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6. ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้า 
6.1 วันเตรียมงาน 

ไม่อนญุำตให้น ำสินค้ำเข้ำมำยงัอำคำรสินค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสินค้ำจะพร้อมท่ีจะรับสินค้ำเข้ำมำภำยในคหูำได้แล้ว ผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำท่ี
คอยอยู่ท่ีคหูำของทำ่นเพ่ือเตรียมรับสนิค้ำ ผู้จดัแสดงสนิค้ำจะไม่รับสนิค้ำแทนผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำรวมทัง้จะไม่รับผิดชอบตอ่กำรเก็บรักษำสินค้ำนัน้ๆ ภำยหลงัจำกกำรขน
ย้ำยเข้ำแล้ว   (เน่ืองจำกกำรอนญุำตเข้ำออกอำคำรแสดงสินค้ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำทกุทำ่น ต้องแน่ใจว่ำกำรขนย้ำยสนิค้ำตำ่งๆ ของท่ำนนัน้ขน
ย้ำยไปยงัสถำนท่ีท่ีทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำได้แจ้งไว้โดยกำรขนสินค้ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ำยดงักล่ำวนี ้จะต้องอยู่ภำยใต้ควำมดแูลและก ำกับของเจ้ำหน้ำท่ี
ของผู้ รับเหมำขนย้ำยสนิค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัของงำนแสดงสนิค้ำ) 

6.1.1.ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ น ำรถสง่สนิค้ำ ไปรับบตัรขนถ่ำยสนิค้ำและก่อสร้ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ำหน้ำท่ีของอิมแพค ตัง้แตเ่วลำ 9.00 – 24.00 น. ซึง่จะมีจดุบริกำรตัง้อยู่ 
เพ่ือท่ีจะรอเรียกควิเข้ำไปขนถ่ำยสนิค้ำ และเข้ำควิรับบตัร Contractor กบัเอกสำรตดิรำยละเอียดรถกบัเจ้ำหน้ำท่ีของ BBB ตัง้แตเ่วลำ 9.00-18.00 น. 

 ขัน้ตอนของกำรรับบตัรควิ คนขบัรถจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบั สถำนท่ีบธูท่ีจะก่อสร้ำง ช่ือของบริษัทท่ีเข้ำมำจดัแสดงงำน,เลขท่ี ของบธู รวมทัง้ช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของ
คนขบัรถเพ่ือรับบตัรตดิหน้ำรถและบตัร Contractor 

  Challenger 1 - สีส้ม 
  Challenger 2 - สีฟ้ำ 
  Challenger 3 - สีชมพ ู
6.1.2. เจ้ำหน้ำท่ีจะเรียกรถขนถ่ำยสนิค้ำของผู้จดัแสดงงำน ตำมล ำดบัเพ่ือมำรับบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
6.1.3. ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ จะต้องน ำรถมำจอดท่ีจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่อยู่บริเวณด้ำนหลงัของอำคำร 

 ขัน้ตอนในกำรเข้ำไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร คนขบัรถจะต้องน ำรถผ่ำนจดุตรวจก่อนเข้ำไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำและส ำหรับบคุคลท่ีจะเข้ำภำยในชำแลนเจอร์ต้อง
แลกบตัร Contractor  (ตวัอย่ำงรูปภำพด้ำนลำ่ง) ก่อนเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ี และต้องตดิบตัร Contractor ตลอดวนัตดิตัง้ (วนัท่ี 29-30 มกรำคม 2562 ) 
รวมถึงบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำจะต้องวำงบนหน้ำรถ เพ่ือแสดงให้เจ้ำหน้ำท่ีเหน็ และตรวจสอบได้ตลอดเวลำท่ีขนถ่ำยสนิค้ำ 

      
 

 ขัน้ตอนกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ  รถขนถ่ำยสนิค้ำแตล่ะ่คนั จะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ดงัตอ่ไปนี ้  
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 40 นำที 
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 60 นำที 
 รถยนต์ 10 ล้อขึน้ไป ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

* ห้ามรถจอดเกินเวลาท่ีก าหนดหากฝ่าฝืนจะต้องช าระค่าปรับ ทัง้นีผู้้จัดงานจึงขอความร่วมมือ เน่ืองจากท าให้การจราจรขึน้-ลง หลังLoading ตดิขัดและล่าช้า 
6.1.4. เม่ือสง่สนิค้ำหรืออปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำ่นน ำรถของทำ่นไปจอดท่ีลำนทะเลสำบ (Lake side), Pre-Loading, Delivery bay หรือน ำรถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถ่ำย
สนิค้ำ 
 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาเข้า-ออก 
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6.1.5 ส าหรับคูหาเปล่าท่ีเข้ามาจัดพืน้ท่ีในวันตดิตัง้ 29 มกราคม 2561 
- ผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีมีโครงสร้ำงใหญ่สำมำรถขบัรถเข้ำมำเพ่ือกองของได้ตัง้แตเ่วลำ 10.00 – 12.00 น. โดยกำรเข้ำชำเลนเจอร์ เจ้ำหน้ำท่ีแจกบตัร Contractor จดุ Lake side จะเป็น
ผู้แจ้งประตกูำรเข้ำชำเลนเจอร์ 
หมายเหตุ : เวลำดงักลำ่วขอสงวนสทิธ์ิส ำหรับผู้จดังำนในกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
- ผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีมีโครงสร้ำงปกตสิำมำรถจอดลงสนิค้ำและสว่นตกแตง่ได้ท่ีจดุ Loading เทำ่นัน้ไม่สำมำรถขบัรถเข้ำไปกองของได้ 
6.2 วันแสดงงานงาน 
6.2.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น จะต้องน ำรถเข้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดให้สำมำรถท ำกำรเตมิสนิค้ำ ช่วงเช้ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00   
*หำกต้องกำรเตมิสนิค้ำช่วง 10.00-20.00 ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีจดังำนก่อน 
6.2.2. เม่ือเตมิสนิค้ำแล้วเสร็จ ให้น ำรถไปจอดท่ีลำนจอดตำมข้อก ำหนดของผู้จดังำน 
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำให้เป็นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
         เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมแออดัในลำนขนย้ำยสมัภำระสว่นตวัและสิง่ของเลก็ๆ ท่ีถือหิว้ได้ท่ีไม่ต้องอำศยัเคร่ืองมือขนย้ำย และสำมำรถน ำออกจำกกลอ่งบรรจหีุบหอ่ได้โดยไม่ต้อง
หลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหกั เสียหำยสำมำรถน ำเข้ำไปเปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำให้ผู้ รับขนส่งสินค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอกอำคำร 
และหลงัจำกนัน้จงึคอ่ยขนย้ำยเข้ำตวัอำคำร และน ำไปวำงไว้ในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมต ำแหน่งที่ทำ่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้ำ 
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าขอแนะน าให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ามาถงึอาคารแสดงสินค้าพร้อมสินค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมาล่าช้าของท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสินค้าเข้า

มายังคูหา และเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าของท่านด้วย 
6.3 วันรือ้ถอน 
6.3.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่นต้องน ำรถไปจอดท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.2. ผู้ ท่ีจะน ำอปุกรณ์ แพ๊คกิง้ ต้องน ำรถไป รับบตัรอนญุำตขนถ่ำยสนิค้ำ ท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เม่ือได้รับ บตัรผ่ำน ให้น ำรถเข้ำจดุขนถ่ำยสนิค้ำ และน ำ
อปุกรณ์แพ๊คกิง้โดยใช้  Loading เป็นจดุขนอปุกรณ์ โดยให้เร่ิมขึน้ได้ตัง้แตเ่วลำ 16.00 – 18.00 น. เม่ือน ำอปุกรณ์ลงเสร็จ ต้องน ำรถออกจำกพืน้ท่ีทนัที และน ำรถไปจอดรอใน
สถำนท่ีท่ีก ำหนด (รถ 4 ล้อ สำมำรถเข้ำจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading  ว่ำง สว่นรถ 6 ล้อขึน้ไปต้องน ำรถกลบัไปจอด ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบเทำ่นัน้ เพ่ือ
รอเรียกรถขึน้ไปเก็บบธูได้ หลงัเวลำ 20.00 น.) 
6.3.3. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น ต้องจดัเก็บอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ ให้เรียบร้อยภำยในบธู แล้วจงึท ำ กำร เคลื่อนย้ำยมำยงัด้ำนหลงัอำคำร ( Loading ) โดยห้ำมวำงกีด
ขวำงเส้นทำงกำรขนย้ำย (ให้วำงในพืน้ท่ีท่ี ก ำหนดไว้ หรือบริเวณสว่นบนสดุของช่องจอดรถ ให้ชิดผนงั หรือรำวกนัตกเทำ่นัน้ ) 
6.3.4. เม่ือเคล่ือนย้ำยอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ มำรวมไว้ ณ หลงัอำคำร( Loading ) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ี รปภ. บริเวณหลงัอำคำร ( Loading ) เข้ำตรวจสอบ แล้วเจ้ำหน้ำท่ี 
รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” ให้ผู้ ร่วมแสดงงำน 
6.3.5. ให้น ำ เอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” แล้ว ไปยงัจดุอ ำนวยกำรบริเวณหลงัอำคำร( Loading )แจ้งทะเบียนรถตอ่เจ้ำหน้ำท่ีรปภ. เพ่ือประสำนงำน ไปยงัเจ้ำหน้ำท่ี ลำน Lakeside 
หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.6. เจ้ำหน้ำท่ี บริเวณลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรียกหมำยเลขทะเบียนรถ มำรับบตัรขนถ่ำยสนิค้ำเพ่ือไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำ อำคำร ชำเลนเจอร์ 
6.3.7. ณ จดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ผู้ ท่ีเข้ำมำขนถ่ำยสนิค้ำจะต้องท ำตำมกฎระเบียบและข้อปฏิบตัติำมกฎจรำจร ตำมท่ีได้ระบไุว้ หลงัจำกท่ีขนถ่ำยสนิค้ำเสร็จสิน้ รถขนถ่ำย
สนิค้ำจะต้องเคลื่อนย้ำยจำกจดุขนถ่ำยสนิค้ำตำมทำงออกที่ได้ระบไุว้และคืนบตัรขนถ่ำยสนิค้ำตรงทำงออก 
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสทิธ์ิ ในกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร  เฉพำะผู้ ท่ีลงทะเบียน ณ จดุให้บริกำร เทำ่นัน้ 
 

7. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 

 
  สิง่ของสว่นตวัและสนิค้ำท่ีหิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสนิค้ำได้ภำยหลงัเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสนิค้ำในวนัสดุท้ำยถึงแม้วำ่ผู้ จดังำนแสดงสนิค้ำจะมี
บริกำรรักษำควำมปลอดภยั แตส่นิค้ำนัน้อำจเสี่ยงตอ่กำรสญูหำยได้ตลอดเวลำดงันัน้ไม่ควรปลอ่ยคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิง้ไว้โดยไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่ประจ ำ 
  อปุกรณ์ในกำรช่วยขนย้ำยสนิค้ำไม่ว่ำจะเป็นรถเข็นล้อเลื่อนบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภำพท่ีใช้กำรได้เป็นปรกตหิำกเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรแสดงสนิค้ำ อำท ิ เช่น 
พรมปทูำงเดนิ ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยนัน้ๆ 

 
 

8. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 

  มีลำนจอดรถไว้บริกำรส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำและผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ  
 - ลำนจอดฟรี ได้แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5 
 - อำคำรจอดรถมีคำ่บริกำร ได้แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK 
  *อตัรำคำ่บริกำรจอดรถเป็นไปตำมท่ีทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็นผู้ก ำหนด 
 
**หมายเหตุ: ทางอมิแพค็เมืองทองธานี ไม่อนุญาตให้ท าการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการท่ีเคร่งครัด ส าหรับการรักษาความปลอดภัย  



บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
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9. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับรถเตมิสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน)

ส ำหรับลกูค้ำท่ีต้องกำรเตมิสนิค้ำระหวำ่งวนัแสดงงำน ทำงผู้จดัได้จดัเตรียมพืน้ท่ีกำรจอดรถ 2 จดุ ได้แก่ 
- ลานจอด Pre-loading 

เง่ือนไขกำรจอด คือ รถคนัใดมำถึงก่อน ได้สทิธ์ิจอดก่อน 
- ลานจอด Delivery Bay  

เง่ือนไขกำรจอด คือ  
-ส ำหรับรถ 4 ล้อ สำมำรถจอดฟรี 40 นำทีแรก ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 
-ส ำหรับรถ 6-10  ล้อ สำมำรถจอดฟรี 60 นำที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 
-ส ำหรับรถ 10 ล้อขึน้ไป สำมำรถจอดฟรี 1 ชัว่โมง 30 นำที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 

- ลานจอด Lakeside 
เง่ือนไขกำรจอด คือ รถทกุชนิดสำมำรถได้ฟรี  

โดยทัง้สองจดุสำมำรถน ำรถเข้ำจอดได้ตัง้แต ่8.00 – 24.00 น. ซึง่ห้ำมน ำรถทกุชนิดจอดค้ำงคืน ฝ่ำฝืน ยดึรถ ทนัที 

้




