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ระเบียบข้อบังคับส ำหรับผู้ให้บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
1. ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับจดัเลีย้งทกุประเภท เช่น จาน  ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม มีด 

แก้วน า้ทกุประเภท และ ผ้าปโูต๊ะ เป็นต้น 
2. ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มต้องส่งรายการอาหารและเคร่ืองดื่มให้รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตรวจสอบก่อนเข้าพืน้ท่ี

อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันจดังำน 
3. เจ้าหน้าท่ีบริการ ต้องแต่งเคร่ืองแบบท่ีสะอาด สภุาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหนงัหุ้มส้น  ผู้ชายห้ามไว้ผมยาว ไว้หนวดและ

เครา ผู้หญิงให้ครอบเน็ทคลมุผมให้เรียบร้อย รวมทัง้มีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน   
4. หากมีความจ าเป็นต้องใช้ก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์ Hot Oil หรือเตาไฟฟ้าแบบขดลวด ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้อง

แจ้งรอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อท าการอนมุตัิให้น าเข้าพืน้ท่ีได้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วัน รวมถึงต้องท าการจดัจ้าง
เจ้าหน้าท่ีป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

5. ถงัก๊าซหงุต้มท่ีอนญุาตให้น าเข้ามาในพืน้ท่ีต้องมีเซฟตีว้ำวล์ทุกถังและมีน า้หนกัไม่เกินถังละ 15 กิโลกรัม และส าหรับ
ถงัก๊าซท่ียงัไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่อนญุาตให้วางรวมในพืน้ท่ีเดียวกนั จะต้องวางกระจายเป็นจดุๆและห้ามวางถงัก๊าซหงุต้มท่ี
ไม่มีการใช้งานข้ามคืนในพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด 

6. การใช้ก๊าซหงุต้มประกอบอาหาร  สามารถใช้ได้ภำยในครัวประกอบอำหำรหรือพืน้ที่ที่จดัไว้ให้เท่ำนัน้  
7. อปุกรณ์ในการอุ่นอาหารในพืน้ท่ีจดังานจะต้องเป็นระบบไฟฟ้ำหรือ Hot  Oil เท่ำนัน้  
8. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับอปุกรณ์ประกอบอาหารและอปุกรณ์แสงสว่างเป็นความรับผดิชอบของผู้ให้บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม กรณีต้องการให้ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ จดัเตรียมให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วนัก่อน
วนัจดังาน 

9. รอยลั พารากอน ฮอลล์ อนญุาตให้ใช้โต๊ะ เก้าอีแ้ละผ้าคลมุเก้าอีข้องรอยลั พารากอน ฮอลล์ โดยความรับผิดชอบในการ
ขนย้าย ติดตัง้และรือ้ถอนเป็นของผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่ภายหลังจบงานผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จะต้องจดัเก็บและน าส่งคืนรอยลั พารากอน ฮอลล์ในสภาพดงัเดิมทกุครัง้ 

10. กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ในพืน้ท่ีใช้งาน เช่น พืน้ท่ีจัดงาน ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร จุดออกอาหาร จุด
เคลียร์อาหาร อปุกรณ์ส าหรับจัดเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปโูต๊ะและผ้าคลมุเก้าอีซ้ึง่เป็นทรัพย์สินของรอยลั พารากอน 
ฮอลล์ ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มยินยอมชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง โดยมลูค่าความเสียหาย ทางรอยลั พารากอน 
ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง 

11. ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มต้องรักษาความสะอาดพืน้ท่ีใช้งาน เช่น ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร  จุดออก
อาหาร จดุเคลียร์อาหาร พืน้ท่ีจดังาน อปุกรณ์จดัเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปโูต๊ะและผ้าคลมุเก้าอี ้เป็นต้น ซึง่ภายหลงัจบ
งานจะต้องท าความสะอาดทกุครัง้และส่งมอบคืนให้รอยลั พารากอน ฮอลล์ในสภาพดงัเดิมทกุครัง้ 

12. หากผู้จัดงานเป็นผู้จัดหาผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมาเอง หลังจบงานผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องท า
ความสะอาดผ้าคลมุเก้าอีก้่อนน าส่งคืนรอยลั พารากอน ฮอลล์ 

13. การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์*** :  
 ขอใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตและ 
 ท าเร่ืองขออนญุาตจากส านกังานเขตปทมุวนัและสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั 

*** การขาย หมายถึง การจ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น ให ้
 ทัง้นี ้หากผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะท าการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรือ ประชาสมัพนัธ์
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ที่ให้บริการ ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในการขอ
ใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากหนว่ยงานราชการท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ก่อนการขายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในพืน้ที่ให้บริการ และผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมีหน้าที่จัดสง่ส าเนาใบอนุญาตขายเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอล์ที่ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ให้รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ในทนัทีที่ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มได้รับใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือตามที่รอยลั พารา
กอน ฮอลล์ ร้องขอ เพื่อให้รอยลั พารากอน ฮอลล์เก็บไว้เป็นหลกัฐาน โดยในการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา 
และ/หรือ ประชาสมัพันธ์ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ที่ให้บริการ ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวในการด าเนินการให้ถกูต้องตรงตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งพระราชบญัญัติควบคมุ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลบงัใช้อยู่
ในระหวา่งก าหนดระยะเวลาการให้บริการ  
 นอกจากนี ้ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในบรรดาความเสียหายทัง้หมด   ซึ่ง
รวมถึงความเสียหายต่อรอยลั พารากอน ฮอลล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อนัเกิดจากการที่ผู้ ให้บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มไมส่ามารถปฏิบตัิตามความในวรรคก่อนได้อยา่งครบถ้วน 

14. หากผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ประกอบการจนกอ่ให้มีเหตซุึง่เกดิหรืออาจเกิดอคัคภียัขึน้ได้ ซึง่เหตนุัน้ระงบัลง และ/
หรือเป็นเหตกุ่อให้เกิดอนัตรายต่อทรัพย์สินและบคุคลใด ๆ  จนเจ้าหน้าท่ีและ/หรือพนกังานท่ีเกี่ยวข้องของศนูย์และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีบคุคลภายนอก (เช่น ต ารวจท้องท่ี ต ารวจดบัเพลิง เป็นต้น) ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อป้องกนั หรือระงบัเหตนุัน้  ๆ 
ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องถกูปรับครัง้ละ 200,000 บาท (สอง  นบาท   น   

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

 
 

 
 
 
 

 

รับทรำบโดย 
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