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การขอใชสถานทีข่องหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ยินดีบริการพื้นที่สําหรับหนวยงานองคกรที่มีความประสงคจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตางๆ 

อาทิ งานแถลงขาว บรรยาย สัมมนา ประชุม การจัดฉายภาพยนตร การแสดงดนตรี การแสดงละคร และการจัดนิทรรศการขนาดยอย โดยมีรายละเอียดเกีย่วกับพื้นที่

และการใหบริการ ดังนี้  

 

พ้ืนที่และการรองรับผูรวมกิจกรรม 

ลานดานหนา  

พื้นที่ลานโลงดานหนาอาคาร ขนาด 1,000 ตารางเมตร รองรับผูรวมกิจกรรม 500 - 700 คน  

โถงชั้น L  

พื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร เหมาะสําหรับกิจกรรมเสวนา การแถลงขาว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือการจัดนิทรรศการขนาดยอย รองรับผูรวม

กิจกรรม 100 - 200 คน  

โถง ชั้น 1  

พื้นที่ขนาด 180 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการจัดนิทรรศการ รองรับผูรวมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน  

มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 

พื้นที่ขนาด 100 ตารางเมตร บริเวณหนารานคา artHUB ชั้น 1 เหมาะสําหรับนทิรรศการขนาดยอย การเสวนา และการแสดงดนตรีขนาดเล็ก รองรับผูรวมกิจกรรม 

ประมาณ 20 – 30 คน 

หองอเนกประสงค ชั้น 1  

พื้นที่ขนาด 350 ตารางเมตร เหมาะสําหรับกจิกรรมเสวนา การแถลงขาว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏบิัติการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร รองรับผูรวม

กิจกรรม ประมาณ 100 - 200 คน  

ผนังโคง ชั้น 3 - 4 – 5  

ผนังโคงสูง 2.50 เมตร ที่บริเวณชั้น 3 – 4 – 5 ความยาวของผนังแตกตางกันไปในแตละชั้น เหมาะสําหรับการจัดนิทรรศการภาพถาย  

หองสตูดิโอ ชั้น 4  

พื้นที่ขนาด 380 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการจัดการแสดงละคร นิทรรศการ การแสดงดนตรี รองรับผูรวมกิจกรรมประมาณ 100 - 200 คน  

หองประชุม 401 ชั้น 4  

พื้นที่ขนาด 70 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกจิกรรมจํานวน 30 คน  

หองประชุม 402 ชั้น 4  

พื้นที่ขนาด 27 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกจิกรรมจํานวน 10 คน  

หองประชุม 501 ชั้น 5  

พื้นที่ขนาด 80 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกจิกรรมจํานวน 30 คน  

หองประชุม 502 ชั้น 5  

พื้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาขนาดยอย รองรับผูรวมกจิกรรมจํานวน 10 คน  

หองออดิทอเรียม ชั้น 5  

พื้นที่ขนาด 270 ตารางเมตร เหมาะสําหรับกจิกรรมเสวนา การแถลงขาว การบรรยาย การประชุมเชิงปฏบิัติการ การแสดงดนตรี การแสดงละคร การจัดฉาย

ภาพยนตร (DVD) มีที่นั่งลักษณะลาดลงจํานวน 220 ที่นั่ง  

หอง Friends of bacc ชั้น 6  

พื้นที่ขนาด 120 ตารางเมตร เหมาะสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ รองรับผูรวมกิจกรรม ประมาณ 50 – 100 คน 

People’s Gallery ชั้น 2  

เปนพื้นที่สําหรับจัดแสดงนิทรรศการขนาดยอย เปดรับเอกสารเพือ่พิจารณาปละ 2 คร้ัง คือเดือนมีนาคม และตุลาคมของทุกป โปรดดูขอกําหนดการขอใชพื้นที่ 

People’s Gallery  

หมายเหตุ: พ้ืนที่หองนิทรรศการ ชั้น 7 - 8 - 9 ไมเปดรับเอกสารขอใชพ้ืนที่  
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ขั้นตอนการขอใชสถานที ่

1. สงจดหมายจากหนวยงานหรือองคกรของทานหรือบุคคล เรียนถึง ผูอํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอยีดที่เปนประโยชน

ตอการพิจารณา ไดแก ชื่อกจิกรรม วันเวลาที่จัดกจิกรรม กาํหนดการ แนบเอกสารโครงการและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณา เชน 

กรณีเปนงานละคร ขอใหแนบเร่ืองยอและบทละครฉบับเต็ม กรณีเปนนิทรรศการขอใหแนบแฟมผลงานชุดที่จะนาํมาจดัแสดง ระบุจํานวน ขนาด เทคนิค

สรางสรรคผลงาน พรอมระบุชื่อ เบอรโทรศัพท โทรสาร และอีเมลของผูติดตอประสานงานใหชัดเจน เพื่อการประสานงานกลับ  

2. ดาวนโหลด ‘แบบฟอรมการขอใชสถานที่ฯ’ โดยเขาไปที่แถบ การเชาพื้นที ่บนเว็บไซตของหอศิลปกรุงเทพฯ (www.bacc.or.th) และคลิก การขอใชพื้นที่

จัดนิทรรศการและกิจกรรม หรือจากเคาทเตอรประชาสัมพันธ ชั้น 5 กรอกใหครบถวน  

3. เตรียมเอกสารรายละเอยีดโครงการ ตารางเวลาจัดกิจกรรม ในกรณีการจัดนิทรรศการ จัดสงภาพตัวอยางผลงาน พรอมรายละเอียด อาท ิจํานวนผลงาน 

ขนาด วัสดุ และ เทคนิค และแนบมากบัจดหมายและแบบฟอรมของทาน หอศิลปกรุงเทพฯ ขอความรวมมอืในการยืน่เอกสารลวงหนากอนวันจัดกิจกรรม 

ไมนอยกวา 45 วัน และไมมากกวา 6 เดือน เพื่อการติดตอประสานงานรายละเอียดในขั้นตอนตอไป  

4. สงเอกสารขอใชสถานที่ฉบับจริงโดยตรงที่ฝายธุรการ สํานกังานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร - วันเสาร เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือทางไปรษณียที่ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือถายสําเนาและสงอีเมลมายังฝายกิจกรรม

เครือขายผานทางอีเมล artsnetworkbacc@gmail.com 

5. เมื่อหอศิลปกรุงเทพฯ ไดรับเอกสารการขอใชสถานที่แลว ฝายกิจกรรมเครือขายจะเปนผูตรวจเช็คพื้นที่ ลักษณะกจิกรรมที่ขอใช เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา 

กรณีขอมูลไมครบถวน ฝายกิจกรรมเครือขายจะประสานงานมายังผูขอใชสถานที่ตามชื่อ เบอรโทร และ อีเมลล ที่ระบุในเอกสาร  

หมายเหต ุ: หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีตางๆ ดังน้ี  

1. หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาชุดเอกสารที่ครบถวนเทาน้ัน  

2. ไมพิจารณาเอกสารทีข่อใชพ้ืนที่นอกวันและเวลาเปดใหบริการ  

3. หอศิลปกรุงเทพฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการใชพ้ืนที่ที่ไดอนุมัติแลว ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยอยางหลีกเลีย่งมิได  

 

คําถามที่พบบอย  

Q: ตองการเช็คพ้ืนที่และวันวางของหอศิลปกรุงเทพฯ สามารถทําไดหรือไม?  

A: ทานสามารถติดตอเพือ่สอบถาม ประเมินความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมของทาน และตรวจสอบวันวางของพื้นที่ไดที่ฝายกิจกรรมเครือขาย    โทร 02 214 

6630 ตอ 534 หรือสงอีเมลสอบถามมาที่ artsnetworkbacc@gmail.com ทั้งนี้ฝายกิจกรรมเครือขายขอสงวนสิทธิ์ในการจองพื้นที่ จนกวาจะไดรับเอกสารที่

ครบถวน เมื่อหนวยงาน/องคกรตางๆ ไดสงเอกสารมายังหอศิลปกรุงเทพฯ ฝายกิจกรรมเครือขายจะออกเอกสารตอบรับเพื่อยืนยันการใชพื้นที ่และประสาน

รายละเอียดกับทานในลําดับตอไป 

Q: การใชพ้ืนทีข่องหอศิลปกรุงเทพฯ มีคาใชจายหรือไม? อยางไร?  

A: การใชพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีคาใชจายดังนี;้  

1. คาประกันพื้นที่ (ไดรับคืนภายหลังจบกิจกรรมตามวันและเวลาที่เจาหนาที่การเงินระบุในเอกสาร) 

2. คาบริการพื้นที่ (อัตราตามลักษณะประเภทหนวยงานของทาน จํานวนพื้นที่ และจํานวนวันที่ใชจัดกิจกรรม)  

3. คาบริการอุปกรณ (อัตราตามจาํนวนและประเภทของอปุกรณที่ขอยืมใช)  

4. คาลวงเวลาเจาหนาที่ (กรณีมีการติดต้ัง - ถอดถอนงาน เกินเวลาใหทําการปกติ)  

รายไดจากคาใชจายในการใชพื้นที่จะนาํเขามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อใชในการทํากิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ และการปรับปรุงวัสดุ

อุปกรณในการใหบริการตอไป  

Q: ตองการขอใชพ้ืนที่จัดกิจกรรมโดยไมมีคาใชจาย สามารถทําไดหรือไม?  

A: หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครมิไดเปนองคกรแสวงหาผลกําไร บริหารงานโดยมูลนิธหิอศิลปฯ คาใชจายสวนตางๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ จึงมิไดมีอัตรา

เพื่อแสวงหาผลกาํไร การชาํระคาใชจายตามที่กําหนดจึงเปนการรวมกันสรางใหองคกรแหงนี้มีความเขมแข็งยั่งยืน สามารถเปดบริการใหความรูและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไดตอไป  

Q: หอศิลปกรุงเทพฯ ใชเวลานานเทาใดในการพิจารณาเรื่องและตอบกลบั?  

A: โดยปกติจะใชเวลา 1 - 2 สัปดาห สําหรับการประสานงานในเบื้องตน พิจารณาเร่ือง และดําเนินการดานเอกสาร แตเนื่องจากมีเอกสารขอใชพื้นที่เปนจํานวนมาก

อาจทําใหการทํางานมีความลาชา ดังนัน้ผูขอใชพื้นที่ควรเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาใหครบถวน และอยาลืมระบุชื่อ เบอรโทรศัพท และอีเมล ที่สะดวก

สําหรับการติดตอประสานงาน  

Q: กิจกรรมแบบไหนที่หอศิลปกรุงเทพฯ พิจารณาอนุมัติใหจัดกิจกรรมได? และกิจกรรมแบบใดที่ไมผานการอนุมตัิใชพ้ืนที?่  

A: หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หรือกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกบังานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมเปนไปโดยสอดคลอง

กับวัตถุประสงคในการดําเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เปนสําคัญ  
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Q: ตองการขอจัดงานแตงงาน งานเลีย้งรุน หรืองานจัดเลี้ยงอ่ืนๆ ในพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ ไดหรือไม?  

A: ขออภยั ขณะนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ไมเปดใหบริการพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้  

Q: หอศิลปกรุงเทพฯ มีบริการรับจดัเลีย้งหรือไม?  

A: ขณะนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ยังไมมีบริการรับจัดเล้ียง หนวยงานที่ไดรับอนุมัติพืน้ที่ในการจัดกิจกรรมสามารถจัดหาจากภายนอกไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม  

Q: หากตองการถายทาํภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา หรือละครทีว ีสามารถทําไดหรือไม?  

A: สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอยีดในการถายทาํ แนบเร่ืองยอ บท แผนเรียบเรียงฉาก 

(Storyboard) รายชื่อนักแสดงและทีมงานจํานวนนักแสดงและทีมงาน เพื่อพิจารณาเปนกรณีตามความเหมาะสม ซ่ึงวันเวลาที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณาใหถาย

ทําไดจะเปนวันจันทร ซ่ึงหอศิลปกรุงเทพฯ ปดใหบริการ 

Q: หากตองการถายทาํรายการตางๆ เพ่ือนําเสนอเก่ียวกับกิจกรรมและนิทรรศการ ซ่ึงดําเนินงานโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ตองทําอยางไร?  

A: สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุวาทานเปนส่ือจากหนวยงานใด ตองการถายทํากจิกรรมหรือนิทรรศการใด 

วันเวลาที่ตองการเขามาถายทาํและประสานงานกับฝายประชาสัมพันธ โทร 02 214 6630-8 ตอ 501  

Q: หากตองการถายทาํรานคา artHUB ของหอศิลปกรุงเทพฯ ตองทาํอยางไร?  

A: สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุวาทานเปนส่ือจากหนวยงานใด ตองการถายรานคาใน artHUB รานใด วัน

เวลาที่ตองการเขามาถายทําและประสานงานกับฝายประชาสัมพันธ โทร 02 214 6630-8 ตอ 501  

Q: เปนนิสิตนักศึกษาตองการขอขอมลูเก่ียวกับหอศิลปกรุงเทพฯ บันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือการศึกษาตองทําอยางไร?  

A: สามารถสงจดหมายจากสถาบันการศึกษา เรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดวาเปนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันใด 

ภาควิชาสาขาใด ตองการใชขอมูลเพื่อวตัถุประสงคใด และระบุขอมูลที่ตองการ โดยสามารถประสานงานสอบถามขอมลูเพิ่มเติมไดจากฝายการศึกษา โทร 02 214 

6630-8 ตอ 519  

Q: ตองการฝกงาน หรือเปนอาสาสมัครชวยงานในกิจกรรมและนิทรรศการทีห่อศิลปกรุงเทพฯ จัดไดหรือไม? และตองทําอยางไร?  

A: สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอยีดวาเปนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันใด ภาควิชาสาขาใด ตองการ

ฝกงาน เปนอาสาสมัคร หรือบําเพ็ญประโยชนเพื่อวัตถุประสงคใด และทําชวงใด โดยสามารถประสานงานสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากฝายธุรการ โทร 02 214 

6630-8 ตอ 524  

Q: ตองการจัดกิจกรรมในวันจันทร หรอืในเวลา 8.00 - 24.00 น. สามารถทาํไดหรือไม?  

A: หอศิลปกรุงเทพฯ เปดใหบริการในวนัอังคาร - วันอาทิตย เวลา 10.00 - 20.00 น. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณากิจกรรมที่กําหนดจัดในวันและเวลาที่สอดคลอง

กับเวลาเปดใหบริการตามปกติ  

Q: ตองการขอเชิญหอศิลปกรุงเทพฯ เปนเจาภาพรวมในการจดักิจกรรม เปนความรวมมือระหวางองคกร ตองทําอยางไร?  

A: สามารถสงจดหมายเรียนถึง ผูอาํนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร แนบรายละเอียดกจิกรรมโครงการ ซ่ึงผูอํานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ จะพิจารณา

เปนกรณีตามความเหมาะสมตอไป  

Q: หอศิลปกรุงเทพฯ มีที่จอดรถจํานวนเทาใด?  

A: หอศิลปกรุงเทพฯ สนับสนุนใหผูมาใชบริการหอศิลปกรุงเทพฯ ไดใชบริการรถสาธารณะเพื่อลดการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากที่ต้ังอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาสนามกีฬา

แหงชาติ อยางไรก็ตามหอศิลปกรุงเทพฯ มีที่จอดรถอํานวยความสะดวกสําหรับรถยนตกวา 100 คัน สําหรับผูชมนิทรรศการทั่วไปสามารถประทบัตราจอดรถที่

เคานเตอรประชาสัมพันธ ชั้น 5 ฟรี 2 ชัว่โมง สําหรับผูรวมกิจกรรมตางๆ สามารถประทับตราจอดรถไดที่หนาบริเวณงาน  

Q: หากจัดกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธผานสื่ออะไรไดบาง?  

A: สําหรับกิจกรรมที่ผานการพิจารณาอนุมัติใชพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ หอศิลปกรุงเทพฯ จะประชาสัมพันธกิจกรรมทางเว็บไซต www.bacc.co.th และ 

www.facebook.com/baccpage และส่ือดิจิทัลภายในอาคารของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่บริเวณชั้น 1 ชั้น 3 และ ชั้น 5 สวนนี้เปนบริการจากทางหอศิลปกรุงเทพฯ ซ่ึง

ไมมีคาใชจายใดๆ แตทานตองสงขอมูลใหฝายกจิกรรมเครือขาย ภายในระยะเวลาที่ไดรับการแจงในเอกสารตอบรับ ซ่ึงฝายกิจกรรมเครือขายจะเปนผูดําเนินการ

ประสานในรายละเอยีดกับฝายประชาสัมพันธของหอศิลปกรุงเทพฯ ในลําดับตอไป  

Q: สามารถใชแบนเนอรขนาดใหญดานหนาอาคาร และการแขวนแบนเนอรจากชั้น 5 ลงมาที่ชั้น 1 ไดหรือไม?  

A: แบนเนอรขนาดใหญดานหนาอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธไวสําหรับการประชาสัมพันธนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ สําหรับการแขวนแบนเนอร

จุดตางๆ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ มีหนวยงานตางๆ เขามาจัดกิจกรรมจาํนวนมาก จงึมีความจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสม

สวยงามในภาพรวมของอาคารสถานที่เปนสําคัญ  

Q: ตองการจดันิทรรศการที่ People’s Gallery ชั้น 2 ไดหรือไม? 

A: People’s Gallery เปนโครงการสนับสนุนศิลปนรุนใหมในรูปแบบศิลปนเด่ียวและศิลปนกลุมซ่ึงดําเนินงานโดยการรับสมัครคัดเลือกเปนรายป ทานสามารถ

ประสานงานสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณพิชัยรัตน ผูดูแลโครงการ โทร 02 214 6630-8 ตอ 534 
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สอบถามเพ่ิมเติม ติดตอฝายกิจกรรมเครือขาย  

โทร 02 214 6630-8 ตอ 526 และ 534 แฟกซ 02 214 6639 อีเมล: artsnetworkbacc@gmail.com 


