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6. ขัน้ ตอนการขนถ่ ายสินค้ า
6.1 วันเตรี ยมงาน
ไม่อนุญำตให้ นำสินค้ ำเข้ ำมำยังอำคำรสินค้ ำจนกว่ำกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำจะพร้ อมที่จะรับสินค้ ำเข้ ำมำภำยในคูหำได้ แล้ ว ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำควรจะมีเจ้ ำหน้ ำที่
คอยอยู่ที่คหู ำของท่ำนเพื่อเตรี ยมรับสินค้ ำ ผู้จดั แสดงสินค้ ำจะไม่รับสินค้ ำแทนผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำรวมทังจะไม่
้
รับผิดชอบต่อกำรเก็บรักษำสินค้ ำนันๆ
้ ภำยหลังจำกกำรขน
ย้ ำยเข้ ำแล้ ว (เนื่องจำกกำรอนุญำตเข้ ำออกอำคำรแสดงสินค้ ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้ มงวด ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำทุกท่ำน ต้ องแน่ใจว่ำกำรขนย้ ำยสินค้ ำต่ำงๆ ของท่ำนนันขน
้
ย้ ำยไปยังสถำนที่ที่ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำได้ แจ้ งไว้ โดยกำรขนสินค้ ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ ำยดังกล่ำวนี ้ จะต้ องอยู่ภำยใต้ ควำมดูแลและกำกับของเจ้ ำหน้ ำที่
ของผู้รับเหมำขนย้ ำยสินค้ ำภำยในอำคำร และเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของงำนแสดงสินค้ ำ)
6.1.1.ผู้ร่วมแสดงงำน/ผู้รับเหมำ นำรถส่งสินค้ ำ ไปรับบัตรขนถ่ำยสินค้ ำและก่อสร้ ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของอิมแพค ตังแต่
้ เวลำ 9.00 – 24.00 น. ซึง่ จะมีจดุ บริ กำรตังอยู
้ ่
เพื่อที่จะรอเรี ยกคิวเข้ ำไปขนถ่ำยสินค้ ำ และเข้ ำคิวรับบัตร Contractor กับเอกสำรติดรำยละเอียดรถกับเจ้ ำหน้ ำที่ของ BBB ตังแต่
้ เวลำ 9.00-18.00 น.
 ขันตอนของกำรรั
้
บบัตรคิว คนขับรถจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สถำนที่บธู ที่จะก่อสร้ ำง ชื่อของบริษัทที่เข้ ำมำจัดแสดงงำน,เลขที่ ของบูธ รวมทังชื
้ ่อและเบอร์ โทรศัพท์ของ
คนขับรถเพื่อรับบัตรติดหน้ ำรถและบัตร Contractor
Challenger 1 - สีส้ม
Challenger 2 - สีฟ้ำ
Challenger 3 - สีชมพู
6.1.2. เจ้ ำหน้ ำที่จะเรี ยกรถขนถ่ำยสินค้ ำของผู้จดั แสดงงำน ตำมลำดับเพื่อมำรับบัตรอนุญำตเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ
6.1.3. ผู้ร่วมแสดงงำน/ผู้รับเหมำ จะต้ องนำรถมำจอดที่จดุ ขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่ อยู่บริเวณด้ ำนหลังของอำคำร
 ขันตอนในกำรเข้
้
ำไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร คนขับรถจะต้ องนำรถผ่ำนจุดตรวจก่อนเข้ ำไปยังจุดขนถ่ำ ยสินค้ ำและสำหรับบุคคลที่จะเข้ ำภำยในชำแลนเจอร์ ต้อง
แลกบัตร Contractor (ตัวอย่ำงรู ปภำพด้ ำนล่ำง) ก่อนเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ และต้ องติดบัตร Contractor ตลอดวันติดตัง้ (วันที่ 29-30 มกรำคม 2562 )
รวมถึงบัตรอนุญำตเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำจะต้ องวำงบนหน้ ำรถ เพื่อแสดงให้ เจ้ ำหน้ ำที่เห็น และตรวจสอบได้ ตลอดเวลำที่ขนถ่ำยสินค้ ำ



ขันตอนกำรขนถ่
้
ำยสินค้ ำบริ เวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำ รถขนถ่ำยสินค้ ำแต่ละ่ คัน จะมีกำหนดระยะเวลำในกำรเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ ดังต่อไปนี ้
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้ อ กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์ เป็ นเวลำ 40 นำที
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้ อ กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลำ 60 นำที
 รถยนต์ 10 ล้ อขึ ้นไป กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง 30 นำที
* ห้ ามรถจอดเกินเวลาที่กาหนดหากฝ่ าฝื นจะต้ องชาระค่ าปรั บ ทัง้ นีผ้ ้ ูจัดงานจึงขอความร่ วมมือ เนื่องจากทาให้ การจราจรขึน้ -ลง หลังLoading ติดขัดและล่ าช้ า
6.1.4. เมื่อส่งสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทำ่ นนำรถของท่ำนไปจอดที่ลำนทะเลสำบ (Lake side), Pre-Loading, Delivery bay หรื อนำรถออกนอกพื ้นที่จดุ ขนถ่ำย
สินค้ ำ
ตัวอย่ างบัตรบันทึกเวลาเข้ า-ออก
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6.1.5 สาหรั บคูหาเปล่ าที่เข้ ามาจัดพืน้ ที่ในวันติดตัง้ 29 มกราคม 2561
- ผู้ร่วมแสดงงำนที่มีโครงสร้ ำงใหญ่สำมำรถขับรถเข้ ำมำเพื่อกองของได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 10.00 – 12.00 น. โดยกำรเข้ ำชำเลนเจอร์ เจ้ ำหน้ ำที่แจกบัตร Contractor จุด Lake side จะเป็ น
ผู้แจ้ งประตูกำรเข้ ำชำเลนเจอร์
หมายเหตุ : เวลำดังกล่ำวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จดั งำนในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
- ผู้ร่วมแสดงงำนที่มีโครงสร้ ำงปกติสำมำรถจอดลงสินค้ ำและส่วนตกแต่งได้ ที่จดุ Loading เท่ำนันไม่
้ สำมำรถขับรถเข้ ำไปกองของได้
6.2 วันแสดงงานงาน
6.2.1. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำน จะต้ องนำรถเข้ ำบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำ ตำมช่วงเวลำที่กำหนดให้ สำมำรถทำกำรเติมสินค้ ำ ช่วงเช้ ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00
*หำกต้ องกำรเติมสินค้ ำช่วง 10.00-20.00 ต้ องแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่จดั งำนก่อน
6.2.2. เมื่อเติมสินค้ ำแล้ วเสร็ จ ให้ นำรถไปจอดที่ลำนจอดตำมข้ อกำหนดของผู้จดั งำน
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำให้ เป็ นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำนขนย้ ำยสัมภำระส่วนตัวและสิง่ ของเล็กๆ ที่ถือหิ ้วได้ ที่ไม่ต้องอำศัยเครื่ องมือขนย้ ำย และสำมำรถนำออกจำกกล่องบรรจุหีบห่อได้ โดยไม่ต้อง
หลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหัก เสียหำยสำมำรถนำเข้ ำไปเปิ ดหีบห่อได้ ในอำคำรได้ สำหรับสินค้ ำขนำดใหญ่ ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำให้ ผ้ รู ับขนส่งสินค้ ำทำกำรเปิ ดหีบภำยด้ ำนนอกอำคำร
และหลังจำกนันจึ
้ งค่อยขนย้ ำยเข้ ำตัวอำคำร และนำไปวำงไว้ ในคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนตำมตำแหน่งที่ทำ่ นได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ ำ
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้ าขอแนะนาให้ ผ้ ูร่วมแสดงสินค้ ามาถึงอาคารแสดงสินค้ าพร้ อมสินค้ าของท่ าน ทัง้ นีก้ ารมาล่ าช้ าของท่ านอาจมีผลต่ อการนาส่ งสินค้ าเข้ า
มายังคูหา และเกิดความล่ าช้ าในการก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของท่ านด้ วย
6.3 วันรื อ้ ถอน
6.3.1. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำนต้ องนำรถไปจอดที่ลำนจอด Lakeside หรื อลำนทะเลสำบ
6.3.2. ผู้ที่จะนำอุปกรณ์ แพ๊ คกิ ้ง ต้ องนำรถไป รับบัตรอนุญำตขนถ่ำยสินค้ ำ ที่ลำนจอด Lakeside หรื อลำนทะเลสำบ เมื่อได้ รับ บัตรผ่ำน ให้ นำรถเข้ ำจุดขนถ่ำยสินค้ ำ และนำ
อุปกรณ์แพ๊ คกิ ้งโดยใช้ Loading เป็ นจุดขนอุปกรณ์ โดยให้ เริ่ มขึ ้นได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 16.00 – 18.00 น. เมื่อนำอุปกรณ์ลงเสร็ จ ต้ องนำรถออกจำกพื ้นที่ทนั ที และนำรถไปจอดรอใน
สถำนที่ที่กำหนด (รถ 4 ล้ อ สำมำรถเข้ ำจอด Pre-Loading ได้ ในกรณี Pre-Loading ว่ำง ส่วนรถ 6 ล้ อขึ ้นไปต้ องนำรถกลับไปจอด ลำน Lakeside หรื อลำนทะเลสำบเท่ำนัน้ เพื่อ
รอเรี ยกรถขึ ้นไปเก็บบูธได้ หลังเวลำ 20.00 น.)
6.3.3. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำน ต้ องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ ำต่ำงๆ ให้ เรี ยบร้ อยภำยในบูธ แล้ วจึงทำ กำร เคลื่อนย้ ำยมำยังด้ ำนหลังอำคำร ( Loading ) โดยห้ ำมวำงกีด
ขวำงเส้ นทำงกำรขนย้ ำย (ให้ วำงในพื ้นที่ที่ กำหนดไว้ หรื อบริเวณส่วนบนสุดของช่องจอดรถ ให้ ชิดผนัง หรื อรำวกันตกเท่ำนัน้ )
6.3.4. เมื่อเคลื่อนย้ ำยอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ ำต่ำงๆ มำรวมไว้ ณ หลังอำคำร( Loading ) ให้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ รปภ. บริ เวณหลังอำคำร ( Loading ) เข้ ำตรวจสอบ แล้ วเจ้ ำหน้ ำที่
รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยันของพร้ อม” ให้ ผ้ รู ่ วมแสดงงำน
6.3.5. ให้ นำ เอกสำร “ยืนยันของพร้ อม” แล้ ว ไปยังจุดอำนวยกำรบริ เวณหลังอำคำร( Loading )แจ้ งทะเบียนรถต่อเจ้ ำหน้ ำที่รปภ. เพื่อประสำนงำน ไปยังเจ้ ำหน้ ำที่ ลำน Lakeside
หรื อลำนทะเลสำบ
6.3.6. เจ้ ำหน้ ำที่ บริ เวณลำน Lakeside หรื อลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรี ยกหมำยเลขทะเบียนรถ มำรับบัตรขนถ่ำยสินค้ ำเพื่อไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ ำ อำคำร ชำเลนเจอร์
6.3.7. ณ จุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร ผู้ที่เข้ ำมำขนถ่ำยสินค้ ำจะต้ องทำตำมกฎระเบียบและข้ อปฏิบตั ติ ำมกฎจรำจร ตำมที่ได้ ระบุไว้ หลังจำกที่ขนถ่ำยสินค้ ำเสร็ จสิ ้น รถขนถ่ำย
สินค้ ำจะต้ องเคลื่อนย้ ำยจำกจุดขนถ่ำยสินค้ ำตำมทำงออกที่ได้ ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ำยสินค้ ำตรงทำงออก
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสิทธิ์ ในกำรขนถ่ำยสินค้ ำบริ เวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร เฉพำะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดให้ บริ กำร เท่ำนัน้
7. การขนย้ ายสินค้ าออกจากงานแสดงสินค้ า
สิง่ ของส่วนตัวและสินค้ ำที่หิ ้วได้ สำมำรถนำออกนอกอำคำรแสดงสินค้ ำได้ ภำยหลังเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสินค้ ำในวันสุดท้ ำยถึงแม้ วำ่ ผู้ จัดงำนแสดงสินค้ ำจะมี
บริ กำรรักษำควำมปลอดภัย แต่สนิ ค้ ำนันอำจเสี
้
่ยงต่อกำรสูญหำยได้ ตลอดเวลำดังนันไม่
้ ควรปล่อยคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนทิ ้งไว้ โดยไม่มีเจ้ ำหน้ ำที่อยู่ประจำ
อุปกรณ์ในกำรช่วยขนย้ ำยสินค้ ำไม่ว่ำจะเป็ นรถเข็นล้ อเลื่อนบรรทุกใดๆ ต้ องอยูใ่ นสภำพที่ใช้ กำรได้ เป็ นปรกติหำกเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรแสดงสินค้ ำ อำทิ เช่น
พรมปูทำงเดิน ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำจะต้ องรับผิดชอบในควำมเสียหำยนัน้ ๆ

8. สถานที่จอดรถ (สาหรั บผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
มีลำนจอดรถไว้ บริ กำรสำหรับผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำและผู้เข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำ
- ลำนจอดฟรี ได้ แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5
- อำคำรจอดรถมีคำ่ บริ กำร ได้ แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK
*อัตรำค่ำบริ กำรจอดรถเป็ นไปตำมที่ทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็ นผู้กำหนด
**หมายเหตุ: ทางอิมแพ็คเมืองทองธานี ไม่ อนุญาตให้ ทาการจอดรถค้ างคืน ซึ่งเป็ นหนึ่งในมาตรการที่เคร่ งครั ด สาหรั บการรั กษาความปลอดภัย
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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9. สถานที่จอดรถ (สาหรั บรถเติมสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
สำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรเติมสินค้ ำระหว่ำงวันแสดงงำน ทำงผู้จดั ได้ จดั เตรี ยมพื ้นที่กำรจอดรถ 2 จุด ได้ แก่
- ลานจอด Pre-loading
เงื่อนไขกำรจอด คือ รถคันใดมำถึงก่อน ได้ สทิ ธิ์จอดก่อน
- ลานจอด Delivery Bay
เงื่อนไขกำรจอด คือ
-สำหรับรถ 4 ล้ อ สำมำรถจอดฟรี 40 นำทีแรก ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
-สำหรับรถ 6-10 ล้ อ สำมำรถจอดฟรี 60 นำที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
-สำหรับรถ 10 ล้ อขึ ้นไป สำมำรถจอดฟรี 1 ชัว่ โมง 30 นำที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
- ลานจอด Lakeside
เงื่อนไขกำรจอด คือ รถทุกชนิดสำมำรถได้ ฟรี
โดยทังสองจุ
้
ดสำมำรถนำรถเข้ ำจอดได้ ตงแต่
ั ้ 8.00 – 24.00 น. ซึง่ ห้ ำมนำรถทุกชนิดจอดค้ ำงคืน ฝ่ ำฝื น ยึดรถ ทันที

้

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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