เพิ่มเติม
ระเบียบข้ อบังคับสำหรับกำรปฏิบัติงำนประเภทคอนเสิร์ต
(แบบไม่ มีท่ นี ่ ังชม)
1. กำหนดอัตรำส่วนพื ้นที่ผ้ ชู มเท่ำกับ 0.45 และ 0.65 ตำรำงเมตรต่อคน สำหรับคอนเสิร์ตแบบยืนและแบบเต้ นรำ
ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2555
ประมำณกำรจำนวนผู้ชมสูงสุดในแต่ ละฮอลล์
ฮอลล์
แบบยืน (คน)
แบบเต้ นรำ (คน)
ฮอลล์ 1
2,500
1,600
ฮอลล์ 2 (เวทีด้ำน Loading)
4,000
2,800
ฮอลล์ 3 (เวทีด้ำน Loading)
3,200
2,200
ฮอลล์ 2-3 (เวทีด้ำนห้ องประชุม)
8,400
5,700
หมำยเหตุ : จำนวนผู้ชมสูงสุดตำมตำรำงข้ ำงต้ นคำนวณจำกแผนผังงำนมำตรฐำนของรอยัล พำรำกอน ฮอลล์

2. แผนผังผู้ชมงำนจะต้ องส่งให้ ทำงรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ตรวจสอบและอนุมัติก่อนเปิ ดจำหน่ ำยบัตร หำกมี
กำรเปลีย่ นแปลงแผนผังหลังกำรอนุมัติ ผู้จัดงำนจะต้ องส่งผังที่เปลี่ยนแปลงให้ รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ทำกำร
ตรวจสอบและอนุมตั ิทกุ ครัง้
3. ตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ผู้จัดงำนจะต้ องเว้ นระยะจำกผนังของ ฮอลล์
โดยรอบอย่ ำงน้ อย 2.00 เมตร โดยต้ องป้องกันไม่ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมงำนยืนกีดขวำงประตูทำงออก ทำงออกฉุกเฉิน
และประตูหนีไฟ ซึง่ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน จะต้ องสำมำรถอพยพผู้ชมให้ ออกจำกพื ้นที่ได้ อย่ำงรวดเร็วและได้ รับ
ควำมปลอดภัยที่สดุ
4. ห้ ำมสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้ำภำยในพื ้นที่รอยัล พำรำกอน ฮอลล์โดยเด็ดขำด
5. เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ มีสิทธิ์ ขอตรวจสอบทรัพย์ สินของผู้จัดงำนและผู้ชม
งำน หำกตรวจสอบพบว่ำ ผู้ใ ดน ำอำวุธ สำรเสพติ ดและอื่ นๆที่ ผิดกฎหมำยหรื อ มี พ ฤติ กรรมน่ ำ สงสัยหรื อ ไม่
เหมำะสม ทำงรอยัล พำรำกอน ฮอลล์มีสทิ ธิ์ห้ำมมิให้ บคุ คลดังกล่ำวเข้ ำพื ้นที่หรื อเชิญออกจำกพื ้นที่ได้ ทันทีและ/
หรือดำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ ทนั ที
6. หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่เสีย่ งจะก่อให้ เกิดอันตรำยต่องำนแสดงและบุคคลที่อยู่ในพื ้นที่จดั แสดง รอยัล พำรำกอน
ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ระงับกำรแสดงได้ ทนั ที
7. ผู้จดั งำนจะต้ องจัดให้ มีทีมรักษำควำมปลอดภัยกระจำยอยู่โดยรอบบริเวณพื ้นที่กำรแสดง
8. กำรขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*** :
 ขอใบอนุญำตขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกกรมสรรพสำมิตและ
 ทำเรื่องขออนุญำตจำกสำนักงำนเขตปทุมวันและสถำนีตำรวจนครบำลปทุมวัน
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ทั ้งนี ้ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องปฏิ บัติตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.2551 และ ประกำศ
สำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลำห้ ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง
***กำรขำย หมำยถึง กำรจำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลีย่ น ให้
9. หำกผู้จดั งำนประสงค์ที่จะประชำสัมพันธ์ หรือทำกำรตลำดใดๆ ที่เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อสินค้ ำใด
ๆ จะต้ องดำเนินกำรและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่ งครัด
10. ภำชนะใส่อำหำรและเครื่ อ งดื่ ม ที่น ำเข้ ำพื น้ ที่ ฮ อลล์แ สดงงำนต้ อ งเป็ นภำชนะพลำสติ ก หรื อ กระดำษ ที่ ใช้ ไ ด้
ภำยในครั ้งเดียว และห้ ำมมิให้ นำกระป๋ อง ฝำขวดและขวดแก้ วเครื่ องดื่มทุกประเภทเข้ ำภำยในฮอลล์แสดงงำน
อย่ำงเด็ดขำด
11. หำกเกิดควำมเสียหำยในพื ้นที่อนั เกิดมำจำกผู้จัดงำน, ผู้ร่วมแสดงงำน, ผู้เข้ ำร่วมงำน ผู้จดั งำนจะต้ องรับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
12. ผู้จดั งำนจะต้ องจัดให้ มีหน่วยพยำบำลพร้ อมรถพยำบำลตลอดเวลำกำรปฏิบตั ิงำนตัง้ แต่ วันติดตัง้ วันแสดงงำน
และวันรื อ้ ถอน หำกรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ตรวจสอบพบว่ำไม่มีหน่วยพยำบำล รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ สำมำรถ
ระงับกำรทำงำนได้ ทนั ที
13. ระยะเวลำสิ ้นสุดกำรแสดงต้ องไม่เกิน 24.00 น. หำกทำกำรแสดงเกินเวลำที่กำหนด รอยัล พำรำกอน ฮอลล์ จะ
เรียกค่ำใช้ บริกำรพื ้นที่เกินเวลำจำนวน 50,000 บำทต่ อชั่วโมง (ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
14. เอกสำรฉบับนี ้เป็ นส่วนเพิ่มเติมสำหรับกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตประเภทไม่มีที่นงั่ ชม ทำงผู้จัดงำนยังต้ องยึดหลัก
ระเบียบข้ อบังคับสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนภำยในรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ ที่แนบไปพร้ อมสัญญำให้ บริ กำรพื ้นที่
อย่ำงเคร่ งครัด

รั บทรำบโดย
ชื่องำน.................................................................................................วันที่............................................................
ผู้ใช้ บริกำร.............................................................................................................................................................
ผู้ติดต่อ........................................................................................โทรศัพท์............................................................
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