
 
 

    
 
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ� แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และหลักสูตรการฝ&กอบรม 

ของผู(ฝ&กอบรม วิทยากร และผู(ปฏิบัติงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

_________________ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข(อ ๔ ข(อ ๕ ข(อ ๗ วรรคสาม ข(อ ๘ ข(อ ๑๐ วรรคสาม ข(อ ๑๑ วรรค
สอง ข(อ ๑๒ วรรคสอง ข(อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ข(อ ๑๙ ข(อ ๒๐ วรรคสอง ข(อ ๒๑ ข(อ ๒๒ วรรคสอง ข(อ ๒๔ 
วรรคสี่ ข(อ ๒๕ และข(อ ๒๖ วรรคสาม แห9งกฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมน้ํามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื ้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว( ดังต9อไปนี้ 
 ข(อ  ๑  ประกาศนี้ให(ใช(บังคับต้ังแต9บัดนี้ เป?นต(นไป 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

_________________ 
 

 ข(อ  ๒  การประกอบกิจการถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ฉ ระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
ลักษณะท่ีสาม ถังขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลวท่ีนํามาตรึงไว(กับตัวโครงรถ คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุ
กEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทห(องบรรจุ สถานีบริการ
กEาซปGโตรเลียมเหลว สถานท่ีเก็บรักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช( ลักษณะท่ีสาม สถานท่ีเก็บรักษา
กEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทร(านจําหน9าย ลักษณะท่ีสอง สถานท่ีเก็บรักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ลักษณะท่ีสอง ระบบการขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลวทางท9อ ถังขนส9งกEาซธรรมชาติ คลังกEาซธรรมชาติ สถานท่ีใช(
กEาซธรรมชาติ สถานีบริการกEาซธรรมชาติ ต(องมีผู(ปฏิบัติงานจํานวนไม9น(อยกว9าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาท่ีเปGด
ดําเนินการหรือทําการขนส9ง แล(วแต9กรณี 
 การประกอบกิจการระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ ผู(รับใบอนุญาตแต9ละราย ไม9ว9าจะได(รับ
ใบอนุญาตก่ีฉบับก็ตาม ต(องมีผู(ปฏิบัติงานจํานวนไม9น(อยกว9าหนึ่งคน 
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หมวด ๒ 
ผู(ฝ&กอบรม 

_________________ 
  
 ข�อ  ๓  ใบรับรองผู�ฝ�กอบรมมี ๓ ประเภท ดังต�อไปนี้ 
 (๑)  ใบรับรองผู�ฝ�กอบรมน้ํามัน 
 (๒)  ใบรับรองผู�ฝ�กอบรมก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 (๓)  ใบรับรองผู�ฝ�กอบรมก#าซธรรมชาติ 
 ข�อ  ๔  แบบคําขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบคําขอต�ออายุใบรับรอง แบบคําขอใบแทนใบรับรอง 
แบบใบแทนใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดในข(อ ๒ ให�เป2นไปตามท�ายประกาศ 
ดังต�อไปนี้ 
 (๑)  แบบคําขอใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๑อ 
 (๒)  แบบใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๒อ 
 (๓)  แบบคําขอต�ออายุใบรับรองผู(ฝ&กอบรม และแบบคําขอใบแทนใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ให�ใช�แบบ 
ธพ.พ.๓อ 
 (๔)  แบบใบแทนใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ให(ใช(แบบ ธพ.พ.๒อ และเขียนหรือประทับตราความว9า  
“ใบแทน” ด(วยอักษรสีแดงไว(ด(านบนของใบรับรอง 
 ข�อ  ๕  ในการยื่นคําขอใบรับรองตามข�อ ๔ ให�ยื่นต�ออธิบดี พร(อมด(วยเอกสารและหลักฐานตามท่ี
กําหนด 
 ข(อ  ๖  ผู(ฝ&กอบรมต(องมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดี โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประวัติผู(เข(ารับการ
ฝ&กอบรม โดยเอกสารดังกล9าวต(องสามารถตรวจสอบเรื่องเดิมได(โดยง9ายและรวดเร็ว  
 ข(อ  ๗  ผู(ฝ&กอบรมมีหน(าท่ีต(องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู(เข(ารับการฝ&กอบรม พร(อมท้ัง
จัดทําบัญชีรายชื่อผู(เข(ารับการฝ&กอบรม เอกสารประเมินผลการฝ&กอบรมของผู(ผ9านและไม9ผ9านการฝ&กอบรม
รายบุคคล และบันทึกข(อมูลลงในแผ9นข(อมูลอิเล็กทรอนิกส� ส9งให(อธิบดีภายในสิบห(าวันนับแต9วันท่ีเสร็จสิ้นการ
ฝ&กอบรม 
 ข(อ  ๘  ผู(ฝ&กอบรมต(องอํานวยความสะดวกให(แก9อธิบดีหรือผู(ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ในการเข(าไปใน
สํานักงานของผู(ฝ&กอบรม และสถานท่ีฝ&กอบรมในเวลาทําการ เพ่ือสอบถามข(อเท็จจริง ตรวจสอบหรือ
สังเกตการณ�ให(ผู(ฝ&กอบรมดําเนินการฝ&กอบรมให(เป?นไปตามประกาศนี้ 
 ข(อ  ๙  ผู(ฝ&กอบรมต(องใช(ความระมัดระวังและควบคุมดูแลการฝ&กอบรมเพ่ือให(เกิดความปลอดภัยใน
การฝ&กอบรมภาคปฏิบัติ  
 ข(อ  ๑๐  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร ผู(ฝ&กอบรมมีหน(าท่ีต(องแจ(งให(อธิบดีทราบภายในสามสิบ
วันนับแต9วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 หากการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง เป?นผลทําให(ผู(ฝ&กอบรมขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ให(ผู(
ฝ&กอบรมหยุดทําการฝ&กอบรมจนกว9าอธิบดีจะให(ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรดังกล9าว 
 ข(อ  ๑๑  ใบรับรองผู(ฝ&กอบรมจะถูกพักใช( ในกรณีอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ละเว(นหน(าท่ี ตามข(อ ๖ ข(อ ๗ ข(อ ๘ ข(อ ๙ และข(อ ๑๐ 
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 (๒)  กระทําการฝPาฝQนหรือไม9ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว9าด(วยการกําหนดคุณสมบัติและการ
ฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๓)  แจ(งข(อมูลหรือแสดงเอกสารอันเป?นเท็จให(ผู(อ่ืนหลงเชื่อ 
 ข(อ  ๑๒  ใบรับรองผู(ฝ&กอบรมจะถูกเพิกถอน ในกรณีอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ถูกพักใช(ใบรับรองเกินสองครั้ง 
 (๒)  ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง 
 

หมวด ๓ 
วิทยากร 

_________________ 
 

 ข�อ  ๑๓  วิทยากรมี ๓ ประเภท ดังต�อไปนี้ 
 (๑)  วิทยากรน้ํามัน 
 (๒)  วิทยากรก#าซป%โตรเลียมเหลว 

 (๓)  วิทยากรกEาซธรรมชาติ 
 ข�อ  ๑๔  แบบคําขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบคําขอต�ออายุใบรับรอง แบบคําขอใบแทน
ใบรับรอง แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร ให�เป2นไปตามท�ายประกาศ ดังต�อไปนี้ 
 (๑)  แบบคําขอใบรับรองวิทยากร ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๑ว 
 (๒)  แบบใบรับรองวิทยากร ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๒ว 
 (๓)  แบบคําขอต�ออายุใบรับรองวิทยากร และแบบคําขอใบแทนใบรับรองวิทยากร ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๓ว 
 (๔)  แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร  ให(ใช(แบบ  ธพ.พ.๒ว  และเขียนหรือประทับตราความว9า 
“ใบแทน” ด(วยอักษรสีแดงไว(ด(านบนของใบรับรอง 
 ข�อ  ๑๕  ในการยื่นคําขอใบรับรองตามข�อ ๑๔ ให�ยื่นต�ออธิบดี พร(อมด(วยเอกสารและหลักฐานตามท่ี
กําหนด 
 ข(อ  ๑๖  วิทยากรมีหน(าท่ี ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  เตรียมแผนการสอนท่ีมีเนื้อหา สื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีเหมาะสมแก9เนื้อหาท่ีจะทํา
การฝ&กอบรมตามหลักสูตรการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานท่ีอธิบดีประกาศกําหนดและรับรองตามประกาศนี้ 
 (๒)  ดําเนินการฝ&กอบรมให(เป?นไปตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
 (๓)  ทําการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ�ต9างๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู(เข(ารับการ
ฝ&กอบรม 
 ข(อ  ๑๗  ใบรับรองวิทยากรจะถูกพักใช( เม่ือกระทําการละเว(นหน(าท่ี ตามข(อ ๑๖ 
 ข(อ  ๑๘  ใบรับรองวิทยากรจะถูกเพิกถอน เม่ือกระทําความผิด ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ถูกพักใช(ใบรับรองเกินสองครั้ง 
 (๒)  ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง 
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หมวด ๔ 
ผู(ปฏิบัติงาน 

_________________ 
 

 ข(อ  ๑๙  ผู(ปฏิบัติงาน มี ๑3 ประเภท ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน 
 (๒)  ผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ 
 (๓)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 (๔)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 (๕)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๖)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๗)  ผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๘)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ 
 (๙)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 (๑๐)  ผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ 
 (๑๑)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
 (๑๒)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
 (๑๓)  ผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 
 ข�อ  ๒๐  แบบคําขอรับบัตรประจําตัว แบบบัตรประจําตัว แบบคําขอต�ออายุบัตรประจําตัว แบบคํา
ขอใบแทนบัตรประจําตัว แบบใบแทนบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงานของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดในข(อ ๒ 
ให�เป2นไปตามท�ายประกาศ ดังต�อไปนี้ 
 (๑)  แบบคําขอรับบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๑ผ 
 (๒)  แบบบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๒ผ 
 (๓)  แบบคําขอต�ออายุบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน และแบบคําขอใบแทนบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน
ให�ใช�แบบ ธพ.พ.๓ผ 
 (๔)  แบบใบแทนบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน ให(ใช(แบบ ธพ.พ.2ผ แต9ทั้งนี้การกําหนดอายุบัตร
ประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ต(องไม9เกินระยะเวลาท่ีได(กําหนดไว(ในบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานเดิม 
 แบบบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตาม (๒) ให(จัดทําด(วยกระดาษหรือพลาสติก 
 ข�อ  ๒๑  ในการยื่นคําขอรับบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน ตามข�อ ๒๐ ให�ยื่นต�ออธิบดี พร(อมด(วย
เอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนด 
 ข(อ  ๒๒  ผู(ปฏิบัติงานตามข(อ ๑๙ จะปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการควบคุม ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9งน้ํามัน 
 (๒)  ผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อให(ปฏิบัติงานในกิจการคลังน้ํามันและ
ระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ 
 (๓)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสาม 
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 (๔)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการ
น้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะท่ีสอง 
และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ 
 (๕)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว  ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9งกEาซปGโตรเลียม
เหลว คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกEาซ
ปGโตรเลียมเหลวประเภทห(องบรรจุ สถานีบริการกEาซปGโตรเลียมเหลว และระบบการขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลว
ทางท9อ 
 (๖)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว  ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานท่ีเก็บรักษากEาซ
ปGโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช( ลักษณะท่ีสาม 
 (๗)  ผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานท่ีเก็บ
รักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทร(านจําหน9าย ลักษณะท่ีสอง และสถานท่ีเก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ลักษณะท่ีสอง 
 (๘)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานใน
กิจการถังขนส9งกEาซธรรมชาติ 
 (๙)  ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ 
 (๑๐)  ผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการคลังกEาซธรรมชาติ 
 (๑๑)  ผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
 (๑๒)  ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
 (๑๓)  ผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ ให(ปฏิบัติงานในกิจการระบบการขนส9ง
กEาซธรรมชาติทางท9อ 
 ผู�ปฏิบัติงานในกิจการควบคุมท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งมีหน�าท่ีควบคุมดูแลให�เกิดความปลอดภัยใน
การเก็บรักษา การขนส�ง การใช� การจําหน�าย การแบ�งบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง และการตรวจสอบระบบการ
ทํางานของถังหรือภาชนะ ระบบท�อและอุปกรณA รวมถึงเครื่องจักรท่ีเก่ียวข�องแล�วแต�กรณี ตลอดเวลาท่ีมีการ
ประกอบกิจการ และถ�ายทอดความรู�ท่ีได�รับจากการฝ�กอบรมแก�บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในกิจการท่ีตน
ปฏิบัติงาน 
 ข(อ  ๒๓  บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานจะถูกพักใช(คราวละไม9เกินสามสิบวัน ในกรณีฝPาฝQนหรือไม9
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว9าด(วยการกําหนดคุณสมบัติและการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยประมาทท่ีก9อให(เกิดอุบัติภัย 
 ข(อ  ๒๔  บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานจะถูกเพิกถอน เม่ือผู(ปฏิบัติงานกระทําความผิด ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  ขาดคุณสมบัติตามคําขอรับการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงาน 
 (2)  ผู(ปฏิบัติงานท่ีถูกพักใช(บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานสองครั้งภายในหนึ่งปU 
 (3)  กระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยจงใจหรือประมาทเลินเล9ออย9างร(ายแรง 
ท่ีก9อให(เกิดอุบัติภัย 
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หมวด ๕ 
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงาน 

_________________ 
 

 ข(อ  ๒๕  หลักสูตรการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงาน มี ๑๓ หลักสูตร ดังต9อไปนี้ 
 (๑)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน 
 (๒)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ 
 (๓)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 (๔)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 (๕)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๖)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๗)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 (๘)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ 
 (๙)    หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 (๑๐)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ 
 (๑๑)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
 (๑๒)  หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
 (๑๓)   หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 
 ท้ังนี้ให(เป?นไปตามท(ายประกาศนี้ 
 ข(อ  ๒๖  ผู(ท่ีผ9านการฝ&กอบรมเป?นผู(ปฏิบัติงาน ต(องผ9านเกณฑ�ประเมิน ดังต9อไปนี้ 
 (๑)  เข(ารับการฝ&กอบรมตามหลักสูตรไม9น(อยกว9าร(อยละ ๘๐  
 (๒)  ผ9านการประเมินผลการสอบภาคทฤษฎี ได(คะแนนไม9น(อยกว9าร(อยละ ๖๐ 
 (๓)  ผ9านการประเมินผลภาคปฏิบัติ 
 การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให(กระทําโดยอธิบดีหรือผู(ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 ข(อ  ๒๗  ในกรณีที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรการฝ&กอบรมผู (ปฏิบัต ิงานในเรื ่องเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู(ปฏิบัติงานท่ีจะเข(ารับการฝ&กอบรมในหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงใหม9 ต(อง
เป?นผู(ท่ีเคยเข(ารับการฝ&กอบรมเป?นผู(ปฏิบัติงาน และผ9านเกณฑ�การประเมินตามท่ีกําหนด 
 ข(อ  ๒๘  ผู(ท่ีผ9านการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงใหม9 ต(องผ9านเกณฑ�ประเมิน
ตามท่ีกําหนดในข(อ ๒๖ 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 
 วิฑูรย�  กุลเจริญวิรัตน� 
 (นายวิฑูรย�  กุลเจริญวิรัตน�) 
 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
  



 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบ
 

๑) ให�เติมเครื่องหมาย � ลงใน �
๒) เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 
 

ส�วนท่ี ๑: ข"อมูลของผู"ขอใบรับรองและผู"ได"รับมอบอํานาจ
 

๑. ผู"ขอใบรับรอง 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  
 � ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา 
 � ส�วนราชการ  
 � รัฐวิสาหกิจ  
 � สถาบันการศึกษา  
 � นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการฝ�กอบรม
๑.๒ ช่ือผู�ขอใบรับรอง .............................................................................................................................
๑.๓ เลขทะเบียนนิติบุคคล  
๑.๔ ท่ีอยู�ของผู�ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ...............................................................................
๒. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี) 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 
๓. ผู"ติดต�อประสานงาน 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ............................................................................. 
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คําขอใบรับรองผู"ฝ/กอบรม 
 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ............................................... วันท่ี.........เดือน.................. 

ใบรับรอง 

� ท่ีตรงกับความเป2นจริง 
เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส�นประ 

และผู"ได"รับมอบอํานาจ 

ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว�าด�วยการค�านํ้ามันเช้ือเพลิง  

นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการฝ�กอบรม  
.............................................................................................................................

            

..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .......................................................

................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA ..............................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: .........................................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ..................................................................
..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 

ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................
............................................ จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA ...........................

.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 
................................................................................ website: .........................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

............................................................................. website: ..........................................................

หน�า ๑ จาก ๓ 

แบบ ธพ.พ.๑อ 

.................. พ.ศ. ............. 

.................................................................................................................................. 

..................................................... หมู�ท่ี ...................... 
.................................................................. 

................................................. 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................ 

............................................................................... 
........................... หมู�ท่ี ...................... 

.................................................................. 
................................................. 

มือถือ ........................................... 
........................................................................................ 

............................................................................... 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................... 

 
 
 

(สําหรับเจ�าหน�าที่)   
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ส�วนท่ี ๒: ประเภทผู"ฝ/กอบรม หลักสูตรการฝ/กอบรมและวิทยากร 
 

� ผู"ฝ/กอบรมน้ํามัน   
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส�งนํ้ามันประเภทรถขนส�งนํ้ามัน 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังนํ้ามันและระบบการขนส�งนํ้ามันทางท�อ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามัน 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน 
รายช่ือวิทยากรนํ้ามัน (หากมีจํานวนเกินกว�า ๓ คน ให�จัดทําเป2นเอกสารแนบ)  
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
� ผู"ฝ/กอบรมก4าซป6โตรเลียมเหลว  
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว 
รายช่ือวิทยากรก#าซป%โตรเลียมเหลว (หากมีจํานวนเกินกว�า ๓ คน ให�จัดทําเป2นเอกสารแนบ) 
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
� ผู"ฝ/กอบรมก4าซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 
รายช่ือวิทยากร (หากมีจํานวนเกินกว�า ๓ คน ให�จัดทําเป2นเอกสารแนบ) 
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี).......................................... 

ขอใบรับรองผู"ฝ/กอบรมรวม ...................... ประเภท จํานวน .................. หลักสูตร 
 
 

ส�วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช"ประกอบคําขอรับใบรับรอง 
 

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู"ขอใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว�าด�วยการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง 
� สําเนาใบอนุญาตเป2นผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗  
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให�ไม�เกิน ๖ เดือน 
๑.๒ กรณีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
� กฎหมายว�าด�วยการจัดตั้ง ....................................................................................................................................................... 
� สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ..................................................................................................................... 
� อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................................................ 

หน�า ๒ จาก ๓ 



- ๙ - 
 
 
๑.๓ กรณีนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการฝ/กอบรม 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให�ไม�เกิน ๖ เดือน  
� ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท 
� มีสํานักงานท่ีมีท่ีทําการแน�นอน โดยมีสําเนาแสดงสิทธ์ิใช�ท่ีดิน  
� โฉนดท่ีดิน  � น.ส.๓  � น.ส.๓ก  � ส.ค.๑  � อ่ืนๆ ................................................................................................................ 
� สําเนาเอกสารแสดงว�าผู�ขอใบรับรองมีสิทธ์ิใช�ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมให�ใช�ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี 
     ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล�าว 
๒. เอกสารหลักฐานอ่ืน 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีอํานาจลงนาม 
� หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ 
� หนังสือยินยอมของวิทยากรผู�ฝ�กอบรม  
� สําเนาใบรับรองวิทยากร (ถ�ามี) 
� แผนท่ีโดยสังเขปของสํานักงานท่ีตั้ง 
� เอกสารการฝ�กอบรมเพ่ือประกอบการรับรองหลักสูตรการฝ�กอบรมท่ียื่นขอใบรับรองจํานวน ๒ ชุด แต�ละหลักสูตร

ประกอบด�วย 
 ๑) เอกสารและข�อมูลอิเล็กทรอนิกสAของคู�มือการฝ�กอบรม  
 ๒) ภาพถ�ายสื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณAท่ีใช�ในการฝ�กอบรม 
 ๓) แนวข�อสอบพร�อมเฉลย อย�างน�อย ๕๐ ข�อ 
 ๔) อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเอกสารหลักฐานและข�อความดังกล�าวข�างต�นน้ีถูกต�องและเป2นจริงทุกประการ 
       
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู�ขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
                วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน�า ๓ จาก ๓ 



 
 
 

 

 
ใบรับรองเลขท่ี ..............................
 

.....................................................................................................

 สํานักงาน ต้ังอยู�เลขท่ี ......
.............................................................................................................................

เป2นผู�ฝ�กอบรมประเภท

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
หลักสูตรการฝ�กอบรมของผู�ฝ�กอบรม วิทยากร และผู�ปฏิบัติงาน
 

ใบรับรองนี้

ออกให� ณ วันท่ี

 
 

- ๑๐ - 

หน�า ๓ จาก ๓ 

 

..............................           

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองผู"ฝ/กอบรม 

 

 

ใบรับรองนี้ให"ไว"เพ่ือแสดงว�า 
 

.....................................................................................................
 

...................................................................................................
.........................................................................................................................................

ประเภท ....(น้าํมัน)..../....(ก#าซป%โตรเลียมเหลว)..../....(ก#าซธรรมชาติ

ตามหลักสูตรท่ีระบุไว�ท�ายใบรับรอง 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑA แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ

ของผู�ฝ�กอบรม วิทยากร และผู�ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ใบรับรองนี้ใช�ได�จนถึงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ออกให� ณ วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. .............. 
 
 
 

(...........................................) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 

แบบ ธพ.พ.๒อ 

..................................................................................................... 

................................................................................................................. 
................................................. 

ก#าซธรรมชาติ)....  

แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ

. .............. 

 



- ๑๑ - 
 
 
เอกสารแนบท�ายใบรับรอง เลขท่ี ................................. ลงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 
ประเภทผู"ฝ/กอบรมและหลักสูตรการฝ/กอบรมของผู"ฝ/กอบรม 
๑. ผู�ฝ�กอบรมน้ํามัน   
 ๑.๑ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส�งน้ํามันประเภทรถขนส�งน้ํามัน 
 ๑.๒ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
 ๑.๓ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 ๑.๔ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 
๒. ผู�ฝ�กอบรมก#าซป%โตรเลียมเหลว  
 ๒.๑ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 ๒.๒ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 ๒.๓ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 
๓. ผู�ฝ�กอบรมก#าซธรรมชาติ 
 ๓.๑ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ 
 ๓.๒ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 ๓.๓ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ 
 ๓.๔ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
 ๓.๕ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
 ๓.๖ หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
๑) ให(เติมเครื่องหมาย � ลงใน �
๒) เติมข(อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 

ส�วนท่ี ๑: ข�อมูลของผู�ได�ใบรับรองและผู�ได�รับมอบอํานาจ
๑. ผู�ได�ใบรับรอง  
๑.๑ ช่ือผู(ได(ใบรับรอง ...........................
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล  
1.3 ท่ีอยู9ของผู(ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 

๒. ใบรับรอง เลขท่ี ……………………………………………… 

๓. ผู�รับมอบอํานาจ (ถ�ามี) 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 

๔. ผู�ติดต�อประสานงาน 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ............................................................................. 
 

ส�วนท่ี ๒: ประเภทผู�ฝ8กอบรมและหลักสูตรการฝ8กอบรม
 

� ผู�ฝ8กอบรมนํ้ามัน  
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งนํ้ามันประเภทรถขนส9งนํ้ามัน
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังนํ้ามนัและระบบการขนส�งนํ้ามันทางท�อ
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรกิารนํ้ามัน
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน

- ๑๒ - 

คําขอ � ต�ออายุ � ใบแทน 
ใบรับรองผู�ฝ8กอบรม 

 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................... วันท่ี.........เดือน.................. 

� ท่ีตรงกับความเป?นจริง 
เติมข(อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส(นประ 

และผู�ได�รับมอบอํานาจ 

..........................................................................................................
            

..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ...............................

................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA .........................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ...................................................

……………………………………………… หมดอายุวันท่ี .............. เดือน .....................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ....................................................................
..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 

ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .........................................
................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA ...............................

.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 
................................................................................ website: ...................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

............................................................................. website: .............................................................................

ประเภทผู�ฝ8กอบรมและหลักสูตรการฝ8กอบรม 

หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งนํ้ามันประเภทรถขนส9งนํ้ามัน 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังนํ้ามนัและระบบการขนส�งนํ้ามันทางท�อ 
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรกิารนํ้ามัน 
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน 

 

หน(า ๑ จาก ๒ 

แบบ ธพ.พ.๓อ 

.................. พ.ศ. ............. 

................................................... 

..................................................... หมู�ท่ี ...................... 
.................................................................. 

................................................. 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................ 

.............................พ.ศ. ................... 

............................................................................... 
..................................................... หมู�ท่ี ...................... 

.................................................................. 
................................................. 

มือถือ ........................................... 
........................................................................................ 

............................................................................... 
มือถือ ........................................... 

................................................................ 

 
 
 

 (สําหรับเจ�าหน�าที่)   



- ๑๓ - 
 
 
� ผู�ฝ8กอบรมก:าซป<โตรเลียมเหลว 
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว 
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลยีมเหลว 
� ผู�ฝ8กอบรมก:าซธรรมชาติ 
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาต ิ
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาต ิ
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาต ิ
 � หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรกิารกEาซธรรมชาต ิ
 � หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 

 
ส�วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช�ประกอบคําขอต�ออายุ/ขอใบแทนใบรับรองผู�ฝ8กอบรม 
๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู�ได�รับใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว�าด�วยการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง 
� สําเนาใบอนุญาตเป?นผู(ค(านํ้ามนัตามมาตรา ๗ 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให(ไม9เกิน ๖ เดือน  
๑.๒ กรณีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
� สําเนากฎหมายว9าด(วยการจัดตั้ง ............................................................................................................................................. 
� สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ..................................................................................................................... 
� อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................................................ 
๑.๓ กรณีนิติบุคคลท่ีประกอบกจิการฝ8กอบรม 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให(ไม9เกิน ๖ เดือน  

๒. เอกสารหลักฐานอ่ืน 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู(มีอํานาจลงนาม  
� หนังสือมอบอํานาจ (ถ(ามี) พร(อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู(มอบอํานาจ และผู(รับมอบอํานาจ 
� สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีต9ออายุ) 
� ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
� หลักฐานใบแจ(งความ (กรณีสญูหาย) 
 
  ข(าพเจ(าขอรับรองว9าเอกสารและหลักฐานท่ียื่นไว(มิได(มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากท่ีได(รับใบรับรองไว(เดิม และ
ขอรับรองว9าเอกสารหลักฐานและข(อความดังกล9าวข(างต(นน้ีถูกต(องและเป?นจริงทุกประการ 
       
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู(ได(ใบรับรอง 
              (.............................................................) 
                วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 

 
 

หน(า ๒ จาก ๒ 



 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/................................
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบรับรอง
๑) ให�เติมเครื่องหมาย � ลงใน �
๒) เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 
 

ส�วนท่ี ๑: ข"อมูลของผู"ขอใบรับรองและผู"ได"รับมอบอํานาจ
 

๑. ผู"ขอใบรับรอง 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขประจําตัวประชาชน  ����

ท่ีอยู�ของผู�ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ........................... ห�อง ..................... 
ซอย ...................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ 
โทรศัพทA ................................. ต�อ .................... 
e-mail: .............................................................................. 

๒. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี) 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขท่ี ........................... ห�อง ..................... 
ซอย ...................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ 
โทรศัพทA ................................. ต�อ .................... 
e-mail: ............................................................................

๓. ผู"ติดต�อประสานงาน 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ..................................................
 
 

ส�วนท่ี ๒ : ประเภทวิทยากรท่ีขอใบรับรอง
 

� วิทยากรนํ้ามัน 
� วิทยากรกEาซปGโตรเลียมเหลว 
� วิทยากรกEาซธรรมชาต ิ
 
 
 

- ๑๔ - 

คําขอใบรับรองวิทยากร 
 

/................................  วันท่ี.........เดือน.................. 
ใบรับรอง 
� ท่ีตรงกับความเป2นจริง 

เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส�นประ 

และผู"ได"รับมอบอํานาจ 

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ......................................................
���������� 

..................... ช้ัน ........................ อาคาร ................................................ 
...................................................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง .......................................

................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณียA 
.................... โทรสาร ............................... ต�อ .................. มือถือ 

.............................................................................. website: ...................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
..................... ช้ัน ........................ อาคาร ................................................ 

...................................................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ...........................................................
................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณียA 

.................... โทรสาร ............................... ต�อ .................. มือถือ 
.............................................................................. website: .........................................................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ............................................................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

............................................................................. website: .......................................................

ประเภทวิทยากรท่ีขอใบรับรอง 

หน(า ๑ จาก ๒ 

แบบ ธพ.พ.๑ว 

.................. พ.ศ. ............. 

............................................................................... 

................................................ หมู�ท่ี ............................. 
........................................................... 

รหัสไปรษณียA .......................................... 
มือถือ ........................................ 

.......................................................................................... 

............................................................................... 
................................................ หมู�ท่ี ............................. 

........................................................... 
รหัสไปรษณียA .......................................... 

มือถือ ........................................ 
......................................................................................... 

............................................................................... 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................... 

 
 
 
 

(สําหรับเจ�าหน�าที่) 



- ๑๕ - 
 
 

 

ส�วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช"ประกอบคําขอใบรับรองวิทยากร 
 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
� สําเนาทะเบียนบ�าน 
� หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ 
� สําเนาวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝ�กอบรม 
� หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณAในการเป2นวิทยากรด�านนํ้ามันเช้ือเพลิง 
� รูปถ9ายสี หน(าตรง ไม9สวมหมวกและแว9นตาดํา ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเอกสารหลักฐานและข�อความดังกล�าวข�างต�นน้ีถูกต�องและเป2นจริงทุกประการ 
  
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู�ขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน(า ๒ จาก ๒ 



 
 
 

 

 
ใบรับรองเลขท่ี ..............................
 

..........................
บัตรประชาชน เลขท่ี ......................................
ท่ีอยู� ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
เป2นวิทยากรประเภท.............................................................................................................................
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
หลักสูตรการฝ�กอบรมของผู�ฝ�กอบรม 
    
    

    
 
    
 
    
    
         
 ....……..……………….…... 
(......................................) 
 ผู�ได�ใบรับรอง 
 
 

 

 

รูปถ�ายสี 
หน�าตรง ไม�สวมหมวก 

และแว9นตาดํา 
ไม9เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

- ๑๖ - 

หน�า ๓ จาก ๓ 

 

..............................           

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองวิทยากร 

 

 

ใบรับรองนี้ให"ไว"เพ่ือแสดงว�า 
 

............................................................................... 
...........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑA แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ

หลักสูตรการฝ�กอบรมของผู�ฝ�กอบรม วิทยากร และผู�ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         

    ใบรับรองนี้ใช�ได�จนถึงวันท่ี...........เดือน.....................

    ออกให� ณ วันท่ี............เดือน......................

  

  ………………...........................
  (............................................
  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 

 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 

แบบ ธพ.พ.๒ว 

................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……..........……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 
.................................................................................................................................. 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑA แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ

................พ.ศ. ............ 

..................พ.ศ. ............ 

........................ 
............................................) 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 



 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/.........................
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
 

๑) ให�เติมเครื่องหมาย � ลงใน �
๒) เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 
 

ส�วนท่ี ๑ : ข"อมูลของผู"ได"ใบรองและผู"ได"รับมอบอํานาจ
 

๑. ผู"ได"ใบรับรอง 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขประจําตัวประชาชน  ����

ท่ีอยู�ของผู�ได�ใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 

๒. ใบรับรอง เลขท่ี.............................................................

๓. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี) 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 

๔. ผู"ติดต�อประสานงาน  
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: .......................................................
 
ส�วนท่ี ๒ : ประเภทวิทยากรท่ีขอต�ออายุ
 

� วิทยากรนํ้ามัน 
� วิทยากรกEาซปGโตรเลียมเหลว 
� วิทยากรกEาซธรรมชาต ิ

- ๑๗ - 

คําขอ � ต�ออายุ � ใบแทน  
ใบรับรองวิทยากร 

/.........................   วันท่ี.........เดือน.................. 

� ท่ีตรงกับความเป2นจริง 
เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส�นประ 

ของผู"ได"ใบรองและผู"ได"รับมอบอํานาจ 

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
���������� 

..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ......................

................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA ......................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ..............................................................

............................................................. หมดอายวัุนท่ี ............ เดือน .............

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ....................................................................
..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 

ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ........................................................
................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA ....................................

.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 
................................................................................ website: ................................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล .................................................................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ..........................................................

ประเภทวิทยากรท่ีขอต�ออายุ/ขอใบแทน 

 
หน(า ๑ จาก ๒ 

แบบ ธพ.พ.๓ว 

.................. พ.ศ. ............. 

............................................................................... 

..................................................... หมู�ท่ี ...................... 
.................................................................. 

................................................. 
มือถือ ........................................... 

......................................................................... 

................... พ.ศ. ................... 

............................................................................... 
..................................................... หมู�ท่ี ...................... 

.................................................................. 
................................................. 

มือถือ ........................................... 
........................................................................................ 

............................................................................... 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ�าหน�าที่)   



- ๑๘ - 
 
 

 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
� หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ 
� รูปถ�ายสี หน�าตรง ไม�สวมหมวกและแว�นตาดํา ถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
� สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีต�ออายุ) 
� ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
� หลักฐานใบแจ�งความ (กรณีสญูหาย) 
 
 ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเอกสารและหลักฐานท่ียื่นไว�มิได�มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากท่ีได�รับใบรับรับรองไว�เดิม และขอ
รับรองว�าเอกสารหลักฐานและข�อความดังกล�าวข�างต�นน้ีถูกต�องและเป2นจริงทุกประการ 
 
  
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู�ได�ใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน�า ๒ จาก ๒ 

ส�วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช"ประกอบคําขอต�ออายุใบรับรอง/ขอใบแทนใบรับรองวิทยากร 



 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/............................
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
 

๑) ให�เติมเครื่องหมาย � ลงใน �
๒) เติมข�อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 
 

ส�วนท่ี ๑ : ข"อมูลของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
 

๑. ผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขประจําตัวประชาชน  ����

วุฒิการศึกษา ....................................................

๒. สถานประกอบกจิการน้ํามนัเชื้อเพลิง
ช่ือสถานประกอบการ .................................
เลขท่ีใบอนุญาต(ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 
ประเภทกิจการตามท่ีระบุในใบอนุญาต
ตั้งอยู�เลขท่ี ............................. ห�อง 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 

๓. ผู"ฝ/กอบรม 
ช่ือผู�ฝ�กอบรม ...............................................
สถานท่ีฝ�กอบรม ......................................................
วันท่ีฝ�กอบรม ........................................
 
 

ส�วนท่ี ๒ : ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงานประเภท
 

� ผู�ปฏิบัติงานถังขนส�งนํ้ามันประเภท
� ผู�ปฏิบัติงานคลังนํ้ามันและระบบการขนส�งนํ้ามันทางท�อ
� ผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามนั 
� ผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน
� ผู�ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว

ป%โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทห�องบรรจุ สถานีบริการก#าซป%โตรเลียมเหลว
ระบบการขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวทางท�อ

 

- ๑๙ - 

คําขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
 

/............................   วันท่ี.........เดือน.................. 

รับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 

� ท่ีตรงกับความเป2นจริง 
วามอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส�นประ 

รับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 

ผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
���������� 

.................................................................................................................................................................................

น้ํามนัเชื้อเพลิงของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
...........................................................................................................................

ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง
ประเภทกิจการตามท่ีระบุในใบอนุญาต.............................................................................................................................

..................... ช้ัน ........................ อาคาร .......................................... 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ............................

................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณียA 
.................... โทรสาร ............................... ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ...............................................

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงานประเภท 

ถังขนส�งนํ้ามันประเภทรถขนส�งนํ้ามัน 
ผู�ปฏิบัติงานคลังนํ้ามันและระบบการขนส�งนํ้ามันทางท�อ 

 
ผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน 

สถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว (ถังขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลว คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว
ป%โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทห�องบรรจุ สถานีบริการก#าซป%โตรเลียมเหลว
ระบบการขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวทางท�อ) 

หน�า ๑ จาก ๒ 

แบบ ธพ.พ.๑ผ 

.................. พ.ศ. ............. 

............................................................................... 

................................................ 

....................................................................................................... 
ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง) ...................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................... หมู�ท่ี ........................ 

.................................................................. 
รหัสไปรษณียA ............................................. 

มือถือ ......................................... 
.............................................................. 

............................................................................................................. 
....................................................... 

.............................................................................. 

คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุก#าซ
ป%โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทห�องบรรจุ สถานีบริการก#าซป%โตรเลียมเหลว. 

 
 
 
 

(สําหรับเจ�าหน�าที่)   



- ๒๐ - 
 
 
� ผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว (สถานท่ีเก็บรักษาก#าซป%โตรเลยีมเหลวประเภทสถานท่ีใช� ลักษณะท่ีสาม) 
� ผู�ปฏิบัติงานร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว (สถานท่ีเก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทร�านจําหน�าย  
     ลักษณะท่ีสอง สถานท่ีเก็บรักษาก#าซป%โตรเลยีมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะท่ีสอง) 
� ผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาต ิ(ผู(ขับข่ี) 
� ผู�ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
� ผู�ปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ 
� ผู�ปฏิบัติงานสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาต ิ
� ผู�ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาต ิ
� ผู�ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก#าซธรรมชาติทางท�อ 
 
 

ส�วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช"ประกอบคําขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
� สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการมีประสบการณAในการทํางานของผู�ขอรับบัตร 
� รูปถ9ายสี หน(าตรง ไม9สวมหมวกและแว9นตาดํา ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
� สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงของสถานประกอบ

กิจการท่ีผู(ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน 
 
 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเอกสารหลักฐานและข�อความดังกล�าวข�างต�นน้ีถูกต�องและเป2นจริงทุกประการ 
 
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู�ขอรับบัตร 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................. 
 
 
  ขอรับรองว�าผู�ขอรับบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติครบถ�วน และผ�านการฝ�กอบรมเป2นผู�ปฏิบัติงานตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
 
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู�ฝ�กอบรม 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 

หน�า ๒ จาก ๒ 



- ๒๑ - 
 
 

 แบบ ธพ.พ.2ผ 

 แบบบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน  

(ด"านหน"า) 
 

      แบบ 1  กระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด"านหลัง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

เลขท่ีบัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน 
.……..…(ประเภทผู�ปฏิบัติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ช่ือ ………………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 

  
 
 

วันออกบัตร............................ 
วันหมดอายุ............................ 
 

 

รูปถ�ายสี 
หน�าตรงไม�สวมหมวก 

และแว9นตาดํา 
ไม9เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

8.6 ซม. 

 
คําเตือน 

 
๑. ต(องติดบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตลอดเวลาท่ีปฏบิัติงาน 
2. ปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการตามท่ีระบุในบัตร 
3. การต9ออายุบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ให(ยื่นคําขอต9ออธิบดี 

            ภายใน 60 วันก9อนวันท่ีบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานหมดอาย ุ
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน
ครุฑ 

5.
4 

ซม
. 

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

 
............................. 

(......................................) 
…………………....… (ตําแหน�ง) ……………………… 

ผู"ออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



- ๒๒ - 
 
 

แบบบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
(ด"านหน"า) 

 
      แบบ 2  พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด"านหลัง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

เลขท่ีบัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน 
.……..…(ประเภทผู�ปฏิบัติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ช่ือ ………………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 

  
 
 

วันออกบัตร ........................... 
วันหมดอายุ ........................... 
 

 

รูปถ�ายสี 
หน�าตรงไม�สวมหมวก 

และแว9นตาดํา 
ไม9เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

8.6 ซม. 

 

คําเตือน 
 

๑. ต(องติดบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตลอดเวลาท่ีปฏบิัติงาน 
2. ปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการตามท่ีระบุในบัตร 
๓. การต9ออายุบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ให(ยื่นคําขอต9ออธิบดี 

 ภายใน 60 วันก9อนวันท่ีบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานหมดอาย ุ
 
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 

5.
4 

ซม
. 

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

 
............................. 

(......................................) 
…………………....… (ตําแหน�ง) ……………………… 

ผู"ออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/.........................
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
 

๑. ให(เติมเครื่องหมาย � ลงใน � 
๒. เติมข(อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง
 
 

ส�วนท่ี ๑ : ข�อมูลของผู�ได�รับบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน
 

๑. ผู�ได�รับบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขประจําตัวประชาชน  ����

บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน.เลขท่ี .......

๒. สถานประกอบกจิการน้ํามนัเชื้อเพลิงของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
ช่ือสถานประกอบการ .................................
เลขท่ีใบอนุญาต(ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 
ประเภทกิจการตามท่ีระบุในใบอนุญาต
ตั้งอยู�เลขท่ี ............................. ห�อง 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ ...........
e-mail: ................................................................................ 

3. ผู�รับมอบอํานาจ (ถ�ามี) 
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
เลขท่ี ............................. ห�อง ..................... 
ซอย .............................................. ถนน 
อําเภอ/เขต ................................................... 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................

4. ผู�ติดต�อประสานงาน  
� นาย � นาง � นางสาว � คํานําหน�า 
โทรศัพทA ................................ ต�อ .................... 
e-mail: ................................................................................ 
 
 
 

- ๒๓ - 

คําขอ � ต�ออายุ � ใบแทน 
บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัตงิาน  

/.........................   วันท่ี.........เดือน.................. 

 ท่ีตรงกับความเป?นจริง 
เติมข(อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส(นประ 

บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงานและผู�ได�รับมอบอํานาจ 

บัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน 
คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
���������� 

..................................... หมดอายวัุนท่ี .............. เดือน ................

น้ํามนัเชื้อเพลิงของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน 
...........................................................................................................................

ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง
ประเภทกิจการตามท่ีระบุในใบอนุญาต...........................................................................................................................

..................... ช้ัน ........................ อาคาร ............................................. 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .....................

................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA .........................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ................................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
..................... ช้ัน ........................ อาคาร ..................................................... 

ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ............................................
................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณยีA .................

.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 
................................................................................ website: .......................................................

คํานําหน�า ........................... ช่ือ - สกุล ...............................................................................
.................... โทรสาร ............................. ต�อ .................. มือถือ 

................................................................................ website: ....................................................................

หน�า ๑ จาก ๒ 

แบบ ธพ.พ.๓ผ 

.................. พ.ศ. ............. 

............................................................................... 

.................... พ.ศ. ................... 

.......................................................................... 
ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง) ...................................... 

.......................................................................................................................................... 
............................................. หมู�ท่ี ..................... 

.................................................................. 
................................................. 

มือถือ ........................................... 
................................................... 

............................................................................... 
..................................................... หมู�ท่ี ...................... 

.................................................................. 
................................................. 

มือถือ ........................................... 
........................................................................................ 

................................................. 
มือถือ ........................................... 

........................................................................................ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ�าหน�าที่)   



- ๒๔ - 
 
 
ส�วนท่ี ๒ : เอกสารหลักฐานท่ีใช�ประกอบคําขอต�ออายุ/ขอใบแทนบัตรประจําตัวผู�ปฏิบัติงาน 
 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
� หนังสือมอบอํานาจ (ถ(ามี) พร(อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู(มอบอํานาจ และผู(รับมอบอํานาจ 
� รูปถ9ายสี หน(าตรง ไม9สวมหมวกและแว9นตาดํา ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
� สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงของสถานประกอบ

กิจการท่ีผู(ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน 
� หนังสือรับรองการทํางานเป?นผู(ปฏิบัติงานในกิจการด(านท่ีตนจะขอต9ออายุติดต9อกันเป?นเวลาไม9น(อยกว9า ๒ ปU (กรณีต9ออายุ) 
� สําเนาบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานนํ้ามันเช้ือเพลิงเดิม (กรณีต9ออายุ) 
� บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานนํ้ามันเช้ือเพลิงเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
� หลักฐานใบแจ(งความ (กรณีสญูหาย) 
 
  ข(าพเจ(าขอรับรองว9าข(อความดังกล9าวข(างต(นน้ีถูกต(องและเป?นจริงทุกประการ  
 
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผู(ขอต9ออายุ/ผู(ขอใบแทน

             (............................................................) 
      วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน(า ๒ จาก ๒ 
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หลักสูตรท่ี ๑ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ถังขนส�งน้ํามัน ประเภทรถขนส�งน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับน้ํามัน 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส�งน้ํามัน 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส�งน้ํามัน 

๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 

๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนส�งน้ํามัน 
๑.๒ ลักษณะท่ีปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑA 

๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงข้ันต�น 
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๑ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ถังขนส�งน้ํามันประเภทรถขนส�งน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบคุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใช�ประโยชนA 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใช�ประโยชนA 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�ทราบถึงประเภทของรถขนส�งน้ํามัน โครงสร�างสําคัญของรถขนส�งน้ํามัน และ

ป[จจัยการทรงตัวของรถขนส�งน้ํามัน 
  ๒. การตรวจสอบสภาพของรถก�อนทํางาน การตรวจสอบสภาพรถหลังทํางาน และการ

รายงานผลการพ�วงรถและการปลดพ�วงรถ และการจัดการยางรถขนส�ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนส�งน้ํามัน และวัตถุประสงคAของงาน 
  ๒. ความปลอดภัยในการใช�รถขนส�งน้ํามัน และการบํารุงรักษา 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส�งน้ํามัน 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�ทราบถึงบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบด�านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ 
   กฎความปลอดภัยและข้ันตอนการปฏิบัติการลงน้ํามันในข้ันตอนต�างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบด�านความปลอดภัย 
  ๒. การขับรถอย�างปลอดภัย การหยุดรถ และพักรถเป2นต�น 
  ๓. ความอันตรายของน้ํามันในขณะขนส�ง การป\องกันอันตรายและการรักษาความ

ปลอดภัย 
  ๔. การทํางานของอุปกรณAเก็บไอน้ํามันกลับ และการป\องกันการเติมล�น 
  ๕. การลงน้ํามันด�านบน และล�างของรถขนส�งน้ํามัน 
  ๖. การลงน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส�งน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงหลักความปลอดภัย การแก�ไขเหตุฉุกเฉินเรื่องการรั่วไหล และหลักปฏิบัติใน

กรณีเกิดเพลิงไหม� 
ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถท่ีปลอดภัย การรายงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดเพลิงไหม� 
  ๒. การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การรั่วไหล 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม� 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
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๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับรถขนส�งน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายท่ีสําคัญท่ีผู�ขับรถขนส�งน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนส�งน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถตรวจสอบอุปกรณAต�างๆ ของรถขนส�งน้ํามันได� 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตการตรวจสอบรถขนส�งน้ํามัน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ ลักษณะท่ีปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑF 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�เรียนรู�ลักษณะท่ีปลอดภัยของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑA 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตตัวอย�างของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑAท่ีปลอดภัยมีมาตรฐาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงข้ันต"น 
วัตถุประสงคF ๑.  เพ่ือให�รู�จักคุณลักษณะของอุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ 
  ๒.  เพ่ือให�สามารถเลือกใช�เครื่องมือในการดับเพลิงให�เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชมตัวอย�างอุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ 
  ๒.  ชมการสาธิตและปฏิบัติการใช�อุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถขจัดน้ํามันท่ีหกรั่วไหลได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตและปฏิบัติการขจัดน้ํามันท่ีหกรั่วไหล 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ได�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรม มีความรู� และความเข�าใจในการปฏิบัติให�ถูกต�อง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในการขับรถขนส�งน้ํามันให�เกิดความปลอดภัยท้ังต�อ
ชีวิตและทรัพยAสิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข�อเขียนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับรถขนส�งน้ํามัน การปฏิบัติงานขับรถ
ขนส�งน้ํามันอย�างปลอดภัย และการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู�เข�ารับการ
ฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข�อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานรถขนส�ง

น้ํามัน และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับและอัคคีภัยได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๒ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑๓ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๑๑ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับน้ํามัน 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จ�ายน้ํามัน 
๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 

๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
 ๑.๑ การรับน้ํามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจ�ายน้ํามัน 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 

๒.๒ อุปกรณAป\องกันและระงับสถานการณAฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๒ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑๓ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๑๑ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงองคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช�ประโยชนAของน้ํามันชนิดต�างๆ 

และข�อกําหนดด�านคุณภาพ รวมท้ังวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดต�างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช�ประโยชนAของเชื้อเพลิงชนิดต�างๆ 
  ๒. ข�อกําหนดด�านคุณภาพของน้ํามันชนิดต�างๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดต�างๆ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเป2นอันตราย มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติในการเสริมสร�างความปลอดภัย รวมถึงข�อปฏิบัติในการใช�งานอุปกรณAความ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. อันตรายด�านต�างๆของสารประกอบไฮโดรคารAบอน และรู�จักสารอันตรายบางชนิด 
รวมท้ังวิธีการป\องกัน 

 ๒. มาตรการในการเสริมสร�างความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้าํมัน
ทางท�อ 

 ๓. แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร�างความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส�ง
น้ํามันทางท�อ 

 ๔. ข�อปฏิบัติในการใช�งานอุปกรณAความปลอดภัยส�วนบุคคลชนิดต�างๆ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จ�ายน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงข้ันตอนในการรับ จ�าย น้ํามันทางเรือ รถ ท�อ รถไฟ และข�อปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการรับ จ�ายน้ํามัน และให�รู�จักถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทต�างๆ 
รวมถึงข�อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน วิธีการซ�อมบํารุงท่ีถูกต�อง 
วิธีการทําแผนตรวจสอบความปลอดภัย และวิธีการตรวจเช็คอุปกรณA 

ประเด็นสําคัญ ๑. ข�อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการรับ จ�าย น้ํามัน 
  ๒. ข�อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๓. วิธีการซ�อมบํารุงท่ีถูกต�อง 
  ๔. การทําแผนตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจเช็คอุปกรณA 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
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๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงการจัดทําแผนป\องกันและแผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีต�างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข�อพึงปฏิบัติในการจัดทําแผนป\องกันและแผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. ข�อพึงปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 
  ๓. ข�อพึงปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล 
  ๔. ข�อพึงปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุน้ํามันล�นถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑA 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมคลัง

น้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
ประเด็นสําคัญ ๑.  บทบาทของผู�ปฏิบัติงาน 
  ๒.  ข�อห�ามและบทลงโทษท่ีผู�ปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ

ควรทราบ 
  ๓.  ข�อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต�างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต�อใบอนุญาต 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถรับน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ การจ�ายน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถจ�ายน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจ�ายน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�รู�จักองคAประกอบของการเกิดเพลิงไหม� ประเภทของเพลิง สาเหตุของการติดไฟ

รวมท้ังอุปกรณAและวิธีการดับเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบและประเภทของการเกิดเพลิงไหม� สาเหตุของการติดไฟ 
  ๒. อุปกรณAและวิธีการดับเพลิง 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณFปEองกันและระงับสถานการณFฉุกเฉิน 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�รู�จักและสามารถใช�งานอุปกรณAแจ�งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน 

อุปกรณAดับเพลิง และผงเคมีแห�ง ได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
  ๒. เพ่ือให�สามารถขจัดคราบน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือให�สามารถดับเพลิงได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใช�งานอุปกรณAแจ�งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณAดับเพลิง และผง

เคมีแห�ง 
  ๒. การขจัดคราบน้ํามันท่ีถูกต�องและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงท่ีถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู�และเข�าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข�อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
จะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 

๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในคลังน้ํามัน

และระบบการขนส�งน้ํามันทางท�อ และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๓ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับน้ํามัน 

 ๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล�อมในสถานีบริการ 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน 
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
 สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 

๒.๑ การดับเพลิงข้ันต�น 
๒.๒ การใช�เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการป\องกันอัคคีภัย 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๓ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบคุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใช�ประโยชนA และการควบคุมน้ํามันในสถานี

บริการน้ํามัน ให�มีคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใช�ประโยชนA และหลักในการควบคุมและตรวจสอบน้ํามัน

ในสถานีบริการน้ํามัน ให�มีคุณภาพและปริมาณถูกต�องตามมาตรฐาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล"อมในสถานีบริการ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงหลักพ้ืนฐานและความสําคัญท่ีต�องมีงานด�านความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผู�ปฏิบัติงานในสถานีบริการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมของสถานท่ี
ทํางานให�เกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงคAของงานด�านความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียต�างๆ ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไม�ปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพท่ีไม�ปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอย�างโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดล�อมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดล�อม 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใช�อุปกรณAและซ�อม

บํารุงให�เกิดความปลอดภัยสูงสุด ของผู�ปฏิบัติงานภายในสถานีบริการ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบด�านความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน และความปลอดภัยบริเวณหน�าลาน 
  ๓. การค�นหาและระบุอันตรายในงาน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณAไฟฟ\า และเครื่องใช�ไฟฟ\า 
  ๕. การป\องกันอันตรายจากการยกย�ายของ  
  ๖. การทํางานบนท่ีสูงอย�างปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอย�างปลอดภัย และการปฏิบัติเม่ือถูกสารเคมี  
  ๘.  วิธีการทํางานในท่ีอับอากาศ  
  ๙. การป\องกันอันตรายจากรถขนส�งน้ํามันในสถานีบริการ 
  ๑๐. การรับและลงน้ํามันอย�างปลอดภัย  
  ๑๑. หลักการเติมน้ํามันผ�านภาชนะอ่ืนๆ  
  ๑๒. ข�อควรระวังเม่ือทํางานกับถังเติมลม 
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  ๑๓. อันตรายจากการทดสอบมือจ�าย  
  ๑๔. การป\องกันอันตรายในการถ�ายน้ํามันเครื่อง  
  ๑๕. ข�อปฏิบัติในการซ�อมบํารุง และการอนุญาตให�ซ�อมบํารุง 
  ๑๖. การดูแลคุณภาพน้ําท้ิงในสถานีบริการ การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๗. หลักสําคัญของการป\องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๘. อุปกรณAป\องกันส�วนบุคคลและตัวอย�างการใช�งาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบว�าแผนฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงคAและรายละเอียด

วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณAในกรณีต�างๆ จะต�องปฏิบัติอย�างไร รวมท้ังการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต�นและการรายงานอุบัติเหตุ 

ประเด็นสําคัญ ๑. แผนฉุกเฉินในสถานีบริการ วัตถุประสงคA และการแจ�งเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักในการป\องกันอัคคีภัยในสถานีบริการ 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม� 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล 
  ๕. หลักปฏิบัติในกรณีไฟฟ\าดับท้ังสถานีบริการในเวลากลางคืน 
  ๖. หลักปฏิบัติในกรณีลมพายุพัดแรงจนเกิดความเสียหายในสถานี 
  ๗. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขู�วางระเบิด 
  ๘. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขโมยของในร�านหรือขับรถหนีโดยไม�จ�ายค�าน้ํามัน 
  ๙. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขู�จี้ หรือเกิดอาชญากรรมต�างๆ 
  ๑๐. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ 
  ๑๑. หลักปฏิบัติในกรณีเสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บ 
  ๑๒. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานีบริการน้ํามัน 
  ๑๓. หลักปฏิบัติในกรณีรถดึงสายจ�ายน้ํามัน 
  ๑๔. หลักเบ้ืองต�นในการปฐมพยาบาลในกรณีต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานีบริการน้ํามัน 
  ๑๕. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF ให�ทราบถึงกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับสถานีบริการน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายท่ีสําคัญท่ีผู�ปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
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ข. ภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�เห็นอุปกรณAต�างๆ ท่ีมีอยู�จริงในสถานีบริการ 
  ๒. เพ่ือให�สามารถตรวจสอบอุปกรณAต�างๆ ในสถานีบริการได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ เดินชมและลงรายการตรวจสอบอุปกรณAในสถานีในเรื่องต�างๆ ได�แก� ระบบป\องกัน

ความเสียหาย การจัดการกรณีฉุกเฉิน การสื่อสารความปลอดภัย การจัดการถ�ามีสิ่ง
เปลี่ยนแปลง อุปกรณAป\องกันภัยส�วนบุคคล ถังและท�อใต�ดิน ยอดน้ํามัน ระบบดูดไอน้ํามัน 
ตู�จ�ายน้ํามัน วัสดุอุปกรณAสําหรับเหตุฉุกเฉิน เครื่องล�างรถ ขยะและสารพิษ ระบบไฟฟ\า 
ถังและท�อใต�ดิน ใบอนุญาต สายไฟฟ\า การอบรมพนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร 

วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงข้ันต"น 
วัตถุประสงคF ๑.  เพ่ือให�รู�จักคุณลักษณะของอุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ 
  ๒. เพ่ือให�สามารถเลือกใช�เครื่องมือในการดับเพลิงให�เหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมตัวอย�างอุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ ในสถานีบริการ 
  ๒.  ชมการสาธิตการใช�อุปกรณAดับเพลิงแบบต�างๆ ในสถานีบริการ 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การใช"เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการปEองกันอัคคีภัย 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�สามารถใช�เครื่องดับเพลิงชนิดมือถืออย�างถูกต�อง 
  ๒. เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�องในการระงับอัคคีภัย 
  ๓. เพ่ือให�ปฏิบัติตนได�ถูกต�องในการป\องกันอัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมการสาธิตการใช�เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
  ๒. ฝ�กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๓. ชมการสาธิตการปฏิบัติในการป\องกันอัคคีภัย 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ได�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรม มีความรู� และความเข�าใจในการปฏิบัติให�ถูกต�อง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในสถานีบริการให�เกิดความปลอดภัยท้ังต�อชีวิตและ
ทรัพยAสิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข�อเขียนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับสถานีบริการ การปฏิบัติงานใน
สถานีบริการอย�างปลอดภัย และการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู�เข�ารับการ
ฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข�อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานีบริการ 

และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๔ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับน้ํามัน 

 ๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล�อมในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
 ๑.๑ การรับน้ํามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจ�ายน้ํามัน 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๒.๒ อุปกรณAป\องกันและระงับสถานการณAฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๔ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงองคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช�ประโยชนAของน้ํามันชนิดต�างๆ 

และข�อกําหนดด�านคุณภาพ รวมท้ังวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดต�างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช�ประโยชนAของเชื้อเพลิงชนิดต�างๆ 
  ๒. ข�อกําหนดด�านคุณภาพของน้ํามันชนิดต�างๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดต�างๆ 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล"อมในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงหลักพ้ืนฐานและความสําคัญท่ีต�องมีงานด�านความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผู�ปฏิบัติงานในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมของ
สถานท่ีทํางานให�เกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงคAของงานด�านความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียต�างๆ ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไม�ปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพท่ีไม�ปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอย�างโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดล�อมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดล�อม 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใช�อุปกรณAและซ�อม

บํารุงเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยสูงสุดของผู�ปฏิบัติงานภายในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบด�านความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๓. การค�นหาและระบุอันตรายในงาน และกําหนดมาตรการป\องกัน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณAไฟฟ\า และเครื่องใช�ไฟฟ\า 
  ๕. การป\องกันอันตรายจากการยกย�ายของ  
  ๖. การทํางานบนท่ีสูงอย�างปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอย�างปลอดภัย และการปฏิบัติเม่ือถูกสารเคมี  
  ๘. วิธีการทํางานในท่ีอับอากาศ  
  ๙. การป\องกันอันตรายจากรถขนส�งน้ํามันในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๑๐. การรับและลงน้ํามันอย�างปลอดภัย  
  ๑๑. ข�อปฏิบัติในการซ�อมบํารุง และการอนุญาตให�ซ�อมบํารุง 
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  ๑๒. การดูแลคุณภาพน้ําท้ิงในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๓. หลักสําคัญของการป\องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๔. อุปกรณAป\องกันส�วนบุคคลและตัวอย�างการใช�งาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบว�าแผนฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงคAและ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณAในกรณีต�างๆ จะต�องปฏิบัติอย�างไร รวมท้ังการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นและการรายงานอุบัติเหตุ 

ประเด็นสําคัญ ๑.  แผนฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน วัตถุประสงคA และการแจ�งเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม� 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๕. หลักเบ้ืองต�นในการปฐมพยาบาลในกรณีต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๖. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมสถานท่ี

เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู�ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข�อห�ามและบทลงโทษท่ีผู�ปฏิบัติงานในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันควรทราบ 
  ๓. ข�อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต�างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต�อใบอนุญาต 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๖ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไม�น"อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถรับน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๑.๓ การจ�ายน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบและสามารถจ�ายน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจ�ายน้ํามันท่ีถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากน้ํามัน  (ไม�น�อยกว�า ๓ ช่ัวโมง) 
๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณFปEองกันและระงับสถานการณFฉุกเฉิน 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�รู�จักและสามารถใช�งานอุปกรณAแจ�งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน

อุปกรณAดับเพลิง และผงเคมีแห�งได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
 ๒. เพ่ือให�สามารถขจัดคราบน้ํามันได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
 ๓. เพ่ือให�สามารถดับเพลิงได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใช�งานอุปกรณAแจ�งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณAดับเพลิงและ

ผงเคมีแห�ง 
  ๒. การขจัดคราบน้ํามันท่ีถูกต�องและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงท่ีถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู�และเข�าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข�อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�
น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข�อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บ

รักษาน้ํามัน และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๕ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
 ๑.๑ ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซปGโตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซปGโตรเลียมเหลว 
๒. ด�านการควบคุมก:าซป<โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซปGโตรเลียมเหลว 
๓. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว 
 ๓.๒ ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า  ๔ ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๒.๒ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๕ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซป<โตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องคLประกอบของก:าซป<โตรเลียมเหลวและการนําไปใช�งาน 
วัตถุประสงคL  เพ่ือให(ทราบว9ากEาซปGโตรเลียมเหลวคืออะไร และสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(อย9างไร 
ประเด็นสําคัญ  องค�ประกอบของกEาซปGโตรเลียมเหลวและการนําไปใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก:าซป<โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซปGโตรเลียมเหลว ซึ ่ง

ผู(ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวจําเป?นต(องทราบ เพื่อนําความรู(ไป
ใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซปGโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณLและการใช�งาน 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว พร(อมท้ังอุปกรณ�ท่ี

จําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�บางประการของอุปกรณ�ซ่ึงประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชน�ในการใช(งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวและอุปกรณ� 
   ๒. หน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�ของอุปกรณ�ท่ีติดกับภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว 
1.3.1 ข�อปฏิบัติในการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(องและอันตรายท่ีอาจเกิด 
   จากกEาซปGโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซปGโตรเลียมเหลวอย9างปลอดภัย 
   ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.3.2 ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลวท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลการบรรจุกEาซ

มิให(มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุกEาซ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
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๒. ด�านการควบคุมก:าซป<โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซป<โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบรรจุกEาซ

ปGโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
   ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวควรทราบ 
   ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอรับใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย 
๓. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซป<โตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซปGโตรเลียม

เหลวรั่ว 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๓.๒ ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซปGโตรเลียมเหลวได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแต9ละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๓.๓ ระบบไฟฟHาท่ีใช�ในบริเวณสถานประกอบการท่ีมีการบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคL ๑.  เพ่ือให(ทราบถึงระบบไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานประกอบการท่ีมีการบรรจุ

กEาซปGโตรเลียมเหลว 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟbา 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชนิดและอุปกรณ�ไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในสถานประกอบการท่ีมีการบรรจุกEาซ

ปGโตรเลียมเหลว  
   ๒. อันตรายจากการใช(อุปกรณ�ไฟฟbาท่ีไม9ถูกชนิด 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง 
   ๒. เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซด(วยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒.  ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข�อเขียน  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความรู( และเข(าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข(อเขียน โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู( เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจ และสามารถบรรจุกEาซ

ปGโตรเลียมเหลวได(อย9างถูกต(อง 
   ๒. เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติจ9ายกEาซปGโตรเลียมเหลวใส9ภาชนะบรรจุกEาซ 
   ๒. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติการดับเพลิงด(วยน้ําและผงเคมีแห(ง 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๖ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานท่ีใช"ก4าซป6โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
  ๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก#าซป%โตรเลียมเหลว 
  ๑.๒ อุปกรณAและการใช�งาน 
  ๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก#าซป%โตรเลียมเหลว  
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง)  
  กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก#าซป%โตรเลียมเหลว 
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว 
 ๓.๒ ระบบไฟฟ\าท่ีใช�ในบริเวณอันตราย 
 ๓.๓ เครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 
  

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�ม 
 ๑.๒ วิธีปฏิบัติในการรับและการจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว 
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�ม การรับและการจ�ายก#าซของถังเก็บและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 ๒.๒ การป\องกันและแก�ไขก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วของถังก#าซหุงต�ม ถังเก็บและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว 

ระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ 
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หลักสูตรท่ี ๖ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานท่ีใช"ก4าซป6โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลวซึ ่ง

ผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวจําเป2นต�องทราบเพ่ือนาํความรู�ไปใช�
งานอย�างถูกต�องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณFและการใช"งาน 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว พร�อมท้ังอุปกรณAท่ี

จําเป2นสําหรับภาชนะนั้น 
   ๒. เพ่ือให�ทราบถึงหน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAบางประการของอุปกรณAซ่ึงประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชนAในการใช�งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวและอุปกรณA 
   ๒. หน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAของอุปกรณAท่ีติดกับภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ/กอบรบ บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  
๑.๓.๑ ข"อปฏิบัติในการรับและจ�ายก4าซ 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงวิธีการทํางานอย�างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต�องและอันตรายท่ีอาจเกิด

จากก#าซป%โตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข�าใจหรือประมาทเลินเล�อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข�อควรปฏิบัติในการรับและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลวอย�างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไม�ถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลวท่ีดี 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�ทราบถึงข�อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ�ายก#าซในเรื่องการดูแลการบรรจุ

ก#าซ มิให�มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุก#าซ มิให�มีการกระทําอันอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได� 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง)  
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่ใช�ก#าซ

ป%โตรเลียมเหลว 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. บทบาทของผู�ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข�อห�ามและบทลงโทษท่ีผู�ปฏิบัติงานในสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลวควรทราบ 
  ๓. ข�อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต�างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต�อใบอนุญาต 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก4าซป6โตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�ทราบถึงวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต�องและปลอดภัยหากสงสัยว�าก#าซป%โตรเลียม

 เหลวรั่ว 
  ๒. เพ่ือให�ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ     ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว 

  ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝ/กอบรม  บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข"อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคF      ๑. เพ่ือให�ทราบถึงข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพ่ือให�ทราบถึงชนิดของอุปกรณAดับเพลิง ซึ่งสามารถใช�ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก#าซป%โตรเลียมเหลวได�อย�างมีประสิทธิภาพในกรณีต�างๆ พร�อมท้ังวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแต�ละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพ่ือให�ทราบวิธีใช�อุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณAดับเพลิงและวิธีใช�งาน 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟEาท่ีใช"ในบริเวณอันตราย 
วัตถุประสงคF      ๑.  เพ่ือให�ทราบถึงระบบไฟฟ\าท่ีกําหนดให�ใช�ในบริเวณสถานท่ีประกอบการก#าซป%โตรเลียม

เหลว 
 ๒.  เพ่ือให�ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟ\า 

ประเด็นสําคัญ     ๑.  ชนิดและอุปกรณAไฟฟ\าท่ีกําหนดให�ใช�ในสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 
  ๒.  อันตรายจากการใช�อุปกรณAไฟฟ\าท่ีไม�ถูกประเภท 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ เครื่องส�งเสียงดังเม่ือก4าซรั่ว 
วัตถุประสงคF      ๑. เพ่ือให�ทราบถึงชนิดของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่วท่ีใช�ในสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 

 ๒. เพ่ือให�ทราบถึงบริเวณท่ีติดต้ังการตรวจสอบการทํางานของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือ 
ก#าซรั่ว 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่วท่ีใช�ในสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 
  ๒. วิธีการติดต้ังการตรวจสอบการทํางานของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า  ๔ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม 
วัตถุประสงคF      ฝ�กปฏิบัติวิธีการขนย�ายถังก#าซหุงต�ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงต�ม ระบบท�อและ

อุปกรณAต�างๆ รวมท้ังการแก�ไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอย�าง
ถูกต�องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนย�ายถังก#าซหุงต�ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงต�ม ระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ 
รวมท้ังการแก�ไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอย�างถูกต�องและปลอดภัย 

วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ วิธีปฏิบัติในการในการรบัและการจ�ายก4าซป6โตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ�ายก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF     ฝ�กปฏิบัติวิธีการรับและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวเข�าถัง

เก็บและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ รวมท้ัง
การแก�ไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  วิธีการรับและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวเข�าถังเก็บและจ�าย
ก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบท�ออุปกรณAต�างๆ รวมท้ังการแก�ไขป[ญหา
และวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

วิธีการฝ/กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF  ๑. เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�องและปลอดภัยเม่ือเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพ่ือให�สามารถใช�อุปกรณAดับเพลิงได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ฝ�กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 

 ๒. ฝ�กการใช�เครื่องดับเพลิง 
วิธีการฝ/กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข"อเขียน  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF  เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู� และเข�าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานท่ีใช�ก#าซป%โตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานท่ีใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�
คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบข�อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒.๑ การเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม การรับและการจ�ายก4าซของถังเก็บและจ�ายก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจวิธีการขนย�ายถังก#าซหุงต�ม การ

ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงต�ม ระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ รวมท้ังการแก�ไขป[ญหา
และวิธีปฏิบัติ เม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนย�ายถังก#าซหุงต�ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงต�ม ระบบท�ออุปกรณAต�างๆ 
รวมท้ังการแก�ไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอย�างถูกต�องและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปEองกันและแก"ไขก4าซป6โตรเลียมเหลวรั่วของถังก4าซหุงต"ม ถังเก็บและจ�ายก4าซป6โตรเลียมเหลว 
ระบบท�อและอุปกรณFต�างๆ 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจวิธีการรับและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว

จากรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวเข�าถังเก็บและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอย
รั่ว ระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ รวมท้ังการแก�ไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียม
เหลวรั่วได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ   วิธีการรับและจ�ายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวเข�าถังเก็บและจ�าย
ก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบท�อและอุปกรณAต�างๆ รวมท้ังการแก�ไข
ป[ญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว ได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๓ การปEองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจและสามารถป\องกันและระงับ

อัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๗ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ร"านจําหน�ายและโรงเก็บก4าซป6โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
 ๑.๑ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก#าซป%โตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณAและการใช�งาน 
 ๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก#าซป%โตรเลียมเหลว 
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก#าซป%โตรเลียมเหลว 
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซรั่ว 
 ๓.๒ ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟ\าท่ีใช�ในบริเวณเก็บถังก#าซหุงต�ม 
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�ม 
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก#าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซรั่ว 
 ๒.๒ วธิีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรท่ี ๗ 
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ร"านจําหน�ายและโรงเก็บก4าซป6โตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น"อยกว�า ๘ ช่ัวโมง) 

๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑.๑ ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับก4าซป6โตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องคFประกอบของก4าซป6โตรเลียมเหลวและการนําไปใช"งาน 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�ทราบว�าก#าซป%โตรเลียมเหลว คืออะไร แหล�งกําเนิด และสามารถนําไปใช�ประโยชนA

ได�อย�างไร 
ประเด็นสําคัญ    แหล�งกําเนิด นําไปใช� และประโยชนAของก#าซป%โตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว ท้ังคุณสมบัติ

ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี เพ่ือนําไปใช�งานได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ    คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว 
วิธีการฝ/กอบรม  บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณFและการใช"งาน 
๑.๒.๑ ถังก4าซหุงต"มและอุปกรณF 
วัตถุประสงคF        ๑. เพ่ือให�ทราบลักษณะของถังก#าซหุงต�มท่ีเป2นไปตามมาตรฐานตามท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และแถบสีของถังตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
พร�อมอุปกรณAท่ีจําเป2นสําหรับถังก#าซหุงต�มนั้นๆ และการซ�อมบํารุงรักษาถังก#าซหุง
ต�ม 

 ๒. เพ่ือให�ทราบหน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAบางประการของอุปกรณAซ่ึงประกอบติด
กับถังก#าซหุงต�มเพ่ือประโยชนAในการใช�งาน 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ลักษณะของถังก#าซหุงต�มและอุปกรณA รวมท้ังการซ�อมบํารุงรักษา 
 ๒. หน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAของอุปกรณAท่ีติดกับถังก#าซหุงต�ม 

วิธีการฝ/กอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๒ เตาก4าซและอุปกรณF 
วัตถุประสงคF     ๑. เพ่ือให�ทราบลักษณะและขนาดของเตาก#าซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสาย

ก#าซพร�อมท้ังอุปกรณAท่ีจําเป2นสําหรับเตาก#าซ 
     ๒. เพ่ือให�ทราบหน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAบางประการของเตาก#าซและอุปกรณA

ซ่ึงประกอบติดกับเตาก#าซหรือใช�ร�วมกับเตาก#าซ 
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ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะและขนาดเตาก#าซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสายก#าซรวมท้ัง

อุปกรณAท่ีจําเป2นสําหรับเตาก#าซ 
      ๒. หน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAของอุปกรณAท่ีใช�ประกอบกับเตาก#าซ 
      ๓. การซ�อมบํารุงเตาก#าซให�ใช�งานได�เหมือนเดิม 
วิธีการฝ/กอบรม     บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๓ ระบบท�อส�งก4าซและอุปกรณF 
วัตถุประสงคF     เพ่ือให�ทราบถึงลักษณะของท�อส�งก#าซ การเดินท�อ และอุปกรณAต�างๆ ท่ีใช�ร�วมกันของ

สถานท่ีใช�ก#าซจากถังก#าซหุงต�ม 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของท�อส�งก#าซ การเดินท�อ การต้ังถังก#าซหุงต�ม และอุปกรณAต�างๆ ท่ีใช�

ร�วมกัน 
  ๒. หน�าท่ีการใช�งานและประโยชนAของอุปกรณAต�างๆ ท่ีใช�กับถังก#าซหุงต�ม 
วิธีการฝ/กอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว 
๑.๓.๑ ข"อปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม 
วัตถุประสงคF      เพ่ือให�ทราบถึงวิธีการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�มท่ีอยู�ในร�านจําหน�ายก#าซ โรงเก็บก#าซ 

รถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลว และท่ีเก็บในสถานท่ีต้ังของผู�บริโภคอย�างปลอดภัยตาม
ข้ันตอนท่ีถูกต�องและอันตรายท่ีอาจเกิดจากก#าซป%โตรเลียมเหลวหากปฏิบัติงานโดยขาด
ความเข�าใจหรือประมาทเลินเล�อ 

ประเด็นสําคัญ     ๑. ข�อควรปฏิบัติในการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�มอย�างปลอดภัย 
       ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติไม�ถูกต�อง 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF     ๑. เพ่ือให�ทราบถึงข�อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�มในเรื่องการ

ขับรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวอย�างปลอดภัยและถูกต�องตามกฎหมายจราจรทาง
บก เพ่ือมิให�มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย การเก็บและขน
ย�ายถังก#าซหุงต�มอย�างปลอดภัย และการบริการบํารุงรักษาเตาก#าซรวมถึงอุปกรณAท่ี
ใช�ก#าซให�เกิดความปลอดภัยแก�ผู�บริโภค 

  ๒. ดูแลสถานท่ีเก็บถังก#าซหุงต�มมิให�มีการกระทําอันอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ข้ึนได� 

ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถขนส�งก#าซป%โตรเลียมเหลวอย�างปลอดภัยและถูกต�องตามกฎหมายจราจร
 ทางบก 

  ๒. การเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�มอย�างปลอดภัย 
  ๓. การบริการบํารุงรักษาเตาก#าซรวมถึงอุปกรณAท่ีใช�ร�วมกับเตาก#าซให�เกิดความ

ปลอดภัยแก�ผู�บริโภค 
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย 
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๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการก4าซป6โตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�มีความรู�ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการค�าปลีกก#าซ

ป%โตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. บทบาทของผู�ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข�อห�ามและบทลงโทษท่ีผู�ปฏิบัติงานในร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว

ควรทราบ 
 ๓. ข�อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต�างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต�อใบอนุญาต 
วิธีการฝ/กอบรม    บรรยาย 
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก4าซรั่ว 
วัตถุประสงคF   ๑. เพ่ือให�ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต�องและปลอดภัยหากสงสัยว�าก#าซรั่ว 

 ๒. เพ่ือให�ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือก#าซรั่ว และการป\องกันแก�ไขก#าซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ    ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือก#าซรั่ว 

 ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือก#าซรั่ว 
 ๓. การป\องกันแก�ไขก#าซรั่ว 

วิธีการฝ/กอบรม    บรรยาย 
๓.๒ ข"อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคF  ๑. เพ่ือให�ทราบถึงการเกิดไฟไหม�และข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให�ทราบถึงชนิดของอุปกรณAดับเพลิง ซึ่งสามารถใช�ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก#าซป%โตรเลียมเหลวได�อย�างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต�างๆ รวมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัย
ในแต�ละกรณีนั้น 

  ๓. เพ่ือให�ทราบวิธีใช�อุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒. อุปกรณAดับเพลิงและวิธีใช�งาน 
วิธีการฝ/กอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟEาท่ีใช"ในบริเวณเก็บถังก4าซหุงต"ม 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�ทราบถึงระบบไฟฟ\าท่ีกําหนดให�ใช�ในบริเวณเก็บถังก#าซหุงต�ม 
 ๒. เพ่ือให�ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟ\า 
 ๓. เพ่ือให�ทราบวิธีใช�อุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดและอุปกรณAไฟฟ\าท่ีกําหนดให�ใช�ในสถานท่ีเก็บถังก#าซหุงต�ม 
 ๒. อันตรายจากการใช�อุปกรณAไฟฟ\าท่ีไม�ถูกชนิด 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก4าซรั่ว 
วัตถุประสงคF  ๑.  เพ่ือให�ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 
 ๒.   เพ่ือให�ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดของเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่ว 
 ๒. การดูแลให�เครื่องส�งเสียงดังเม่ือก#าซรั่วทํางานได�ตลอดเวลา 
วิธีการฝ/กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๔ ช่ัวโมง) 
๑. ด"านความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�สามารถเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�มอย�างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต�อง 

 ๒. เพ่ือให�สามารถจัดวางเรียงแถวได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 
 ๓. เพ่ือให�ทราบวิธีใช�อุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ฝ�กปฏิบัติวิธีการเก็บถังก#าซหุงต�มอย�างถูกต�องและปลอดภัย 
 ๒. ฝ�กปฏิบัติวิธีการขนย�ายและวางเรียงแถวถังก#าซหุงต�มได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก4าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก4าซรั่ว 
วัตถุประสงคF ๑. เพ่ือให�สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก#าซได�อย�างถูกต�องและปลอดภัย 

 ๒. เพ่ือให�สามารถปฏิบัติได�ถูกต�องเม่ือก#าซรั่ว 
 ๓. เพ่ือให�แก�ไขและป\องกันไม�ให�ก#าซรั่ว 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ฝ�กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก#าซอย�างถูกต�องและปลอดภัย 
 ๒. ฝ�กปฏิบัติตนเม่ือก#าซรั่ว 
 ๓. การแก�ไขและป\องกันไม�ให�ก#าซรั่ว 
วิธีการฝ/กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคF ๑.  เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือให�สามารถใช�อุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 
ประเด็นสําคัญ    ๑.  ฝ�กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  ฝ�กการใช�เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง 
วิธีการฝ/กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
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ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น"อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข"อเขียน  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรม มีความรู� และเข�าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในร�านจําหน�ายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
จะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบข�อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ  (ไม�น"อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคF  ๑. เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจและสามารถตรวจสอบก#าซรั่ว

รวมท้ังการแก�ไขป\องกันไม�ให�ก#าซรั่ว 
  ๒. เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจและสามารถเก็บและขนย�าย

ถังก#าซหุงต�มอย�างถูกต�องและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือให�สามารถรู�ว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความเข�าใจและสามารถป\องกันและระงับ

อัคคีภัยได�อย�างถูกต�อง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบการตรวจสอบก#าซรั่วและหาทางแก�ไขป[ญหา และป\องกันไม�ให�ก#าซรั่ว 
  ๒. ทําการทดสอบการปฏิบัติการเก็บและขนย�ายถังก#าซหุงต�ม 
  ๓. ทําการทดสอบการปฏิบัติการดับเพลิงด�วยน้ําและผงเคมีแห�ง 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๘ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ถังขนส�งก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ�ายก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 10 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
 2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
 ๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณ�ต9างๆ 
 ๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปbายห(ามและปbายเตือน 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๓.๒ ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟbาท่ีใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9งกEาซธรรมชาติ 
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 วิธีการรับและจ9ายกEาซ 

๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
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หลักสูตรท่ี ๘ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ถังขนส�งก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ�ายก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 10 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใช�งาน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(อย9างไร 
ประเด็นสําคัญ องค�ประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL      เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน

กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย 
1.2 อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติและอุปกรณL 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ

พร(อมท้ังอุปกรณ�ท่ีจําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�ท่ีเก่ียวข(องกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติและอุปกรณ� 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซและอุปกรณ� 
  ๒. หน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�ของอุปกรณ�ท่ีเก่ียวกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ

เครื่องสูบอัดกEาซ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพื่อให(ทราบถึงการขนส9งกEาซธรรมชาติ ซึ่งจําเป?นต(องเลือกใช(งานให(ถูกต(องเพื่อ

ความปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีของอุปกรณ�ในระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติและประโยชน� 

ของอุปกรณ�นั้นเพ่ือปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการส9งกEาซท่ีใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณ�ท่ีจําเป?น 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 ตู�จ�ายก:าซ และหัวจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
   ๒. เพ่ือให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ9ายโดยตู(จ9ายกEาซหรือหัวจ9ายกEาซได(

อย9างถูกต(อง 
 



- ๖๐ - 
 
 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู(จ9ายกEาซ หัวจ9ายกEาซ พร(อมท้ังวิธีการใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข�อปฏิบัติในการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง และอันตรายท่ีอาจเกิด

จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนส9งกEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย 
๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณLต�างๆ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการขับรถเม่ือเจอสถานการณ�แตกต9างกันออกไป 
   ๒. เพ่ือให(ผู(ขับรถรู(หลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต9างๆเพ่ือขับรถอย9างปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีการขับรถเม่ือเจอสภาพการณ�ต9างๆ 
   ๒. เทคนิคการขับรถประเภทต9างๆเพ่ือปbองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปHายห�ามและปHายเตือน 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
   ๒. เพ่ือให(ผู(ขับรถตระหนักถึงบทลงโทษของกฎหมาย 
ประเด็นสําคัญ ข(อกําหนดและบทลงโทษในตัวบทกฎหมายจราจร 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
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3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก
กEาซธรรมชาติ ได(อย9างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต9าง ๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ 

๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟHาท่ีใช�ในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนส�งก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และ

ถังขนส9งกEาซธรรมชาติ  
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟbา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ�ไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณ�ไฟฟbาท่ีไม9ถูกชนิด 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑.  เพ่ือให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒.  เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒.  การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๑.๑ วิธีการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง 
   ๒. เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ   (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑.  เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒.  เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 

 ๒.  ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL  ๑.  เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    ๒.  เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL  เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ โดยผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซ 
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับและอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๙ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ถังขนส�งก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง)  

 กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๓.๒ ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
 วิธีการรับและจ9ายกEาซ 

๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ   (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
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หลักสูตรท่ี ๙ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ถังขนส�งก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใช�งาน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(อย9างไร 
ประเด็นสําคัญ องค�ประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซ่ึงผู(ปฏิบัติงาน

กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติและอุปกรณL 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ 

พร(อมท้ังอุปกรณ�ท่ีจําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�ท่ีเก่ียวข(องกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติและอุปกรณ� 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซและอุปกรณ� 

๒. หน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�ของอุปกรณ�ท่ีเก่ียวกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซ 

วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงการขนส9งกEาซธรรมชาติ ซ่ึงจําเป?นต(องเลือกใช(งานให(ถูกต(องเพ่ือ 

ความปลอดภัย 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีของอุปกรณ�ในระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติและประโยชน�ของ

อุปกรณ�นั้นเพ่ือปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการส9งกEาซท่ีใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณ�ท่ีจําเป?น 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตู�จ�ายก:าซ และหัวจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ9ายกEาซโดยตู(จ9ายกEาซหรือหัวจ9ายกEาซได(อย9าง

ถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู(จ9ายกEาซ หัวจ9ายกEาซ พร(อมท้ังวิธีการใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข�อปฏิบัติในการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง และอันตรายท่ีอาจเกิด

จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนส9งกEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง)  
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมถัง

ขนส9งกEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว 

 ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๓.๒ ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยในแต9
ละกรณีนั้นๆ 

๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟHาท่ีใช�ในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนส�งก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(บริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถัง

ขนส9งกEาซธรรมชาติ  
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟbา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ�ไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณ�ไฟฟbาท่ีไม9ถูกชนิด 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL  ๑.  เพ่ือให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง 
   ๒.  เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
    ๒.  ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
  ๒. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL  เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
จะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบข(อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี 10 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน คลังก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 7 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
 1.2 ความรู(เก่ียวกับคลังกEาซธรรมชาติ อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
  ๓.๑ มาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัย 
  ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
  ๓.3 ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
  ๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟbาในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
  วิธีการรับ - จ9ายกEาซธรรมชาติ 

๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
  2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
  2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
  ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
  ๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
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หลักสูตรท่ี 10 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน คลังก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 7 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(พ้ืนฐานเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ เช9น ความหมาย ท่ีมาของกEาซธรรมชาติ 

องค�ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล9งกEาซธรรมชาติ การแยกกEาซธรรมชาติ กEาซธรรมชาติอัด กEาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชน�ของกEาซธรรมชาติ เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความหมายและท่ีมาของกEาซธรรมชาติ 
  ๒. องค�ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ 
  ๓. แหล9งกEาซธรรมชาติ 
  ๔. การแยกกEาซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
  ๕. กEาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กEาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2 ความรู�เก่ียวกับคลังก:าซธรรมชาติ อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับคลังก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู( พ้ืนฐานเก่ียวกับคลังกEาซธรรมชาติ ซ่ึงผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ

จําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย เช9น ประเภท
ของคลังกEาซธรรมชาติ วิธีการก9อสร(าง วิธีการควบคุม วิธีการบํารุงรักษา เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทของคลังกEาซธรรมชาติ 
  ๒. วิธีการก9อสร(าง วิธีการควบคุม และวิธีการบํารุงรักษาคลังกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณLภายในคลังก:าซธรรมชาติ และการใช�งาน 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณ�ภายในคลังกEาซธรรมชาติ เช9น 

เครื่องสูบกEาซธรรมชาติเหลว เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ อุปกรณ�นิรภัยต9างๆ เครื่อง
ทําไอกEาซ ถังเก็บและจ9ายกEาซ เป?นต(น  

   ๒. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับวิธีการใช(งานของอุปกรณ�ภายในคลังกEาซธรรมชาติ  
ประเด็นสําคัญ  ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณ�ภายในคลังกEาซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีการใช(งานของอุปกรณ�ประเภทต9าง ๆ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของคลังก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
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๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานคลังก:าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข�อควรปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต9อคลังกEาซธรรมชาติ 

เช9น ข(อปฏิบัติในการกั้นบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกล9าว การติดต9อประสานงาน 
การ Isolate ระบบ เป?นต(น  

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต9างๆ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข�อควรปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานในการซ�อมแซม/บํารุงรักษา 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาคลังกEาซธรรมชาติ 

เช9น การเปลี่ยนอุปกรณ� การเชื่อมท9อ หรือ การทํา hot work อื่นๆ ในบริเวณคลัง 
การ Isolate ระบบฯ เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาคลังกEาซธรรมชาติประเภทต9างๆ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.3.3 ข�อควรปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานในการรับ–การจ�ายก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการรับ–การจ9ายกEาซธรรมชาติของคลัง

กEาซธรรมชาติ เช9น การรับกEาซธรรมชาติเหลวจากเรือขนส9ง การจ9ายกEาซธรรมชาติเข(า
ระบบท9อขนส9ง การจ9ายกEาซธรรมชาติเหลวเข(ารถขนส9งกEาซธรรมชาติเหลว เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการรับ–การจ9ายกEาซธรรมชาติในคลังกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.3.4 ข�อควรปฏิบัติในการเปYนผู�ปฏิบัติงานท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากข(อควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการ

ซ9อมแซม/การบํารุงรักษา หรือการรับ–การจ9ายกEาซธรรมชาติ เช9น การรายงานตัว 
การตรวจสอบพ้ืนท่ี การใช(วิทยุสื่อสาร เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเพ่ือให(เป?นผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติท่ีดีนอกเหนือจาก
ข(อควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ9อมแซม/การบํารุงรักษา หรือ การรับ–การจ9าย
กEาซธรรมชาติ 

วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลัง

กEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในคลังกEาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
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3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๓.๑ มาตรการปHองกันการเกิดอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงมาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัยท่ีสอดคล(องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัย 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซธรรมชาติรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหลักเกณฑ�และวิธีการทํางานของเครื่องมือท่ีใช(ในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีการต9างๆ ในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL  ๑.  เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  เพ่ือให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ 

   ๓.  เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ  ๑.  ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟHาในบริเวณคลังก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับระยะความปลอดภัยภายในคลังกEาซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับระบบไฟฟbาในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ 
  ๓. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากระบบไฟฟbาท่ีไม9เหมาะสม 
ประเด็นสําคัญ ๑. ระยะความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ 
  ๒. วิธีการเลือกใช(อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ 
  ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีการรับ-จ�ายก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถรับกEาซธรรมชาติ จากแหล9งจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัยตาม

ข้ันตอนท่ีถูกต(อง เช9น การรับกEาซธรรมชาติเหลวจากเรือขนส9ง เป?นต(น 
  ๒. เพ่ือให(สามารถจ9ายกEาซธรรมชาติ ไปยังระบบรับกEาซธรรมชาติ อย9างปลอดภัยตาม

ข้ันตอนท่ีถูกต(อง เช9น การจ9ายกEาซธรรมชาติเหลว ไปยังรถขนส9งกEาซธรรมชาติเหลว 
หรือการจ9ายกEาซธรรมชาติไปยังระบบท9อขนส9ง เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการรับกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
  ๒. การฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. การฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(งได( 
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. การฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังกEาซธรรมชาติ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนนไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อ
กEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี ๑๑ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานท่ีใช�ก:าซธรรมชาติ  

 

ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 
1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
  1.2 อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง)  

 กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
 3.1 มาตรการปbองกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๓.3 ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 

๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
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หลักสูตรท่ี ๑๑ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานท่ีใช�ก:าซธรรมชาติ  

 

ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 
1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใช�งาน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(อย9างไร 
ประเด็นสําคัญ องค�ประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซ่ึงผู(ปฏิบัติงาน 

กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 สถานีควบคุมก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของสถานีควบคุมกEาซของสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ คลังกEาซ

ธรรมชาติและระบบขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
   ๒. เพ่ือให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข(องกับ

การใช(กEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ลักษณะของสถานีควบคุมกEาซ อุปกรณ� และมาตรวัด 
   ๒. หลักการทํางานของอุปกรณ�ภายในสถานีควบคุมกEาซ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ภาชนะบรรจุก:าซ เครื่องสูบอัดก:าซ เครื่องสูบก:าซ เครื่องทําไอก:าซ และอุปกรณL 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซ พร(อมท้ังอุปกรณ�ท่ีจําเป?นสําหรับ

ภาชนะนั้นๆ  
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�บางประการของอุปกรณ�ซ่ึงประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชน�ในการใช(งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซ สถานีควบคุมกEาซ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ 

เครื่องทําไอกEาซ และอุปกรณ�  
  ๒. หน(าท่ี การใช(งาน และประโยชน�ของอุปกรณ�ท่ีติดกับภาชนะบรรจุกEาซ สถานีควบคุม

กEาซ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ และเครื่องทําไอกEาซ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ระบบท�อส�งก:าซ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงชนิดของท9อท่ีจะใช(กับกEาซธรรมชาติ ซ่ึงจําเป?นต(องเลือกใช(งานให(

ถูกต(อง เพ่ือความปลอดภัย พร(อมท้ังเปรียบเทียบให(เห็นถึงความแตกต9างของชนิด
ของท9อท่ีไม9สามารถนํามาใช(กับกEาซธรรมชาติ  

  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอุปกรณ�ในระบบท9อกEาซ และการทํางานของอุปกรณ�ท่ีติดต้ังในสถานี
ควบคุมกEาซ และประโยชน�ของอุปกรณ�นั้น เพ่ือผู(ปฏิบัติงานจะได(นําความรู(ไปใช(งาน
ได(ถูกต(อง 

ประเด็นสําคัญ ๑. ท9อส9งท่ีใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณ�ท่ีจําเป?น  
   ๒. การทดสอบและตรวจสอบ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 พ้ืนท่ีกักเก็บก:าซธรรมชาติเหลว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระยะความปลอดภัย ลักษณะ รูปแบบของพ้ืนท่ีกักเก็บกEาซธรรมชาติ

เหลว 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการปฏิบัติได(อย9างถูกต(องเก่ียวกับการใช(พ้ืนท่ีกักเก็บกEาซธรรมชาติ

เหลว 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใช(งานของพ้ืนท่ีกักเก็บกEาซธรรมชาติเหลว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2.5 ระบบไฟฟHา เครื่องใช�ไฟฟHา อุปกรณLไฟฟHา และระบบปHองกันอันตรายจากฟHาผ�า 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบไฟฟbา ท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟbา 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการเลือกใช(อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณอันตราย 
  ๒. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2.6 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ�และการแถบสีท9อกEาซ ในสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ปbายคําเตือน ปbายห(าม  ปbายฉุกเฉิน และวิธีปฏิบัติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข�อปฏิบัติในการนําก:าซธรรมชาติไปใช� 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง และอันตรายท่ีอาจเกิด

จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการนํากEาซธรรมชาติไปใช(อย9างปลอดภัย 
  ๒. ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติไม9ถูกต(องเก่ียวกับการนํากEาซธรรมชาติ

ไปใช(เป?นเชื้อเพลิง 
  ๓. ยกกรณีตัวอย9างของอุบัติเหตุเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.3.2 ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ และการนํากEาซธรรมชาติ

ไปใช(เป?นเชื้อเพลิง ในเรื่องการดูแลสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติไม9ให(มีการกระทําใดๆ ซ่ึงอาจ
ก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 

ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
3.1 มาตรการปHองกัน 
วัตถุประสงคL เพ่ือปbองกันไม9ให(เกิดอุบัติภัยท่ีร(ายแรง 
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปbองกันการเกิดอัคคีภัย 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซรั่ว 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหลักเกณฑ�และวิธีการทํางานของเครื่องมือท่ีใช(ในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต9างๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซ 
  ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ 

   ๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
 
 



- ๗๘ - 
 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีการรับและจ�ายก:าซและการทํางานของสถานีควบคุมก:าซ 
วัตถุประสงคL 1. เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซจากระบบท9อหรือภาชนะบรรจุกEาซอย9างปลอดภัย 

ตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง 
  2. เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซผ9านสถานีควบคุมกEาซ และการทํางานของสถานี

ควบคุมกEาซ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซจากภาชนะบรรจุกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
  ๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซจากระบบท9ออย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ   (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL  เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานท่ีใช(กEาซธรรมชาติ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�คะแนน
ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

 
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซ 

ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี 1๒ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานีบริการก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง)  
  กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๓.๒ ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟbาท่ีใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9งกEาซธรรมชาติ 
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 

 วิธีการรับและจ9ายกEาซ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
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หลักสูตรท่ี 1๒ 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน สถานีบริการก:าซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใช�งาน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชน�ได(อย9างไร 
ประเด็นสําคัญ องค�ประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน

กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติ เครื่องทําไอก:าซธรรมชาติและอุปกรณL 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ พร(อมท้ังอุปกรณ�ท่ีจําเป?น

สําหรับภาชนะนั้น 
 ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหน(าท่ีการใช(งานและประโยชน�บางประการของอุปกรณ�ซ่ึงประกอบ

ติดกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ  เพ่ือประโยชน�ในการใช(งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ เครื่องทําไอกEาซ

และอุปกรณ� 
 ๒. หน(าท่ี การใช(งาน และประโยชน�ของอุปกรณ�ท่ีติดกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ เครื่องทําไอกEาซ  
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบท�อก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงชนิดของท9อท่ีจะใช(กับกEาซธรรมชาติ ซ่ึงจําเป?นต(องเลือกใช(งานให(

ถูกต(องเพ่ือความปลอดภัย พร(อมท้ังเปรียบเทียบให(เห็นถึงความแตกต9างของชนิด 
ของท9อท่ีไม9สามารถนํามาใช(กับกEาซธรรมชาติ  

 ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอุปกรณ�ในระบบท9อส9งกEาซและประโยชน�ของอุปกรณ�นั้น เพ่ือ
ผู(ปฏิบัติงานจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง 

ประเด็นสําคัญ ๑. ท9อส9งท่ีใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณ�ท่ีจําเป?น  
 ๒. การทดสอบ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตู�จ�ายก:าซ  
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซและหัวจ9ายของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ  
 ๒. เพ่ือให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ9ายกEาซโดยตู(จ9ายกEาซหรือหัวจ9ายกEาซ 

ได(อย9างถูกต(อง 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใช(งานของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ� ความปลอดภัยในสถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ปbายคําเตือน ปbายห(าม 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข�อปฏิบัติในการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง และอันตรายท่ีอาจเกิด

จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย 
 ๒. ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติไม9ถูกต(อง 
 ๓. ยกกรณีตัวอย9างของอุบัติเหตุเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซในเรื่องการดูแลสถานี

บริการกEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําใดๆซ่ึงอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานีบริการกEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได( 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง) 
2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานีบริการกEาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานในสถานีบริการกEาซธรรมชาติควรทราบ 
 ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
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3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟHาท่ีใช�ในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนส�งก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(บริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถัง

ขนส9งกEาซธรรมชาติ  
 ๒. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟbา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ�ไฟฟbาท่ีกําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง

กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณ�ไฟฟbาท่ีไม9ถูกชนิด 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส�งเสียงดังเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่ว 
  ๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเม่ือกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 5 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า ๒ ช่ัวโมง) 
วิธีการรับและจ�ายก:าซ 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีถูกต(อง 
   ๒. เพ่ือให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
  ๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
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วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
  ๒. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานีบริการกEาซธรรมชาติ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบได�
คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซ 
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรท่ี 13 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
 1.1 ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ 
 1.2 ความรู(เก่ียวกับระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ อุปกรณ�และการใช(งาน 
 ๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง)  
  กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ 
3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
 ๓.๑ มาตรการปbองกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
 ๓.3 ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟbาในบริเวณอันตรายของสถานี 

  
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 

๒. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 
 2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซรั่ว 
 ๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย 
  



- ๘๖ - 
 
 

หลักสูตรท่ี 13 
หลักสูตรผู�ปฏิบัติงาน ระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า 6 ช่ัวโมง) 

1. ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 3.5 ช่ัวโมง) 
1.1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(พ้ืนฐานเก่ียวกับกEาซธรรมชาติ เช9น ความหมาย ท่ีมาของกEาซธรรมชาติ 

องค�ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล9งกEาซธรรมชาติ การแยกกEาซธรรมชาติ กEาซธรรมชาติอัด กEาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชน�ของกEาซธรรมชาติ เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ  ๑. ความหมายและท่ีมาของกEาซธรรมชาติ  
 ๒. องค�ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ 
 ๓. แหล9งกEาซธรรมชาติ 
 ๔. การแยกกEาซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
 ๕. กEาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กEาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2 ความรู�เก่ียวกับระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ อุปกรณLและการใช�งาน 
1.2.1 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ ซ่ึงผู(ปฏิบัติงานระบบ

การขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อจําเป?นต(องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9าง
ถูกต(องและปลอดภัย เช9น ชนิดของท9อขนส9ง วิธีการวางท9อ วิธีการควบคุมการขนส9ง 
วิธีการบํารุงรักษา เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ  ๑. องค�ประกอบของระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
  ๒. วิธีการควบคุมการขนส9ง และการบํารุงรักษาระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณLภายในระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ และการใช�งาน 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณ�ภายในระบบการขนส9งกEาซ

ธรรมชาติทางท9อ เช9น HOV, MOV, Vent Stack, Compressor, PIG Launcher - 
Receiver, Test Post, ระบบ SCADA เป?นต(น  

 ๒. เพ่ือให(มีความรู( เ ก่ียวกับวิธีการใช(งานของอุปกรณ�ภายในระบบการขนส9งกEาซ
ธรรมชาติทางท9อ  

ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณ�ภายในระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
 ๒. วิธีการใช(งานของอุปกรณ�ประเภทต9าง ๆ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ 
วัตถุประสงคL เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติ

ทางท9อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. เครื่องหมายความปลอดภัยแนวท9อขนส9งกEาซธรรมชาติ 
 ๒. เครื่องหมายความปลอดภัยสถานี 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข�อปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานระบบการขนส�งก:าซธรรมชาติทางท�อ 
1.3.1 ข�อควรปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต9อระบบการขนส9งกEาซ

ธรรมชาติทางท9อ เช9น ข(อปฏิบัติในการก้ันบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกล9าว การติดต9อ
ประสานงาน การ Isolate ระบบ เป?นต(น  

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต9างๆ 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข�อควรปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานในการซ�อมแซม/บํารุงรักษา 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาระบบการขนส9ง

กEาซธรรมชาติทางท9อ เช9น การตรวจตราแนวท9อ การเชื่อมท9อ หรือ การทํา hot work 
อ่ืนๆ ในบริเวณสถานี การ Isolate ระบบฯ การเดิน CIP/DCVG การ Run PIQ เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาระบบขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
ประเภทต9างๆ 

วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
1.3.3 ข�อควรปฏิบัติในการเปYนผู�ปฏิบัติงานท่ีดี 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากข(อควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการ

ซ9อมแซม/การบํารุงรักษา เช9น การรายงานตัว การตรวจสอบพ้ืนท่ี การใช(วิทยุสื่อสารของ
หน9วยรักษาความปลอดภัยประจําสถานี เป?นต(น 

ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเพ่ือให(เป?นผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
ท่ีดีนอกเหนือจากข(อควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ9อมแซม/การบํารุงรักษา 

วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ด�านการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม�น�อยกว�า 1 ช่ัวโมง) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับกิจการควบคุม

ระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ 
ประเด็นสําคัญ    ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข(อห(ามและบทลงโทษท่ีผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อควรทราบ 
 ๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย 
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3. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 1.5 ช่ัวโมง) 
๓.๑ มาตรการปHองกัน 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(ทราบถึงมาตรปbองกันการเกิดอัคคีภัยท่ีสอดคล(องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง 
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปbองกันการเกิดอัคคีภัย   
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซธรรมชาติรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว 
 ๒. เพ่ือให(ทราบถึงหลักเกณฑ�และวิธีการทํางานของเครื่องมือท่ีใช(ในการตรวจสอบ 
 ๓. เพ่ือให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต9างๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซธรรมชาติ 
 ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข�อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL  ๑. เพ่ือให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณ�ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต9างๆ พร(อมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพ่ือให(ทราบวิธีใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ข(อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ�ดับเพลิงและวิธีใช(งาน 
วิธีการฝ8กอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟHาในบริเวณอันตรายของสถานี 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับบริเวณอันตรายภายในสถานี 
 ๒. เพ่ือให(มีความรู(เก่ียวกับระบบไฟฟbาในบริเวณอันตรายของสถานี 
 ๓. เพ่ือให(ทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากระบบไฟฟbาท่ีไม9เหมาะสม 
ประเด็นสําคัญ ๑. บริเวณอันตรายของสถานี 
 ๒. วิธีการเลือกใช(อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณอันตราย 
 ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณ�และเครื่องใช(ไฟฟbา 
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย  
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 
๑. ด�านปHองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดจากก:าซธรรมชาติ  (ไม�น�อยกว�า 4 ช่ัวโมง) 
๑.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL ๑. เพ่ือให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
 ๒. เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย 
 ๒. การฝ&กปฏิบัติตนเม่ือกEาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๑.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงคL ๑.  เพ่ือให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือให(สามารถใช(อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(งได( 
ประเด็นสําคัญ ๑.  การฝ&กปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  การฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง 
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม�น�อยกว�า 3 ช่ัวโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม�น�อยกว�า ๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงคL  เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามท่ีได(รับการฝ&กอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข(อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในระบบขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องสอบ
ได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบข(อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือก:าซรั่ว 
วัตถุประสงคL เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซ

ธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมท้ังการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงคL     เพ่ือให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ

อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 
 


