถตู้
มวลชน รถไฟฟ้า และรถไฟที่ให้บริการในพื้นที่ การขนส่งมวลชนทางน้า ได้แก่ ระบบเรือด่วน และเรืออื่น ๆ
ที่ให้ บ ริ การในแม่น้ าเจ้ าพระยาและคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ประเด็นครอบคลุ มระบบ เส้ นทาง
ค่าโดยสาร กลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงการบริการเพื่อทุกคน ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการใช้การขนส่ง
สาธารณะเพื่ อ ทุ ก คนของหน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กรณี ศึ ก ษาการขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ ทุ กคน
(การขนส่งมวลชนทางบกและทางน้า) ที่ประสบความสาเร็จของเมืองและมหานครทั้งในเรื่องระบบ เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อการเดินทางที่มีประสิทธิผล การเข้ าถึงข้อมูลสาหรับการเดินทาง
ของทุกคน
2. กำรเชื่อมต่อกำรเดินทำงโดยกำรขนส่งสำธำรณะเพื่อทุกคน
การจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางจากจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมาย โดยเน้นการเดินทางโดยการ
ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนให้มีการบูรณาการระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร และโครงข่ายการเดินทางเข้าด้วยกัน
กรณีศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนที่ประสบความสาเร็จของเมืองและ
มหานครทั้งในเรื่องระบบ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อการเดินทางที่มีประสิทธิผล
การเข้าถึงข้อมูลสาหรับการเดินทางของทุกคน
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3. กำรส่งเสริมกำรขนส่งสำธำรณะเพื่อทุกคน
การส่งเสริมการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนโดยใช้มาตรการทางกฎระเบียบ การเงิน เศรษฐศาสตร์
และสังคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย การจูงใจ ความสะดวกสบายในการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เด็ก และผู้ด้อยโอกาส กรณีศึกษามาตรการการส่งเสริมและการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนที่ประสบความสาเร็จ
ของเมืองและมหานครทั้งในเรื่องระบบ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อการเดินทางที่มี
ประสิทธิผลการเข้าถึงข้อมูลสาหรับการเดินทางของทุกคน
4. กรณีศึกษำ: กำรขนส่งสำธำรณะในกรุงเทพมหำนครเพื่อทุกคน
การนาผลจากกรอบการวิจัย ข้างต้นมาจัดทากรณีศึกษาในพื้นที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร แล้ว
ประเมินผล ดังนี้
1. การเชื่อมต่อการเดิน ทางจากจุ ดเริ่ม ต้นถึ งเป้าหมาย โดยเน้นการเดินทางโดยการขนส่ ง
สาธารณะเพื่อทุกคน ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร และโครงข่ายการเดินทางเข้าด้วยกัน ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการอย่างสะดวก ประหยัด สะอาด รวดเร็ว และปลอดภัย
2. รูปแบบระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อ
การเดินทางที่มีประสิทธิผล
3. มาตรการส่งเสริม ระบบ รูปแบบ
พืนที่กรณีศึกษำ
เกาะรัตนโกสินทร์
วัตถุประสงค์
วิ ท ยาลั ย พั ฒ นามหานครประสงค์ จ ะจ้ า งหน่ ว ยงานที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานวิ จั ย ตาม
โครงการวิจั ย ท้าทายไทย เรื่ อง ปั ญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1: การขนส่ งสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครเพื่อทุกคน โดยดาเนินการตามความประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม
ขอบเขตของกำรดำเนินงำน
เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ คณะผู้ วิจัยต้องดาเนินงานวิจัยครอบคลุ ม กรอบการวิจัยระยะที่ 1 ดัง
รายละเอียดข้างต้น โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาผลการศึกษาที่ผ่านมา สารวจข้อมูลเพิ่มเติม คาดการณ์ วิเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอแนะ
อย่างน้อยดังนี้
1.1 การขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน (การขนส่งมวลชนทางบกและทางน้า)
1.1.1 ศึกษา รวบรวมนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนทางบกและทางน้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย การขนส่งมวลชนทาง
บก ได้แก่ ระบบถนน และระบบราง อันหมายถึง รถโดยสารประจาทาง รถตู้มวลชน รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าที่
ให้บริการในพื้นที่ การขนส่งมวลชนทางน้า ได้แก่ ระบบเรือด่วน และเรืออื่น ๆ ที่ให้บริการในแม่น้าเจ้าพระยา
และคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยให้มีประเด็นที่ครอบคลุมเส้นทางการเดินทาง อัตราค่าโดยสาร
กลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงการบริการที่สะดวกและปลอดภัย
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1.1.2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ประสบความสาเร็จของเมืองและมหานครในต่างประเทศ โดยให้ความสาคัญกับกรณีศึกษาที่
ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมทั้ง
รูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างมีประสิทธิผล
และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.3 จัดทาข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย เพื่อใช้ในการกาหนดมาตรการส่งเสริมการใช้
การขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริห ารจั ดการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ใ นการ
เดินทาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางน้าในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน
1.2 การเชื่อมต่อการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
1.2.1 ศึกษา รวบรวมนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสาร และระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร และการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางภายในระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง
1.2.2 ศึกษารู ป แบบการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร และการพัฒ นาระบบการ
จัดเก็บค่าโดยสารในต่างประเทศที่มีการนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อการเดินทางที่
มีประสิทธิผล และการเข้าถึงข้อมูลสาหรับการเดินทางของทุกคน
1.2.3 จัดทาข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย เพื่อ ใช้ในการกาหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการ
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร และการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นทีต่ ่อเนื่องเพิ่มขึ้น
1.3 การส่งเสริมการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
1.3.1 ศึกษารวบรวม มาตรการ นโยบาย แผนงาน/โครงการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย
โดยเฉพาะผู้ สู งอายุ เด็ก และผู้ ด้อยโอกาส สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะช่ว ยจูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
1.3.2 ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของทุกเพศ ทุกวัยในต่างประเทศที่ประสบผลสาเร็จ
1.3.3 จัดทาข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ต่อเนื่องของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงทพม
หานครและพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
1.4 กรณีศึกษา: การขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพื่อทุกคน
นาผลที่ได้จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ จากข้อ 1.1 1.2 และ1.3 มาใช้เป็น
กรณีศึกษา : พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นโครงการนาร่อง ดังนี้
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1.4.1 ศึ ก ษา ส ารวจและวิ เ คราะห์ ป ระมาณการปริ ม าณการเดิ น ทางและรู ป แบบการ
เดินทางภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง โดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การเดินทางและพฤติกรรมการเดิ น ทางในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งและระบบขนส่ ง
มวลชนสาธารณะ พร้อมทั้งอัตราค่าบริการ รูปแบบและระบบการจัดเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะที่มีให้บริการอยู่ภายในพื้น ที่เกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ
ในอนาคต
1.4.2 คาดการณ์ปริมาณความต้องการเดินทางและรูปแบบการเดินทางในบริเวณพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งจัดทาข้อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนาไปสู่การจัดทา
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
1.4.3 จั ดทามาตรการเสนอแนะในระดั บนโยบาย และข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาจราจรภายในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ได้อย่างยั่งยืน
โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อเสนอที่ ได้จากงานวิจัยข้อ 1 – 3 ทั้งในมิติการ
เชื่อมต่อการเดินทาง การกาหนดอัตราค่าโดยสาร รูปแบบและระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร เทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบเพื่อการเดินทางของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพ ให้สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัด สะอาด และปลอดภัย
2. การทารายงานวิจัย
จั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา การส ารวจข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรณี ศึ ก ษา จั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละเดือน และจัดทารายงานฉบับสุดท้ายที่มผี ลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
3. การจัดประชุม/สัมมนา
จัดประชุม/สัมมนา เพื่อนาเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย รวมทั้งรับฟัง
ความเห็นหลังส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทารายงานผลการสัมมนาและนาไปจัดทารายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และฉบับสรุปต่อไป
4. การเข้าร่วมในการประชุม/การนาเสนอเกี่ยวกับการวิจัย
เข้าร่วมการประชุมกับคณะนักวิจัยอื่น คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา การสัมมนา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานวิจัยมีลักษณะดังนี้
1. เป็นการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการไว้
แล้ว
2. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยนักวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการ
3. การกาหนดพื้นที่ในการดาเนินการวิจัย ที่งานวิจัยด้านต่างๆ สามารถใช้พื้นที่วิจัยร่วมกัน เพื่อจะได้
นาผลมาพัฒนานาร่องและใช้ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้วิจัย
1. เป็นสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย หน่วยงานบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
ที่มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับสานักงานบริหารหนี้
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สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่มีประสบการณ์และผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลังหรือเกี่ยวข้องกับโครงการฯที่
จะศึกษา
2. ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรของรัฐที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการศึกษา
4. ผู้ร่วมโครงการจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ร่วมดาเนินโครงการจริง
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย 10 เดือน หลังลงนามในสัญญา
กำรส่งมอบงำน
1. การส่งรายงาน
จัดทารายงานผลการวิจัย (ตามกรอบการวิจัย : การขนส่งสาธารณะ การเชื่อมต่อการเดินทาง
การส่งเสริม และกรณีศึกษา) จานวน 20 เล่ม ดังนี้
1.1 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เมื่อครบกาหนด 1 เดือน หลังลงนามในสัญญา
1.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เมื่อครบกาหนด 3 เดือน หลังลงนามในสัญญา
1.3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อครบกาหนด 9 เดือน หลังลงนามในสัญญา
1.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อครบกาหนด 10 เดือน หลังลงนามในสัญญา
2. ส่งมอบครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และข้อมูลในการทาวิจัยในรูป Soft copy (CD – ROM) และ Hard copy
จานวน 3 ชุด ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
3. ด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ วิ ท ยาลั ย พั ฒ นามหานครได้ รั บมอบหมายจากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
งบประมำณ
งบประมาณดาเนิน การ เป็ น เงิน 27,300,000 บาท โดยให้ จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการวิจัยตามระเบียบของ วช.
กำรจ่ำยเงิน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะจ่ายเงินเป็นงวดตามงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยหักเงิน
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาร้อยละ 5 ต่องวด โดยจะคืนเงินประกันให้ในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ จะแบ่งการ
จ่ายเงินเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด หลังจากลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด หลังจากส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด หลังจากส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
งวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด หลังจากส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
งวดที่ 5 คืนเงินประกันหลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะรูปแบบการขนส่งสาธารณะ การเชื่อมต่อระบบ มาตรการส่งเสริมในการใช้
การขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบ เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ เพื่อการเดินทางที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะทาให้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
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ลิขสิทธิ์ของเจ้ำของงำน
งานที่ดาเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือสิทธิ์ของวช. การจะนา
บางส่วนหรือทั้งหมดของชิ้นงาน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่น ไปเผยแพร่หรือทาซ้าไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก วช. เท่านั้น
อัตรำค่ำปรับ
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยฯจะคิดค่าปรับเป็ น
รายวันนอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจางวันครบกาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่
ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน
กำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย*
ให้ใช้แบบเสนอโครงการวิจัย (นมร. 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่
วิทยาลัยพัฒนามหานคร เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุ มวัน
กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
* แบบเสนอโครงกำรวิจยั และคู่มือประกอบกำรเขียนแบบเสนอโครงกำรวิจยั ปรับปรุงจำกแบบเสนอโครงกำรวิจัย และคู่มือประกอบกำรเขียนแบบเสนอ
โครงกำรวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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