
 

 

การคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อคุณภาพชีวิตดีเดน ประจําป 2562 
 

1. วัตถุประสงคของการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อคุณภาพชีวิตดีเดน 

1.1 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสรางสรรคผลงานออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งมี

คุณคาตอผูคน สภาพแวดลอม และสังคม 

 1.2 เพื่อใหเกียรติยกยองบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย, ทีมผูออกแบบและผูเกี่ยวของทุกคนที่มีสวนสําคัญใน

การรวมทํางานออกแบบโครงการนั้น  

1.3 เพื่อยกยองใหเปนตัวอยางและเผยแพร โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งถูกออกแบบโดยทีม

ผูออกแบบ ตอสาธารณะชน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความรูและความเขาใจของผูประกอบการและ ผูใชบริการของสถาปนิก

ตอสาธารณะชน เกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของงานออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพดีที่มีตอการ

พัฒนาความเปนอยูของชีวิตผูคน 
 

2. คุณสมบัติของผลงานที่มีสิทธิ์สงเขาคัดเลือก 

2.1  เปนผลงานที่ออกแบบโดยสถาปนิกหรือสํานักงานสถาปนิกที่ไดรับอนุญาตเปนใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมในประเทศไทย 

2.2  เปนผลงานที่ไดกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ และเปดใชงานแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ทั้งโครงการที่ถูกออกแบบและ

กอสรางใหมทั้งหมด และโครงการที่ถูกออกแบบและกอสราง เพื่อการดัดแปลงและ/หรือการตอเติม โดยไมจํากัด

ประเภท,ขนาด,มูลคากอสรางและรูปแบบ 

 หมายเหตุ : ผลงานที่สงเขาคัดเลือกท่ีไมระบุขอมูลตามขอกําหนด คุณสมบัติของผลงานที่มีสิทธิ์สงเขาคัดเลือก สมาคมฯ

ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผลงาน 
 

3. ประเภทรางวัล 

  3.1  รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อคุณภาพชีวิตดีเดน ดานตางๆ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปถัมภ  ประจําป 2562 ไดแก 

- ประเภทบานจัดสรร (ราคาต่ํากวา 10 ลานบาท) 

- ประเภทบานจัดสรร (ราคาต่ํากวา 30 ลานบาท) 

- ประเภทบานจัดสรร (ราคา 30 ลานบาทขึ้นไป) 

- ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ราคาต่ํากวา 10 ลานบาท) 

- ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ราคาต่ํากวา 30 ลานบาท) 

- ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ราคา 30 ลานบาทขึ้นไป) 

- ประเภทอาคารสํานักงาน 

- ประเภทอาคารนันทนาการและสุขภาพ 



  3.2  รางวัลนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยดีเดน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป 2562  
 

4. กําหนดการสงผลงาน 

 - เปดรับผลงาน   :    วันที่ 1 กรกฎาคม 2562    

 - ปดรับผลงาน    :    วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (ภายในเวลา 18.00 น.)   
 

5. กําหนดการประกาศผลรางวัล 

   ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล : ในงาน Dinner Talk วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   
 

6. ขอกําหนดของแบบ และเอกสารประกอบผลงานที่จะสงเขาคัดเลือก 

  (คําอธิบายตาง ๆ ใหใชภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ )      

6.1   ไฟล Powerpoint แสดงรายละเอียดโครงการ ประกอบดวย :  

  6.1.1 คําอธิบายประกอบผลงาน    

    - ชื่อโครงการ    

    - ที่ตั้งโครงการ    

    - ปที่ทําการออกแบบ ถึงปที่ทําการกอสรางแลวเสร็จ     

    - สถาปนิก ระบุชื่อสํานักงาน (หากมี) หรือ รายชื่อบุคลากร และทีมผูรวมงานออกแบบ     

    - เจาของโครงการ ผูรับเหมากอสราง     

    - รายละเอียดพื้นที่ใชสอยโครงการ     

    - คากอสรางโครงการ    

    - แนวความคิดในการออกแบบ     

  6.1.2  ผังบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งแสดงสภาพแวดลอมอยางชัดเจน 

  6.1.3  ผังพื้น รูปดาน รูปตัด และรายละเอียดท่ีจําเปน 

  6.1.4  รูปถายโครงการ (กลางวัน –กลางคืน) แสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญของผลงาน 

  6.1.5  ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอ (ถามี) 

6.2  ไฟลภาพถาย .jpg file ความละเอียดไมนอยกวา 720 dpi 

6.3  แบบแสดงรายละเอียดผลงาน โดยติดบนบอรดขนาด A1 ในแนวตั้ง จํานวน 1 แผน ประกอบดวย : 

  6.3.1 คําอธิบายประกอบผลงาน    

    - ชื่อโครงการ    

    - ที่ตั้งโครงการ    

    - ปที่ทําการออกแบบ ถึงปที่ทําการกอสรางแลวเสร็จ     

    - สถาปนิก ระบุชื่อสํานักงาน (หากมี) หรือ รายชื่อบุคลากร และทีมผูรวมงานออกแบบ     

    - เจาของโครงการ ผูรับเหมากอสราง     

    - รายละเอียดพื้นที่ใชสอยโครงการ     

    - คากอสรางโครงการ    



    - แนวความคิดในการออกแบบ     

  6.3.2  ผังบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งแสดงสภาพแวดลอมอยางชัดเจน 

  6.3.3  ผังพื้น รูปดาน รูปตัด และรายละเอียดท่ีจําเปน 

  6.3.4  รูปถายโครงการ (กลางวัน –กลางคืน) แสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญของผลงาน 

 

 ผลงานที่สงมาทั้งหมด สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเปนกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สําหรับการผลิตงานสื่อ เพื่อ

เผยแพรในงานตาง ๆ ของสมาคมฯ และตีพิมพในสื่อท้ังในและตางประเทศ 
 

7. การสงผลงาน สงผลงานเขารวมคัดเลือกไดที ่:  

  คณะกรรมการดําเนินงาน การคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อคุณภาพชีวิตดีเดน ประจําป 2562  

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ  

248/1 ซ.17 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02-319-6555 ตอ 201 / 203  

e-mail: asa.bric@gmail.com , asa.naputts@gmail.com 

 หมายเหตุ : ผลงานที่สงเขาคัดเลือกระบปุระเภทรางวัลตามขอ 3.1 พรอมระบุชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพท และ e-mail ของ

ผูสงผลงานหรือผูประสานงาน 

 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ  

คุณคุณามาศ  เชื้ออารย / คุณณภัทร สักกามาตย 

โทร 02-319-6555 ตอ 201 / 203 วันจันทร – ศุกร เวลาทําการ 10.00-18.00 น.  

 


