กฎระเบียบคู่มือการสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า
1.

คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด้วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 36 วัตต์
จานวน 2 ดวง
 ชุดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์
จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นผูจ้ ดั งานได้จดั เตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อยแล้ว นอกเหนือจากรายการนี้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้อง
สัง่ จองในใบสัง่ จองรายการไฟฟ้ า
(รายการไฟฟ้ าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริ ษทั ฯ เสนอราคากับผูจ้ ดั งาน)

2.

ตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกาหนดตาแหน่งที่ติดตั้งไว้เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่สามารถเปลี่ยนตาแหน่งที่
ติดตั้งหรื อเปลี่ยนรายการที่ติดตั้งไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่ตอ้ งการรายการอุปกรณ์
ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานที่ทางผูจ้ ดั จัดเตรี ยมไว้ให้ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านสละสิ ทธิในสิ่ งที่พึงจะได้

3.

ใบสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รายการที่ 1
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีความประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่าง
รายการที่ 2
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีความประสงค์สงั่ จองกระแสไฟฟ้ าเพื่อนามาใช้กบั สิ นค้าที่นามา
แสดงเท่านั้น ห้ามนาไปใช้กบั ระบบแสงสว่าง
รายการที่ 3
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีตามประสงค์ที่จะนาดวงไฟมาติดตั้งเอง

4.

ไฟฟ้ าที่ใช้ในระหว่างงาน
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายให้ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผูด้ ูแลไฟฟ้ าแสงสว่างโดยทัว่ ไปในอาคาร
แสดงสิ นค้า
4.1
มาตรฐานของไฟฟ้ าที่ใช้ในงานแสดงสิ นค้า
4.1.1 -ไฟฟ้ าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับสิ นค้าที่
ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้ าเพื่อความปลอดภัยต่อสิ นค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
-ไฟฟ้ าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับสิ นค้าที่
ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้ าเพื่อความปลอดภัยต่อสิ นค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัง่ จองกระแสไฟฟ้ าในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50
เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ นพิเศษโดยกรอกใน
แบบฟอร์มการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากาลัง
4.2
มอเตอร์ไฟฟ้ าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์
ดังนี้
4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์ -เดลต้า

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.

4.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ าสาหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งนามาแสดงตลอด 24 ชัว่ โมง
จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการสัง่ ไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยูใ่ นคูหาสาเร็ จรู ปนั้นได้ติดตั้งให้
พร้อมกับกระแสไฟฟ้ าแล้ว
ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตั้งสายเมนได้รวมไว้เรี ยบร้อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2
ในแบบฟอร์มการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเอง
การติดตั้งไฟฟ้ าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและสัง่ ไว้ใน
แบบฟอร์มการสัง่ จองกระแสไฟฟ้ า

การติดตั้งไฟในบริ เวณ
5.1
ผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อ กระแสไฟฟ้ า
สาหรับการเดินเครื่ องสาธิตให้ผรู ้ ่ วมแสดงติดต่อกับผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสัง่
การติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา
โดยให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้ากรอกแบบฟอร์ม
สาหรับความต้องการของตน ในหนังสื อคู่มือผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าแล้วส่งให้ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ น
ทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผรู ้ ่ วม
แสดงสิ นค้าดาเนินการต่อหรื อเชื่อมกระแสไฟจากตูก้ ระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวน
สิ ทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้ าหรื อถอดสายไฟที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ าที่ไม่ถูกต้อง
5.2
การติดตั้งไฟฟ้ าที่งานแสดงสิ นค้าทั้งหมด จะสามารถทาได้โดยผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการ
เพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
5.3
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีผรู ้ ับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเอง
จะต้องส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้
5.4
ผูร้ ับเหมาที่ท่านแต่งตั้งให้ทาการติดตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง
(แผนผังไฟฟ้ า) ให้กบั ผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึ่งจะต้องส่ง
รายละเอียดด้านล่างนี้มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
5.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้ า
5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
5.4.4 ชื่อของบริ ษทั ที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจาตัวหรื อเลขที่หนังสื อเดินทางของช่างที่จะเข้าไปทาการติดตั้ง
5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่ จองให้สมบูรณ์
5.5
ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคารได้จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งาน ณ สานักงานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอ
หลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงานให้คูหาของท่านได้
5.6
ผูร้ ับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรี ยมจุดต่อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สาหรับให้เจ้าหน้าที่ของผูร้ ับเหมาอย่าง
เป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
5.7
ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้องมีการสัง่ จากแบบฟอร์มการสัง่ จองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการติดตั้ง

ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่สงั่ จองโดยตรงกับ
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
5.9
การต่อไฟฟ้ าหรื อการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลัก๊ พ่วง โดยใช้ปลัก๊ สามทาง
ซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าได้
5.10 ผูจ้ ดั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่นาเข้ามา
แสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริ บจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการกระพริ บและต้องได้รับ
อนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตั้งได้
5.11 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่สงั่ จองพื้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่งรายการสัง่ จองพร้อมทั้งแบบ
แปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
5.12 ในการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิม่ เติม
กรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มการสัง่ จองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้ าด้วย
5.13 สาหรับการสัง่ จองที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูร้ ับเหมาได้สงั่ จองหลังกาหนดเวลาจะต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย
5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุ ปได้ก่อน
5.13.2 ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณี ส่งใบสัง่ จองหลังกาหนดเวลาและ 30%ในกรณี สงั่ ใน
พื้นที่แสดงสิ นค้า
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสัง่ จองไฟฟ้ า ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย 50% ของราคาใน
ใบสัง่ จอง
5.14 ผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่านเองได้น้ นั จะต้องสัง่
จองกระแสไฟฟ้ าในแบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสัง่ จองขนาดของกระแสไฟฟ้ าสูงสุดที่ใช้ในงาน
5.14.2 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีความประสงค์สงั่ จองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ ซึ่ง
มีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ผรู ้ ับเหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าทาการสัง่ จองในส่วน
รายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูร้ ับเหมารายใดได้กระทาการต่อสายไฟหรื อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าใดๆที่จะมีอตั ราเสี่ ยง
ต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงานหรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าด้วยกันได้รับอันตราย ใน
นามผูจ้ ดั งานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้ าชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จ
5.15.1 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาติให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดาเนินการใดๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้ าทุกชนิดของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
6.
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิ ทธิ์ในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึ่งรวมถึงปลัก๊ ไฟสาเร็ จรู ป ทั้งหมดนี้
จะต้องสัง่ จองจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
6.1
ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้านาระบบไฟแสงสว่างมาเสี ยบปลัก๊ ไฟเด็ดขาด
ถ้าผูร้ ่ วม
แสดงสิ นค้านาระบบแสงสว่างมาเสี ยบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที
7.
ตามที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับเหมาแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการสาหรับการบริ การอุปกรณ์ไฟฟ้ า, จ่ายกระแสไฟฟ้ า และบู ธ
สาเร็ จรู ป บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในกรณี การใช้เสี ยงดังเกิ นพิกดั ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเดื อนร้อน
หรื อบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากผูจ้ ดั งานให้ดาเนินการตัดไฟดังกล่าว หรื อผูร้ ่ วมแสดงงานไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน/
กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ างๆ เกี่ ยวกับ การใช้ส ถานที่ ในการจัด งานอย่างเคร่ งครั ด โดยผูร้ ่ วมแสดงงานจะไม่ เรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ่ วมแสดงาน ไม่วา่ จะเป็ นค่าเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ตาม
5.8

