
 
 

 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

ระเบียบกำรใช้สถำนที่ 
 

ณ หอนิทรรศกำร g23 
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

ชัน้ 2 – 3 
อำคำรนวัตกรรม : ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 

มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ระเบียบกำรใช้หอนิทรรศกำร g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

ชัน้ 2 - 3 อำคำรนวัตกรรม : ศ.ดร.สำโรช บัวศรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ในระเบียบนี ้   
มหาวิทยาลยั หมายถึง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 114 สขุมุวิท 23 (ซอยประสานมิตร)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

สถานท่ี หมายถึง หอนิทรรศการ g23 (จีย่ีสิบสาม) ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 (จ านวนรวม 4 ห้อง) 
หอใหญ่ / Main 
Hall 

หมายถึง หอนิทรรศการ g23, ห้องขนาดใหญ่ 
ชัน้ 2 จ านวน 1 ห้อง ขนาด 318 ตารางเมตร 
ชัน้ 3 จ านวน 1 ห้อง ขนาด 492 ตารางเมตร 

หอเล็ก / Small Hall หมายถึง หอนิทรรศการ g23, ห้องขนาดเล็ก 
ชัน้ 2 จ านวน 1 ห้อง ขนาด 228 ตารางเมตร 
ชัน้ 3 จ านวน 1 ห้อง ขนาด 360 ตารางเมตร 

โสตทศันปูกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ชุดเล็ก ท่ีมีให้บริการ (ส าหรับหอนิทรรศการ 
g23) 
ประกอบด้วย ชดุปรับแตง่เสียง ล าโพงขยายเสียง ไมโครโฟน 

เจ้าหน้าท่ี หมายถึง ข้าราชการ หรือ พนกังาน หรือ ลกูจ้าง ของมหาวิทยาลยั หรือ บคุคลอ่ืน
ใด ท่ีมหาวิทยาลยั มอบหมายหน้าท่ี ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี ณ หอนิทรรศการ 
g23 

ผู้ขอใช้สถานท่ี หมายถึง ศิลปิน หรือ บุคคล หรือ หน่วยงาน หรือ บริษัท ท่ีเป็นผู้ ขอใช้สถานท่ี    
และ โสตทศันปูกรณ์ ณ หอนิทรรศการ g23 

ผู้อนญุาต หมายถึง - อธิการบดี 
- รองอธิการบดี ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
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ขนำดพืน้ท่ี ณ หอนิทรรศกำร g23 ชัน้ 2 (หอเล็ก และ หอใหญ่) 
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ขนำดพืน้ท่ี ณ หอนิทรรศกำร g23 ชัน้ 3 (หอเล็ก และ หอใหญ่) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  : งานบริการพืน้ท่ี และ อ านวยความสะดวก 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพฒันาศนูย์ศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย  

สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอบเขตกำรให้บริกำร   
สถำนที่ : หอนิทรรศการ g23 (จีย่ีสิบสาม) 
ช่องทำงกำรให้บริกำร : ส านกังานผู้อ านวยการ สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  

ชัน้ 2 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
114 สขุมุวิท 23 (ซอยประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์ 0 2649 
5000 

ตอ่ 12060, 15651 

  โทรสาร 0 2261 
2096 

  

ผู้ประสำนงำน : นายจาระไน ไชยโยธา นกับริหารงานศลิปกรรม 09 7024 3291 
  นายกฤศณฏัฐ์ ดลิกศริิธนภทัร์ นกัวิชาการศกึษา 08 6573 8378 
  นายตวนั รักแผน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานฯ 08 7876 9292 
  นางสาวธิศวรรณ สริุยะพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานฯ 08 3023 5531 
  นายธนธสั วิทยากรณ์ นกัประชาสมัพนัธ์ 09 5718 1164 
ระยะเวลำให้บริกำร : วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. 

(ปิดให้บริการในวนัอาทิตย์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และ วนัหยดุท่ีรัฐบาลก าหนด) 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรย่ืนค ำขอ 

หอนิทรรศการ g23 ศนูย์ศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย (SWU ART CENTER @THAILAND : SWUACT) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดพืน้ท่ี สาธารณะเพ่ือให้บริการแก่ศลิปิน หรือ บคุคล หรือ หนว่ยงาน       หรือ 
บริษัท น าเสนอผลงานศิลปะ ประเภท ภาพเขียน จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะประยุกต์ งานประณีตศิลป์ 
หรือผลงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนผลงานศิลปะร่วม
สมยัท่ีมีคณุค่า ทัง้ท่ีเป็นผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพ่ือเผยแพร่และเป็นประโยชน์  ทาง
การศกึษาด้านศิลปะแก่สาธารณชน จึงได้จดัสถานท่ีส าหรับความร่วมมือระหว่างศนูย์ศิลปกรรมแห่งประเทศ
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ไทย และองค์กร หรือปัจเจกบุคคลท่ีประสงค์จะจัดแสดงนิทรรศการ ในระหว่างการจดัแสดงและเพ่ือให้เกิด
ความเป็นระเบียบ จงึได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 
 
ผู้มีสิทธิได้รับอนุญำตใช้สถำนท่ีของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก หรือบุคคลดงัต่อไปนี ้ใช้สถานท่ี    
ของมหาวิทยาลยั  ดงันี ้

1. หนว่ยงานราชการภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สภาคณาจารย์ / สภาข้าราชการ / คณะ 
/ สถาบนั / ส านกั / ศนูย์ / องค์กรนิสิต / ฯลฯ ) 

2. หนว่ยงานราชการภายในมหาวิทยาลยั ร่วมกบับคุคลหรือหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ จากภายใน 
3. หนว่ยงานราชการภายในมหาวิทยาลยั ร่วมกบับคุคลหรือหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ จากภายนอก 
4. หนว่ยงานราชการภายในมหาวิทยาลยั ร่วมกบับคุคลหรือหนว่ยงานเอกชนอ่ืนๆ จากภายนอก 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั (ฝ่ายประถม / ฝ่ายมธัยม / ปทมุวนั / องครักษ์ / แมแ่จม่) 
6. สมาคม ชมรม รวมถึง มลูนิธิ ในความดแูลของมหาวิทยาลยั  
7. หนว่ยงานของรัฐ มลูนิธิ สมาคม และสว่นราชการ ภายนอกมหาวิทยาลยั 
8. บริษัท / องค์กรเอกชน หนว่ยงาน หรือ บคุคลอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 
กำรขออนุญำตใช้สถำนที่  และกำรจองสถำนที่ 

 ผู้ขอใช้สถำนท่ี 
ลกัษณะของผู้ขอใช้สถานท่ี แบง่ออกเป็น 

1. ศลิปิน หรือ ผู้แทนศลิปิน 

2. ในนามของ หนว่ยงาน / องค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 กำรน ำเสนอผลงำนก่อนกำรใช้สถำนที่ 
1. แบบฟอร์มขอใช้สถานท่ี พร้อมจดหมายน าขอใช้สถานท่ี (จากตวัศลิปินเอง หรือ จากหนว่ยงานต้น

สงักดั) ท่ีระบสุถานท่ี วนั เวลาอยา่งชดัเจน เรียน ผู้อ านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
2. โครงการ / Portfolio เพ่ือน าเสนอรายละเอียดของนิทรรศการท่ีมีความประสงค์จะจัดแสดง โดย

โครงการนัน้ อาจจะประกอบด้วย เนือ้หา วัตถุประสงค์ ผลท่ีอาจจะได้รับ ระบุชนิดผลงาน 
(จิตรกรรม หรือ ประตมิากรรม หรือ ผลงานประเภทอ่ืน) ระบขุนาดของผลงาน จ านวน 1 ชดุ 

3. ภาพถ่ายตวัอยา่งผลงาน 
4. เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 กำรเข้ำใช้สถำนที่และกำรตดิตัง้ – ถอดถอนนิทรรศกำร 



 

 

 
 

7 
 

 

1. ระยะเวลารวม ของการขออนญุาตใช้สถานท่ี หมายรวมถึง เวลาตดิตัง้งาน เวลาแสดงงาน       และ 
เวลาถอดถอนผลงาน 

2. การขอใช้สถานท่ี ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และผู้ ขอใช้สถานท่ีต้องติดต่อ
ประสานงานและกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้สถานท่ีก่อนก าหนดการจัดแสดงงานอย่างน้อย  1 
สปัดาห์ 

3. ผู้ ได้รับอนญุาตจะต้องรับผิดชอบการติดตัง้-ถอดถอนผลงานศิลปะเอง หากต้องการวสัดอุุปกรณ์
เพิ่มเติมต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยทางหอนิทรรศการ g23 จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในท่ีเก่ียวข้อง 

4. ผู้ ได้รับอนญุาตต้องน าผลงานทัง้หมดออกจากบริเวณพืน้ท่ี หลงัจากระยะเวลาแสดงงานสิน้สดุลง
ภายใน 1 สปัดาห์ หากพ้นก าหนด ทาง หอนิทรรศการ g23 จะด าเนินการตามเห็นสมควรตอ่ไป 

 ผู้ขอใช้สถำนท่ี จะต้องรับผิดชอบในส่วนต่ำงๆดังต่อไปนี ้
1. ผู้ขอใช้สถานท่ี ต้องช าระเงินคา่ประกนัความเสียหาย และ/หรือ ช าระเงินคา่ใช้สถานท่ีเต็มจ านวน 

ในวนัท่ีย่ืนแบบค าขออนญุาตตามอตัราท่ีก าหนด 
2. การจัดพิธีเปิด ผู้ ขอใช้สถานท่ีจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้หมด ทัง้นี  ้หอนิทรรศการ g23 จะ

สนบัสนนุในส่วนของอปุกรณ์ในพิธี โดยจะไมรั่บจดัหาหรือจดัการด้านอาหาร และจะประสานงาน
กบัหนว่ยงานภายในท่ีเก่ียวข้องให้ 

3. การติดตัง้และการถอดถอนผลงานศิลปะ ต้องด าเนินงานติดตัง้และถอดถอนด้วยตนเอง หรือ 
จัดหาช่างผู้ ช านาญการมาเอง รวมถึง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติมอุปกรณ์ และ/หรือ ดวงไฟ
ส าหรับงานแสดง ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ภายหลังการถอดถอนผลงานศิลปะ ผู้ ขอใช้สถานท่ีจะต้อง
ซอ่มแซมผนงัให้อยูใ่นสภาพเดมิ 

4. การจ าหนา่ยผลงานศลิปะ หรือ หนงัสือ หรือ ของท่ีระลกึ และสิ่งอ่ืนๆ ในระหวา่งการจดันิทรรศการ 
เป็นการบริหารจดัการของผู้ขอใช้สถานท่ี โดยต้องไม่ขดัตอ่ระเบียบ ศีลธรรม กฎหมาย ไม่เป็นการ
ยุยง ส่งเสริมไปในทางให้ร้ายต้อแผ่นดิน ประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ผิดต่อ
กฎหมาย 

5. ผู้ขอใช้สถานท่ีต้องดแูลผลงานขณะท่ีมีการเปิดนิทรรศการ ตามเวลาเปิด – ปิด ของสถานท่ี 
 

ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะขอใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลยั เพ่ือจดัโครงการ กิจกรรม หรือการแสดง ให้ย่ืนค า

ขอตอ่ผู้อ านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ โดยจดัท าเป็น “บนัทกึข้อความ” หรือ “จดหมาย” ขอใช้สถานท่ี 

หรือ ย่ืนตอ่อธิการบดี ตามแบบขออนญุาตใช้สถานท่ี ก่อนวนัจดัไม่น้อยกว่า 3 สปัดาห์ แตต้่องไม่เกิน 1 เดือน 
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โดยย่ืน ณ สถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ ชัน้ 2 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) จ านวน 1 ฉบบั พร้อมแนบ

เอกสารระบรุายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม ทัง้นีเ้พ่ือ 

1. ให้ผู้อ านวยการสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ พิจารณาภายใน 1 – 2 วนั นบัตัง้แต่วนัได้รับแบบ       
ขออนุญาตใช้สถานท่ีท่ีถูกต้องครบถ้วน หลงัจากนัน้ จะแจ้งให้ผู้ขอใช้สถานท่ีทราบโดยเร็วท่ีสุด   
เพ่ือผู้ ท่ีขออนญุาตด าเนินการตอ่ไป 

2. ให้อธิการบดีพิจารณาอนุญาต / ไม่อนญุาต หรือมีความเห็นอ่ืนภายใน  3 – 4 วนัท าการ แล้วส่ง
เร่ืองให้ผู้อ านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ และเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอใช้สถานท่ีทราบโดยเร็วท่ีสดุ 

3. ผู้ขอใช้สถานท่ีต้องช าระคา่ประกันความเสียหาย จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้สถานท่ี, ค่าโสตทศันูปกรณ์, ค่าจอดรถ, ค่าล่วงเวลาปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี และ คา่ท าความสะอาด  

4. เงินคา่ประกนั จ านวน 10,000 บาทนี ้ทางมหาวิทยาลยัจะคืนให้หลงัจากเสร็จสิน้การจดักิจกรรม 
และต้องไม่มีความเสียหายเกิดขึน้ ณ สถานท่ีใช้งาน ทัง้นี ้หากตรวจพบความเสียหาย จะยึดเงิน
ค่ามัดจ าจ านวน 10,000 บาทไว้ก่อน หลังจากท่ีตรวจสอบสถานท่ีพบแล้วว่าจะต้องซ่อมบ ารุง
เพิ่มเตมิ ผู้ขอใช้จะต้องช าระเพิ่มเตมิตามจ านวนเงินจริง 

5. การขอลดคา่ธรรมเนียมการใช้สถานท่ี อยู่ภายใต้การพิจารณาของ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย ทัง้นี ้ผู้ อ านวยการ สามารถลดค่าธรรมเนียมได้ตามสมควร โดยไม่เกิน 50% ของ
คา่ธรรมเนียม  

6. ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้สถานท่ี มีความประสงค์ขอลดราคามากกว่า 50% จะต้องท าหนังสือ เรียน 
อธิการบดี ผ่าน ผู้อ านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ โดยต้องอยู่ภายใต้ระเบียบท่ีก าหนด 
และ ต้องสง่หนงัสือ/จดหมายลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 
อนึ่ง ผู้ขอใช้สถานท่ีจะต้องท าการนดัหมายส าหรับการขอเข้าชมพืน้ท่ีล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั พร้อม

ระบเุวลาท่ีแนน่อน เพ่ือการอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมลูเบือ้งต้นอยา่งครบถ้วน 
 

 ข้อตกลงอ่ืนๆ 

1. คา่ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ีผู้อยู่ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการในระหว่างการจดั

นิทรรศการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และ/หรือ ข้อตกลง 

2. หอนิทรรศการ g23 จะจัดท าการประชาสัมพันธ์ข่าวภายในมหาวิทยาลัย เช่น วารสารภายใน 

SWU Weekly / บอกเลา่เก้าสิบ / PR SWU / เวบไซด์ภายในหนว่ยงาน 
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3. หอนิทรรศการ g23 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในกรณีผลงานช ารุด เสียหาย หรือ สูญหาย 

เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั หรืออบุตัเิหต ุในระหวา่งการใช้สถานท่ี 

4. หากเกิดความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับพืน้ท่ีของ หอนิทรรศการ g23 จะยึดเงินประกันความเสียหาย 

เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไมว่่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลงัการจดันิทรรศการ ท่ีเป็นผลมา

จากการกระท าของผู้ขอใช้สถานท่ีใช้ 

5. การรักษาความปลอดภัย มีการติดตัง้กล้องวงจรปิดและระบบการป้องกันอคัคีภัยภายในห้องจดั
แสดง 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการใช้สถานท่ี และ ค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์ เป็นไปตามประกาศ หรือ ตามท่ีได้รับ
อนมุตั ิโดย อธิการบดี หรือ ผู้อ านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

หากการให้บริการไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ข้างต้นหรือเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความไมส่ภุาพสามารถ 
ตดิตอ่ร้องเรียนได้ท่ี สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ โทรศพัท์ : 0 2261 2096, 0 2649 5000 ตอ่ 15651  
หรือทางเว็บไซต์ http://www.iacr.swu.ac.th/ และ facebook.com/Art Gallery g23 
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