
U-SMD Co.,Ltd
The Switchboards you can trust.

We design and assembly electrical switchboards

• MODULAR AND TYPE TESTED SWITCHBOARD

• MV / LV LOCAL SWITCHBOARD INDOOR AND OUTDOOR TYPE

• RATED CURRENT OR MAIN BUSBAR IS UP TO 6300A

• UP TO FORM 4B AND IP 55

• MAIN DISTRIBUTIONBOARD (MDB)

• CAPACITOR PANEL AND SOFT START / VSD PANEL





At present, the electrical energy is the 
most important energy for daily life, including 
for both private sector, government sector, and 
living accommodation as well. The most 
necessary device, which acts as a center for 
receiving and distributing the electrical current 
and acting on controlling the low electrical 
voltage. That is a Switchboard.

The switchboard enclosure (box) is a low 
electrical voltage control device, functioning 
on receiving and distribution of electrical 
energy. For the switchboard in modular system 
is an independent device to be selected for 
application inside the enclosure, including the 
assembling of the enclosure of the knock-down 
system. It can be assembled into a module of 
different sizes and it is ans easily-portable one.

With being the Professional manufacturer 
on the switchboard, the products under the 
U-SMD trademark are therefore the highly – 
standardized goods of international and 
universal levels, has passed the certification of 
the universal standardization institutes on the 
effectiveness and production. The company has 
been well know and recognized by leading 
agencies of both government sector and private 
sector, as the switchboard manufacturer of high 
standard and effectiveness, including the good 
services have been provided by us continually.

U-SMD Company Limited is now ready 
to introduce the Switchboard Products of 
international level, made by Thai to fulfill the 
customers’ requirement, Together with the 
increase of distribution outlets to international 
markets, in parallel with the continuous 
development of the goods.

ปัจจุบันพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานทีส่�าคญัอย่างมาก
ในชวิีตประจ�าวัน ทัง้ในภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมรวม
ถงึภายในทีพ่กัอาศยัต่างๆ ซึง่อปุกรณ์ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ท�า
หน้าท่ีเป็นศนูย์รวมการรับจ่ายพลงังานไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็น
อุปกรณ์ตัวแรกที่รับกระแสไฟฟ้าและท�าหน้าที่ในการ
ควบคุมไฟฟ้าแรงดนัต�า่ น่ันคอื สวิทซ์บอร์ด

ตู้สวิทซ์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้าแรงดัน
ต�่ามีหน้าที่ในการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าส�าหรับสวิทซ์
บอร์ดในระบบโมดูลาร์เป็นตู ้สวิทซ์บอร์ดที่มีความเป็น
อิสระในอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้ภายในตู้รวมทั้งการประกอบ
ตู้ในระบบ Knock-Down สามารถประกอบขึ้นเป็นโมดูลที่
มีขนาดแตกต่างกันได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องตู้สวิทซ์บอร์ด จึง
ท�าให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า U-SMD เป็น
สินค้าที่ดีมีมาตรฐานสูงในระดับประเทศและในระดับ
สากล ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากล
ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและเรื่องการผลิต บริษัทมีชื่อเสียง
และเป็นท่ีรู ้จักในการยอมรับท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนชั้นน�าของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตตู้สวิทซ์
บอร์ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งเป็นผู ้
ให้บริการที่ดีมาโดยตลอด

ปัจจุบัน บริษัท ยู-เอสเอ็มดี จ�ากัด พร้อมที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อรองรับความ
ต้องการระดับสากล เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสู่ตลาดต่าง
ประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ด้านการผลิตและประสิทธิภาพอีกทั้งการใช้บริการที่ดีต่อ
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง

About U-SMD CO.,LTD.
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Working Procedure
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Engineering Department
Design & Cost estimates
การออกแบบและการประมาณราคา

Switchboard design and costing are fully 
computerized, our state of the art CAD/CAM 
station with its intergrated costing software give 
us the ability to undertake a project to from the 
intial design stage, and produce generate cost 
estimate at the same time.

The U-SMD switchboard is of self contain 
floor mounted modular construction, suitable for 
both top and bottom cable connection.The 
feature KNOCK DOWN construction 
construction consist of different moduled. The 
System can be delivered in kit from ready for 
assembly, this minimizing handling and 
accessibility Problems.

ตู้สวทิซ์บอร์ดของเราออกแบบด้วยระบบคอมพวิเตอร์
ทั้งหมด โดยใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAM เช่น SolidWork 
และ Zwcad ในการออกแบบ ซึ่งมีมาตรฐานในการ
ออกแบบเป็นแบบโมดลู่า ท�าให้การประเมนิราคาไม่ซบัซ้อน  
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นย�า 
และรวดเร็ว

ในแผนกประเมนิราคาและออกแบบ มวีศิวกรประจ�า
มากกว่า 15 คน ซึง่วศิวกรทุกคนล้วนมีประการณ์ในการ
ออกแบบสวทิซ์บอร์ดไฟฟ้าและการใช้งานซอฟแวร์ CAD/
CAM เป็นอย่างด ีเราสามารถออกแบบและผลติสวิทซ์บอร์ด
ทกุประเภทตัง้แต่ Main Distribution Board, Motor 
Control Center fixed and withdrawable type, 
outdoor enclosure จนถงึ wall mounting panel.
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Assembly Line

เรามีพื้นที่ 5000 ตารางเมตร ส�าหรับใช้ในการ
ประกอบสวิทซ์บอร์ดทุกประเภท โดย U-SMD ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดงันัน้จงึมัน่ใจได้ว่า
ขั้นตอนการออกแบบและผลิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด

เครื่องจักรและเครื่องมือทุกประเภทจะผ่านการ
สอบเทียบ เพือ่รบัประกนั คุณภาพในการผลติ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล พนกังานทกุคนจะได้รบัการฝึกอบรมอย่าง
สม�า่เสมอเพือ่ให้มทีกัษะในการประกอบตูอ้ย่างมอือาชีพ

We have space 5,000 square meters for 
final assembly. Our manufacturing are 
certified ISO 9001:2008 to ensure that we 
have highest efficiency in Design and 
assembly process

All machines and tools are calibrated 
to guarantee quality of assembly process. 
All employees have been trained to be 
professional switchboard maker.
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Quality Control

สวิทซ์บอร์ดทุกตู้ต้องผ่านการทดสอบ
ดังนี้ 
1. ตรวจสอบระหว่างผลติ

ตรวจข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผลิตและ
แก้ไขก่อนทีจ่ะถงึขัน้ตอนการตรวจสอบขัน้สดุท้าย
2. การตรวจสอบก่อนขัน้สดุท้าย

2.1 ทดสอบการท�างานของอปุกรณ์ไฟฟ้า :
เป็นการทดสอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในสวิทซ์
บอร์ดท�างานถกูต้องตามฟังก์ชนัทีก่�าหนด

2.2 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของโครงสร้าง :
เป็นการตรวจสอบโครงสร้างทางกลของสวิทซ์บอร์ด 
ว่า ได้ประกอบขึน้ถกูต้องตามข้อก�าหนดของลกูค้า

2.3 ทดสอบคณุสมบตัทิางไฟฟ้าของสวิทซ์บอร์ด :
เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าสวิทซบ์อร์ด
ว่าถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าสวทิซ์บอร์ด

Routine test must be carried out 
on switchboard
1) In Process Inspection

To eliminate non conformities earlier 
stage before final inspection
2) Final Inspection

2.1) Function Test
To make sure all electrical functions 
work properly
2.2) Construction (IP and Form of 
separation, Etc)
To make sure mechanical assembly are 
respected with customer requirement
2.3) Performance Test
(Insulation resistance and Dielectric 
test) To make sure end-user will safe 
when switchboard is in operation
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Services
• ทีมงานเซอร์วิสพร้อมให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง

• อุปกรณ์และเครื่องมือส�าหรับการทดสอบครบครัน

• สามารถให้บริการ ดูแล MV equipment ในสถานี

  ไฟฟ้าย่อย และ LV Switchgears

Services
 • Service team is ready serve customer 24 
Hours

• All necessary testers and tools are available

• Capable to service MV Equipment in 
substation and LV switchgear

โดยมีขอบข่ายการบริการดังนี้

The scope of work are as follows:

• Preventive Maintenance

• Predictive Maintenance

• Overhaul and Repair

• Install and Commissioning

• Test and Calibration

Hotline 24 Hours
Service Number  +66 85 660 6497
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Test equipment

3 Phase Relays Test Set
• Distance Relay Testing
• Generator Protection Relay 
 Testing
• Differential Relay Testing
• Motor Protection Relay 
 Testing
• Over Current Relay Testing
• Voltage Relay Testing
• Directional Relay Testing
• Reverse Power Relay 
 Testing

Full Function Test Kit
• Test trip unit air circuit 
 breaker

0-10000Vdc 
Insulation Tester
• Insulation Resistance 
 Measurement

Low Resistance Meter
• Winding Resistance 
 Measurement

Turn Ratio Test Set
• Transformer Ratio 
 Measurement
• CT. Current Ratio 
 Measurement
• PT. Voltage Ratio 
 Measurement

Earth Tester Meter
• Grounding System 
 Measurement
• Ground Continuity 
 Measurement
• Soil Resistance Measurement

Breaker Analyzer
Test Set
• Speed Contact Measurement
• Contact Resistance 
 Measurement
• Current Measurement

Thermal Image Meter
• Thermo graphic inspection

9



Products

The switchboard designed by the 
application of engineering data for obtaining 
the outcome of the switchboard enclosure to 
meet the customers’ requirement, and in 
compliance with the universal standards 
specified by customers. The production and 
quality assurance processes have been set up in 
accordance with the quality system, which is 
obviously asserted by the certificate of ISO 
9001:2008 from the institute of Intertek 

      ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้รับการออกแบบ โดยใช้
ข้อมูลอ้างอิงทางด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ตู้สวิทซ์บอร์ดที่
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่ก�าหนดโดยลูกค้าขบวนการผลิต
และตรวจสอบคุณภาพของตู้สวิทซ์บอร์ดถูกก�าหนดให้
เป็นไปตามระบบคุณภาพที่ได้รับรองประกาศนียบัตร 
ISO 9001:2008 จากสถาบัน Intertek

Non Type-Tested Local Design
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Switchboard TIS 1436-2540 (มอก.)

     The switchboard with the identification 
of TIS (Thai Industry Standard) MorOorKor 
1436-2540, appearing on the products under 
the specifications of the said switchboard to be 
assembled in accordance with the Type-Tested 
prototype switchboard, in the conformity with 
both IEC 60439-1 standard, and the production 
process and the quality assurance, which passed 
the audit and certification of Thai Industry 
Standard (TIS)

     This type of switchboard shell be 
subject to the quality examination from the 
Office of Industry Standard regularly to assure 
the compliance with the specified provisions.

ตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.1436-2540 บนผลิตภัณฑ์ ภายใต้
ข้อก�าหนดที่ตู้สวิทซ์บอร์ดดังกล่าว ต้องประกอบขึ้น
ตามสวิทซ์บอร์ดต้นแบบทีผ่่านการทดสอบ Type-Tested 
ครบท้ังหมดตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และกระบวนการ
ผลิต และการควบคุมคุณภาพได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตู้สวิทซ์บอร์ดของเราได้รับ
อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม
รายแรกของประเทศไทยตู้สวิทซ์บอร์ดประเภทนี้จะได้
รับการตรวจสอบคุณภาพจากส�านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ตามข้อก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
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Blokset Type Tested Switchboard

U-SMD signed Blokset license with Schneider 
Electric since 2004. Blokset has all type of electrical 
applications such as Main Distribution Board, ,Power 
Factor Correction, Motor Control Center withdrawable 
type and fixed type

The said switchboard enclosure has been passed 
under the Type-Tested, IEC 60439-1 of all steps of 
production process and quality control in compliance 
with the provisions of Schneider in all respects, this is 
to quarantine the quality of the switchboard to be 
equivalent to Blokset Switchboard manufactured by 
Schneider it self.

U-SMD ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ชไนเดอร์ อิเลคทริค ใน
การประกอบและจ�าหน่าย Blokset type tested switchboard 
ตั้งแต่ปี พศ. 2547

Blokset มีสวิทซ์บอร์ดครบส�าหรับทุกประเภทการใช้งาน 
ตั้งแต่ Main Distribution Board, Power Factor Correction, 
Motor Control Center withdrawable type and fixed 
type

โดยตูส้วทิซ์บอร์ดดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 60439-1 ดังนัน้กระบวนการผลติ และการควบคมุคุณภาพ 
ของ Blokset จะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ Schneider ทกุ
ประการ เพือ่เป็นการรบัประกนัคณุภาพของ “Blokset” ว่าจะมี
มาตรฐานการผลิตเดยีวกันกบั Schneider

12



Blokset General Characteristics

Blokset D
• Power distribution

Blokset MS
• Variable speed drives
• Soft starters

Blokset MF
• Variable speed drives
• Soft starters

Blokset DC
• Variable speed drives
• Soft starters

Blokset MW
• Withdrawable motor control 

center (MCC & iMCC)
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General Specification : Form of 
separation according to IEC 61439
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General Specification : IP

Degree of protection (Clause No.8.2 of IEC 61439-1 )
The degree of protection is indicated by IP (Ingress protection) code according to IEC 60529. 

The IP Code defines the extent to which persons are protected against contact with hazardous parts 
within the assembly.

The IP is a measure for this degree of protection denoted in two 
digits:

• First digit for protection against solid objects.
• Second digit for protection against water ingress.
The Degree of protection of an enclosed assembly should be at least IP2X after installation. 

For outdoor use the degree of protection should be at least IPX3.
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Catalogue  Wireway  UWS System

Standard Materials: 
Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8  - 1.0 mm.
Finishing :
Epoxy Powder Painted (RAL9002)
Application: 
In door installation for :-
Houses run of control cable and power cable
Used for cable and wire junction,
distribution and termination

Wireway รุ่น  U-WW
ออกแบบด้วยระบบ  CAD/CAM 
ผลิต ตัดพับ ขึ้นรูปด้วย CNC 
มีทั้งหมด 16 ขนาด ความยาว 4 ฟุต หรือ 1220 มิลลิเมตร
แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว 
เหมาะกับงานติดตั้งภายในอาคาร

รับงานสั่งผลิตงานพิเศษ 
เหล็กแผ่นขาวขนาดความหนา 1.0/1.2/1.6/2.0mm
Hot Dip Galvanized sheet / Stainless steel

วัสดุในการผลิต : 
เหล็กแผ่นขาวขนาดความหนา  0.8  - 1.0 mm.

การพ่นสี :
Epoxy Powder Painted (RAL9002)

การใช้งาน: 
รางสายติดตั้งภายในอาคาร เพื่อการ เดินสาย cable 
กระจายไปยังจุดต่อต่างๆ

ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์

สามทางไวร์เวย์

ข้อรับรางไวร์เวย์

ข้อAต่อตรงรางไวร์เวย์

ข้องอเปิดบน

สี่ทางไวร์เวย์

ข้องอเปิดใน ข้องอเปิดนอก

แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์
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Project References

ข้อรับรางไวร์เวย์

ข้อAต่อตรงรางไวร์เวย์
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Project References
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Project References
Hospital
• Bangkok China Town
• Nongjok Hospital
• Patumthani Hospital
• Rama Hospital
• Samitivej Hospital Thonburi
• Siriraj Hospital
• Taksin Hospital
• Wat Rai King Hospital

Residential
• 23 Degree Khao Yai
• Centric Tivanon
• Chamboard Residence  Khao Yai
• D Condo Khanchanavanit Hatyai
• D Condo Kiang Fah Hua Hin
• FUSE Chan-Sathorn
• IVY Ampio Ratchada
• Prima Ring Rama III
• Rhythm Sathorn 21
• Rhythm Aree
• The President Sathorn-Ratchaphruek
• The Privacy Rawadee
• The Pixel Condominium Phuket
• The Room Wong Wien Yai
• The Crest Sukumvit 34
• The Crest Hua Hin
• Tidy Deluxe Condominium
• U Delight Pattanakarn

Energy and Infrastructure
• AT Bio Power Plant
• Chaingmai International Airport
• GSC Solar farm (IRPC Rayong)
• Kang Koi Power Plant
• Phuket International Airport
• SBK-8 Pump station MWA
• Songkhla Power Plant
• Thai Airways International PCL

Office and Commercial Building
• Bank of Thailand
• BIG C Super Center
• ITMX Data Center
• King Palace Pak-panang
• Makro
• Tesco Lotus
• Top Supermarket
• Parliament House of Thailand
• Provincial Hall Khon Kaen
• Provincial Hall Mukdahan
• SB Design Center Ratchaphruek
• Sport Center Chaloemphrakiat 84 Phansa  Bangbon
• Siam Cement Group-SCG Office Bangsue

Hotel
• Alila Hotel Phuket
• Ambassador Hotel Pattaya
• Best Western Phuket
• Central Krabi Bay Resort
• Hyatt Spa Huahin Hotel
• Kamalaya Kho Samui
• Pennsylvania Hotel Pattaya
• Siam@Pattaya Hotel
• Sheraton Hua-Hin Resort
• The Terrace

Food and Beverage
• Advance Agro PCL
• Betrago
• Dutch Mill
• Dairy Plus
• Kasetphand Industry Co.,Ltd
• Mitphol PCL
• Siam Marine Frozen

Education
• Chulalongkorn University
• Chiang Rai Rajabhat University
• Khon Kaen University
• Mahidol University
• Rangsit University
• suan sunandha rajabhat university
• Sukhothai Thammathirat Open university
• Suranaree university of Technology
• Thepsatri Rajabhat University (Lopburi)

Industry
• Asia (Suwanaphoom) Industrial Estate
• Asia Craft Paper
• Basell Advanced Polyolefins (Thailand) Co., Ltd.
• Celestica
• G Steel
• Hitachi Asia
• HMC Polymer
• IRPC
• Indorama Polyester Nakhon Pathom
• PTT PCL
• Seagate Technologies
• Siam City Cement PCL
• Siam Michelin
• Siam Steel
• TPI
• Thainox Steel
• Thai Kraft Paper Industry
• Thai Tank Terminal
• Toshiba Factory
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U-SMD Co.,Ltd
140 Moo 3, Kharerai road, Krathumbaen, Samutsakorn 74110

Tel: +66 (0)34 447 360-3, +66(0)89 919 6207-8 (Auto)
Fax : +66(0)34 447 364-5

Services Hotline : +66(0)85 660 6497
Email : marketing@u-smd.com , sales@u-smd.com

Website : www.u-smd.com
Customer Care Center : +66 (0)34 447 360-3 Ext.(0)


