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กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า 
ผูจ้ดังานไดม้อบหมายอยา่งเป็นทางการใหบ้รษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี  จ ากดั  เป็นผูร้บัผิดชอบการบรกิารดงัตอ่ไปนี้ 

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป 
1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรบัใหแ้สงสว่างและวงจรไฟฟ้าส าหรบัสินคา้จดัแสดง  ห้ามใช้ร่วมกัน

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

ละ 10 ดงันัน้หากอุปกรณท์ี่น ามาแสดงมีความเส่ียงต่อการขึน้ลงของแรงดนัควรใชอุ้ปกรณป์รบัแรงดนัไฟฟ้าใหค้งที่ เพื่อความ
ปลอดภยัของอปุกรณต์่างๆ ของท่าน 

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

1.4 มอเตอรไ์ฟฟ้าทัง้หมดตอ้งมีระบบป้องกนัอตัโนมตัิ  เพื่อป้องกนัการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตารท์ดงันี  ้
1.4.1  ระบบสตารท์โดยตรง: มอเตอรข์นาดไม่เกิน 5 แรงมา้ 
1.4.2 ระบบสตารท์แบบ Star – Delta: มอเตอรข์นาด 5 ถึง 25 แรงมา้ 
1.4.3 ระบบสตารท์แบบ Auto Transformer: มอเตอรข์นาด 25 แรงมา้ขึน้ไป 

1.4 หา้มน าแหล่งจ่ายไฟอื่นมาใชใ้นงานแสดงสินคา้เช่นเครื่องป่ันไฟแบตเตอรี่  ไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่ เครื่องส ารองไฟ เป็นตน้ 
หากมีความจ าเป็นตอ้งใชง้านตอ้งไดร้บัอนญุาตจากทางบรษิัท ฯ เท่านัน้ 
ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด 
การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์
ทุกจุด การเดินสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ทีย่กขึน้จากพืน้อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชั้นเท่าน้ัน  

        และไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด 
2. การให้บริการไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน 

2.1 ระบบไฟฟ้าในคหูามาตรฐานประกอบดว้ยโคมไฟ (จ านวนและรายการตามแต่ละงาน) พรอ้มเตา้เสียบไฟ ขนาด 5Amp. 
    (หา้มใชก้บัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดงักล่าวรวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าเรียบรอ้ยแลว้ 

2.2 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อรบับรกิารไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารดา้นไฟฟ้า ซึ่งแบ่ง 
    เป็น 4 ส่วนคือ 

Section A: ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการไฟฟ้าส าหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน  
Section B: ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการเบรกเกอรต์ดัไฟส าหรบัสินคา้จดัแสดง (ไม่ใชส้  าหรบัการใหแ้สงสว่าง)  
Section C และ D:  ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการอปุกรณแ์ละเบรกเกอรต์ดัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง  
Section E: ส าหรบัผูอ้อกงานแสดงที่น าอปุกรณแ์สงสว่างของตวัเองมาใชใ้นงาน ทัง้ในกรณีที่จะท าการติดตัง้เอง  
หรือต่อสายไฟโดยบรษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ ากดั 

 2.3 การขอใหบ้รกิารไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารตอ้งระบตุ าแหน่งของจดุต่อระบบแสงสว่างและ 
      ระบบสาธารณปูโภค  แบบแปลนท่ีก าหนดไว ้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์ 
2.4 ผูอ้อกแสดงสินคา้ที่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชอ้ปุกรณแ์สงสว่างของตนเอง  ตอ้งสั่งจองขอใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่าย 
      ตามแบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิาร  Section D หรือ E 
2.5 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าจดุต่อไฟฟ้าท่ีบรษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี จ ากดั  เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 
      หรือสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูช้มงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อื่น ๆ  
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2.6 ทกุ ๆ วนัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรบัสินคา้จดัแสดงและในวนัสดุทา้ย 
      ของงานจะตอ้งตดัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 60 นาที  เวน้ไวแ้ต่เฉพาะจดุที่สั่งบรกิาร  24 ชั่วโมงเท่านัน้ 
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรบัแต่งใด, การใชอ้ปุกรณต์่อไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดร้บัอนญุาต 
      อาจเป็นสาเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

   3. การให้บริการไฟฟ้าในคหูาพิเศษ (นอกเหนือจากคหูามาตรฐาน) 
  3.1 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ที่สั่งจอง  “พืน้ท่ี” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ที่ออกแบบเป็นพิเศษ  จะตอ้งส่ง 
       แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารไฟฟ้าเพื่อคหูาแสดงสินคา้ที่ออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

  3.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหม้ีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทั่วไป  แต่การติดตัง้ระบบไฟฟ้าทัง้ภายในคหูาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ 
       สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูร้บัเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากผูจ้ดังานแลว้เท่านัน้  โดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่ง 
       แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟ้าตามความตอ้งการใชง้านของท่านมายงับรษิัท   เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ ากดั  พรอ้มช าระเงิน 
       ภายในระยะเวลาที่ระบไุว ้ และเพื่อความปลอดภยัจึงไม่อนญุาตใหผู้แ้สดงสินคา้ต่อไฟส าหรบัสินคา้จดัแสดงหรืออปุกรณใ์หแ้สง 
       สว่างเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด   ทัง้นีผู้จ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีที่มีการ 
       ต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม 
  3.3 ผูร้บัเหมาไฟฟ้าที่ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า  
       และรายละเอียดอื่นๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามที่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์ โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบ 
       การพิจารณาอนมุตัิตามรายการดงันี ้

3.3.1 ชื่อบรษิัทผูร้บัเหมา 
3.3.2 ชื่อและบตัรประจ าตวัของบคุคลากรที่เขา้ด าเนินการ 
3.3.3 จ านวนวตัตห์รืออตัราก าลงัไฟ 
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออปุกรณไ์ฟฟ้า 
3.3.5 แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟ้า 

  3.4 ช่างไฟฟ้าที่ไดร้บัอนญุาตแลว้  สามารถแลกบตัรประจ าตวัเพื่อรบับตัรผ่านเขา้ท างานได้ที่ส  านกังานบรหิารงานแสดงสินคา้ 
       ของผูจ้ดังานท่ีแสดงสินคา้ในบรเิวณนัน้ ๆ 
       ในคูหาพิเศษหรือพืน้ทีเ่ปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองไฟฟ้าทัง้ 2 ระบบคือ 

3.4.1 ไฟฟ้าส าหรบัสินคา้จดัแสดง 
3.4.2 ไฟฟ้าส าหรบัดวงไฟแสงสว่าง 

  3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด  าเนินการโดยผูร้บัเหมาของท่านท่ีไดร้บัอนมุตัิจากผูจ้ดังาน จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจาก 
       บรษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จ ากดั  ก่อนที่จะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ 
  3.6 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ที่สั่งจองบรกิารดา้นไฟฟ้ากบับรษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ ากดั จะมีสิทธ์ิไดร้บับรกิาร 
       ตามล าดบัก่อนหลงั 
  3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรบัแต่งใด ๆ , การใชอ้ปุกรณต์่อไฟฟ้าเตา้เสียบหลายทาง , หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดร้บั 
       อนญุาตอาจเป็นเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  3.8 ไม่อนญุาตใหใ้ชไ้ฟกระพรบิ  ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม 
  3.9 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจดุต่อไฟฟ้าที่บรษิัท เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี จ ากดั เห็นว่าอาจจะก่อใหเ้กิด 
       อนัตรายหรือสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อื่น ๆ 
  3.10 การต่อไฟฟ้าทกุชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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   4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวดท์ุกจุด  
      หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งทีบ่ริษัทฯ เหน็ว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
      ทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามาตรฐานจึงจะ 
      ปล่อยกระแสไฟให้อีกคร้ัง  ขนาดสายไฟทีไ่ด้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรมี์ดังนี ้
 

 ขนาดเบรกเกอร ์  ขนาดสายไฟทีใ่ช้ตามมาตรฐาน 
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. อนุญาตให้ใช้กับ1 วงจรย่อยเท่าน้ัน หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย 
      ต้องท าการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร ์(Load Center) เพื่อใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร ์
      (Load Center) ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยจึงจะปล่อย 
      กระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเบรกเกอรข์องบริษัทฯ ให้ท าการเชื่อมต่อด้วยหางปลา 
      (RING TERNINALS) เท่าน้ัน ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอรโ์ดยตรง 

                               
  
ตัวอย่างตู้โหลดเซ็นเตอร ์ส าหรับเบรกเกอร ์3 เฟส      ตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal)       ตัวอย่างสายฉนวนหุ้ม 2 ชั้น (VCT) 
 
   6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการน าป๊ัมลมทุกชนิดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เข้ามาในอาคาร และหากต้องการใช้ป๊ัมลมเกิน
ขนาด 0.5 HP ขึน้ไปต้องสั่งจองผ่านบริษัทฯ เท่าน้ัน 
 

 
การฝ่าฝืนกฎเกณฑท์ีก่ าหนดเหล่านีมี้ผลให้ตวัแทนทีไ่ด้รับอ านาจหน้าทีส่ามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าได้ทนัท ี

และบริษัทฯ  จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงนิ 20 เท่าของราคาในแบบฟอรม์ 
 


