
17 July 2015 Page 1 of 9 

 
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับส ำหรับกำรปฏิบัตงิำนประเภทคอนเสิร์ต กำรแสดง งำนเลีย้งสังสรรค์และกำรประชุม 
รอยัล พำรำกอน ฮอลล์  

 
 

 ระเบียบข้อบงัคบันี ้ฝ่ายปฏิบตัิการของ รอยลั พารากอน ฮอลล์  (“ฝ่ายปฏิบตัิการ”) จัดท าขึน้เพื่อความปลอดภยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่แสดงงาน ซึ่งผู้ ใช้บริการพืน้ที่รอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้อง
ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบันีอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

เอกสำรส ำคัญที่ต้องส่งให้อนุมัติ 
1. แผนผงัการจัดงาน (Floor Plan) แบบการก่อสร้างคูหา แบบการตกแต่ง ป้ายต่างๆ แบบโฆษณาและจุดติดตัง้ 

จะต้องได้รับอนมุตัิจากฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันจัดงำน 

2. ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตัิการทราบและพิจารณาอนมุตัิสคริปต์ และรูปแบบของ ไพโรเทคนิค(Pyrotechnic), 
ไฟลกูหนู หรือพลตุ่างๆประกอบการแสดงล่วงหน้าอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันจัดงำน ทัง้นีผู้้ ใช้บริการ ต้องเตรียม
อปุกรณ์ดบัเพลิงอย่างครบถ้วน และจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน  ฮอลล์ และ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ ขอสงวนสทิธ์ิในการให้ผู้ใช้บริการ เพ่ิมอตัราการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ และเจ้าหน้าที่ป้องกนั และระงบั
อคัคีภยั ดงักลา่วตามความเหมาะสม 

3. ผู้ ใช้บริการต้องสง่ส าเนาเอกสารต่างๆ เก่ียวกับการได้รับอนญุาตให้จัดงานจากหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องให้กับ
ฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่น้อยกว่ำ   7 วันก่อนวันจัดงำน ในกรณีงานที่จดัมีลกัษณะดงันี ้

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

- การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์*** :  

 ขอใบอนญุาตขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตและ 

 ท าเร่ืองขออนญุาตจากส านกังานเขตปทมุวนัและสถานีต ารวจนครบาลปทมุวนั 
ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.2551 และ ประกาศ
ส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
*** การขาย หมายถึง การจ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น ให้ 

4. หากผู้ใช้บริการมกีารน ารถยนต์เข้ามาจดัแสดงภายในรอยลั พารากอน ฮอลล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัรถยนต์ดงันี ้ : ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบยีนรถ วนั-เวลาน ารถเข้าและออก แก่ฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าไม่
น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อยกเว้นคา่ธรรมเนียมการจอดรถ 
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กำรรับ-ส่งมอบพืน้ที่ 
1. ผู้ใช้บริการต้องท าการรับมอบพืน้ท่ีก่อนเข้าติดตัง้งาน และสง่มอบพืน้ที่คืนหลงัท าการรือ้ถอนงาน ร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏิบตัิการ  
2. ในวนัแสดงงานฝ่ายปฏิบตัิการอนญุาตให้ผู้ใช้บริการ เข้าพืน้ท่ี รอยลั พารากอน ฮอลล์  ตามเวลาที่ระบไุว้ในสญัญา

การให้บริการพืน้ท่ี และหรือ ตามที่ได้ตกลงร่วมกนั ระหวา่ง ผู้ใช้บริการ และ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 
3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการท างาน นอกเหนือจากเวลาที่ได้ระบใุนสญัญา ผู้จดังานจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการ เพื่อ

สอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้ 
4. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ ใช้บริการยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึน้ โดยมูลค่าความเสียหาย ทางรอยลั   

พารากอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง หรือ ผู้ใช้บริการ ยินยอมซอ่มแซม และแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพเดิม ภำยใน 7 วันนับจำกวันรือ้ถอนที่ระบุในสัญญำ ทัง้นีก้ารซ่อมแซมต้องผ่านความเห็นชอบ
จากฝ่ายปฏิบตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

 

กำรก่อสร้ำง ติดตัง้และรือ้ถอน 
1. ในการขนหรือเคลื่อนย้ายวสัดุต่าง ๆ ด้วยรถเข็นนัน้ ผู้ ใช้บริการ ต้องท าการติดตัง้พรมปูรองพืน้หรือไม้อดัตลอด

เส้นทางขนย้ายก่อนทกุครัง้ เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัพรมของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ 
2. การก่อสร้างใดๆ ที่มีการปพูรม ต้องจดัให้มีการวางไม้อดัหรือโครงสร้างอื่นใดรองไว้ก่อนการปพูรมทกุครัง้ 
3. ความสงูของสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณ พารากอน ฮอลล์ 1และ พารากอนฮอลล์ 2-3 ต้องมีความสงูจากพืน้ฮอลล์     

ไม่เกิน 6 เมตร และ 7 เมตร ตามล าดบั โดยสิ่งก่อสร้างดงักลา่วจะต้องไม่ท าการยึดและเจาะติดกับตวัอาคารแต่
อยา่งใด และหากฝ่ายปฏิบตัิการพบว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงไมเ่พียงพอ ฝ่ายปฏิบตัิการมีสิทธ์ิระงบั
การก่อสร้าง และสามารถร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขได้ทนัที  

4. ฝ่ายปฏิบตัิการไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้เลือ่ยวงเดือน, เช่ือมเหลก็ หรือ พน่ส ีรวมทัง้การใช้วสัดยุดึติด ตอก เจาะ 
เช่น เทปกาวสองหน้า ตะป ูตะขอ น๊อต สกรู ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่พืน้ ผนงั เสา 
เพดาน หรือ อปุกรณ์ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ อยา่งเด็ดขาด  

5. ฝ่ายปฏิบตัิการไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการวางสนิค้า อปุกรณ์และวสัดตุา่ง ๆ พิงผนงัรอยลั พารากอน ฮอลล์ หรือวาง
วสัดอุปุกรณ์นอกขอบเขตพืน้ท่ีบริการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ฝ่ายปฏิบตัิการเคลือ่นย้ายวสัดุ
อปุกรณ์ดงักลา่ว 

6. ในกรณีที่ผู้จดังานมีความประสงค์ในการเช่ือม ตดัเหลก็ รวมถงึการท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ ทา่นต้องแจ้งฝ่าย
ปฏิบตัิการ และท าการจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัจากรอยลั พารากอน ฮอลล์ ล่วงหน้ำ 7 วันก่อน
กำรจัดงำน หากไมแ่จ้งลว่งหน้าฝ่ายปฏิบตัิการมีสทิธ์ิระงบัการท างานได้ทนัที 

7. กรณีผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor)หรือผู้ออกร้านภายในงาน ประสงค์จะขนย้ายวสัดอุปุกรณ์ออกก่อนที่งานจะ
สิน้สดุ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยินยอม  และจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตัิการทราบเพื่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรักษาความปลอดภยัตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

รับทรำบโดย 
 

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

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

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



17 July 2015 Page 3 of 9 

8. สนิค้า อปุกรณ์และวสัดตุ่าง ๆ จะต้องถกูขนย้ายออกนอกพืน้ที่ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ และพืน้ที่อาคารสยาม
พารากอน ภายในวนัรือ้ถอนที่ระบใุนสญัญา หากรอยลั พารากอน ฮอลล์ตรวจพบสนิค้า อปุกรณ์และวสัดตุา่ง  ๆ อยู่
ในพืน้ท่ี ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสทิธ์ิในการจดัเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าหรือวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆนัน้ไว้ในที่
เหมาะสม โดยไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึน้ และจะคิดค่าพืน้ที่ในการจดัเก็บ  2,000 บำท/ตำรำง

เมตร/วัน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)  และหากไม่มีผู้แสดงความเป็นเจ้าของภายใน 24 ชั่วโมง นบัจากวนัรือ้
ถอนที่ระบใุนสญัญา รอยลั พารากอน ฮอลล์สามารถท าลายและก าจดัทิง้ได้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  โดยผู้ ใช้บริการ
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนเศษวัสดุและขยะออกนอกอาคารสยามพารากอน 5,000 บำท  (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) 

9. ผู้ ใช้บริการ จะต้องจดัเตรียมอุปกรณ์ เข็มขดันิรภยั เพื่อป้องกันการผลดัหลน่จากการท างานที่สงูเกิน 2 เมตร เช่น
โครงสร้างเวที โครงสร้างนัง่ร้าน หรือ Catwalk โครงสร้างTruss 

 

กำรใช้อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะน าวสัดอุปุกรณ์หรือสิง่ของใด 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. 

         

 กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะวางหรือแขวนวสัดหุรืออปุกรณ์ใดๆ ที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่ทาง รอยลั พารากอน ฮอลล์ 
ก าหนดไว้นัน้ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการทราบลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อทางฝ่าย
ปฏิบตัิการจะได้วางแผนการกระจายน า้หนกัดงักลา่ว 

3. ส าหรับท่อน า้ทิง้ในจุดต่าง ๆ ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจุดที่จดัให้ในบริเวณพืน้ของ พารากอน ฮอลล์ 2 
และ พารากอน ฮอลล์ 3 โดยผู้ออกร้านเป็นผู้ท าการเช่ือมตอ่ทอ่น า้ตา่งๆ กบัทอ่น า้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการได้จดัเตรียมไว้ให้  
โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมทอ่น า้ดี ขนาด 1 นิว้ , ทอ่น า้ทิง้ ขนาด 2 นิว้ พร้อมถงัดกัไขมนัมาเช่ือมตอ่เข้ากบัทอ่น า้
ทิง้ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ก่อน ทัง้นีฝ่้ายปฏิบตัิการ ห้ามมิให้ทิง้สารเคมีลงในทอ่น า้ทิง้ดงักลา่ว 

4. ในวนัแสดงงาน ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้ ใช้บริการใช้ไฟฟ้าบริเวณพืน้ที่ส่วนกลางของ รอยัล   
พารากอน ฮอลล์ 

5. การใช้บริการทางวนท่ีจอดรถ (Loading Ramp) ยานพาหนะที่ใช้ต้องมีความสงูไมเ่กิน 2.10 เมตร 
6. การใช้บริการลิฟท์ขนของขนาดใหญ่ (Cargo Lift) สิ่งของที่บรรทุกนัน้ต้องมีความสงูไม่เกิน 2.90 เมตร และจ ากัด

น า้หนกับรรทกุไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม (ลฟิท์ขนของขนาดใหญ่มีขนาด กว้าง 3.00 ม. X ยาว 10.00ม. X สงู 2.90 ม.) 
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7. การใช้บริการเครนยกตู้สนิค้า ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงเอกสาร “ใบตราสง่” ทางเรือหรือทางอากาศ เพื่อแสดงน า้หนกั
ของตู้ดงักลา่วตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการก่อนใช้บริการ โดยน า้หนกัตู้คอนเทนเนอร์รวมสนิค้าต้องไม่เกิน  25,000 กิโลกรัม 
ขนาดตู้สนิค้าที่บริการได้ คือ 20 หรือ 40 ฟตุ โดยฝ่ายปฏิบตัิการก าหนดเวลาบริการตัง้แต ่00.01 - 05.00 น.เทา่นัน้ 

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

 

กำรจัดกำรจรำจร 
1. เนื่องจากพืน้ที่ขนสง่สินค้าวสัดอุุปกรณ์อยู่บนอาคารสงู จึงจ าเป็นต้องใช้การจดัล าดบัก่อนหลงัในวนัติดตัง้และรือ้

ถอน ดงันัน้ผู้ ใช้บริการต้องรอการเรียกคิวจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ที่บริเวณ
ทางขึน้ตวัอาคารจอดรถ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการเข้าใช้สถานที ่

2. ส าหรับรถที่มีความสงูไม่เกิน 2.10 ม. ที่สามารถวนขึน้ชัน้ 5 ได้ เมื่อท าการขนถ่ายสินค้า วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้บริการต้องน ารถลงไปจอดในพืน้ท่ีที่จดัเตรียมไว้ให้เทา่นัน้  

3. ส าหรับรถที่จอดเพื่อขนถ่ายสินค้า วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆโดยใช้ Cargo Lift หรือ Freight Lift ที่ชัน้ G สำมำรถ

จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรกเท่ำนัน้ ชัว่โมงที่ 2 เป็นต้นไป คิดชัว่โมงละ 100 บาท  
 

กำรป้องกันอุบัติเหตุ 
1. พืน้ท่ีของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็นพืน้ท่ีปลอดบหุร่ี 
2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ จ าเป็นต้องมีการประกอบอาหารภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง  

และ ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการก่อนล่วงหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน โดยอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบอาหารจะต้องเป็นชนิดไฟฟ้าเท่านัน้ โดยผู้ ใช้บริการจะต้องยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้กับการจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบั อคัคีภยั ดแูลสถานท่ีดงักลา่ว และฝ่ายปฏิบตัิการจะไมอ่นญุาตให้ ผู้ ใช้บริการน าก๊าซหงุ
ต้มเข้ามาใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ อยา่งเด็ดขาด 

3. การติดตัง้ และ หรือ แจกจ่าย บอลลูน ลูกโป่ง ภายใน รอยัล พารากอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่าย
ปฏิบตัิการก่อน โดยก๊าซที่ใช้ต้องเป็นชนิดฮีเลยีมเทา่นัน้ 

4. การใช้เทคนิคพิเศษที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือ ควนั จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบตัิการก่อนลว่งหน้าอย่ำง
น้อย 7 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัและต้องสอดคล้องกบัแผนการรักษาความปลอดภยัของ
รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

5. ในกรณีงานแสดงรถยนต์ที่จดัขึน้ภายใน รอยลั พารากอน ฮอลล์ รถยนต์ที่สามารถเข้ามาในพืน้ท่ี  
         รอยลั พารากอน ฮอลล์ ได้นัน้จะต้อง 
 - บรรจปุริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิ ไมเ่กิน 1 ใน 4  ของความจขุองถงั 
 - บรรจปุริมาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไมเ่กิน 10% ของความจขุองถงั 
 - ปิดฝาน า้มนัและถงัก๊าซอยา่งแนน่หนา  
 - ปลดขัว้แบตเตอร่ีออกและปิดระบบการจ่ายก๊าซ 
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 - ขบัรถยนต์เข้าฮอลล์โดยใช้ระบบน า้มนัเทา่นัน้ 
 - ห้ามติดเคร่ืองยนต์ในพืน้ท่ีแสดงงานโดยเด็ดขาด 
 - มีแผน่ไม้ความหนาขัน้ต ่า 20 มม. รองเพื่อกระจายน า้หนกั 
6. การติดตัง้ แผงไฟ แบนเนอร์ หรือโครงสร้างต่างๆจะต้องตรงกับจุดแขวนของตวัอาคารที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่การ

ติดตัง้ดงักลา่วไมถ่กูต้อง หรือมีความเสีย่งตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสทิธ์ิในการให้ผู้ใช้บริการ ย้าย
จดุติดตัง้ทนัที หรือไมป่ลอ่ยกระแสไฟฟ้าจนกวา่จะมีการแก้ไข เพื่อความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

7. ห้ามเดินสายไฟพาดผา่นช่องประตเูข้า-ออก เพื่อป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุเช่น การเดินสะดดุสายไฟหกล้ม ของผู้ เข้า
มาร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีอปุกรณ์ครอบสายให้เห็นชดัเจน และเรียบร้อยสวยงาม 

8. ห้ามเดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวสัดอุปุกรณ์อื่นใด ขวางตู้ ใสอ่ปุกรณ์ดบัเพลิง,ประตทูาง
หนีไฟ หรือ เส้นทางฉกุเฉินรอบอาคารจดังาน และห้ามใช้ประตหูนีไฟเป็นทางเข้า-ออก หรือใช้ท าภารกิจใดๆ 

9. ห้ามพกอาวธุ หรือ ของมีคมใด ๆ รวมไปถึงสารกมัมนัตรังส ีหรือ วตัถอุื่น ๆที่ไม่ใช่เพื่อการจดังาน เข้ามาในพืน้ที่ รอยลั 
พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด 

10. ห้ามไมใ่ห้เก็บถงัส ี, ทินเนอร์ และอปุกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเพลงิไหม้ภายในอาคารจัดงานโดยเด็ดขาด 
11. หากผู้ใช้บริการประกอบการจนกอ่ให้มีเหตซุึง่เกิดหรืออาจเกิดอคัคีภยัขึน้ได้ ซึง่เหตนุัน้ระงบัลง และ/หรือเป็นเหตุ

ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลใด ๆ  จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของศนูย์และ/หรือ
เจ้าหน้าที่บคุคลภายนอก (เช่น ต ารวจท้องที่ ต ารวจดบัเพลงิ เป็นต้น) ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อป้องกนั หรือระงบัเหตุ
นัน้  ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องถกูปรับครัง้ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทนัที 

 

กำรรักษำควำมปลอดภยั 
1.     ผู้ ใช้บริการที่เข้ามาก่อสร้าง หรือปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดภายในบริเวณรอยลั พารากอน ฮอลล์ จะต้องสวมเคร่ืองแบบ

ของผู้ ใช้บริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ ติดบตัรเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา โดยที่ผู้ ใช้บริการจะต้องจัดท าบตัร
ดงักลา่วให้ครบถ้วนกบัจ านวนเจ้าหน้าที่ และสง่ตวัอย่างบตัรมายงัฝ่ายปฏิบตัิการก่อนวนัเข้าปฏิบตัิการล่วงหน้า
อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อพิจารณาอนมุตัิใช้เป็นบตัรผา่นเข้า-ออก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุทาง 

2. ผู้ ใช้บริการจะไม่ท าการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งใด ๆ ขวางบริเวณตู้ดบัเพลิง ทางหนีไฟ หน้าลิฟต์ ช่องแอร์  ทางลาด
หรือบนัไดเลือ่นและทางเดินในบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทัว่ไป 

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ มีหน้าที่ในการดแูลพืน้ที่สว่นกลาง บริเวณทางเข้า-ออก 
ของ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุทางเทา่นัน้ กรณีที่ผู้ ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับบริการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัพิเศษเพิ่มเติม เพื่อดแูลทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ ภายในคหูา จะต้องยื่น แบบฟอร์มบริการ เจ้าหนา้ที่
รกัษาความปลอดภยัตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน  

 

กำรรักษำควำมสะอำด 
1. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเศษขยะตา่งๆ ที่อยูใ่นรูปของสารเคมี และอปุกรณ์ที่เหลอืจากการก่อสร้าง เช่น ไม้/หิน/เหล็ก ฯลฯ 

ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีเศษวสัดุดงักลา่วเกิดขึน้ ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดกับ
ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม  
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2. รอยลั พารากอน ฮอลล์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการท าความสะอาดพืน้ที่สาธารณะทัว่ไป ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการ
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดแูลคูหา ผู้ ใช้บริการจะต้องยื่นแบบฟอร์มบริการเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดตอ่ฝ่ายปฏิบตัิการล่วงหน้ำ 14    ก่อนวันจัดงำน 

 
ข้อบังคับเร่ืองอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
การประชุมและสัมมนา 

1. ฝ่ายปฏิบตัิการ ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะการแจกหรือแสดงอาหารเพื่อเป็นตวัอยา่งเทา่นัน้ 
2. หากผู้ ใช้บริการต้องการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มภายในห้องแสดงงาน รอยลั พารากอน ฮอลล์ ต้องแจ้งฝ่าย

ปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน และต้องช าระค่าน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นเงิน 5,000 

บำท/         (                      7%)                                        มีการจดัการที่เหมาะสมใน
เร่ืองกลิน่และบรรจภุณัฑ์ที่ไมก่่อให้เกิดการรบกวนและความเสยีหายตอ่ผู้ เข้าร่วมงานและสถานท่ีแสดงงาน 

3. ไมอ่นญุาตให้น าก๊าซหงุต้มเข้าภายในห้องแสดงงานโดยเด็ดขาด 
4. หากผู้ ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องอุ่นอาหาร ฝ่ายปฏิบตัิการอนญุาตใช้ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ Hot Oil เท่านัน้ 

และจะต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน ซึ่งผู้ ใช้บริการต้องจดัจ้าง
เจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ทกุครัง้ 

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ 
1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจดัหาผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่มาเอง จะต้องช าระคา่น าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นเงิน 

150,000 บ ท 1 Function (                          ซึ่งอตัราดงักลา่วไม่รวมอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน  
ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม มีด แก้วน า้ทกุประเภท และ ผ้าปโูต๊ะ เป็นต้น 

2. ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอปุกรณ์ส าหรับจัดเลีย้งทุกประเภท เช่น จาน  ชาม ถ้วย 
ช้อน ส้อม มีด แก้วน า้ทกุประเภท และ ผ้าปโูต๊ะ เป็นต้น 

3. ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องสง่รายการอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีและไมม่ีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ให้ฝ่าย
ปฏิบตัิการ ตรวจสอบก่อนเข้าพืน้ท่ีอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวันจัดงำน 

4. เจ้าหน้าที่บริการ จะต้องแต่งเคร่ืองแบบที่สะอาด สภุาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหนงัหุ้มส้น  ผู้ชายห้ามไว้ผมยาว ไว้
หนวดและเครา ผู้หญิงให้ครอบเน็ทคลมุผมให้เรียบร้อย รวมทัง้มีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน   

5. หากมีความจ าเป็นต้องใช้ก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์ Hot Oil หรือเตาไฟฟ้าแบบขดลวด ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบตัิการ เพื่อท าการอนมุตัิให้น าเข้าพืน้ที่ได้ลว่งหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน รวมถึง
ต้องจดัจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก รอยลั พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

6. ถงัก๊าซหุงต้มที่อนุญาตให้น าเข้ามาในพืน้ที่จะต้องมีเซฟตีว้าวล์ทุกถังและน า้หนกัไม่เกินถังละ 15 กิโลกรัม และ
ส าหรับถงัก๊าซที่ยงัไมไ่ด้เปิดใช้งาน ไมอ่นญุาตให้วางรวมในพืน้ท่ีเดียวกนั จะต้องวางกระจายเป็นจดุๆ 

7. การใช้ก๊าซหงุต้มประกอบอาหาร  สามารถใช้ได้ภายในครัวประกอบอาหารหรือพืน้ท่ีที่จดัไว้ให้เทา่นัน้  
8. อปุกรณ์ในการอุน่อาหารในพืน้ท่ีจดังานจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าหรือ Hot  Oil เทา่นัน้  

 
 
 
 

รับทรำบโดย 
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9. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับอปุกรณ์ประกอบอาหารและอปุกรณ์แสงสวา่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม กรณีต้องการให้ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ จดัเตรียมให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องแจ้ง ล่วงหน้ำ  
3 วันก่อนวันจัดงำน 

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

11. กรณีที่มีความเสยีหายเกิดขึน้ในพืน้ท่ีใช้งาน เช่น พืน้ท่ีจดังาน ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร จุดออกอาหาร  
จุดเคลียร์อาหาร อปุกรณ์ส าหรับจดัเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปูโต๊ะและผ้าคลมุเก้าอีซ้ึ่งเป็นทรัพย์สินของรอยลั 
พารากอน ฮอลล์ ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริง โดยมลูค่าความเสียหาย 
ทางรอยลั พารากอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึน้จริง 

12. ผู้ ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มต้องรักษาความสะอาดพืน้ที่ใช้งาน เช่น ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร     
จดุออกอาหาร  จดุเคลยีร์อาหาร พืน้ท่ีจดังาน อปุกรณ์จดัเลีย้ง รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี ้ผ้าปโูต๊ะและผ้าคลมุเก้าอี ้เป็นต้น 
ซึง่ภายหลงัจบงานจะต้องท าความสะอาดทกุครัง้และสง่มอบคืนให้รอยลั พารากอน ฮอลล์ในสภาพดงัเดิมทกุครัง้ 

13. หากผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มประกอบการจนก่อให้มเีหตซุึง่เกิดหรืออาจเกิดอคัคีภยัขึน้ได้ ซึง่เหตนุัน้ระงบัลง 
และ/หรือเป็นเหตกุ่อให้เกิดอนัตรายตอ่ทรัพย์สนิและบคุคลใด ๆ  จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของ
ศนูย์และ/หรือเจ้าหน้าที่บคุคลภายนอก (เช่น ต ารวจท้องที่ ต ารวจดบัเพลงิ เป็นต้น) ได้เข้าไปด าเนนิการเพื่อป้องกนั 
หรือระงบัเหตนุัน้  ๆ ผู้ให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่จะต้องถกูปรับครัง้ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) 
ทันท ี

14. นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้น ขอให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 
คอนเสิร์ตและการแสดง 

1. หากผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) มีการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายในบริเวณงาน หรือสินค้าใดๆที่ไม่
เก่ียวข้องกับการแสดง หรือ คอนเสิร์ต ทางฝ่ายปฏิบตัิการ จะคิดค่าจ าหน่ายอาหาร  เคร่ืองดื่ม และสินค้าเป็นเงิน 
5,000 บำท/คูหำ/วัน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) 

2. ฝ่ายปฏิบตัิการอนญุาตให้น าอาหารและเคร่ืองดื่มของผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) เข้าภายในฮอลล์แสดงงานได้ 
โดยผู้ ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการท าความสะอาดเพิ่มเติมในอตัรา 5,000 บำท/1 รอบกำรแสดง (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) 

3. ภาชนะที่ใช้จะต้องเป็นภาชนะพลาสติก หรือกระดาษ ท่ีใช้ได้ภายในครัง้เดียว และ ห้ามมิให้น ากระป๋อง ฝาขวดและ
ขวดแก้วเคร่ืองดื่มทกุประเภทเข้าภายในฮอลล์แสดงงานอยา่งเด็ดขาด 

4. ฝ่ายปฏิบตัิการ ก าหนดให้โครงสร้าง Grandstand มีความสงู ได้ไมเ่กิน 8 เมตร เพื่อความปลอดภยัของผู้ เข้าชมงาน 
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เร่ืองอื่นๆ  
1. ฝ่ายปฏิบตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์ อนญุาตให้ใช้กระแสไฟภายในอาคารจดังานส าหรับเวทีการแสดงได้ไม่เกิน 

ขนำด 350 แอมป์ 3 เฟส โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ได้จดัเตรียมพืน้เวทีขนาด 1.22 x 2.44 เมตร โดยปรับระดบัความสงูได้ตัง้แต ่

20 – 135 เซ็นติเมตร (สามารถปรับระดบัความสงูได้ครัง้ละ 20 เซ็นติเมตร)  จ านวนไม่เกิน 30 แผ่น และ 60 แผ่น 
ส าหรับงาน  1 ฮอลล์ และ 2 ฮอลล์ ตามล าดบั ทัง้นีจ้ านวนพืน้เวทีที่ผู้ ใช้บริการจะได้รับขึน้อยู่กบัรูปแบบเวที ดงันัน้
ผู้ใช้บริการจะต้องสง่รูปแบบเวทีให้ฝ่ายปฏิบตัิการพิจารณาลว่งหน้าไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนจัดงำน  

3. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการบนัทึกภาพบรรยากาศในการจัดงาน ผู้ ใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบตัิการ
ก่อน เพื่อท าการประสานงานในการเข้าบนัทึกภาพระหว่างผู้บนัทึกภาพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้บนัทกึภาพ ทัง้นี ้การเข้าพืน้ท่ีเพื่อบนัทกึภาพนัน้ ผู้บันทกึภาพจะต้องแลกบตัรกบัฝ่ายปฏิบตัิการกอ่น 

4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์แจกแผน่พบัใบปลิวเพื่อประชาสมัพนัธ์การจดังาน ฝ่ายปฏิบตัิการขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ
แผน่พบัใบปลวิของงานสว่นกลางเทา่นัน้  

5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจดัแสดงคอนเสร์ิต, การแสดงตา่งๆ และงานเลีย้งสงัสรรค์ที่ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ผู้ ใช้บริการ
ต้องจดัเตรียมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไว้ ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน โดยจะต้องจดัเตรียมชุดปฐมพยาบาลในวนัเข้า
ติดตัง้ – รือ้ถอนและจดัเตรียมรถพยาบาล พร้อมแพทย์ ในวนัแสดงงาน  

6. รอยลั พารากอน ฮอลล์ ไม่อนญุาตให้น าสตัว์ทกุชนิดเข้ามาในบริเวณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ยกเว้นกรณีงานที่มี
สตัว์ในการแสดง หรือนิทรรศการเก่ียวกบัสตัว์ โดยเจ้าของสตัว์แต่ละรายต้องแสดงใบส าคญัการตรวจโรคจากสตัว
แพทย์หรือหนว่ยงานราชการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องให้กบัฝ่ายปฏิบตัิการเพื่อพิจารณาอนญุาตให้น าสตัว์เข้ามาในพืน้ที่ไม่
น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน 

7. กรณีมีการถ่ายทอด หรือบนัทกึเทปโทรทศัน์ ท่ีจะมีการน ารถบนัทกึเทปเข้ามาด้วย ผู้ใช้บริการ จะต้องแจ้งฝ่าย
ปฏิบตัิการ เพื่อก าหนดจดุจอดและขัน้ตอนการเดินสายอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนวันจดังำน 

8. ห้ามก่อเหตทุะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกาย หรือกระท าการใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ในพืน้ท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ 
9. ห้ามถา่ยปัสสาวะ หรือ ของเสยีใดๆลงบนพืน้ หรือ ผนงัอาคาร รวมทัง้บริเวณทางเดินขึน้-ลง หรือ บริเวณใดๆที่ไมใ่ช่

ห้องสขุา 
10. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดในระเบียบข้อบงัคบัฉบบันี ้และผู้ให้บริการได้มีหนงัสอืแจ้ง

เตือนให้ผู้ใช้บริการแก้ไขให้ถกูต้อง ภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ใช้บริการไมด่ าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลา
ดงักลา่ว  ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดสญัญา และผู้ให้บริการมสีทิธิเลกิการให้บริการพืน้ท่ีได้ทนัที โดยผู้
ให้บริการมีสทิธิเข้าครอบครองพืน้ท่ีให้บริการได้ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะต้องขนย้ายทรัพย์สนิและบริวารออกจากพืน้ท่ี
ให้บริการภายในเวลาที่ผู้ให้บริการก าหนด กรณีดงักลา่วผู้ให้บริการมีอ านาจด าเนินการท่ีจ าเป็นทกุประการ เพื่อให้
การกลบัเข้าครอบครองพืน้ท่ีให้บริการบรรลผุล 
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ข้อห้ำมในกำรใช้  Catwalk (Royal Paragon Hall 2-3) 
1. ผู้ใช้บริการและทมีงานท่ีประสงค์ขึน้ไปปฏิบตัิงานบน Catwalk จะต้องท าการแลกบตัรกบัเจ้าหน้าทีรั่กษาความ

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

เด็ดขาด 
4. ห้ามขึน้ไปบน Catwalk โดยไมม่อีปุกรณ์เซฟตี ้
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัสามารถตรวจค้นกระเป๋าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการท างานบน Catwalk ได้

ตลอดเวลา 
6. ห้ามถา่ยปัสสาวะและของเสยีใดๆ  รวมถึงทิง้เศษวสัดกุ่อสร้าง หรือ วสัดขุงึป้ายตา่งๆ ไว้บน Catwalk เช่น เชือก เส้น

เอ็น สลงิ เป็นต้น พนกังานของผู้ใช้บริการท่ีขึน้ไปปฏิบตัิงานต้องน าทรัพย์สนิของตนเองลงมาด้วยทกุครัง้ 
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