
 
 

โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) 

ความเปนมา 

             ตามท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนศิลปนท้ังรุนใหมและรุนเกา 

รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสามารถทางดานศิลปะโดยไมจํากัดสาขา ใหไดมีพ้ืนท่ีในการแสดงผลงานศิลปะเพ่ิมข้ึน แตเน่ืองจาก

พ้ืนท่ีสวนกลางในการจัดแสดงผลงานน้ัน มีองคกรตางๆ หมุนเวียนกันมาใชพ้ืนท่ีตอเน่ืองตลอดเวลา หอศิลปกรุงเทพฯ จึงริเริ่มจัดทํา

โครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) เพ่ือเปดพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะเพ่ิมข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน โดย

ใช พ้ืนท่ีโซนอารตฮับ (artHUB) ณ ช้ัน 2 ของหอศิลปกรุงเทพฯ จํานวน 3 หองยอย ซึ่งเดิมเปนพ้ืนท่ีสําหรับรานคา 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใหท้ังศิลปนและบุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสในการจดัแสดงและนําเสนอผลงานศิลปะสูสาธารณชนมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสชมนิทรรศการศิลปะท่ีหลากหลาย                                                            

3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดแสดงนิทรรศการศลิปะใหมีระดับเทียบเทามาตรฐานสากลยิ่งข้ึน   

4. เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธโครงการศิลปะของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธการเปดรับผลงานเขารวมโครงการและเปดใหดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครเขารวมโครงการไดในเดือน

มกราคม โดยผูท่ีสนใจเขารวมโครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) สามารถยื่นแบบฟอรมใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการขอรับพิจารณา ไดตั้งแตวันท่ี 1 - 31 มีนาคม ของทุกป โดยสามารถยื่นเอกสารดวยตนเองไดท่ีสํานักงาน  

ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ในเวลาทําการ วันอังคาร - วันเสาร ตั้งแตเวลา  

10.00 - 18.00 น. หรือทางไปรษณีย โดยสงเอกสารพรอมวงเล็บมุมซองวา (People’s Gallery) มาท่ี 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

2. สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงาน จะมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery)  

ไดแตงตั้งใหเปนผูพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติโดยผูทรงคุณวุฒิถือเปนท่ีสิ้นสุด 

3. โครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) จะประกาศรายช่ือนิทรรศการท่ีผานการพิจารณาในเว็บไซตของหอศิลป

กรุงเทพฯ (www.bacc.or.th) ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป  

 



 
 

4. นิทรรศการท่ีผานการพิจารณา ทางโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) จะมีหนังสือแจงยืนยันอยางเปน

ทางการอีกครั้ง  

5. นิทรรศการท่ีไมผานการพิจารณาในปท่ีสงใบสมัคร สามารถติดตอขอรับเอกสารคืนไดท่ีสํานักงาน ช้ัน 6 หอศิลปกรุงเทพฯ 

ในเวลาทําการ วันอังคาร - วันเสาร เวลา 10.00 - 18.00 น. ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคมของปท่ีสงใบสมัคร 

(กรุณานัดหมายลวงหนา) และสามารถเสนอผลงานชุดอ่ืนหรือชุดเดิมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมไดในเดือนมีนาคมในปถัดไป 

 

เอกสารสําหรับประกอบการพิจารณาผลงาน มีดังนี้ 

1. แบบฟอรมใบสมัคร                                                                                                                                         

2. ประวัติศลิปน                                                                                                                             

3. แฟมผลงานชุดท่ีจะนํามาจดัแสดง (โปรดจัดทําเปนแฟมเอกสารพิมพ 4 สี ขนาด A4)                                                           

4. ไฟลภาพผลงาน พรอมระบุรายละเอียดขอมูลผลงานทุกช้ินท่ีจะนํามาจัดแสดง (ไฟล JPG)                                                       

5. คลิปวิดีโอ (เฉพาะผลงานประเภทวิดีโออารต)                                                                        

6. สูจิบัตรการแสดงผลงานท่ีผานมา (ถามี)                                                                                                                                                                                                                                                   

หมายเหตุ : โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอรมใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาท่ีถูกตองและครบถวนตามท่ีระบุไว และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ขอกําหนดตางๆ ตาม

ความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบกอนลวงหนา 

 

เง่ือนไขการเขารวมโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery)  

1. ผลงานท่ียื่นเขารับการพิจารณาตองมีเน้ือหาท่ีไมสุมเสี่ยงตอความขัดแยงทางเช้ือชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม 

2. ผลงานผูสงสมัครเขารับการพิจารณา ตองเปนผลงานท่ีผูสมัครเปนผูคิดสรางสรรคดวยตนเอง ตองไมลอกเลียนแบบ หรือ

ดัดแปลงผลงานศิลปะมาจากศิลปนทานอ่ืน หรือละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานศิลปะของผูอ่ืน หากคณะกรรมการตรวจพบ หรือ

รับทราบ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพิจารณาผลงานดังกลาว พรอมตัดสิทธ์ิการสงผลงานเขารวมโครงการเปนเวลา 3 ป 

กรณีตรวจพบ หรือรับทราบภายหลัง ซึ่งอยูในระหวางการจัดแสดง ขอสงวนสิทธ์ิในการยุติการจัดแสดงในทันที โดย

เจาของผลงาน ไมมีสิทธ์ิในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ กับหอศิลปกรุงเทพฯ ท้ังสิ้น 

หากผลงานท่ีจัดแสดงถูกรองทุกข ฟองรอง และ/หรือ ดําเนินคดีภายใตบทบัญญัติกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวของ ผูจัดแสดงตอง

เปนผูรับผิดชอบเพียงฝายเดียว 



 
 

3. นิทรรศการท่ีไดรับการอนุมัติจัดแสดง ทางโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธ์ิมิใหผูจัด

ดําเนินการประชาสัมพันธงานลวงหนา จนกวาจะมีการตกลงและสรุปรายละเอียดงานรวมกันจนเสร็จสมบูรณ เพ่ือปองกัน

ความผิดพลาด หากมีการประสัมพันธลวงหนากอนไดรับอนุญาต ทางโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) 

อาจมีการพิจารณายกเลิกนิทรรศการน้ันๆ 

4. นิทรรศการท่ีไดรับการอนุมัติจะมีระยะเวลาจัดแสดงผลงานโดยประมาณไมเกิน 30 วัน รวมเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน 

5. นิทรรศการท่ีไดรับการอนุมัติจะมีคาใชจายในการใชพ้ืนท่ี ดังน้ี  

5.1 คาประกันความเสียหายของพ้ืนท่ี จํานวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% แลว) ตอ 1 หองจัดแสดง  

(ไดรับคืนหลังจากจบนิทรรศการเต็มจํานวน กรณีท่ีไมเกิดความเสียหายใดๆ) 

5.2 หากมีการจําหนายผลงานระหวางการจัดแสดง ทางโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอเก็บเงิน

จํานวนรอยละ 20 จากรายไดการจําหนายผลงาน เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ  

6. การสงมอบผลงานท่ีตกลงซื้อขายกันเรียบรอยแลวน้ัน จะตองสงมอบผลงานหลังจบนิทรรศการแลวเทาน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือความ

เปนระเบียบเรียบรอยในการจัดนิทรรศการ 

7. เพ่ือเปดโอกาสใหศิลปนทานอ่ืนไดใชพ้ืนท่ีโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ศิลปนท่ีไดรับการอนุมัติในแต

ละป จะตองเวนระยะการยื่นเอกสารและผลงานเพ่ือรับพิจารณาอยางนอย 2 ป นับตั้งแตวันท่ีจัดแสดงนิทรรศการครั้ง

ลาสุดเสร็จสิ้นลง จึงจะมีสิทธ์ิยื่นใบสมัครเขารับการพิจารณาครั้งตอไปได 

8. หลังจากไดรับอนุมัติแลว ศิลปนตองเปนผูดําเนินการการติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการเองท้ังหมด โดยใหเปนไปตาม

กฎระเบียบของโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ซึ่งจะไดรับพรอมกับเอกสารตอบรับการเขาใชพ้ืนท่ีอยาง

เปนทางการ 

9. ในกรณีท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ มีองคกร หรือ หนวยงาน เปนผูสนับสนุนหลักโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) 

ในปน้ันๆ ขอสงวนสิทธิมิใหศิลปนผูเขารวมโครงการจัดหาองคกร หรือ หนวยงานผูสนับสนุนอ่ืน ท่ีมีลักษณะกิจการใน

รูปแบบเดียวกันกับผูสนับสนุนหลักของโครงการฯ เปนผูสนับสนุนในนิทรรศการน้ันอีก 

10. ตลอดชวงระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ ทางผูจัดตองจัดหาผูดูแลนิทรรศการอยางนอยวันละ 1 คน เพ่ือทําหนาท่ีดูแล

และใหขอมูลนิทรรศการกับผูเขาชมงานตลอดเวลาเปดทําการของหอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งแตวันอังคาร - วันอาทิตย  

เวลา 10.00 - 21.00 น. 

11. เตรียมขอมูลและรูปภาพนิทรรศการ เพ่ือใหหอศิลปกรุงเทพฯ นํามาจัดทําฐานขอมูลและรวมเลมเปน E-Catalogue 

ประจําปโครงการ โดยจดัทําขอมูลนิทรรศการ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และสงขอมูลพรอมรูปภาพใหผู

ประสานงาน People’s Gallery ลวงหนาตามกรอบระยะเวลาท่ีตกลงกันไว 

 



 
 
ขอปฏิบัติในการติดต้ังและร้ือถอนนทิรรศการ 

1. โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) จะระบุวันท่ีติดตั้ง จัดแสดง และจัดเก็บผลงานไวในเอกสารตอบรับ หาก

ศิลปนมีความประสงคจะปรบัเปลีย่นวันท่ีติดตั้ง จัดแสดง และจัดเก็บผลงาน รวมถึงกําหนดการพิธีเปดนิทรรศการ ตองแจง

ใหทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน และตองไดรับการยืนยันจากผูประสานงานโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s 

Gallery) กอนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได 

2. ตลอดระยะเวลาการติดตั้งและรื้อถอนผลงาน ศิลปนและทีมงานทุกคนตองติดบัตร “ติดตั้งงาน” โดยนําบัตรประชาชนมา

แลกบัตร “ติดตั้งงาน” ไดท่ีหองเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีช้ัน 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการเขา

ออกพ้ืนท่ีและความปลอดภัยของผลงาน  

3. โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) จะจัดอุปกรณไฟสองสวางผลงานไวใหในแตละพ้ืนท่ี หากผูจัดตองการไฟ

เพ่ิมเติม หรือตองการไฟประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจัดไวให ผูจัดตองจัดเตรียมมาเอง โดยตองแจงความประสงคลวงหนา

กอนวันติดตั้งอยางนอย 15 วัน 

4. การติดตั้งและรื้อถอน สามารถดําเนินการไดตามวันเวลาท่ีระบุไวในเอกสารตอบรับ กรณีมีการติดตั้งหรือรื้อถอนท่ี

กอใหเกิดเสียงดังรบกวน ขอความรวมมือใหดําเนินการติดตั้งหรือรื้อถอนภายหลังเวลา 21.00 น. เปนตนไป โดยตองแจง

เจาหนาท่ีใหทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

5. หามเจาะพ้ืน เสาอาคาร และเพดานหองเด็ดขาด  

6. การเจาะผนังเพ่ือแขวนหรือยึดผลงานศิลปะ หรือเปลี่ยนสีผนังสามารถกระทําได แตหลังจบนิทรรศการตองซอมแซม

ปรับปรุงใหกลับสูสภาพเดิม   

7. ขอความรวมมือในการสงแบบแปลนและแผนการติดตั้งผลงานลวงหนาตามระยะเวลาท่ีตกลงกันไว หากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ จะตองแจงใหทราบลวงหนา  

8. โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอสงวนสิทธ์ิใหจัดแสดงนิทรรศการภายในพ้ืนท่ีของหองท่ีจัดใหเทาน้ัน 

ไมอนุญาตใหนําวัสดุมาจัดแสดงภายนอกหอง รวมถึงไมอนุญาตใหใชวัสดุท่ีมีการแปรสภาพ หรือมีกลิ่นรบกวน หรือสุม

เสี่ยงตอความเสียหายของพ้ืนท่ีมาจัดวางในพ้ืนท่ี 

9. หามสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดระหวางเวลาการติดตั้งและรื้อถอน (หากตองการสูบบุหรี่โปรดใชบริการพ้ืนท่ีท่ีหอ

ศิลปกรุงเทพฯ จัดไวใหภายนอกอาคารเทาน้ัน) 

10. ขอความรวมมือในการแตงกายสุภาพเรียบรอยและรัดกุมปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอน 

11. หลังจบนิทรรศการศิลปนตองปรับปรุงสภาพหองใหอยูในสภาพสมบูรณเรียบรอยเหมือนเดิม กรณีหองเกิดความเสียหาย

หรือปรับปรุงไมเรียบรอย ทางโครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) ขอหักเงินประกันพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ

ซอมแซมปรับปรุงตามคาใชจายจริง 



 
 
ชวงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ 

1. ผลงานทุกช้ินท่ีนํามาจัดแสดง ตองจัดแสดงตลอดตามวันเวลาท่ีจัดแสดงนิทรรศการ หากมีการซื้อขายผลงาน ขอใหสงมอบ

แกผูซื้อภายหลังเสร็จสิ้นการจัดแสดงนิทรรศการแลวเทาน้ัน 

2. แตละนิทรรศการตองมีผูดูแลนิทรรศการอยางนอย 1 คนตอวัน ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ 

3. โครงการพีเพิลส แกลเลอรี (People’s Gallery) และหอศิลปกรุงเทพฯ สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผลงานในทุกกรณ ี

การดูแลนิทรรศการ 

1. ศิลปนตองเปนผูจัดหาผูดูแลประจาํนิทรรศการอยางนอย 1 คนตอ 1 วัน เพ่ือทําหนาท่ีดูแลนิทรรศการตลอดระยะเวลาการ

จัดแสดง ตามเวลาทําการของหอศิลปกรุงเทพฯ (วันอังคาร - วันอาทิตย เวลา 10.00 - 21.00 น.) โดยมีหนาท่ี ดังน้ี 

1.1 ทําหนาท่ีตรวจสภาพหอง ตรวจสภาพผลงาน กรณีมคีวามผิดปกตหิรือชํารุด จะตองประสานงานศิลปนและแจงให

เจาหนาท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ทราบทันที 

1.2 ทําหนาท่ีเปด ปด และดูแลอุปกรณในนิทรรศการ เชน โปรเจกเตอร เครื่องเลนดีวิดี เครื่องเสยีง ฯลฯ 

1.3 ทําหนาท่ีจดบันทึกสถิตผิูเขาชม (เอกสารจาก People’s Gallery) 

1.4 สามารถอธิบายใหขอมูลผลงานและนําชมนิทรรศการไดเปนอยางด ี

1.5 ทําหนาท่ีจําหนายสูจิบัตรหรือสินคาท่ีระลึก (ถามี) 

1.6 ทําหนาท่ีรับจองและจาํหนายผลงาน (กรณีท่ีมีการจําหนายผลงาน) 

2. โครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) จะจัดหาโตะและเกาอ้ีใหผูดูแลนิทรรศการท่ีบริเวณดานหนาหองท่ีจัด

นิทรรศการ โดยขอความรวมมือดแูลและจัดโตะใหเรียบรอย สิ่งของตางๆ ท่ีไมเก่ียวของกับนิทรรศการ ขอความรวมมือ

เก็บใหเรียบรอยและมิดชิด  

3. ขอความรวมมืองดรับประทานอาหารบรเิวณโตะท่ีน่ัง ในกรณีพักรับประทานอาหารหรือเขาหองนํ้า ตองนําปายพักท่ีทาง

โครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) เตรียมไวให มาวางไวดวย 

4. ผูดูแลนิทรรศการตองแตงการสุภาพเรียบรอยและไมดื่มแอลกอฮอลระหวางการทํางาน และในบรเิวณจัดแสดงงาน

ตลอดจนจบนิทรรศการ อนุโลมใหเฉพาะในวันท่ีมีพิธีเปดนิทรรศการเทาน้ัน 

 

 

 

 

 



 
 
การจัดทําสิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ 

1. เพ่ือคงไวซึ่งมาตรฐานในการจัดแสดงผลงาน ทุกนิทรรศการตองจัดทําโปสเตอร ปายอธิบายแนวคิดของนิทรรศการ (Wall 

Text) และปายอธิบายขอมูลผลงาน (Caption) ตามรูปแบบท่ีโครงการพีเพิลส แกลเลอร ี(People’s Gallery) กําหนดไว  

2. ในการผลติสื่อสิ่งพิมพทุกชนิด ขอความรวมมือสงขอมูลและอารตเวิรคใหเจาหนาท่ี People’s Gallery ตรวจสอบกอนสั่ง

ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธทุกครั้ง 

3. สามารถจําหนายสูจิบัตรและของท่ีระลึกของนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยู โดยไมมีการหักเปอรเซ็นตแตอยางใด 

 

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

1. โปรดจดัทําขอมูลเพ่ือการประชาสมัพันธนิทรรศการท้ัง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และจดัสงขอมูลใหผู

ประสานงาน People’s Gallery ลวงหนาตามกรอบระยะเวลาท่ีตกลงกันไว 

2. ขอความรวมมือในการสงขอมูล ภาพผลงาน อารตเวิรค และเอกสารสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใหผูประสานงาน People’s 

Gallery ตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพรประชาสมัพันธนิทรรศการ 

 

วิธีการทําและติดต้ังปายอธิบายขอมูลผลงาน (Caption)  

1. ใหเลือกใชขนาดตามท่ีกําหนดให ขนาดใดขนาดหน่ึง ใหมีรูปแบบเหมือนกันท้ังนิทรรศการเทาน้ัน (ตามตัวอยางดานลาง)  

2. รายละเอียดของ Caption เรียงตามน้ี 

2.1 ช่ือศิลปน (ไทย/อังกฤษ) 

2.2 ช่ือผลงาน 

2.3 ขนาดเปนหนวยเซนติเมตร (กวาง ยาว สูง) 

2.4 เทคนิคผลงาน 

2.5 สรางในป 

2.6 สมบัติของ 

3. รูปแบบอักษรใหใชตัวอักษร DIN, Dindan และ DB soda X เทาน้ัน  

(อนุญาตใหใชเฉพาะงานท่ีจัดแสดงในหอศิลปกรุงเทพฯ)    

4. ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองใชสีดํา (ภาษาไทย สดีํา = 100% ภาษาอังกฤษ สีดํา = 70%) 

5. ระยะหางจากขอบบนและดานขางตองมีระยะเทากันท้ังขนาด S, M, L ตามท่ีกําหนดไว 

6. ในกรณตีัวอักษรมีจํานวนเกินขนาดของ Caption 1 ช้ิน ตองทําเพ่ิมข้ึนมาตามจาํนวนท่ีตองการ แตตองเปนขนาดเดียวกัน

เทาน้ัน 



 
 

7. ตองใชโฟมอัดสีขาวรองดานหลัง Caption ทุกช้ิน   

8. Caption ทุกช้ินตองมีความสูงจากพ้ืนเทากัน 

9. ตองสงไฟลอารตเวิรคของ Caption ใหเจาหนาท่ีตรวจกอนติดตั้งงานอยางนอย 3 วัน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 

 

ตัวอยาง Caption ไซส S 

ขนาด 9 x10 ซม. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอยาง Caption ไซส M 

ขนาด 10 x 21.5 ซม. 

 
 

 

 

 



 
 

ตัวอยาง Caption ไซส L 

ขนาด19 x 22.5 ซม. 

 
 

 

 



 
 
วิธีการจัดทําโปสเตอร 

1. ตําแหนงตราสัญลักษณ (โลโก) ของ People’s Gallery ตองจัดวางใหอยูมุมซายบนเทาน้ัน ยกเวนภาพประกอบในการทํา

โปสเตอรเปนภาพพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตําแหนงโลโกของ 

People’s Gallery จะตองเปลี่ยนไปวางใตภาพบริเวณมุมซายลาง รวมถึงช่ือนิทรรศการและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีตองปรับ

ไปอยูใตภาพ  

2. จัดทําเปน 2 ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอมูลดังตอไปน้ี 

2.1 ช่ือนิทรรศการ 

2.2 ช่ือศิลปน 

2.3 วันเวลาและสถานท่ีจัดนิทรรศการ 

2.4 เบอรโทรศัพทติดตอสําหรับสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม                                                                                                                                                            

หมายเหตุ : สามารถใชแบบอักษรไดตามความเหมาะสม ขอความรวมมือสงอารตเวิรคใหเจาหนาท่ี People’s Gallery 

ตรวจสอบความถูกตองกอนสงผลิต 

 

การเตรียมงานพิธีเปดนิทรรศการ 

1. ขอความรวมมือแจงวันและเวลาการจัดพิธีเปดนิทรรศการลวงหนากับเจาหนาท่ีเพ่ือความสะดวกเรียบรอยในการ

ประสานงานสวนตางๆ 

2. การจัดพิมพบัตรเชิญและการสงบัตรเชิญประธานในพิธีเปด เชิญแขก หรือเชิญสื่อ เปนความรับผิดชอบของผูจัด 

3. การจัดหาพิธีกร เจาหนาท่ีลงทะเบียน และเอกสารลงทะเบียนตางๆ เปนความรับผิดชอบของผูจัด 

4. อาหารท่ีนํามาจัดเลี้ยง ขอความรวมมือใหเปนอาหารท่ีปรุงเสร็จพรอมทานและไมมีกลิ่นแรง  

5. การเสิรฟเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล หามเสิรฟใหนักเรียนนักศึกษา ขาราชการท่ีใสชุดเครื่องแบบ และเยาวชนอายุต่ํากวา 18 

ป และตองควบคุมปริมาณเพ่ือมิใหเกิดสุมเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  

6. การจัดเลี้ยงตองแลวเสร็จกอนเวลา 21.00 น. (หอศิลปกรุงเทพฯ ปดทําการ เวลา 21.00 น.) 

 

ผูจัดนิทรรศการรับทราบเง่ือนไขของโครงการตามรายละเอียดในขางตนแลว จึงไดลงลายชื่อไวเปนหลักฐานทายเอกสารนี้ 

(โปรดสงสําเนาเอกสารฉบับนี้กลับมายังหอศิลปกรุงเทพฯ ทางโทรสาร 02-214 6639 หรือสแกนเอกสารสงกลับมายังอีเมลผู

ประสานงาน email :  pichairat.m@bacc.or.th)   

 

                                                                           (ลงช่ือ) .........................................................................  

                              (………………………………………….) 


