กิจกรรมประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
โครงการศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
1. รายละเอียดกิจกรรมการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ตามที่กระทรวงพลังงานไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน โดยสงเสริมใหอาคารที่จะกอสรางใหมหรือที่จะมีการดัดแปลงที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตร
ขึ้ น ไป ต อ งออกแบบให เ ป น ไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑ และวิ ธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรัก ษ
พลังงาน (มาตรฐาน BEC) โดยกําหนดใหอาคาร 9 ประเภท ตองออกแบบอาคารใหผานระบบตางๆ 6
ระบบ ไดแก ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบอุปกรณผลิตน้ํารอน การ
ใชพลังงานหมุนเวียน และการใชพลังงานโดยรวม ทั้งนี้ทางโครงการยังไดมีการสงเสริมและสนับสนุนดวย
การมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงานแกอาคารที่ออกแบบไดดีกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 30,
50 และ 70 แบงเปนระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเดน ตามลําดับ
ดังนั้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธ สงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึ งจัดใหมีการจัดการประกวดแบบอาคารอนุรักษพลังงาน
ภายใตช่ือกิจกรรม “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเดน” โดยกําหนดผูเขารวมเปน
2 กลุม ไดแก ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบผลงานประเภทอาคารชุด และประเภทนักศึกษาออกแบบ
ผลงานประเภทสถานศึกษา โดยอาคารที่ออกแบบนั้นตองมีพื้นที่ใชสอยรวมตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
และผานเกณฑฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงานในระดับ “ดีเดน” มีการหลักเกณฑการออกแบบ
ทั้ง Passive และ Active design และมีความคุมคาสามารถนําไปประยุกตใชงานได ชิงเงินรางวัลรวม
200,000 บาท ผูชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัล โลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พรอมกับรวมถายทํา
วีดิทัศนแสดงผลงานที่ไดรับรางวัลเพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพรใหผูที่สนใจไดรับทราบตอไป
ผูที่สนใจสามารถสงผลงานพรอมใบสมัครไดตั้งแตวันนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
2. วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
1) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดออกแบบและแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุรักษพลังงานตามมาตรฐาน BEC
2) เพื่อสงเสริมการออกแบบอาคารใหมเพื่อใหไดรับฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงานระดับดีเดน
3. คุณสมบัติผูเขารวมกิจกรรม
1) ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด มีสมาชิกในกลุมตั้งแต 1 ถึง 3 คน
2) ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา มีสมาชิกในกลุมตั้งแต 1 ถึง 3 คน
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4. รูปแบบของผลงานที่สงเขาประกวด
1) หัวขอของผลงาน “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเดน”
2) ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบผลงานประเภทอาคารชุด และประเภทนักศึกษาออกแบบผลงาน
ประเภทสถานศึกษา ตอ งมีพื้น ที่ใ ชส อยรวมตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้น ไป และผานเกณฑ
ฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงานระดับดีเดน มีรายละเอียดดังนี้

3) ผลงานออกแบบทีต่ องสง ประกอบดวย ผลงานขนาด A1 จํานวน 2 แผน
มีรายละเอียดครบถวนตาม ขอ 4) และบรรจุไฟลผลงานในซีดีหรือดีวีดี จํานวน 1 แผน ใน
รูปแบบไฟล PDF และ JPEG ขนาดความละเอียดไมนอยกวา 300 dpi
4) ผลงานออกแบบตองประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
- แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน
- ผังอาคาร (Floor plan) รูปดานและรูปตัดภายในอาคาร (Elevation and Section plan)
ใหครบถวน โดยใหสามารถเขาใจรายละเอียดของแบบอาคารได
- ภาพทัศนียภาพ (Perspective) แสดงรายละเอียดการออกแบบในพื้นที่หลักอยางนอย 3 พื้นที่
- รายละเอียดระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ การใชพลังงาน
หมุนเวียน และเทคโนโลยีในอาคาร เพื่อใชประกอบการนําเสนอใหสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
อาคารที่ผานเกณฑฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงานระดับดีเดน
- ผลการประเมินคาการอนุรักษพลังงานของอาคารดวยโปรแกรม Building Energy Code
(BEC) ประกอบดวย คาการถายเทความรอนรวมของผนังอาคาร (OTTV), คาการถายเทความ
ร อ นรวมของหลั ง คาอาคาร (RTTV), ค า กํ า ลั งไฟฟ า ส องสว า งสู ง สุ ด (LPD), ค า สั มประสิ ท ธิ์
สมรรถนะขั้นต่ําของระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) การใชพลังงานหมุนเวียน
(Renewable energy) และการใชพลังงานโดยรวม (Whole Building Energy)
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5. เงื่อนไขการเขารวมประกวด
1) สามารถสงประกวดไดมากกวา 1 ผลงาน แตไมเกิน 3 ผลงานตอกลุม
2) ผลงานตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอน สามารถนําโครงการที่เคยออกแบบหรือกอสรางแลว
ทีไ่ มเคยผานการประกวดที่ใดมากอนมาออกแบบปรับปรุงได
3) ผูท่ีไดรับรางวัลของแตละประเภท จะตองใหความรวมกับทาง พพ. ในการถายทําวีดิทัศนแสดง
ผลงานที่ไดรับรางวัล
4) ผลงานที่สงเขารวมประกวดจะตองเปนผลงานที่ออกแบบดวยตนเอง ไมลอกเลียน ดัดแปลง หรือ
ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของบุคคลอื่น กรณีไดรับรางวัลและถูกตรวจสอบพบในภายหลัง จะถูกเรียก
รางวัลคืนทั้งหมด
5) ผลงานที่ ส ง เข า ประกวดให ถื อ เป น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง พพ. เจ า ของผลงานจะได รั บ การอ า งอิ ง ถึ ง
หาก พพ. มีการนําผลงานที่สงเขาประกวดไปประชาสัมพันธและเผยแพร
6) คณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดไดรับการแตงตั้งโดย พพ. และผลการตัดสินของคณะกรรมการ
จะถือเปนที่สิ้นสุด คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 3 คน
- ผูแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1 คน
- ผูจัดการโครงการศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 1 คน
6. หลักเกณฑการใหคะแนน
หลั ก เกณฑ ก ารให ค ะแนน ตั ด สิ น จากคะแนนของคณะกรรมการ 100% ประกอบด ว ยหั ว ข อ ที่
พิจารณา ดังนี้
1) ความนาสนใจของเนื้อหาสาระการออกแบบ Passive design และแนวคิดการออกแบบอาคาร
อนุรักษพลังงานที่ชัดเจนและตรงประเด็น คิดเปนคะแนน 30%
2) การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบ Active design ซึ่งชวยประหยัดการใช
พลังงานในอาคาร และมีความคุมคาสามารถนําไประยุกตใชงานได คิดเปนคะแนน 40%
3) คุณภาพงานการออกแบบ ความคิดสรางสรรค รูปแบบการนําเสนอ และความครบถว นของ
เนื้อหา คิดเปนคะแนน 30%
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7. รางวัลการประกวดรวม 200,000 บาท
ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด เงินรางวัลรวม 100,000 บาท
1) รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 25,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ไดรับเงินรางวัลมูลคารางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา เงินรางวัลรวม 100,000 บาท
1) รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 25,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ไดรับเงินรางวัลมูลคารางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
8. กําหนดการของกิจกรรม
ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา

1

ประกาศรับสมัครเขารวมกิจกรรมและสงผลงาน

2 ก.ค. 61

2

หมดเขตรับสมัครและสงผลงาน

31 ส.ค. 61

3

ตัดสินผลงานและประกาศผลการตัดสินอยางเปนทางการ

30 ก.ย. 61

9. สถานที่สงผลงาน
ส งด ว ยตนเอง หรื อ ส ง ทางไปรษณี ย มาที่ศู น ย ป ระสานงานการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุ รั ก ษ
พลังงาน อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02 225 2412 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของกิ จ กรรมและกิ จ กรรมการฝ ก อบรมโปรแกรม BEC ได ที่ เว็ บ ไซต www.2e-building.com และ
เพจเฟสบุค www.facebook.com/BECcenter
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