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6. ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้า 
6.1 วันเตรียมงาน 

ไม่อนุญำตให้น ำสินค้ำเข้ำมำยังอำคำรสินค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำจะพร้อมที่จะรับสินค้ำเข้ำมำภำยในคูหำได้แล้ว 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอยู่ที่คหูำของท่ำนเพื่อเตรียมรับสินค้ำ ผู้จัดแสดงสินค้ำจะไม่รับสินค้ำแทนผู้ เข้ำร่วมแสดง
สนิค้ำรวมทัง้จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรเก็บรักษำสนิค้ำนัน้ๆ ภำยหลงัจำกกำรขนย้ำยเข้ำแล้ว   (เนื่องจำกกำรอนญุำตเข้ำออกอำคำรแสดง
สนิค้ำจะถกูตรวจตรำอยำ่งเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น ต้องแนใ่จวำ่กำรขนย้ำยสนิค้ำตำ่งๆ ของทำ่นนัน้ขนย้ำยไปยงัสถำนที่ที่ทำง
ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำได้แจ้งไว้โดยกำรขนสนิค้ำและยำนพำหนะตำ่งๆ ท่ีลำนขนย้ำยดงักลำ่วนี ้จะต้องอยูภ่ำยใต้ควำมดแูลและก ำกบัของ
เจ้ำหน้ำที่ของผู้ รับเหมำขนย้ำยสนิค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัของงำนแสดงสนิค้ำ) 

6.1.1.ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ น ำรถสง่สนิค้ำ ไปรับบตัรขนถำ่ยสนิค้ำและก่อสร้ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ำหน้ำที่ ซึง่จะมีจดุบริกำรตัง้อยู ่
เพื่อท่ีจะรอเรียกควิเข้ำไปขนถ่ำยสนิค้ำ 

 ขัน้ตอนของกำรรับบตัรควิ คนขบัรถจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบั สถำนท่ีบธูที่จะก่อสร้ำง ช่ือของบริษัทที่เข้ำมำจดัแสดงงำน,เลขที่ 
ของบธู รวมทัง้ช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของคนขบัรถ  

  Challenger 1 - สส้ีม 
  Challenger 2 - สฟ้ีำ 
  Challenger 3 - สชีมพ ู
6.1.2. เจ้ำหน้ำทีจ่ะเรียกรถขนถำ่ยสนิค้ำของผู้จดัแสดงงำน ตำมล ำดบัเพื่อมำรับบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
6.1.3. ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ จะต้องน ำรถมำจอดที่จดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่อยูบ่ริเวณด้ำนหลงัของอำคำร 

 ขัน้ตอนในกำรเข้ำไปยงัจดุขนถำ่ยสนิค้ำของอำคำร คนขบัรถจะต้องน ำรถผำ่นจดุตรวจก่อนเข้ำไปยงัจดุขนถำ่ยสนิค้ำและส ำหรับ
บคุคลที่จะเข้ำภำยในชำแลนเจอร์ต้องแลกบตัร Contractor  (ตวัอยำ่งรูปภำพด้ำนลำ่ง) ก่อนเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ และ
ต้องตดิบตัร Contractor ตลอดวนัติดตัง้ (วนัท่ี 3-4 กรกฎำคม 2561) รวมถงึบตัรอนญุำตเข้ำขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องวำงบนหน้ำรถ เพือ่
แสดงให้เจ้ำหน้ำที่เห็น และตรวจสอบได้ตลอดเวลำทีข่นถ่ำยสนิค้ำ 

      
 

 ขัน้ตอนกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถำ่ยสนิค้ำ  รถขนถ่ำยสนิค้ำแตล่ะ่คนั จะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำขนถำ่ยสนิค้ำ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนต์ไมเ่กิน 4 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 40 นำที 
 รถยนต์ไมเ่กิน 10 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถำ่ยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 60 นำที 
 รถยนต์ 10 ล้อขึน้ไป ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถำ่ยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

 * หำกเกินเวลำที่ก ำหนดจะมีกำรเปรียบเทียบปรับชัว่โมงละ 200 บำท  
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6.1.4. เมื่อสง่สนิค้ำหรืออปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำ่นน ำรถของทำ่นไปจอดที่ลำน ทะเลสำบ หรือน ำรถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถำ่ยสนิค้ำ 
 ตัวอย่างบัตรบนัทกึเวลาเข้า-ออก 

      
 

6.2 วันแสดงงานงาน 
6.2.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น จะต้องน ำรถเข้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดให้สำมำรถท ำกำรเตมิสนิค้ำ  
          ช่วงเช้ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00  *หำกต้องกำรเติมสนิค้ำชว่ง 10.00-20.00 ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่จดังำนก่อน 
6.2.2. เมื่อเติมสนิค้ำแล้วเสร็จ ให้น ำรถไปจอดที่ลำนจอดตำมข้อก ำหนดของผู้จดังำน 
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำให้เป็นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
         เพื่อหลกีเลี่ยงควำมแออดัในลำนขนย้ำยสมัภำระสว่นตวัและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิว้ได้ที่ไม่ต้องอำศยัเคร่ืองมือขนย้ำย และสำมำรถน ำ
ออกจำกกลอ่งบรรจุหีบห่อได้โดยไม่ต้องหลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหกั เสียหำยสำมำรถน ำเข้ำไปเปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับสินค้ำขนำด
ใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำให้ผู้ รับขนสง่สนิค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอกอำคำร และหลงัจำกนัน้จึงคอ่ยขนย้ำยเข้ำตวัอำคำร และน ำไปวำงไว้
ในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมต ำแหนง่ที่ทำ่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้ำ 

ทางผู้จัดงานแสดงสนิค้าขอแนะน าให้ผู้ร่วมแสดงสนิค้ามาถงึอาคารแสดงสนิค้าพร้อมสนิค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมาล่าช้าของ
ท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสนิค้าเข้ามายงัคหูา และเกดิความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสนิค้าของท่านด้วย 

6.3 วันรือ้ถอน 
6.3.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่นต้องน ำรถไปจอดที่ลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.2. ผู้ที่จะน ำอปุกรณ์ แพ๊คกิง้ ต้องน ำรถไป รับบตัรอนญุำตขนถ่ำยสนิค้ำ ท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เมื่อได้รับ บตัรผำ่น ให้
น ำรถเข้ำจดุขนถำ่ยสนิค้ำ และน ำอปุกรณ์แพ๊คกิง้โดยใช้  Loading Delivery Bay เป็นจดุพกั อปุกรณ์ ให้เร่ิมขึน้ได้ตัง้แตเ่วลำ 13.00 น. เป็นต้น
ไป พร้อมตัง้จดุตอกบตัรบงัคบัตำมเวลำที่ก ำหนด และน ำรถไปจอดรอในสถำนท่ีทีก่ ำหนด (รถ 4 ล้อ สำมำรถเข้ำจอด Pre-Loading ได้ในกรณี 
Pre-Loading  วำ่ง สว่นรถ 6 ล้อขึน้ไปต้องน ำรถกลบัไปจอด ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เทำ่นัน้) 
6.3.3. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น ต้องจดัเก็บอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ ให้เรียบร้อยภำยในบธู แล้วจึงท ำ กำร เคลือ่นย้ำยมำยงัด้ำนหลงั
อำคำร ( Loading ) โดยห้ำมวำงกีดขวำงเส้นทำงกำรขนย้ำย (ให้วำงในพืน้ท่ีที่ ก ำหนดไว้ หรือบริเวณส่วนบนสดุของช่องจอดรถ ให้ชิดผนงั 
หรือรำวกนัตกเทำ่นัน้ ) 
6.3.4. เมื่อเคลือ่นย้ำยอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ มำรวมไว้ ณ หลงัอำคำร( Loading ) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ รปภ. บริเวณหลงัอำคำร ( 
Loading ) เข้ำตรวจสอบ แล้วเจ้ำหน้ำที่ รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” ให้ผู้ ร่วมแสดงงำน 
6.3.5. ให้น ำ เอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” แล้ว ไปยงัจดุอ ำนวยกำรบริเวณหลงัอำคำร( Loading )แจ้งทะเบยีนรถตอ่เจ้ำหน้ำที่รปภ. เพื่อ
ประสำนงำน ไปยงัเจ้ำหน้ำที่ ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.6. เจ้ำหน้ำที่ บริเวณลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรียกหมำยเลขทะเบยีนรถ มำรับบตัรขนถำ่ยสนิค้ำเพื่อไปยงัจดุขน
ถ่ำยสนิค้ำ อำคำร ชำเลนเจอร์ 
6.3.7. ณ จดุขนถำ่ยสนิค้ำของอำคำร ผู้ที่เข้ำมำขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องท ำตำมกฎระเบียบและข้อปฏิบตัิตำมกฎจรำจร ตำมที่ได้ระบไุว้ หลงัจำกที่
ขนถ่ำยสนิค้ำเสร็จสิน้ รถขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องเคลื่อนย้ำยจำกจดุขนถ่ำยสนิค้ำตำมทำงออกที่ได้ระบไุว้และคืนบตัรขนถำ่ยสนิค้ำตรงทำงออก 
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสทิธ์ิ ในกำรขนถำ่ยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร  เฉพำะผู้ ท่ีลงทะเบียน ณ จดุให้บริกำร เทำ่นัน้ 
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7. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 
 

  สิง่ของสว่นตวัและสนิค้ำที่หิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสนิค้ำได้ภำยหลงัเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสนิค้ำในวนั
สดุท้ำยถงึแม้วำ่ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะมีบริกำรรักษำควำมปลอดภยั แตส่นิค้ำนัน้อำจเสีย่งตอ่กำรสญูหำยได้ตลอดเวลำดงันัน้ไมค่วรปลอ่ย
คหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิง้ไว้โดยไมม่ีเจ้ำหน้ำที่อยูป่ระจ ำ 
  อปุกรณ์ในกำรช่วยขนย้ำยสนิค้ำไมว่ำ่จะเป็นรถเข็นล้อเลือ่นบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภำพท่ีใช้กำรได้เป็นปรกติหำกเกิดควำมเสยีหำย
แก่อำคำรแสดงสนิค้ำ อำทิ เช่น พรมปทูำงเดิน ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยนัน้ๆ 

 
8. สถานที่จอดรถ 
 

  มีลำนจอดรถไว้บริกำรส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำและผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ  
  - ลำนจอดฟรี ได้แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5 
  - อำคำรจอดรถมีคำ่บริกำร ได้แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK 
  *อตัรำคำ่บริกำรจอดรถเป็นไปตำมที่ทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็นผู้ก ำหนด 
 
**หมายเหตุ : ทางอิมแพ็คเมืองทองธานี ไม่อนุญาตให้ท าการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการ 
ที่เคร่งครัด ส าหรับการรักษาความปลอดภยั หากผู้ใดประสงค์ที่จะจอดรถค้างคืนต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


