252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310
Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147
E-mail : babykids@expotech.co.th

กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับบริการด้ านไฟฟ้ า
ผู้จดั งานได้ มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้ บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การดังต่อไปนี ้
1. การให้ บริการไฟฟ้ าทั่วไป
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้ แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตั ตราคลาดเคลือ่ น± ร้ อย
ละ 10 ดังนันหากอุ
้
ปกรณ์ที่นามาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึ ้นลงของแรงดัน ควรใช้ อปุ กรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ คงที่ เพื่อความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ตา่ งๆ ของท่าน
1.3 หากต้ องการใช้ ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v,50Hz หรื อ กระแสสลับสามเฟส 220v,50Hz สามารถขอ
ให้ บริ การเป็ นพิเศษ ได้ โดยติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ ไฟฟ้าทังหมดต้
้
องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ ทดังนี ้
1.4.1 ระบบสตาร์ ทโดยตรง: มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า
1.4.2 ระบบสตาร์ ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
1.4.3 ระบบสตาร์ ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ ขนาด 25 แรงม้ าขึ ้นไป
ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่ อสร้ างที่มีความประสงค์ ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุ ณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่ าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่ างน้ อย 20% ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัด
การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ ากาหนดและต้ องเดินระบบสายกราวด์ ทุกจุด
การเดินสายไฟฟ้ าใต้ พนื ้ ไม้ ท่ ยี กขึน้ จากพืน้ อาคารปกติ จะต้ องใช้ สายไฟฟ้ าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้ เท่ านัน้
2. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้ วยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนท์ T5 28W. (แสงสีขาว) 2 ดวง
พร้ อมเต้ าเสียบไฟ ขนาด 5 Amp 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั โคมไฟแสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้ กระแสไฟฟ้าแล้ ว
2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรับบริ การได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การด้ านไฟฟ้า ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ส่วน
Section A: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าสาหรับก่อสร้ างและรื อ้ ถอน
Section B: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ ตดั ไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดง (ไม่ใช้ สาหรับการให้ แสงสว่าง)
Section C,D: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ ตดั หลอดไฟให้ แสงสว่าง
Section E: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ทังในกรณี
้
ที่จะทาการติดตังเอง
้ และต่อสายไฟโดยบริ ษัท
เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
2.3 การขอให้ บริ การไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การต้ องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค
แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
2.4 ผู้ออกแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์ แสงสว่างของตนเอง ต้ องสัง่ จองขอใช้ ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์ มใบสัง่
จองบริ การ Section C หรื อ D
2.5 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจก่อให้ เกิดอันตราย
หรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ ชู มงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง และในวันสุดท้ ายของ
งาน จะต้ องตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที เว้ นไว้ แต่เฉพาะจุดที่สงั่ บริ การ 24 ชัว่ โมงเท่านัน้
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้ รับอนุญาต อาจ
เป็ นสาเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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3. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้อ อกงานแสดงสิ น ค้ า ที่ สั่ง จอง “พื น้ ที่ ” เพี ย งอย่า งเดี ย วเพื่ อ ตกแต่ง เป็ น คูห าแสดงสิ น ค้ า ที่ อ อกแบบเป็ น พิ เศษ จะต้ อ งส่ง
แบบฟอร์ มขอใช้ บริ การไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนัน้
3.2 ผู้จัดงานได้ จัดให้ มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทัว่ ไป แต่การติดตังระบบไฟฟ้
้
าทังภายในคู
้
หาและเพื่อการสาธิ ตต่าง ๆ
สามารถดาเนินการได้ โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้ รับการอนุมตั ิ จากผู้จดั งานแล้ วเท่านัน้ โดยผู้ออกงานแสดงสินค้ าเพียงส่ง
แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การไฟฟ้าตามความต้ องการใช้ งานของท่านมายังบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด พร้ อมชาระเงิน
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ ผ้ แู สดงสินค้ าต่อไฟสาหรั บสินค้ าจัดแสดงหรื ออุปกรณ์ให้ แสง
สว่างเข้ ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีที่มีการ
ต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้ าต้ องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียด
อื่นๆ มายังผู้จดั งานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิตามรายการ
ดังนี ้
3.3.1 ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมา
3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้ าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรื ออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
3.3.5 แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การไฟฟ้า
3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้ าทางานได้ ที่สานักงานบริ หารงานแสดงสินค้ าของผู้
จัดงานที่แสดงสินค้ าในบริ เวณนัน้ ๆ
ในคูหาพิเศษหรื อพื ้นที่เปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ าจะต้ องสัง่ จองไฟฟ้าทัง้ 2 ระบบคือ
1.ไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
2.ไฟฟ้าสาหรับดวงไฟแสงสว่าง
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการ โดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั งาน จะต้ องได้ รับการตรวจสอบจากบริ ษัท เอ็กซ์โป
ซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่สงั่ จองบริ การด้ านไฟฟ้ากับบริ ษัท เอ็กซ์ โปซิชั่น เทคโนโลยี จากัด จะมีสิทธิ์ ได้ รับบริ การตามลาดับ
ก่อนหลัง
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรับแต่งใด ๆ , การใช้ อปุ กรณ์ ต่อไฟฟ้าเต้ าเสียบหลายทาง , หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้ รับ
อนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.8 ไม่อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริ บ ยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจจะก่อให้ เกิด
อันตรายหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้ องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้ น
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4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้ องใช้ ขนาดสายไฟให้ เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้ องเดินระบบกราวด์ ทุกจุด หากตรวจสอบ
พบการใช้ สายไฟฟ้าไม่ได้ ขนาดตามมาตรฐาน หรื อการติดตังที
้ ่บริ ษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชัว่ คราว จนกว่าจะได้ รับการแก้ ไขให้ ได้ ตามาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ อีกครัง้
ขนาดสายไฟที่ได้ มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์ มีดงั นี ้
ขนาดเบรกเกอร์
ขนาดสายไฟที่ใช้ ตามมาตรฐาน
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. อนุญาตให้ ใช้ กบั 1 วงจรย่อยเท่านัน้ หากผู้แสดงงานต้ องการใช้ มากกว่า 1 วงจรย่อย
ต้ องทาการติดตังตู
้ ้ โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้ กบั วงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตังตู
้ ้ โหลด
ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้า จนกว่าจะมีการติดตังเรี
้ ยบร้ อย จึงจะปล่อยกระแสไฟให้ ตามปกติ และการ
เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ ากับเบรกเกอร์ ของบริ ษัทฯ ให้ ทาการเชื่อมต่อด้ วยหางปลา (Ring Terminals) เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ สาย
เปลือยเข้ ากับเบรกเกอร์ โดยตรง
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ท่ ีกาหนดเหล่ านี ม้ ีผ ลให้ ตัวแทนที่ได้ รับอานาจหน้ าที่ สามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ ทันทีและบริ ษัทฯ
จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ า ของราคาค่ าอุปกรณ์ นัน้ ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้ า
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