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 เกีย่วกบัหนว่ยนี:้ 

หมวดนี้เกีย่วกับเทคนคิและวธิกีารทีใ่ชข้องแตล่ะบคุคลทีม่เีกีย่วขอ้งในการจัดการไฟ 

ทัง้กระบวนการดับไฟหรอืกระบวนการเผาตามก าหนด 

 โดยเทคนคิตา่งๆ นีไ้ดร้ับการพัฒนาเพือ่ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดก้ับทกุๆ สงัคมพชื เชน่ 

ป่า ป่าไมพุ้ม่  (ป่าละเมาะ) ทุง่หญา้ หรอื ป่าพร ุ

 หน่วยนี้มเีป้าหมายส าหรับผูท้ีป่ฏบิัตงิานในการควบคมุไฟป่า การท าฟารม์ การป่าไม ้

การปลกูสวน ป่า การอนุรักษ์ 

การจัดการทุง่หญา้และการจัดการกจิกรรมนันทนาการทีต่อ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกับการ

 จัดการไฟป่าทัง้เต็มเวลาหรอืแคบ่างสว่น  

เพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

คณุตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่คณุมคีวามสามารถดงัตอ่ไปนี:้ 

• มคีวามเขา้ใจพฤตกิรรมของไฟป่าและสามารถน าเทคนคิและวธิกีารทีเ่หมาะสมมาประยกุต์

ใชใ้นแตล่ะพืน้ที ่

• ปฏบิัตติามขัน้ตอนการดับไฟขององคก์รทีก่ าหนดขึน้ 

• สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งปลอดภยัในพืน้ทีด่ าเนนิการ 

• ใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีป่ฏบิัตงิานอยูใ่นพืน้ทีด่ าเนนิการ 

• มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมตอ่ขัน้ตอนการจัดการไฟในขณะเกดิเหตกุารณ์ไฟไหม ้
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ค าส าคญัและวล ี เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึเนือ้หาของหน่วยนี้และกจิกรรมอยา่งเต็มที ่ 

  
จงึมคีวามส าคัญทีค่วรจะท าความเขา้ใจถงึค าศัพทแ์ละนยิามควา
มหมาย 

ง่ามไฟ 
พืน้ทีท่ีอ่ยูต่รงหนา้ของหัวไฟ ทีอ่ยูร่ะหวา่งนิว้ไฟ 
ซึง่อาจจะมไีฟอยูไ่ดถ้งึสามดา้น 

แนวควบคมุ 

สิง่ปลกูสรา้งหรอืสิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิ

รวมทัง้การท าแนวขอบรอบพืน้ที ่

  เกดิไฟเพือ่ใชใ้นการควบคมุไฟ 

ไฟเรอืนยอด 
ไฟทีล่กุลามผา่นเชือ้เพลงิชัน้เรอืนยอดของตน้ไม ้
ซึง่มักจะเกดิรว่มกับไฟผวิดนิ 

การจูโ่จมโดยตรง กจิกรรมการควบคมุไฟทีป่ฏบิัตโิดยตรงกับไฟทีเ่กดิขึน้ 

ปีกไฟ ดา้นขา้งของไฟ 

นิว้ไฟ สว่นแคบๆของไฟทีย่ืน่ออกมาเหนือหัวไฟและปีกไฟ 

พฤตกิรรมของไฟ 

ลักษณะทีไ่ฟตอบสนองตอ่ปัจจัยดา้นเชือ้เพลงิ สภาพอากาศ 

และ 

  

สภาพภมูปิระเทศ ซึง่จะอธบิายโดยความรนุแรงของไฟ 

และอัตราการลาม 

อันตรายจากไฟ 
ความเสีย่งจากลักษณะพฤตกิรรมของไฟทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ชวีติแล
ะทรัพยส์นิ 

สภาพอากาศขณะเกดิไฟไ
หม ้

สภาพอากาศทีค่าดวา่จะเกดิในชว่งเวลาทีม่กีารเผาไหม ้
โดยเฉพาะลม  

  อณุหภมูอิากาศ และความชืน้สมัพัทธ ์

เสน้รอบวงของพืน้ทีไ่ฟไหม ้ ขอบดา้นนอกรอบๆ  แนวเขตพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟไหม ้

ความเสีย่งของไฟ โอกาสในการเกดิไฟ 

เชือ้เพลงิ 
ชนดิ ปรมิาณ การเรยีงตัว การกระจาย 
และปรมิาณความชืน้ของพชืพรรณ :  

  
เชือ้เพลงิพืน้ดนิ (ดนิพร,ุราก) เชือ้เพลงิผวิดนิ (เศษซากพชื 
หญา้ ไมพุ้ม่)  

  หรอืเชือ้เพลงิในอากาศ (ตน้ไม)้ 

ความรนุแรงของไฟ 

อัตราการปลดปลอ่ยพลังงานจากไฟ 

ซึง่มักจะเชือ่มโยงกับความยาวของเปลวไฟ 

หน่วยงานสนับสนุนการปฏิ
บัตงิาน 

ส านักงานเขตป่าไม ้ส านักงานทีด่นิ 
หรอืส านักงานของหน่วยงานตา่งๆ  

ดา้นอัคคภียั ทีช่ว่ยมภีารกจิชว่ยสนับสนุนในการปฏบิัตงิานดา้นการควบคมุไฟ 

ชนดิของไฟ 

ไฟใตด้นิ, ไฟผวิดนิ หรอืไฟเรอืนยอด 

ซึง่ชนดิทีพ่บมากทีส่ดุคอืไฟผวิดนิ 

ความยาวเปลวไฟ ระยะทางจากฐานถงึปลายของเปลวไฟ 

การจูโ่จมดา้นปีกไฟ 

เป็นวธิกีารควบคมุไฟทีพ่บมากทีส่ดุ 

ซึง่เริม่จากการควบคมุไฟจากแนว 

  บรรจบกันของแนวควบคมุไฟ 
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แลว้ควบคมุไฟจากดา้นปีกไฟไปสูด่า้นหัวไฟ 

ไฟใตด้นิ 
ไฟทีเ่ผาไหมเ้ชือ้เพลงิชัน้ใตด้นิ 
เมือ่เกดิขึน้แลว้มักจะมคีวันไฟครกุรุน่ 

หัวไฟ ดา้นหนา้ของไฟซึง่มอีัตราการลามดทีีส่ดุ 

หลังไฟ ดา้นหลังของไฟทีอ่ยูใ่กลจ้ดุก าเนดิไฟ 

การจูโ่จมทางออ้ม กจิกรรมการควบคมุไฟทีด่ าเนนิการโดยท าหา่งจากขอบของ 

  ไฟทีก่ าลังลกุไหมอ้ยู ่เชน่ การเผากลบั 

LACES 
การเฝ้าระวัง, การเตอืนการ, การรับรูก้ารสือ่สาร , 
เสน้ทางหลบหนี 

  และบรเิวณทีป่ลอดภยั 

จดุก าเนดิไฟ จดุทีเ่ร ิม่เกดิไฟไหม ้

อัตราการลาม ความเร็วของเปลวทีข่ยายตัวไปยังดา้นหัวไฟ 

ระยะทีไ่ฟมคีวนัไฟครกุรุน่ 
ไฟทีล่กุไหมโ้ดยปราศจากเปลวไฟ มกีารลกุลามอยา่งชา้ๆ เชน่ 
ไฟทีไ่หมพ้ร ุ 

ลกูไฟ 
ไฟทีเ่กดิขึน้ใหมโ่ดยตดิจากไฟทีเ่กดิขึน้กอ่นอยูแ่ลว้ลกุไหมข้า้ง
หนา้ทีห่า่ง 

  จากจดุทีไ่ฟเดมิไหมอ้ยู ่ 

ไฟผวิดนิ 
ไฟทีเ่ผาไหมเ้ชือ้เพลงิทีอ่ยูผ่วิหนา้ดนิหรอืเศษซากวัสดทุีเ่รยีงตั
วอยา่งหลวมๆ 

   บนพืน้ป่า รวมทัง้พชืพรรณขนาดเล็ก เชน่ หญา้และไมพุ้ม่ 

สภาพภมูปิระเทศ รปูรา่งของพืน้ที ่โดยเฉพาะความลาดชนัและทศิดา้นลาด 

ไฟป่า ไฟทีม่กีารลกุลามไปโดยไมส่ามารถควบคมุได ้
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องคป์ระกอบที ่1.1:  การเตรยีมความพรอ้มในการควบคมุไฟป่า 

สิ่งทีต่อ้งสามารถท าได:้ 

1. สามารถระบุต าแหน่งของการเกิดไฟและเส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดไฟที่มีประสิทธิภาพที่ได้

ค านึงถึงสภาพของท้องที่นั้นๆ 

2. จัดเตรียมเส้ือผ้าและอุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมทั้งอาหารและของเหลวที่ต้องการก่อนการออก 

เดินทาง 

3. คาดการณ์พฤติกรรมของไฟในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของไฟเป็นหลักในการคาดการณ์ 

4. ประเมินสภาพแวดล้อมของไฟและจัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อมูลไฟป่าเสนอต่อหัวหน้าได้อย่า

งมีประสิทธิภาพ 

5. ระบุบทบาทหน้าที่ของคุณภายในกระบวนการจัดองค์กรไฟป่าของหน่วยงาน 

6. เข้าด าเนินการกับไฟที่เกิดขึ้นในลักษณะที่มีความปลอดภัย 

7. ดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เมื่อเสร็จส้ินภารกิจ โดยท าการบ ารุงรักษาโดยทนัที 

8. และรายงานข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ  

เนือ้หาในบทนี้ประกอบดว้ย:  

A. ชนดิของไฟป่า: 

(i) ไฟใตด้นิ 

(ii) ไฟผวิดนิ 

(iii) ไฟเรอืนยอด 

B. ขอ้มลูเกีย่วกบัไฟป่าทีส่ าคัญ: 

(i) สถานทีเ่กดิไฟป่า (พืน้ที,่ แผนทีอ่า้งองิ) 

(ii) ขนาดของไฟ (เล็ก, ปานกลาง, ใหญ)่ 

(iii) ชนดิของเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหม ้(หญา้, เศษวัสดทุางการเกษตร,ไมพุ้ม่, ป่าไม,้ 

ดนิพรหุรอืราก  ไม)้ 

(iv) ชนดิของไฟ (ไฟใตด้นิ ,ไฟผวิดนิ ,ไฟเรอืนยอด) 

(v) พฤตกิรรมของไฟ (อัตราการลกุลาม, ความยาวของเปลวไฟ) 

(vi) การเขา้ถงึไฟ 

(vii) แหลง่น ้า 

(viii) ชวีติหรอืทรัพยส์นิทีถ่กูคกุคามโดยไฟ 

C. ปัจจัยส าคัญทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมของไฟ: 

(i) ลม 

(ii) ความลาดชนั 

(iii) เชือ้เพลงิ 

(iv) ชนดิทศิดา้นลาด 
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สิง่ทีต่อ้งรูแ้ละเขา้ใจ: 

a. ขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากพฤตกิรรมของไฟจากการสงัเกตไฟทีไ่หมแ้ละสภาพแวดลอ้

มของ ไฟ ไดแ้ก ่ความยาวของเปลวไฟ  ควัน ลม เชือ้เพลงิ ทศิดา้นลาด 

และสภาพภมูปิระเทศ 

b. วธิกีารประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกับพฤตกิรรมของไฟทีส่งัเกตได ้อยา่งสมเหตสุมผล 

c. อทิธพิลของชนดิของเชือ้เพลงิ: ชัน้พร/ุรากไม ้หญา้ พชืผลทางการเกษตร ไมพุ้ม่ 

และหมูไ่มใ้นป่าที ่มตีอ่พฤตกิรรมของไฟ 

d. อทิธพิลของลักษณะเชือ้เพลงิทีแ่ตกตา่งกนัตอ่พฤตกิรรมของไฟ ไดแ้ก ่ชนดิ ขนาด 

การเรยีงตัว/การ กระจายตัว ปรมิาณ และความชืน้ 

e. อทิธพิลของสภาพอากาศทีม่ตีอ่พฤตกิรรมของไฟ ไดแ้ก ่ความเร็วลมและทศิทาง 

อณุหภมูอิากาศ  ความชืน้สมัพัทธ ์ฝน 

ความผันแปรของสภาพอากาศในระหวา่งกลางคนืและกลางวัน 

f. อทิธพิลของสภาพภมูปิระเทศ ไดแ้ก ่ความลาดชนั ระดบัความสงู ทศิดา้นลาด 

รปูรา่งของพืน้ดนิ ล า หว้ย และทีจ่ะสิง่กดีขวางการลาม ของไฟ 

g. แผนในการปฏบิัตงิานและแผนทีเ่กีย่วกบัไฟ เชน่ แผนทีแ่สดงความเสีย่ง แผนทีไ่ฟไหม ้

รวมไปถงึ สญัลักษณ์ทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนในการ ปฏบิัตงิาน 

h. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ และนัยทางกฎหมายเหลา่นัน้กับกจิกรรมการปฏบิัตกิารดับไฟ 

i. บทบาทของหน่วยงานหลักทีม่หีนา้ทีด่ับไฟป่าและการก าหนดผูบ้ัญชาสัง่การ 

 

องคป์ระกอบที ่1.2:  การควบคมุไฟป่า 

สิง่ทีต่อ้งท าได:้ 

1. การดับไฟโดยใชเ้ครือ่งมอืทีม่คีวามเหมาะสมกับพฤตกิรรมไฟในแตล่ะสภาพการณ์ ตาม 

กระบวนการขัน้ตอนของหน่วยงาน 

2. ด าเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมายโดยประเมนิความเสีย่งแบบพลวัต เพือ่ลดความเสีย่งตอ่ตัว 

ผูป้ฏบิัตงิานเอง ตอ่สมาชกิในทมีและตอ่ประชาชน 

3. สงัเกต และรายงานผูบ้ังคับบัญชาในพัฒนาการของไฟทีก่ าลงัด าเนนิการควบคมุ เชน่ 

พฤตกิรรมไฟ สภาพอากาศ ลักษณะเชือ้เพลงิ สภาพภมูปิระเทศ 

4. ค านงึถงึบรเิวณทีเ่กดิไฟไหม ้พฤตกิรรมของไฟทีเ่กดิขึน้ และสมาชกิในทมีตลอดระยะเวลา 

ในการปฏบิัตงิาน 

5. ค านงึถงึเสน้ทางหลบหนีไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัอยูต่ลอดเวลา 

6. รักษาการตดิตอ่สือ่สารกับสมาชกิในทมีและหัวหนา้ชดุปฏบิัตกิารตลอดระยะเวลาการ 

ปฏบิัตงิาน 

7. สนับสนุนการปรกึษาหารอื ทบทวนงาน ภายหลังเสร็จสิน้ภารกจิแลว้ 

ในสว่นนีค้รอบคลุม: 

A. ขัน้ตอนในการควบคมุไฟป่า: 

(i) ท าใหไ้ฟลดความรนุแรงลง 

(ii) การยับยัง้ใหไ้ฟอยูใ่นบรเิวณทีจ่ ากัด 

(iii) ดับไฟใหส้นทิและลาดตระเวนตรวจสอบ 



6  

 

B. วธิกีารควบคมุไฟ 

(i) การบกุจูโ่จมและการตัง้รับป้องกัน 

(ii) การเขา้ดับไฟโดยตรงและดา้นขา้ง 

(iii) การดับไฟแบบคูข่นานและการดับไฟทางออ้ม 

(iv) การดับไฟแบบผสมผสานทีใ่ชท้ัง้การควบคมุทางตรง ทางออ้ม และ คูข่นาน 

C. วธิกีารดับไฟ: 

(i) ก าจัดออกซเิจน 

(ii) ก าจัดความรอ้น 

(iii) ก าจัดเชือ้เพลงิ 

D. การสรา้งแนวควบคมุ: 

(i) จดุบรรจบกันของแนวควบคมุไฟ 

(ii) ชนดิของแนวควบคมุไฟ 

สิง่ทีค่ณุตอ้งท าความเขา้ใจ: 

a. การปกป้องรักษาความปลอดภยัของตัวบคุคลและคณุคา่ของทรัพยส์นิเป็นสิง่ส าคัญล าดับแร

ก 

b. บทบาทของการเฝ้าระวงั 
ความส าคัญของการเฝ้าระวังสถานการณ์ของไฟและความสามารถในการ 

ตดิตอ่สือ่สารกับสมาชกิในทมี และหัวหนา้ชดุปฏบิัตกิารอยูต่ลอดเวลา 
รวมทัง้ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจ เสน้ทางหลบหนีไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัอยา่งด ี(LACES) 

c. สามเหลีย่มไฟและกระบวนการดบัไฟโดยใชเ้ครือ่งมอืดับไฟชนดิตา่งๆ 

d. ชว่งของความยาวเปลวไฟตา่งๆ ทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื วธิกีาร 
และยทุธวธิคีวบคมุทีแ่ตกตา่งกันออกไป  เพือ่มาใชใ้นการควบคมุไฟป่าที ่ เกดิขึน้ 

e. ประสทิธภิาพและความปลอดภยัของเครือ่งมอืและวธิกีารดับไฟป่าทีป่ระยกุตใ์ชก้ับสถานการ
ณ์ที ่แตกตา่งกันไป 

f. การท างานอยา่งปลอดภยัเมือ่ตอ้งท างานอยูค่วบคูห่รอืใกลก้ับ: รถแทรคเตอร,์ รถบลูโดเซอ, 
เฮลคิอปเตอร ์และ เครือ่งบนิ 

g. หลักพืน้ฐานและวธิกีารสรา้งแนวควบคมุไฟ 
รวมทัง้การสรา้งแนวควบคมุไฟเหลา่นี้ในสภาพภมู ิประเทศตา่งๆ 

h. วธิกีารท างานและบทบาทหนา้ทีใ่นการเป็นสว่นหนึง่ของทมีดบัไฟป่าทีม่เีครือ่งมอืควบคมุไฟ 

หลากหลาย เทคนคิและยทุธวธิคีวบคมุ ไฟทีห่ลายรปูแบบในระบบการควบคมุไฟแบบ 
ผสมผสาน 
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Disclaimer  

ขอ้จ ากัดความรับผดิชอบในการใชเ้ว็บไซตข์องคณุและการใชเ้ว็บไซตน์ี้จะถอืวา่คณุยอมรับขอ้

จ ากัดนี้อยา่งเต็มรปูแบบ 
โปรดทราบวา่ขอ้มลูในเว็บไซตน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
ศนูยเ์ฝ้าระวังไฟสากล สมาคมระหวา่งประเทศแหง่การดบัไฟ 

การบรกิารชว่ยเหลอืและการรเิริม่พัฒนาชนบท จ ากัด (รว่มกับ “EuroFire Partners”) 
[และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ จะไมร่ับผดิชอบและยกเวน้ความรับผดิทัง้หมด 

(ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต) การเชือ่มตอ่กับการเรยีกดขูอ้มลูทีม่อียู ่
และการดาวนโ์หลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซตน์ี้ 

ขอ้มลูในเว็บไซตน์ี้อาจไมไ่ดเ้ป็นการแนะน าทางกฎหมายหรอืค าแนะน าอยา่งมอือาชพี 
ขอ้มลูและ/หรอืเนื้อหาทีม่อียูใ่นเว็บไซตน์ี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูทั่วไปเทา่นัน้และไมถ่อืเป็น
ขอ้มลูหรอืเนือ้หาทีค่วรใชเ้พือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ แตไ่มจ่ ากัดการเขา้ถงึการตดิตอ่ใดๆ พันธมติร 

EuroFire [และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ 
จะไมร่ับผดิชอบตอ่ความสมบรูณ์หรอืความถกูตอ้งของขอ้มลูใดๆ 

หรอืค าแถลงทีม่อียูใ่นเว็บไซตน์ี้หรอืความเสยีหายใดๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการพึง่พาการกระท าดังกลา่วไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

คณุไมค่วรพึง่พาเนื้อหาของเว็บไซตน์ี้และไมค่วรปฏบิัตติามขอ้มลูโดยไมไ่ดร้ับค าแนะน าจากผูเ้
ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม 
ขอ้จ ากัดความรับผดิชอบทีเ่จาะจงอาจใชน้อกเหนือจากขอ้จ ากัดความรบัผดิชอบในการเชือ่มตอ่

กับเนื้อหาบางสว่นของเว็บไซตน์ี้ การเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตอ์ืน่ๆ 
จากหนา้เว็บเหลา่นี้เป็นเพือ่การใหข้อ้มลูเทา่นัน้ และพันธมติร EuroFire 

[และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ 
จะไมร่ับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่การเขา้ถงึหรอืเนื้อหาบนเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยมไปจากเว็บไซตน์ี้ 
และไมจ่ าเป็นตอ้งรับรองมมุมองทีแ่สดงออกของเว็บไซตเ์หลา่นัน้ 

ขอ้มลูทีแ่สดงในเว็บไซตน์ี้อาจรวมถงึความคดิเห็นหรอืมมุมองทีน่อกเหนือจากทีไ่ดร้ะบไุว ้
เวน้แตว่า่จะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ ไมใ่ชข่องพันธมติร EuroFire หรอืบรษัิทรว่มใดๆ 

หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลทีม่คีวามรับผดิชอบหรอืรับผดิแทน 
เนื้อหาทัง้หมดในเว็บไซตน์ีไ้ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญา 

เวน้แตร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไดร้ับการตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นอยา่งอืน่ 
โดยทีค่ณุจะสามารถเขา้ถงึและดาวนโ์หลดเอกสารทีม่อียูบ่นเว็บไซตน์ี้ 
ใชเ้ฉพาะเพือ่การใชง้านทีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้ โดยขึน้อยูก่ับการยอมรับทีเ่หมาะสม 

พันธมติร EuroFire 
ไมร่ับประกันวา่ฟังกช์นัทีม่อียูบ่นเว็บไซตน์ี้จะไมถ่กูรบกวนหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 

ซึง่ขอ้บกพรอ่งดังกลา่วจะไดร้ับการแกไ้ขหรอืเซริฟ์เวอรท์ีท่ าใหเ้ว็บไซตน์ี้พรอ้มใชง้านจะไมม่ไีว
รัสหรอืขอ้บกพรอ่ง 

คณุรับทราบวา่เป็ฯความรบัผดิชอบของคณุทีจ่ะใชข้ัน้ตอนและการตรวจสอบไวรัสอยา่งเพยีงพอ 
(รวมถงึการตรวจสอบความปลอดภยัของไวรัสและการรักษาความปลอดภยัอืน่ๆ ) 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะส าหรับความถกูตอ้งของการป้อนขอ้มลูและการสง่ออกขอ้มลู 

ขอ้มลูและเนื้อหาอืน่ๆ 
ของเว็บไซตน์ี้ไดร้ับการออกแบบเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศสก๊อตแลนด ์ 

เว็บไซตน์ี้จะอยูภ่ายใตก้ารตคีวามตามกฎหมายของประเทศสก๊อตแลนดแ์ละผูใ้ชท้ัง้หมดของเว็
บไซตน์ี้จะถกูสง่ตอ่เขตอ านาจศาลประเทศสก๊อตแลนดอ์ยา่งถาวร โดยอา้งถงึการเรยีกรอ้งใดๆ 
หรอืการกระท าอืน่ใดทีเ่ชือ่มตอ่กับเว็บไซตน์ี้หรอืใชข้อ้มลูดงักลา่ว 

หากมสีิง่ใดในเว็บไซตน์ี้ถกูตคีวามวา่เป็นการขัดตอ่กฎหมายทีบ่งัคับใชใ้นประเทศอืน่ๆ 
เว็บไซตน์ี้มไิดม้เีจตนาใหเ้ขา้ถงึไดโ้ดยบคุคลจากประเทศนัน้และบคุคลใดทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมาย

ดังกลา่วจะไมม่สีทิธิใ์ชบ้รกิารของเรา หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่รา้งขึน้ในเว็บไซตน์ี ้

EuroFire ไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมาธกิารยุโรป 
ขอ้มูลทีน่ าเสนอนี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมุมมองเฉพาะของผูเ้ขยีน 
และคณะกรรมการไม่สามารถรับผดิชอบต่อการน าขอ้มูลไปใช ้


