
• บริิการิสำำาหริับอุุปกริณ์์ตริวจวัดแก๊สำ (Gas Detector)
• บริิการิสำำาหริับอุุปกริณ์์ป้อุงกันริะบบทางเดินหายใจ
• บริิการิจัดอุบริมสำัมมนาเชิิงปฏิิบัติการิทางเทคนิค
• ทีมผู้้�เชีิ� ยวชิาญให�คำาปริึกษาด�านความปลอุดภััย

Technical Service Center -
Safety Products

ศูนย์ให้บริการทางเทคนิค-อุปกรณ์ความปลอดภัย
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ศูนย์ให้บริการทางเทคนิค-อุปกรณ์ความปลอดภัย

บริการส�าหรับอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)

Portable Gases Detector (เครื่องวัดแก๊สชนิดพกพา)
บริการสอบเทียบอุปกรณ์ (Gas Detector Calibration) เพ่ือให้

เกิดความปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานของการใชอ้ปุกรณ ์ รวมทัง้

มาตรฐานของการปฏิบตัิงานในระดบัสากลดว้ย Calibration Gases ท่ี

ครอบคลมุ ไดแ้ก่ O
2
, CO, H

2
S, LEL, Cl

2
, NH

3
 เป็นตน้ ภายใตก้าร

ควบคุมและปฏิบัติงานโดยทีมผู้เช่ียวชาญท่ีผ่านการฝึกอบรมสอบ

เทียบแก๊สอยา่งถกูวิธี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

บริการดูแล ซ่อมแซม อะไหล ่ท่ีมีการเสื่อมสภาพหรอืเสียหายจากการใชง้าน โดย

เจา้หนา้ท่ีทางเทคนิค ท่ีไดผ้า่นการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง จะด�าเนินการแกไ้ข และ

ทดสอบอปุกรณจ์นแนใ่จวา่ อปุกรณท์กุชิน้ท่ีสง่เขา้มาจะกลบัถงึมือลกูคา้โดยใช้

งานไดเ้หมือนเดมิ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย

ISC-CAL1-CI2 Calibration 1 Gases CI2 1 ครัง้

ISC-CAL1-CO2 Calibration 1 Gases : CO2 1 ครัง้

ISC-CAL1-H2 Calibration 1 Gases H2 1 ครัง้

ISC-CAL1-NH3 Calibration 1 Gases :NH3 1 ครัง้

ISC-CAL1-NO Calibration 1 Gases : NO 1 ครัง้

ISC-CAL1-NO2 Calibration 1 Gases : NO2 1 ครัง้

ISC-CAL1-SO2 Calibration 1 Gases : SO2 1 ครัง้

ISC-CAL1-VOC Calibration 1 Gases:VOC's, Isobutylene 1 ครัง้

ISC-CAL1-STD Calibration 1 Gases:O2 or LEL or CO or H2S 1 ครัง้

ISC-CAL2-STD Calibration2 Gases:O2,LEL or O2,CO or O2,H2S 1 ครัง้

ISC-CAL3-STD Calibration3 Gases:O2,LEL,CO or O2,H2S,CO 1 ครัง้

ISC-CAL4-STD Calibration4 Gases:O2,LEL,H2S,CO 1 ครัง้
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ศูนย์ใหบ้ริการทางเทคนคิ-อุปกรณ์ความปลอดภัย

บริการส�าหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (SCBA)

บริการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ�าปี และการซอ่มแซมเปลี่ยน

อะไหล ่ ส �าหรบั SCBA จ�าเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัการดแูลและการ

ตรวจสภาพใหพ้รอ้มใชง้าน โดยทีมงานเทคนิคของเรา ซึง่ได้

ผา่นการฝึกอบรมท่ีท�าใหท้ราบถงึวิธีการดแูล SCBA และทราบ

ถงึสาเหตคุวามผิดปกตติา่งๆ พรอ้มทัง้แกไ้ขใหก้ลบัสูส่ภาพ

พรอ้มใชง้านได้

บริการท�า Hydrostatic Test และการเติมอากาศ ส �าหรบัทอ่

ท่ีใชแ้รงดนัสงู เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก�าหนดของการท�างาน

กบัทอ่ท่ีมีแรงดนัสงู จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีผูค้รอบครองจะตอ้งมีการ

ทดสอบทอ่ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซึง่เราไดมี้การรว่มมือ

กบัศนูยท์ดสอบท่ีมีคณุภาพสงูในประเทศท่ีสามารถใหบ้รกิารดา้น

นีแ้ก่ลกูคา้ รวมทัง้การเตมิอากาศดว้ยเครือ่งเตมิอากาศ โดยเรามี

การสุม่ตรวจคณุภาพอากาศท่ีวดัอยา่งสม�่าเสมอ โดยหอ้งแลป

วิเคราะหท่ี์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล

Fix System Gases Detector (เครื่องวัดแก๊สชนิดติดตัง้)

บริการสอบเทียบอุปกรณ์ (Gas Detector Calibration) เป็นการ

ให้บริการถึงสถานท่ีของการติดตั้งอุปกรณ์ (Onsite Service) ดว้ย 

Calibration Gases ท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล โดยผูป้ฏิบตังิานท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

บริการดูแล ซ่อมแซม อะไหล ่ ท่ีมีการเสื่อมสภาพหรอืเสียหายจาก

การใชง้าน โดยเป็นการปฏิบตังิานภายใตม้าตรฐานจากผูผ้ลติ โดยทีม

ชา่งผูมี้ประสบการณ ์ และผา่นการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ไดร้บัใบ

ประกาศรบัรองการปฏิบตังิานจากผูผ้ลติโดยตรง

บริการออกแบบระบบการติดตัง้ เราใหบ้รกิารออกแบบ ตดิตัง้ รวม

ไปถงึการ commissioning เม่ือตดิตัง้เสรจ็แลว้ พรอ้มทัง้ใหก้ารอบรมทีม

งานของลกูคา้จนสามารถใชง้านและดแูลรกัษาได้
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บริการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค

บริการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ้ดา้น

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท�างาน โดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณแ์ละมีความรูค้วามสามารถในทางเทคนิค โดยมุง่

เนน้ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรม ไมเ่พียงแตไ่ดร้บัความรูภ้าคทฤษฎีเทา่นัน้ 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมยังไดมี้โอกาสทดลองปฏิบตัิงานเสมือนจริงใน

ศนูยฝึ์กอบรมของแพงโกลนิอีกดว้ย

ศูนย์ฝึกอบรม “Pangolin Technical and Training Center” ตัง้

อยู ่ณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีแบง่เป็นพืน้ท่ีสว่นหอ้งอบรมท่ีสามารถ

รองรบัผูเ้ขา้รว่มอบรมไดถ้งึ 120 ทา่น และยงัมีพืน้ท่ีปฏิบตักิาร 

เพ่ือเป็นการใหค้วามส�าคญัตอ่การเลือกและใชอ้ปุกรณเ์พ่ือความ

ปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลท่ี

มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตังิาน

แพงโกลินมีทีมผู้ เ ช่ียวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ความรูค้วาม

สามารถ ดา้นอปุกรณค์วามปลอดภยัในการท�างาน พรอ้มใหค้วาม

ช่วยเหลือและค�าปรึกษา แนะน�าเก่ียวกับการเลือกใชอุ้ปกรณ์

นิรภยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะการท�างาน เพ่ือความ

ปลอดภยัสงูสดุของผูป้ฏิบตัิงาน

ศูนย์ให้บริการทางเทคนิค-อุปกรณ์ความปลอดภัย

ทีมผู้เช่ียวชาญให้ค�าปรึกษาด้านความปลอดภัย


