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ระเบียบข้อบังคับส ำหรับกำรปฏิบัตงิำนประเภทงำนนิทรรศกำร/งำนออกบูธแสดงสินค้ำ 
รอยัล พำรำกอน ฮอลล์  

 

 ระเบียบข้อบงัคบันี ้ฝ่ายปฏิบตัิการของ รอยลั พารากอน ฮอลล์  (“ฝ่ายปฏิบตัิการ”) จดัท าขึน้เพื่อความปลอดภยัและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีแสดงงาน ซึง่ผู้ ใช้บริการพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ
ข้อบงัคบันีอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

เอกสำรส ำคัญที่ต้องส่งให้อนุมัติ 

1. แผนผงัการจดังาน (Floor Plan) แบบการก่อสร้างคหูา แบบการตกแต่ง ป้ายต่างๆ แบบโฆษณาและจุดติดตัง้จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันจัดงำน ในกรณีงานนิทรรศการจะต้องได้รับ
อนมุตัิแผนผงัการจดังาน ก่อนเปิดขายพืน้ท่ีภายในงาน 

2. ผู้ ใช้บริการต้องส่งผงัแสดงจุดแขวนทรัสและระบรุายละเอียดเร่ืองจ านวนและน า้หนกัของทรัสรวมถึงดวงไฟที่ติดตัง้
ให้กบัฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนวันจัดงำน 

3. ผู้ใช้บริการต้องสง่ส าเนาเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการได้รับอนุญาตให้จดังานจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้กบัฝ่าย
ปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันจัดงำน ในกรณีงานที่จดัมีลกัษณะดงันี ้

- งานมหรสพ : ท าเร่ืองขออนญุาตจากส านกังานเขตปทมุวนัและสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั 
- จับสลากผู้ โชคดี (ยกเว้นงานเลีย้งสงัสรรค์ที่เป็นงานภายในหน่วยงาน) :  ท าเร่ืองขออนุญาตจากส านักการ 
สอบสวนและนิติการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั 

- การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์*** :  
 ขอใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตและ 
 ท าเร่ืองขออนญุาตจากส านกังานเขตปทมุวนัและสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั 

*** การขาย หมายถึง การจ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น ให ้
 ทัง้นี ้หากผู้ใช้บริการจะท าการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรือ ประชาสมัพนัธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ในพืน้ที่ให้บริการ ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในการขอใบอนุญาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จาก
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ที่ให้บริการ  และ
ผู้ ใช้บริการมีหน้าที่จัดส่งส าเนาใบอนุญาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้ มีอ านาจลงนามของผู้ ใช้บริการได้รับรอง
ส าเนาถกูต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการในทนัทีที่ผู้ใช้บริการได้รับใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือตามที่ผู้ให้บริการ
ร้องขอ เพื่อให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลกัฐาน โดยในการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรือ ประชาสมัพนัธ์ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ที่ให้บริการ ผู้ ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในการด าเนินการให้ถกูต้อง
ตรงตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นระหวา่งก าหนดระยะเวลาการให้บริการ  

นอกจากนี ้ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในบรรดาความเสียหายทัง้หมด   ซึ่งรวมถึงความเสียหาย
ต่อผู้ ให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อนัเกิดจากการที่ผู้ ใช้บริการไม่สามารถปฏิบตัิตามความในวรรค
ก่อนได้อยา่งครบถ้วน 

4. หากผู้ ใช้บริการมีการน ารถยนต์เข้ามาจัดแสดงภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัรถยนต์ดงันี ้: ยี่ห้อ รุ่น ส ีหมายเลขทะเบียนรถ วนั-เวลาน ารถเข้าและออกแก่ฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่น้อย
กว่ำ 14 วัน ก่อนวันจัดงำน เพื่อยกเว้นคา่ธรรมเนียมการจอดรถ 

5. ผู้ใช้บริการท่ีมีความประสงค์ใช้อากาศยานไร้คนขบั(โดรน) ภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนญุาตอย่าง
เป็นทางการจากศนูย์การค้าสยามพารากอน วงัสระปทมุ และสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั โดยผู้ ใช้บริการจะต้องสง่
เอกสารเพื่อขออนญุาตให้แก่ฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันจัดงำน ตามรายละเอียดดงันี ้
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5.1 เอกสารยืน่ขออนญุาตวงัสระปทมุ 
- ส าเนาใบอนญุาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) จากส านกังาน กสทช. 
- ส าเนาใบอนญุาตผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) จากส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย 
- ส าเนากรมธรรม์ประกนัภยับคุคลที่ 3 ของผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้องของผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) 
- แผนผงับริเวณงานท่ีจะน าเคร่ืองอากาศยานไร้คนขบั(โดรน)ขึน้บิน 

5.2 เอกสารยืน่ขออนญุาตสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั (ฝ่ายธุรการกลาง) 
- จดหมายที่ได้รับการอนุญาตใช้อาการศยานไร้คนขบั(โดรน) ลงนามโดยผู้มีอ านาจของวังสระปทุม        

1 ฉบบั และ ลงนามโดยผู้มีอ านาจของศนูย์การค้าสยามพารากอน 1 ฉบบั  
- เอกสารยกเว้นการขออนญุาตการบงัคบัหรือปลอ่ยอากาศยานไร้คนขบั(โดรน)ภายในอาคารซึง่เป็นพืน้ท่ีปิด 
- ส าเนาใบอนญุาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) จากส านกังาน กสทช. 
- ส าเนาใบอนญุาตผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) จากส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย 
- ส าเนากรมธรรม์ประกนัภยับคุคลที่ 3 ของผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้องของผู้บงัคบัอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) 
- แผนผงับริเวณงานท่ีจะน าเคร่ืองอากาศยานไร้คนขบั(โดรน)ขึน้บิน 

หากผู้ ใช้บริการไม่ลงทะเบียนและฝ่าฝืนปลอ่ยอากาศยานไร้คนขบั(โดรน) ภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ ต้อง
ระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2497 มาตรา 24 ประมวลมาตรา 78 

 

กำรรับ-ส่งมอบพืน้ที่ 

1. ผู้ใช้บริการต้องท าการรับมอบพืน้ท่ีก่อนเข้าติดตัง้งานและสง่มอบพืน้ท่ีคืนหลงัท าการรือ้ถอนงานร่วมกบัเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ  

2. ในวนัแสดงงานฝ่ายปฏิบตัิการอนญุาตให้ผู้ ใช้บริการ เข้าพืน้ที่ รอยลั พารากอน ฮอลล์  ตามเวลาที่ระบไุว้ในสญัญา
การให้บริการพืน้ท่ีและหรือตามที่ได้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ใช้บริการและรอยลั พารากอน ฮอลล์ 

3. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการท างานนอกเหนือจากเวลาที่ได้ระบุในสญัญาการให้บริการพืน้ที่ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้ง
ฝ่ายปฏิบตัิการเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้ 

4. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ ใช้บริการยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึน้ โดยมูลค่าความเสียหาย ทางรอยัล   
พารากอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง หรือ ผู้ใช้บริการ ยินยอมซอ่มแซมและแก้ไขให้
อยู่ในสภาพเดิม ภำยใน 7 วันนับจำกวันรือ้ถอนที่ระบุในสัญญำ ทัง้นีก้ารซ่อมแซมต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ฝ่ายปฏิบตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

 

กำรก่อสร้ำง ติดตัง้และรือ้ถอน 

1. ในการขนหรือเคลือ่นย้ายวสัดตุ่าง ๆ ด้วยรถเข็นนัน้ ผู้ ใช้บริการ ต้องท าการติดตัง้ไม้อดัตลอดเส้นทางขนย้ายก่อนทกุ
ครัง้ เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัพรมของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

2. การก่อสร้างใดๆ ที่มีการปพูรม ต้องจดัให้มีการวางไม้อดัหนา 10 มิลลเิมตร ขึน้ไปหรือโครงสร้างอื่นใดรองไว้ก่อนการปู
พรมทกุครัง้ 

3. หากผู้ใช้บริการและทีมงานปฏิบตัิผิดกฎระเบียบ ซึง่ฝ่ายปฏิบตัิการได้ท าการแจ้งผู้ ใช้บริการและทีมงานทัง้ทางวาจาและ/
หรือลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว แตผู่้ใช้บริการและทีมงานไม่ท าการแก้ไขจนก่อให้เกิด
ความเสยีหาย ผู้ใช้บริการและทีมงานยินยอมชดเชยคา่เสยีหายที่เกิดขึน้เป็น 2 เทา่ของการประเมินราคาความเสยีหาย 

4. ความสงูของสิง่ก่อสร้างภายในบริเวณ พารากอน ฮอลล์ 1  และ พารากอน ฮอลล์ 2-3 ต้องมีความสงูจากพืน้ฮอลล์ไม่
เกิน 4 เมตร และ 6 เมตร ตามล าดบั โดยสิง่ก่อสร้างดงักลา่วจะต้องไมท่ าการยึดและเจาะติดกบัตวัอาคารแต่อย่างใด 
และหากฝ่ายปฏิบตัิการพบว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงเพียงพอ ฝ่ายปฏิบตัิการมีสิทธ์ิระงบัการก่อสร้างและ
สามารถร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขได้ทนัที 
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5. ฝ่ายปฏิบตัิการไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการใช้เลือ่ยวงเดือน, เช่ือมเหลก็ หรือ พน่ส ี รวมทัง้การใช้วสัดยุดึตดิ ตอก เจาะ 
เช่น เทปกาวสองหน้า ตะป ู ตะขอ น๊อต สกรู ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่พืน้ ผนงั เสา 
เพดาน หรือ อปุกรณ์ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ อยา่งเด็ดขาด  

6. ฝ่ายปฏิบตัิการไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการวางสนิค้า อปุกรณ์และวสัดตุา่ง ๆ พิงผนงัรอยลั พารากอน ฮอลล์ หรือ วาง
วสัดอุปุกรณ์นอกขอบเขตพืน้ท่ีบริการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนผู้ใช้บริการยินยอมให้ฝ่ายปฏิบตัิการเคลือ่นย้ายวสัดุ
อปุกรณ์ดงักลา่ว 

7. ข้อควรปฏิบตัิด้านความปลอดภยัในการท างานท่ีมคีวามเสีย่งอนัตราย 
6.1 การปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) เช่น งานเช่ือมเหลก็ ตดัเหลก็ หรืองานอื่นๆ 

ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ผู้ใช้บริการต้องขออนญุาตการท างานจากฝ่ายปฏิบตัิการและท าการจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ ล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรจดังำน หากไมแ่จ้งลว่งหน้า ฝ่ายปฏิบตัิการ     
มีสทิธ์ิระงบัการท างานได้ทนัที และขณะปฏิบตัิงานท่ีมีประกายไฟ พืน้ท่ีโดยรอบรัศมี 10 เมตร จะต้องไมม่กีารใช้หรือ  
การท างานท่ีมีสารเคมีไวไฟทกุชนิดและการปฏิบตัิงานทกุครัง้ต้องสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั เช่น แวน่นิรภยั 

6.2 ความปลอดภยัส าหรับงานอบัอากาศ (Confined Space) ต้องท าการขออนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการ และ ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายทีก่ าหนด 

6.3  การท างานบนท่ีสงู หมายถึง การท างานบนที่สงูจากพืน้ ตัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป ซึง่ต้องปฏิบตัิดงันี ้
 - การท างานบนท่ีสงูที่มีผู้ปฏิบตัิงานเกิน 2 คน ต้องจดัให้มีนัง่ร้าน 

 - การท างานบนท่ีสงู จะต้องใช้เข็มขดันิรภยัแบบเต็มตวั (Full Body Harness (Double Lanyard)) หรือ สาย
ช่วยชีวติที่ตรึงกบัสว่นของโครงสร้างที่มคีวามมัน่คงแขง็แรงเพิ่มขึน้ 

 - กรณีด้านลา่งเป็นทางสญัจร ผู้ใช้บริการต้องจดัท าตาขา่ยนิรภยัป้องกนัวสัดเุคร่ืองมือตา่ง ๆที่อาจจะตกหลน่ไป
โดนผู้ปฏิบตัิงานหรือผู้สญัจรด้านลา่ง หรือต้องจดัให้ผู้ที่สญัจรหรือผู้ปฏิบตัิงานสวมใสห่มวกนิรภยั 

การท างานก่อสร้าง ติดตัง้ รือ้ถอน ผู้ใช้บริการต้องจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) ให้กบั
ผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้พ้นจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ตอ่ร่างกายหรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึน้ โดย
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีจ าเป็นต้องมี คือ แวน่ตานริภยั เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว หมวกนิรภยัและ
รองเท้านิรภยั 

8. ในงานนิทรรศการ กรณีที่ผู้ออกร้านประสงค์จะขนย้ายวสัดอุปุกรณ์ออกกอ่นท่ีงานจะสิน้สดุ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบ
และยินยอมและจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตัิการทราบเพื่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภยัตอ่ไป 

9. สินค้า อุปกรณ์และวสัดุต่าง ๆ จะต้องถูกขนย้ายออกนอกพืน้ที่ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ และพืน้ที่อาคารสยาม
พารากอน ภายในวนัรือ้ถอนที่ระบใุนสญัญา หากรอยลั พารากอน ฮอลล์ตรวจพบสินค้า อปุกรณ์และวสัดตุ่าง  ๆ อยู่
ในพืน้ที่ ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าหรือวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆนัน้ไว้ในที่
เหมาะสม โดยไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึน้ และจะคิดค่าพืน้ที่ในการจัดเก็บ 2,000 บำท/ตำรำง
เมตร/วัน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) และหากไมม่ีผู้แสดงความเป็นเจ้าของภายใน 24 ชั่วโมงนบัจากวนัรือ้ถอนที่
ระบใุนสญัญา รอยลั พารากอน ฮอลล์สามารถท าลายและก าจดัทิง้ได้โดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ โดยผู้ ใช้บริการจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ขนเศษวสัดแุละขยะออกนอกอาคารสยามพารากอน 5,000 บำท(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) 

 

กำรใช้อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะน าวสัดอุปุกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ มาใช้ จะต้องได้รับ
อนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการก่อนทกุครัง้ 

2. การรับน า้หนกัของพืน้ท่ีจดังาน รอยลั พารากอน ฮอลล์ 
 พำรำกอน ฮอลล์ 1 พำรำกอน ฮอลล์ 2 พำรำกอน ฮอลล์ 3 

กำรแขวน 80 กก./จดุ 500 กก./จดุ 500 กก./จดุ 
น ำ้หนักของพืน้ 500 กก./ตร.ม. 1,000 กก./ตร.ม. 1,000 กก./ตร.ม. 
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 กรณีที่ผู้ ใช้บริการประสงค์ที่จะวางหรือแขวนวสัดหุรืออปุกรณ์ใดๆ ที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่ทาง รอยลั พารากอน ฮอลล์ 
ก าหนดไว้นัน้ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการทราบลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อทางฝ่าย
ปฏิบตัิการจะได้วางแผนการกระจายน า้หนกัดงักลา่ว 

3. ส าหรับท่อน า้ทิง้ในจุดต่าง ๆ ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจุดที่จดัให้ในบริเวณพืน้ของ พารากอน ฮอลล์ 2-3 
โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ท าการเช่ือมตอ่ทอ่น า้ตา่งๆ กบัทอ่น า้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการได้จดัเตรียมไว้ให้  โดยที่ผู้ ใช้บริการจะต้อง
เตรียมทอ่น า้ดีและทอ่น า้ทิง้ ที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
3.1 ทอ่น า้ดี  

- มีขนาด 1 นิว้ ซึ่งท่อน า้ดีที่น ามาต่อท่อเมนของรอยลั พารากอน ฮอลล์  ต้องเป็นท่อ Galvanized หรือท่อ 
PVC8.5,PVC13.5 เทา่นัน้   

- ติดตัง้วาลว์ ปิด เปิด และการเช่ือมตอ่เป็นแบบเกลยีวหรือกราวด์ เพื่อป้องกนัน า้ค้างในท่อแล้วไหลย้อนลงหลมุ
ไฟหลงัจากถอดทอ่ 

- การใช้งานจะต้องปิดวาลว์ทกุครัง้หลงัเลกิงานทกุวนั 
3.2  ทอ่น า้ทิง้  

- มีขนาด 2 นิว้ ซึง่ทอ่น า้ทิง้ต้องเป็นทอ่ PVC 5 หรือดีกวา่เทา่นัน้ 
- ผู้ใช้บริการต้องติดตัง้ถงัดกัไขมนัแบบตัง้พืน้ไมต่ ่ากวา่ 25 ลติร 
- ห้ามทิง้สารเคมี  ตา่งๆ เช่น ส ีทินเนอร์  น า้ล้างแปรงทาสี ฯลฯ ลงทอ่น า้ทิง้ 

การติดตัง้ รือ้ถอน ทอ่น า้ดี น า้ทิง้ ต้องได้รับการติดตัง้จากผู้ช านาญเทา่นัน้และระมดัระวงั น า้ร่ัว ซึม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายได้กบัทรัพย์สนิของรอยลั พารากอน ฮอลล์ 

4. ในวนัแสดงงาน ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการใช้ไฟฟ้าบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของ รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ 

5. การใช้บริการทางวนท่ีจอดรถ (Loading Ramp) ยานพาหนะที่ใช้ต้องมีความสงูไมเ่กิน 2.10 เมตร 
6. การใช้บริการลิฟท์ขนของขนาดใหญ่ (Cargo Lift) สิ่งของที่บรรทกุนัน้ต้องมีความสงูไม่เกิน 2.80 เมตร และจ ากัด

น า้หนกับรรทกุไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม (ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่มีขนาด กว้าง 3.00 เมตร X ยาว 10.00 เมตร X สงู 
2.80 เมตร) 

7. การใช้บริการเครนยกตู้สนิค้า ผู้ ใช้บริการจะต้องแสดงเอกสาร “ใบตราสง่” ทางเรือหรือทางอากาศ เพื่อแสดงน า้หนกั
ของตู้ดงักลา่วต่อฝ่ายปฏิบตัิการก่อนใช้บริการ โดยน า้หนกัตู้คอนเทนเนอร์รวมสินค้าต้องไม่เกิน  25,000 กิโลกรัม 
ขนาดตู้สนิค้าที่บริการได้ คือ 20 ฟตุ (6 เมตร) หรือ 40 ฟุต (12 เมตร) และขนาดความสงูตู้สินค้า คือ 2.40 เมตร หรือ 
2.90 เมตร เท่านัน้ โดยฝ่ายปฏิบตัิการก าหนดเวลาบริการตัง้แต่ 00.01-05.00 น.เท่านัน้ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนวันจัดงำน 

8. การใช้บริการลิฟท์ขนของ (Freight Lift) รอยลั พารากอน ฮอลล์จ ากดัน า้หนกัของสิ่งของไม่เกิน 2,500 กิโลกรัม 
(ลฟิท์ขนของมีขนาด 2.00 เมตร X ยาว 3.00 เมตร X สงู 2.30 เมตร) 

9. การติดตัง้ระบบโทรศพัท์และสญัญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ ใช้บริการจะต้องใช้บริการจากผู้ ที่ได้รับการแต่งตัง้จากรอยลั 
พารากอน ฮอลล์ ให้เป็นผู้ด าเนินการเทา่นัน้ 
9.1 รอยลั พารากอน ฮอลล์ สามารถให้บริการโทรศพัท์ใน 3 ลกัษณะ คือ 

- Internal Line  : สายภายใน สามารถใช้สือ่สารภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ เทา่นัน้ 
- Local Line     : สามารถใช้โทรภายในพืน้ท่ีกรุงเทพ และ ปริมณฑล (คา่ใช้จ่ายจะถกูรวมในคา่เช่าแล้ว) 
- IDD Line        : สามารถใช้โทรภายในพืน้ท่ีกรุงเทพ ปริมณฑล มือถือ ตา่งจงัหวดัและตา่งประเทศ      
   (คา่ใช้จ่ายจะถกูรวมในคา่เช่าแล้ว) 

9.2 รอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตทัง้แบบผา่นสายสญัญาณและแบบไร้สาย ซึ่งอตัราค่าบริการ
จะขึน้อยูก่บัความเร็วและจ านวนวนัท่ีใช้งาน  

9.3 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับบริการติดตัง้ระบบโทรศพัท์และสญัญาณอินเตอร์เน็ตภายในคหูา
จะต้องยื่นแบบฟอร์มการติดตัง้โทรศพัท์และอินเตอร์เนต็ตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันจดังำน  
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10. รอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้บริการระบบไฟฟ้าผ่านหลมุสาธารณปูโภคใต้พืน้อาคารภายในฮอลล์ 2-3 และ ให้บริการ
เฉพาะระบบไฟฟ้าผา่นตู้ภายในฮอลล์ 1 ผู้ ใช้บริการต้องแต่งตัง้ผู้ รับเหมาที่มีประสบการณ์ด าเนินการติดตัง้ โดยต้อง
สัง่จองกระแสไฟพร้อมระบหุลมุล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันติดตัง้งำน ทัง้นีผู้้ รับเหมาต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัการใช้
ไฟภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

สำธำรณูปโภค พืน้ที่จัดงำน ก ำลังสำธำรณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ฮอลล์ 1, ฮอลล์ 2, ฮอลล์ 3 320 Amp 3 Phase/120 Amp 3 Phase Main Convenient 

for Light & Sound 
ฮอลล์ 1 150 Amp 3 Phase Main Convenient for Exhibition 
ฮอลล์ 2 200 Amp 3 Phase x 5 Main Convenient for Exhibition 

(48 Holes) 
ฮอลล์ 3 200 Amp 3 Phase x 4 Main Convenient for Exhibition 

(37 Holes) 
 

11. รอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้บริการระบบภาพ แสง เสยีงแบบมาตรฐานส าหรับการประชมุ ดงันี ้ 
 

ห้องประชุม 
ระบบภำพ บริกำรระบบแสง-เสียง 

ขนำดจอ Projector 
(Ansilumen) 

Microphone 
(Chanel/Room) 

ระบบ
เสียง 

แสงสว่ำง Light 
Truss 

Meeting Room 1 3.60x3.40 ม. 3000 8  Dimmer  

Meeting Room 2 ไมม่ีบริการ* ไมม่ีบริการ* 8  Dimmer  

Meeting Room 3 3.60x3.40 ม. 3000 8  Dimmer  

Meeting Room 4 3.60x3.40 ม. 3000 8  Dimmer  

Meeting Room 5 3.60x3.40 ม. 3800 12  Dimmer  

Meeting Room 6 3.60x3.40 ม. 3800 12  Dimmer  

*ระบบภาพห้อง Meeting Room 2 สามารถติดตัง้ชดุจอ Mobile ขนาด 2.60x1.70 ม.และ เคร่ืองฉาย Projector ความละเอยีด 
3000 Ansilumens  โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งลว่งหน้าอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวนัจัดงำน 
 

กำรจัดกำรจรำจร 

1. เนื่องจากพืน้ท่ีขนสง่สนิค้าวสัดอุปุกรณ์อยูบ่นอาคารสงู จึงจ าเป็นต้องใช้การจดัล าดบัก่อนหลงัในวนัติดตัง้และรือ้ถอน 
ดงันัน้ผู้ใช้บริการต้องรอการเรียกคิวจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ที่บริเวณทางขึน้
ตวัอาคารจอดรถ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการเข้าใช้สถานที ่

2. ส าหรับรถที่มีความสงูไม่เกิน 2.10 เมตร ที่สามารถวนขึน้ชัน้ 5 ได้ เมื่อท าการขนถ่ายสินค้า วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ 
เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้บริการต้องน ารถลงไปจอดในพืน้ท่ีที่จดัเตรียมไว้ให้เทา่นัน้  

3. ส าหรับรถที่จอดเพื่อขนถ่ายสนิค้า วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆโดยใช้ Cargo Lift หรือ Freight Lift ที่ชัน้ G สำมำรถจอด
ฟรี 1 ชั่วโมงแรกเท่ำนัน้ ชัว่โมงที่ 2 เป็นต้นไป คิดชัว่โมงละ 100 บาท 

 

กำรป้องกันอุบัติเหตุ 

1. พืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็นพืน้ท่ีปลอดบหุร่ีรวมถึงบหุร่ีไฟฟ้า หากฝ่าฝืน มีโทษปรับ 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 
2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องมีการประกอบอาหารภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งและ 

ต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการก่อนลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน โดยอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบ  
อาหารจะต้องเป็นชนิดไฟฟ้ำเทา่นัน้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับในคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัการจดัจ้างเจ้าหน้าที่ 
ป้องกนัและระวงัอคัคีภยัดแูลสถานท่ีดงักลา่ว และฝ่ายปฏิบตัิการจะไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการน าก๊าซหงุต้มเข้ามา 
ใน รอยลั  พารากอน ฮอลล์ อยา่งเด็ดขาด 
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3. การติดตัง้และ/หรือ แจกจ่าย บอลลนู ลกูโป่ง ภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการ
ก่อน โดยก๊าซที่ใช้ต้องเป็นชนิดฮีเลียมเทา่นัน้ 

4. ห้ามน าไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลกูหนหูรือพลตุา่ง ๆเข้ามาในบริเวณรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ฝ่ายปฏิบตัิการทราบลว่งหน้า 

5. ในกรณีงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึน้ภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ รถยนต์ที่สามารถเข้ามาในพืน้ที่รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ ได้นัน้จะต้อง 

 - บรรจปุริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิ ไมเ่กิน 1 ใน 4  ของความจขุองถงั 
 - บรรจปุริมาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไมเ่กิน 10% ของความจขุองถงั 
 - ปิดฝาน า้มนัและถงัก๊าซอยา่งแนน่หนา  

- ปลดขัว้แบตเตอร่ีออกและปิดระบบการจ่ายก๊าซ 
 - ขบัรถยนต์เข้าฮอลล์โดยใช้ระบบน า้มนัเทา่นัน้ 
 - ห้ามติดเคร่ืองยนต์ระหวา่งการจดัแสดงโดยเด็ดขาด 
 - มีแผน่ไม้ความหนาขัน้ต ่า 20 มิลลเิมตร รองเพื่อกระจายน า้หนกั 
6. การใช้รถโฟล์คลิฟต์ภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ สามารถใช้ได้ภายใน พารากอน ฮอลล์ 2 และ 3 เท่านัน้ โดยมี

หลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
6.1 รถใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร์ร่ีเทา่นัน้ 
6.2 ขนาดน า้หนกัรถโฟล์คลฟิต์ต้องไมเ่กินน า้หนกัพืน้ท่ีที่รับน า้หนกัได้ ตามสดัสว่นขนาดรถรวมแบตเตอร์ร่ีต่อน า้หนกั

พืน้ท่ีตอ่ตารางเมตร(1,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร) 
6.3 การยกสนิค้า  ให้คิดรวมน า้หนกัรถโฟล์คลฟิต์และน า้หนกัสนิค้าหรือ อปุกรณ์ ที่ถกูยกโดยรถโฟล์คลฟิต์   

รวมตามสดัสว่นขนาดกว้างxยาวของรถโฟล์คลฟิต์ วดัจากล้อที่สมัผสัพืน้ ตอ่น า้หนกัพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตรแล้วต้อง
ไมเ่กินน า้หนกัพืน้ท่ีรับได้(1,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร) 

6.4 สภาพรถโฟล์คลิฟต์  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยรถยก ,               
รถโฟล์คลฟิท์ก าหนด  

- จดัให้มีโครงหลงัคาที่มัน่คงแข็งแรง สามารถป้องกนัอนัตรายจากวสัดตุกหลน่ได้ 
- จดัท าป้ายบอกพิกดัน า้หนกัยกให้ตรงกบัความสามารถในการยกสิง่ของได้โดยปลอดภยัติดไว้ที่รถยกเพื่อให้
เห็นได้ชดัเจน 

- ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภยัก่อนการใช้งานทุกครัง้และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้
พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

- จดัให้มีสญัญาณเสยีงหรือแสงไฟเตือนภยัในขณะท างานตามความเหมาะสมของการใช้งาน 
- ห้ามท าการดดัแปลงหรือกระท าการใดที่มีผลท าให้ความปลอดภยัในการท างานของรถยกลดลง 

6.5 ห้ามยืน บนงายกและ ห้ามโดยสารขณะขบัโฟล์คลฟิต์  
6.6 ผู้ขบัขี่บงัคบัรถ  ต้องผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรอธิบดีประกาศก าหนดท าหน้าที่เป็นผู้ขบัรถยก 

7. กรณีผู้ ใช้บริการน าเคร่ืองป่ันไฟ (Generator) เข้ามาใช้ในการจดังาน ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตัิการทราบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันก่อนวันจัดงำน ซึง่จะต้องปฏิบตัิตามดงันี ้ 
7.1 เคร่ืองป่ันไฟ ต้องได้รับการตรวจเช็คและลงนามรับรองจากวิศวกรไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
7.2 อนญุาตเฉพาะเคร่ืองป่ันไฟแบบตู้ เก็บเสยีง(Canopy) 
7.3 ผู้ใช้บริการจะต้องสง่น า้หนกัเคร่ืองป่ันไฟให้ฝ่ายปฏิบตัิการพิจารณาลว่งหน้าก่อนติดตัง้ 
7.4 ต้องท าการจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 
7.5 เคร่ืองป่ันไฟต้องติดตัง้เช่ือมตอ่สายกราวด์อาคารทกุครัง้ที่ใช้งาน 
7.6 กรณีเติมน า้มนัต้องตรวจสายกราวด์วา่เช่ือมตอ่แนน่หนาและ แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัที่จดัจ้างมา 
7.7 ไมอ่นญุาตให้เก็บน า้มนัไว้ในพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด 
7.8 มีเจ้าหน้าที่ช านาญงานดแูลควบคมุตลอดการใช้งาน 
7.9 มีเคร่ืองดบัเพลงิประเภท A B C ขนาด 15 ปอนด์ ประจ าอยา่งน้อย 1ถงัตอ่เคร่ือง 
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7.10 อปุกรณ์การท างานเป็นไปตามข้อก าหนด กฏกระทรวง  ระเบียบ มาตรฐาน มอก.วสท. 
7.11 จดัให้มีอปุกรณ์รองพืน้และรัว้กัน้มิดชิดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

8. ห้ามส ารองสารเคมี หรือวสัดอุนัตรายซึ่งอาจเกิดการลกุไหม้และเสี่ยงกบัการระเบิดไว้ภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์  
เช่น ถงัส ีทินเนอร์ น า้มนัเชือ้เพลงิ วตัถไุวไฟ ถงัแก๊สหรือกองฟาง เป็นต้น 

9. การติดตัง้ แผงไฟ แบนเนอร์ หรือโครงสร้างตา่งๆจะต้องตรงกบัจดุแขวนของตวัอาคารที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่การติดตัง้
ดงักลา่วไมถ่กูต้อง หรือมีความเสีย่งตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสทิธ์ิในการให้ผู้ใช้บริการย้ายจดุติดตัง้
ทนัที หรือไมป่ลอ่ยกระแสไฟฟ้าจนกวา่จะมีการแก้ไขเพื่อความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

10. ห้ามเดินสายไฟพาดผา่นช่องประตเูข้า-ออก เพื่อป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุเช่น การเดินสะดดุสายไฟหกล้มของผู้ เข้ามา
ร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีอปุกรณ์ครอบสายให้เห็นชดัเจนและเรียบร้อยสวยงาม 

11. ห้ามเดินสายไฟผา่นช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวสัดอุปุกรณ์อื่นใด ขวางตู้ ใสอ่ปุกรณ์ดบัเพลิง, ประตทูาง
หนีไฟ หรือเส้นทางฉกุเฉินรอบอาคารจดังานและห้ามใช้ประตหูนีไฟเป็นทางเข้า-ออกหรือใช้ท าภารกิจใดๆ 

12. ห้ามพกอาวธุ หรือ ของมีคมใดๆ รวมไปถึงสารกมัมนัตรังสีหรือวตัถอุื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการจัดงานเข้ามาในพืน้ที่ รอยลั
พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด 

13. หากผู้ใช้บริการประกอบการจนกอ่ให้มีเหตซุึง่เกิดหรืออาจเกิดอคัคีภยัขึน้ได้ ซึง่เหตนุัน้ระงบัลงและ/หรือเป็นเหตุ
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลใด ๆ  จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของศนูย์และ/หรือเจ้าหน้าที่
บคุคลภายนอก (เช่น ต ารวจท้องที่ ต ารวจดบัเพลงิ เป็นต้น) ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือระงบัเหตนุัน้  ๆ 
ผู้ใช้บริการจะต้องถกูปรับครัง้ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทนัที 

14. ฝ่ายปฏิบตัิการไมอ่นญุาตให้วางนัง่ร้านส าหรับค า้โครงสร้างฉากหรือจอฉายภาพบนพืน้เวทีของรอยลั พารากอน ฮอลล์ 
 

กำรรักษำควำมปลอดภยั 

1. ผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาก่อสร้าง หรือปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดภายในบริเวณรอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้องสวมเคร่ืองแบบของ
ผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือติดบตัรเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา โดยที่ผู้ ใช้บริการจะต้องจดัท าบตัรดงักลา่วให้
ครบถ้วนกับจ านวนเจ้าหน้าที่ และส่งตวัอย่างบัตรมายงัฝ่ายปฏิบตัิการก่อนวนัเข้าปฏิบตัิการล่วงหน้าอย่ำงน้อย      
7 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อพิจารณาอนมุตัิใช้เป็นบตัรผา่นเข้า-ออก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุทาง 

2. ผู้ใช้บริการจะไมท่ าการติดตัง้หรือก่อสร้างสิง่ใด ๆ ขวางบริเวณตู้ ดบัเพลงิ ทางหนีไฟ หน้าลิฟต์ ช่องแอร์  ทางลาดหรือ
บนัไดเลือ่นและทางเดินในบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทัว่ไป 

3. รอยลั พารากอน ฮอลล์ ไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการเก็บทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีภ้ายในบธูคหูาแสดงสนิค้า เช่น ธนบตัร 
ทองค า อญัมณี โบราณวตัถ ุศิลปกรรมที่เป็นของมีคา่ เหรียญ แบบแปลน เอกสารส าคญั หลกัประกนั หนีส้นิ 
หลกัทรัพย์ หรือเอกสารการเงิน บตัรเครดติ เช็ค สมดุบญัชี และเอกสารทัง้ปวงทางธุรกิจ เป็นต้น หากเกิดการเสยีหาย
หรือสญูหาย รอยลั พารากอน ฮอลล์จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ มีหน้าที่ในการดแูลพืน้ที่ส่วนกลาง บริเวณทางเข้า -ออก 
ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุทางเท่านัน้ กรณีที่ผู้ ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับบริการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัพิเศษเพิ่มเติม เพื่อดแูลทรัพย์สนิและของมีคา่ตา่งๆ ภายในคหูาจะต้องยืน่ แบบฟอร์มบริการ เจ้าหนา้ทีร่กัษา
ความปลอดภยัตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน  

5. ห้ามน าเข้าบริการรักษาความปลอดภยัจากผู้ให้บริการรายอื่น เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

 

กำรรักษำควำมสะอำด 

1. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเศษขยะตา่งๆ ที่อยูใ่นรูปของสารเคมี และอปุกรณ์ที่เหลอืจากการก่อสร้าง เช่น ไม้/หิน/เหลก็ฯลฯ 
ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีเศษวสัดุดงักลา่วเกิดขึน้ ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดกบั
ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม 

2. รอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการท าความสะอาดพืน้ที่สาธารณะทัว่ไป ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการ
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูแลคูหา ผู้ ใช้บริการจะต้องยื่นแบบฟอร์มบริการเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำ 14    ก่อนวันจัดงำน 
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3. ห้ามน าเข้าบริการรักษาความสะอาดจากผู้ให้บริการรายอื่น เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

 

ข้อบังคับเร่ืองอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
งานนิทรรศการ/งานออกบูธแสดงสินค้า 

1. ฝ่ายปฏิบตัิการ ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะการแจกหรือแสดงอาหารเพ่ือเป็นตวัอยา่งเทา่นัน้ 
2. หากผู้ใช้บริการหรือผู้ออกร้านต้องการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มภายในห้องแสดงงาน รอยลั พารากอน ฮอลล์ ต้อง

แจ้งฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน และต้องช าระค่าจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นเงิน 
5,000 บำท/         (                      7%)                                        มีการจดัการท่ีเหมาะสม
ในเร่ืองกลิน่และบรรจภุณัฑ์ที่ไมก่่อให้เกิดการรบกวนและความเสยีหายตอ่ผู้ เข้าร่วมงานและสถานท่ีแสดงงาน 

3. ไม่อนุญำตให้น าแก๊สหงุต้มเข้าภายในห้องแสดงงานโดยเด็ดขาด 
4. หากผู้ใช้บริการหรือผู้ออกร้านมีความจ าเป็นต้องอุน่อาหาร ฝ่ายปฏิบตัิการอนญุาตให้ใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ เท่านัน้ 

และจะต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วัน ซึ่งผู้ ใช้บริการต้องจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุครัง้ 

5. หากมีการใช้บริการน า้แข็งภายในงาน ผู้ใช้บริการหรือผู้ออกร้านต้องใช้บริการจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ เทา่นัน้ 
 

งานเลี้ยงสังสรรค์ภายในงานนิทรรศการโดยผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
(เช่น อาหารว่างในพิธีเปิดและงานประชุม งานเลี้ยงขอบคุณผู้ออกร้าน ฯลฯ) 

1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจดัหาผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมาเอง จะต้องช าระค่าน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นเงิน 
150,000 บ ท 1 Function (                      7%) ซึ่งอตัราดงักลา่วไม่รวมอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน  
ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม มีด แก้วน า้ทกุประเภท และ ผ้าปโูต๊ะ เป็นต้น 

2. ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม จะต้องเป็นผู้จดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับจดัเลีย้งทกุประเภท เช่น จาน  ชาม ถ้วย ช้อน 
ส้อม มีด แก้วน า้ทกุประเภท และ ผ้าปโูต๊ะ เป็นต้น 

3. ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องสง่รายการอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีและไม่มีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ให้ฝ่าย
ปฏิบตัิการ ตรวจสอบก่อนเข้าพืน้ท่ีอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวันจัดงำน 

4. เจ้าหน้าที่บริการ จะต้องแต่งเคร่ืองแบบที่สะอาด สภุาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหนงัหุ้มส้น  ผู้ชายห้ามไว้ผมยาว ไว้
หนวดและเครา ผู้หญิงให้ครอบเน็ทคลมุผมให้เรียบร้อย รวมทัง้มีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน   

5. หากมีความจ าเป็นต้องใช้ก๊าซหงุต้ม อุปกรณ์ Hot Oil หรือเตาไฟฟ้าแบบขดลวด ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการ เพื่อท าการอนมุตัิให้น าเข้าพืน้ท่ีได้ลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน รวมถึงต้อง
จดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

6. ถงัก๊าซหุงต้มที่อนุญาตให้น าเข้ามาในพืน้ที่จะต้องมีเซฟตีว้าวล์ทุกถังและน า้หนกัไม่เกินถังละ 15 กิโลกรัม และ
ส าหรับถงัก๊าซที่ยงัไมไ่ด้เปิดใช้งาน ไม่อนญุาตให้วางรวมในพืน้ที่เดียวกนั จะต้องวางกระจายเป็นจุดๆ  และห้ามวาง
ถงัก๊าซหงุต้มที่ไมม่ีการใช้งานข้ามคืนในพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด 

7. การใช้ก๊าซหงุต้มประกอบอาหาร  สามารถใช้ได้ภายในครัวประกอบอาหารหรือพืน้ท่ีที่จดัไว้ให้เทา่นัน้  
8. อปุกรณ์ในการอุน่อาหารในพืน้ท่ีจดังานจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าหรือ Hot  Oil เทา่นัน้  
9. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและอุปกรณ์แสงสว่างเป็นความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีต้องการให้ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ จัดเตรียมให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องแจ้ง
ลว่งหน้า 3 วันก่อนวันจัดงำน 

10. ฝ่ายปฏิบตัิการ อนญุาตให้ใช้โต๊ะ เก้าอีแ้ละผ้าคลมุเก้าอีข้องรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยความรับผิดชอบในการขน
ย้าย ติดตัง้และรือ้ถอนเป็นของผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งภายหลงัจบงานผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จะต้องจดัเก็บและน าสง่คืนรอยลั พารากอน ฮอลล์ในสภาพดงัเดิมทกุครัง้ 

11. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้ในพืน้ที่ใช้งาน เช่น พืน้ที่จดังาน ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร จุดออกอาหาร  
จุดเคลียร์อาหาร อุปกรณ์ส าหรับจัดเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอีซ้ึ่งเป็นทรัพย์สินของรอยัล  
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พารากอน ฮอลล์ ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มยนิยอมชดเชยคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จริง โดยมลูคา่ความเสยีหาย ทาง
รอยลั พารากอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง 

12. ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มต้องรักษาความสะอาดพืน้ท่ีใช้งาน เช่น ครัวประกอบอาหาร จดุเตรียมอาหาร จดุออก
อาหาร  จุดเคลียร์อาหาร พืน้ที่จัดงาน อุปกรณ์จัดเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี ้เป็นต้น ซึ่ง
ภายหลงัจบงานจะต้องท าความสะอาดทกุครัง้และสง่มอบคืนให้รอยลั พารากอน ฮอลล์ในสภาพดงัเดิมทกุครัง้ 

13. หากผู้จดังานเป็นผู้จดัหาผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่มาเอง หลงัจบงานผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องท า
ความสะอาดผ้าคลมุเก้าอีก้่อนน าสง่คืนรอยลั พารากอน ฮอลล์ 

14. หากผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มประกอบการจนก่อให้มเีหตซุึง่เกิดหรืออาจเกิดอคัคีภยัขึน้ได้ ซึง่เหตนุัน้ระงบัลง 
และ/หรือเป็นเหตกุ่อให้เกิดอนัตรายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลใด ๆ  จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของศนูย์
และ/หรือเจ้าหน้าที่บคุคลภายนอก (เช่น ต ารวจท้องที่ ต ารวจดบัเพลงิ เป็นต้น) ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อป้องกนั หรือ
ระงบัเหตนุัน้  ๆ ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่จะต้องถกูปรับครัง้ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทันท ี

15. หากมีการใช้บริการน า้แข็งส าหรับงานจดัเลีย้ง ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มต้องใช้บริการจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้ 
16. นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้น ขอให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 

เร่ืองอื่นๆ  

1. ผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาก่อสร้างและรือ้ถอนงานจะต้องสวมใสช่ดุและรองเท้าหุ้มส้นท่ีปิดมิดชิดเพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจ
เกิดขึน้ระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบนัทึกภาพบรรยากาศในการจดังาน ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการก่อน 
เพื่อท าการประสานงานในการเข้าบนัทึกภาพระหว่างผู้บนัทึกภาพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบัผู้บนัทกึภาพ ทัง้นี ้การเข้าพืน้ท่ีเพื่อบนัทกึภาพนัน้ ผู้บันทกึภาพจะต้องแลกบตัรกบัฝ่ายปฏิบตัิการก่อน 

3. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการประสงค์แจกแผ่นพบัใบปลิวเพื่อประชาสมัพนัธ์การจดังาน ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ
แผน่พบัใบปลวิของงานสว่นกลางเทา่นัน้  

4. ผู้ใช้บริการต้องจดัเตรียมหนว่ยปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไว้ ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน โดยจะต้องจดัเตรียมชดุปฐมพยาบาล 
รถพยาบาลพร้อมแพทย์ ตัง้แตว่นัเข้าติดตัง้จนถึงวนัรือ้ถอน  

5. รอยลั พารากอน ฮอลล์ ไมอ่นญุาตให้น าสตัว์ทกุชนิดเข้ามาในบริเวณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ยกเว้นกรณีงานที่มีสตัว์
ในการแสดง หรือนิทรรศการเก่ียวกบัสตัว์ โดยเจ้าของสตัว์แต่ละรายต้องแสดงใบส าคญัการตรวจโรคจากสตัวแพทย์
หรือหน่วยงานราชการที่มีสว่นเก่ียวข้องให้กับฝ่ายปฏิบตัิการเพื่อพิจารณาอนญุาตให้น าสตัว์เข้ามาในพืน้ที่ไม่น้อย
กว่ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน 

6.  กรณีมีการถ่ายทอดหรือบนัทกึเทปโทรทศัน์ที่จะมีการน ารถบนัทกึเทปเข้ามาด้วย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการ 
เพื่อก าหนดจดุจอดและขัน้ตอนการเดินสายอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวนัจัดงำน 

7. ห้ามก่อเหตทุะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกาย หรือกระท าการใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ในพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ 
8. ห้ามถา่ยปัสสาวะหรือของเสยีใดๆ ลงบนพืน้หรือผนงัอาคารรวมทัง้บริเวณทางเดินขึน้-ลงหรือบริเวณใดๆที่มใิช่ห้องสขุา 
9. ผู้ รับเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการของงานจะต้องเป็นผู้ท าการเปิด – ปิด กระแสไฟฟ้าภายในบธู 
10. ในระหวา่งการจดังาน ผู้ใช้บริการ มีสทิธ์ิกระจายเสยีงตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่จะมีความดงัได้ไมเ่กิน 85 เดซิเบล 

(เอ) และ/หรือ 95 เดซิเบล (ซ)ี ถ้าผู้ใช้บริการ กระจายเสยีงที่มีความดงัเกินกวา่นัน้ ผู้ใช้บริการต้องลดเสยีงนัน้ทนัที 
หากฝ่าฝืน ฝ่ายปฏิบตัิการอาจพจิารณางดจ่ายกระแสไฟฟ้าจนกวา่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ โดย
ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้เองทัง้สิน้ 

11. ก่อนเร่ิมกิจกรรมใด ๆ บนเวทีหรือภายในห้องประชมุ ผู้ใช้บริการจะต้องท าการเปิดวดีีโอสาธิตความปลอดภยัที่จดัท าโดย
รอยลั  พารากอน ฮอลล์ เทา่นัน้ โดยรอยลั พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสทิธ์ิมิให้ท าการดดัแปลงและ/หรือแก้ไขข้อมลูในวดิีโอ
สาธิตความปลอดภยัโดยเด็ดขาด 

12. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดยีวในการด าเนินการให้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
พ.ศ 2562 รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นระหวา่งก าหนดระยะเวลา
การให้บริการ 
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13. ผู้ใช้บริการ จะต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ท่ีเก่ียวข้องกบั “ระบบการจดัการด้านการรักษา
ความปลอดภยั (มอก.22300-2560), ระบบการบริหารการจดังานอยา่งยัง่ยืน (ISO 20121) และ ระบบการบริหาร
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) อยา่งเคร่งครัด 

14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบข้อบงัคบัฉบบันีแ้ละผู้ให้บริการได้มีหนงัสอืแจ้งเตือน
ให้ผู้ใช้บริการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ใช้บริการไมด่ าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาดงักลา่ว  
ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดสญัญา และผู้ให้บริการมีสทิธิเลกิการให้บริการพืน้ท่ีได้ทนัที โดยผู้ให้บริการมีสทิธิเข้า
ครอบครองพืน้ท่ีให้บริการได้ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะต้องขนย้ายทรัพย์สนิและบริวารออกจากพืน้ท่ีให้บริการภายในเวลาที่ผู้
ให้บริการก าหนด กรณีดงักลา่วผู้ให้บริการมีอ านาจด าเนินการท่ีจ าเป็นทกุประการ เพื่อให้การกลบัเข้าครอบครองพืน้ท่ี
ให้บริการบรรลผุล 

 

ข้อห้ำมในกำรใช้  Catwalk (Royal Paragon Hall 2-3) 

1. ผู้ใช้บริการและทมีงานท่ีประสงค์ขึน้ไปปฏิบตัิงานบน Catwalk จะต้องท าการแลกบตัรและลงช่ือเข้า-ออกในเอกสาร
การขึน้ Catwalk กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยับริเวณทางขึน้ Catwalk 

2. ห้ามท าการการตดัตอ่ ดดัแปลง จบัยดึ โยกย้ายงานระบบตา่ง ๆ รวมถงึตดัตอ่กระแสไฟใช้เองบน Catwalk 
3. ห้ามน าอาหาร เคร่ืองดืม่ ขวดน า้ บหุร่ี ไฟแช็ค ไม้ขีด หรืออปุกรณ์ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานขึน้ Catwalk โดยเด็ดขาด 

หากฝ่าฝืน มีโทษปรับ 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 
4. ห้ามขึน้ไปบน Catwalk โดยไมม่อีปุกรณ์ความปลอดภยั เช่น หมวกและเขม็ขดันิรภยัอยา่งเดด็ขาด 
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัสามารถตรวจค้นกระเป๋าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการท างานบน Catwalk ได้ตลอดเวลา 
6. ห้ามถา่ยปัสสาวะและของเสยีใดๆ รวมถึงทิง้เศษวสัดกุ่อสร้าง หรือ วสัดขุงึป้ายตา่งๆไว้บน Catwalk เช่น เชือก เส้นเอ็น 

สลงิ เป็นต้น พนกังานของผู้ใช้บริการท่ีขึน้ไปปฏิบตัิงานต้องน าทรัพย์สนิของตนเองลงมาด้วยทกุครัง้ 
 

 

รับทรำบโดย 
 

ช่ืองาน.........................................................................................วนัท่ี.............................................................. 

ผู้ใช้บริการ......................................................................................................................................................... 

ผู้ติดตอ่........................................................................................โทรศพัท์......................................................... 


