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SUSTAINABLE LIVING

ร่วมออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ประเภท Community Building
อาคารสาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างจริง
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน

www.trachang.co.th/aplacewestand

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จะได้รบั แพ็คเกจศึกษาดูงาน Hong Kong Business of Design Week
(BODW) ณ ประเทศฮ่องกง ตัว๋ เครือ่ งบินไปกลับพร้อมทีพ่ กั และบัตรเข้าชมงาน
จ�ำนวน 1 รางวัล พร้อมกับรางวัล เงินสด 50,000 บาท มูลค่ารวม 150,000 บาท
- ผลงานทีช่ นะจะถูกน�ำมาสร้างเป็นผลงานจริงเพือ่ ใช้งานส�ำหรับชุมชน โดยทาง SCG
ตราช้างจะเป็นผูส้ นับสนุนงานก่อสร้างทัง้ หมด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 10,000 บาท
- ผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน จะได้รบั เงินสนับสนุน การเดินทางและการจัดท�ำโมเดล
ผลงานละ 3,000 บาท รวมทัง้ หมด 10 ผลงาน เป็นเงินทัง้ สิน้ 30,000 บาท
- ผลงานและภาพผูเ้ ข้ารอบจะได้รบั การตีพมิ พ์ ในนิตยสาร Wallpaper* ฉบับภาษาไทย
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข์ องผลงานเป็นของบริษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จ�ำกัด
และเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย 5% ของมูลค่าของรางวัล
หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

เป็นอาคารสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ชุมชน โดยมีพื้นที่ ใช้สอย 150 ตารางเมตร ออกแบบอาคารในงบประมาณก่อสร้างมูลค่า
1,800,000 บาท ให้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตราช้างเป็นหลัก (กรณีที่ตราช้างไม่มีวัสดุตาม
ที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้) งานออกแบบต้องสอดคล้องกับแนวทางการดีไซน์
หรือ Design Code ดังนี้

Iconic Design by ตราช้าง

เน้นการออกแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วสั ดุตราช้างทัง้ อาคาร และโทนสีแดง
ขาว ด�ำ เทา เป็นหลัก ฟังก์ชนั่ ภายในเน้นความเรียบง่าย ขณะทีร่ ปู ลักษณ์ภายนอกมีดีไซน์แปลก
ใหม่ทนั สมัย

Sustainable Living

เน้นการออกแบบทีม่ ฟี งั ก์ชนั่ ตอบโจทย์ผู้ ใช้งาน สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ให้ความส�ำคัญ
กับการถ่ายเทลมและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเข้าตัวอาคาร ด้วยการออกแบบให้มลี กั ษณะ
โปร่ง โล่ง ช่วยประหยัดพลังงาน รองรับการใช้งานในลักษณะสาธารณประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน

Durable

เน้นการออกแบบเพือ่ ความทนทาน แข็งแรง ให้ความส�ำคัญกับระบบโครงสร้างฐานราก และการ
เลือกวัสดุตราช้างทัง้ อาคาร

Local Customization (Appropriate Architectural Design)

มีการออกแบบให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการในพืน้ ที่ ในแง่ลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์,
สภาพภูมอิ ากาศ, ลักษณะการใช้งาน อาทิ พืน้ ทีร่ วบรวมความรู,้ พืน้ ทีส่ ำ� หรับการประชุม, หรือ
พืน้ ทีส่ ำ� หรับการทดลองปฏิบตั กิ าร, และลักษณะวิธกี ารใช้งาน อาทิ ความสะดวกในการใช้งาน
ของผูพ้ กิ าร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนิสติ และนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะทีเ่ กีย่ วข้องในกลุม่ วิชาชีพออกแบบ
ระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาส่งผลงาน : วันนี้ – 31 มีนาคม 2558
หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามในการออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์
[และเป็นไปตาม design code]
			
ประโยชน์ ใช้สอยตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและสามารถใช้ ได้จริง
การเลือกใช้วสั ดุ/ ผลิตภัณฑ์ตราช้างทีเ่ หมาะสม
		
ภาพรวมการน�ำเสนอ 				

รายละเอียดการประกวดและการส่งผลงาน

40%
40%
10%
10%

ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดีย่ วหรือกลุม่ ไม่เกิน 2 คน
น�ำส่งผลงานและแบบเพือ่ การน�ำเสนอ ถึงฝ่ายการตลาด วงเล็บ APWS Project บริษทั มีเดีย
เอกซ์เพอร์ทสี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทีอ่ ยู่ 194 ซ.ปรีดพี นมยงค์ 46 ถ.สุขมุ วิท 71 คลองตันเหนือ
วัฒนา กทม 10110
ส่งผลงานในรูปแบบ CD/DVD บรรจุไฟล์ต้นฉบับ ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF
ขนาดไฟล์ ไม่ต่ากว่า 3MB ส�ำหรับภาพขนาด A3 และขนาดไฟล์ ไม่ต�่ำกว่า 10MB ส�ำหรับภาพ
ขนาด A1
พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน) The Best Project_Plan.jpg/ (ชื่อผลงาน)
The Best Project_Elevation01.jpg เป็นต้น และระบุชื่อโครงการประกวด ชื่อผลงานที่
ออกแบบ และชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ติดไว้ที่หน้าปกกล่องซีดี
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โจทย์ ในการออกแบบ

แบบฟอร์มการประกวด
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ผลงานที่ต้องรวบรวมลงใน CD/DVD เพื่อส่งต่อคณะกรรมการประกอบด้วย

แบบแปลน และ Lay-out plan ขนาด 1:75
รูปด้านหน้า, รูปด้านหลัง, รูปด้านข้างซ้าย-ขวา ขนาด 1:75
ภาพ Perspective แสดงแบบบ้าน ขนาด A3 ไม่เกิน 6 ภาพ
รวบรวมผลงานเพื่อน�ำเสนอ (Presentation Board) ในขนาด A1 แนวตั้ง จ�ำนวน 1 แผ่น โดยผู้รับผิด
ชอบโครงการเป็นผู้จัดพิมพ์ ให้ ผู้ส่งผลงานระบุเฉพาะ ชื่อผลงานที่ออกแบบ พร้อมภาพผลงานที่ต้องการ
น�ำเสนอที่มีความครบถ้วน สวยงาม เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด
ส่งรายงานแสดงแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ระบุรายละเอียด ลงในกระดาษ A4
ไม่เกิน 2 แผ่น

ระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของผู้เข้า
ประกวดพร้อมลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบน มิฉะนั้นผลงาน ของท่าน
จะไม่ได้รับการพิจารณา
ผลงานออกแบบจะต้องไม่เคยมีการน�ำเสนอ หรือส่งประกวดที่ ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
ของผู้อื่น หากได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลทั้งหมดคืน(ผู้ออกแบบ
และส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้น ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
การเผยแพร่ตีพิมพ์และแสดงต่อสาธารณชน อาทิ การน�ำผลงานไปพัฒนาต่อเป็นแบบก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม, การจัดแสดงนิทรรศการ, การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์
ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
รางวัลแพ็คเกจศึกษาดูงาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การพิจารณาตัดสิน

2 เมษายน 2558 พิจารณาแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดในแต่ละประเภท เพื่อเข้ารอบ
10 ทีมสุดท้าย
20 เมษายน 2558 ตัดสินผู้เข้ารอบรองสุดท้าย โดยทั้ง 10 ผลงาน ผู้ออกแบบต้องน�ำเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดด้วยตัวเอง พร้อมโมเดลประกอบการอธิบาย ในขนาด 1:75
เพื่อพิจารณาผู้ชนะเลิศ
27 เมษายน 2558 ตัดสิน และประกาศผู้ชนะเลิศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ
ฝ่ายการตลาด 02.391.9595 #125
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