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การขอใชสถานที่ของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ป 2556
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ยินดีบริการพื้นที่สำหรับหนวยงานองคกรที่มีความประสงคจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตางๆ  อาท ิ งานแถลงขาว 
บรรยาย สัมมนา ประชุม การจัดฉายภาพยนตร การแสดงดนตรี การแสดงละคร และการจัดนิทรรศการขนาดยอย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และการใหบริการ ดังนี้

พื้นที่และการรองรับผูรวมกิจกรรม

ลานกิจกรรม

พื้นที่ลานโลงดานหนาอาคาร ขนาด 1,000 ตารางเมตร รองรับผูรวมกิจกรรม 500 - 700 คน

โถงชั้น L

พื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร เหมาะสำหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงขาว  การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการจัดนิทรรศการขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรม 100 - 
200 คน

โถง ชั้น 1

พื้นที่ขนาด 180 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการจัดนิทรรศการขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน

หองอเนกประสงค ชั้น 1

พื้นที่ขนาด 350 ตารางเมตร เหมาะสำหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงขาว  การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตร ี การแสดงละคร รองรับผูรวมกิจกรรม
ประมาณ 100 - 200 คน

หองออดิทอเรียม ชั้น 5

พื้นที่ขนาด 270 ตารางเมตร เหมาะสำหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงขาว  การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร  การจัดฉายภาพยนตร (DVD) 
มีที่น่ังลักษณะลาดลงจำนวน 220 ที่นั่ง

หองประชุม 401 ชั้น 4

พื้นที่ขนาด 70 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรมจำนวน 30 คน

หองประชุม 402 ชั้น 4

พื้นที่ขนาด 27 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรมจำนวน 10 คน

หองประชุม 501 ชั้น 5

พื้นที่ขนาด 80 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรมจำนวน 30 คน

หองประชุม 502 ชั้น 5

พื้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกิจกรรมจำนวน 10 คน

People’s Gallery ชั้น 2 

เปนพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการขนาดยอย เปดรับเอกสารเพื่อพิจารณาปละ 2 ครั้ง คือเดือนมีนาคม และตุลาคมของทุกป โปรดดูขอกำหนดการขอใชพื้นที่ People’s 
Gallery

หมายเหตุ :  
• พื้นที่หองนิทรรศการ ชั้น 7 - 8 - 9 ไมเปดรับเอกสารขอใชพื้นที่
• พื้นที่หองสตูดิโอ ชั้น 4 และ ผนังโคง ชั้น 3 - 4 - 5 ไมเปดรับเอกสารขอใชพื้นที่ ป 2556 เนื่องจากมีโปรแกรมเต็มพื้นที่สำหรับ ป 2556 เรียบรอยแลว

ขั้นตอนการขอใชสถานที่

1. สงจดหมายจากหนวยงานหรือองคกรของทานหรือบุคคล เรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการพิจารณา 
ไดแก ชื่อกิจกรรม วันเวลาที่จัดกิจกรรม  กำหนดการ  แนบเอกสารโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณา  เชน กรณีเปนงานละคร ขอใหแนบเรื่อง
ยอ และบทละครฉบับเต็ม กรณีเปนการจัดนิทรรศการขอใหแนบแฟมผลงานชุดที่จะนำมาจัดแสดง ระบุจำนวน  ขนาด เทคนิคสรางสรรคผลงาน และอยาลืมระบุชื่อ เบอร
โทรศัพท โทรสาร และ อีเมลล ของผูที่สะดวกติดตอประสานงานใหชัดเจน เพื่อหอศิลปกรุงเทพฯประสานงานกลับ

2. หอศิลปกรุงเทพฯขอความรวมมือในการยื่นเอกสารลวงหนากอนวันจัดกิจกรรมไมนอยกวา 45 วัน  และไมมากกวา 6 เดือน เพื่อการติดตอประสานงานรายละเอียดในขั้น
ตอนตอไป 

3. ดาวนโหลด ‘แบบฟอรมการขอใชสถานที่ฯ’ จาก http://www.bacc.or.th/content/space-using.html หรือจากเคาทเตอรประชาสัมพันธ ชั้น  5 กรอกใหครบถวน และแนบ
มากับจดหมายของทาน 

4. สงเอกสารขอใชสถานที่ฉบับจริง โดยตรงที่ฝายธุรการ  สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร  -  วันเสาร เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือทางไปรษณียที ่ หอศิลป
วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5. เมื่อหอศิลปกรุงเทพฯ ไดรับเอกสารการขอใชสถานที่แลว ฝายกิจกรรมเครือขายจะเปนผูตรวจเช็คพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่ขอใช เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา กรณีขอมูลไมครบ
ถวน ฝายกิจกรรมเครือขายจะประสานงานมายังผูขอใชสถานที่ตามชื่อ เบอรโทร และ อีเมลล ที่ระบุในเอกสารจากหนวยงานตางๆ

หมายเหตุ : หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีตางๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาเอกสารที่สงฉบับจริงดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียเทานั้น

2. ไมพิจารณาเอกสารที่ขอใชพื้นที่นอกวันและเวลาเปดใหบริการ 

3. การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการใชพื้นที่ที่ไดอนุมัติแลว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอยางหลีกเลี่ยงมิได

http://www.bacc.or.th/content/space-using.html
http://www.bacc.or.th/content/space-using.html
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คำถามที่พบบอย
Q:V ตองการเช็คพื้นที่และวันวางของหอศิลปกรุงเทพฯ สามารถทำไดหรือไม?
A:^ หอศิลปกรุงเทพฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็ควันวางเพื่อความเรียบรอยในการดำเนินงาน  ทั้งนี้เมื่อหนวยงาน/องคกรตางๆ ไดสงเอกสารมายังหอศิลปกรุงเทพฯ ฝายกิจกรรมเครือขายจะทำการเช็ค

พื้นที่และความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมของทาน  หากกิจกรรมของทานเหมาะสมแตพื้นที่ไมวาง หอศิลปกรุงเทพฯ จะประสานรายละเอียดกับทานในลำดับตอไป ดังนั้นอยาลืมระบุชื่อ เบอร
โทรศัพท และ อีเมลล ที่สะดวกสำหรับการติดตอประสานงาน

Q:V การใชพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีคาใชจายหรือไม? อยางไร?
A:^ การใชพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีคาใชจายดังนี้ ;

1.คาประกันการใชพื้นที่ (ไดรับคืนภายหลังจบกิจกรรมตามวันและเวลาที่เจาหนาที่การเงินระบุในเอกสาร เงินสดเทานั้น)
2. คาบริจาคใชพื้นที่  (อัตราตามลักษณะประเภทหนวยงานของทาน จำนวนพื้นที่ และจำนวนวันที่ใชจัดกิจกรรม)
3. คายืมใชอุปกรณ (อัตราตามจำนวนและประเภทของอุปกรณที่ขอยืมใช) 
4. คาลวงเวลาเจาหนาที่ (กรณีมีการติดตั้ง - ถอดถอนงาน เกินเวลาใหทำการปกติ) 
รายไดจากคาใชจายในการใชพื้นที่จะนำเขามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อใชในการทำกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณในการใหบริการตอไป

Q:V ตองการขอใชพื้นที่จัดกิจกรรมโดยไมมีคาใชจาย สามารถทำไดหรือไม?
A:^ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครมิไดเปนองคกรแสวงหาผลกำไร บริหารงานโดยมูลนิธิหอศิลปฯ คาใชจายสวนตางๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ จึงมิไดมีอัตราเพื่อแสวงหาผลกำไร การชำระคา

ใชจายตามที่กำหนดจึงเปนการรวมกันสรางใหองคกรแหงนี้มีความเขมแข็งยั่งยืน สามารถเปดบริการใหความรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไดตอไป 
Q:V หอศิลปกรุงเทพฯ ใชเวลานานเทาใดในการพิจารณาเรื่องและตอบกลับ?
A:^ โดยปกติจะใชเวลา 1 - 2  สัปดาห สำหรับการประสานงานในเบื้องตน  พิจารณาเรื่อง และดำเนินการดานเอกสาร แตเนื่องจากมีเอกสารขอใชพื้นที่เปนจำนวนมากอาจทำใหการทำงานมีความ

ลาชา แตทางฝายกิจกรรมเครือขายของหอศิลปกรุงเทพฯ จะติดตอประสานกลับในเบื้องตนไมเกินระยะเวลา 1 เดือน  ดังนั้นผูขอใชพื้นที่ควรเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาใหครบถวน 
และอยาลืมระบุชื่อ เบอรโทรศัพท และ อีเมลล ที่สะดวกสำหรับการติดตอประสานงาน 

Q: V กิจกรรมแบบไหนที่หอศิลปกรุงเทพฯ พิจารณาอนุมัติใหจัดกิจกรรมได? และกิจกรรมแบบใดที่ไมผานการอนุมัติใชพื้นที่?
A:^ หอศิลปกรุงเทพฯ  จะพิจารณากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หรือกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมเปนไปโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดำเนิน

งานของหอศิลปกรุงเทพฯ เปนสำคัญ
Q:V ตองการขอจัดงานแตงงาน งานเลี้ยงรุน หรืองานจัดเลี้ยงอื่นๆ ในพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ ไดหรือไม?
A:^ ขออภัย ขณะนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ไมเปดใหบริการพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้
Q:V หอศิลปกรุงเทพฯ มีบริการรับจัดเลี้ยงหรือไม?
A:^ ขณะนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ยังไมมีบริการรับจัดเลี้ยง หนวยงานที่ไดรับอนุมัติพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสามารถจัดหาจากภายนอกไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
Q:V หากตองการถายทำภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา หรือละครทีวี สามารถทำไดหรือไม?
A:^ สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดในการถายทำ แนบเรื่องยอ บท แผนเรียบเรียงฉาก (storyboard) รายชื่อนักแสดงและทีมงาน  

จำนวนนักแสดงและทีมงาน เพื่อพิจารณาเปนกรณีตามความเหมาะสม ซึ่งวันเวลาที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาใหถายทำไดจะเปนวันจันทร ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ ปดใหบริการ
Q:V หากตองการถายทำรายการตางๆ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งดำเนินงานโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ตองทำอยางไร?
A:^ สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุวาทานเปนสื่อจากหนวยงานใด ตองการถายทำกิจกรรมหรือนิทรรศการใด วันเวลาที่ตองการเขามาถายทำ 

และประสานงานกับฝายประชาสัมพันธ โทร 02-2146630-8 ตอ 501
Q:V หากตองการถายทำรานคา artHUB ของหอศิลปกรุงเทพฯ ตองทำอยางไร?
A:^ สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุวาทานเปนสื่อจากหนวยงานใด ตองการถายรานคาใน  artHUB รานใด วันเวลาที่ตองการเขามาถายทำ 

และประสานงานกับฝายประชาสัมพันธ โทร 02-2146630-8 ตอ 501
Q:V เปนนิสิตนักศึกษาตองการขอขอมูลเกี่ยวกับหอศิลปกรุงเทพฯ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการศึกษาตองทำอยางไร?
A:^ สามารถสงจดหมายจากสถาบันการศึกษา เรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดวาเปนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันใด ภาควิชาสาขาใด ตองการใชขอมูล

เพื่อวัตถุประสงคใด และระบุขอมูลที่ตองการ โดยสามารถประสานงานสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากฝายการศึกษา โทร 02-2146630-8 ตอ 518
Q:V ตองการฝกงาน หรือเปนอาสาสมัครชวยงานในกิจกรรมและนิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดไดหรือไม? และตองทำอยางไร? 
A:^ สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดวาเปนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันใด ภาควิชาสาขาใด ตองการฝกงาน  เปนอาสาสมัคร หรือ

บำเพ็ญประโยชนเพื่อวัตถุประสงคใด และทำชวงใด โดยสามารถประสานงานสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากฝายธุรการ โทร 02-2146630-8 ตอ 524
Q:V ตองการจัดกิจกรรมในวันจันทร หรือกิจกรรมเวลา 8.00 - 24.00 น. สามารถทำไดหรือไม?
A:^ เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ เปดใหบริการในวันอังคาร - วันอาทิตย เวลา 10.00 - 21.00 น. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากิจกรรมที่กำหนดจัดในวันและเวลาที่สอดคลองกับเวลาเปดใหบริการ

ตามปกติ  
Q:V ตองการขอเชิญหอศิลปกรุงเทพฯ เปนเจาภาพรวมในการจัดกิจกรรม เปนความรวมมือระหวางองคกร ตองทำอยางไร?
A:^ สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร แนบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ซึ่งผูอำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาเปนกรณีตามความเหมาะสม

ตอไป
Q:V หอศิลปกรุงเทพฯ มีที่จอดรถจำนวนเทาใด?
A:^ หอศิลปกรุงเทพฯ  สนับสนุนใหผูมาใชบริการหอศิลปกรุงเทพฯ ไดใชบริการรถสาธารณะเพื่อลดการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากที่ตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาสนามกีฬาแหงชาต ิอยางไรก็ตามหอศิลป

กรุงเทพฯ มีที่จอดรถอำนวยความสะดวกสำหรับรถยนตกวา 100 คัน  สำหรับผูชมนิทรรศการทั่วไปสามารถประทับตราจอดรถที่เคานเตอรประชาสัมพันธ ชั้น  5   ฟร ี2  ชั่วโมง สำหรับผูรวมกิจกรรม
ตางๆ สามารถประทับตราจอดรถไดที่หนาบริเวณงาน

Q:V หากจัดกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธผานสื่ออะไรไดบาง?
A:^ สำหรับกิจกรรมที่ผานการพิจารณาอนุมัติใชพื ้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธกิจกรรมทางสื่ออินเตอรเน็ต เว็บไซต www.bacc.co.th แฟนเพจ 

www.facebook.com/baccpage และสื่อดิจิทัลภายในอาคารของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่บริเวณชั้น  1 และ ชั้น  3   สวนนี้เปนบริการจากทางหอศิลปกรุงเทพฯ  ซึ่งไมมีคาใชจายใดๆ เพียงแตทานจะ
ตองสงขอมูลใหแกฝายกิจกรรมเครือขาย ภายในระยะเวลาที่ไดรับการแจงในเอกสารตอบรับ ซึ่งฝายกิจกรรมเครือขายจะเปนผูดำเนินการประสานในรายละเอียดกับฝายประชาสัมพันธของหอ
ศิลปกรุงเทพฯ ในลำดับตอไป

Q:V สามารถใชแบนเนอรขนาดใหญดานหนาอาคาร และการแขวนแบนเนอรจากชั้น 5 ลงมาที่ชั้น 1 ไดหรือไม?
A:^ แบนเนอรขนาดใหญดานหนาอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธไวสำหรับการประชาสัมพันธนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับการแขวนแบนเนอรจุดตางๆ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ มีหนวยงานตางๆ เขามาจัดกิจกรรมจำนวนมาก จึงมีความจำเปนตองพิจารณาความเหมาะสมสวยงามในภาพรวมของอาคารสถานที่เปนสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติม ติดตอฝายกิจกรรมเครือขาย 
T: 02-2146630-8 ตอ 530, F: 02-2146639, artnetwork@bacc.or.th
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