
การลงทะเบียนระบบ Truck Queue

1.ผู้ประกอบการขนส่งบันทึกข้อมูล                
รายละเอียดการลงทะเบียนสำ หรับ           

ผู้ประกอบการขนส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน
(โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *)     

2.แนบเอกสาร ภ.พ. 20 หรือ    

หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์PDF)

5.ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ก่อนกดปุ่มลงทะเบียน  

6.เมื่อลงทะเบียนสำ เร็จ ระบบจะส่งผลการ 
อนุมัติการลงทะเบียนไปยัง e-mail และ

เบอร์โทรศัพท์ท่ีลงทะเบียนไว้

3.การกำ หนดชื่อผู้ใช้งานระบบ ต้องมีความยาว 
6-20 ตัวอักษรประกอบด้วยภาษาอังกฤษหรือ 

ตัวเลข หรือ ตัวอักขระพิเศษ . , - , _

4. การกำ หนดรหัสผ่าน ต้องมีความยาว 6-20 ตัวอักษร 
- ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัว 

และตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว 
- ห้ามซ้ำ กับชื่อผู้ใช้งาน (User ID)
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4.กด ปุ่มค้นหา

7.ตรวจสอบข้อมูลก่อน
เลือก ปุ่มบันทึกข้อมูลการจองคิว

8.เลือก ปุ่มNEW 9.ระบุประเภทตู้
และขนาดของตู้

11.ระบุชื่อ-สกุลของ
พนักงานขับรถ

12.ระบุหมายเลขตู้
ให้ครบถ้วน

(*ไม่สามารถระบุ
หมายเลขตู้ซ้ำ กันได้ 
ภายใน 24 ช.ม.)

14.เมื่อตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดแล้ว 

เลือก ปุ่มSAVE

15.หากข้อมูลการจอง   
ถูกต้องและไม่ต้องการ

แก้ไขแล้ว
เลือก ปุ่มยืนยัน

สถานะเป็น 

CONFIRM

1.เลือกท่าเทียบเรือ
ที่จะเข้า

2.เลือกกิจกรรม
รับตู้ หรือ ส่งตู้

3.เลือกวันที่
ต้องการจอง

5.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง 
( โดยจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบ

การเปิด SLOT ให้จองเท่านั้น )
 

6.ระบุจำ นวนตู้
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10.การบันทึกทะเบียนรถไมต่้องใส่ 
ขีด (-) เว้นวรรค ( ) หรือ จุด (.)
ตัวอย่างการบันทึกเช่น 796041

13.ระบุเบอร์โทรศัพท์
ให้ถูกต้องเนื่องจากระบบจะส่งหลักฐาน

การจองคิวโดย SMS 
ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้

การจองคิวระบบ Truck Queue

79-6041
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโควตา ข้อมูลการจองคิว
รา

ยล
ะเอ

ียด
กา

รจ
อง

คิว

สถานะเป็น 

BOOKED



หมายเหตุ

ต้องทำ การยืนยัน (Confirm)               
ก่อนเวลาที่จอง 2 ช.ม.

2

10.00-10.599.31 11.309.30 11.31

เวลาที่จองเข้าได้ก่อนเวลาจอง 
30 นาที

เข้าได้หลังเวลาจอง 
30 นาที

ช่วง
เวลา

ไม่สามารถเข้าได้ ไม่สามารถเข้าได้

LCBAO บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำ กัด              

LCBA1 บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จำ กัด

LCBA2 บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล 

จำ กัด                

LCBA3 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง 

เทอร์มินัล จำ กัด

LCBA4 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำ กัด         

LCBA5 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำ กัด

BOOKED

CONFIRM

ปุ่มบันทึกการจองคิว 
คือ สถานะ

ปุ่มยืนยัน 
คือ สถานะ 

LCBB1 บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ 

เทอร์มินัล 1 จำ กัด               

LCBB2 บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ 

เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำ กัด

LCBB3 บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง 

เทอร์มินัล จำ กัด

LCBB4 บริษัท ที ไอ พี เอส จำ กัด

LCBB5 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เทอร์มินัล จำ กัด

LCBC0 บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์

เนชั่นแนล โร-โร จำ กัด               

LCBC1 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล 

จำ กัด

LCBC2 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง 

เทอร์มินัล จำ กัด

LCBC3 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เทอร์มินัล จำ กัด

LCBD1 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง 

เทอร์มินัล จำ กัด            

กรุณาระบุท่าเทียบเรือให้ถูกต้อง

รายชื่อท่าเทียบเรือภายในแหลมฉบัง

ติดต่อสอบถามได้ที่
อีเมล์ : truck_q@laemchabangport.com

เบอร์โทรศัพท์ : 038-409376 ถึง 8        

ช่วงเวลาในการจองคิว (สามารถจองล่วงหน้าได้ 6 ช.ม. ในช่วงเวลา 2 ช.ม.สุดท้ายจะต้องปฏิบัติดังนี้ รถจะต้องมาที่ประตู 4 ตามภาพ)


