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How to make an 
emergency call

1. Call 112.
2. Explain what has happened
3. Give the exact address and 

the name of the city/town.
4. Follow the instructions 

given. 
5. Do not hang up the phone 

before you have been given 
permission to end the call.

fire
accident

วิธีการโทรแจ้งเหตฉุกุเฉิน

1. โทร 112

2. แจ้งวา่เกิดอะไรขึน้

3. แจ้งสถานท่ีเกิดเหตุ
    ท่ีอยู่ และ เมือง
4. ปฏิบตัิตามคําแนะนํา
   ท่ีได้รับ
5. อยา่วางสายจนกวา่จะ
    ได้รับอนญุาตแล้วเทา่นัน้

ช่ือสถานท่ีเกิดเหต:ุ
ท่ีอยู:่
เมือง:
พิกดั:

เพลงิไหม้
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