ระเบียบข้ อบังคับสำหรับผู้ให้ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มอย่ ำงเป็ นทำงกำร
1. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นผู้จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สาหรั บจัดเลี ้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 องดื่ม ต้ องส่งรายการอาหารและเครื่ องดื่มให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตรวจสอบก่อนเข้ าพื ้นที่
อย่ ำงน้ อย 7 วันก่ อนวันจัดงำน
3. เจ้ าหน้ าที่บริ การ ต้ องแต่งเครื่ องแบบที่สะอาด สุภาพเรี ยบร้ อย สวมรองเท้ าหนังหุ้มส้ น ผู้ชายห้ ามไว้ ผมยาว ไว้ หนวดและ
เครา ผู้หญิงให้ ครอบเน็ทคลุมผมให้ เรี ยบร้ อย รวมทั ้งมีกิริยามารยาทที่เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
4. หากมีความจาเป็ นต้ องใช้ ก๊าซหุงต้ ม อุปกรณ์ Hot Oil หรื อเตาไฟฟ้าแบบขดลวด ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจะต้ อง
แจ้ งรอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อทาการอนุมัติให้ นาเข้ าพื ้นที่ได้ ล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 14 วัน รวมถึง ต้ องทาการจัดจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั จาก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ตลอดระยะเวลาการใช้ งาน
5. ถังก๊ าซหุงต้ มที่อนุญาตให้ นาเข้ ามาในพื ้นที่ต้องมีเซฟตีว้ ำวล์ ทุกถังและมีน ้าหนักไม่ เกินถังละ 15 กิโลกรั ม และสาหรั บ
ถังก๊ าซที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดใช้ งาน ไม่อนุญาตให้ วางรวมในพื ้นที่เดียวกัน จะต้ องวางกระจายเป็ นจุดๆและห้ ามวางถังก๊ าซหุงต้ มที่
ไม่มีการใช้ งานข้ ามคืนในพื ้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
6. การใช้ ก๊าซหุงต้ มประกอบอาหาร สามารถใช้ ได้ ภำยในครัวประกอบอำหำรหรือพืน้ ที่ท่จี ดั ไว้ ให้ เท่ ำนัน้
7. อุปกรณ์ในการอุ่นอาหารในพื ้นที่จดั งานจะต้ องเป็ นระบบไฟฟ้ำหรือ Hot Oil เท่ ำนัน้
8. การติดตั ้งระบบไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและอุปกรณ์แสงสว่างเป็ นความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การอาหารและ
เครื่ องดืม่ กรณีต้องการให้ ทางรอยัล พารากอน ฮอลล์ จัดเตรี ยมให้ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมและต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 3 วันก่อน
วันจัดงาน
9. รอยัล พารากอน ฮอลล์ อนุญาตให้ ใช้ โต๊ ะ เก้ าอี ้และผ้ าคลุมเก้ าอี ข้ องรอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยความรั บผิดชอบในการ
ขนย้ าย ติดตั ้งและรื อ้ ถอนเป็ นของผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ง ภายหลังจบงานผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
จะต้ องจัดเก็บและนาส่งคืนรอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
10. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใช้ งาน เช่น พื ้นที่จัดงาน ครั วประกอบอาหาร จุดเตรี ยมอาหาร จุดออกอาหาร จุด
เคลียร์ อาหาร อุปกรณ์สาหรับจัดเลี ้ยง รวมทั ้ง โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผ้ าปูโต๊ ะและผ้ าคลุมเก้ าอี ซ้ ึ่งเป็ นทรั พย์ สินของรอยัล พารากอน
ฮอลล์ ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยมูลค่าความเสียหาย ทางรอยัล พารา
กอน ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง
11. ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ต้ องรั กษาความสะอาดพื ้นที่ใช้ งาน เช่น ครั วประกอบอาหาร จุดเตรี ยมอาหาร จุดออก
อาหาร จุดเคลียร์ อาหาร พื ้นที่จดั งาน อุปกรณ์จดั เลี ้ยง รวมทั ้ง โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผ้ าปูโต๊ ะและผ้ าคลุมเก้ าอี ้ เป็ นต้ น ซึ่งภายหลัง
จบงานจะต้ องทาความสะอาดทุกครัง้ และส่งมอบคืนให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครัง้
12. หากผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดืม่ ประกอบการจนก่อให้ มีเหตุซงึ่ เกิดหรื ออาจเกิดอัคคีภยั ขึ ้นได้ ซึง่ เหตุนั ้นระงับลง และ/
หรื อเป็ นเหตุก่อให้ เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลใด ๆ จนเจ้ าหน้ าที่ และ/หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของศูนย์ และ/หรื อ
เจ้ าหน้ าที่บุคคลภายนอก (เช่น ตารวจท้ องที่ ตารวจดับเพลิง เป็ นต้ น) ได้ เข้ าไปดาเนินการเพื่อป้องกัน หรื อระงับเหตุนั ้น ๆ
ผู้ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดืม่ จะต้ องถูกปรั บครัง้ ละ 200,000 บาท (สอง นบาท น
13. นอกเหนือจากข้ อกาหนดข้ างต้ น ขอให้ พิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป

รั บทรำบโดย
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