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FIRE TRAINING

Imperial Fire Training
หนวยฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนและฝกซอมอพยพหนีไฟ อิมพีเรียล

ไดรับใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ทีมครูฝกที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ

การเรียนรูจากประสบการณจริงดัวยอุปกรณที่ทันสมัยและการสาธิตตางๆ

การประยุกตใชแผนปองกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมในแตละสถานประกอบการ

เนนความปลอดภัยสูงสุดภายใตการดูแลจากทีมครูฝกอยางใกลชิด

 บริษัท เครื�องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ไดรับอนุญาตใหเปนหนวย
ฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และฝกซอมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

   หมวด 8
 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน
ขอ 27 ใหนายจางจัดใหลูกจางไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจำนวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบ
กิจการรับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยใหผูที่ ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนผูดำเนินการฝกอบรม
ขอ 30 ใหนายจางจัดใหลูกจางทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ใหลูกจางของนายจางทุกรายที่ทำงานอยูภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการ
ฝกซอมพรอมกัน และกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน ใหนายจางสงแผนการฝกซอมดับเพลิง และฝก
ซอมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื�อใหความ
เห็นชอบ
 ในกรณีที่นายจางไมสามารถดำเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่ง
ไดเองจะตองใหผูที่ ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูดำเนินการฝกซอม
 ใหนายจางจัดทำรายงานผลการฝกซอมดังกลาวตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด และยื�นตออธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกซอม

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ
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 บริษัท เครื�องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ไดรับอนุญาตใหเปนหนวยฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และฝกซอมอพยพหนีไฟ
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   อัคคีภัยหรือภัยท่ีเกิดจากเพลิง
  ไหมเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่
  เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษยโดย
  อาจเกิดจากสิ่งประดิษฐของมนุษยที่
  ประดิษฐขึ้นเพื�อความสะดวกสบาย
  แตก็มีโอกาสทำใหเกิดอัคคีภัยขึ้นได
  ตลอดเวลาอัคคีภัยเปนอุบัติภัยที่ ไม
  อาจหลีกเลี่ยงไดเพราะบางครั้งเกิด
  จากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความ
  ประมาทในการใชไฟฟาไฟฟาลัดวงจร
  การจุดธูปเทียนบูชาพระการประกอบ
อาหารการกอไฟโดยไมระมัดระวังการสรางและการใชอาคารเพื�อกิจกรรมผิดประเภทการไมดูแลรักษาอาคารและ
สวนประกอบของอาคารและเหตุการณเพลิงไหมหลายคร้ังท่ีอาจเกิดจากความประมาทสถานท่ีเกิดอัคคีภัยสวนใหญ
มักจะเปนท่ีอยูอาศัยและในชุมชนท่ีแออัดมีประชากรหนาแนนอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมศูนยการคาและโรงมหรสพ
ซ่ึงสถานท่ีตางๆเหลาน้ีมักจะมีการใชพลังงานไฟฟาพลังงานเช้ือเพลิงพลังงานความรอนและอื�นๆท่ีเอ้ือตอการเกิด
อัคคีภัยซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินการสูญเสียโอกาสในการดำเนินกิจการที่ตองหยุดชะงัก
เนื�องจากเพลิงไหมตลอดจนการสูญเสียเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและชวงที่มีการเกิดอัคคีภัยบอยครั้งคือ
ในฤดูที่มีอากาศรอนและแหงแลง
 ปจจุบันภัยอันตรายตางๆสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาโดยที่คนเราไมทันตั้งตัวไมวาจะเปนอุบัติเหตุตางๆ
หรือภัยธรรมชาติหนึ่งในภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดงายและใกลตัวอยางยิ่งก็คืออัคคีภัยหรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม
น่ันเองอัคคีภัยสามารถเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและเมื�อเกิดข้ึนโดยขาดการปองกันอยางถูกวิธีก็จะสรางความเสียหาย
อยางมากหลายๆทานคงเคยไดรับชมขาวท่ีเก่ียวกับเพลิงไหมอยูบอยคร้ังเห็นไดวาแตละคร้ังกอใหเกิดความเสียหาย
นับหลายลานบาททรัพยสินมีคาก็สูญสิ้นไปในบางครั้งก็ ไดพรากชีวิตคนไปดวยคนที่รอดอยูก็ตองเสียสถานที่อยู
อาศัยหรือสถานที่ทำงานดั่งคำพูดที่วา"โจรปลนสิบครั้งยังไมเทาไฟไหมครั้งเดียว"
 การปองกันอัคคีภัยจึงนับเปนการปองกันอุบัติเหตุที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งและจำเปนตองอาศัยความรวม
มือรวมใจจากทุกคนจึงจะไดผลดีการปองกันอัคคีภัยท่ีดีท่ีสุดคือการกำจัดสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัยโดยคำนึง
ถึงการปองกันการติดตอลุกลามและการระงับอัคคีภัยอยางรวดเร็วทั้งนี้เพื�อลดความสูญเสียใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
ทั้งนี้การปองกันอัคคีภัยเปนสวนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยซึ่งทั้งหนวยงานราชการและภาคเอกชนตลอด
จนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆจำเปนตองใหความรูขั้นพื้นฐานแกพนักงานเพื�อเปนการรองรับตามกฎหมายของ
                กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ

ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน เลขที่ ดพต.023 
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มือรวมใจจากทุกคนจึงจะไดผลดีการปองกันอัคคีภัยท่ีดีท่ีสุดคือการกำจัดสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัยโดยคำนึง
ถึงการปองกันการติดตอลุกลามและการระงับอัคคีภัยอยางรวดเร็วทั้งนี้เพื�อลดความสูญเสียใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
ทั้งนี้การปองกันอัคคีภัยเปนสวนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยซึ่งทั้งหนวยงานราชการและภาคเอกชนตลอด
จนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆจำเปนตองใหความรูขั้นพื้นฐานแกพนักงานเพื�อเปนการรองรับตามกฎหมายของ
                กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ

ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน เลขที่ ดพต.023 

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ



ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ เลขที่ ดพฝ.024

หลักสูตร ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตั้น (ตามกฎหมาย)

กำหนดการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน

 เวลา  ตารางกำหนดหัวขอและระยะเวลาการฝกอบรม  วิทยากร

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน/Pre-test   วิทยากรที่ ไดรับอนุมัติ
08.45-12.00 น. ภาคทฤษฏี หัวขอวิชาดังนี้  จากกรมสวัสดิการและ
  1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม  คุมครองแรงงาน
  2) การแบงประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทตางๆ 
  3) จิตวิทยาเมื�อเกิดอัคคีภัย  
  4) การปองกันแหลงกำเนิดของการติดไฟ
  5) เครื�องดับเพลิงชนิดตางๆ
  6) วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง
  7) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
  8) การจัดระบบปองกันและระงับอัคคีภัย การประยุกตใชระบบและอุปกรณ
     ที่มีอยู ในสถานประกอบกิจการ
13.00-16.15 น. ภาคปฏิบัติ
  1) ฝกดับเพลิงประเภท เอ ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายได
     ที่ ใชน้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 
  2) ฝกดับเพลิงประเภท บี ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายได
     ที่ ใชสารดับเพลิงชนิด คารบอนไดออกไซด โฟม ผงเคมีแหง หรือสาร
     ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี   
  3) ฝกดับเพลิงประเภท ซี ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายไดที่
     ใชสารดับเพลิงชนิด คารบอนไดออกไซด  ผงเคมีแหง หรือสารดับเพลิง
     ที่สารมารถดับเพลิงประเภท ซี           
  4) ฝกดับเพลิง โดยใชสายฉีดน้ำดับเพลิง กระบอกฉีดน้ำดับเพลิง
     หรือหัวฉีดน้ำดับเพลิง    
  5) ฝกการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน เสื้อคลุม
     ดับเพลิง ถุงมือ รองเทา หมวกดับเพลิงที่มี กระบังหนา และหนากาก
     ปองกันความรอน  
16.15-16.30 น. Post-test
หมายเหตุ  พัก-รับประทานอาหารวางเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
  พัก-รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.-13.00 น.                                          

การอบรมการดับเพลิงขั้นตน

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ



ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ เลขที่ ดพฝ.024

หลักสูตร ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตั้น (ตามกฎหมาย)

กำหนดการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน

 เวลา  ตารางกำหนดหัวขอและระยะเวลาการฝกอบรม  วิทยากร

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน/Pre-test   วิทยากรที่ ไดรับอนุมัติ
08.45-12.00 น. ภาคทฤษฏี หัวขอวิชาดังนี้  จากกรมสวัสดิการและ
  1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม  คุมครองแรงงาน
  2) การแบงประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทตางๆ 
  3) จิตวิทยาเมื�อเกิดอัคคีภัย  
  4) การปองกันแหลงกำเนิดของการติดไฟ
  5) เครื�องดับเพลิงชนิดตางๆ
  6) วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง
  7) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
  8) การจัดระบบปองกันและระงับอัคคีภัย การประยุกตใชระบบและอุปกรณ
     ที่มีอยู ในสถานประกอบกิจการ
13.00-16.15 น. ภาคปฏิบัติ
  1) ฝกดับเพลิงประเภท เอ ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายได
     ที่ ใชน้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 
  2) ฝกดับเพลิงประเภท บี ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายได
     ที่ ใชสารดับเพลิงชนิด คารบอนไดออกไซด โฟม ผงเคมีแหง หรือสาร
     ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี   
  3) ฝกดับเพลิงประเภท ซี ดวยการใชเครื�องดับเพลิงแบบเคลื�อนยายไดที่
     ใชสารดับเพลิงชนิด คารบอนไดออกไซด  ผงเคมีแหง หรือสารดับเพลิง
     ที่สารมารถดับเพลิงประเภท ซี           
  4) ฝกดับเพลิง โดยใชสายฉีดน้ำดับเพลิง กระบอกฉีดน้ำดับเพลิง
     หรือหัวฉีดน้ำดับเพลิง    
  5) ฝกการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน เสื้อคลุม
     ดับเพลิง ถุงมือ รองเทา หมวกดับเพลิงที่มี กระบังหนา และหนากาก
     ปองกันความรอน  
16.15-16.30 น. Post-test
หมายเหตุ  พัก-รับประทานอาหารวางเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
  พัก-รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.-13.00 น.                                          

การอบรมการดับเพลิงขั้นตน

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ



หลักสูตรฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมอพยพหนีไฟ (ตามกฎหมาย)

  กำหนดการฝกอบรมหลักสูตร การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ
เวลา ..................................
สถานที่      1. การประชุมชี้แจง   หองฝกอบรมของสถานประกอบกิจการ                                                                                                                                                     
 2. ฝกซอม          สถานที่ปฏิบัติงานของผูเขารับการฝก

การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย

 เทคนิคการใช SCBA และผจญเพลิง

 ฝกทักษะการใชอุปกรณในการผจญเพลิงตางๆ

 ฝกซอมการจัดทีมในการเขาผจญเพลิง

 การวางแผนชวยเหลือและการสั่งการเปนทีม

 ฝกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER

 ฝกชวยเหลือผูประสบภัยในอาคาร 

 เวลา  หัวขอการฝกอบรม  วิทยากร สถานที่
08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน    หองฝกอบรม
08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปด  โดย............................. หองฝกอบรม
09.00 น - 11.00 น. ประชุมชี้แจงและซักซอมผูที่เกี่ยวของ เรื�อง วิทยากรที่ ไดรับการรับรอง หองฝกอบรม
  (1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ จากกรมสวัสดิการและ
      สถานประกอบกิจการ คุมครองแรงงาน
  (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
      หนีไฟของสถานประกอบกิจการ
  (3) การคนหาชวยเหลือ และเคลื�อนยายผูประสบภัย 
11.00 น. - 11.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.15 น. เปนตนไป ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  วิทยากรท่ีไดรับการรับรองฯ สถานที่ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลาตามประเภท โดยการจำลองเหตุการณ และฝกซอมเสมือน   ของผูเขารับ
กิจการ และสถานการณ เหตุการณจริง    การฝก
ที่จำลองการฝกปฏิบัติ)
หมายเหตุ  ระยะเวลาการฝกซอมขึ้นอยูกับความเหมาะสม
  ของสถานประกอบกิจการ สามารถเปลี่ยนแปลงได  

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ



หลักสูตรฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมอพยพหนีไฟ (ตามกฎหมาย)

  กำหนดการฝกอบรมหลักสูตร การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ
เวลา ..................................
สถานที่      1. การประชุมชี้แจง   หองฝกอบรมของสถานประกอบกิจการ                                                                                                                                                     
 2. ฝกซอม          สถานที่ปฏิบัติงานของผูเขารับการฝก

การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย

 เทคนิคการใช SCBA และผจญเพลิง

 ฝกทักษะการใชอุปกรณในการผจญเพลิงตางๆ

 ฝกซอมการจัดทีมในการเขาผจญเพลิง

 การวางแผนชวยเหลือและการสั่งการเปนทีม

 ฝกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER

 ฝกชวยเหลือผูประสบภัยในอาคาร 

 เวลา  หัวขอการฝกอบรม  วิทยากร สถานที่
08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน    หองฝกอบรม
08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปด  โดย............................. หองฝกอบรม
09.00 น - 11.00 น. ประชุมชี้แจงและซักซอมผูที่เกี่ยวของ เรื�อง วิทยากรที่ ไดรับการรับรอง หองฝกอบรม
  (1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ จากกรมสวัสดิการและ
      สถานประกอบกิจการ คุมครองแรงงาน
  (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
      หนีไฟของสถานประกอบกิจการ
  (3) การคนหาชวยเหลือ และเคลื�อนยายผูประสบภัย 
11.00 น. - 11.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.15 น. เปนตนไป ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  วิทยากรท่ีไดรับการรับรองฯ สถานที่ปฏิบัติงาน
(ระยะเวลาตามประเภท โดยการจำลองเหตุการณ และฝกซอมเสมือน   ของผูเขารับ
กิจการ และสถานการณ เหตุการณจริง    การฝก
ที่จำลองการฝกปฏิบัติ)
หมายเหตุ  ระยะเวลาการฝกซอมขึ้นอยูกับความเหมาะสม
  ของสถานประกอบกิจการ สามารถเปลี่ยนแปลงได  

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ



อุปกรณเสริม
LASER-DRIVEN FIRE EXTINGUISHER TRAINING
ชุดอุปกรณการฝกอบรมดับเพลิง แบบอิเล็กทรอนิกส
    โดยใชเปลวเพลิงจำลองแบบดิจิตอล, เทคโนโลยีเซ็นเซอร
และเครื�องดับเพลิงแบบเลเซอร สำหรับการจำลองการ
ดับเพลิงที่เหมาะสม แกผูเขารับการฝกอบรม 

ชมคลิปการทำงาน

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

1. สามารถจำลองเปลวเพลิง (LED-driven digital flames in response) ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชน
 เพลิงประเภท A, B, และ C ได จึงไมกอใหเกิดความสกปรก และมีความปลอดภัยตอผูใชงาน
2. สามารถตั้งคาความยาก-งายในการฝกอบรมดับเพลิงไดถึง 10 ระดับ (Ten Difficulty Levels)
3. มีเสียงประกอบ สามารถจำลองการฝกอบรมดับเพลิงไดสมจริง
4. สามารถจดจำเครื�องดับเพลิงแบบเลเซอรที่ถูกผูเขารับการฝกเลือกมาได ในกรณีผูรับการฝก เลือกเครื�อง
 ดับเพลิงผิดชนิดจากประเภทของเพลิงไหม จะไมสามารถทำการดับเพลิงได
5. สามารถนำไปใชงานได ทั้ง ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร หรือสถานที่ที่ตองการความสะอาดเปนพิเศษ

ตัวอยางวุฒิบัตร



อุปกรณเสริม
LASER-DRIVEN FIRE EXTINGUISHER TRAINING
ชุดอุปกรณการฝกอบรมดับเพลิง แบบอิเล็กทรอนิกส
    โดยใชเปลวเพลิงจำลองแบบดิจิตอล, เทคโนโลยีเซ็นเซอร
และเครื�องดับเพลิงแบบเลเซอร สำหรับการจำลองการ
ดับเพลิงที่เหมาะสม แกผูเขารับการฝกอบรม 

ชมคลิปการทำงาน

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

1. สามารถจำลองเปลวเพลิง (LED-driven digital flames in response) ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชน
 เพลิงประเภท A, B, และ C ได จึงไมกอใหเกิดความสกปรก และมีความปลอดภัยตอผูใชงาน
2. สามารถตั้งคาความยาก-งายในการฝกอบรมดับเพลิงไดถึง 10 ระดับ (Ten Difficulty Levels)
3. มีเสียงประกอบ สามารถจำลองการฝกอบรมดับเพลิงไดสมจริง
4. สามารถจดจำเครื�องดับเพลิงแบบเลเซอรที่ถูกผูเขารับการฝกเลือกมาได ในกรณีผูรับการฝก เลือกเครื�อง
 ดับเพลิงผิดชนิดจากประเภทของเพลิงไหม จะไมสามารถทำการดับเพลิงได
5. สามารถนำไปใชงานได ทั้ง ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร หรือสถานที่ที่ตองการความสะอาดเปนพิเศษ

ตัวอยางวุฒิบัตร



TRAINING SERVICE
บริการฝกอบรมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ

เครื�องดับเพลิงอิมพีเรียล ภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของสังคมไทย

ในการพัฒนาดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ของคนไทยมาเปนเวลากวา 49 ป

ตัวอยางกลุมลูกคาฝกอบรมของทางบริษัทฯ




