
แบบฟอรมการขอใชพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
Application Form - Use of Bangkok Art and Culture Centre (BACC)’s Space

ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย) Name of Exhibition/Activity (Thai) ...............................................................................................
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) Name of Exhibition/Activity (English)………………………………………………………………

วันและเวลาที่ขอใชพื้นที่ในการจัดกิจกรรม Date and Time of Exhibition/Activity .............................................................
หากตองใชพื้นที่ในการติดตั้งงานหรือซอมการแสดงลวงหนาโปรดระบุวันเวลาเพิ่มเติม Date and Time for Set-up and/
or Rehearsal .......................................................................................................................................................................

พื้นที่ที่ตองการขอใช Required Space
! ☐ ลานกิจกรรมดานหนา Outdoor Space! ! ☐ หองประชุม 401 ชั้น 4 Meeting Room 401, 4th Floor

! ☐ โถง ชั้น L Hall, L Floor! ! ! ! ☐ หองประชุม 402 ชั้น 4 Meeting Room 402, 4th Floor

! ☐ โถง ชั้น 1 Hall, 1st Floor! ! ! ☐ หองประชุม 501 ชั้น 5 Meeting Room 501, 5th Floor

! ☐ หองออดิทอเรียม ชั้น 5 Auditorium, 5th Floor ! ☐ หองประชุม 502 ชั้น 5 Meeting Room 502, 5th Floor 

! ☐ หองอเนกประสงค ชั้น 1!Multi-Function Room, 1st Floor
หมายเหตุ: ไมเปดบริการพื้นที่อื่นๆที่มิไดระบุในเอกสารนี้ | Note: Only spaces stated above are available for public use.

ประเภทของกิจกรรม Type of Activity
! ☐ งานแถลงขาว Press Conference! ! ☐ การแสดงละคร Performance

! ☐ งานสัมมนา/บรรยาย Seminar/Lecture/Talk! ☐ การแสดงดนตรี/คอนเสิรต Concert

! ☐ การฉายภาพยนตร Cinema! ! ! ☐ การจัดแสดงนิทรรศการ Exhibition

! ☐ อื่นๆ โปรดระบุ Others (Please state) ...............................................................................................................

ลักษณะกิจกรรม Characteristic of Activity 
! ☐ เปนกิจกรรมเฉพาะกลุม ไมเปดใหบุคคลทั่วไปรวมกิจกรรม Private

! ☐ เปนกิจกรรมเปดใหบุคคลทั่วไปรวมกิจกรรมได Open to Public

คาใชจายหรือบัตรเขาชมกิจกรรม Cost for participating in activity
! ☐ รวมกิจกรรมฟรี ไมตองสำรองที่นั่ง Free, no reservation needed

! ☐ รวมกิจกรรมฟรี โดยสำรองที่นั่งลวงหนา ติดตอ Free, reservation needed. Please contact ................................

! ☐ รวมกิจกรรม โดยมีคาเขารวมกิจกรรม/คาเขาชม โปรดระบุราคา This activity costs ..............................................

ซื้อบัตร/สำรองที่นั่ง/ติดตอสอบถามที่ For tickets and reservation please contact ..............................................

จัดกิจกรรมโดย Organised by
ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย) Organisation (Thai) ......................................................................................................................
ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) Organisation (English) .............................................................................................................
ที่อยู Address ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท Telephone Number ...................................................... โทรสาร Fax Number........................................................
Website ………………………………………………………………………………………………….........................................
ผูประสานงาน Coordinator ..................................................................................................................................................
โทรศัพท Telephone Number ...................................................... โทรสาร Fax Number........................................................
E-mail address …………………………………………………………………………………………….....................................

เอกสารอื่นๆที่แนบมา Attached with this form
☐ จดหมาย Letter! ! ☐ โครงการ Proposal! ! ! ☐ แฟมผลงาน Portfolio

☐ กำหนดการ Programme! ☐ อื่นๆ โปรดระบุ Others (Please state) .....................................................................

หมายเหตุ : โปรดระบุรายละเอียดใหครบถวน และแนบเอกสารชุดนี้มากับชุดเอกสารของทานเพื่อประโยชนในการพิจารณา
Note : Please complete this form and attach it with your proposal in order to advance consideration process
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