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หลักสูตร

การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
(Basic Fire Fighting Training)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมการทํางานในทีอ่ บ
ั อากาศ เลขที่ อ. 60-002
หนวยฝกอบรมการดับเพลิงขัน
้ ตน เลขที่ ดพต. 018
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและซอมอยพยหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค
่ วามปลอดภัยในการทํางาน เลขที่ จป. 61-028

การฝึ กอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
อัคคีภยั หรือ เพลิงไหม้ เป็ นภัยทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม
เราสามารถหลีกเลีย่ ง หรือ ลดความรุนแรงจากอัคคีภยั ลงได้ หากเรามีความรูใ้ นการป้องกันและระงับอัคคีภยั
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555 จึงกําหนดให้นายจ้างจัดให้ลกู จ้างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
วัตถุประสงค์






เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูเ้ ข้าใจในหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธกี ารป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั อย่างถูกต้องถูกวิธี
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะในการใช้เครือ่ งดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอคั คีภยั เบือ้ งต้นได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทศั นคติทด่ี ใี นการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ

เป้ าหมายของการอบรม
การอบรมจะเป็ นฝึ กอบรมให้พนักงานสามารถดับเพลิงขัน้ ต้นได้ โดยจะสามารถใช้เครือ่ งดับเพลิง หรือ อุปกรณ์
ดับเพลิง เข้าทําการระงับอัคคีภยั ตัง้ แต่เริม่ เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาทีแรกของการเกิดเพลิงไหม้
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลา 1 วัน ( ภาคทฤษฎี 3 ชัวโมง
่ ภาคปฏิบตั ิ 3 ชัวโมง
่ )
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมรุน่ ละไม่เกิน 60 คน
วิ ทยากรและครูฝึก
ทีมงานวิทยากร และ ครูฝึก ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงแรงงาน

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

การฝึ กอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๕๕

กําหนดการอบรม
08.30 - 08.45

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.45 - 09.00

ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

09.00 - 12.15

อบรมดับเพลิ งขัน้ ต้น ภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชัวโมง)
่
ทีห่ อ้ งฝึ กอบรม
(1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
(2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธกี ารดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
(3) จิตวิทยาเมือ่ เกิดอัคคีภยั
(4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ
(5) เครือ่ งดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
(6) วิธกี ารใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีใ่ ช้ในการดับเพลิง
(7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
(8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั การประยุกต์ใช้ระบบและ
อุปกรณ์ทม่ี อี ยูใ่ นสถานประกอบกิจการ

12.15 - 12.30

ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

12.30 - 13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30

อบรมดับเพลิ งขัน้ ต้น ภาคปฏิ บตั ิ (ระยะเวลา 3 ชัวโมง)
่
ทีล่ านฝึ กปฏิบตั ิ
(1) ฝึ กดับเพลิงประเภท เอ
(2) ฝึ กดับเพลิงประเภท บี
(3) ฝึ กดับเพลิงประเภท ซี
(4) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิง
(5) ฝึ กใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมายเหตุ
- พักรับประทาน อาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น.

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

แผนการฝกอบรม Public Training หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นตน” ประจําป 2564
ตารางการฝึ กอบรม ปี 2564
เมษายน

21 เม.ย.

กันยายน

15 ก.ย.
28 ก.ย.

พฤษภาคม

12 พ.ค.
27 พ.ค.

ตุลาคม

14 ต.ค.
27 ต.ค.

9 มิ.ย.
28 มิ.ย.
12 ก.ค.
29 ก.ค.
11 ส.ค.
30 ส.ค.

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
ค่าลงทะเบียน

ราคาปกติ ท่านละ
ราคาพิ เศษ สมัคร 3 ท่านขึน้ ไป ท่านละ
หรือผูท้ ี่สมัครพร้อมหลักสูตรอับอากาศ

พฤศจิกายน
ธันวาคม

10 พ.ย.
24 พ.ย.
7 ธ.ค.
23 ธ.ค.

ศูนย์ฝึกอบรม
เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 30 ประเวศ กทม.)

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

140

60

2,080

2,140

126

54

1,872

1,926

ค่าอบรม

+ Vat 7%

2,000
1,800

หมายเหตุ






อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการฝึกอบรม 1,500 บาท ค่าอาหารและสถานที่ 500 บาท
(รวมค่าอุปกรณ์, ค่าเอกสารการอบรม วุฒบิ ตั รการฝึกอบรม และ อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)
ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 3 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร หรือ ผูท้ ส่ี มัครพร้อมหลักสูตรอับอากาศ
จํานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 60 คนต่อรุน่
กรุณาสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 ::

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้น”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่อบรม …………………………………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม

+ Vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ ท่านละ 2,000
140
60
2,080
ราคาพิ เศษ สมัคร 3 ท่านขึน้ ไป ท่านละ
1,800
126
54
1,872
หรือผูท้ ี่สมัครพร้อมหลักสูตรอับอากาศ
วิ ธีการชําระเงิ น:
 ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด
 กรุณาหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250
 กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
 กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน
้ จะต้องชําระ 100% ของค่าอบรม
 ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%

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

2,140
1,926

