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ส่วนที่ 3
ระเบียบและข้อปฎิบัติอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติร์ ่วมกัน
3.1

ข้อมูลลานจอด Loading สาหรับวันติดตั้งและวันรือ้ ถอน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
3.1.1

ขัน้ ตอนกำรขนถ่ำยสินค้ำ และก่อสร้ำงบูธใน วันติดตัง้ 22 – 23 พฤศจิกำยน 2565

➢ เส้นทำงกำรเข้ำ - ออก จุดขนถ่ำยสินค้ำ
• ประตูทำงเข้ำหลัก มีทงั้ หมด 3 ประตู
o ประตู 1 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนรัชดำภิเษก (ติดกับอำคำรไทยเบฟฯ)
o ประตู 2 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนรัชดำภิเษก
o ประตู 3 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนพระรำมสี่
้ ถอน สามารถใช้ประตูทางเข้าหลักทีส่ ะดวกสุดคือ ประตู 2
• สาหรับรถขนถ่ายสินค้า ในวันติดตั้ง และวันรือ
และใช้เส้นทางเดินรถภายในศูนย์ประชุมตามทีเ่ ส้นจราจรภายในศูนย์กาหนด เพือ่ วนรถเข้าลานจอดขน
ถ่ายสินค้า
• สำหรับควำมสูง ลำนจอดของชัน
้ แอลจี (LG) จำกัดควำมสูงไม่เกิน 4 เมตร
o ในกรณีท่ล
ี ำนจอดขนถ่ำยสินค้ำเต็ม รถสำมำรถต่อแถวจอดเข้ำลำนจอด และหำกลำนจอดว่ำง เจ้ำหน้ำที่
จะเรียกรถขนถ่ำยสินค้ำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนตำมลำดับ เพื่อให้มำรับบัตรอนุญำตเข้ำขนถ่ำยสินค้ำ
•
ระเบียบกำรจอดรถ
o สำหรับรถขนถ่ำยสินค้ำ : จอดหลังโหลด
▪ อัตรำค่ำบริกำรรถ 4 ล้อ
• จอดฟรี 45 นำที
• ไม่อนุญำตให้จอดเกินในเวลำที่กำหนด
• หำกลูกค้ำทำบัตรจอดรถสูญหำย หรือ ชำรุด มีค่ำปรับ 300 บำท
▪ อัตรำค่ำบริกำรรถ 6 ล้อขึน้ ไป
• จอดฟรี 90 นำที
• ไม่อนุญำตให้จอดเกินในเวลำที่กำหนด
• หำกลูกค้ำทำบัตรจอดรถสูญหำย หรือ ชำรุด มีค่ำปรับ 300 บำท
• กำรเข้ำพืน้ ที่ก่อสร้ำง บุคคลที่จะเข้ำไปในภำยในอำคำรรวมถึงกำรใช้ลิฟท์ขนของ จะต้องลงทะเบียนแลกบัตร
Contractor กับผูจ้ ดั งำนก่อนทุกครัง้ จุดรับบัตร Contractor จะอยู่ระหว่ำง Loading Hall 5 และ 6
• หลังจำกขนถ่ำยอุปกรณ์และสินค้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถออกจำกช่องขนถ่ำยสินค้ำทันที
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หมายเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ / ผูจ้ ดั งำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เมื่อเข้ำช่องจอดและดำเนินกำรขนถ่ำย
สินค้ำ ผูข้ บั รถจะต้องอยู่ประจำรถตลอดเวลำ หำกมีควำมจำเป็ นที่จะไม่อยู่ประจำรถ กรุณำเขียนหมำยเลขบูธ ชื่อผูข้ บั รถ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้
3.1.2

ขั้นตอนการเติมสินค้าวันแสดงงาน 24 – 27 พฤศจิกายน 2565
o ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำน จะต้องนำรถเข้ำบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ำ ตำมช่วงเวลำที่กำหนดให้ สำมำรถทำกำร
เติมสินค้ำได้ กำหนดเวลำดังนี ้ รอบเช้ำ 8.00 – 10.00 น. รอบเย็น 20.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ
หำกต้องกำรเติมสินค้ำระหว่ำงช่วงเวลำงำนคือ 10.00 – 20.00 น. จะต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ที่จดั งำนก่อน
รถเข็นที่ใช้ขนสินค้ำเข้ำงำนต้องเป็ นขนำดเล็ก ไม่เกินขนำด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินค้ำสูงไม่เกิน 1 เมตร สินค้ำที่มี
ขนำดลังเล็ก จำเป็ นจะต้องมีแลปพลำสติกคลุมให้เรียบร้อยเพื่อควำมปลอดภัย เมื่อเติมสินค้ำแล้วเสร็จ ให้นำรถไปจอดใน
ลำนจอดที่กำหนดให้
o ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ำให้เป็ นไปตำมประกำศกฎ-ระเบียบของกำรเข้ำขนถ่ำยสินค้ำ
หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำน loading ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนสำมำรถขนย้ำย หรือหิว้ สัมภำระส่วนตัว
และสิ่งของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ ได้ โดยไม่เสี่ยงต่อกำรแตกหัก สำมำรถหิว้ เข้ำมำทำงด้ำนหน้ำฮอลล์ได้ โดยไม่ตอ้ งอำศัย
รถเข็นขนย้ำย สำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ ให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนทำกำรเปิ ดหีบห่อด้ำนนอกอำคำร แล้วจึงขนย้ำยเข้ำตัวอำคำร
ไปที่คหู ำของท่ำน
3.2 ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิส์ าหรับงานแสดงสินค้า
1.
ข้อมูลสถำนที่จดั งำน กำรรับนำ้ หนักและควำมสูงของวัสดุอปุ กรณ์ท่ตี ิดตัง้ ใน “อำคำร”
a) นำ้ หนักของพืน้ ทีจดั งำน Exhibition Hall 5-8 ชัน้ แอลจี (LG)
I. Exhibition Hall คือ 1,500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
II. LG Loading คือ 1,500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
III. LG Foyer A คือ 500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
IV. LG Foyer B คือ 500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
b) ขนำดควำมจุลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำ
I. ลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำขนำดใหญ่ (Freight Elevator) (หน่วยขนำดคือ เมตร)
ขนำด 3.5(ก) X 8.0(ย) X 3.0(ส) รับนำ้ หนัก 5,000 กิโลกรัม
II. ลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำ (Service Elevator)
ขนำด 1.5(ก) X 2.7(ย) X 3.0(ส) รับนำ้ หนัก 5,000 กิโลกรัม
c) ขนำดควำมสูงของคูหำเปล่ำ คือ 4.0 เมตร (ตัง้ แต่ควำมสูงที่ 3.0 เมตร – 4.0 เมตร ต้องเป็ นโครงสร้ำงโปร่ง
เท่ำนัน้ )
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