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การขอใช้สถานที่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ยินดีบริการพืน้ท่ีส าหรับหน่วยงานองค์กรท่ีมีความประสงค์จดักิจกรรมศิลปวฒันธรรม
ต่างๆ อาทิ งานแถลงข่าว บรรยาย สมัมนา ประชุม การจดัฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี การแสดงละคร และการจดันิทรรศการขนาดย่อย โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัพืน้ท่ีและการให้บริการ ดงันี ้

พืน้ที่และการรองรับผู้ร่วมกิจกรรม 
ลานกิจกรรม 
พืน้ท่ีลานโล่งด้านหน้าอาคาร ขนาด 1,000 ตารางเมตร รองรับผู้ ร่วมกิจกรรม 500 - 700 คน 
โถงชัน้ L 
พืน้ท่ีขนาด 520 ตารางเมตร เหมาะส าหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตัิการ หรือการจดันิทรรศการขนาดย่อย 
รองรับผู้ ร่วมกิจกรรม 100 - 200 คน 
โถง ชัน้ 1 
พืน้ท่ีขนาด 180 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการจดันิทรรศการขนาดย่อย รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน 
ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 1 
พืน้ท่ีขนาด 350 ตารางเมตร เหมาะส าหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตัิการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร 
รองรับผู้ ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 - 200 คน 
ผนังโค้ง ชัน้ 3 - 4 – 5 
ผนงัโค้งสงู 2.50 เมตร ท่ีบริเวณชัน้ 3 – 4 – 5 ความยาวของผนงัแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชัน้ เหมาะส าหรับการจดันิทรรศการภาพถ่าย  
ห้องสตูดโิอ ชัน้ 4  
พืน้ท่ีขนาด 380 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการจดัการแสดงละคร นิทรรศการ การแสดงดนตรี รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน  
ห้องออดทิอเรียม ชัน้ 5 
พืน้ท่ีขนาด 270 ตารางเมตร เหมาะส าหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงข่าว การบรรยาย การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร การ
จดัฉายภาพยนตร์ (DVD) มีท่ีนัง่ลกัษณะลาดลงจ านวน 220 ท่ีนัง่ 
ห้องประชุม 401 ชัน้ 4 
พืน้ท่ีขนาด 70 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาขนาดย่อย รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 
ห้องประชุม 402 ชัน้ 4 
พืน้ท่ีขนาด 27 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาขนาดย่อย รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน 
ห้องประชุม 501 ชัน้ 5 
พืน้ท่ีขนาด 80 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาขนาดย่อย รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 
ห้องประชุม 502 ชัน้ 5 
พืน้ท่ีขนาด 40 ตารางเมตร เหมาะส าหรับการประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาขนาดย่อย รองรับผู้ ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน 
People’s Gallery ชัน้ 2 
เป็นพืน้ท่ีส าหรับจดัแสดงนิทรรศการขนาดย่อย เปิดรับเอกสารเพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครัง้ คือเดือนมีนาคม และตลุาคมของทกุปี โปรดดขู้อก าหนดการ
ขอใช้พืน้ท่ี People’s Gallery 
หมายเหตุ: พืน้ท่ีห้องนิทรรศการ ชัน้ 7 - 8 - 9 ไม่เปิดรับเอกสารขอใช้พืน้ท่ี 

 
ขัน้ตอนการขอใช้สถานที่ 

1. ส่งจดหมายจากหน่วยงานหรือองค์กรของท่านหรือบุคคล  เรียนถึง ผู้อ านวยการหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ระบุรายละเอียดท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณา ได้แก ่ช่ือกิจกรรม วนัเวลาท่ีจดักิจกรรม ก าหนดการ แนบเอกสารโครงการและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา เช่น กรณีเป็นงานละคร ขอให้แนบเร่ืองย่อและบทละครฉบบัเตม็ กรณีเป็นนิทรรศการขอให้แนบแฟ้มผลงานชุดท่ีจะน ามาจดัแสดง ระบุ
จ านวน ขนาด เทคนิคสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมระบุช่ือ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมลของผู้ติดต่อประสานงานให้ชดัเจน เพ่ือการประสานงาน
กลบั 
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2. ดาวน์โหลด ‘แบบฟอร์มการขอใช้สถานท่ีฯ’ จาก http://www.bacc.or.th/content/space-using.html หรือจากเคาท์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 5 

กรอกให้ครบถ้วน และแนบมากบัจดหมายของทา่น หอศลิปกรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการย่ืนเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัจดักิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
45 วัน และไม่มากกว่า 6 เดือน เพ่ือการตดิตอ่ประสานงานรายละเอียดในขัน้ตอนตอ่ไป 

3. ส่งเอกสารขอใช้สถานท่ีฉบบัจริง โดยตรงท่ีฝ่ายธุรการ ส านกังานหอศิลปกรุงเทพฯ ชัน้ 6 วนัองัคาร - วนัเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือทาง
ไปรษณีย์ท่ี หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

4. เม่ือหอศิลปกรุงเทพฯ ได้รับเอกสารการขอใช้สถานท่ีแล้ว ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายจะเป็นผู้ตรวจเช็คพืน้ท่ี ลกัษณะกิจกรรมท่ีขอใช้ เสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจารณา กรณีข้อมลูไม่ครบถ้วน ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายจะประสานงานมายงัผู้ขอใช้สถานท่ีตามช่ือ เบอร์โทร และ อีเมลล์ ท่ีระบใุนเอกสาร 
หมายเหตุ : หอศลิปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีต่างๆ ดังนี ้
1. พจิารณาเอกสารที่ส่งฉบับจริงด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์เท่านัน้ 
2. ไม่พจิารณาเอกสารที่ขอใช้พืน้ท่ีนอกวันและเวลาเปิดให้บริการ 
3. การปรับเปล่ียนหรือยกเลิกการใช้พืน้ท่ีที่ได้อนุมัตแิล้ว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิยอย่างหลีกเล่ียงมิได้ 

 
ค าถามที่พบบ่อย 
Q: ต้องการเช็คพืน้ท่ีและวันว่างของหอศลิปกรุงเทพฯ สามารถท าได้หรือไม่? 
A: หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเช็ควันว่างเพ่ือความเรียบร้อยในการด าเนินงาน ทัง้นีเ้ม่ือหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้ส่ง
เอกสารมายังหอศิลปกรุงเทพฯ ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายจะท าการเช็คพืน้ที่และความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมของท่าน  หากกิจกรรม
ของท่านเหมาะสมแต่พืน้ท่ีไม่ว่าง หอศลิปกรุงเทพฯ จะประสานรายละเอียดกับท่านในล าดับต่อไป 
Q: การใช้พืน้ท่ีของหอศลิปกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? อย่างไร? 
A: การใช้พืน้ท่ีของหอศลิปกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายดังนี;้ 
1.ค่าประกันการใช้พืน้ท่ี (ได้รับคืนภายหลังจบกิจกรรมตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่การเงินระบุในเอกสาร เงนิสดเท่านัน้) 
2. ค่าบริจาคใช้พืน้ท่ี (อัตราตามลักษณะประเภทหน่วยงานของท่าน จ านวนพืน้ท่ี และจ านวนวันท่ีใช้จัดกิจกรรม) 
3. ค่ายืมใช้อุปกรณ์ (อัตราตามจ านวนและประเภทของอุปกรณ์ที่ขอยืมใช้) 
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ (กรณีมีการตดิตัง้ - ถอดถอนงาน เกินเวลาให้ท าการปกติ) 
รายได้จากค่าใช้จ่ายในการใช้พืน้ท่ีจะน าเข้ามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมของหอศิลป
กรุงเทพฯ และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการต่อไป 
Q: ต้องการขอใช้พืน้ท่ีจัดกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถท าได้หรือไม่? 
A: หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมิได้เป็นองค์กรแสวงหาผลก าไร บริหารงานโดยมูลนิธิหอศลิปฯ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ของหอ
ศิลปกรุงเทพฯ จึงมิได้มีอัตราเพื่อแสวงหาผลก าไร การช าระค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดจึงเป็นการร่วมกันสร้างให้องค์กรแห่งนีมี้ความ
เข้มแข็งยั่ งยืน สามารถเปิดบริการให้ความรู้และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมได้ต่อไป 
Q: หอศลิปกรุงเทพฯ ใช้เวลานานเท่าใดในการพจิารณาเร่ืองและตอบกลับ? 
A: โดยปกติจะใช้เวลา 1 - 2 สัปดาห์ ส าหรับการประสานงานในเบือ้งต้น พิจารณาเร่ือง และด าเนินการด้านเอกสาร แต่เน่ืองจากมี
เอกสารขอใช้พืน้ที่ เป็นจ านวนมากอาจท าให้การท างานมีความล่าช้า แต่ทางฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ จะติดต่อ
ประสานกลับในเบือ้งต้นไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน ดังนัน้ผู้ขอใช้พืน้ท่ีควรเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และอย่า
ลืมระบุช่ือ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สะดวกส าหรับการตดิต่อประสานงาน 
Q: กิจกรรมแบบไหนท่ีหอศลิปกรุงเทพฯ พจิารณาอนุมัตใิห้จัดกิจกรรมได้? และกิจกรรมแบบใดที่ไม่ผ่านการอนุมัตใิช้พืน้ที่? 
A: หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับงานศิลปวัฒนธรรม ทัง้นี ้
เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหอศลิปกรุงเทพฯ เป็นส าคัญ 
Q: ต้องการขอจัดงานแต่งงาน งานเลีย้งรุ่น หรืองานจัดเลีย้งอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีหอศลิปกรุงเทพฯ ได้หรือไม่? 
A: ขออภัย ขณะนีห้อศลิปกรุงเทพฯ ไม่เปิดให้บริการพืน้ท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี ้
Q: หอศลิปกรุงเทพฯ มีบริการรับจัดเลีย้งหรือไม่? 
A: ขณะนีห้อศลิปกรุงเทพฯ ยังไม่มีบริการรับจัดเลีย้ง หน่วยงานที่ได้รับอนุมัตพิืน้ท่ีในการจัดกิจกรรมสามารถจัดหาจากภายนอกได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
Q: หากต้องการถ่ายท าภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา หรือละครทีวี สามารถท าได้หรือไม่? 
A: สามารถส่งจดหมายเรียนถึง ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดในการถ่ายท า แนบเร่ืองย่อ บท 
แผ่นเรียบเรียงฉาก (Storyboard) รายช่ือนักแสดงและทีมงานจ านวนนักแสดงและทีมงาน เพื่อพจิารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม ซึ่ง
วันเวลาที่หอศลิปกรุงเทพฯ จะพจิารณาให้ถ่ายท าได้จะเป็นวันจันทร์ ซึ่งหอศลิปกรุงเทพฯ ปิดให้บริการ 
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Q: หากต้องการถ่ายท ารายการต่างๆ เพื่อน าเสนอเก่ียวกับกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งด าเนินงานโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ต้องท า
อย่างไร? 
A: สามารถส่งจดหมายเรียนถงึ ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุว่าท่านเป็นส่ือจากหน่วยงานใด ต้องการถ่าย
ท ากิจกรรมหรือนิทรรศการใด วันเวลาที่ต้องการเข้ามาถ่ายท าและประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 501 
Q: หากต้องการถ่ายท าร้านค้า artHUB ของหอศลิปกรุงเทพฯ ต้องท าอย่างไร? 
A: สามารถส่งจดหมายเรียนถงึ ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุว่าท่านเป็นส่ือจากหน่วยงานใด ต้องการถ่าย
ร้านค้าใน artHUB ร้านใด วันเวลาที่ต้องการเข้ามาถ่ายท าและประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 501 
Q: เป็นนิสิตนักศกึษาต้องการขอข้อมูลเก่ียวกับหอศลิปกรุงเทพฯ บันทกึภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อการศกึษาต้องท าอย่างไร? 
A: สามารถส่งจดหมายจากสถาบันการศึกษา เรียนถึง ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดว่าเป็น
นิสิตนักศกึษาจากสถาบันใด ภาควชิาสาขาใด ต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และระบุข้อมูลท่ีต้องการ โดยสามารถประสานงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากฝ่ายการศกึษา โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 
Q: ต้องการฝึกงาน หรือเป็นอาสาสมัครช่วยงานในกิจกรรมและนิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดได้หรือไม่? และต้องท าอย่างไร? 
A: สามารถส่งจดหมายเรียนถงึ ผู้อ านวยการหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดว่าเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน
ใด ภาควชิาสาขาใด ต้องการฝึกงาน เป็นอาสาสมัคร หรือบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด และท าช่วงใด โดยสามารถประสานงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากฝ่ายธุรการ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 524 
Q: ต้องการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ หรือในเวลา 8.00 - 24.00 น. สามารถท าได้หรือไม่? 
A: หอศลิปกรุงเทพฯ เปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.00 น. จึงขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณากิจกรรมท่ีก าหนด
จัดในวันและเวลาที่สอดคล้องกับเวลาเปิดให้บริการตามปกติ 
Q: ต้องการขอเชิญหอศลิปกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร ต้องท าอย่างไร? 
A: สามารถส่งจดหมายเรียนถึง ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แนบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ซึ่ง
ผู้อ านวยการหอศลิปกรุงเทพฯ จะพจิารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสมต่อไป 
Q: หอศลิปกรุงเทพฯ มีที่จอดรถจ านวนเท่าใด? 
A: หอศลิปกรุงเทพฯ สนับสนุนให้ผู้มาใช้บริการหอศลิปกรุงเทพฯ ได้ใช้บริการรถสาธารณะเพื่อลดการจราจรที่ติดขัด เน่ืองจากท่ีตัง้อยู่
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ อย่างไรก็ตามหอศิลปกรุงเทพฯ มีที่จอดรถอ านวยความสะดวกส าหรับรถยนต์กว่า 100 คัน 
ส าหรับผู้ชมนิทรรศการท่ัวไปสามารถประทับตราจอดรถท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 5 ฟรี 2 ช่ัวโมง ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
สามารถประทับตราจอดรถได้ที่หน้าบริเวณงาน 
Q: หากจัดกิจกรรมท่ีหอศลิปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออะไรได้บ้าง? 
A: ส าหรับกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใช้พืน้ที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเว็บไซต์ 
www.bacc.co.th และ www.facebook.com/baccpage และส่ือดิจิทัลภายในอาคารของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่บริเวณชัน้ 1 และ ชัน้ 3 ส่วนนี ้
เป็นบริการจากทางหอศลิปกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ท่านต้องส่งข้อมูลให้ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ภายในระยะเวลาที่ได้รับการ
แจ้งในเอกสารตอบรับ ซึ่งฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายจะเป็นผู้ด าเนินการประสานในรายละเอียดกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหอศิลป
กรุงเทพฯ ในล าดับต่อไป 
Q: สามารถใช้แบนเนอร์ขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคาร และการแขวนแบนเนอร์จากชัน้ 5 ลงมาที่ชัน้ 1 ได้หรือไม่? 
A: แบนเนอร์ขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ไว้ส าหรับการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหลักของหอศิลป
กรุงเทพฯ ส าหรับการแขวนแบนเนอร์จุดต่างๆ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เน่ืองจากหอศิลปกรุงเทพฯ มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
จัดกิจกรรมจ านวนมาก จงึมีความจ าเป็นต้องพจิารณาความเหมาะสมสวยงามในภาพรวมของอาคารสถานที่เป็นส าคัญ 
 
สอบถามเพิ่มเตมิ ตดิต่อฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย 
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 526 และ 534 แฟกซ์ 02 214 6639 อีเมล: artnetwork@bacc.or.th 


