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โครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดท่ี  11 วิเศษนิยม 
สภากาชาดไทย  

1. หลักการและเหตุผล 

 สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ  ดําเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด
สากล  เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนบนพ้ืนฐานข้อมูลวิชาการท่ีทันสมัยภายใต้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สภากาชาดไทยมี
หน่วยงานอยู่ทั้งหมด 24 หน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่ต่างกันไป สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็น
หน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบนพ้ืนฐานข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย  ได้มีโครงการที่จะทําการก่อสร้างสถานี
กาชาดที่ 11 วิเศษนิยม  เน่ืองจากเป็นอาคารเก่าที่มีอายุกว่า 46 ปีสร้างมาต้ังแต่ปีพ.ศ.2510 ซึ่งเป็นอาคารที่มี
การใช้สอยมาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเท่าที่ควร ตลอดจนสภาพอาคารและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา นอกจากน้ีอาคารดังกล่าวน้ีได้รับความเสียหาย
จากนํ้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ทําให้อาคารมีความเสียหายหลายจุดและต้องปิดการใช้งานอาคาร
บางส่วนเนื่องจากจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้อาคาร ประกอบกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยท่ีเพ่ิมขึ้น สมควรท่ีจะ
ได้รับการก่อสร้างใหม่ จึงได้จัดการประกวดการออกแบบโครงการน้ีขึ้นเพ่ือค้นหารูปแบบและแนวคิดของ
อาคารหลังใหม่ที่ตอบสนองต่อการใช้งาน  

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบริการบรรเทาทุกข์ การดูแลสุขภาพอนามัยส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และด้านการบริการโลหิตของสภากาชาดไทย 

2.2 เพ่ือเป็นอาคารศูนย์กลางในการให้บริการสุขภาพ รองรับการใช้งานอีก 5 ปี ซึ่งจะมผีู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่า 100 คนต่อวัน ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์  
 2.3 เพ่ือให้ผู้สงูอายุ มีกิจกรรมและชมรม ซึง่ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพทางจิตใจ และสร้างเครือข่ายการดูแล
ผู้สูงอายุ รวมทัง้ให้คําแนะนําปรึกษาและเผยแพร่ความรู้สูชุ่มชน 

2.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล 
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3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภากาชาดไทย 
 

4. หัวข้อการประกวดแบบ 
โครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดท่ี 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย 
 

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดแบบ 
 5.1 เป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนกับสภา
สถาปนิก โดยต้องนําเอกสารแสดงแก่สภากาชาดไทย จํานวน 1 ชุด ได้แก่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือจัดต้ังบริษัท     

5.2 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องกับโครงการน้ี 
5.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ออกแบบรายละเอียด 
    ผู้ชนะการประกวดแบบต้องเสนอรายช่ือสถาปนิกทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
อาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม วิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เป็นผู้ร่วมออกแบบดังน้ี 
ก. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
ข. สาขาสถาปัตยกรรมหลักภายใน 
ค. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
ง. วิศวกรรมสาขาต่างๆตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
จ. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอ่ืนๆที่จําเป็น 
  โดยต้องแสดงเอกสารใบประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบทั้งหมด ซึ่งได้แก่ สถาปนิก วิศวกรทุก
สาขาที่เก่ียวข้อง เอกสารบัตรประจําตัวซึ่งแสดงว่าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม วิศวกรรมควบคุม ในกรณีที่สถาปนิกหรือวิศวกร ที่ร่วมงานข้างต้นดําเนินการในนามนิติบุคคล
น้ันๆจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล 

          5.4 ผู้เข้าร่วมประกวดแบบต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
สภากาชาดไทยหรือรัฐวิสาหกิจน้ันได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการและสภากาชาดไทยหรือรัฐวิสาหกิจ 
 5.5 ผู้เข้าร่วมประกวดแบบต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบสถานพยาบาลและห้องผ่าตัดที่มีพ้ืนที่
อาคารรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.  
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6. งบประมาณก่อสร้าง 
 งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 83,000,000 บาท (แปดสิบสามล้านบาทถ้วน)  รวม 

Factor F =1.1960 ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมหลัก งานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
วิศวกรรมระบบประกอบอาคารทุกระบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม  
 

7. เอกสารการประกวดแบบ 
 7.1 รายละเอียดขอบเขตแนวความคิดในการออกแบบ  

7.2 แบบผังบริเวณ  
7.3 แบบผังพ้ืนอาคารทุกช้ัน 
7.4 รูปด้าน 4 ด้าน 
7.5 รูปตัด 2 รูป 
7.6 รูปทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 1 รูป 
7.7 รูปทัศนียภาพภายใน อย่างน้อย 1 รูป 
7.8 ประมาณราคาเบ้ืองต้น 

 แบบเพ่ือการนําเสนอจะต้องประกอบด้วยผลงานขนาด A1 รูปแบบแนวต้ังไม่เกิน 5 แผ่นติดลงบน   
กระดาษแข็งหรือโฟมแข็ง โดยผู้ส่งผลงานจะต้องระบุหมายเลขหน้าที่ชัดเจนบนด้านล่างขวาของผลงานทุกแผ่น 
พร้อม PowerPoint file ตามข้อมูลที่ปรากฎในบอร์ด  
 7.9 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือจัดต้ังบริษัท จํานวน 1 ชุด 
 

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดแบบ 
8.1 ความเหมาะสมของการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย (Function)     40 คะแนน  
8.2 แนวความคิดในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Concept) 30 คะแนน 
8.3 แนวความคิดในการออกแบบที่คํานึงถึงการเป็นอาคารเขียว (Green Building) 10 คะแนน 
8.4 การออกแบบที่เอ้ือต่อคนทั้งมวล (Universal Design)     10 คะแนน 
8.5 ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้าง (Feasibility)   10 คะแนน 
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9.  คณะกรรมการตัดสนิการประกวดแบบ 

1) ศ.เลอสม  สถาปิตานนท์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2) รศ.ดร.ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3) ผศ.เสถียร  วงศ์สารเสริฐ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4) รศ.จามรี  อาระยานิมิตสกุล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5) รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6) นายสรายุทธ  ทรัพย์สุข   อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7) ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8) นางจริญา  จารุดารา พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สาํนักงานบรรเทาทุกข์

และประชานามัยพิทักษ์  
9) นางสาวกัญญ์ณิชภา จันทนป สถาปนิก 4 สํานักงานบริหารระบบกายภาพ  
10) นายศุภกร  กลั่นบุศย์ นายช่างโยธา 4 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปสํานักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์  
 

10. การคัดเลอืก 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 : คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จํานวนไม่เกิน 3 ราย เพ่ือให้

เข้ามานําเสนอผลงาน 
ขั้นตอนที่ 2 : กลุ่มที่คณะกรรมการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะต้องนําเสนอกับคณะกรรมการ

รายละไม่เกิน 15 นาที ตอบข้อซักถาม 15 นาที รวม 30 นาที เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
แบบ 
 *หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 
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11. เง่ือนไขสาํหรับผู้ชนะเลศิการประกวดแบบ 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะเลิศ จะได้รับการว่าจ้างให้ทําการออกแบบและจัดทําแบบก่อสร้าง โดย
สัญญาว่าจ้างและอัตราค่าบริการวิชาชีพจะยึดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2544 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องลงนามในสัญญาว่าจ้างภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาว่าจ้างจากสํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ หากพ้นกําหนดสภากาชาดไทยจะถือว่าผู้ที่
ได้รับคัดเลือกให้ชนะเลิศ ขอสละสิทธ์ิในการได้รับการว่าจ้างให้ทําการออกแบบและจัดทําแบบก่อสร้างและ
ยินยอมให้สภากาชาดไทย นําแบบที่ชนะเลิศน้ันไปดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน
หรือสิทธ์ิใดๆ 
 ทั้งน้ีในการพัฒนาแบบที่ชนะเลิศการประกวดให้เป็นแบบก่อสร้าง สภากาชาดไทยขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบและรายละเอียดใดๆ ในกรณีที่สภากาชาดไทยเห็นว่าจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสภากาชาดไทย 
 

12. ค่าบริการวิชาชีพออกแบบและการจ่ายเงิน  
 สภากาชาดไทยจะจ่ายค่าบริการวิชาชีพออกแบบให้ตามข้อเสนอของที่ปรึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ออกแบบอาคารตามข้อกําหนดในจํานวนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วไม่เกินมูลค่าคํานวณจากงบประมาณค่า
ก่อสร้างที่กําหนด จํานวน 83,000,000 บาท (แปดสิบสามล้านบาทถ้วน) ด้วยอัตราที่กําหนดตามระเบียบ
สภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2544 ในอัตรา 2% ของ
งบประมาณค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาทแรกและอัตรา 1.75 % ของงบประมาณค่าก่อสร้างในส่วนที่เหลือ รวม
เป็นค่าออกแบบ 1,479,900 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ในกรณีที่ราคากลางของแบบรายละเอียดก่อสร้างเกินกว่างบประมาณเสนอตั้ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ข้อกําหนดความต้องการใช้สอยพ้ืนที่หรือด้วยเหตุใดก็ตาม สภากาชาดไทยจะจ่ายค่าจ้างออกแบบเท่าจํานวนที่
กําหนดตามสัญญาจ้างเท่าน้ัน 

งวดที่ 1 : จ่ายเงิน ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งมอบงานแบบร่างเบ้ืองต้น 
(Preliminary  Design) และได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 : จ่ายเงิน ร้อยละ 25 ของจํานวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งมอบงานแบบขั้นพัฒนา (Design 
Development) และได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 : จ่ายเงิน ร้อยละ 40 ของจํานวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อแบบกอ่สร้างสมบูรณ ์รายละเอียด
ประกอบรูปแบบ แบบฟอร์มใบเสนอราคาและประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการฯเรียบร้อยแล้วและนําส่งกระดาษไขต้นแบบพร้อมสําเนาเอกสาร จํานวน 10 ชุด ให้แก่สภากาชาด
ไทยเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 : จ่ายเงิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการฯตรวจรับพัสดุ ตรวจ
รับงานก่อสร้างอาคารงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 
 โดยกําหนดการจ่ายเงิน ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการเงินของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2553  และได้ทําการตรวจรับมอบงานท่ีผู้จ้างส่งมอบให้ว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 
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13. กําหนดการ 
 รายการ วัน เวลา 
1 ติดประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ 

www.asa.or.th, www.rtrc.in.th, www.redcross.or.th 
13-27 ม.ค.57 

2 หากมีขอ้ซักถามเพ่ิมเติม ตดิตอ่ได้ที่ คุณจกัรี ช่างม่วง  
ทางอเีมล์ redcrossstation11@gmail.com 
โดยจะตอบคําถาม ในวันรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด 

14-22 ม.ค.57 

3 ประชุมกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารว่มประกวดแบบ ประกาศผล
ให้ทราบทางอีเมล์ในวันเดียวกนั 

วันพุธที่ 29 ม.ค.57 

4 รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดโครงการที่  9.00น.  
วันพฤหัสบดทีี่ 30 ม.ค.57 

5 
 

ส่งใบสมัครตัวจริงและเอกสารประกอบ ที่ คุณอุไร ชัยเนตร 
 งานจัดซื้อจัดจา้ง ชั้น 6 อาคารสํานักงานบรรเทาทกุข์ 1871  
ถนนอังรีดูนงัต์ เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทร 02-2517853 ตอ่ 
1608,1609 

ภายในเวลา 12.00น.  
วันอังคารที่ 28 ม.ค.57 

6 ส่งแบบประกวด เพื่อคัดเลือกรอบที่ 1 และยื่นเอกสารเสนองาน ที ่ 
คุณอุไร งานจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 6 อาคารสํานักงานบรรเทาทุกข์ 1871 
ถนนอังรีดูนงัต์ เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330  
โทร 02-2517853 ตอ่ 1608,1609 

ภายในเวลา 12.00น. 
วันจันทร์ที่ 3 มี.ค.57 

7 ประชุมการคัดเลือกรอบที่ 1  
ที ่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ถนน
อังรดีูนังต ์
ทางสภากาชาดไทยจะแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท ์

วันอังคารที่ 4 มี.ค.57 

7 นําเสนอผลงานและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ ที ่
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ถนนอังรี
ดูนังต ์

9.00น. 
วันพฤหัสบดทีี่ 6 มี.ค. 57 

8 ประชุม การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ที่ 
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ถนน 
อังรดีูนังต ์ 
ทางสภากาชาดไทยจะแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท ์

วันพฤหัสบดทีี่ 6 มี.ค. 57 

หมายเหตุ  : 
- กําหนดวันเวลา ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ออกแบบ พิจารณาตามความเหมาะสม ตามกรอบเวลาการก่อสร้าง 


