1

SIR Home
อยู่ “บ้ านท่ าน” อย่ านิงดูดาย
Sustainable-Innovative-Realistic
นักออกแบบได้รับการติดต่อจากครอบครัวหนึ ง เพือให้ออกแบบบ้าน และ Renovate รั$วใหม่ บนทีดินมรดก
ของครอบครัว ทีดินตั$งอยูใ่ นชุ มชนเมือง มีขนาด 2 ไร่ อยูต่ ิดถนน และอยูต่ รงข้ามกับสนามบิน บนทีดินมีตน้
ราชพฤกษ์ ความสู ง 15 เมตร พุ่มกว้าง 5 เมตร และต้นมะม่วง ความสู ง 10 เมตร พุ่มกว้าง 4 เมตร อย่างละ 1 ต้น
แต่ละต้นอายุร่วม 20 ปี นอกจากนี$ บริ เวณข้างเคียงยังมีโกดังเก็บของขนาดความสู ง 11 เมตร รายล้อมอยู่ 3 ด้าน
สมาชิ กในครอบครัวนี$มี 5 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ ลูก 2 คน และคุณย่า โดยคุณพ่อและคุณแม่มีอายุ
ประมาณ 38-42 ปี ลูกทั$งสองคนอยูใ่ นวัยประถม คุณย่าอยูใ่ นวัยเกษียณ
ทั$ง สองท่ า นมี ค วามคิ ดที เปิ ดกว้า ง จึ ง เล็ ง เห็ นความสํ า คัญและคํา นึ ง ถึ ง การใช้ชี วิต แบบยังยื น หรื อ
Sustainability นันคือ คํานึ งถึ งผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม แต่ในขณะเดี ยวกัน การอยูอ่ าศัยของสมาชิ ก
ในครอบครัวก็จะต้องสะดวกสบายภายใต้ความพอเพียง
เนืองจากคุณพ่อประกอบกิจการส่ วนตัว ส่ วนคุณแม่เป็ นแพทย์โรงพยาบาลเอกชน งบประมาณทีจะใช้จึงไม่มี
ข้อจํากัดมากนัก ตราบใดทีสมเหตุสมผล และแบบตอบโจทย์ดา้ นการใช้สอย

(ภาพทีดิน)
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เงือนไขของแบบบ้ านทีส่ งเข้ าประกวด
• การประกวดแบ่งออกเป็ นสองรุ่ น ได้แก่ รุ่ น professional และรุ่ นนิ สิต-นักศึกษาพัฒนาแบบบ้านเดียว
ทีตอบโจทย์ดา้ นความยังยืน (Sustainability) แบบทีนําเสนอจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ต่อไปนี$
• SCG ( www.scgbuildingmaterials.com/th/Brand/SCG )
• Cotto ( www.cotto.com/th/home )
• TOA ( www.toagroup.com/home-owner )
• Hafele ( www.hafelethailand.com )
• Kenzai ( www.kenzai.co.th/th )
• Eve Lighting ( www.evelighting.com )
• Green Plastwood ( www.greenplastwood.com )
• แบบบ้านจะต้องสอดคล้องกับลักษณะและบริ บท ของทั$งตําแหน่งทีตั$งและผูอ้ ยูอ่ าศัยและสามารถ
นําไปพัฒนาเพือก่อสร้างได้จริ ง
• ผลงานทีส่ งเข้าประกวดทั$งหมดเป็ นลิ ขสิ ทธิh ร่ วมระหว่างคณะผูจ้ ดั งานและเจ้าของผลงาน คณะ
ผูจ้ ดั งานสามารถเผยแพร่ ผลงาน และภาพนิ งรวมถึ งภาพเคลื อนไหวของผูส้ มัคร เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยมิตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ มัคร
• คณะผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิh ในการตัดสิ ทธิh ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ หรื อเรี ยกรางวัลคืนได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งชี$แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่ปฏิบตั ิตามกติกาหรื อมีขอ้ ความใดเป็ นเท็จ
• คณะผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิhในการชี$แจงเหตุผลสําหรับผลงานทีไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
• ผูส้ มัครจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายอันเกิดจากการฟ้ องร้องโดยบุคคลทีสาม อันเนื องมาจาก
การละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อกรณี อืนใด ในกรณี ทีคณะผูจ้ ดั งานนําผลงานทีเข้าร่ วมโครงการไป
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรื อ นําไปใช้งานใดๆ ก็ตาม
• คณะผูจ้ ดั งานไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ$นจากทุกขั$นตอนในการส่ งผลงานเข้าร่ วมโครงการ
• ผลการพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิ$ นสุ ด
รู ปแบบและวิธีการส่ งผลงาน
• แสดงผังบริ เวณพร้อมบริ บท ทัศนี ยภาพ (perspective) และผังพื$นที (floorplan) ลงบนพื$นทีขนาด A1
แนวตั$ง จํานวน 2 แผ่น หรื อขนาด A0 จํานวน 1 แผ่น
• บรรยายแนวคิดด้านการออกแบบสถาปั ตยกรรม และแนวคิดด้านการเลือกใช้วสั ดุ โดยใช้ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษเท่านั$น
• อัพโหลดเป็ นไฟล์ .JPEG ความละเอียด 300 pixel/inch ขนาดไม่เกิน 30 MB ภายในเวลา 23.59 น. ของ
วันที 2 มกราคม 2562
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• ตั$งชือไฟล์ทีอัพโหลด ดังนี$
P_ชือ_เบอร์ โทรศัพท์ สําหรับผูเ้ ข้าประกวดประเภท professional
S_ชือ_เบอร์ โทรศัพท์ สําหรับผูเ้ ข้าประกวดประเภท student (นิสิตนักศึกษา)
*** ผูส้ มัครจะต้องมีบญั ชีของ Gmail.com เพือการสมัครส่ งผลงาน ***
กําหนดการ
• เปิ ดรับสมัครพร้อมส่ งผลงาน
• ตัดสิ น
• ประกาศผลงานทีผ่านการคัดเลือก
• พิธีประกาศรางวัล

วันนี$ - 2 มกราคม 2562
วันที 3-15 มกราคม 2562
ตั$งแต่วนั ที 16 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2562

แนวทางการคัดเลือก
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานทีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละ
ประเภท (รวมเป็ น 6 รายชื อ) โดยจะแจ้งผูเ้ ข้าประกวดโดยยังไม่ประกาศลําดับ การประกาศรางวัลจะจัดขึ$น ณ ห้าง
เซ็นทรัลพลาซ่ าอุบลราชธานี ในภายหลัง โดยเจ้าของผลงานทีได้รับคัดเลือกทั$ง 6 ท่าน จะต้องส่ งไฟล์ Sketch up
มาทีคณะกรรมการ ภายใจวันที 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพือทีคณะผูจ้ ดั งานจะนําไปพัฒนาเพือนําเสนอในรู ปแบบ
Augmented Reality (AR) ในวันประกาศรางวัล
การประกาศผลรางวัล
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานทีได้รับรางวัลชนะเลิ ศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิ ศอันดับสอง ในแต่ละ
ประเภท (รวมเป็ น 6 รายชื อ) โดยจะแจ้งผูเ้ ข้าประกวดโดยยังไม่ประกาศลําดับ การประกาศรางวัลจะจัดขึ$น ณ ห้าง
เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีในภายหลัง
แบบทีได้รับคัดเลือกนี$ ทางร้ านเมืองวัสดุ ร่ วมกันบริ ษทั ผูใ้ ห้การสนับสนุ น จะนําไปจัดทําแบบแปลนการ
ก่อสร้างจริ ง (พิมพ์เขียว) และประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้ประชาชนทีมาร่ วมงานประกาศผล ณ เซ็ นทรัลพลาซ่ า
อุบลราชธานี ได้ download แบบบ้านนําไปใช้ต่อไป
เกณฑ์ การตัดสิ น
• สอดคล้องกับแนวคิดด้านความยังยืน (Sustainability) 25%
• สอดคล้องกับลักษณะและบริ บท 25%
• แบบสามารถดึงจุดเด่นของสิ นค้าออกมาได้ และสื อถึงการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ 25%
• มีรายละเอียดมากพอทีจะนําไปก่อสร้าง/ใช้งานได้จริ ง 15%
• แบบมีศกั ยภาพ สามารถนําไปต่อยอดกับการใช้งานได้หลากหลาย 10%
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คณะกรรมการตัดสิ น
• ผูแ้ ทนจากกรมโยธาธิ การและผังเมือง/สํานักงานโยธาธิ การจังหวัดอุบลราชธานี
• ผูแ้ ทนจากสภาคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
• ผูแ้ ทนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูแ้ ทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
***คณะผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิhในการเปลียนแปลงรายชื อกรรมการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
รางวัลผู้ชนะการประกวด
ประเภทนิสิตนักศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ มูลค่า
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท Professional
• รางวัลชนะเลิศ มูลค่า
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

10,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

วิธีการส่ งผลงาน
อัพ โหลดผลงานพร้ อ มใบสมัค รและสํ า เนาบัตรประชาชน (ลงนามสํา เนาถู ก ต้อ ง) ผ่า นทางลิ ง ค์
(ลิงค์ลงทะเบียน คลิvกทีนี) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที 2 มกราคม 2562
*** ผูส้ มัครจะต้องมีบญั ชีของ Gmail.com เพือการสมัครส่ งผลงาน **
สอบถามเพิมเติมที
ร้านเอสซี จี โฮมโซลูชนั เมืองวัสดุ เลขที 208 หมู่ 9 ถนนวาริ น-ศรี สะเกษ ตําบลหนองกินเพล
อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 087-649-5299 (คุณปทุม) และ 081-393-5144 (คุณกุลรวี)
หรื อ E-mail: homedesignconten@gmail.com

