
  

 

 

BlueScope The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ

สถาปนิก / เจ้าของโครงการ  ร่วมส่งผลงานอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล BlueScope 

The Sustainable of Steel Buildings of the year 2021/2022 ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทพร้อม

ใบประกาศเกียรติคุณ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนับสนุนแนวคิดและวิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็ก

เคลือบสี ในการตอบสนอง การออกแบบและใช้งานอย่างยั่งยืน (Sustainable – ซึ่งเป็นวัสดุที่

สามารถนำกลับมาใช้ใหมไ่ด)้ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ งานออกแบบอาคาร ที่มีการนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบ

สี ไปใช้ในงานออกแบบ 

คุณสมบัตผิลงานอาคารที่ประกวด 

 อาคารที่นำเสนอผลงาน จะต้องมี สถาปนิกท้ังประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ลงนามเป็นผู้ออกแบบ 

เงื่อนไขการส่งผลงานอาคาร 

- การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแบบ 10 ราย โดยผู้เข้าประกวด

แบบทั้ง 10 รายจะต้องเข้าบันทึก VDO นำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM กำหนดเวลาไม่เกิน 5 นาที 

เพ่ือให้กรรมการตัดสินในรอบต่อไป ทั้งนี ้Presentation จะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- ผลงานอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้นจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

- ส่วนประกอบหลักของอาคารที่ใช้ วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี จะต้องมี ความโดด

เด่น หรือ มีความน่าสนใจในการนำไปใช้งานในมิติต่างๆ (แนวความคิดเรื่องพลังงาน, แนวความคิดงาน

อนุรักษ,์ แนวความคิดงานออกแบบ, แนวความคิดการก่อสร้าง, หรืออ่ืนๆ) 

 



  

 

 

-  ประเภทของอาคารแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักด้วยกันโดยมีดังนี้ 

1. อาคารบ้านพักอาศัย 

2. อาคารสาธารณะ  

• อาคารสถาบันรัฐและเอกชน 

• อาคารสำนักงานและพาณิชยกรรม 

• อาคารอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้า 

• อาคารประเภทอ่ืนๆ 

 

ขอบเขตและรายละเอียดท่ีผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการ 

- กรอกแบบฟอร์มที่ www.asa.or.th หรือ แสกน QR code  เพ่ือรับ ID แทนชื่อเข้าประกวด 

 

 

 

 

 

 

 

- เนื้อหาสำคัญในการแสดงผลงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องแสดงแนวความคิด, วิธีการออกแบบ

และติดตั้ง “วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี” (Detail Design and Construction 

Drawing) เพ่ือให้เห็นศักยภาพของงานออกแบบอาคารที่มีวัสดุดังกล่าวนำไปใช้  

- จัดทำ ผลงานที่นำเสนอบนพ้ืนที่กระดาษ A1 แนวตั้งจำนวน 2 แผ่นบน บอร์ดแข็ง โดยระบุ ID ไว้ที่มุม

ด้านขวาล่างด้านหลังของบอร์ด 



  

 

- การจัดส่งผลงานแบบดังกล่าวให้ส่งมาที่  

“คณะทำงานจัดประกวดแบบ NS BlueScope Design Award 2021 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขท่ี 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบาง

กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

พร้อมจัดส่งสำเนา Digital File ทั้งหมด ในรูปแบบ JPG File ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi มาที่ 

Email: asabluescope@gmail.com 

 

เกณฑ์การตัดสิน (สัดส่วนการให้คะแนน) 

- ความโดดเด่นน่าสนใจของเนื้อหาและแนวความคิดการนำ “วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็ก

เคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร (30%) 

- นวัตกรรม (Innovention) ในการนำไปใช้และผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี” ใช้ในงาน

ออกแบบอาคาร เช่น การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงาน  (50%) 

- ปริมาณผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี ที่นำไปใช้การก่อสร้าง (20%) 

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดแบบไม่มีสิทธ์ ร้องเรียนหรือ อุทธรณ์

ใดๆ ทั้งสิ้น 

กรรมการตัดสิน 
 JENNI WEBSTER  Law Architects (Australia) 
 นายวิญญู วานิชศิริโรจน์  WorkWell Studio Co.,Ltd 
 ม.ล.วรตุม์ วรวรรณ  Vin Varavarn Architects Co.,Ltd 
 
 
 
 
 
 



  

 
  
กำหนดการ 

วันที่  1 ตุลาคม  2564   ประกาศข้อกำหนดการประกวด เปิดรับสมัคร 

วันที่  15 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับสมัคร 

วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับส่งผลงาน 

วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564  คัดเลือกผลงาน รอบท่ี 1 

วันที่  13 ธันวาคม 2564  ประกาศผลการประกวดแบบ รอบท่ี 1 จำนวน 10 ราย 

วันที่  13-14 มกราคม 2564  คัดเลือกผลงาน รอบท่ี 2 

วันที่  17 มกราคม 2564  ประกาศผล 

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบ 

รอบท่ี 1   ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะได้เงินรางวัล 10,000 บาท เพ่ือสนับสนุนในรอบต่อไป ทั้งนี้

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้งหมด 10 ราย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการ

บันทึกภาพอาคารและจัดทำวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่อไป 

รอบท่ี 2  

1. อาคารบ้านพักอาศัย  1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท 

2. อาคารสาธารณะ  4 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท 

• อาคารสถาบันรัฐและเอกชน     

• อาคารสำนักงานและพาณิชยกรรม    

• อาคารอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้า   

• อาคารประเภทอ่ืนๆ     

ลิขสิทธิ์ผลงานผู้เข้าประกวด 

 ลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ออกแบบ ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีการใช้วัสดุของบริษัท เอ็นเอส 

บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ 



  

 

 

การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป 

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดหรือที่เห็นว่าเหมาะสม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถ

ทำการบันทึกภาพอาคารและจัดทำวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางของบริษัทต่อไป 

 

 

 

 

 

 


