
 
 

 
คู่มือสำหรับประชาชน 

เรื่อง การให้บริการหอศิลป์รว่มสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 



 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การใหบ้รกิารหอศลิป์รว่มสมยั (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คูม่อืส ำหรับประชำชน : กำรใหบ้รกิำรหอศลิป์ร่วมสมัย 

 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ศนูยห์อศลิป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑก์ำรยืน่ค ำขอ ผูข้อใชห้อศลิป์ร่วมสมัย หมำยถงึ บุคคล นติบิคุคล สว่นรำชกำร หน่วยงำนของรัฐและสถำบันกำรศกึษำ 

กำรขอใช ้หอศลิป์ร่วมสมัยเพือ่ด ำเนนิกำรหรอื จัดงำน ผูข้อตอ้งจัดท ำเป็นโครงกำรทีม่วัีตถปุระสงคใ์นกรณีหนึง่กรณีใด 

 

ลักษณะของโครงกำรดังตอ่ไปนี้ 

 

1 ด ำเนนิงำน จัดรำยกำรและกจิกรรม นทิรรศกำร แสดง สำธติ ถำ่ยทอด สรำ้งสรรคป์ระกวด เสนอผลงำน 

หรอืสรรหำบคุคลดำ้นศลิปะร่วมสมัย 

 

2 ประชมุ อบรม สมัมนำ จัดเทศกำล เผยแพร่ แลกเปลีย่นผลงำน องคค์วำมรูใ้นงำนศลิปะร่วมสมัย 

 

3 สง่เสรมิและสนับสนุนยุวศลิปิน ยกย่องเชดิชเูกยีรตศิลิปินผูส้รำ้งสรรคง์ำนและผูม้คีณูุปกำรดำ้นศลิปะ 

 

4 ร่วมมอืและจัดกจิกรรมศลิปะร่วมสมัยเพือ่เผยแพร่ทำงวทิย ุโทรทัศน ์และสือ่ตำ่ง ๆ 

 

5 สนับสนุนกำรปฏบัิตงิำนของหอศลิป์ หน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศกึษำของรัฐหรอืเอกชนทัง้นี้ ผูข้อตอ้งปฏบัิตติำม ระเบยีบ 

ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ปฏบัิตขิองหอศลิป์ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กำรตดิตัง้งำน กำรแสดงงำน กำรรือ้ถอนงำนในพืน้ทีห่อศลิป์ 

กำรเขำ้ชมงำน เป็นตน้ 

 

6 กำรด ำเนนิกำรหรอืจัดงำนของผูข้อจะตอ้งไมข่ัดต่อกฎหมำย ไมข่ัดต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย 

ศลีธรรมอันดแีละควำมสงบสขุของประชำชน ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืทรัพยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ 

 

 

 

เงือ่นไขกำรยืน่ค ำขอ 

1 ยืน่ค ำขอต่อผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยตำมแบบค ำขอใชห้อศลิป์แนบทำ้ยระเบยีบนี้กอ่นวันใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 

90 วัน เพือ่ทีจ่ะเขำ้ใชพ้ืน้ทีห่อศลิป์ในชว่งระยะเวลำลว่งหนำ้ไมเ่กนิ 2 ปี นับตัง้แตวั่นขออนุญำต 

 

2 ในกรณีทีผู่ย้ืน่แบบค ำขอไมป่ฏบัิตติำมระเบยีบกำรใชห้อศลิป์ฯ 

อำจใชไ้ดโ้ดยไดร้ับกำรผ่อนผันจำกผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยถำ้เห็นวำ่เป็นประโยชนกั์บทำงรำชกำร 

 

3 เมือ่ผูข้อไดร้ับอนุญำตแลว้ ใหม้ำท ำสญัญำขอใช ้ช ำระเงนิบ ำรุง วำงหลักประกันสัญญำกับส ำนักงำน ภำยใน 15 วัน 

นับตัง้แต่วันทีไ่ดร้ับแจง้เป็นหนังสอื หำกผูข้อไมม่ำด ำเนนิกำรภำยในก ำหนดใหถ้อืวำ่กำรอนุญำตใหใ้ชห้อศลิป์เป็นอันยกเลกิ 

 

4 เงนิบ ำรุงกำรใชห้อศลิป์ใหค้ ำนวณในอัตรำตำรำงเมตรละ 150 บำทต่อ 30วัน โดยใหร้วมถงึวันทีต่ดิตัง้ 

และวันทีร่ือ้ถอนงำนดว้ย ทัง้นี้ใหเ้รยีกเก็บเงนิบ ำรุงกำรใชห้อศลิป์โดยเฉลีย่ตำมจ ำนวนวันทีข่อใชใ้นแตล่ะครัง้ซึง่จะตอ้ง 

ไมต่ ่ำกว่ำ 7 วัน 

 



4.1 กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชัว่โมงเป็น 1 วัน เศษของวัน 8 ชัว่โมง ใหนั้บเป็น 1 วัน 

 

4.2 ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฯ เห็นสมควรใหผ้่อนผัน 

 

5 หลักประกันสัญญำเพือ่ประกันควำมเสยีหำยอันเกดิจำกกำรตดิตัง้ รือ้ถอนงำน ป้ำยประกำศโฆษณำ 

กำรปรับปรุงซอ่มแซมและกำรท ำควำมสะอำดบรเิวณทีไ่ดใ้ชพ้ืน้ที ่หรอืเกีย่วเนื่องกับกำรใชพ้ืน้ทีห่อศลิป์ใหม้อัีตรำค่ำหลักประกัน 

ดังนี้ 

5.1 ไมเ่กนิ 7 วัน เป็นเงนิ 10,000 บำท 

5.2 เกนิกวำ่ 7 วันขึน้ไป เพิม่อกี 10,000 บำทในทุกๆ 7 วัน 

5.3 ตัง้แต ่30 วันขึน้ไป หำกจ ำนวนเงนิเกนิกวำ่ผลรวมของ 7.1-7.2 อำจค ำนวณในอัตรำรอ้ยละสบิ (10%) ของเงนิบ ำรุงก็ได ้

5.4 กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชัว่โมงเป็น 1 วัน เศษของวัน 8 ชัว่โมง ใหนั้บเป็น 1 วัน 

5.5 กำรวำงหลักประกันสญัญำใหเ้ป็นไปตำมแบบทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

และเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรขอใชแ้ลว้ผูข้ออนุญำตจะตอ้งรือ้ถอนป้ำย ประกำศโฆษณำ ฉำก และวัสดุอปุกรณ์ต่ำงๆทีน่ ำเขำ้มำ 

รวมทัง้ตอ้งท ำควำมสะอำดบรเิวณทีข่อใชใ้หเ้รยีบรอ้ย ปรับปรุงซอ่มแซมวัสด ุอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภำพใชก้ำรไดดั้งเดมิ 

และใหห้อศลิป์ตรวจสอบสภำพ หอศลิป์ หำกไมช่ ำรุดหรอืเสยีหำยแต่ประกำรใดใหค้นืหลักประกันสัญญำใหผู้ข้อภำยใน 3 

วันท ำกำร 

 

5.6 ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรเห็นสมควรใหผ้่อนผัน 

 

 

*** รำยละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ สำมำรถเปิดดไูดท้ี ่www.ocac.go.th เมนู คูม่อืส ำหรับประชำชน 

หมำยเหต ุ: 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบร ้

อยแลว้ และแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วันนับแตวั่นพจิำรณำแลว้เสร็จ 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 

 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

 

ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์ชัน้ 3 เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0 2209 3757 

โทรสำร : 0 2202 9639 

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 

(มพีักเทีย่ง) 

 

 

 

หอศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิ 

เลขที ่84 ถนนรำชด ำเนนิกลำง แขวงวัดบวรนเิวศ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท ์: 0 2224 8030 ตอ่ 202 



 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัส วันศกุร ์วันเสำร ์วันอำทติย ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 

10:00 - 17:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

หมำยเหต:ุ กรณียืน่หอศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิ ในวันเสำร ์&ndash; อำทติย ์ส ำนักงำนฯจะรับเรือ่งไวพ้จิำรณำในวัน &ndash; 

เวลำรำชกำรทีเ่ปิดท ำกำรวันแรก 

 

 

 

ไปรษณีย ์

 

 

 

ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์ชัน้ 3 เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร 

 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

หมำยเหต:ุ ในกรณีทีส่ง่ทำงไปรษณียจ์ะยดึถอืวันทีส่ง่ถงึส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นส ำคัญ 

 

 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่ับผดิชอบ 

 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 วัน 

 

 

 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจำ้หนำ้ทีร่ับค ำขอและตรวจสอบควำมครบถว้นถูกตอ้งสมบรูณ์ของเอกสำรหลักฐำนทัง้หมด 

 

ระยะเวลำ 1 วัน 

 

สว่นทีร่ับผดิชอบ ศนูยห์อศลิป์ 

 

 

 

2) กำรพจิำรณำ 

 

1. เจำ้หนำ้ทีร่วบรวมค ำขอเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศลิป์ 

2. เตรยีมกำรประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศลิป์พจิำรณำใหค้วำมเห็น 

3. ประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศลิป์พจิำรณำใหค้วำมเห็น 

4. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รวบรวมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอ ผอ.สศร. พจิำรณำ 

5. ผอ.สศร. พจิำรณำ อนุญำต/ไมอ่นุญำต 

 

ระยะเวลำ 34 วัน 



 

สว่นทีร่ับผดิชอบ ศนูยห์อศลิป์ 

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนที ่1 : กำรตรวจสอบเอกสำร และขัน้ตอนที ่2 : กำรพจิำรณำ 

มรีะยะเวลำของกำรด ำเนนิรวมกันทัง้สองขัน้ตอน ไมเ่กนิ 35 วัน 

ซึง่เป็นไปตำมระเบยีบส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยวำ่ดว้ยกำรใชห้อศลิป์ร่วมสมัย พ.ศ. 2557 หมวด 3 ขอ้ 8 วรรคสอง และ 

ขอ้ 8 วรรคสำม 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบคุคลท่ัวไป และกรณีนติบิคุคล) 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร กรมกำรปกครอง 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ0ชดุ 

 

หมำยเหต ุ(ทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

1.กรณีบคุคลธรรมดำ ใหย้ืน่เอกสำรยนืยันตัวตนเฉพำะรำยกำรที ่1-2 และรำยกำรที ่5 หำกมกีำรมอบอ ำนำจ) 

 

2. กรณียืน่เอกสำรทำงไปรษณีย ์ใหแ้นบส ำเนำพรอ้งรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (กรณีบุคคลท่ัวไป) 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร กรมกำรปกครอง 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ0ชดุ 

 

หมำยเหต ุ(ทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

1.กรณีบคุคลธรรมดำ ใหย้ืน่เอกสำรยนืยันตัวตนเฉพำะรำยกำรที ่1-2 และรำยกำรที ่5 หำกมกีำรมอบอ ำนำจ) 

 

2. กรณียืน่เอกสำรทำงไปรษณีย ์ใหแ้นบส ำเนำพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

3. หนังสอืรับรองนติบิุคคล (กรณีนติบิคุคล) 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ 0 ชดุ 



 

หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองนติบิุคคล ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

***กรณีนติบิคุคล ใหย้ืน่เอกสำรยนืยันตัวตนเฉพำะรำยกำรที ่3-4 และรำยกำรที ่5 หำกมกีำรมอบอ ำนำจ) 

 

 

 

4.หนังสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ืน่ด ำเนนิกำรแทน) และบัตรประชำชนของผูร้ับมอบอ ำนำจ 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร ศนูยห์อศลิป์ 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ0ชดุ 

 

หมำยเหตหุนังสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ืน่ด ำเนนิกำรแทน) และบัตรประชำชนของผูร้ับมอบอ ำนำจ 

พรอ้มส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

***ทัง้นี้ สำมำรถDownload ตัวอย่ำงหนังสอืมอบอ ำนำจไดจ้ำกหัวขอ้ที ่18 : ตัวอยำ่งแบบฟอรม์ฯ 

 

 

 

5.โครงกำรทีร่ะบไุวใ้นวัตถุประสงคใ์นกำรขอใชต้ำมระเบยีบส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยวำ่ดว้ยกำรใชห้อศลิป์ร่วมสมัย พ.ศ. 

2557 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร ศนูยห์อศลิป์ 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ ดจิติอล 1 ชดุ (รูปแบบไฟล ์PDF หรอื Word) 

 

หมำยเหต ุ

(ผูข้อใชต้อ้งแนบรำยละเอยีดโครงกำรทีร่ะบุไวใ้นวัตถปุระสงคใ์นกำรขอใชต้ำมระเบยีบส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยว่ำดว้ยก

ำรใชห้อศลิป์ ร่วมสมัย พ.ศ. 2557) 

 

 

 

 

 

6.แบบขอใช ้หอศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิ 

 

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้อกเอกสำร ศนูยห์อศลิป์ 

 

ฉบับจรงิ 1 ชดุ 

 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

 

หมำยเหต ุ(สำมำรถDownload แบบขอใชห้อศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิจำกหัวขอ้ที ่18 : ตัวอยำ่งแบบฟอรม์) 

 

 

 



 

 

คำ่ธรรมเนียม 

 

1) เงนิบ ำรุงในอัตรำตำรำงเมตรละ 150 บำทตอ่ 30 วัน (หนึง่รอ้ยหำ้สบิบำทถว้น) 

 

หมำยเหต:ุ 

 

1.เงนิบ ำรุงในอัตรำตำรำงเมตรละ 150 บำทต่อ 30วัน (หนึง่รอ้ยหำ้สบิบำทถว้น)โดยใหร้วมถงึวันทีต่ดิตัง้และวันทีร่ือ้ถอนงำนดว้ย 

ทัง้นี้ใหเ้รยีกเก็บเงนิบ ำรุงกำรใชห้อศลิป์โดยเฉลีย่ตำมจ ำนวนวันทีข่อใชใ้นแต่ละครัง้ซึง่จะตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ 7 วัน 

2. กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชั่วโมงเป็น 1วัน เศษของวัน 8 ชัว่โมงใหนั้บเป็น 1 วัน 

3.ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฯ เห็นสมควรใหผ้่อนผัน)) 

 

 

 

2) คำ่หลักประกันสญัญำ 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 

 

1. คำ่หลักประกันสญัญำ 10,000 บำท (หนึง่หนื่มบำทถว้น) ตอ่ 7วัน โดยใหร้วมถงึวันทีต่ดิตัง้และวันทีร่ือ้ถอนงำนดว้ย 

ทัง้นี้ใหเ้รยีกเก็บคำ่หลักประกันสญัญำกำรใชห้อศลิป์โดยเฉลีย่ตำมจ ำนวนวันทีข่อใชใ้นแต่ละครัง้ซึง่จะตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ 7 วัน 

2. กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชั่วโมงเป็น 1วัน เศษของวัน 8 ชัว่โมงใหนั้บเป็น 1 วัน 

3.ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฯ เห็นสมควรใหผ้่อนผัน) 

 

4. คำ่หลักประกันสญัญำจะไดร้ับคนืเต็มจ ำนวนต่อเมือ่ไมเ่กดิควำมช ำรุดเสยีหำยใด ๆ หลังสง่มอบพืน้ทีค่นื 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

1) ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์ชัน้ 3 เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0 2209 3757 

โทรสำร : 0 2202 9639 

 

 

 

2) ศนูยป์ฏบัิตกิำรต่อตำ้นกำรทุจรติ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0 2209 3561-62 



 

 

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 

 

สำยดว่น 1111 

 

www.1111.go.th 

 

ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 

 

 

 

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคูม่อืกำรกรอก 

 

1) โครงกำรทีร่ะบไุวใ้นวัตถปุระสงคใ์นกำรขอใชต้ำมระเบยีบส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยวำ่ดว้ยกำรใชห้อศลิป์ร่วมสมัย 

พ.ศ. 2557 (จ ำนวน 1 ชดุ) 

 

2) แบบขอใชห้อศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิ หมำยเหตุ:(จ ำนวน 1 ชดุ) 

 

3) ตัวอยำ่งแบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลำตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน 

จะเริม่นับเมือ่เอกสำรครบถว้นถูกตอ้ง))  
อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์ชัน้ 3 เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
10310/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลำตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน 

จะเริม่นับเมือ่เอกสำรครบถว้นถูกตอ้ง))  
ส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย อำคำรวัฒนธรรมวศิษิฏ ์ชัน้ 3 
เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310 / ไปรษณีย/์ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีร่ับค ำขอและตรวจสอบควำมครบถว้นถูกตอ้งสมบรูณ์ข
องเอกสำรหลักฐำนทัง้หมด 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ศนูยห์อศลิป์ 

 

2) การพจิารณา 
1. 

เจำ้หนำ้ทีร่วบรวมค ำขอเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศิ

ลป์ 

2. 

เตรยีมกำรประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศลิป์พจิำรณำ
ใหค้วำมเห็น 

3. 
ประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำกำรใชห้อศลิป์พจิำรณำใหค้วำมเห็

น 
4. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รวบรวมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอ 

ผอ.สศร. พจิำรณำ 

5. ผอ.สศร. พจิำรณำ อนุญำต/ไมอ่นุญำต  
(หมายเหต:ุ -)  

34 วัน ศนูยห์อศลิป์ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่เอกสำรทำงไปรษณีย ์

ขอส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่เอกสำรทำงไปรษณีย ์(เฉพำะบุคคลท่ัวไป) 

ขอส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่เอกสำรทำงไปรษณีย ์(เฉพำะนติบิุคคล) 

ขอส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ืน่กระท ำแทน 

ขอส ำเนำบัตรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจทีม่กีำรรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ศนูยห์อศลิป์ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

โครงการทีร่ะบไุวใ้นวตัถปุระสงคใ์นการขอใชต้ามระเบยีบส านกังา
นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัวา่ดว้ยการใชห้อศลิป์รว่มสมยั พ.ศ. 

2557 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำดจิติอล 1 ชดุ (รูปแบบไฟล ์PDF หรอื Word) 

(ผูข้อใชต้อ้งแนบรำยละเอยีดโครงกำรทีร่ะบุไวใ้นวัตถปุระสงคใ์นกำรขอใ

ชต้ำมระเบยีบส ำนักงำนศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยวำ่ดว้ยกำรใชห้อศลิป์ 
ร่วมสมัย พ.ศ. 2557)) 

ศนูยห์อศลิป์ 

6) 

 

แบบขอใช ้หอศลิป์รว่มสมยัราชด าเนนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(สำมำรถDownload 
แบบขอใชห้อศลิป์ร่วมสมัยรำชด ำเนนิจำกหัวขอ้ที ่18 : 

ตัวอยำ่งแบบฟอรม์) 

ศนูยห์อศลิป์ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เงนิบ ารงุ 
(หมายเหต:ุ (1.เงนิบ ำรุงในอัตรำตำรำงเมตรละ 150 บำทตอ่ 30วัน 

(หนึง่รอ้ยหำ้สบิบำทถว้น)โดยใหร้วมถงึวันทีต่ดิตัง้และวันทีร่ือ้ถอนงำนดว้
ย  

ทัง้นี้ใหเ้รยีกเก็บเงนิบ ำรุงกำรใชห้อศลิป์โดยเฉลีย่ตำมจ ำนวนวันทีข่อใชใ้

นแตล่ะครัง้ซึง่จะตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ 7 วัน 
2. กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชั่วโมงเป็น 1วัน 

เศษของวัน 8 ชัว่โมงใหนั้บเป็น 1 วัน 
3.ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฯ 

เห็นสมควรใหผ้อ่นผัน)))  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บำท 
  

 

2) คา่หลกัประกนัสญัญา 
(หมายเหต:ุ (1. คำ่หลักประกันสญัญำ 10,000 บำท (หนึง่หนื่มบำทถว้น) 

ตอ่ 7วัน โดยใหร้วมถงึวันทีต่ดิตัง้และวันทีร่ือ้ถอนงำนดว้ย 
ทัง้นี้ใหเ้รยีกเก็บคำ่หลักประกันสญัญำกำรใชห้อศลิป์โดยเฉลีย่ตำมจ ำนว

นวันทีข่อใชใ้นแต่ละครัง้ซึง่จะตอ้งไมต่ ่ำกว่ำ 7 วัน 

2. กำรค ำนวณระยะเวลำกำรขอใชห้รอืใชเ้พิม่ใหนั้บ 24 ชั่วโมงเป็น 1วัน 
เศษของวัน 8 ชัว่โมงใหนั้บเป็น 1 วัน 

3.ไมใ่หใ้ชบั้งคับกรณีผูข้อทีเ่ป็นหน่วยงำนของรัฐ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฯ 
เห็นสมควรใหผ้อ่นผัน) 

4. 

คำ่หลักประกันสัญญำจะไดร้ับคนืเต็มจ ำนวนต่อเมือ่ไมเ่กดิควำมช ำรุดเสยี
หำยใด ๆ หลังสง่มอบพืน้ทีค่นื 

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขอใชห้อศลิป์-หนำ้1 

(หมายเหต:ุ (จ ำเป็นตอ้งกรอกและลงลำยมอืชือ่ผูข้อใช)้)  
2) แบบรำยละเอยีดโครงกำร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบหนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 24/09/2562 

http://www.info.go.th/

