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หลักสูตร 

การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน 

(Basic Fire Fighting Training) 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 



อบรม 
ดับเพลงิขั้นต้น 

(ตามกฎหมาย) 

ผู้เฝ้าระวงัไฟ 
(Fire Watch) 
ได้ 2 วุฒิบตัร 

ดับเพลงิ+fire watch 

ทมีดับเพลงิ 
สถานประกอบการ 
(ฝึกใช้สาย+SCBA) 

การจัดทาํแผนป้องกนั 
และระงบัอคัคภีัย 
ตามกม.อคัคภีัย  

การระงับเหตุสารเคมี 
(Chemical Spill Control) 

(2วนั) 

บุคลากรเฉพาะ 
วตัถุอนัตราย (บฉ.) 
เพื่อเตรียมตวัสอบ 

(2 วนั) 

การปฐมพยาบาล 
และ CPR & AED 

กมุภาพนัธ์ 17 ก.พ. 17 - 18 ก.พ. 10 ก.พ. 13 - 14 ก.พ. 6 ก.พ. 

มีนาคม 17 มี.ค. 25 มี.ค. 10 - 11 มี.ค. 13 - 14 มี.ค. 6 มี.ค. 

เมษายน 3 เม.ย. 

พฤษภาคม 19 พ.ค. 19 - 20 พ.ค. 25 พ.ค. 22 - 23 พ.ค. 2 พ.ค. 

มิถุนายน 16 มิ.ย. 3 มิ.ย. 9 - 10 มิ.ย. 19 -  20มิ.ย. 2 มิ.ย. 

กรกฎาคม 28 ก.ค. 28 - 29 ก.ค. 17 -  18ก.ค. 7 ก.ค. 

สิงหาคม 18 ส.ค. 2 ส.ค. 28 - 29 ส.ค. 4 ส.ค. 

กนัยายน 15 ก.ย. 15 - 16 ก.ย. 2 ก.ย. 8 - 9 ก.ย. 25 - 26 ก.ย. 4 ก.ย. 

ตุลาคม 13 ต.ค. 26 - 27 ต.ค. 6 ต.ค. 

พฤศจิกายน 20 - 21 พ.ย. 6 พ.ย. 

ธันวาคม 1 ธ.ค. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท / ท่าน 5,000 บาท / ท่าน 5,000 บาท / ท่าน 2,000 บาท / ท่าน 5,000 บาท / ท่าน 4,000 บาท / ท่าน 2,500 บาท / ท่าน 

สมัคร 3 คน* 1,800 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 1,800 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 3,500 บาท / ท่าน 2,000 บาท / ท่าน 

สถานทีอ่บรม:  ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เทรนเนอร์ อนิ ไทย จํากดั (ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 สวนหลวง ร.9 ประเวศ กทม.) 

บรษิทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากดั  :: 02 328 2110 :: training@trainerinthai.com :: www.trainerinthai.com 

หมายเหต ุ - อตัราคา่ลงทะเบยีน รวมเอกสารอบรม วทิยากร อุปกรณ์ อาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ วุฒบิตัร (ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7%) 

- คา่ลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร  (หลกัสตูรดบัเพลงิ ประกอบดว้ย คา่อบรม 1,500 บาท และคา่อาหารและอุปกรณ์ 500 บาท) 

แผนการอบรม Public Training 2560 กลุ่มหลกัสตูร สารเคมี, อคัคีภยั และ การปฐมพยาบาล



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น”

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ราคาปกติ ท่านละ 2,000 140 60 2,080 2,140 
ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 1,800 126 54 1,872 1,926 

วิธีการชาํระเงิน:  

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.)

      หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์

    เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั  

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
     2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 

 กรณีชาํระเงนิล่วงหนา กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160
 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเข าอบรมกรณุาแจง้ลว่งหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระ 100% ของคา่อบรม
 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% (ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด)

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1. 

2. 

4. 

3. 

5. 

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

หลกัการและเหตผุล 

 อคัคภียั  หรอื เพลงิไหม ้เป็นภยัทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมหาศาล ทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิ อยา่งไรกต็าม
เราสามารถหลกีเลีย่ง หรอื ลดความรนุแรงจากอคัคภียัลงได ้หากเรามคีวามรูใ้นการป้องกนัและระงบัอคัคภียั  

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 จงึกาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของจาํนวนลกูจา้งในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกจิการรบัการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ 

วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูเ้ขา้ใจในหลกัการของไฟ สาเหตุของเพลงิไหม ้ และวธิกีารป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัอยา่งถูกตอ้งถูกวธิ ี

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะในการใชเ้ครือ่งดบัเพลงิได ้ และสามารถเขา้ระงบัเหตุอคัคภียัเบือ้งตน้ได้
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมทีศันคตทิีด่ใีนการรว่มมอืป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ

เป้าหมายของการอบรม  

 การอบรมจะเป็นฝึกอบรมใหพ้นกังานสามารถดบัเพลงิขัน้ตน้ได ้โดยจะสามารถใชเ้ครือ่งดบัเพลงิ หรอื อุปกรณ์
ดบัเพลงิ เขา้ทาํการระงบัอคัคภียั ตัง้แต่เริม่เหน็เปลวไฟ จนถงึ 5 นาทแีรกของการเกดิเพลงิไหม ้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  

 ระยะเวลา 1 วนั ( ภาคทฤษฎ ี3 ชัว่โมง ภาคปฏบิตั ิ3 ชัว่โมง ) 

จาํนวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการอบรมรุน่ละไมเ่กนิ 60 คน 

วิทยากรและครฝึูก 

ทมีงานวทิยากร และ ครฝึูก ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน  

การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

กาํหนดการอบรม 

08.30 - 08.45 ลงทะเบยีนเขา้อบรม 

08.45 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

09.00 - 12.15  อบรมดบัเพลิงขัน้ต้น ภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) ทีห่อ้งฝึกอบรม 

(1) ทฤษฎกีารเกดิเพลงิไหม ้

(2) การแบ่งประเภทของเพลงิ และวธิกีารดบัเพลงิประเภทต่าง ๆ 

(3) จติวทิยาเมือ่เกดิอคัคภียั 

(4) การป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการตดิไฟ 

(5) เครือ่งดบัเพลงิชนิดต่าง ๆ 

(6) วธิกีารใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ 

(7) แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

(8) การจดัระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั การประยกุตใ์ชร้ะบบและ 
อุปกรณ์ทีม่อียูใ่นสถานประกอบกจิการ 

12.15 - 12.30 ทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) 

12.30 - 13.30 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.30 - 16.30  อบรมดบัเพลิงขัน้ต้น ภาคปฏิบติั (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) ทีล่านฝึกปฏบิตั ิ

(1) ฝึกดบัเพลงิประเภท เอ  

(2) ฝึกดบัเพลงิประเภท บ ี 

(3) ฝึกดบัเพลงิประเภท ซ ี 

(4) ฝึกดบัเพลงิโดยใชส้ายฉีดน้ําดบัเพลงิ 

(5) ฝึกใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 

หมายเหต ุ

 - พกัรบัประทาน อาหารวา่งเวลา 10.30 - 10.45 น. 

การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

บรรยากาศการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น 

ช่วงเช้า การอบรมภาคทฤษฎภีายในหอ้งเรยีน  ใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมในลกัษณะบรูณาการ และ เน้นใหผู้เ้รยีน 
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ดว้ยอุปกรณ์จาํลอง และอุปกรณ์สาธติต่าง ๆ เชน่ ตูจ้าํลองการเกดิควนั เป็นตน้ 

ช่วงบา่ย การอบรมภาคปฏบิตั ิ โดยใหผู้อ้บรมไดฝึ้กปฏบิตักิารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ และฝึกปฏบิตักิารดบัไฟ 
ประเภทต่างๆ ภายใตก้ารควบคุมดแูลอยา่งใกลช้ดิจากทมีครฝึูกเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 

การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

รายละเอียดการฝึกปฏิบติั “การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น” 

1. การฝึกดบัเพลิงประเภท A

ฝึกดบัเพลงิประเภทไมแ้ละกระดาษ  

ดว้ยถงัดบัเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดนั 

2. การฝึกดบัเพลิงประเภท B

สาธติการดบัเพลงิทีเ่กดิจากน้ํามนั ดว้ยถงัดบัเพลงิชนิดโฟม 

ฝึกดบัเพลงิทีเ่กดิจากก๊าส ดว้ย ถาดฝึกดบัเพลิงแบบไร้ควนั และ ถงัดบัเพลิงชนิด CO2 

3. การฝึกดบัเพลิงประเภท C

ฝึกดบัเพลงิจากชุดอุปกณ์ไฟฟ้าทีม่กีระแสไฟฟ้าไหลจรงิ 

4. ฝึกดบัเพลิงโดยใช้สายฉีดน้ําดบัเพลิง

เรยีนรูก้ารใชส้ายดบัเพลงิ และ การใชส้ญัญาณมอื 

5. ฝึกใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล

ฝึกการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ    ไดแ้ก่ หมวกดบัเพลงิ เสือ้คลุม ถุงมอื และรองเทา้ดบั 

การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น ฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 

บรษิทั เทรนเนอรอ์นิไทย จาํกดั ไดร้บัอนุญาต จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
หน่วยฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ เลขท่ีใบอนุญาต ดพต. 018 
หน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลงิและซอ้มอยพยหนีไฟ เลขท่ีใบอนุญาต ดพฝ. 019  

ใบอนุญาตขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดบัเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟ 

และ หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

ลกูค้าท่ีเคยใช้บริการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ: 

ลกูค้าท่ีใช้บริการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น  

และ ฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๕๕ 


