
 
 

โครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) 

ความเป็นมา 

ตามท่ีหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) มีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุศิลปินทัง้รุ่นใหมแ่ละรุ่นเก่ารวมทัง้

ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสามารถทางด้านศิลปะโดยไมจํ่ากดัสาขาให้ได้มีพืน้ท่ีในการแสดงผลงานศิลปะเพ่ิมขึน้แตเ่น่ืองจาก

พืน้ท่ีสว่นกลางในการจดัแสดงผลงานนัน้ มีองค์กรตา่งๆหมนุเวียนกนัมาใช้พืน้ท่ีตอ่เน่ืองตลอดเวลาหอศิลปกรุงเทพฯจึงริเร่ิม

จดัทําโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)เพ่ือเปิดพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะเพ่ิมขึน้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจบุนั 

โดยใช้พืน้ท่ีโซนอาร์ตฮพั ณ ชัน้ 2ของหอศิลปกรุงเทพฯ จํานวน 3 ห้องยอ่ย ซึง่เดิมเป็นพืน้ท่ีสาํหรับร้านค้า 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีให้ทัง้ศิลปินและบคุคลทัว่ไปได้มีโอกาสในการจดัแสดงและนําเสนอผลงานศิลปะสูส่าธารณชนมากยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปได้มีโอกาสชมนิทรรศการศิลปะท่ีหลากหลาย                                                 

3. เพ่ือสง่เสริมและพฒันามาตรฐานการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะให้มีระดบัเทียบเทา่มาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 

4. เพ่ือสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์โครงการศิลปะของหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

 

การดาํเนินการ 

1. ประชาสมัพนัธ์การเปิดรับผลงานเข้าร่วมโครงการและเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ในเดือน

มกราคมโดยผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) สามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมคัรและ

เอกสารประกอบการขอรับพิจารณาได้ตัง้แตว่นัท่ี 1-31 มีนาคมของทกุปี โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ท่ี

สาํนกังานชัน้ 6 หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร สีแ่ยกปทมุวนั ในเวลาทําการ วนัองัคารถึงวนัเสาร์ ตัง้แตเ่วลา 

10.00-18.00 น. หรือทางไปรษณีย์ โดยสง่เอกสารพร้อมวงเลบ็มมุซองวา่ (People’s Gallery) มาท่ี; 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

2. สาํหรับการพิจารณาคดัเลอืกผลงานจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s 

Gallery)ได้แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิซึง่การพิจารณาอนมุตัิโดยผู้ทรงคณุวฒุิถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

3. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) จะประกาศรายช่ือนิทรรศการท่ีผา่นการพิจารณาในเว็บไซต์ของหอศิลป

กรุงเทพฯ (www.bacc.or.th) ภายในเดือนพฤษภาคมของทกุปี  

 



 
 

4. นิทรรศการท่ีผา่นการพิจารณา ทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) จะมีหนงัสอืแจ้งยืนยนัอยา่งเป็น

ทางการอีกครัง้ 

5. นิทรรศการท่ีไมผ่า่นการพิจารณาในปีท่ีสง่ใบสมคัรสามารถติดตอ่ขอรับเอกสารคืนได้ท่ีสาํนกังาน ชัน้ 6 หอศิลป

กรุงเทพฯ ในเวลาทําการ วนัองัคารถึงวนัเสาร์เวลา 10.00-18.00 น.ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนถึงสงิหาคมของปีท่ีสง่ใบสมคัร 

(กรุณานดัหมายลว่งหน้า)และสามารถเสนอผลงานชดุอ่ืนหรือชดุเดิมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในเดือนมีนาคมในปีถดัไป 

 

เอกสารสาํหรับประกอบการพิจารณาผลงาน มีดังนี;้ 

1. แบบฟอร์มใบสมคัร                                                                                                                                         

2. ประวตัิศิลปิน                                                                                                                             

3. แฟ้มผลงานชดุท่ีจะนํามาจดัแสดง (โปรดจดัทําเป็นแฟ้มเอกสารพิมพ์ 4 ส ีขนาด A4)                                          

4. ไฟล์ภาพผลงาน พร้อมระบรุายละเอียดข้อมลูผลงานทกุชิน้ท่ีจะนํามาจดัแสดง(ไฟล์ JPG)                                                     

5. คลปิวีดีโอ (เฉพาะผลงานประเภทวีดีโออาร์ต) 

6. สจิูบตัรการแสดงผลงานท่ีผา่นมา(ถ้าม)ี                                                                                                                                                              

หมายเหตุ: โครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครและ

เอกสารประกอบการพิจารณาที่ถกูต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ข้อกาํหนดต่างๆตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) 

1. ผลงานท่ียื่นเข้ารับการพิจารณาต้องมีเนือ้หาท่ีไมสุ่ม่เสีย่งตอ่ความขดัแย้งทางเชือ้ชาติศาสนาสงัคมและวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม 

2. นิทรรศการท่ีได้รับการอนมุตัจิดัแสดง ทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)ขอสงวนสทิธ์ิมิให้ผู้จดั

ดําเนินการประชาสมัพนัธ์งานลว่งหน้าจนกวา่จะมีการตกลงและสรุปรายละเอียดงานร่วมกนัจนเสร็จสมบรูณ์เพ่ือ

ป้องกนัความผิดพลาด หากมีการประสมัพนัธ์ลว่งหน้าก่อนได้รับอนญุาตทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s 

Gallery)อาจมีการพิจารณายกเลกินิทรรศการนัน้ๆ 

3. นิทรรศการท่ีได้รับการอนมุตัจิะมีระยะเวลาจดัแสดงผลงานโดยประมาณไมเ่กิน 30 วนัรวมเวลาในการติดตัง้และเก็บ

ผลงาน 

4. นิทรรศการท่ีได้รับการอนมุตัจิะมีคา่ใช้จ่ายในการใช้พืน้ท่ีดงันี ้ 



 
 

4.1 คา่ประกนัความเสยีหายของพืน้ท่ีจํานวน5,350บาท (ราคารวมภาษี 7เปอร์เซ็นต์แล้ว) ตอ่ 1ห้องจดัแสดง (ได้รับ

คืนหลงัจากจบนิทรรศการเต็มจํานวน หากไมม่ีอะไรเสยีหาย) 

4.2 หากมีการจําหนา่ยผลงานระหวา่งการจดัแสดงทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)ขอเก็บเงินเป็น

จํานวน 20เปอร์เซ็นต์จากรายได้การจําหนา่ยผลงาน เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายสนบัสนนุกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ  

5. การสง่มอบผลงานท่ีตกลงซือ้ขายกนัเรียบร้อยแล้วนัน้ จะต้องสง่มอบผลงานหลงัจบนิทรรศการแล้วเทา่นัน้ทัง้นีเ้พ่ือ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดันิทรรศการ 

6. เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิลปินทา่นได้ใช้พืน้ท่ีโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) ศิลปินท่ีได้รับการอนมุตัิในแตล่ะ

ปี จะต้องเว้นระยะการยื่นเอกสารและผลงานเพ่ือรับพิจารณาอยา่งน้อย2ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีจดัแสดงนิทรรศการครัง้ลา่สดุ

เสร็จสิน้ลง จึงจะมีสทิธ์ิยื่นใบสมคัรเข้ารับการพิจารณาครัง้ตอ่ไปได้ 

7. หลงัจากได้รับอนมุตัิแล้วศิลปินต้องเป็นผู้ดําเนินการการติดตัง้และรือ้ถอนนิทรรศการเองทัง้หมดโดยให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)ซึง่จะได้รับพร้อมกบัเอกสารตอบรับการเข้าใช้พืน้ท่ีอยา่ง

เป็นทางการ 

8. ตลอดช่วงระยะเวลาการจดัแสดงนิทรรศการ ทางผู้จดัต้องจดัหาผู้ดแูลนิทรรศการอยา่งน้อยวนัละ1คน เพ่ือทําหน้าท่ี

ดแูลและให้ข้อมลูนิทรรศการกบัผู้ เข้าชมงาน ตลอดเวลาเปิดทําการของหอศิลปกรุงเทพฯ ตัง้แตว่นัองัคารถึงวนัอาทิตย์

เวลา 10.00-21.00น. 

 

ข้อปฏิบัติในการติดตัง้นิทรรศการและจัดเก็บผลงาน 

1. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery) จะระบวุนัท่ีติดตัง้ จดัแสดง และจดัเก็บผลงานไว้ในเอกสารตอบรับหาก

ศิลปินมีความประสงค์จะปรับเปลีย่นวนัท่ีติดตัง้ จดัแสดง และจดัเก็บผลงาน รวมถึงกําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ ต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั และต้องได้รับการยืนยนัจากผู้ประสานงานโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s 

Gallery)ก่อนจึงสามารถเปลีย่นแปลงได้ 

2. ตลอดระยะเวลาการติดตัง้และจดัเก็บผลงาน ศิลปินและทีมงานทกุคนต้องติดบตัร “ติดตัง้งาน” โดยนําบตัรประชาชน

มาแลกบตัร “ติดตัง้งาน” ได้ท่ีห้องเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีชัน้ 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในการ

เข้าออกพืน้ท่ีและความปลอดภยัของผลงาน  

3. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)จะจดัอปุกรณ์ไฟสอ่งสวา่งผลงานไว้ให้ในแตล่ะพืน้ท่ี หากผู้จดัต้องการ

ไฟเพ่ิมเติม หรือต้องการไฟประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจดัให้ผู้จดัต้องจดัเตรียมมาเอง โดยต้องแจ้งความประสงค์

ลว่งหน้าก่อนวนัติดตัง้ 15 วนั 



 
 

4. การติดตัง้และจดัเก็บผลงาน สามารถดําเนินการได้ตามวนัเวลาท่ีระบไุว้ในเอกสารตอบรับ กรณีมีการติดตัง้หรือเก็บ

ผลงานท่ีก่อให้เกิดเสยีงดงัรบกวน ขอความร่วมมือให้ดําเนินการติดตัง้หรือเก็บผลงานภายหลงัเวลา 21.00 น. เป็นต้น

ไป โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั 

5. ห้ามเจาะพืน้ เสาอาคาร และเพดานห้องเด็ดขาด  

6. การเจาะผนงัเพ่ือแขวนหรือยดึผลงานศิลปะ หรือเปลีย่นสผีนงัสามารถกระทําได้ แตห่ลงัจบนิทรรศการต้องซอ่มแซม

ปรับปรุงให้กลบัสูส่ภาพเดิม 

7. ขอความร่วมมือในการสง่แบบแปลนและแผนการติดตัง้ผลงานลว่งหน้าตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว้ หากมีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

8. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)ขอสงวนสทิธ์ิให้จดัแสดงนิทรรศการภายในพืน้ท่ีของห้องท่ีจดัให้เทา่นัน้ 

ไมอ่นญุาตให้นําวสัดมุาจดัแสดงภายนอกห้อง รวมถึงไมอ่นญุาตให้ใช้วสัดท่ีุมีการแปรสภาพ หรือมีกลิน่รบกวน หรือ

สุม่เสีย่งตอ่ความเสยีหายของพืน้ท่ีมาจดัวางในพืน้ท่ี 

9. ห้ามสบูบหุร่ีหรือดื่มแอลกอฮอล์ทกุชนิดระหวา่งเวลาการติดตัง้และจดัเก็บงาน (หากต้องการสบูบหุร่ีโปรดใช้บริการ

พืน้ท่ีท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ จดัไว้ให้ภายนอกอาคารเทา่นัน้) 

10. ขอความร่วมมือในการแตง่กายสภุาพเรียบร้อยและรัดกมุปลอดภยัในการติดตัง้และเก็บผลงาน 

11. หลงัจบนิทรรศการศิลปินต้องปรับปรุงสภาพห้องให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์เรียบร้อยเหมือนเดิม กรณีห้องเกิดความ

เสยีหายหรือปรับปรุงไมเ่รียบร้อย ทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)ขอหกัเงินประกนัพืน้ท่ีเพ่ือ

ดําเนินการซอ่มแซมปรับปรุงตามคา่ใช้จ่ายจริง 

 

ช่วงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ 

1. ผลงานทกุชิน้ท่ีนํามาจดัแสดง ต้องจดัแสดงตลอดตามวนัเวลาท่ีจดัแสดงนิทรรศการ หากมีการซือ้ขายผลงาน ขอให้สง่

มอบแก่ผู้ซือ้ภายหลงัเสร็จสิน้การจดัแสดงนิทรรศการแล้วเทา่นัน้ 

2. แตล่ะนิทรรศการต้องมีผู้ดแูลนิทรรศการอยา่งน้อย 1 คนตอ่วนั ตลอดระยะเวลาการจดันิทรรศการ 

3. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)และหอศิลปกรุงเทพฯ สงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือ

เสยีหายท่ีเกิดขึน้กบัผลงานในทกุกรณี 

การดูแลนิทรรศการ 

1. ศิลปินต้องเป็นผู้จดัหาผู้ดแูลประจํานิทรรศการอยา่งน้อย 1 คนตอ่ 1 วนั เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลนิทรรศการตลอดระยะเวลา

การจดัแสดง ตามเวลาทําการของหอศิลปกรุงเทพฯ (วนัองัคารถึงวนัอาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.) โดยมีหน้าท่ีดงันี ้



 
 

1.1 ทําหน้าท่ีตรวจสภาพห้อง ตรวจสภาพผลงาน กรณีมีความผิดปกตหิรือชํารุด จะต้องประสานงานศิลปินและแจ้ง

ให้เจ้าหน้าท่ีหอศิลปกรุงเทพฯทราบทนัที 

1.2 ทําหน้าท่ีเปิดปิดและดแูลอปุกรณ์ในนิทรรศการ เช่น โปรเจ็กเตอร์ เคร่ืองเลน่ดีวีด ีเคร่ืองเสยีง ฯลฯ 

1.3 ทําหน้าท่ีจดบนัทกึสถิติผู้ เข้าชม (เอกสารจาก People’s Gallery) 

1.4 สามารถอธิบายให้ข้อมลูผลงานและนําชมนิทรรศการได้เป็นอยา่งด ี

1.5 ทําหน้าท่ีจําหนา่ยสจิูบตัรหรือสนิค้าท่ีระลกึ (ถ้ามี) 

1.6 ทําหน้าท่ีรับจองและจําหนา่ยผลงาน (กรณีท่ีมีการจําหนา่ยผลงาน) 

2. โครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)จะจดัหาโต๊ะเก้าอีใ้ห้ผู้ดแูลนิทรรศการท่ีบริเวณด้านหน้าห้องท่ีจดั

นิทรรศการ โดยขอความร่วมมือดแูลและจดัโต๊ะให้เรียบร้อย สิง่ของตา่งๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบันิทรรศการ ขอความร่วมมือ

เก็บให้เรียบร้อยและมิดชิด 

3. ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารบริเวณโต๊ะท่ีนัง่ ในกรณีพกัรับประทานอาหารหรือเข้าห้องนํา้ต้องนําป้ายพกัท่ี

ทางโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)เตรียมไว้ให้ มาวางไว้ด้วย 

4. ผู้ดแูลนิทรรศการต้องแตง่การสภุาพเรียบร้อยและไมด่ื่มแอลกอฮอล์ระหวา่งการทํางาน และในบริเวณจดัแสดงงาน

ตลอดจนจบนิทรรศการ อนโุลมให้เฉพาะในวนัท่ีมีพิธีเปิดนิทรรศการเทา่นัน้ 

 

การจัดทาํสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ 

1. เพ่ือคงไว้ซึง่มาตรฐานในการจดัแสดงผลงาน ทกุนิทรรศการต้องจดัทําโปสเตอร์ป้ายอธิบายแนวคิดของนิทรรศการ 

(Wall Text) และป้ายอธิบายข้อมลูผลงาน(Caption) ตามรูปแบบท่ีโครงการพีเพ่ิลส์ แกลเลอร่ี(People’s Gallery)

กําหนดไว้ 

2. ในการผลติสือ่สิง่พิมพ์ทกุชนิด ขอความร่วมมือสง่ข้อมลูและอาร์ตเวิร์คให้เจ้าหน้าท่ี People’s Gallery ตรวจสอบก่อน

สัง่ผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทกุครัง้ 

3. สามารถจําหนา่ยสจิูบตัรและของท่ีระลกึของนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู ่โดยไมม่ีการหกัเปอร์เซ็นต์แตอ่ยา่งใด 

 

 

การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. โปรดจดัทําข้อมลูเพ่ือการประชาสมัพนัธ์นิทรรศการทัง้2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และจดัสง่ข้อมลูให้ผู้

ประสานงาน People’s Galleryลว่งหน้าตามกรอบระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว้ 



 
 

2. ขอความร่วมมือในการสง่ข้อมลู ภาพผลงาน อาร์ตเวิร์ค และเอกสารสือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ให้ผู้ประสานงานPeople’s 

Gallery ตรวจสอบความถกูต้องก่อนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

 

วิธีการทาํและติดตัง้ป้ายอธิบายข้อมูลผลงาน (Caption) 

1. ให้เลอืกใช้ขนาดตามท่ีกําหนดให้ขนาดใดขนาดหนึง่เหมือนกนัทัง้นิทรรศการเทา่นัน้ (ตามตวัอยา่งด้านลา่ง) 

2. รายละเอียดของ Caption เรียงตามนี ้

2.1 ช่ือศิลปิน (ไทย/องักฤษ) 

2.2 ช่ือผลงาน 

2.3 ขนาดเป็นหนว่ยเซนติเมตร(กว้าง ยาว สงู) 

2.4 เทคนิคผลงาน 

2.5 สร้างในปี 

2.6 สมบตัิของ 

3. รูปแบบอกัษรให้ใช้ตวัอกัษรDIN, Dindan และ DB soda X เทา่นัน้ (อนญุาตให้ใช้เฉพาะงานท่ีจดัแสดงในหอศิลป

กรุงเทพฯ) 

4. ตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษต้องใช้สดีํา (ภาษาไทย สดีํา=100%ภาษาองักฤษสดีํา =70%) 

5. ระยะหา่งจากขอบบนและด้านข้างต้องมีระยะเทา่กนัทัง้ขนาด S,M,Lตามท่ีกําหนดไว้ 

6. ในกรณีตวัอกัษรมีจํานวนเกินขนาดของCaption 1 ชิน้ ต้องทําเพ่ิมขึน้มาตามจํานวนท่ีต้องการ แตต้่องเป็นขนาด

เดียวกนัเทา่นัน้ 

7. ต้องใช้โฟมอดัสขีาวรองด้านหลงั Caption ทกุชิน้ 

8. Caption ทกุชิน้ต้องมีความสงูจากพืน้เทา่กนั 

9. ต้องสง่ไฟล์อาร์ตเวิร์คของ Caption ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนติดตัง้งานอยา่งน้อย3 วนั เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง

เรียบร้อย 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่าง Caption ไซส์ S 

ขนาด 9x10 ซม. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่าง Caption ไซส์ M 

ขนาด 10x21.5 ซม. 

 
 

 

 

 



 
 

ตัวอย่าง Caption ไซส์L 

ขนาด19x22.5 ซม. 

 
 

 

 



 
 
วิธีการจัดทาํโปสเตอร์ 

1. ตําแหนง่ตราสญัลกัษณ์(โลโก้) ของPeople’s Gallery ต้องจดัวางให้อยูม่มุซ้ายบนเทา่นัน้ ยกเว้นภาพประกอบในการ

ทําโปสเตอร์เป็นภาพพระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ตําแหนง่โล

โก้ของPeople’s Galleryจะต้องเปลีย่นไปวางใต้ภาพบริเวณมมุซ้ายลา่ง รวมถึงช่ือนิทรรศการและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

ต้องปรับไปอยูใ่ต้ภาพ 

2. จดัทําเป็น2 ภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ช่ือนิทรรศการ 

2.2 ช่ือศิลปิน 

2.3 วนัเวลาและสถานท่ีจดันิทรรศการ 

2.4 เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่สาํหรับสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

หมายเหต:ุสามารถใช้แบบอกัษรได้ตามความเหมาะสม ขอความร่วมมือสง่อาร์ตเวิร์คให้เจ้าหน้าท่ีPeople’s Gallery ตรวจสอบ

ความถกูต้องก่อนสง่ผลติ 

 

การเตรียมงานพิธีเปิดนิทรรศการ 

1. ขอความร่วมมือแจ้งวนัและเวลาการจดัพิธีเปิดนิทรรศการลว่งหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือความสะดวกเรียบร้อยในการ

ประสานงานสว่นตา่งๆ 

2. การจดัพิมพ์บตัรเชิญและการสง่บตัรเชิญประธานในพิธีเปิด เชิญแขก หรือเชิญสือ่ เป็นความรับผิดชอบของผู้จดั 

3. การจดัหาพิธีกร เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน และเอกสารลงทะเบียนตา่งๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้จดั 

4. อาหารท่ีนํามาจดัเลีย้ง ขอความร่วมมือให้เป็นอาหารท่ีปรุงเสร็จพร้อมทานและไมม่ีกลิน่แรง  

5. การเสร์ิฟเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ห้ามเสร์ิฟให้นกัเรียนนกัศกึษาข้าราชการท่ีใสช่ดุเคร่ืองแบบ และเยาวชนอายตุํ่ากวา่ 

18 ปีและต้องควบคมุปริมาณเพ่ือมิให้เกิดสุม่เสีย่งตอ่การเกิดพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม 

6. การจดัเลีย้งต้องแล้วเสร็จก่อนเวลา 21.00น.(หอศิลปกรุงเทพฯ ปิดทําการ เวลา 21.00น.) 


