ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
จัดจ้างศึกษาประสิทธิผลการเบรกส่าหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ากว่า 400 cc ทีติดตั้งระบบเบรก ABS
บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจ่าลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม
ศูนย์วิชาการเพือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
ภายใต้การสนับสนุนจากส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.............................................
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็น
อันดับ 2 ของโลก ด้วยอัตราการเสียชีวิต 36.2 ราย ต่อประชากรแสนคน หรือคิดเป็นจานวน 24,237 รายต่อปี
ร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตเกิดในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลสะสม
ของกรมการขนส่งทางบกปี 2561 มีจานวนสูงถึง 20 ล้านคัน1 สาหรับเหตุผลที่คนนิยมใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจาก
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความประหยัดเมื่อเทียบกับการเดินทางประเภทอื่น และเป็นยานพาหนะที่ราคา
ไม่สูงมาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จะมีความคล่องตัวแต่ต้องแลก
มากับความเสี่ยงมากมาย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถป้องกันหรือลดโอกาส
การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะสัมผัสกับความรุนแรงจากการชน
หรือกระแทกโดยตรง แตกต่างจากรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ นิรภัย เช่น ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รองรับแรงกระแทก
และลดความรุนแรงในการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ในต่างประเทศ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันล้อล๊อคตาย (Antilock braking system: ABS) ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาของ BOSCH2 พบว่า ระบบ
เบรก ABS ช่ วยหลี กเลี่ ย งการเกิ ดอุบั ติเหตุ ในรถจักรยานยนต์ได้ถึ ง 1 ใน 4 อีก ทั้ง เมื่อ ใช้ระบบเบรก ABS กั บ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุเครื่องยนต์มากกว่า 125 ซีซี ในประเทศออสเตรเลีย พบว่า ช่วยลดโอกาสเกิดความ
บาดเจ็บ ลงร้ อยละ 33 ในกรณี เกิดอุบั ติ เหตุและยังช่วยลดโอกาสเกิดความบาดเจ็บ สาหั ส ลงร้อยละ 39 และ
งานวิจัยในประเทศอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล RASSI รวมทั้งการเก็บข้อมูลในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อใช้ในการ
คานวณระยะเบรกและเสถียรภาพในขณะเบรกพบว่า มากกว่าร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุทั้งหมดสามารถหลีกเลี่ยง
ได้หากรถจักรยานยนต์มีระบบเบรก ABS
แม้จะมีผลการทดสอบจากต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังขาดผลการทดสอบในบริบทถนนประเภท
ต่างๆ รวมถึงผลการเปรียบเทียบโอกาสในการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ขนาดความจุเครื่องยนต์ต่ากว่า 400
cc ที่ ติ ด ตั้ ง และไม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ระบบเบรก ABS และผลการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
รถจักรยานยนต์และเปรียบเทียบโอกาสในการลดอุบัติเหตุหากระบบเบรก ABS ได้ถูกติดตั้ง ดังนั้นจึงควรมีการ
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สนับสนุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนาไปเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงนโยบายในการติดระบบ
เบรก ABS ให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับจักรยานยนต์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปรียบเทียบโอกาสในการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ขนาดความจุเครื่องยนต์ต่ากว่า 400 cc
ที่ติดตั้งและไม่ได้ติดตั้งระบบเบรก ABS
2.2 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์และเปรียบเทียบโอกาสในการลด
อุบัติเหตุหากระบบเบรก ABS ได้ถูกติดตั้ง
2.3 เพื่อให้ได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่คานวณระยะเบรกของรถจักรยานยนต์ที่ใช้และไม่ใช้ระบบ
เบรก ABS และผลการทดสอบภาคสนามบนพื้นถนนประเภทต่างๆ ในประเทศ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านวิชาการด้านวิศกรรม
ยานยนต์ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอ
ราคาซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 ผลงาน
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มูลนิธิฯ
หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกันว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
4. ลักษณะงานจ้าง
ศึกษาประสิทธิผลการเบรกสาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ากว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS
บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจาลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม
5. ขอบเขตการด่าเนินงาน
5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการศึกษาประสิทธิผลการเบรกสาหรับรถจักรยานยนต์
ขนาดต่ากว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจาลองสภาพผิว
ถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม
5.2 ผู้รับจ้างต้องทบทวนงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และงานวิจัยที่นาระบบเบรก ABS มาช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์
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5.3 ผู้รับจ้างต้องสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ระยะเบรกและเสถียรภาพการทรงตัว
ของรถจักรยานยนต์ในขณะเบรกบนพื้นผิวที่มีค่าแรงเสียดทานต่างกัน
5.4 ผู้รับจ้างต้องทดสอบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS
5.5 ผู้รับจ้างต้องเปรียบเทียบผลการทดสอบเรื่องความแตกต่างของระยะเบรกและเสถียรภาพการทรงตัว
โดยการจาลองการเบรกระหว่างรถจักรยานยนต์ที่มรี ะบบเบรก ABS และไม่มีระบบเบรก ABS
5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดทาโปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจาลองด้านวิศวกรรมยานยนต์
เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอุบัติเหตุสามารถใช้งานเพื่อวิเคราะห์
อุบัติเหตุได้โดยง่าย
5.7 ผู้รับจ้างต้องทดสอบระยะเบรกภาคสนามโดยใช้จักรยานยนต์จริงในรุ่นที่ไม่เกิน 400 cc
5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และส่งมอบโปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ใน
การจาลองด้านวิศวกรรมยานยนต์ รายละเอียดดังนี้
เนื้อหารายงานฉบับสมบูรณ์
(1) ผลการทบทวนงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบเบรก ABS กับการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์
(2) ผลการทดสอบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจาลองด้านวิศวกรรมยานยนต์เพื่อ
วิเคราะห์ระยะเบรกและเสถียรภาพการทรงตัวของรถจักรยานยนต์รุ่นไม่เกิน 400 CC ในขณะ
เบรกบนพื้นผิวที่มีค่าแรงเสียดทานต่างกัน
(3) ผลเปรียบเทียบการทดสอบระยะเบรกและเสถียรภาพการทรงตัวระหว่างรถจักรยานยนต์ที่ใช้
ระบบเบรก ABS และไม่ใช้ระบบเบรก ABS
(4) บทสรุปผู้บริหาร
โปรแกรมแบบจ่าลอง
(1) โปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจาลองด้านวิศวกรรมยานยนต์สาหรับการ
วิเคราะห์อุบัติเหตุได้โดยง่าย
6. ระยะเวลาด่าเนินงาน 6 (หก) เดือน นับจากลงนามในสัญญา
7. เอกสารการส่งมอบงาน
7.1 แผนการดาเนินงานโครงการศึกษาประสิทธิผลการเบรกสาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ากว่า 400 cc
ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจาลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม ตามข้อ 5 ในรูปแบบ เอกสารจานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
7.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาประสิทธิผลการเบรกสาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ากว่า
400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจาลองสภาพผิวถนนร่วมกับ
การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนามในรูปแบบ DVD 2 ชุด และรูปเล่มเอกสารจานวน 2 ชุด
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8. ก่าหนดการปฏิบัติงานและการส่งมอบงาน
8.1 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามข้อ 5.1 และส่งมอบงานตามข้อ 7.1 ให้กับมูลนิธิฯ ภายใน 30 วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
8.2 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามข้อ 5.2 – 5.9 และส่งมอบงานตามข้อ 7.2 ให้กับมูลนิธิฯ ภายใน 180 วัน
นับจากวันลงนามในสัญญา
9. รายละเอียดข้อเสนอ
10.1 ราคาที่เสนอจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
10.2 ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในใบเสนอราคา
10.3 ตัวอย่างผลงานวิชาการที่ได้จัดพิมพ์ จานวน 1 ผลงาน
10.4 ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี
10. งบประมาณในการด่าเนินการ
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
11. การยืนข้อเสนองาน ระบุหน้าซอง
“จัดจ้างศึกษาประสิทธิผลการเบรกสาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ากว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS
บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจาลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม”
โดย .................................................................................................
ให้แนบเอกสารปิดผนึกพร้อมลงนามกากับ ดังนี้
1. ซองใบเสนอราคา
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและรายละเอียดของงานพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
การยืนข้อเสนองาน
1. กรณีบุคคลธรรมดา
2. กรณีนิติบุคคล

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารประกอบ
สาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ยื่นข้อเสนองานและผูร้ ่วมดาเนินงาน
ประวัติการศึกษาและผลงานที่ผ่านมาของผูย้ ื่นข้อเสนองานและผูร้ ่วมดาเนินงาน
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หรือ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและทะเบียน
หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีผู้มีอานาจไม่ได้เป็นผูล้ งนาม)
สาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและทะเบียนของผูร้ ับมอบอานาจ (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ - สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
เอกสารแนะนาผูร้ ับจ้าง – ประวัตแิ ละผลงานที่ผ่านมา
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12. เงือนไขและข้อเสนอสงวนสิทธิ์
12.1 การตัดสิ น ของมูล นิ ธิฯ ให้ ถือว่าเป็นเด็ดขาดและถึงที่ สุ ด มูล นิธิฯ ไม่จาเป็ นต้องชี้แจงหรือแสดง
เหตุผ ลในการพิจารณาให้ แก่ผู้เสนองานไม่ว่ารายใดทราบแต่อย่างใด ผู้เสนองานจะอุทธรณ์ ห รือ
เรียกร้องใดๆ มิได้
12.2 มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกาหนดฉบับนี้ให้ เป็นไปตามความ
ประสงค์ของโครงการ
12.3 มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อความใดๆ ในสัญญาตามความเหมาะสมและเป็น
ธรรม
12.4 การดาเนินงานทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี โปร่งใสและถูก ต้องด้วยเกียรติและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และให้เป็นไปตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณดารารัตน์ ช้างด้วง โทรศัพท์ 0-2938-8490
ยื่นข้อเสนองานได้ที่
คุณดารารัตน์ ช้างด้วง
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-9388827 Email: dararat@roadsafetythai.org
ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
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