
กฎระเบียบคู่มือการส่ังจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
1. คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบดว้ย 

 ชุดฟลูออเรสเซนท ์36 วตัต ์  จ านวน  2  ดวง 
 ชุดปลัก๊ไฟขนาด 5 แอมป์       จ านวน  1  จุด (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง) 
ซ่ึงรายการดงักล่าวขา้งตน้ผูจ้ดังานไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้รียบร้อยแลว้ นอกเหนือจากรายการน้ีผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้ง
สัง่จองในใบสัง่จองรายการไฟฟ้า  
(รายการไฟฟ้าส าหรับคูหามาตรฐานจะเปล่ียนไปตามท่ีบริษทัฯ เสนอราคากบัผูจ้ดังาน) 
 

2.  ต าแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน 
 ในคูหามาตรฐานจะถูกก าหนดต าแหน่งท่ีติดตั้งไวเ้รียบร้อยแลว้  ผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่สามารถเปล่ียนต าแหน่งท่ี
ติดตั้งหรือเปล่ียนรายการท่ีติดตั้งไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได ้ ในกรณีท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่ตอ้งการรายการอุปกรณ์
ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานท่ีทางผูจ้ดัจดัเตรียมไวใ้หท้างผูจ้ดัถือวา่ท่านสละสิทธิในส่ิงท่ีพึงจะได ้

 
3.  ใบสัง่จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 

รายการที ่1 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีความประสงคส์ัง่จองระบบแสงสวา่ง 
รายการที ่2      ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีความประสงคส์ัง่จองกระแสไฟฟ้าเพ่ือน ามาใชก้บัสินคา้ท่ีน ามา

แสดงเท่านั้น หา้มน าไปใชก้บัระบบแสงสวา่ง 
รายการที ่3 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีตามประสงคท่ี์จะน าดวงไฟมาติดตั้งเอง 
 

4. ไฟฟ้าท่ีใชใ้นระหวา่งงาน 
 ผูจ้ดังานไดม้อบหมายใหผู้รั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเป็นผูดู้แลไฟฟ้าแสงสวา่งโดยทัว่ไปในอาคาร

แสดงสินคา้ 
 4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานแสดงสินคา้ 

4.1.1 -ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท.์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดนัไฟฟ้าข้ึนลงระหวา่ง  +10% ส าหรับสินคา้ท่ี
ความไวต่อการข้ึนลงของแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหาอุปกรณ์
ควบคุมแรงดนัมาต่อดว้ย 
-ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท.์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดนัไฟฟ้าข้ึนลงระหวา่ง  +10% ส าหรับสินคา้ท่ี
ความไวต่อการข้ึนลงของแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหาอุปกรณ์
ควบคุมแรงดนัมาต่อดว้ย 

4.1.2 หากท่านมีความประสงคท่ี์จะสัง่จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 110 โวลท ์ 1 เฟส 50 
เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซ่ึงจะสามารถจดัการใหไ้ดเ้ป็นพิเศษโดยกรอกใน
แบบฟอร์มการสัง่จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 

  4.1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้าก าลงั 
4.2 มอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมติัและตอ้งมีระบบสตาร์ทเตอร์

ดงัน้ี 
  4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงมา้ สตาร์ทไดโ้ดยตรง 
  4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงมา้ สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลตา้ 



  4.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงมา้ สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์ 
4.3 กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัแต่ละคูหาจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจากงานแสดง 30 นาที  
4.4  ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท่ีตอ้งน ามาแสดงตลอด 24 ชัว่โมง 

จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกบัการสัง่ไฟฟ้าก่อนถึงเวลาท่ีก าหนดไว ้
4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ซ่ึงรวมอยูใ่นคูหาส าเร็จรูปนั้นไดติ้ดตั้งให้

พร้อมกบักระแสไฟฟ้าแลว้ 
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้งสายเมนไดร้วมไวเ้รียบร้อยในรายการท่ี 1.2 และ 3 (ทั้งขอ้ 3.1 และ 3.2 

ในแบบฟอร์มการสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
4.7 หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งติดตั้งใหต้รงกบัท่ีแจง้และสัง่ไวใ้น

แบบฟอร์มการสัง่จองกระแสไฟฟ้า 
 
5. การติดตั้งไฟในบริเวณ 

5.1 ผูจ้ดังานจะจดัใหมี้แสงสวา่งภายในอาคารแสดง ส าหรับแสงสวา่งภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้า
ส าหรับการเดินเคร่ืองสาธิตใหผู้ร่้วมแสดงติดต่อกบัผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานเพ่ือสัง่
การติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสงสวา่งเพ่ิมเติมภายในคูหา โดยใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้กรอกแบบฟอร์ม
ส าหรับความตอ้งการของตน ในหนงัสือคู่มือผูร่้วมแสดงสินคา้แลว้ส่งใหผู้รั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็น
ทางการภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มเพ่ือความปลอดภยัตลอดเวลางานแสดง โดยหา้มมิใหผู้ร่้วม
แสดงสินคา้ด าเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ดังานสงวน
สิทธ์ิท่ีจะยติุการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟท่ีท าการต่อเช่ือมกระแสไฟฟ้าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

5.2 การติดตั้งไฟฟ้าท่ีงานแสดงสินคา้ทั้งหมด จะสามารถท าไดโ้ดยผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ
เพียงรายเดียว หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท างานไดเ้ท่านั้น 

5.3 ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีผูรั้บเหมาท าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายช่ือ
เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะเขา้มาท างานก่อนวนัท าการจึงจะสามารถเขา้ไปท างานได ้

5.4 ผูรั้บเหมาท่ีท่านแต่งตั้งใหท้ าการติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายละเอียดเก่ียวกบัการติดตั้ง
(แผนผงัไฟฟ้า) ใหก้บัผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ภายในก าหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่จอง ซ่ึงจะตอ้งส่ง
รายละเอียดดา้นล่างน้ีมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปท างานในอาคาร 

  5.4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจ านวนหรือวตัตท่ี์ใช ้
  5.4.2 จ านวนจุดทั้งหมดท่ีจะท าการติดตั้งกระแสไฟฟ้า 
  5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง 
  5.4.4 ช่ือของบริษทัท่ีจะเขา้มาท าการติดตั้ง 
  5.4.5 ช่ือและหมายเลขบตัรประจ าตวัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของช่างท่ีจะเขา้ไปท าการติดตั้ง 
  5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่จองใหส้มบูรณ์ 

5.5 ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าท่ีจะเขา้ท าการติดตั้งสามารถท่ีจะรับบตัรผา่นเพ่ือเขา้ท างานในอาคารไดจ้าก
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของผูจ้ดังาน ณ ส านกังานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจา้หนา้ท่ีจะขอ
หลกัฐานเพ่ือยนืยนัและแลกบตัรจึงจะสามารถผา่นเขา้ไปปฏิบติังานใหคู้หาของท่านได ้

5.6 ผูรั้บเหมาของท่านจะตอ้งจดัเตรียมจุดต่อภายในท่ีไดม้าตรฐานไวส้ าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีของผูรั้บเหมาอยา่ง
เป็นทางการไปตรวจสอบและเพ่ือติดตั้งควบคุมเพ่ือปล่อยกระแสไฟ 

5.7 ปลัก๊ไฟทุกจุดจะตอ้งมีการสัง่จากแบบฟอร์มการสัง่จองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้การติดตั้ง 



5.8 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการจะด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีสัง่จองโดยตรงกบั
ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเป็นล าดบัแรก 

5.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพว่งท่ีผิดระเบียบของความปลอดภยัรวมทั้งการต่อปลัก๊พว่ง โดยใชป้ลัก๊สามทาง
ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายไดท้างผูจ้ดัอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผิดขอบตดัออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ได ้

5.10 ผูจ้ดัไม่อนุญาตใหติ้ดตั้งไฟแฟลชเพ่ือตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นไดติ้ดมาพร้อมกบัอุปกรณ์ท่ีน าเขา้มา
แสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะตอ้งแจง้ขนาด และจงัหวะในการกระพริบและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากผูจ้ดังานก่อนจึงจะติดตั้งได ้

5.11 ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีสัง่จองพ้ืนท่ีเปล่าเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสัง่จองพร้อมทั้งแบบ
แปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งละเอียดก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้

5.12 ในการสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม กรุณาอ่านรายละเอียดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มการสัง่จองพร้อมทั้งระบุต าแหน่งท่ีจะติดตั้งไฟฟ้าดว้ย 

 5.13 ส าหรับการสัง่จองท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาไดส้ัง่จองหลงัก าหนดเวลาจะตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 
  5.13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจ านวนไฟท่ีจะติดตั้งเท่าท่ีจะสรุปไดก่้อน 

5.13.2 ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม 10% กรณีส่งใบสัง่จองหลงัก าหนดเวลาและ 30%ในกรณีสัง่ใน
พ้ืนท่ีแสดงสินคา้ 

5.13.3 ในการยกเลิกรายการสัง่จองไฟฟ้า ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 50% ของราคาใน
ใบสัง่จอง 

5.14 ผูรั้บเหมาหรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองไดน้ั้น จะตอ้งสัง่
จองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสัง่จอง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

  5.14.1 การสัง่จองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีใชใ้นงาน 
5.14.2 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีความประสงคส์ัง่จองตามจ านวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ ซ่ึง

มีขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์ ไม่อนุญาตใหผู้รั้บเหมาหรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท าการสัง่จองในส่วน
รายการท่ี 2 เพ่ือมาต่อใชก้บัแสงสวา่งในคูหาของท่าน 

5.15 ผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูรั้บเหมารายใดไดก้ระท าการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆท่ีจะมีอตัราเส่ียง
ต่ออุบติัเหตุหรือมีแนวโนม้วา่อาจเกิดอุบติัเหตุต่อผูเ้ขา้ชมงานหรือผูร่้วมแสดงสินคา้ดว้ยกนัไดรั้บอนัตราย ใน
นามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้าชัว่คราวจนกวา่จะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

5.15.1 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไม่อนุญาติให ้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดของผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

6. ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการขอสงวนสิทธ์ิในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซ่ึงรวมถึงปลัก๊ไฟส าเร็จรูป ทั้งหมดน้ี
จะตอ้งสัง่จองจากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 
6.1 ชุดปลัก๊ไฟจะไม่อนุญาตใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้น าระบบไฟแสงสวา่งมาเสียบปลัก๊ไฟเด็ดขาด ถา้ผูร่้วม

แสดงสินคา้น าระบบแสงสวา่งมาเสียบ จะถูกตดักระแสไฟฟ้าทนัที 
7.            ตามท่ีบริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมาแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการส าหรับการบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้า และบูธ
ส าเร็จรูป    บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สียงดงัเกินพิกดัท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเดือนร้อน  
หรือบริษทัฯ ไดรั้บแจง้จากผูจ้ดังานใหด้ าเนินการตดัไฟดงักล่าว หรือผูร่้วมแสดงงานไม่ปฏิบติัตามคู่มือส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน/
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการใช้สถานท่ีในการจัดงานอย่างเคร่งครัด   โดยผูร่้วมแสดงงานจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ผูร่้วมแสดงาน ไม่วา่จะเป็นค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 


