
Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147 

252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310  

E-mail : babykids@expotech.co.th 

 

ELECTRICAL & LIGHTING SERVICES  

 
 

 

 
 

กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า 
ผูจ้ดังานไดม้อบหมายอย่างเป็นทางการใหบ้รษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี  จ  ากดั  เป็นผูร้บัผิดชอบการบรกิารดังต่อไปนี ้ 
1. การให้บริการไฟฟ้าท่ัวไป 
1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส  าหรบัใหแ้สงสว่างและวงจรไฟฟ้าส  าหรบัสินคา้จัดแสดง  ห้ามใช้ร่วมกัน

เด็ดขาด 
1.2 ไฟฟ้าที่จดัใหต้ามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบั  220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอัตตราคลาดเคลื่อน± รอ้ย

ละ 10 ดงันัน้หากอปุกรณท์ี่น  ามาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึน้ลงของแรงดันควรใชอุ้ปกรณป์รบัแรงดันไฟฟ้าใหค้งที่  เพื่อความ
ปลอดภัยของอปุกรณต่์างๆ ของท่าน 

1.3 หากตอ้งการใชไ้ฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110v,50Hz  หรือ กระแสสลบัสามเฟส  220v,50Hz สามารถขอ
ใหบ้รกิารเป็นพิเศษ  ไดโ้ดยติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ของบรษัิท  เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ  ากดั  โดยตรง 

1.4 มอเตอรไ์ฟฟ้าทัง้หมดตอ้งมีระบบป้องกนัอตัโนมติั  เพื่อป้องกนัการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จงึควรมีระบบสตารท์ดงันี  ้
1.4.1        ระบบสตารท์โดยตรง: มอเตอรข์นาดไม่เกิน 5 แรงมา้ 
1.4.2       ระบบสตารท์แบบ Star – Delta: มอเตอรข์นาด 5 ถงึ 25 แรงมา้ 
1.4.3 ระบบสตารท์แบบ Auto Transformer: มอเตอรข์นาด 25 แรงมา้ขึน้ไป 

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด 

 การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดินระบบสายกราวดท์ุกจดุ 
 การเดินสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ท่ียกขึน้จากพืน้อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้เท่าน้ัน 
 ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด 

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน 
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร  ประกอบดว้ยโคมไฟสปอรต์ไลท ์ 3  ดวง  พรอ้มเตา้เสียบไฟ  ขนาด 5 

Amp 1 จดุ   (หา้มใชก้บัโคมไฟแสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการดงักลา่วรวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าแลว้ 
2.2 ผูอ้อกงานแสดงสนิคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อรบับริการไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารดา้นไฟฟ้า  ซึ่งแบ่งเป็น 4 สว่น 

Section A:  ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการไฟฟ้าส  าหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน  
Section B: ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการเบรกเกอรต์ดัไฟส  าหรบัสนิคา้จดัแสดง (ไม่ใชส้  าหรบัการใหแ้สงสว่าง)  
Section C,D:  ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการอปุกรณแ์ละเบรกเกอรต์ดัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง  
Section E: ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่น  าอปุกรณแ์สงสว่างของตัวเองมาใช  ้ทั้งในกรณีที่จะท าการติดตั้งเอง และต่อสายไฟโดยบริษัท 
เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ ากดั 
2.3 การขอใหบ้รกิารไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารตอ้งระบตุ  าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค  

แบบแปลนที่ก  าหนดไว ้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์ 
2.4 ผูอ้อกแสดงสนิคา้ที่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณแ์สงสว่างของตนเอง  ตอ้งสั่งจองขอใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอรม์ใบสั่ง

จองบรกิาร  Section C หรอื D 
2.5 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าจดุต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี จ  ากัด  เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอันตราย

หรอืสรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูช้มงานหรอืผูอ้อกงานแสดงสนิคา้อื่น ๆ  
2.6 ทกุ ๆ วนัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหลง่จ่ายกระแสไฟฟ้าส  าหรบัสินคา้จัดแสดง  และในวันสดุทา้ยของ

งาน  จะตอ้งตดัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 60 นาที  เวน้ไวแ้ต่เฉพาะจดุที่สั่งบรกิาร  24 ชั่วโมงเท่านัน้ 
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2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรบัแต่งใด, การใชอ้ปุกรณต่์อไฟเตา้เสยีบหลายทาง, หรอืการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดร้บัอนุญาต อาจ

เป็นสาเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 
3.1 ผูอ้อกงานแสดงสินค้าที่สั่งจอง  “พื ้นที่” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะตอ้งส่ง

แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารไฟฟ้าเพื่อคหูาแสดงสนิคา้ที่ออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

3.2 ผูจ้ัดงานได้จัดใหม้ีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทั่วไป  แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ  
สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูร้บัเหมาไฟฟ้าของท่านที่ไดร้บัการอนุมัติจากผูจ้ัดงานแลว้เท่านั้น  โดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่ง
แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟ้าตามความตอ้งการใชง้านของท่านมายงับรษัิท   เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ  ากัด  พรอ้มช าระเงิน
ภายในระยะเวลาที่ระบไุว ้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนญุาตใหผู้แ้สดงสินคา้ต่อไฟส  าหรบัสินคา้จัดแสดงหรืออุปกรณใ์หแ้สง
สว่างเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด   ทั้งนี ้ผูจ้ัดงานขอสงวนสิทธ์ิระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีที่มีการ
ต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม 

3.3 ผูร้บัเหมาไฟฟ้าที่ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินค้าตอ้งย่ืนรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียด
อื่นๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามที่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์ โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติตามรายการ
ดงันี ้

3.3.1 ชื่อบรษัิทผูร้บัเหมา 
3.3.2 ชื่อและบตัรประจ าตวัของบคุคลากรที่เขา้ด  าเนินการ 
3.3.3 จ  านวนวตัตห์รอือตัราก าลงัไฟ 
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรอือปุกรณไ์ฟฟ้า 
3.3.5 แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟ้า 

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ไดร้บัอนญุาตแลว้  สามารถแลกบตัรประจ าตัวเพื่อรบับัตรผ่านเขา้ท  างานไดท้ี่ส  านักงานบริหารงานแสดงสินคา้ของผู้
จดังานที่แสดงสนิคา้ในบรเิวณนัน้ ๆ 
ในคหูาพิเศษหรอืพืน้ที่เปลา่ ทางผูอ้อกงานแสดงสนิคา้จะตอ้งสั่งจองไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบคือ 

 1.ไฟฟ้าส  าหรบัสนิคา้จดัแสดง 
 2.ไฟฟ้าส  าหรบัดวงไฟแสงสว่าง 

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด  าเนินการ โดยผูร้บัเหมาของท่านที่ไดร้บัอนมุัติจากผูจ้ดังาน  จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซโ์ป
ซิชั่น  เทคโนโลยี  จ  ากดั  ก่อนที่จะต่อเขา้กบัแหลง่จ่ายไฟ 
3.6 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ที่สั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี  จ  ากัด  จะมีสิทธ์ิไดร้ับบริการตามล  าดับ
ก่อนหลงั 
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรบัแต่งใด ๆ , การใชอุ้ปกรณต่์อไฟฟ้าเตา้เสียบหลายทาง , หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดร้บั
อนญุาต  อาจเป็นเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3.8 ไม่อนญุาตใหใ้ชไ้ฟกระพรบิ  ยกเวน้แต่เป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 
3.9 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท  เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ  ากัด  เห็นว่าอาจจะก่อใหเ้กิด
อนัตรายหรอืสรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรอืผูอ้อกงานแสดงสนิคา้อื่น ๆ  
3.10 การต่อไฟฟ้าทกุชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ตอ้งใชข้นาดสายไฟใหเ้หมาะสมตามมาตรฐาน และตอ้งเดินระบบกราวด ์ทุกจุด หากตรวจสอบ
พบการใชส้ายไฟฟ้าไม่ไดข้นาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก  าหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะไดร้บัการแกไ้ขใหไ้ดต้ามาตรฐานจงึจะปลอ่ยกระแสไฟใหอ้ีกครัง้ 
 

 ขนาดสายไฟท่ีได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรมี์ดังนี้ 
  

 ขนาดเบรกเกอร ์  ขนาดสายไฟท่ีใช้ตามมาตรฐาน 
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. กรณีจองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนญุาตใหใ้ชก้บั1                  หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกว่า 1     ย่อย 

                                                                                        การติดตัง้ตูโ้หลด  
ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการระงบักระแสไฟฟ้า จนกว่าจะมีการติดตัง้เรยีบรอ้ย จงึจะปลอ่ยกระแสไฟใหต้ามปกติ และการ
เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเขา้กบัเบรกเกอรข์องบรษัิทฯ ใหท้  าการเชื่อมต่อดว้ยหางปลา (Ring Terminals) เท่านัน้ ไม่อนญุาตใหต่้อสาย
เปลอืยเขา้กบัเบรกเกอรโ์ดยตรง 
 

การฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ก าหนดเหล่านี้มีผลให้ตัวแทนท่ีได้รับอ านาจหน้าท่ี สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและ
บริษัทฯ  จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงนิ  20  เท่า  ของราคาค่าอุปกรณน้ั์น  ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 

 

                               
 
 ตวัอย่างตูโ้หลดเซ็นเตอร ์ส  าหรบัเบรกเกอร ์3 เฟส                ตวัอย่างหางปลา (Ring Terminal)               ตวัอย่างสายฉนวนหุม้ 2 ชัน้ (VCT) 


