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หลักสูตร 

การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน 

(Basic Fire Fighting Training) 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 



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 



แผนกำรฝึกอบรม Public Training หลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น” ประจ ำปี 2566 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ำกัด :: โทรศัพท์ 02 328 2110 :: 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าลงทะเบยีน 2,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าบรกิารฝึกอบรม 1,500 บาท ค่าอาหารและสถานที ่500 บาท 
(รวมค่าอุปกรณ์, ค่าเอกสารการอบรม วฒุบิตัรการฝึกอบรม และ อาหารกลางวนั และ อาหารว่าง) 

• ค่าลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมื่อสมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุ่น/หลกัสตูร หรอื ผูท้ีส่มคัรพรอ้มหลกัสตูรอบัอากาศ 

• จ านวนผูเ้ขา้อบรมไม่เกนิ 60 คนต่อรุ่น  

• กรุณาส ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจา่ยสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ราคาปกติ ท่านละ 2,000 140 60 2,080 2,140 
 ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 
หรอืผูท่ี้สมคัรพรอ้มหลกัสูตรอบัอากาศ 

1,800 126 54 1,872 1,926 

หลกัสตูร มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

หลกัสตูร 
ดบัเพลิงขัน้ต้น 

(1วนั) 

6 ม.ิย. 
12 ม.ิย. 
26 ม.ิย. 

3 ก.ค. 
10 ก.ค. 
18 ก.ค. 
31 ก.ค. 

14 ส.ค. 
21 ส.ค. 
28 ส.ค. 

4 ก.ย. 
18 ก.ย. 
25 ก.ย. 

2 ต.ค. 
17 ต.ค. 
30 ต.ค. 

6 พ.ย. 
13 พ.ย. 
21 พ.ย. 

4 ธ.ค. 
11 ธ.ค. 
18 ธ.ค. 

สถานท่ีฝึกอบรม : ศนูยฝึ์กอบรม เทรนเนอร ์อิน ไทย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม. 
กรณุาส ารองท่ีนัง่ล่วงหน้าท่ี 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com 

อตัราค่าลงทะเบยีนอบรม 

update: 12/05/2023 



บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ำกัด :: โทร. 02 328 2110 

ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “การดบัเพลิงขัน้ต้น” 

ใบลงทะเบยีนเข้าอบรม 

รายช่ือผู้เข้าอบรม 

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

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

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

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  ส านกังานใหญ่   (    ) สาขาล าดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัส าหรบัออกใบก ากบัภาษี 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจา่ยสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ราคาปกติ ท่านละ 2,000 140 60 2,080 2,140 
 ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 
หรอืผูท่ี้สมคัรพรอ้มหลกัสูตรอบัอากาศ 

1,800 126 54 1,872 1,926 

วิธีการช าระเงิน:   

• ช าระเงนิสด หรอื สัง่จ่ายเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

      หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

     เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั      

• กรุณาหกั ณ ทีจ่่าย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (ส านกังานใหญ่) 

      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
      2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
• กรณีช าระเงนิล่วงหนา กรุณา Fax ส าเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  
• กรุณาน าเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัอบรม 
• กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเขาอบรมกรุณาแจง้ล่วงหนา 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 100% ของค่าอบรม 
• ค่าอบรม สามารถน าไปลดหย่อนภาษ ีได ้200% 

อตัราค่าลงทะเบยีนอบรม 

ล าดบั ค าน าหน้า - ช่ือ - นามสกลุ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ำกัด :: โทร. 02 328 2110 






