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กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับบริการด้านไฟฟ้า 
ผู้จดังานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี  จ ากดั  เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการดังต่อไปนี  ้
1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง   
1.2 ไฟฟ้าที่จดัให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบั  220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตัตราคลาดเคลือ่น± ร้อย

ละ 10 ดังนัน้หากอุปกรณ์ที่น ามาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึน้ลงของแรงดันควรใช้อปุกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อความ
ปลอดภัยของอปุกรณ์ต่างๆ ของท่าน 

1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110v,50Hz  หรือ กระแสสลบัสามเฟส  220v,50Hz สามารถขอ
ให้บริการเป็นพิเศษ  ได้โดยติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท  เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  โดยตรง 

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทัง้หมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมติั  เพื่อป้องกนัการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จงึควรมีระบบสตาร์ทดงันี ้
1.4.1        ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า 
1.4.2       ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถงึ 25 แรงม้า 
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึน้ไป 

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่ งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด 
การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจดุ 
การเดินสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ที่ยกขึน้จากพืน้อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้เท่านัน้ 

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร  ประกอบด้วยโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท์ T5 28W. (แสงสีขาว) 2 ดวง 

พร้อมเต้าเสยีบไฟ  ขนาด 5 Amp 1 จดุ   (ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการดงักลา่วรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว 
2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการด้านไฟฟ้า  ซึง่แบ่งเป็น 4 สว่น 

Section A:  ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน  
Section B: ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ตดัไฟส าหรับสนิค้าจดัแสดง (ไม่ใช้ส าหรับการให้แสงสว่าง)  
Section C,D:  ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการอปุกรณ์และเบรกเกอร์ตดัหลอดไฟให้แสงสว่าง  
Section E: ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ทัง้ในกรณีที่จะท าการติดตัง้เอง และต่อสายไฟโดยบริษัท 
เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสัง่จองบริการต้องระบตุ าแหน่งของจดุต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณปูโภค 

แบบแปลนที่ก าหนดไว้  กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม 
2.4 ผู้ออกแสดงสินค้าที่ได้รับอนญุาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง  ต้องสัง่จองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสัง่

จองบริการ  Section C หรือ D 
2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสทิธ์ิในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี จ ากัด  เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย

หรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ  
2.6 ทกุ ๆ วันหลงัจากปิดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสินค้าจดัแสดง  และในวนัสดุท้ายของ

งาน  จะต้องตดัหลงัจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที  เว้นไว้แต่เฉพาะจดุที่สัง่บริการ  24 ชัว่โมงเท่านัน้ 
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อปุกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนญุาต อาจ

เป็นสาเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ ออกงานแสดงสินค้าที่สั่งจอง  “พืน้ที่” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิ เศษ จะต้องส่ง

แบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพื่อคหูาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป  แต่การติดตัง้ระบบไฟฟ้าทัง้ภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได้โดยผู้ รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จดังานแล้วเท่านัน้  โดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเพียงส่ง
แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท   เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  พร้อมช าระเงิน
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้  และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนญุาตให้ผู้แสดงสินค้าต่อไฟส าหรับสินค้าจัดแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสง
สว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด   ทัง้นี ้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีที่มีการ
ต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม 

3.3 ผู้ รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้าต้องย่ืนรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียด
อื่นๆ มายงัผู้จดังานก่อนวนัหมดเขตตามที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัตามรายการ
ดงันี ้

3.3.1 ชื่อบริษัทผู้ รับเหมา 
3.3.2 ชื่อและบตัรประจ าตวัของบคุคลากรที่เข้าด าเนินการ 
3.3.3 จ านวนวตัต์หรืออตัราก าลงัไฟ 
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟ้า 
3.3.5 แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการไฟฟ้า 

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนญุาตแล้ว  สามารถแลกบตัรประจ าตัวเพื่อรับบตัรผ่านเข้าท างานได้ที่ส านักงานบริหารงานแสดงสินค้าของผู้
จดังานที่แสดงสนิค้าในบริเวณนัน้ ๆ 
ในคหูาพิเศษหรือพืน้ที่เปลา่ ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าจะต้องสัง่จองไฟฟ้าทัง้ 2 ระบบคือ 
1.ไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง
2.ไฟฟ้าส าหรับดวงไฟแสงสว่าง
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด าเนินการ โดยผู้ รับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมติัจากผู้จดังาน  จะต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซ์โป
ซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  ก่อนที่จะต่อเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ 
3.6 ผู้ ออกงานแสดงสินค้าที่สัง่จองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี  จ ากัด  จะมีสิทธ์ิได้รับบริการตามล าดับ
ก่อนหลงั 
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรับแต่งใด ๆ , การใช้อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเต้าเสียบหลายทาง , หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับ
อนญุาต  อาจเป็นเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3.8 ไม่อนญุาตให้ใช้ไฟกระพริบ  ยกเว้นแต่เป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 
3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการตัดกระแสไฟฟ้าในจดุต่อไฟฟ้าที่บริษัท  เอ็กซ์โปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ ากัด  เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิด
อนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ  
3.10 การต่อไฟฟ้าทกุชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ ทุกจุด หากตรวจสอบ
พบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตัง้ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสทิธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามาตรฐานจงึจะปลอ่ยกระแสไฟให้อีกครัง้

ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังนี  ้

ขนาดเบรกเกอร์ ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน 
15 Amp./220V.1P 50Hz. 2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground 
15 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground 
30 Amp./220V.1P 50Hz. 2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground 
30 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground 
60 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground 
100 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground 
150 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground 
200 Amp./380V.3P 50Hz. 4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground 

5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนญุาตให้ใช้กบั1 วงจรย่อยเท่านัน้ หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย
ต้องท าการติดตัง้ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กบัวงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตัง้ตู้ โหลด
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการระงบักระแสไฟฟ้า จนกว่าจะมีการติดตัง้เรียบร้อย จงึจะปลอ่ยกระแสไฟให้ตามปกติ และการ
เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากบัเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ท าการเชื่อมต่อด้วยหางปลา (Ring Terminals) เท่านัน้ ไม่อนญุาตให้ต่อสาย
เปลอืยเข้ากบัเบรกเกอร์โดยตรง

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเหล่านีมี้ผลให้ตัวแทนที่ได้รับอ านาจหน้าที่  สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและ
บริษัทฯ  จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงนิ  20  เท่า  ของราคาค่าอุปกรณ์นัน้  ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 

 ตวัอย่างตู้ โหลดเซ็นเตอร์ ส าหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส       ตวัอย่างหางปลา (Ring Terminal)               ตวัอย่างสายฉนวนหุ้ม 2 ชัน้ (VCT) 




