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การขอใช้ สถานที่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร (หอศิลปกรุ งเทพฯ) ยินดีบริ การพื ้นที่สาหรับหน่วยงานองค์กรที่มีความประสงค์จดั กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ อาทิ งานแถลงข่าว บรรยาย สัมมนา ประชุม การจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี การแสดงละคร และการจัดนิทรรศการขนาดย่อย โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับพื ้นที่และการให้ บริ การ ดังนี ้

พืน้ ที่และการรองรับผู้ร่วมกิจกรรม
ลานกิจกรรม
พื ้นที่ลานโล่งด้ านหน้ าอาคาร ขนาด 1,000 ตารางเมตร รองรับผู้ร่วมกิจกรรม 500 - 700 คน
โถงชัน้ L
พื ้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร เหมาะสาหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อการจัดนิทรรศการขนาดย่อย
รองรับผู้ร่วมกิจกรรม 100 - 200 คน
โถง ชัน้ 1
พื ้นที่ขนาด 180 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการจัดนิทรรศการขนาดย่อย รองรับผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน
ห้ องอเนกประสงค์ ชัน้ 1
พื ้นที่ขนาด 350 ตารางเมตร เหมาะสาหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร
รองรับผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 - 200 คน
ผนังโค้ ง ชัน้ 3 - 4 – 5
ผนังโค้ งสูง 2.50 เมตร ที่บริ เวณชัน้ 3 – 4 – 5 ความยาวของผนังแตกต่างกันไปในแต่ละชัน้ เหมาะสาหรับการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ห้ องสตูดโิ อ ชัน้ 4
พื ้นที่ขนาด 380 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการจัดการแสดงละคร นิทรรศการ การแสดงดนตรี รองรับผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน
ห้ องออดิทอเรียม ชัน้ 5
พื ้นที่ขนาด 270 ตารางเมตร เหมาะสาหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร การ
จัดฉายภาพยนตร์ (DVD) มีที่นงั่ ลักษณะลาดลงจานวน 220 ที่นงั่
ห้ องประชุม 401 ชัน้ 4
พื ้นที่ขนาด 70 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาขนาดย่อย รองรับผู้ร่วมกิจกรรมจานวน 30 คน
ห้ องประชุม 402 ชัน้ 4
พื ้นที่ขนาด 27 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาขนาดย่อย รองรับผู้ร่วมกิจกรรมจานวน 10 คน
ห้ องประชุม 501 ชัน้ 5
พื ้นที่ขนาด 80 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาขนาดย่อย รองรับผู้ร่วมกิจกรรมจานวน 30 คน
ห้ องประชุม 502 ชัน้ 5
พื ้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาขนาดย่อย รองรับผู้ร่วมกิจกรรมจานวน 10 คน
People’s Gallery ชัน้ 2
เป็ นพื ้นที่สาหรับจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อย เปิ ดรับเอกสารเพื่อพิจารณาปี ละ 2 ครัง้ คือเดือนมีนาคม และตุลาคมของทุกปี โปรดดูข้อกาหนดการ
ขอใช้ พื ้นที่ People’s Gallery
หมายเหตุ: พืน้ ที่ห้องนิทรรศการ ชัน้ 7 - 8 - 9 ไม่ เปิ ดรับเอกสารขอใช้ พนื ้ ที่

ขัน้ ตอนการขอใช้ สถานที่
1. ส่งจดหมายจากหน่วยงานหรื อองค์กรของท่านหรื อบุคคล เรี ยนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร ระบุรายละเอียดที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณา ได้ แก่ ชื่อกิจกรรม วันเวลาที่จดั กิจกรรม กาหนดการ แนบเอกสารโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา เช่น กรณีเป็ นงานละคร ขอให้ แนบเรื่ องย่อและบทละครฉบับเต็ม กรณีเป็ นนิทรรศการขอให้ แนบแฟ้มผลงานชุดที่จะนามาจัดแสดง ระบุ
จานวน ขนาด เทคนิคสร้ างสรรค์ผลงาน พร้ อมระบุชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลของผู้ติดต่อประสานงานให้ ชดั เจน เพื่อการประสานงาน
กลับ
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2. ดาวน์โหลด ‘แบบฟอร์ มการขอใช้ สถานที่ฯ ’ จาก http://www.bacc.or.th/content/space-using.html หรื อจากเคาท์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 5
กรอกให้ ครบถ้ วน และแนบมากับจดหมายของท่าน หอศิลปกรุ งเทพฯ ขอความร่ วมมือในการยื่นเอกสารล่วงหน้ าก่อนวันจัดกิจกรรม ไม่ น้อยกว่ า
45 วัน และไม่ มากกว่ า 6 เดือน เพื่อการติดต่อประสานงานรายละเอียดในขันตอนต่
้
อไป
3. ส่งเอกสารขอใช้ สถานที่ฉบับจริ ง โดยตรงที่ฝ่ายธุรการ สานักงานหอศิลปกรุ งเทพฯ ชัน้ 6 วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. หรื อทาง
ไปรษณีย์ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. เมื่อหอศิลปกรุ งเทพฯ ได้ รับเอกสารการขอใช้ สถานที่แล้ ว ฝ่ ายกิจกรรมเครื อข่ายจะเป็ นผู้ตรวจเช็คพื ้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่ขอใช้ เสนอเรื่ องเพื่อ
พิจารณา กรณีข้อมูลไม่ครบถ้ วน ฝ่ ายกิจกรรมเครื อข่ายจะประสานงานมายังผู้ขอใช้ สถานที่ตามชื่อ เบอร์ โทร และ อีเมลล์ ที่ระบุในเอกสาร
หมายเหตุ : หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีต่างๆ ดังนี ้
1. พิจารณาเอกสารที่ส่งฉบับจริงด้ วยตนเอง หรือส่ งทางไปรษณีย์เท่ านัน้
2. ไม่ พจิ ารณาเอกสารที่ขอใช้ พนื ้ ที่นอกวันและเวลาเปิ ดให้ บริการ
3. การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้ พนื ้ ที่ท่ ไี ด้ อนุมัตแิ ล้ ว ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยอย่ างหลีกเลี่ยงมิได้
คาถามที่พบบ่ อย
Q: ต้ องการเช็คพืน้ ที่และวันว่ างของหอศิลปกรุงเทพฯ สามารถทาได้ หรือไม่ ?
A: หอศิลปกรุ งเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็ควันว่ างเพื่อความเรี ยบร้ อยในการดาเนินงาน ทัง้ นี เ้ มื่อหน่ วยงาน/องค์ กรต่ างๆ ได้ ส่ง
เอกสารมายังหอศิลปกรุ งเทพฯ ฝ่ ายกิจกรรมเครื อข่ ายจะทาการเช็คพืน้ ที่และความเป็ นไปได้ ในการจัดกิจกรรมของท่ าน หากกิจกรรม
ของท่ านเหมาะสมแต่ พนื ้ ที่ไม่ ว่าง หอศิลปกรุงเทพฯ จะประสานรายละเอียดกับท่ านในลาดับต่ อไป
Q: การใช้ พนื ้ ที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีค่าใช้ จ่ายหรือไม่ ? อย่ างไร?
A: การใช้ พนื ้ ที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีค่าใช้ จ่ายดังนี;้
1.ค่ าประกันการใช้ พนื ้ ที่ (ได้ รับคืนภายหลังจบกิจกรรมตามวันและเวลาที่เจ้ าหน้ าที่การเงินระบุในเอกสาร เงินสดเท่ านัน้ )
2. ค่ าบริจาคใช้ พนื ้ ที่ (อัตราตามลักษณะประเภทหน่ วยงานของท่ าน จานวนพืน้ ที่ และจานวนวันที่ใช้ จัดกิจกรรม)
3. ค่ ายืมใช้ อุปกรณ์ (อัตราตามจานวนและประเภทของอุปกรณ์ ท่ ขี อยืมใช้ )
4. ค่ าล่ วงเวลาเจ้ าหน้ าที่ (กรณีมีการติดตัง้ - ถอดถอนงาน เกินเวลาให้ ทาการปกติ)
รายได้ จากค่ าใช้ จ่ายในการใช้ พืน้ ที่จะนาเข้ ามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้ ในการทากิจกรรมของหอศิลป
กรุงเทพฯ และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ในการให้ บริการต่ อไป
Q: ต้ องการขอใช้ พนื ้ ที่จัดกิจกรรมโดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย สามารถทาได้ หรือไม่ ?
A: หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานครมิได้ เป็ นองค์ กรแสวงหาผลกาไร บริหารงานโดยมูลนิธิหอศิลปฯ ค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างๆ ของหอ
ศิลปกรุ งเทพฯ จึงมิได้ มีอัตราเพื่อแสวงหาผลกาไร การชาระค่ าใช้ จ่ายตามที่กาหนดจึงเป็ นการร่ วมกันสร้ างให้ องค์ กรแห่ งนี ม้ ีความ
เข้ มแข็งยั่งยืน สามารถเปิ ดบริการให้ ความรู้และเผยแพร่ ศลิ ปวัฒนธรรมได้ ต่อไป
Q: หอศิลปกรุงเทพฯ ใช้ เวลานานเท่ าใดในการพิจารณาเรื่องและตอบกลับ?
A: โดยปกติจะใช้ เวลา 1 - 2 สัปดาห์ สาหรั บการประสานงานในเบือ้ งต้ น พิจารณาเรื่ อง และดาเนินการด้ านเอกสาร แต่ เนื่องจากมี
เอกสารขอใช้ พืน้ ที่เป็ นจานวนมากอาจทาให้ การทางานมีความล่ าช้ า แต่ ทางฝ่ ายกิจกรรมเครื อข่ ายของหอศิลปกรุ งเทพฯ จะติดต่ อ
ประสานกลับในเบือ้ งต้ นไม่ เกินระยะเวลา 1 เดือน ดังนัน้ ผู้ขอใช้ พืน้ ที่ควรเตรี ยมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ ครบถ้ วน และอย่ า
ลืมระบุช่ ือ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล ที่สะดวกสาหรับการติดต่ อประสานงาน
Q: กิจกรรมแบบไหนที่หอศิลปกรุงเทพฯ พิจารณาอนุมัตใิ ห้ จัดกิจกรรมได้ ? และกิจกรรมแบบใดที่ไม่ ผ่านการอนุมัตใิ ช้ พนื ้ ที่?
A: หอศิลปกรุ งเทพฯ จะพิจารณากิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย หรื อกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงานศิลปวัฒนธรรม ทัง้ นี ้
เพื่อให้ กิจกรรมเป็ นไปโดยสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็ นสาคัญ
Q: ต้ องการขอจัดงานแต่ งงาน งานเลีย้ งรุ่น หรืองานจัดเลีย้ งอื่นๆ ในพืน้ ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ หรือไม่ ?
A: ขออภัย ขณะนีห้ อศิลปกรุงเทพฯ ไม่ เปิ ดให้ บริการพืน้ ที่สาหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี ้
Q: หอศิลปกรุงเทพฯ มีบริการรับจัดเลีย้ งหรือไม่ ?
A: ขณะนีห้ อศิลปกรุงเทพฯ ยังไม่ มีบริการรับจัดเลีย้ ง หน่ วยงานที่ได้ รับอนุมัตพ
ิ นื ้ ที่ในการจัดกิจกรรมสามารถจัดหาจากภายนอกได้ โดย
ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
Q: หากต้ องการถ่ ายทาภาพยนตร์ ภาพยนตร์ โฆษณา หรือละครทีวี สามารถทาได้ หรือไม่ ?
A: สามารถส่ งจดหมายเรี ยนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ระบุรายละเอียดในการถ่ ายทา แนบเรื่ องย่ อ บท
แผ่ นเรียบเรียงฉาก (Storyboard) รายชื่อนักแสดงและทีมงานจานวนนักแสดงและทีมงาน เพื่อพิจารณาเป็ นกรณีตามความเหมาะสม ซึ่ง
วันเวลาที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาให้ ถ่ายทาได้ จะเป็ นวันจันทร์ ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ ปิ ดให้ บริการ
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Q: หากต้ องการถ่ ายทารายการต่ างๆ เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งดาเนินงานโดยหอศิลปกรุ งเทพฯ ต้ องทา
อย่ างไร?
A: สามารถส่ งจดหมายเรียนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ระบุว่าท่ านเป็ นสื่อจากหน่ วยงานใด ต้ องการถ่ าย
ทากิจกรรมหรือนิทรรศการใด วันเวลาที่ต้องการเข้ ามาถ่ ายทาและประสานงานกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 214 6630-8 ต่ อ 501
Q: หากต้ องการถ่ ายทาร้ านค้ า artHUB ของหอศิลปกรุงเทพฯ ต้ องทาอย่ างไร?
A: สามารถส่ งจดหมายเรียนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ระบุว่าท่ านเป็ นสื่อจากหน่ วยงานใด ต้ องการถ่ าย
ร้ านค้ าใน artHUB ร้ านใด วันเวลาที่ต้องการเข้ ามาถ่ ายทาและประสานงานกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 214 6630-8 ต่ อ 501
Q: เป็ นนิสิตนักศึกษาต้ องการขอข้ อมูลเกี่ยวกับหอศิลปกรุงเทพฯ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการศึกษาต้ องทาอย่ างไร?
A: สามารถส่ งจดหมายจากสถาบันการศึกษา เรี ยนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ระบุรายละเอียดว่ าเป็ น
นิสิตนักศึกษาจากสถาบันใด ภาควิชาสาขาใด ต้ องการใช้ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ใด และระบุข้อมูลที่ต้องการ โดยสามารถประสานงาน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากฝ่ ายการศึกษา โทร 02 214 6630-8 ต่ อ 519
Q: ต้ องการฝึ กงาน หรือเป็ นอาสาสมัครช่ วยงานในกิจกรรมและนิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดได้ หรือไม่ ? และต้ องทาอย่ างไร?
A: สามารถส่ งจดหมายเรียนถึง ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ระบุรายละเอียดว่ าเป็ นนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน
ใด ภาควิชาสาขาใด ต้ องการฝึ กงาน เป็ นอาสาสมัคร หรือบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์ ใด และทาช่ วงใด โดยสามารถประสานงาน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากฝ่ ายธุรการ โทร 02 214 6630-8 ต่ อ 524
Q: ต้ องการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ หรือในเวลา 8.00 - 24.00 น. สามารถทาได้ หรือไม่ ?
A: หอศิลปกรุงเทพฯ เปิ ดให้ บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.00 น. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากิจกรรมที่กาหนด
จัดในวันและเวลาที่สอดคล้ องกับเวลาเปิ ดให้ บริการตามปกติ
Q: ต้ องการขอเชิญหอศิลปกรุงเทพฯ เป็ นเจ้ าภาพร่ วมในการจัดกิจกรรม เป็ นความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร ต้ องทาอย่ างไร?
A: สามารถส่ งจดหมายเรี ยนถึง ผู้ อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร แนบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ซึ่ง
ผู้อานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาเป็ นกรณีตามความเหมาะสมต่ อไป
Q: หอศิลปกรุงเทพฯ มีท่ จี อดรถจานวนเท่ าใด?
A: หอศิลปกรุงเทพฯ สนับสนุนให้ ผ้ ูมาใช้ บริการหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ ใช้ บริการรถสาธารณะเพื่อลดการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากที่ตัง้ อยู่
ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่ งชาติ อย่ างไรก็ตามหอศิลปกรุ งเทพฯ มีท่ ีจอดรถอานวยความสะดวกสาหรั บรถยนต์ กว่ า 100 คัน
สาหรั บผู้ชมนิทรรศการทั่วไปสามารถประทับตราจอดรถที่เคาน์ เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 5 ฟรี 2 ชั่วโมง สาหรั บผู้ร่วมกิจกรรมต่ างๆ
สามารถประทับตราจอดรถได้ ท่ หี น้ าบริเวณงาน
Q: หากจัดกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออะไรได้ บ้าง?
A: สาหรั บกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใช้ พืน้ ที่ของหอศิลปกรุ งเทพฯ หอศิลปกรุ งเทพฯ จะประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางเว็บไซต์
www.bacc.co.th และ www.facebook.com/baccpage และสื่อดิจิทัลภายในอาคารของหอศิลปกรุ งเทพฯ ที่บริเวณชัน้ 1 และ ชัน้ 3 ส่ วนนี ้
เป็ นบริการจากทางหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ มีค่าใช้ จ่ายใดๆ แต่ ท่านต้ องส่ งข้ อมูลให้ ฝ่ายกิจกรรมเครื อข่ าย ภายในระยะเวลาที่ได้ รับการ
แจ้ งในเอกสารตอบรั บ ซึ่งฝ่ ายกิจกรรมเครื อ ข่ ายจะเป็ นผู้ ดาเนินการประสานในรายละเอียดกั บ ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ของหอศิลป
กรุงเทพฯ ในลาดับต่ อไป
Q: สามารถใช้ แบนเนอร์ ขนาดใหญ่ ด้านหน้ าอาคาร และการแขวนแบนเนอร์ จากชัน้ 5 ลงมาที่ชัน้ 1 ได้ หรือไม่ ?
A: แบนเนอร์ ขนาดใหญ่ ด้านหน้ าอาคารหอศิลปกรุ งเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ ไว้ สาหรั บการประชาสัมพันธ์ นิทรรศการหลักของหอศิลป
กรุ งเทพฯ สาหรั บการแขวนแบนเนอร์ จุดต่ างๆ หอศิลปกรุ งเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากหอศิลปกรุ งเทพฯ มีหน่ วยงานต่ างๆ เข้ ามา
จัดกิจกรรมจานวนมาก จึงมีความจาเป็ นต้ องพิจารณาความเหมาะสมสวยงามในภาพรวมของอาคารสถานที่เป็ นสาคัญ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่ อฝ่ ายกิจกรรมเครือข่ าย
โทร 02 214 6630-8 ต่ อ 526 และ 534 แฟกซ์ 02 214 6639 อีเมล: artnetwork@bacc.or.th

