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ระเบียบข้อปฏิบัติการเข้าใช้พื้นที่
(ประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)
1. แบบฟอร์ม : ผู้เช่าจะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเข้าใช้งาน
2. การชาระค่าใช้จ่าย : ผู้เช่าจะต้องชาระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเข้าใช้
ตามอัตราค่าบริการพื้ นที่ MUSIC SQUARE (ค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติม : ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมเกิดขึ้น
ระหว่างงาน จะมีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่ มเติมไปยังผู้เช่า)
3. เตรียมสถานที่และตกแต่งพื้ นที่
3.1 ผู้เช่าจะต้องส่งรายละเอียดในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มายังที่บริษัท
สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ในกรณีที่นาอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาติดตั้งและต้องการใช้ลิฟต์ขนของ
3.2 การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ จะต้องอยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยไม่เป็นอันตรายและเกิดความเสียหายต่อสถานที่
3.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่านาลูกโป่งลม/แก๊สฮีเลียม หรือวัตถุไวไฟใด ๆ เข้ามาใช้ภายในอาคาร
3.4 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าติดตั้งสิ่งของใด ๆ กับตะปู สกรู เทปกาว เทปกาวสองหน้า หมากฝรั่ง
ติดผนัง หรือสติ๊กเกอร์บนพื้ นไม้ ผนัง หรือกระจก
3.5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าแขวนสิ่งของใด ๆ จากเพดาน ท่อสปริงเกอร์ หัวสปริงเกอร์หรือสายไฟ
ห้องใด ๆ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิก
4. อาหารและเครื่องดื่ม
4.1 ขอความกรุณางดให้ผู้เช่านาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในพื้ นที่ Yamaha Music Hall
Recording Studio, Piano Studio 1, Piano Studio 2, Piano Laboratory, YMC
Multi-purpose 1 และ Multi-purpose 2
4.2 ผู้เช่าสามารถจัดทานอาหารว่าง โดยแจ้งการจัดเตรียมประเภทอาหาร
กับทางบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด เพื่ อพิ จารณาก่อนการเตรียมการ
อย่างไรก็ตาม งดการปรุงอาหารหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิก เครื่องครัว ภายในบริเวณชั้น 4
4.3 งดนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในทุกกรณี
5. การสูบบุหรี่ : ผู้เช่าและผู้ร่วมงานห้ามสูบบุหรี่บริเวณภายในอาคาร
6. ความเสียหายและความรับผิดชอบ : หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นต่อสถานที่ และอุปกรณ์
หรือสิ่ งปลูกสร้างใดของอาคารในระหว่างการเช่าของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายในทุก
กรณี ต่ อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอาคารและอุ ป กรณ์ ที่ เ กิ ดจากผู้ เ ช่ า หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการใช้ ง านของผู้ เ ช่ า
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เช่าหรือ
แขกของผู้เช่า
7. เหตุฉุกเฉิน : ผู้เข้าใช้จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้ นทีอ
่ ย่างเคร่งครัด
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ภาษา

สถานที่

1.
ไทย:

ยามาฮ่า มิวสิก ฮอลล์

2.
ไทย:

4th Floor, Siam Motors Building.

3.
4th Floor, Siam Motors Building.
891/1 Rama 1 Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok, 10330.
ไทย:

ยามาฮ่า มิวสิก ฮอลล์
ชั้น 4, อาคารสยามกลการ
891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ มิวสิกสแควร์
Music Square (MSQ) Space Rental Application Form
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบ เจ้าหน้าที่ จะประสานงานกับทางฝ่ายอาคาร เพื่ ออานวยความสะดวกและความเรียบร้อย ตามที่ ลูกค้าระบุมาให้ในเอกสารนี้
(In order to help us serve you better, please completer all required fields. We will make with arragements with the building
management office base on the information you provided.)
1. ลูกค้า (Customer) ชื่อ (Name)

นามสกุล (Surname)

หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย / โรงเรียน (Organisation/University/School)
ที่อยู่ (Address)
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number)

Email

2. ชื่อกิจกรรมหรือคอนเสิร์ต (Name of event)
3. กิจกรรม (Type of Event)

คอนเสิร์ต (Concert)

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ประชุม (Meeting)

อบรม ( Training)

อื่น ๆ โปรดระบุ (Others, please specify)

4. พื้ นที่ (Required space)

YAMAHA MUSIC HALL

RECORDING STUDIO

PIANO STUDIO 1

PIANO STUDIO 2

YMC

PIANO LABOLATORY

MULTI-PURPOSE 1

MULTI-PURPOSE 2

อื่น ๆ โปรดระบุ (Others, please specify)
5.จูนเปียโน (Piano Tuning)

จูน (Yes)

ไม่จูน (No) วัน (Date)

เดือน (Month)

6. อุปกรณ์ (Equipment)

Microphone (2)

Speaker

7.วันจัดงาน (Date of Event)

วัน (Date)

เวลาเตรียมงาน (Set-up Time)

เริ่ม (from)

สิ้นสุด (to)

เวลาซ้อมการแสดง (Rehearsal Time)

เริ่ม (from)

สิ้นสุด (to)

เวลาเริ่มกิจกรรม (Start Time of Event)

เริ่ม (from)

สิ้นสุด (to)

Charge Policy

เวลาเก็บสถานที่ (Time for Removal)

เริม
่ (from)

สิน
้ สุด (to)

Start from Set-up - Removal Time

Music Stand (4)

เดือน (Month)

เวลา (Time)
Projector

Table

ปี (Year)
หลักการคิดค่าบริการ
เริ่มตั้งแต่เวลาเตรียมงาน - เวลาเก็บสถานที่

8. ลักษณะกิจกรรม (Details/Event)
เป็นกิจกรรมกลุ่มปิดเฉพาะองค์กร / ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกร่วมกิจกรรม (Private / Invitation Only)

ข้อมูลเพิ่ มเติม / More Info

เป็นกิจกรรมเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ (Open to public event)
9. ค่าใช้จ่าย/บัตรเข้าชม/เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม (Admission fee/terms and condition)
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โดย (Free entry, no admission)
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (No reservation needed)
ลงทะเบียนล่วงหน้าติดต่อ (Reservation required, please give contact details)
ร่วมกิจกรรมโดยมีค่าใช้จ่าย ราคา (With admission please give details about the tickets price)
ติดต่อซื้อบัตรและรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ (Contact details for information and tickets)
10. รูปแบบการจัดพื้ นที่ โปรดระบุ (Set-up plan, please specify)
หากมีพักทานอาหารว่าง โปรดระบุรายละเอียด (Coffee break,please give details)
11. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Number of participants)

ท่าน / Person

12. ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่ MUSIC SQUARE

ลายเซ็น (Signature)

ดิฉัน/ผมอ่านระเบียบข้อปฏิบัติการเข้าใช้พื้นที่และยอมรับระเบียบข้อปฏิบัติ
(I have read the rules and regulations and I agree to abide by them)
ลงวันที่
เฉพาะเจ้าหน้ าที่ SMY (Only SMY)

ผู้ ประสานงาน

/
เบอร์โทรศั พท์

Comment/Condition:

Comment/Condition

Comment/Condition

Signature

Signature

Signature

Date

Date

Officer

GM / AGM

Request

/

Acknowledged

Date
Division

GM / AGM
Approved

MA

Division
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