ระเบียบข้ อบังคับสำหรั บผู้ให้ บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
ภำยในรอยัล พำรำกอน ฮอลล์
1. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม จะต้ องเป็ นผู้จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สาหรับจัดเลี ้ยงทุกประเภท เช่น จาน ชาม ถ้ วย ช้ อน
ส้ อม มีด แก้ วน ้าทุกประเภท และ ผ้ าปูโต๊ ะ เป็ นต้ น
2. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องส่ งรำยกำรอำหำรและเครื่องดื่มให้ รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ตรวจสอบก่ อน
เข้ ำพืน้ ที่อย่ ำงน้ อย 7 วันก่ อนวันจัดงำน
3. เจ้ าหน้ าที่บริ การ จะต้ องแต่งเครื่ องแบบที่สะอาด สุภาพเรี ยบร้ อย สวมรองเท้ าหนังหุ้มส้ น ผู้ชายห้ ามไว้ ผมยาว ไว้ หนวด
และเครา ผู้หญิงให้ ครอบเน็ทคลุมผมให้ เรี ยบร้ อย รวมทังมี
้ กิริยามารยาทที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
4. หำกมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ก๊ำซหุงต้ ม อุปกรณ์ Hot Oil หรื อเตำไฟฟ้ำแบบขดลวด ผู้ให้ บริ กำรอำหำรและ
เครื่องดื่มจะต้ องแจ้ งรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ เพื่อทำกำรอนุ มัติให้ นำเข้ ำพืน้ ที่ได้ ล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 14 วัน
รวมถึงต้ องทาการจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั จาก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้ งาน
5. ถังก๊ าซหุงต้ มที่อนุญาตให้ นาเข้ ามาในพื ้นที่ จะต้ องมีเซฟตีว้ ำวล์ ทุกถังและต้ องมีน ้าหนักไม่ เกินถังละ 15 กิโลกรั ม
และสาหรับถังก๊ าซที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดใช้ งาน ไม่อนุญาตให้ วางรวมในพื ้นที่เดียวกัน จะต้ องวางกระจายเป็ นจุดๆ
6. การใช้ ก๊าซหุงต้ มประกอบอาหาร สามารถใช้ ได้ ภำยในครัวประกอบอำหำรหรือพืน้ ที่ท่ จี ัดไว้ ให้ เท่ ำนัน้
7. อุปกรณ์ในการอุน่ อาหารในพื ้นที่จดั งานจะต้ องเป็ นระบบไฟฟ้ำหรือ Hot Oil เท่ ำนัน้
8. กำรติดตั ง้ ระบบไฟฟ้ ำสำหรั บ อุ ป กรณ์ ประกอบอำหำรและอุ ป กรณ์ แสงสว่ ำงเป็ นควำมรั บ ผิดชอบของผู้
ให้ บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม กรณี ต้องกำรให้ ทำงรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ จัดเตรี ยมให้ จะมีค่ำใช้ จ่ำย
เพิ่มเติมและต้ องแจ้ งล่ วงหน้ ำ 3 วันก่ อนวันจัดงำน
9. รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ อนุ ญำตให้ ใช้ โต๊ ะ เก้ ำอีแ้ ละผ้ ำคลุ มเก้ ำอี ข้ องรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ โดยควำม
รั บผิดชอบในกำรขนย้ ำย ติดตัง้ และรื อ้ ถอนเป็ นของผู้ให้ บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม ซึ่งภายหลังจบงานผู้
ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องจัดเก็บและนาส่งคืนรอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
10. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใช้ งาน เช่น พื ้นที่จดั งาน ครัวประกอบอาหาร จุดเตรี ยมอาหาร จุดออกอาหาร จุด
เคลียร์ อาหาร อุปกรณ์สาหรับจัดเลี ้ยง รวมทัง้ โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผ้ าปูโต๊ ะและผ้ าคลุมเก้ าอี ซ้ ึ่งเป็ นทรัพย์สินของรอยัล พารากอน
ฮอลล์ ผู้ให้ บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มยินยอมชดเชยค่ ำเสียหำยที่เกิดขึน้ จริ ง โดยมูลค่ ำควำมเสียหำย ทำง
รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ จะประเมินรำคำตำมสภำพควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ จริง
11. ผู้ให้ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มต้ องรักษำควำมสะอำดพืน้ ที่ใช้ งำน เช่น ครัวประกอบอาหาร จุดเตรี ยมอาหาร จุด
ออกอาหาร จุดเคลียร์ อาหาร พื ้นที่จดั งาน อุปกรณ์ จดั เลี ้ยง รวมทัง้ โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผ้ าปูโต๊ ะและผ้ าคลุมเก้ าอี ้ เป็ นต้ น ซึ่ง
ภายหลังจบงานจะต้ องทาความสะอาดทุกครัง้ และส่งมอบคืนให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
12. หากผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มประกอบการจนก่อให้ มเี หตุซงึ่ เกิดหรื ออาจเกิดอัคคีภยั ขึ ้นได้ ซึง่ เหตุนนระงั
ั ้ บลง
และ/หรื อเป็ นเหตุก่อให้ เกิดอันตรายต่อทรัพย์สนิ และบุคคลใด ๆ จนเจ้ าหน้ าที่และ/หรื อพนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องของศูนย์
และ/หรื อเจ้ าหน้ าที่บคุ คลภายนอก (เช่น ตารวจท้ องที่ ตารวจดับเพลิง เป็ นต้ น) ได้ เข้ าไปดาเนินการเพื่อป้องกัน หรื อ
ระงับเหตุนนั ้ ๆ ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดืม่ จะต้ องถูกปรับครัง้ ละ 200,000 บาท (สอง นบาท น ทนท
13. นอกเหนือจากข้ อกาหนดข้ างต้ น ขอให้ พิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
รับทรำบโดย
ชื่องาน....................................................................................................วันที่.......................................................
ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดืม่ ..............................................................................................................................
ผู้ติดต่อ...............................................................................................โทรศัพท์.....................................................

