ระเบียบข้ อบังคับสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำนประเภทคอนเสิร์ต กำรแสดง งำนเลีย้ งสังสรรค์ และกำรประชุม
รอยัล พำรำกอน ฮอลล์
ระเบียบข้ อบังคับนี ้ ฝ่ ายปฏิบตั ิการของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ (“ฝ่ ายปฏิบตั ิการ”) จัดทาขึ ้นเพื่อความปลอดภัยและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่แสดงงาน ซึ่งผู้ใช้ บริ การพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้ อบังคับนี ้อย่างเคร่งครัด
เอกสำรสำคัญที่ต้องส่ งให้ อนุมัติ
1. แผนผังการจัดงาน (Floor Plan) แบบการก่อสร้ างคูหา แบบการตกแต่ง ป้ายต่างๆ แบบโฆษณาและจุดติดตังจะต้
้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากฝ่ ายปฏิบตั ิการล่วงหน้ าอย่ ำงน้ อย 1 เดือน ก่ อนวันจัดงำน
2. ผู้ใช้ บริ การต้ องส่งผังแสดงจุดแขวนทรัสและระบุรายละเอียดเรื่ องจานวนและน ้าหนักของทรัสรวมถึงดวงไฟที่ติดตังให้
้ กบั
ฝ่ ายปฏิบตั ิการล่วงหน้ าอย่ ำงน้ อย 14 วัน ก่ อนวันจัดงำน
3. ผู้ใช้ บริ การต้ องส่งสาเนาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ จัดงานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องให้ กับฝ่ าย
ปฏิบตั ิการล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ ำ 7 วันก่ อนวันจัดงำน ในกรณีงานที่จดั มีลกั ษณะดังนี ้
- งานมหรสพ : ทาเรื่ องขออนุญาตจากสานักงานเขตปทุมวันและสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน
- จับสลากผู้โชคดี (ยกเว้ นงานเลี ้ยงสังสรรค์ที่เป็ นงานภายในหน่วยงาน) : ทาเรื่ องขออนุญาตจากสานักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน
- การขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์*** :
 ขอใบอนุญาตขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตและ
 ทาเรื่ องขออนุญาตจากสานักงานเขตปทุมวันและสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน
*** การขาย หมายถึง การจาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่ น ให้
ทังนี
้ ้ หากผู้ใช้ บริ การจะทาการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรื อ ประชาสัมพันธ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื ้นที่ให้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอใบอนุญาตขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในพื ้นที่ให้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที่
จัดส่งสาเนาใบอนุญาตขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ้ มู ีอานาจลงนามของผู้ใช้ บริ การได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ให้ ผ้ ู
ให้ บริ การในทันทีที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับใบอนุญาตขายเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ หรื อตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การร้ องขอ เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน โดยในการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรื อ ประชาสัมพันธ์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื ้นที่ให้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดาเนินการให้ ถกู ต้ องตรงตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและ/หรื อข้ อบังคับอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นระหว่างกาหนดระยะเวลาการให้ บริ การ
นอกจากนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาความเสียหายทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงความเสียหายต่อผู้
ให้ บริ การไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม อันเกิดจากการที่ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถปฏิบตั ิตามความในวรรคก่อนได้
อย่างครบถ้ วน
4. หากผู้ใช้ บริ การมีการนารถยนต์เข้ ามาจัดแสดงภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
รถยนต์ดงั นี ้ : ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ วัน-เวลานารถเข้ าและออกแก่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ ำ 14 วัน
ก่ อนวันจัดงำน เพื่อยกเว้ นค่าธรรมเนียมการจอดรถ
5. ผู้ใช้ บริ การทีม่ ีความประสงค์ใช้ อากาศยานไร้ คนขับ(โดรน) ภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ จะต้ องได้ รับอนุญาตอย่างเป็ น
ทางการจากศูนย์การค้ าสยามพารากอน วังสระปทุม และสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องส่งเอกสาร
เพื่อขออนุญาตให้ แก่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ ำ 30 วัน ก่ อนวันจัดงำน ตามรายละเอียดดังนี ้
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5.1 เอกสารยืน่ ขออนุญาตวังสระปทุม
- สาเนาใบอนุญาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน) จากสานักงาน กสทช.
- สาเนาใบอนุญาตผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน) จากสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
- สาเนากรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)
- แผนผังบริ เวณงานที่จะนาเครื่ องอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)ขึ ้นบิน
5.2 เอกสารยืน่ ขออนุญาตสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน (ฝ่ ายธุรการกลาง)
- จดหมายที่ได้ รับการอนุญาตใช้ อาการศยานไร้ คนขับ(โดรน) ลงนามโดยผู้มีอานาจของวังสระปทุม 1 ฉบับ
และลงนามโดยผู้มีอานาจของศูนย์การค้ าสยามพารากอน 1 ฉบับ
- เอกสารยกเว้ นการขออนุญาตการบังคับหรื อปล่อยอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)ภายในอาคารซึง่ เป็ นพื ้นที่ปิด
- สาเนาใบอนุญาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน) จากสานักงาน กสทช.
- สาเนาใบอนุญาตผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน) จากสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
- สาเนากรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้บงั คับอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)
- แผนผังบริ เวณงานที่จะนาเครื่ องอากาศยานไร้ คนขับ(โดรน)ขึ ้นบิน
หากผู้ใช้ บริ การไม่ลงทะเบียนและฝ่ าฝื นปล่อยอากาศยานไร้ คนขับ (โดรน) ภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
2497 มาตรา 24 ประมวลมาตรา 78
กำรรับ-ส่ งมอบพืน้ ที่
1. ผู้ใช้ บริ การต้ องทาการรับมอบพื ้นที่ก่อนเข้ าติดตังงานและส่
้
งมอบพื ้นที่คืนหลังทาการรื อ้ ถอนงานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
2. ในวันแสดงงานฝ่ ายปฏิบตั ิการอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ เข้ าพื ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตามเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญาการ
ให้ บริ การพื ้นที่และ/หรื อตามที่ได้ ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้ บริ การและรอยัล พารากอน ฮอลล์
3. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการทางาน นอกเหนือจากเวลาที่ได้ ระบุในสัญญา ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งฝ่ ายปฏิบตั ิการเพื่อ
สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่อาจจะเกิดขึ ้น
4. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้น ผู้ใช้ บริ การยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นโดยมูลค่าความเสียหายทางรอยัล พารากอน
ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อผู้ใช้ บริ การยินยอมซ่อมแซมและแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพเดิม
ภำยใน 7 วันนั บจำกวันรื อ้ ถอนที่ระบุในสัญญำ ทังนี
้ ้การซ่อมแซมต้ องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ รอยัล
พารากอน ฮอลล์
กำรก่ อสร้ ำง ติดตัง้ และรือ้ ถอน
1. ในการขนหรื อเคลื่อนย้ ายวัสดุต่า ง ๆ ด้ วยรถเข็นนัน้ ผู้ใช้ บริ การต้ องทาการติดตังไม้
้ อดั ตลอดเส้ นทางขนย้ ายก่อนทุกครัง้
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับพรมของ รอยัล พารากอน ฮอลล์
2. การก่อสร้ างใดๆ ที่มีการปูพรม ต้ องจัดให้ มีการวางไม้ อดั หนา 10 มิลลิเมตร ขึ ้นไปหรื อโครงสร้ างอื่นใดรองไว้ ก่อนการปู
พรมทุกครัง้
3. หากผู้ใช้ บริ การและทีมงานปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบ ซึ่ง ฝ่ ายปฏิบตั ิการได้ ทาการแจ้ งผู้ใช้ บริ การและทีมงานทังทางวาจาและ/
้
หรื อลายลักษณ์อกั ษรเพื่อแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนดแล้ ว แต่ผ้ ใู ช้ บริ การและทีมงานไม่ทาการแก้ ไขจนก่อให้ เกิด
ความเสียหาย ผู้ใช้ บริ การและทีมงานยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ น 2 เท่าของการประเมินราคาความเสียหาย
4. ความสูงของสิง่ ก่อสร้ างภายในบริ เวณ พารากอน ฮอลล์ 1และ พารากอน ฮอลล์ 2-3 ต้ องมีความสูงจากพื ้นฮอลล์ไม่เกิน
6 เมตร และ 7 เมตร ตามลาดับ โดยสิง่ ก่อสร้ างดังกล่าวจะต้ องไม่ทาการยึดและเจาะติดกับตัวอาคารแต่อย่างใด และหาก
ฝ่ ายปฏิบตั ิการพบว่าโครงสร้ างสิง่ ก่อสร้ างมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ ฝ่ ายปฏิบตั ิการมีสทิ ธิ์ระงับการก่อสร้ างและสามารถ
ร้ องขอให้ ดาเนินการแก้ ไขได้ ทนั ที
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5. ฝ่ ายปฏิบตั ิการไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ใช้ เลือ่ ยวงเดือน, เชื่อมเหล็ก หรื อ พ่นสี รวมทังการใช้
้
วสั ดุยดึ ติด ตอก เจาะ เช่น
เทปกาวสองหน้ า ตะปู ตะขอ น๊ อต สกรู ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่พื ้น ผนัง เสา เพดาน หรื อ
อุปกรณ์ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ อย่างเด็ดขาด
6. ฝ่ ายปฏิบตั ิการไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การวางสินค้ า อุปกรณ์และวัสดุตา่ ง ๆ พิงผนังรอยัล พารากอน ฮอลล์ หรื อวางวัสดุ
อุปกรณ์นอกขอบเขตพื ้นที่บริ การโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื น ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการเคลือ่ นย้ ายวัสดุอปุ กรณ์
ดังกล่าว
7. ข้ อควรปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยในการทางานที่มคี วามเสีย่ งอันตราย
6.1 การปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องกับความร้ อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) เช่น งานเชื่อมเหล็ก ตัดเหล็ก หรื องานอื่น ๆ
ที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ ผู้ใช้ บริ การต้ องขออนุญาตการทางานจากฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและทาการจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ป้องกัน
และระงับอัคคีภยั จากรอยัล พารากอน ฮอลล์ ล่ วงหน้ ำ 7 วันก่ อนกำรจัดงำน หากไม่แจ้ งล่วงหน้ าฝ่ ายปฏิบตั ิการมี
สิทธิ์ระงับการทางานได้ ทนั ที และขณะปฏิบตั ิงานทีม่ ีประกายไฟ พื ้นที่โดยรอบรัศมี 10 เมตร จะต้ องไม่มีการใช้ หรื อการ
ทางานทีม่ ีสารเคมีไวไฟทุกชนิด และการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน เช่น แว่นนิรภัย
6.2 ความปลอดภัยสาหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ต้ องทาการขออนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ และ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่กาหนด
6.3 การทางานบนที่สงู หมายถึง การทางานบนที่สงู จากพื ้น ตังแต่
้ 2 เมตรขึ ้นไป ซึง่ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
- การทางานบนที่สงู ที่มีผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิน 2 คน ต้ องจัดให้ มีนงั่ ร้ าน
- การทางานบนที่สงู จะต้ องใช้ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double Lanyard)) หรื อ สายช่วยชีวติ
ที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้ างที่มีความมัน่ คงแข็งแรงเพิม่ ขึ ้น
- กรณีด้านล่างเป็ นทางสัญจร ผู้ใช้ บริ การต้ องจัดทาตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่ องมือต่าง ๆที่อาจจะตกหล่นไปโดน
ผู้ปฏิบตั ิงานหรื อผู้สญ
ั จรด้ านล่าง หรื อต้ องจัดให้ ผ้ ทู ี่สญ
ั จรหรื อผู้ปฏิบตั ิงานสวมใส่หมวกนิรภัย
การทางานก่อสร้ าง ติดตัง้ รื อ้ ถอน ผู้ใช้ บริ การต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นต่อร่างกายหรื อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ ้น โดยอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่จาเป็ นต้ องมี คือ แว่นตานิรภัย เสื ้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวกนิรภัยและรองเท้ านิรภัย
8. กรณีผ้ สู นับสนุนการจัดงาน (Sponsor)หรื อผู้ออกร้ านภายในงาน ประสงค์จะขนย้ ายวัสดุอปุ กรณ์ออกก่อนที่งานจะสิ ้นสุด
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรับทราบและยินยอม และจะต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการทราบเพื่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยต่อไป
9. สินค้ า อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ จะต้ องถูกขนย้ า ยออกนอกพืน้ ที่ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และพืน้ ที่อาคารสยาม
พารากอน ภายในวันรื อ้ ถอนที่ระบุในสัญญา หากรอยัล พารากอน ฮอลล์ตรวจพบสินค้ า อุปกรณ์แ ละวัสดุต่าง ๆ อยู่ใน
พื ้นที่ ทางรอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บ เคลือ่ นย้ ายสินค้ าหรื อวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆนันไว้
้ ในที่เหมาะสม
โดยไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึ ้น และจะคิดค่าพื ้นที่ในการจัดเก็บ 2,000 บำท/ตำรำงเมตร/วัน (ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%) และหากไม่มีผ้ แู สดงความเป็ นเจ้ าของภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันรื อ้ ถอนที่ระบุในสัญญา รอยัล
พารากอน ฮอลล์สามารถทาลายและกาจัดทิ ้งได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนเศษ
วัสดุและขยะออกนอกอาคารสยามพารากอน 5,000 บำท (ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%)
กำรใช้ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีความประสงค์จะนาวัสดุอุปกรณ์ หรื อสิ่งของใด ๆ ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ มาใช้ จะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อนทุกครัง้
2. การรับน ้าหนักของพื ้นที่จดั งาน รอยัล พารากอน ฮอลล์
กำรแขวน
นำ้ หนักของพืน้
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พำรำกอน ฮอลล์ 1
80 กก./จุด
500 กก./ตร.ม.

พำรำกอน ฮอลล์ 2
500 กก./จุด
1,000 กก./ตร.ม.

พำรำกอน ฮอลล์ 3
500 กก./จุด
1,000 กก./ตร.ม.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

กรณีที่ผ้ ูใช้ บริ การประสงค์ที่จะวางหรื อแขวนวัสดุหรื ออุปกรณ์ ใดๆ ที่มีนา้ หนักเกิ นกว่าที่ทาง รอยัล พารากอน ฮอลล์
กาหนดไว้ นนั ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งฝ่ ายปฏิบัติการทราบล่วงหน้ า อย่ ำงน้ อย 14 วัน ก่ อนวันจัดงำน เพื่อทางฝ่ าย
ปฏิบตั ิการจะได้ วางแผนการกระจายน ้าหนักดังกล่าว
สาหรับท่อน ้าทิ ้งในจุดต่าง ๆ ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ตามจุดที่จดั ให้ ในบริ เวณพื ้นของ พารากอน ฮอลล์ 2-3 โดย
ผู้ใช้ บริ การเป็ นผู้ทาการเชื่อมต่อท่อน ้าต่างๆ กับท่อน ้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ โดยที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะต้ องเตรี ยม
ท่อน ้าดีและท่อน ้าทิ ้ง ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
3.1 ท่อน ้าดี
- มี ข นาด 1 นิ ว้ ซึ่ ง ท่อ น า้ ดี ที่ น ามาต่อ ท่อ เมนของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ต้ อ งเป็ นท่อ Galvanized หรื อ ท่ อ
PVC8.5,PVC13.5 เท่านัน้
- ติดตังวาลว์
้
ปิ ด เปิ ด และการเชื่อมต่อเป็ นแบบเกลียวหรื อกราวด์ เพื่อป้องกันน ้าค้ างในท่อแล้ วไหลย้ อนลงหลุมไฟ
หลังจากถอดท่อ
- การใช้ งานจะต้ องปิ ดวาลว์ทกุ ครัง้ หลังเลิกงานทุกวัน
3.2 ท่อน ้าทิ ้ง
- มีขนาด 2 นิ ้ว ซึง่ ท่อน ้าทิ ้งต้ องเป็ นท่อ PVC 5 หรื อดีกว่าเท่านัน้
- ผู้ใช้ บริ การต้ องติดตังถั
้ งดักไขมันแบบตังพื
้ ้นไม่ต่ากว่า 25 ลิตร
- ห้ ามทิ ้งสารเคมี ต่างๆ เช่น สี ทินเนอร์ น ้าล้ างแปรงทาสี ฯลฯ ลงท่อน ้าทิ ้ง
การติดตัง้ รื อ้ ถอน ท่อน ้าดี น ้าทิ ้ง ต้ องได้ รับการติดตังจากผู
้
้ ชานาญเท่านัน้ และระมัดระวัง น ้ารั่ว ซึม ซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายได้ กบั ทรัพย์สนิ ของรอยัล พารากอน ฮอลล์
ในวันแสดงงาน ฝ่ ายปฏิบตั ิการขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริการใช้ ไฟฟ้ าบริ เวณพื ้นที่สว่ นกลางของ รอยัล พารากอน
ฮอลล์
การใช้ บริ การทางวนที่จอดรถ (Loading Ramp) ยานพาหนะที่ใช้ ต้องมีความสูงไม่เกิน 2.10 เมตร
การใช้ บริ การลิฟท์ขนของขนาดใหญ่ (Cargo Lift) สิง่ ของที่บรรทุกนันต้
้ องมีความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร และจากัดน ้าหนัก
บรรทุกไม่ เกิน 10,000 กิโลกรัม (ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่มีขนาด กว้ าง 3.00 เมตร X ยาว 10.00 เมตร X สูง 2.80 เมตร)
การใช้ บริ การเครนยกตู้สนิ ค้ า ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแสดงเอกสาร “ใบตราส่ง” ทางเรื อหรื อทางอากาศ เพื่อแสดงน ้าหนักของตู้
ดังกล่าวต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อนใช้ บริ การ โดยน ้าหนักตู้คอนเทนเนอร์ รวมสินค้ าต้ องไม่ เกิน 25,000 กิโลกรั ม ขนาดตู้
สินค้ าที่บริ การได้ คือ 20 ฟุต (6 เมตร) หรื อ 40 ฟุต (12 เมตร) และขนาดความสูงตู้สินค้ า คือ 2.40 เมตร หรื อ 2.90 เมตร
เท่านัน้ โดยฝ่ ายปฏิบตั ิการกาหนดเวลาบริ การตังแต่
้ 00.01-05.00 น.เท่านัน้ ทังนี
้ ้ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ ำ 60 วันก่ อนวันจัดงำน
การใช้ บริ การลิฟท์ขนของ (Freight Lift) รอยัล พารากอน ฮอลล์จากัดน ้าหนักของสิ่งของไม่ เกิน 2,500 กิโลกรั ม (ลิฟท์
ขนของมีขนาด 2.00 เมตร X ยาว 3.00 เมตร X สูง 2.30 เมตร)
การติ ดตัง้ ระบบโทรศัพท์ และสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ต ผู้ใช้ บริ ก ารจะต้ องใช้ บริ การจากผู้ที่ ได้ รับ การแต่งตัง้ จากรอ ยัล
พารากอน ฮอลล์ ให้ เป็ นผู้ดาเนินการเท่านัน้
9.1 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สามารถให้ บริ การโทรศัพท์ใน 3 ลักษณะ คือ
- Internal Line : สายภายใน สามารถใช้ สอื่ สารภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้
- Local Line : สามารถใช้ โทรภายในพื ้นที่กรุงเทพ และ ปริ มณฑล (ค่าใช้ จ่ายจะถูกรวมในค่าเช่าแล้ ว)
- IDD Line : สามารถใช้ โทรภายในพื ้นที่กรุงเทพ ปริ มณฑล มือถือ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
(ค่าใช้ จ่ายจะถูกรวมในค่าเช่าแล้ ว)
9.2 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ บริ การระบบอินเตอร์ เน็ตทังแบบผ่
้
านสายสัญญาณและแบบไร้ สาย ซึ่งอัตราค่าบริ การจะ
ขึ ้นอยูก่ บั ความเร็ วและจานวนวันที่ใช้ งาน
9.3 กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีความประสงค์จะขอรับบริ การติดตังระบบโทรศั
้
พท์ และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตภายในคูหาจะต้ อง
ยื่นแบบฟอร์ มการติดตังโทรศั
้
พท์และอินเตอร์ เน็ตต่อฝ่ ายปฏิบตั กิ ารล่ วงหน้ ำ 15 วันก่ อนวันจัดงำน
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ บ ริ การระบบไฟฟ้ าผ่านหลุมสาธารณูปโภคใต้ พื ้นอาคารภายในฮอลล์ 2-3 และ ให้ บริ การ
เฉพาะระบบไฟฟ้ าผ่านตู้ภายในฮอลล์ 1 ผู้ใช้ บริ การต้ องแต่งตังผู
้ ้ รับเหมาที่มีประสบการณ์ดาเนินการติดตัง้ โดยต้ องสัง่
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จองกระแสไฟพร้ อมระบุหลุม ล่ วงหน้ ำ 7 วันก่ อนวันติดตัง้ งำน ทังนี
้ ้ผู้รับเหมาต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับการใช้ ไฟ
ภายใน รอยัล พารากอน ฮอลล์
สำธำรณูปโภค
ระบบไฟฟ้า

พืน้ ที่จัดงำน
ฮอลล์ 1, ฮอลล์ 2, ฮอลล์ 3
ฮอลล์ 1
ฮอลล์ 2
ฮอลล์ 3

กำลังสำธำรณูปโภค
320 Amp 3 Phase/120 Amp 3 Phase Main Convenient
for Light & Sound
150 Amp 3 Phase Main Convenient for Exhibition
200 Amp 3 Phase x 5 Main Convenient for Exhibition
(48 Holes)
200 Amp 3 Phase x 4 Main Convenient for Exhibition
(37 Holes)

11. รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ บริ การระบบภาพ แสง เสียงแบบมาตรฐานสาหรับการประชุม ดังนี ้
ระบบภำพ
บริกำรระบบแสง-เสียง
ห้ องประชุม
ขนำดจอ
Projector
Microphone
ระบบ
แสงสว่ ำง Light
(Ansilumen) (Chanel/room)
เสียง
Truss
Meeting Room 1 3.60x3.40 ม.
3000
8
Dimmer


Meeting Room 2
ไม่มีบริ การ*
ไม่มีบริ การ*
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


*ระบบภาพห้ อง Meeting Room 2 สามารถติดตังชุ
้ ดจอ Mobile ขนาด 2.60x1.70 ม.และ เครื่ องฉาย Projector ความละเอียด
3000 Ansilumens โดยผู้ใช้ บริ การต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่ ำงน้ อย 7 วันก่ อนวันจัดงำน
กำรจัดกำรจรำจร
1. เนื่องจากพื ้นที่ขนส่งสินค้ าวัสดุอุปกรณ์อยู่บนอาคารสูง จึงจาเป็ นต้ องใช้ การจัดลาดับก่อนหลัง ในวันติดตังและรื
้
อ้ ถอน
ดังนันผู
้ ้ ใช้ บริ การต้ องรอการเรี ยกคิวจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่บริ เวณทางขึ ้นตัว
อาคารจอดรถ เพื่อความสะดวกและเป็ นระเบียบในการเข้ าใช้ สถานที่
2. สาหรับรถที่มีความสูงไม่เกิน 2.10 เมตร ที่สามารถวนขึ ้นชัน้ 5 ได้ เมื่อทาการขนถ่ายสินค้ า วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็ จ
เรี ยบร้ อย ผู้ใช้ บริ การต้ องนารถลงไปจอดในพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ เท่านัน้
3. สาหรับรถที่จอดเพื่อขนถ่ายสินค้ า วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆโดยใช้ Cargo Lift หรื อ Freight Lift ที่ชัน้ G สำมำรถจอดฟรี
1 ชั่วโมงแรกเท่ ำนัน้ ชัว่ โมงที่ 2 เป็ นต้ นไป คิดชัว่ โมงละ 100 บาท
กำรป้องกันอุบัติเหตุ
1. พื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็ นพื ้นที่ปลอดบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ ไฟฟ้ า หากฝ่ าฝื น มีโทษปรับ 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
2. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การ จาเป็ นต้ องมีการประกอบอาหารภายใน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ ง
และ ต้ องได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อนล่วงหน้ าอย่ ำงน้ อย 14 วันก่ อนวันจัดงำน โดยอุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบ
อาหารจะต้ องเป็ นชนิดไฟฟ้ำเท่านัน้ โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องยอมรับในค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับการจัดจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ป้องกัน
และระงับ อัคคีภยั ดูแลสถานที่ดงั กล่าว และฝ่ ายปฏิบตั ิการจะไม่ อนุ ญำตให้ ผู้ใช้ บริ การนาก๊ าซหุงต้ มเข้ ามาใน รอยัล
พารากอน ฮอลล์ อย่างเด็ดขาด
3. การติดตังและ/หรื
้
อ แจกจ่าย บอลลูน ลูกโป่ ง ภายใน รอยัล พารากอน ฮอลล์ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อน
โดยก๊ าซที่ใช้ ต้องเป็ นชนิดฮีเลียมเท่านัน้
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4. ห้ ามนาไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรื อไฟลูกหนูหรื อพลุต่าง ๆเข้ ามาในบริ เ วณรอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยไม่ได้ แจ้ ง ให้
ฝ่ ายปฏิบตั ิการทราบล่วงหน้ า
5. ในกรณีงานแสดงรถยนต์ที่จดั ขึ ้นภายใน รอยัล พารากอน ฮอลล์ รถยนต์ที่สามารถเข้ ามาในพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
ได้ นนจะต้
ั ้ อง
- บรรจุปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิง ไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุของถัง
- บรรจุปริ มาณก๊ าซ CNG หรื อ LPG ไม่เกิน 10% ของความจุของถัง
- ปิ ดฝาน ้ามันและถังก๊ าซอย่างแน่นหนา
- ปลดขัวแบตเตอรี
้
่ ออกและปิ ดระบบการจ่ายก๊ าซ
- ขับรถยนต์เข้ าฮอลล์โดยใช้ ระบบน ้ามันเท่านัน้
- ห้ ามติดเครื่ องยนต์ระหว่างการจัดแสดงโดยเด็ดขาด
- มีแผ่นไม้ ความหนาขันต
้ ่า 20 มิลลิเมตร รองเพื่อกระจายน ้าหนัก
6. การใช้ รถโฟล์คลิฟต์ ภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ สามารถใช้ ได้ ภายใน พารากอน ฮอลล์ 2 และ 3 เท่านัน้ โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
6.1 รถใช้ พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอร์ รี่เท่านัน้
6.2 ขนาดน ้าหนักรถโฟล์คลิฟต์ต้องไม่เกินน ้าหนักพื ้นที่ที่รับน ้าหนัก ได้ ตามสัดส่วนขนาดรถรวมแบตเตอร์ รี่ต่อน ้าหนัก
พื ้นที่ตอ่ ตารางเมตร(1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6.3 การยกสินค้ า ให้ คิดรวมน ้าหนักรถโฟล์คลิฟต์และน ้าหนักสินค้ าหรื อ อุปกรณ์ ที่ถกู ยกโดยรถโฟล์คลิฟต์
รวมตามสัดส่วนขนาดกว้ างxยาวของรถโฟล์คลิฟต์ วัดจากล้ อที่สมั ผัสพื ้น ต่อน ้าหนักพื ้นที่ตอ่ ตารางเมตรแล้ ว ต้ องไม่
เกินน ้าหนักพื ้นที่รับได้ (1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6.4 สภาพรถโฟล์คลิฟต์ ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน ในการบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัยรถยก, รถโฟล์คลิฟท์
กาหนด
- จัดให้ มีโครงหลังคาที่มนั่ คงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้
- จัดทาป้ายบอกพิกดั น ้าหนักยกให้ ตรงกับความสามารถในการยกสิง่ ของได้ โดยปลอดภัยติดไว้ ที่รถยกเพื่อให้ เห็น
ได้ ชดั เจน
- ตรวจสอบรถยกให้ มี สภาพใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยก่อนการใช้ งานทุกครั ง้ และเก็ บผลการตรวจสอบไว้ ใ ห้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
- จัดให้ มีสญ
ั ญาณเสียงหรื อแสงไฟเตือนภัยในขณะทางานตามความเหมาะสมของการใช้ งาน
- ห้ ามทาการดัดแปลงหรื อกระทาการใดที่มีผลทาให้ ความปลอดภัยในการทางานของรถยกลดลง
6.5 ห้ ามยืน บนงายก และห้ ามโดยสารขณะขับโฟล์คลิฟต์
6.6 ผู้ขบั ขี่บงั คับรถ ต้ องผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรอธิบดีประกาศกาหนดทาหน้ าที่เป็ นผู้ขบั รถยก
7. กรณี ผ้ ูใช้ บริ การนาเครื่ องปั่ นไฟ (Generator) เข้ ามาใช้ ในการจัดงาน ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายปฏิบัติการทราบ
ล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 15 วันก่ อนวันจัดงำน ซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิตามดังนี ้
7.1 เครื่ องปั่ นไฟ ต้ องได้ รับการตรวจเช็คและลงนามรับรองจากวิศวกรไฟฟ้ าและเครื่ องกล
7.2 อนุญาตเฉพาะเครื่ องปั่ นไฟแบบตู้เก็บเสียง(Canopy)
7.3 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องส่งน ้าหนักเครื่ องปั่ นไฟให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการพิจารณาล่วงหน้ าก่อนติดตัง้
7.4 ต้ องทาการจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั จากรอยัล พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้ งาน
7.5 เครื่ องปั่ นไฟต้ องติดตังเชื
้ ่อมต่อสายกราวด์อาคารทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
7.6 กรณีเติมน ้ามันต้ องตรวจสายกราวด์วา่ เชื่อมต่อแน่นหนาและแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั ที่จดั จ้ างมา
7.7 ไม่อนุญาตให้ เก็บน ้ามันไว้ ในพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
7.8 มีเจ้ าหน้ าที่ชานาญงานดูแลควบคุมตลอดการใช้ งาน
7.9 มีเครื่ องดับเพลิงประเภท A B C ขนาด 15 ปอนด์ ประจาอย่างน้ อย 1ถังต่อเครื่ อง
7.10 อุปกรณ์การทางานเป็ นไปตามข้ อกาหนด กฏกระทรวง ระเบียบ มาตรฐาน มอก.วสท.
7.11 จัดให้ มีอปุ กรณ์รองพื ้นและรัว้ กันมิ
้ ดชิดเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
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8. ห้ ามสารองสารเคมี หรื อวัสดุอนั ตรายซึง่ อาจเกิดการลุกไหม้ และเสี่ยงกับการระเบิดไว้ ภายในรอยัล พารากอน ฮอลล์ เช่น
ถังสี ทินเนอร์ น ้ามันเชื ้อเพลิง วัตถุไวไฟ ถังแก๊ สหรื อกองฟาง เป็ นต้ น
9. การติดตัง้ แผงไฟ แบนเนอร์ หรื อโครงสร้ างต่างๆจะต้ องตรงกับ จุดแขวนของตัวอาคารที่กาหนดไว้ ในกรณีที่การติดตัง้
ดังกล่าวไม่ถูกต้ อง หรื อมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ฝ่ ายปฏิบตั ิการขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ผ้ ใู ช้ บริ การย้ ายจุดติดตัง้
ทันที หรื อไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้ าจนกว่าจะมีการแก้ ไขเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
10. ห้ ามเดินสายไฟพาดผ่านช่องประตูเข้ า -ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเ หตุ เช่น การเดินสะดุดสายไฟหกล้ ม ของผู้เข้ ามา
ร่วมงาน เป็ นต้ น กรณีมีความจาเป็ นจะต้ องมีอปุ กรณ์ครอบสายให้ เห็นชัดเจนและเรี ยบร้ อยสวยงาม
11. ห้ ามเดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ ามวางวัสดุอปุ กรณ์อื่นใด ขวางตู้ใส่อปุ กรณ์ดบั เพลิง,ประตูทางหนี
ไฟ หรื อ เส้ นทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงานและห้ ามใช้ ประตูหนีไฟเป็ นทางเข้ า-ออกหรื อใช้ ทาภารกิจใดๆ
12. ห้ ามพกอาวุธ หรื อ ของมีคมใด ๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรื อวัตถุอื่น ๆที่ไม่ใช่เพื่อการจัดงาน เข้ ามาในพื ้นที่ รอยัล
พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
13. หากผู้ใช้ บริ การประกอบการจนก่อให้ มีเหตุซงึ่ เกิดหรื ออาจเกิดอัคคีภยั ขึ ้นได้ ซึง่ เหตุนนระงั
ั ้ บลงและ/หรื อเป็ นเหตุก่อให้ เกิด
อันตรายต่อทรัพย์สนิ และบุคคลใด ๆ จนเจ้ าหน้ าที่และ/หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของศูนย์และ/หรื อเจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก (เช่น ตารวจท้ องที่ ตารวจดับเพลิง เป็ นต้ น) ได้ เข้ าไปดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อระงับเหตุนนั ้ ๆ
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องถูกปรับครัง้ ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้ วน) ทันที
14. ฝ่ ายปฏิบตั ิการไม่อนุญาตให้ วางนัง่ ร้ านสาหรับค ้าโครงสร้ างฉากหรื อจอฉายภาพบนพื ้นเวทีของรอยัล พารากอน ฮอลล์
กำรรักษำควำมปลอดภัย
1. ผู้ใช้ บริ การที่เข้ ามาก่อสร้ าง หรื อ ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดภายในบริ เวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ จะต้ องสวมเครื่ องแบบของ
ผู้ใช้ บริ การอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยหรื อติดบัตรเจ้ าหน้ าที่ตลอดเวลา โดยที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะต้ องจัดทาบัตรดังกล่าวให้
ครบถ้ วนกับจานวนเจ้ าหน้ าที่ และส่งตัวอย่างบัตรมายังฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อนวันเข้ าปฏิบตั ิการล่วงหน้ า อย่ ำงน้ อย 7 วัน
ก่ อนวันจัดงำน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิใช้ เป็ นบัตรผ่านเข้ า-ออก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทุกทาง
2. ผู้ใช้ บริ การจะไม่ทาการติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิ่งใด ๆ ขวางบริ เวณตู้ดบั เพลิง ทางหนีไฟ หน้ าลิฟต์ ช่องแอร์ ทางลาดหรื อ
บันไดเลือ่ นและทางเดินในบริ เวณพื ้นที่สว่ นกลางของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทัว่ ไป
3. รอยัล พารากอน ฮอลล์ ไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเก็บทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ภายในบูธคูหาแสดงสินค้ า เช่น ธนบัตร ทองคา
อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่เป็ นของมีค่า เหรี ยญ แบบแปลน เอกสารสาคัญ หลักประกัน หนี ้สิน หลักทรัพย์ หรื อ
เอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทังปวงทางธุ
้
รกิจ เป็ นต้ น หากเกิดการเสียหายหรื อสูญหาย รอยัล
พารากอน ฮอลล์จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
4. เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ มีหน้ าที่ในการดูแลพื ้นที่ส่ วนกลาง บริ เวณทางเข้ า-ออก ของ
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทุกทางเท่านัน้ กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีความประสงค์จะขอรับบริ การเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
พิเศษเพิ่มเติม เพื่อดูแลทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ ภายในคูหา จะต้ องยื่น แบบฟอร์ มบริ การ เจ้าหน้าที ่รักษาความ
ปลอดภัยต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการล่ วงหน้ ำ 14 วันก่ อนวันจัดงำน
5. ห้ ามนาเข้ าบริ การรักษาความปลอดภัยจากผู้ให้ บริ การรายอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากรอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
กำรรักษำควำมสะอำด
1. ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บเศษขยะต่างๆ ที่อยู่ในรู ปของสารเคมี และอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้ าง เช่น ไม้ /หิน/เหล็ก ฯลฯ
ด้ วยตนเอง ในกรณี ที่มีเศษวัสดุดงั กล่าวเกิดขึน้ ฝ่ ายปฏิบตั ิการขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็ บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดกั
้
บ
ผู้ใช้ บริ การตามความเหมาะสม
2. รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็ นผู้รับผิ ดชอบในการท าความสะอาดพืน้ ที่สาธารณะทั่วไป ในกรณี ที่ ผู้ใช้ บริ การต้ อ งการ
เจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูแลคูหา ผู้ใช้ บริ การจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มบริ การเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดต่อ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการล่ วงหน้ ำ 14 ก่ อนวันจัดงำน
3. ห้ ามนาเข้ าบริการรักษาความสะอาดจากผู้ให้ บริการรายอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากรอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
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ข้ อบังคับเรื่องอำหำรและเครื่องดื่ม
การประชุมและสัมมนา
1. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการแจกหรื อแสดงอาหารเพื่อเป็ นตัวอย่างเท่านัน้
2. หากผู้ใช้ บริ การต้ องการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มภายในห้ องแสดงงาน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ต้ องแจ้ งฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ล่วงหน้ าอย่ ำงน้ อย 14 วันก่ อนวันจัดงำน และต้ องชาระค่าจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นเงิน 5,000 บำท/
(
7%)
มีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่ องกลิ่นและบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนและความเสียหายต่อผู้เข้ าร่วมงานและสถานที่แสดงงาน
3. ไม่อนุญาตให้ นาก๊ าซหุงต้ มเข้ าภายในห้ องแสดงงานโดยเด็ดขาด
4. หากผู้ใช้ บริ การมีความจาเป็ นต้ องอุ่นอาหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์ ระบบไฟฟ้ำ เท่านัน้ และจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการล่วงหน้ า อย่ ำงน้ อย 14 วันก่ อนวันจัดงำน ซึ่งผู้ใช้ บริ การต้ องจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั จาก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ทุกครัง้
5. หากมีการใช้ บริการน ้าแข็งภายในงาน ผู้ใช้ บริการต้ องใช้ บริการจากรอยัล พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้
งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยผู้ให้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การจัดหาผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มมาเอง จะต้ องชาระค่านาเข้ าอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นเงิ น
150,000 บ ท 1 Function (
7%) ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมอุปกรณ์บนโต๊ ะอาหาร 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 องเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับจัดเลี ้ยงทุกประเภท เช่น จาน ชาม ถ้ วย ช้ อน ส้ อม
มีด แก้ วน ้าทุกประเภท และ ผ้ าปูโต๊ ะ เป็ นต้ น
3. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องส่งรายการอาหารและเครื่ องดื่ มที่มีและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้ ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ ตรวจสอบก่อนเข้ าพื ้นที่อย่ ำงน้ อย 7 วันก่ อนวันจัดงำน
4. เจ้ าหน้ าที่บริ การจะต้ องแต่งเครื่ องแบบที่สะอาด สุภาพเรี ยบร้ อย สวมรองเท้ าหนังหุ้มส้ น ผู้ชายห้ ามไว้ ผมยาว ไว้ หนวด
และเครา ผู้หญิงให้ ครอบเน็ทคลุมผมให้ เรี ยบร้ อย รวมทังมี
้ กิริยามารยาทที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. หากมีความจาเป็ นต้ องใช้ ก๊าซหุงต้ ม อุปกรณ์ Hot Oil หรื อเตาไฟฟ้ าแบบขดลวด ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ อง
แจ้ งฝ่ ายปฏิบตั ิการเพื่อทาการอนุมตั ิให้ นาเข้ าพื ้นที่ได้ ลว่ งหน้ า อย่ ำงน้ อย 14 วันก่ อนวันจัดงำน รวมถึงต้ องจัดจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั จาก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้ งาน
6. ถังก๊ าซหุงต้ มที่อนุญาตให้ นาเข้ ามาในพื ้นที่จะต้ องมีเซฟตี ้วาวล์ทกุ ถังและน ้าหนักไม่เกินถังละ 15 กิโลกรัม และสาหรับถัง
ก๊ าซที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดใช้ งาน ไม่อนุญาตให้ วางรวมในพืน้ ที่เดียวกัน จะต้ องวางกระจายเป็ นจุดๆ และห้ ามวางถังก๊ าซหุงต้ มที่
ไม่มีการใช้ งานข้ ามคืนในพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
7. การใช้ ก๊าซหุงต้ มประกอบอาหาร สามารถใช้ ได้ ภายในครัวประกอบอาหารหรื อพื ้นที่ที่จดั ไว้ ให้ เท่านัน้
8. อุปกรณ์ในการอุน่ อาหารในพื ้นที่จดั งานจะต้ องเป็ นระบบไฟฟ้ าหรื อ Hot Oil เท่านัน้
9. การติดตังระบบไฟฟ้
้
าสาหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและอุปกรณ์ แสงสว่างเป็ นความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม กรณีต้องการให้ ทางรอยัล พารากอน ฮอลล์ จัดเตรี ยมให้ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมและต้ องแจ้ ง ล่ วงหน้ ำ 3
วันก่ อนวันจัดงำน
10. ฝ่ ายปฏิบตั ิการอนุญาตให้ ใช้ โต๊ ะ เก้ าอี ้และผ้ าคลุมเก้ าอี ้ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยความรับผิดชอบในการขนย้ าย
ติดตังและรื
้
อ้ ถอนเป็ นของผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งภายหลังจบงานผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ อง
จัดเก็บและนาส่งคืนรอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
11. 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 ้ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของรอยัล พารากอน
ฮอลล์ ผู้ใ ห้ บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ม ยินยอมชดเชยค่า เสียหายที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง โดยมูลค่าความเสียหาย ทางรอยัล
พารากอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง
12. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มต้ องรักษาความสะอาดพื ้นที่ใช้ งาน เช่น ครัวประกอบอาหาร จุ ดเตรี ยมอาหาร จุดออก
อาหาร จุดเคลียร์ อาหาร พื ้นที่จดั งาน อุปกรณ์จดั เลี ้ยง รวมทัง้ โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผ้ าปูโต๊ ะและผ้ าคลุมเก้ าอี ้ เป็ นต้ น ซึ่งภายหลัง
จบงานจะต้ องทาความสะอาดทุกครัง้ และส่งมอบคืนให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
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13. หากผู้จดั งานเป็ นผู้จดั หาผู้ให้ บริการอาหารและเครื่ องดืม่ มาเอง หลังจบงานผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องทาความ
สะอาดผ้ าคลุมเก้ าอี ้ก่อนนาส่งคืนรอยัล พารากอน ฮอลล์
14. หากผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มประกอบการจนก่อให้ มเี หตุซงึ่ เกิดหรื ออาจเกิดอัคคีภยั ขึ ้นได้ ซึง่ เหตุนนระงั
ั ้ บลง และ/
หรื อเป็ นเหตุก่อให้ เกิดอันตรายต่อทรัพย์สนิ และบุคคลใด ๆ จนเจ้ าหน้ าที่และ/หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของศูนย์และ/หรื อ
เจ้ าหน้ าที่บคุ คลภายนอก (เช่น ตารวจท้ องที่ ตารวจดับเพลิง เป็ นต้ น) ได้ เข้ าไปดาเนินการเพื่อป้องกัน หรื อระงับเหตุนนั ้ ๆ
ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องถูกปรับครัง้ ละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้ วน) ทันที
15. หากมีการใช้ บริการน ้าแข็งสาหรับงานจัดเลี ้ยง ผู้ให้ บริการอาหารและเครื่องดื่มต้ องใช้ บริการจากรอยัล พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้
16. นอกเหนือจากข้ อกาหนดข้ างต้ น ขอให้ พิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
คอนเสิร์ตและการแสดง
1. หากผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) มีการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มภายในบริ เวณงานหรื อสินค้ าใดๆที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
การแสดงหรื อคอนเสิร์ต ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการจะคิดค่าจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มและสินค้ าเป็ นเงิน 5,000 บำท/คูหำ/วัน
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%)
2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการอนุญาตให้ นาอาหารและเครื่ องดื่มของผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) เข้ าภายในฮอลล์แสดงงานได้
โดยผู้ใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งช าระค่า บริ ก ารทาความสะอาดเพิ่ ม เติ ม ในอัต รา 5,000 บำท/1 รอบกำรแสดง (ไม่ รวม
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%)
3. ภาชนะที่ใช้ จะต้ องเป็ นภาชนะพลาสติกหรื อกระดาษที่ใช้ ได้ ภายในครัง้ เดียวและห้ ามมิให้ นากระป๋ อง ฝาขวดและขวดแก้ ว
เครื่ องดื่มทุกประเภทเข้ าภายในฮอลล์แสดงงานอย่างเด็ดขาด
4. หากมี ก ารใช้ บริ ก ารนา้ แข็ ง ภายในงาน ผู้ใช้ บริ ก ารและ/หรื อ ผู้ส นับสนุนการจัด งาน (Sponsor)ต้ อ งใช้ บริ ก ารจากรอยัล
พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้
เรื่องอื่นๆ
1. ผู้ใช้ บริ การทีเ่ ข้ ามาก่อสร้ างและรือ้ ถอนงานจะต้ องสวมใส่ชดุ และรองเท้ าหุ้มส้ นที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบตั งิ าน
2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการอนุญาตให้ ใช้ กระแสไฟภายในอาคารจัดงานสาหรับเวทีการแสดงได้ ไม่เกิน ขนำด 350 แอมป์ 3 เฟส
โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึง่ ขนาดกระแสไฟที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะได้ รับขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงในใบเสนอราคาค่าพื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ลง
นามร่วมกับฝ่ ายขาย รอยัล พารากอน ฮอลล์
3. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ได้ จดั เตรี ยมพื ้นเวทีขนาด 1.22 x 2.44 เมตร โดยปรับระดับความสูงได้ ตงแต่
ั ้ 20-120 เซ็นติเมตร
(สามารถปรับระดับความสูงได้ ครัง้ ละ 20 เซ็นติเมตร) จานวนไม่เกิน 30 แผ่น และ 60 แผ่น สาหรับงาน 1 ฮอลล์
และ 2 ฮอลล์ ตามลาดับ ทังนี
้ ้จานวนพื ้นเวทีที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะได้ รับขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบเวที ดังนันผู
้ ้ ใช้ บริ การจะต้ อง
ส่งรูปแบบเวทีให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการพิจารณาล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ ำ 14 วันก่ อนจัดงำน
4. ฝ่ ายปฏิบตั ิการกาหนดให้ โครงสร้ างที่นงั่ แกรนด์สแตนด์ มีความสูงได้ ไม่เกิน 8 เมตร เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ าชมงาน
5. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการบันทึกภาพบรรยากาศในการจัดงาน ผู้ใช้ บริ การจะต้ องได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อน
เพื่อทาการประสานงานในการเข้ าบันทึกภาพระหว่างผู้บนั ทึกภาพและเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ กบั ผู้บนั ทึกภาพ ทังนี
้ ้ การเข้ าพื ้นที่เพื่อบันทึกภาพนัน้ ผู้บันทึกภาพจะต้ องแลกบัตรกับฝ่ ายปฏิบตั ิการก่อน
6. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์แจกแผ่นพับใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงาน ฝ่ ายปฏิบตั ิ การขอสงวนสิทธิ์เฉพาะแผ่น
พับใบปลิวของงานส่วนกลางเท่านัน้
7. ผู้ใช้ บริ การต้ องจัดเตรี ยมหน่วยปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นไว้ ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน โดยจะต้ องจัดเตรี ยมชุดปฐมพยาบาล
รถพยาบาล พร้ อมแพทย์ ตังแต่
้ วนั เข้ าติดตังจนถึ
้ งวันรื อ้ ถอน
8. รอยัล พารากอน ฮอลล์ ไม่อนุญาตให้ นาสัตว์ทกุ ชนิดเข้ ามาในบริ เวณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยกเว้ นกรณีงานที่มีสตั ว์ใน
การแสดงหรื อนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ โดยเจ้ าของสัตว์แต่ละรายต้ องแสดงใบสาคัญการตรวจโรคจากสัตวแพทย์หรื อ
หน่วยงานราชการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องให้ กบั ฝ่ ายปฏิบตั ิการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ นาสัตว์เข้ ามาในพื ้นที่ไม่ น้อยกว่ ำ 14 วัน
ก่ อนวันจัดงำน
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9. กรณีมีการถ่ายทอดสดหรื อบันทึกเทปโทรทัศน์ที่จะต้ องมีการนารถบันทึกเทปเข้ ามาด้ วย ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดจุดจอดและขันตอนการเดิ
้
นสายอย่ ำงน้ อย 14 วัน ก่ อนวันจัดงำน
10. ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่างกาย หรื อกระทาการใดๆ ที่ผดิ กฏหมายในพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
11. ห้ ามถ่ายปั สสาวะหรื อของเสียใดๆ ลงบนพื ้นหรื อผนังอาคารรวมทังบริ
้ เวณทางเดินขึ ้น-ลงหรื อบริ เวณใดๆที่มใิ ช่ห้องสุขา
12. ในระหว่างการจัดงาน ผู้ใช้ บริ การ มีสทิ ธิ์กระจายเสียงตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ จะมีความดังได้ ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)
และ/หรื อ 95 เดซิเบล (ซี) ถ้ าผู้ใช้ บริ การ กระจายเสียงที่มคี วามดังเกินกว่านัน้ ผู้ใช้ บริการต้ องลดเสียงนันทั
้ นที หากฝ่ าฝื น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการอาจพิจารณางดจ่ายกระแสไฟฟ้ าจนกว่าจะได้ รับความร่วมมือจากผู้ใช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเองทังสิ
้ ้น
13. ก่อนเริ่ มกิจกรรมใด ๆ บนเวทีหรื อภายในห้ องประชุม ผู้ใช้ บริ การจะต้ องทาการเปิ ดวีดีโอสาธิตความปลอดภัยที่จดั ทาโดย
รอยัล พารากอน ฮอลล์ เท่านัน้ โดยรอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ ทาการดัดแปลงและ/หรื อแก้ ไขข้ อมูลในวิดีโอ
สาธิตความปลอดภัยโดยเด็ดขาด
14. ผู้ใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วบุคคล
พ.ศ 2562 รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นระหว่างกาหนดระยะเวลา
การให้ บริ การ
15. ผู้ใช้ บริ การ จะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่เกี่ยวข้ องกับ “ระบบการจัดการด้ านการรักษา
ความปลอดภัย (มอก.22300-2560), ระบบการบริ หารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน (ISO 20121) และระบบการบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) อย่างเคร่งครัด
16. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการประพฤติผิดเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดในระเบียบข้ อบังคับฉบับนี ้และผู้ให้ บริ การได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนให้
ผู้ใช้ บริ การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ใช้ บริ การไม่ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาดังกล่าวให้ ถือว่า
ผู้ใช้ บริ การประพฤติผิดสัญญาและผู้ให้ บริ การมีสทิ ธิเลิกการให้ บริ การพื ้นที่ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ บริ การมีสทิ ธิเข้ า ครอบครอง
พื ้นที่ให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ผู้ใช้ บริ การจะต้ องขนย้ ายทรัพย์สนิ และบริ วารออกจากพื ้นทีใ่ ห้ บริ การภายในเวลาที่ผ้ ใู ห้ บริการ
กาหนด กรณีดงั กล่าวผู้ให้ บริการมีอานาจดาเนินการที่จาเป็ นทุกประการเพื่อให้ การกลับเข้ าครอบครองพื ้นที่ให้ บริ การ
บรรลุผล
ข้ อห้ ำมในกำรใช้ Catwalk (Royal Paragon Hall 2-3)
1. ผู้ใช้ บริ การและทีมงานที่ประสงค์ขึ ้นไปปฏิบตั ิงานบน Catwalk จะต้ องทาการแลกบัตรและลงชื่อเข้ า-ออกในเอกสารการ
ขึ ้น Catwalk กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยบริ เวณทางขึ ้น Catwalk
2. ห้ ามทาการการตัดต่อ ดัดแปลง จับยึด โยกย้ ายงานระบบต่าง ๆ รวมถึงตัดต่อกระแสไฟใช้ เองบน Catwalk
3. ห้ ามนาอาหาร เครื่ องดืม่ ขวดน ้า บุหรี่ ไฟแช็ค ไม้ ขีด หรื ออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านขึน้ Catwalk โดยเด็ดขาด
หากฝ่ าฝื น มีโทษปรับ 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
4. ห้ ามขึ ้นไปบน Catwalk โดยไม่มอี ปุ กรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวกและเข็มขัดนิรภัยอย่างเด็ดขาด
5. เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจค้ นกระเป๋ าเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทางานบน Catwalk ได้ ตลอดเวลา
6. ห้ ามถ่ายปั สสาวะและของเสียใดๆ รวมถึงทิ ้งเศษวัสดุก่อสร้ างหรื อวัสดุขงึ ป้ายต่างๆ ไว้ บน Catwalk เช่น เชือก เส้ นเอ็น
สลิง เป็ นต้ น พนักงานของผู้ใช้ บริการที่ขึ ้นไปปฏิบตั ิงานต้ องนาทรัพย์สนิ ของตนเองลงมาด้ วยทุกครัง้

รับทรำบโดย
ชื่องาน.................................................................................................วันที่............................................................
ผู้ใช้ บริ การ..............................................................................................................................................................
ผู้ติดต่อ.................................................................................................โทรศัพท์.....................................................
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