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 แห9งกฎกระทรวงคุณสมบัติแ ละการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเกี่ย วกับ
การควบคุม น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในพระราชบัญ ญัต ิค วบคุม น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว( ดังต9อไปนี้
ข(อ ๑ ประกาศนี้ให(ใช(บังคับตั้งแต9บัดนี้ เป?นต(นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
_________________
ข(อ ๒ การประกอบกิจการถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ฉ ระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ลักษณะที่สาม ถังขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลวที่นํามาตรึงไว(กับตัวโครงรถ คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุ
กEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทห(องบรรจุ สถานีบ ริการ
กEาซปGโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช( ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษา
กEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทร(านจําหน9าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่สอง ระบบการขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลวทางท9อ ถังขนส9งกEาซธรรมชาติ คลังกEาซธรรมชาติ สถานที่ใช(
กEาซธรรมชาติ สถานีบริการกEาซธรรมชาติ ต(องมีผู(ปฏิบัติงานจํานวนไม9น(อยกว9าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปGด
ดําเนินการหรือทําการขนส9ง แล(วแต9กรณี
การประกอบกิจการระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ ผู(รับใบอนุญาตแต9ละราย ไม9ว9าจะได(รับ
ใบอนุญาตกี่ฉบับก็ตาม ต(องมีผู(ปฏิบัติงานจํานวนไม9น(อยกว9าหนึ่งคน

-๒หมวด ๒
ผู(ฝ&กอบรม
_________________
ขอ ๓ ใบรับรองผูฝกอบรมมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ใบรับรองผูฝกอบรมน้ํามัน
(๒) ใบรับรองผูฝกอบรมก#าซป%โตรเลียมเหลว
(๓) ใบรับรองผูฝกอบรมก#าซธรรมชาติ
ขอ ๔ แบบคําขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบคําขอตออายุใบรับรอง แบบคําขอใบแทนใบรับรอง
แบบใบแทนใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ของการประกอบกิจการตามที่กําหนดในข(อ ๒ ใหเป2นไปตามทายประกาศ
ดังตอไปนี้
(๑) แบบคําขอใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ใหใชแบบ ธพ.พ.๑อ
(๒) แบบใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ใหใชแบบ ธพ.พ.๒อ
(๓) แบบคําขอตออายุใบรับรองผู(ฝ&กอบรม และแบบคําขอใบแทนใบรับรองผู(ฝ&กอบรม ใหใชแบบ
ธพ.พ.๓อ
(๔) แบบใบแทนใบรับ รองผู(ฝ&กอบรม ให(ใช(แบบ ธพ.พ.๒อ และเขีย นหรือประทับ ตราความว9า
“ใบแทน” ด(วยอักษรสีแดงไว(ด(านบนของใบรับรอง
ขอ ๕ ในการยื่นคําขอใบรับรองตามขอ ๔ ใหยื่นตออธิบดี พร(อมด(วยเอกสารและหลักฐานตามที่
กําหนด
ข(อ ๖ ผู(ฝ&กอบรมต(องมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประวัติผู(เข(ารับการ
ฝ&กอบรม โดยเอกสารดังกล9าวต(องสามารถตรวจสอบเรื่องเดิมได(โดยง9ายและรวดเร็ว
ข(อ ๗ ผู(ฝ&กอบรมมีหน(าที่ต(องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู(เข(ารับการฝ&กอบรม พร(อมทั้ง
จัดทําบัญชีรายชื่อผู(เข(ารับการฝ&กอบรม เอกสารประเมินผลการฝ&กอบรมของผู(ผ9านและไม9ผ9านการฝ&กอบรม
รายบุคคล และบันทึกข(อมูลลงในแผ9นข(อมูลอิเล็กทรอนิกส ส9งให(อธิบดีภายในสิบห(าวันนับแต9วันที่เสร็จสิ้นการ
ฝ&กอบรม
ข(อ ๘ ผู(ฝ&กอบรมต(องอํานวยความสะดวกให(แก9อธิบดีหรือผู(ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการเข(าไปใน
สํ า นั ก งานของผู( ฝ& ก อบรม และสถานที่ ฝ& ก อบรมในเวลาทํ า การ เพื่ อ สอบถามข( อ เท็ จ จริ ง ตรวจสอบหรื อ
สังเกตการณให(ผู(ฝ&กอบรมดําเนินการฝ&กอบรมให(เป?นไปตามประกาศนี้
ข(อ ๙ ผู(ฝ&กอบรมต(องใช(ความระมัดระวังและควบคุมดูแลการฝ&กอบรมเพื่อให(เกิดความปลอดภัยใน
การฝ&กอบรมภาคปฏิบัติ
ข(อ ๑๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร ผู(ฝ&กอบรมมีหน(าที่ต(องแจ(งให(อธิบดีทราบภายในสามสิบ
วันนับแต9วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หากการเปลี่ ย นแปลงตามวรรคหนึ่ ง เป? น ผลทํ า ให( ผู( ฝ& ก อบรมขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํา หนด ให( ผู(
ฝ&กอบรมหยุดทําการฝ&กอบรมจนกว9าอธิบดีจะให(ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรดังกล9าว
ข(อ ๑๑ ใบรับรองผู(ฝ&กอบรมจะถูกพักใช( ในกรณีอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้
(๑) ละเว(นหน(าที่ ตามข(อ ๖ ข(อ ๗ ข(อ ๘ ข(อ ๙ และข(อ ๑๐

-๓(๒) กระทํา การฝPาฝQ นหรื อไม9ปฏิบั ติต ามกฎกระทรวงว9า ด(วยการกํา หนดคุ ณสมบัติและการ
ฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) แจ(งข(อมูลหรือแสดงเอกสารอันเป?นเท็จให(ผู(อื่นหลงเชื่อ
ข(อ ๑๒ ใบรับรองผู(ฝ&กอบรมจะถูกเพิกถอน ในกรณีอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้
(๑) ถูกพักใช(ใบรับรองเกินสองครั้ง
(๒) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง
หมวด ๓
วิทยากร
_________________
ขอ ๑๓ วิทยากรมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) วิทยากรน้ํามัน
(๒) วิทยากรก#าซป%โตรเลียมเหลว
(๓) วิทยากรกEาซธรรมชาติ
ขอ ๑๔ แบบคํ า ขอใบรั บ รอง แบบใบรั บ รอง แบบคํ า ขอตออายุ ใ บรั บ รอง แบบคํ า ขอใบแทน
ใบรับรอง แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร ใหเป2นไปตามทายประกาศ ดังตอไปนี้
(๑) แบบคําขอใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๑ว
(๒) แบบใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๒ว
(๓) แบบคําขอตออายุใบรับรองวิทยากร และแบบคําขอใบแทนใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๓ว
(๔) แบบใบแทนใบรั บรองวิ ทยากร ให(ใช( แบบ ธพ.พ.๒ว และเขี ยนหรื อประทับ ตราความว9 า
“ใบแทน” ด(วยอักษรสีแดงไว(ด(านบนของใบรับรอง
ขอ ๑๕ ในการยื่นคําขอใบรับรองตามขอ ๑๔ ใหยื่นตออธิบดี พร(อมด(วยเอกสารและหลักฐานตามที่
กําหนด
ข(อ ๑๖ วิทยากรมีหน(าที่ ดังต9อไปนี้
(๑) เตรียมแผนการสอนที่มีเนื้อหา สื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมแก9เนื้อหาที่จะทํา
การฝ&กอบรมตามหลักสูตรการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานที่อธิบดีประกาศกําหนดและรับรองตามประกาศนี้
(๒) ดําเนินการฝ&กอบรมให(เป?นไปตามหลักสูตรที่กําหนด
(๓) ทําการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณต9างๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู(เข(ารับการ
ฝ&กอบรม
ข(อ ๑๗ ใบรับรองวิทยากรจะถูกพักใช( เมื่อกระทําการละเว(นหน(าที่ ตามข(อ ๑๖
ข(อ ๑๘ ใบรับรองวิทยากรจะถูกเพิกถอน เมื่อกระทําความผิด ดังต9อไปนี้
(๑) ถูกพักใช(ใบรับรองเกินสองครั้ง
(๒) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง

-๔หมวด ๔
ผู(ปฏิบัติงาน
_________________
ข(อ ๑๙ ผู(ปฏิบัติงาน มี ๑3 ประเภท ดังต9อไปนี้
(๑) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน
(๒) ผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ
(๓) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
(๔) ผู(ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
(๕) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว
(๖) ผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว
(๗) ผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว
(๘) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ
(๙) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
(๑๐) ผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ
(๑๑) ผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
(๑๒) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
(๑๓) ผู(ปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ
ขอ ๒๐ แบบคําขอรับบัตรประจําตัว แบบบัตรประจําตัว แบบคําขอตออายุบัตรประจําตัว แบบคํา
ขอใบแทนบัตรประจําตัว แบบใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานของการประกอบกิจการตามที่กําหนดในข(อ ๒
ใหเป2นไปตามทายประกาศ ดังตอไปนี้
(๑) แบบคําขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ใหใชแบบ ธพ.พ.๑ผ
(๒) แบบบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ใหใชแบบ ธพ.พ.๒ผ
(๓) แบบคําขอตออายุบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน และแบบคําขอใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
ใหใชแบบ ธพ.พ.๓ผ
(๔) แบบใบแทนบัต รประจํา ตัว ผู ปฏิบัติง าน ให(ใ ช(แ บบ ธพ.พ.2ผ แต9ทั้ง นี้การกําหนดอายุบัตร
ประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ต(องไม9เกินระยะเวลาที่ได(กําหนดไว(ในบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานเดิม
แบบบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตาม (๒) ให(จัดทําด(วยกระดาษหรือพลาสติก
ขอ ๒๑ ในการยื่นคําขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๐ ใหยื่นตออธิบดี พร(อมด(วย
เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด
ข(อ ๒๒ ผู(ปฏิบัติงานตามข(อ ๑๙ จะปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการควบคุม ดังต9อไปนี้
(๑) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9งน้ํามัน
(๒) ผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อให(ปฏิบัติงานในกิจการคลังน้ํามันและ
ระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ
(๓) ผู(ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม

-๕(๔) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการ
น้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง
และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ
(๕) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9งกEาซปGโตรเลียม
เหลว คลั ง กE า ซปG โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ กE า ซปG โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ กE า ซ
ปGโตรเลียมเหลวประเภทห(องบรรจุ สถานีบริการกEาซปGโตรเลียมเหลว และระบบการขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลว
ทางท9อ
(๖) ผู(ปฏิบัติ งานสถานที่ ใช( กEา ซปGโ ตรเลี ยมเหลว ให( ปฏิ บัติงานในกิจ การสถานที่ เก็ บรักษากE าซ
ปGโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช( ลักษณะที่สาม
(๗) ผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บ
รักษากEาซปGโตรเลียมเหลวประเภทร(านจําหน9าย ลักษณะที่สอง และสถานที่เก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
(๘) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานใน
กิจการถังขนส9งกEาซธรรมชาติ
(๙) ผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ ให(ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ
(๑๐) ผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการคลังกEาซธรรมชาติ
(๑๑) ผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
(๑๒) ผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ ให(ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
(๑๓) ผู(ปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ ให(ปฏิบัติงานในกิจการระบบการขนส9ง
กEาซธรรมชาติทางท9อ
ผูปฏิบัติงานในกิจการควบคุมที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัยใน
การเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย การแบงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง และการตรวจสอบระบบการ
ทํางานของถังหรือภาชนะ ระบบทอและอุปกรณA รวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ตลอดเวลาที่มีการ
ประกอบกิ จ การ และถายทอดความรู ที่ ไ ดรั บ จากการฝกอบรมแกบุ ค ลากรอื่ น ที่ เ กี่ ย วของในกิ จ การที่ ต น
ปฏิบัติงาน
ข(อ ๒๓ บัต รประจํา ตัวผู( ปฏิ บัติ งานจะถูกพักใช(คราวละไม9เกิ นสามสิบวั น ในกรณีฝPา ฝQน หรื อไม9
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว9าด(วยการกําหนดคุณสมบัติและการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยประมาทที่ก9อให(เกิดอุบัติภัย
ข(อ ๒๔ บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานจะถูกเพิกถอน เมื่อผู(ปฏิบัติงานกระทําความผิด ดังต9อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอรับการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงาน
(2) ผู(ปฏิบัติงานที่ถูกพักใช(บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานสองครั้งภายในหนึ่งปU
(3) กระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยจงใจหรือประมาทเลินเล9ออย9างร(ายแรง
ที่ก9อให(เกิดอุบัติภัย

-๖หมวด ๕
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงาน
_________________
ข(อ ๒๕ หลักสูตรการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงาน มี ๑๓ หลักสูตร ดังต9อไปนี้
(๑) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน
(๒) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส9งน้ํามันทางท9อ
(๓) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
(๔) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
(๕) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว
(๖) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว
(๗) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว
(๘) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ
(๙) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
(๑๐) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ
(๑๑) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
(๑๒) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
(๑๓) หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ
ทั้งนี้ให(เป?นไปตามท(ายประกาศนี้
ข(อ ๒๖ ผู(ที่ผ9านการฝ&กอบรมเป?นผู(ปฏิบัติงาน ต(องผ9านเกณฑประเมิน ดังต9อไปนี้
(๑) เข(ารับการฝ&กอบรมตามหลักสูตรไม9น(อยกว9าร(อยละ ๘๐
(๒) ผ9านการประเมินผลการสอบภาคทฤษฎี ได(คะแนนไม9น(อยกว9าร(อยละ ๖๐
(๓) ผ9านการประเมินผลภาคปฏิบัติ
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให(กระทําโดยอธิบดีหรือผู(ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ข( อ ๒๗ ในกรณีที ่ม ีก ารเปลี ่ย นแปลงหลัก สูต รการฝ&ก อบรมผู (ป ฏิบ ัต ิง านในเรื ่อ งเกี ่ย วกับ
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผู(ปฏิบัติงานที่จะเข(ารับการฝ&กอบรมในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม9 ต(อง
เป?นผู(ที่เคยเข(ารับการฝ&กอบรมเป?นผู(ปฏิบัติงาน และผ9านเกณฑการประเมินตามที่กําหนด
ข(อ ๒๘ ผู(ที่ผ9านการฝ&กอบรมผู(ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม9 ต(องผ9านเกณฑประเมิน
ตามที่กําหนดในข(อ ๒๖
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. 2559
วิฑูรย กุลเจริญวิรัตน
(นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

-๗แบบ ธพ.พ.๑อ

คําขอใบรับรองผู"ฝ/กอบรม
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ...............................................

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบ
ใบรับรอง
๑) ใหเติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป2นจริง
๒) เติมขอความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เสนประ
ลงในตาราง
สวนที่ ๑: ข"อมูลของผู"ขอใบรับรองและผู
และผู"ได"รับมอบอํานาจ
๑. ผู"ขอใบรับรอง
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝกอบรม
๑.๒ ชื่อผูขอใบรับรอง ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................
๑.๓ เลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยูของผูขอใบรับรอง
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
.......................................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
..............................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................
............................................................................... website: ........................................................................................
.........................................................................
๒. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี)
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
..................................................................
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร .....................................................
........................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
..................................................
อําเภอ/เขต ...................................................
............................................ จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
...........................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................
.........................................................
๓. ผู"ติดตอประสานงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ............................................................................. website: ...........................................................................................
..........................................................
หนา ๑ จาก ๓

-๘สวนที่ ๒: ประเภทผู"ฝ/กอบรม หลักสูตรการฝ/กอบรมและวิทยากร
ผู"ฝ/กอบรมน้ํามัน
หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามันประเภทรถขนสงน้ํามัน
หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
รายชื่อวิทยากรน้ํามัน (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเป2นเอกสารแนบ)
๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
ผู"ฝ/กอบรมก4าซป6โตรเลียมเหลว
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว
รายชื่อวิทยากรก#าซป%โตรเลียมเหลว (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเป2นเอกสารแนบ)
๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
ผู"ฝ/กอบรมก4าซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ
รายชื่อวิทยากร (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเป2นเอกสารแนบ)
๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขที่ใบรับรองวิทยากร (ถามี)..........................................
ขอใบรับรองผู"ฝ/กอบรมรวม ...................... ประเภท จํานวน .................. หลักสูตร
สวนที่ ๓: เอกสารหลักฐานที่ใช"ประกอบคําขอรับใบรับรอง
๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู"ขอใบรับรอง
๑.๑ กรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําเนาใบอนุญาตเป2นผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
๑.๒ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา
กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง .......................................................................................................................................................
สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน .....................................................................................................................
อื่นๆ ........................................................................................................................................................................................
หนา ๒ จาก ๓

-๙๑.๓ กรณีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝ/กอบรม
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท
มีสํานักงานที่มีที่ทําการแนนอน โดยมีสําเนาแสดงสิทธิ์ใชที่ดิน
โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ก ส.ค.๑ อื่นๆ ................................................................................................................
สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอใบรับรองมีสิทธิ์ใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานที่มีหนาที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกลาว
๒. เอกสารหลักฐานอื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
หนังสือยินยอมของวิทยากรผูฝกอบรม
สําเนาใบรับรองวิทยากร (ถามี)
แผนที่โดยสังเขปของสํานักงานที่ตั้ง
เอกสารการฝกอบรมเพื่อประกอบการรับ รองหลั กสูตรการฝกอบรมที่ยื่ นขอใบรับรองจํานวน ๒ ชุด แตละหลักสูต ร
ประกอบดวย
๑) เอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกสAของคูมือการฝกอบรม
๒) ภาพถายสื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณAที่ใชในการฝกอบรม
๓) แนวขอสอบพรอมเฉลย อยางนอย ๕๐ ขอ
๔) อื่นๆ .....................................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเป2นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูขอใบรับรอง
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .....................

หนา ๓ จาก ๓

- ๑๐ -

หนา ๓ จาก ๓

ใบรับรองเลขที่ ..............................

แบบ ธพ.พ.๒อ

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบรับรองผู"ฝ/กอบรม
ใบรับรองนี้ให"ไว"เพื่อแสดงวา
.....................................................................................................
สํานักงาน ตั้งอยูเลขที่ ...................................................................................................
...... .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
เป2นผูฝกอบรมประเภท
ประเภท ....(น้าํ มัน)..../....(ก#าซป%โตรเลียมเหลว)..../....(ก#ก#าซธรรมชาติ)....
ตามหลักสูตรที่ระบุไวทายใบรับรอง
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑA แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ
หลักสูตรการฝกอบรมของผู
ของผูฝกอบรม วิทยากร และผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบรับรองนีใ้ ชไดจนถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ.. ..............
ออกให ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

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

- ๑๑ เอกสารแนบทายใบรับรอง เลขที่ ................................. ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ..............
ประเภทผู"ฝ/กอบรมและหลักสูตรการฝ/กอบรมของผู"ฝ/กอบรม
๑. ผูฝกอบรมน้ํามัน
๑.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามันประเภทรถขนสงน้ํามัน
๑.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
๑.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
๑.๔ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๒. ผูฝกอบรมก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว
๓. ผูฝกอบรมก#าซธรรมชาติ
๓.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ
๓.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
๓.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ
๓.๔ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
๓.๕ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
๓.๖ หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ

- ๑๒ แบบ ธพ.พ.๓อ

คําขอ ตออายุ ใบแทน
ใบรับรองผูฝ8กอบรม
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ...........................................

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
๑) ให(เติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป?นจริง
๒) เติมข(อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เส(
ลงในตาราง นประ
สวนที่ ๑: ขอมูลของผูไดใบรับรองและผู
และผูไดรับมอบอํานาจ
๑. ผูไดใบรับรอง
๑.๑ ชื่อผูไ( ด(ใบรับรอง ...........................
..........................................................................................................
...................................................
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล
1.3 ที่อยู9ของผู(ขอใบรับรอง
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
...............................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
.........................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................
...................................................
๒. ใบรับรอง เลขที่ ……………………………………………… หมดอายุวันที่ .............. เดือน .....................................
.............................พ.ศ. ...................
๓. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
....................................................................
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
.........................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
...............................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................
...................................................
๔. ผูติดตอประสานงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ............................................................................. website: .............................................................................
................................................................
สวนที่ ๒: ประเภทผูฝ8กอบรมและหลักสูตรการฝ8กอบรม
ผูฝ8กอบรมน้ํามัน
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งน้ํามันประเภทรถขนส9งน้ํามัน
หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
หน(า ๑ จาก ๒

- ๑๓ ผูฝ8กอบรมก:าซป<โตรเลียมเหลว
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานร(านจําหน9ายและโรงเก็บกEาซปGโตรเลียมเหลว
ผูฝ8กอบรมก:าซธรรมชาติ
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผู(ปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ
สวนที่ ๓: เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบคําขอตออายุ/ขอใบแทนใบรับรองผูฝ8กอบรม
๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูไดรับใบรับรอง
๑.๑ กรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําเนาใบอนุญาตเป?นผู(ค(าน้ํามันตามมาตรา ๗
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่ออกให(ไม9เกิน ๖ เดือน
๑.๒ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา
สําเนากฎหมายว9าด(วยการจัดตั้ง .............................................................................................................................................
สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน .....................................................................................................................
อื่นๆ ........................................................................................................................................................................................
๑.๓ กรณีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝ8กอบรม
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่ออกให(ไม9เกิน ๖ เดือน
๒. เอกสารหลักฐานอื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู(มีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจ (ถ(ามี) พร(อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู(มอบอํานาจ และผู(รับมอบอํานาจ
สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีต9ออายุ)
ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ)
หลักฐานใบแจ(งความ (กรณีสญ
ู หาย)
ข(าพเจ(าขอรับรองว9าเอกสารและหลักฐานที่ยื่นไว(มิได(มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ได(รับใบรับรองไว(เดิม และ
ขอรับรองว9าเอกสารหลักฐานและข(อความดังกล9าวข(างต(นนี้ถูกต(องและเป?นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผู(ได(ใบรับรอง
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .....................

หน(า ๒ จาก ๒

- ๑๔ แบบ ธพ.พ.๑ว

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

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบรั
ใบรับรอง
๑) ใหเติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป2นจริง
๒) เติมขอความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เสนประ
ลงในตาราง
สวนที่ ๑: ข"อมูลของผู"ขอใบรับรองและผู
และผู"ได"รับมอบอํานาจ
๑. ผู"ขอใบรับรอง
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
......................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยูของผูขอใบรับรอง
เลขที่ ........................... หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมูที่ .............................
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ...........................................................
.......................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณียA ..........................................
โทรศัพทA ................................. ตอ .................... โทรสาร ............................... ตอ .................. มือถือ ........................................
e-mail: .............................................................................. website: ..........................................................................................
...................................................
๒. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี)
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขที่ ........................... หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมูที่ .............................
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณียA ..........................................
โทรศัพทA ................................. ตอ .................... โทรสาร ............................... ตอ .................. มือถือ ........................................
e-mail: ..............................................................................
............................................................................ website: .........................................................................................
๓. ผู"ติดตอประสานงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
............................................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: .............................................................................
..................................................
website: ...........................................................................................
.......................................................
สวนที่ ๒ : ประเภทวิทยากรที่ขอใบรับรอง
วิทยากรน้ํามัน
วิทยากรกEาซปGโตรเลียมเหลว
วิทยากรกEาซธรรมชาติ

หน(า ๑ จาก ๒

- ๑๕ -

สวนที่ ๓: เอกสารหลักฐานที่ใช"ประกอบคําขอใบรับรองวิทยากร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
สําเนาวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝกอบรม
หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณAในการเป2นวิทยากรดานน้ํามันเชื้อเพลิง
รูปถ9ายสี หน(าตรง ไม9สวมหมวกและแว9นตาดํา ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเป2นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูขอใบรับรอง
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .....................

หน(า ๒ จาก ๒

- ๑๖ -

หนา ๓ จาก ๓

ใบรับรองเลขที่ ..............................

แบบ ธพ.พ.๒ว

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบรับรองวิทยากร
ใบรับรองนี้ให"ไว"เพื่อแสดงวา
...............................................................................
..........................
บัตรประชาชน เลขที่ ......................................
...........................................................................................
...................................................................................................
ที่อยู …………………………………………………………………………………………………………………………..……..........………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………….
เป2นวิทยากรประเภท.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑA แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ
หลักสูตรการฝกอบรมของผูฝกอบรม วิทยากร และผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ใบรับรองนี้ใชไดจนถึงวันที่...........เดือน.....................
................พ.ศ. ............
ออกให ณ วันที่............เดือน......................
..................พ.ศ. ............
รูปถายสี
หนาตรง ไมสวมหมวก
และแว9นตาดํา
ไม9เกิน 6 เดือน
ขนาด 2.5 x 3 ซม.

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

....……..……………….…...
(......................................)
ผูไดใบรับรอง
ตรากรมธุรกิจพลังงาน

- ๑๗ แบบ ธพ.พ.๓ว

คําขอ

ตออายุ ใบแทน
ใบรับรองวิทยากร

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

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
๑) ใหเติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป2นจริง
๒) เติมขอความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เสนประ
ลงในตาราง
สวนที่ ๑ : ข"อมูลของผู"ได"ใบรองและผู"ได"รับมอบอํานาจ
๑. ผู"ได"ใบรับรอง
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยูของผูไดใบรับรอง
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
......................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
......................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ..............................................................
.........................................................................
๒. ใบรับรอง เลขที่.............................................................
............................................................. หมดอายุวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...................
๓. ผู"รับมอบอํานาจ (ถ"ามี)
....................................................................
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
........................................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
....................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................
................................................................
๔. ผู"ติดตอประสานงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
.................................................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................
.......................................................
website: ........................................................................................
..........................................................
สวนที่ ๒ : ประเภทวิทยากรที่ขอตออายุ/ขอใบแทน
วิทยากรน้ํามัน
วิทยากรกEาซปGโตรเลียมเหลว
วิทยากรกEาซธรรมชาติ
หน(า ๑ จาก ๒

- ๑๘ -

สวนที่ ๓: เอกสารหลักฐานที่ใช"ประกอบคําขอตออายุใบรับรอง/ขอใบแทนใบรับรองวิทยากร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีตออายุ)
ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ)
หลักฐานใบแจงความ (กรณีสญ
ู หาย)
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและหลักฐานที่ยื่นไวมิไดมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ไดรับใบรับรับรองไวเดิม และขอ
รับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเป2นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................. ผูไดใบรับรอง
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .....................

หนา ๒ จาก ๒

- ๑๙ แบบ ธพ.พ.๑ผ

คําขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
/............................
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/............................

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรัรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
๑) ใหเติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป2นจริง
๒) เติมขอความอธิ
วามอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เสนประ
ลงในตาราง
สวนที่ ๑ : ข"อมูลของผู"ขอรัรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
๑. ผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา .................................................................................................................................................................................
....................................................
................................................
๒. สถานประกอบกิจการน้น้ํามันเชื้อเพลิงของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
ชื่อสถานประกอบการ ...........................................................................................................................
.................................
.......................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต(ประกอบกิ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) ......................................
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต.............................................................................................................................
าต..........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร .......................................... หมูที่ ........................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
............................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณียA .............................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................... ตอ .................. มือถือ .........................................
e-mail: ................................................................................ website: ...............................................
..............................................................
๓. ผู"ฝ/กอบรม
ชื่อผูฝกอบรม ....................................................................................................................................
...............................................
.............................................................................................................
สถานที่ฝกอบรม ...................................................................................................................................................
......................................................
.......................................................
วันที่ฝกอบรม ..................................................................................................................................
........................................
..............................................................................
สวนที่ ๒ : ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงานประเภท
ผูปฏิบัติงานถัถังขนสงน้ํามันประเภทรถขนสงน้
ประเภท
ํามัน
ผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน
ผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ผูปฏิบัติงานสถานี
สถานีบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว (ถังขนส9งกEาซปGโตรเลียมเหลว คลังกEาซปGโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก#าซ
ป%โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานีบริการก#าซป%โตรเลียมเหลว.
มเหลว
ระบบการขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวทางทอ)
มเหลวทางทอ
หนา ๑ จาก ๒

- ๒๐ ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว (สถานที่เก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช ลักษณะที่สาม)
ผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว (สถานที่เก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย
ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาก#าซป%โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะทีส่ อง)
ผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ (ผู(ขับขี่)
ผูปฏิบัติงานถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
ผูปฏิบัติงานคลังก#าซธรรมชาติ
ผูปฏิบัติงานสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
ผูปฏิบัติงานสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
ผูปฏิบัติงานระบบการขนสงก#าซธรรมชาติทางทอ
สวนที่ ๓: เอกสารหลักฐานที่ใช"ประกอบคําขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการมีประสบการณAในการทํางานของผูขอรับบัตร
รูปถ9ายสี หน(าตรง ไม9สวมหมวกและแว9นตาดํา ถ9ายไม9เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานประกอบ
กิจการที่ผู(ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเป2นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูขอรับบัตร
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................
ขอรับรองวาผูขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานมีคุณสมบัติครบถวน และผานการฝกอบรมเป2นผูปฏิบัติงานตามที่
กฎหมายกําหนด
ลงชื่อ .............................................................. ผูฝกอบรม
(.............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................

หนา ๒ จาก ๒

- ๒๑ แบบ ธพ.พ.2ผ

แบบบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
(ด"านหน"า)
แบบ 1 กระดาษ
เลขที่บัตร -- -----/-- - ----

5.4 ซม.

บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
.……..…(ประเภทผูปฏิบัติงาน)….……
…………………………….…………………..

รูปถายสี
หนาตรงไมสวมหมวก
และแว9นตาดํา
ไม9เกิน 6 เดือน
ขนาด 2.5 x 3 ซม.

ชื่อ …………………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- -

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

.............................
(......................................)
…………………....… (ตําแหนง) ………………………
ผู"ออกบัตร

8.6 ซม.
ตรากรมธุรกิจพลังงาน
ครุฑ

(ด"านหลัง)

5.4 ซม.

คําเตือน

แบบ ธพ.พ.2ผ

๑. ต(องติดบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต9ออายุบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ให(ยื่นคําขอต9ออธิบดี
ภายใน 60 วันก9อนวันที่บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานหมดอายุ

8.6 ซม.

- ๒๒ -

แบบบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
(ด"านหน"า)
แบบ 2 พลาสติก
เลขที่บัตร -- -----/-- - ----

5.4 ซม.

บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
.……..…(ประเภทผูปฏิบัติงาน)….……
…………………………….…………………..

รูปถายสี
หนาตรงไมสวมหมวก
และแว9นตาดํา
ไม9เกิน 6 เดือน
ขนาด 2.5 x 3 ซม.

ชื่อ …………………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- -

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

.............................
(......................................)
…………………....… (ตําแหนง) ………………………
ผู"ออกบัตร

8.6 ซม.
ตรากรมธุรกิจพลังงาน

(ด"านหลัง)

5.4 ซม.

คําเตือน

แบบ ธพ.พ.2ผ

๑. ต(องติดบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได(เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
๓. การต9ออายุบัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงาน ให(ยื่นคําขอต9ออธิบดี
ภายใน 60 วันก9อนวันที่บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานหมดอายุ

8.6 ซม.

- ๒๓ แบบ ธพ.พ.๓ผ

คําขอ ตออายุ ใบแทน
บัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิ าน
กรมธุรกิจพลังงาน
/.........................
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/.........................

(สําหรับเจาหนาที่)

วันที่.........เดือน..................
.................. พ.ศ. .............

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ
๑. ให(เติมเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเป?นจริง
๒. เติมข(อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เส(
ลงในตาราง นประ
สวนที่ ๑ : ขอมูลของผูไดรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานและผู
าน
ไดรับมอบอํานาจ
๑. ผูไดรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน.เลขที่ .....................................
.......
หมดอายุวันที่ .............. เดือน ................
.................... พ.ศ. ...................
๒. สถานประกอบกิจการน้น้ํามันเชื้อเพลิงของผู"ขอรับบัตรประจําตัวผู"ปฏิบัติงาน
ชื่อสถานประกอบการ ...........................................................................................................................
.................................
..........................................................................
เลขที่ใบอนุญาต(ประกอบกิ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) ......................................
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต...........................................................................................................................
าต..........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ............................................. หมูที่ .....................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
.....................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
.........................
โทรศัพทA ................................ ตอ ....................
...........
โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................
...................................................
3. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ ......................
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
............................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณียA .................................................
.................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................
................................................
website: ........................................................................................
.......................................................
4. ผูติดตอประสานงาน
นาย นาง นางสาว คํานําหนา ........................... ชื่อ - สกุล ...............................................................................
.................................................
โทรศัพทA ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ...........................................
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................
....................................................................

หนา ๑ จาก ๒

- ๒๔ สวนที่ ๒ : เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบคําขอตออายุ/ขอใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
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
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว9าด(วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานประกอบ
กิจการที่ผู(ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน
หนังสือรับรองการทํางานเป?นผู(ปฏิบัติงานในกิจการด(านที่ตนจะขอต9ออายุติดต9อกันเป?นเวลาไม9น(อยกว9า ๒ ปU (กรณีต9ออายุ)
สําเนาบัตรประจําตัวผู(ปฏิบตั ิงานน้ํามันเชื้อเพลิงเดิม (กรณีต9ออายุ)
บัตรประจําตัวผู(ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ)
หลักฐานใบแจ(งความ (กรณีสญ
ู หาย)
ข(าพเจ(าขอรับรองว9าข(อความดังกล9าวข(างต(นนี้ถูกต(องและเป?นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................................
ผู( ขอต9 ออายุ /ผู( ขอใบแทน
(............................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................

หน(า ๒ จาก ๒

- ๒๕ หลักสูตรที่ ๑
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงน้ํามัน
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนสงน้ํามัน
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนสงน้ํามัน
๑.๒ ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑA
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงขั้นตน
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๒๖ หลักสูตรที่ ๑
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ถังขนสงน้ํามันประเภทรถขนสงน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบคุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใชประโยชนA
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใชประโยชนA
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงประเภทของรถขนสงน้ํามัน โครงสรางสําคัญของรถขนสงน้ํามัน และ
ป[จจัยการทรงตัวของรถขนสงน้ํามัน
๒. การตรวจสอบสภาพของรถกอนทํางาน การตรวจสอบสภาพรถหลังทํางาน และการ
รายงานผลการพวงรถและการปลดพวงรถ และการจัดการยางรถขนสง
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนสงน้ํามัน และวัตถุประสงคAของงาน
๒. ความปลอดภัยในการใชรถขนสงน้ํามัน และการบํารุงรักษา
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงน้ํามัน
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยของพนักงานขับรถ
กฎความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติการลงน้ํามันในขั้นตอนตางๆ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
๒. การขับรถอยางปลอดภัย การหยุดรถ และพักรถเป2นตน
๓. ความอั น ตรายของน้ํ า มั น ในขณะขนสง การป\ องกั น อั น ตรายและการรั กษาความ
ปลอดภัย
๔. การทํางานของอุปกรณAเก็บไอน้ํามันกลับ และการป\องกันการเติมลน
๕. การลงน้ํามันดานบน และลางของรถขนสงน้ํามัน
๖. การลงน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนสงน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงหลักความปลอดภัย การแกไขเหตุฉุกเฉินเรื่องการรั่วไหล และหลักปฏิบัติใน
กรณีเกิดเพลิงไหม
ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถที่ปลอดภัย การรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดเพลิงไหม
๒. การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การรั่วไหล
๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย

- ๒๗ ๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับรถขนสงน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผูขับรถขนสงน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนสงน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถตรวจสอบอุปกรณAตางๆ ของรถขนสงน้ํามันได
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตการตรวจสอบรถขนสงน้ํามัน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒ ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑF
วัตถุประสงคF
เพื่อใหเรียนรูลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑA
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตตัวอยางของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑAที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงขั้นต"น
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหรูจักคุณลักษณะของอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ
๒. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องมือในการดับเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมตัวอยางอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ
๒. ชมการสาธิตและปฏิบัติการใชอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถขจัดน้ํามันที่หกรั่วไหลไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตและปฏิบัติการขจัดน้ํามันที่หกรั่วไหล
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูไดวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในการขับรถขนสงน้ํามันใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอ
ชีวิตและทรัพยAสิน
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับรถขนสงน้ํามัน การปฏิบัติงานขับรถ
ขนสงน้ํ า มั น อยางปลอดภั ย และการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น โดยผู เขารั บ การ
ฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน

- ๒๘ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่ อใหสามารถรู วาผูเขารับ การฝกอบรมมี ความเขาใจเกี่ ยวกับ การปฏิบั ติงานรถขนสง
น้ํามัน และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับและอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๒๙ หลักสูตรที่ ๒
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑๓ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๑๑ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จายน้ํามัน
๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ การรับน้ํามัน
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน
๑.๓ การจายน้ํามัน
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
๒.๒ อุปกรณAป\องกันและระงับสถานการณAฉุกเฉิน
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๓๐ หลักสูตรที่ ๒
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑๓ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๑๑ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงองคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนAของน้ํามันชนิดตางๆ
และขอกําหนดดานคุณภาพ รวมทั้งวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนAของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ
๒. ขอกําหนดดานคุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ
๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
วัตถุประสงคF
เพื่ อใหทราบถึ งความรู พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ สารเคมี ที่เ ป2น อั น ตราย มาตรการและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการเสริ ม สรางความปลอดภั ย รวมถึ ง ขอปฏิ บั ติ ในการใชงานอุ ป กรณA ค วาม
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. อันตรายดานตางๆของสารประกอบไฮโดรคารAบอน และรูจักสารอันตรายบางชนิด
รวมทั้งวิธีการป\องกัน
๒. มาตรการในการเสริมสรางความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้าํ มัน
ทางทอ
๓. แนวทางปฏิบั ติในการเสริมสรางความปลอดภัยในคลังน้ํ ามันและระบบการขนสง
น้ํามันทางทอ
๔. ขอปฏิบัติในการใชงานอุปกรณAความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดตางๆ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จายน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงขั้น ตอนในการรับ จาย น้ํามั นทางเรื อ รถ ทอ รถไฟ และขอปฏิบัติเพื่ อ
ความปลอดภัยในการรับ จายน้ํามัน และใหรูจักถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทตางๆ
รวมถึ งขอปฏิบั ติ เ พื่ อความปลอดภัย ในการเก็ บรั กษาน้ํ า มั น วิ ธี การซอมบํา รุ งที่ถูกตอง
วิธีการทําแผนตรวจสอบความปลอดภัย และวิธีการตรวจเช็คอุปกรณA
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการรับ จาย น้ํามัน
๒. ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน
๓. วิธีการซอมบํารุงที่ถูกตอง
๔. การทําแผนตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจเช็คอุปกรณA
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย

- ๓๑ ๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงการจัดทําแผนป\องกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีตางๆ
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอพึงปฏิบัติในการจัดทําแผนป\องกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
๒. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
๓. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล
๔. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ํามันลนถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑA
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลัง
น้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน
๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ควรทราบ
๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ การรับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถรับน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๓ การจายน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถจายน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการจายน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๓๒ ๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหรูจักองคAประกอบของการเกิดเพลิงไหม ประเภทของเพลิง สาเหตุของการติดไฟ
รวมทั้งอุปกรณAและวิธีการดับเพลิง
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบและประเภทของการเกิดเพลิงไหม สาเหตุของการติดไฟ
๒. อุปกรณAและวิธีการดับเพลิง
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ อุปกรณFปEองกันและระงับสถานการณFฉุกเฉิน
วัตถุประสงคF
๑. เพื่ อ ใหรู จั ก และสามารถใชงานอุ ป กรณA แจงเหตุ ฉุกเฉิ น อุ ป กรณA ข จั ด คราบน้ํ า มั น
อุปกรณAดับเพลิง และผงเคมีแหง ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๒. เพื่อใหสามารถขจัดคราบน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๓. เพื่อใหสามารถดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. การใชงานอุปกรณAแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณAดับเพลิง และผง
เคมีแหง
๒. การขจัดคราบน้ํามันที่ถูกตองและปลอดภัย
๓. การดับเพลิงที่ถูกตองและปลอดภัย
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารั บการฝกอบรมมีความรูและเขาใจหลักการและวิธีปฏิ บัติเพื่ อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบขอเขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิ บั ติ งานในคลั ง น้ํ า มั น และระบบการขนสงน้ํ า มั น ทางทอ โดยผู เขารั บ การฝกอบรม
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในคลังน้ํามัน
และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๓๓ หลักสูตรที่ ๓
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานีบริการ
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงขั้นตน
๒.๒ การใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการป\องกันอัคคีภัย
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๓๔ หลักสูตรที่ ๓
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบคุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใชประโยชนA และการควบคุมน้ํามันในสถานี
บริการน้ํามัน ใหมีคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใชประโยชนA และหลักในการควบคุมและตรวจสอบน้ํามัน
ในสถานีบริการน้ํามัน ใหมีคุณภาพและปริมาณถูกตองตามมาตรฐาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล"อมในสถานีบริการ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงหลักพื้นฐานและความสําคัญที่ตองมีงานดานความปลอดภัย การดูแลรักษา
สุขอนามั ยของผู ปฏิบั ติงานในสถานี บริการ และการดู แลรั กษาสิ่งแวดลอมของสถานที่
ทํางานใหเกิดความปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงคAของงานดานความปลอดภัย
๒. ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดจากการทํางานที่ไมปลอดภัย
๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไมปลอดภัย
๔. โรคจากการทํางานและตัวอยางโรคจากการทํางาน
๕. สิ่งแวดลอมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดลอม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใชอุปกรณAและซอม
บํารุงใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด ของผูปฏิบัติงานภายในสถานีบริการ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
๒. กฎความปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน และความปลอดภัยบริเวณหนาลาน
๓. การคนหาและระบุอันตรายในงาน
๔. การทํางานกับอุปกรณAไฟฟ\า และเครื่องใชไฟฟ\า
๕. การป\องกันอันตรายจากการยกยายของ
๖. การทํางานบนที่สูงอยางปลอดภัย
๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอยางปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อถูกสารเคมี
๘. วิธีการทํางานในที่อับอากาศ
๙. การป\องกันอันตรายจากรถขนสงน้ํามันในสถานีบริการ
๑๐. การรับและลงน้ํามันอยางปลอดภัย
๑๑. หลักการเติมน้ํามันผานภาชนะอื่นๆ
๑๒. ขอควรระวังเมื่อทํางานกับถังเติมลม

- ๓๕ ๑๓. อันตรายจากการทดสอบมือจาย
๑๔. การป\องกันอันตรายในการถายน้ํามันเครื่อง
๑๕. ขอปฏิบัติในการซอมบํารุง และการอนุญาตใหซอมบํารุง
๑๖. การดูแลคุณภาพน้ําทิ้งในสถานีบริการ การควบคุมขยะและคราบไขมัน
๑๗. หลักสําคัญของการป\องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ
ความปลอดภัย
๑๘. อุปกรณAป\องกันสวนบุคคลและตัวอยางการใชงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบวาแผนฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงคAและรายละเอียด
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณAในกรณีตางๆ จะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการรายงานอุบัติเหตุ
ประเด็นสําคัญ ๑. แผนฉุกเฉินในสถานีบริการ วัตถุประสงคA และการแจงเหตุฉุกเฉิน
๒. หลักในการป\องกันอัคคีภัยในสถานีบริการ
๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม
๔. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล
๕. หลักปฏิบัติในกรณีไฟฟ\าดับทั้งสถานีบริการในเวลากลางคืน
๖. หลักปฏิบัติในกรณีลมพายุพัดแรงจนเกิดความเสียหายในสถานี
๗. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขูวางระเบิด
๘. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขโมยของในรานหรือขับรถหนีโดยไมจายคาน้ํามัน
๙. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขูจี้ หรือเกิดอาชญากรรมตางๆ
๑๐. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ
๑๑. หลักปฏิบัติในกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
๑๒. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานีบริการน้ํามัน
๑๓. หลักปฏิบัติในกรณีรถดึงสายจายน้ํามัน
๑๔. หลักเบื้องตนในการปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ํามัน
๑๕. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
ใหทราบถึงกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผูปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย

- ๓๖ ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหเห็นอุปกรณAตางๆ ที่มีอยูจริงในสถานีบริการ
๒. เพื่อใหสามารถตรวจสอบอุปกรณAตางๆ ในสถานีบริการไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ เดิน ชมและลงรายการตรวจสอบอุป กรณAใ นสถานีใ นเรื่อ งตางๆ ไดแก ระบบป\อ งกัน
ความเสี ย หาย การจั ด การกรณี ฉุกเฉิ น การสื่ อสารความปลอดภั ย การจั ด การถามี สิ่ ง
เปลี่ยนแปลง อุปกรณAป\องกันภัยสวนบุคคล ถังและทอใตดิน ยอดน้ํามัน ระบบดูดไอน้ํามัน
ตูจายน้ํามัน วัสดุอุปกรณAสําหรับเหตุฉุกเฉิน เครื่องลางรถ ขยะและสารพิษ ระบบไฟฟ\า
ถังและทอใตดิน ใบอนุญาต สายไฟฟ\า การอบรมพนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ การดับเพลิงขั้นต"น
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหรูจักคุณลักษณะของอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ
๒. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องมือในการดับเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของเพลิง
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมตัวอยางอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ ในสถานีบริการ
๒. ชมการสาธิตการใชอุปกรณAดับเพลิงแบบตางๆ ในสถานีบริการ
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ การใช"เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการปEองกันอัคคีภัย
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถืออยางถูกตอง
๒. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองในการระงับอัคคีภัย
๓. เพื่อใหปฏิบัติตนไดถูกตองในการป\องกันอัคคีภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมการสาธิตการใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๓. ชมการสาธิตการปฏิบัติในการป\องกันอัคคีภัย
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูไดวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในสถานีบริการใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและ
ทรัพยAสิน
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานีบริการ การปฏิบัติงานใน
สถานี บ ริ ก ารอยางปลอดภั ย และการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อเกิ ด เหตุ ฉุก เฉิ น โดยผู เขารั บ การ
ฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน

- ๓๗ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานีบริการ
และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๓๘ หลักสูตรที่ ๔
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
๑.๑ การรับน้ํามัน
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน
๑.๓ การจายน้ํามัน
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๒.๒ อุปกรณAป\องกันและระงับสถานการณAฉุกเฉิน
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๓๙ หลักสูตรที่ ๔
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงองคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนAของน้ํามันชนิดตางๆ
และขอกําหนดดานคุณภาพ รวมทั้งวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ
ประเด็นสําคัญ ๑. องคAประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนAของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ
๒. ขอกําหนดดานคุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ
๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล"อมในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงหลักพื้นฐานและความสําคัญที่ตองมีงานดานความปลอดภัย การดูแลรักษา
สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของ
สถานที่ทํางานใหเกิดความปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงคAของงานดานความปลอดภัย
๒. ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดจากการทํางานที่ไมปลอดภัย
๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไมปลอดภัย
๔. โรคจากการทํางานและตัวอยางโรคจากการทํางาน
๕. สิ่งแวดลอมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดลอม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใชอุปกรณAและซอม
บํารุงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดของผูปฏิบัติงานภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
๒. กฎความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๓. การคนหาและระบุอันตรายในงาน และกําหนดมาตรการป\องกัน
๔. การทํางานกับอุปกรณAไฟฟ\า และเครื่องใชไฟฟ\า
๕. การป\องกันอันตรายจากการยกยายของ
๖. การทํางานบนที่สูงอยางปลอดภัย
๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอยางปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อถูกสารเคมี
๘. วิธีการทํางานในที่อับอากาศ
๙. การป\องกันอันตรายจากรถขนสงน้ํามันในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๑๐. การรับและลงน้ํามันอยางปลอดภัย
๑๑. ขอปฏิบัติในการซอมบํารุง และการอนุญาตใหซอมบํารุง

- ๔๐ ๑๒. การดูแลคุณภาพน้ําทิ้งในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน การควบคุมขยะและคราบไขมัน
๑๓. หลักสําคัญของการป\องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ
ความปลอดภัย
๑๔. อุปกรณAป\องกันสวนบุคคลและตัวอยางการใชงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่ อ ใหทราบวาแผนฉุ ก เฉิ น ในสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น คื อ อะไร มี วั ต ถุ ป ระสงคA แ ละ
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณAในกรณีตางๆ จะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการรายงานอุบัติเหตุ
ประเด็นสําคัญ ๑. แผนฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน วัตถุประสงคA และการแจงเหตุฉุกเฉิน
๒. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม
๓. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล
๔. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๕. หลักเบื้องตนในการปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
๖. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๒. ด"านการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานที่
เก็บรักษาน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน
๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันควรทราบ
๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๖ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน (ไมน"อยกวา ๓ ชั่วโมง)
๑.๑ การรับน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถรับน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๔๑ ๑.๓ การจายน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบและสามารถจายน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการจายน้ํามันที่ถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง)
๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ อุปกรณFปEองกันและระงับสถานการณFฉุกเฉิน
วัตถุประสงคF
๑. เพื่ อ ใหรู จั ก และสามารถใชงานอุ ป กรณA แจงเหตุ ฉุกเฉิ น อุ ป กรณA ข จั ด คราบน้ํ า มั น
อุปกรณAดับเพลิง และผงเคมีแหงไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๒. เพื่อใหสามารถขจัดคราบน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๓. เพื่อใหสามารถดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. การใชงานอุปกรณAแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณAขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณAดับเพลิงและ
ผงเคมีแหง
๒. การขจัดคราบน้ํามันที่ถูกตองและปลอดภัย
๓. การดับเพลิงที่ถูกตองและปลอดภัย
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารั บการฝกอบรมมีความรูและเขาใจหลักการและวิธีปฏิ บัติเพื่ อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบขอเขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํา มัน โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไม
นอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามัน และสามารถป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๔๒ หลักสูตรที่ ๕
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซปGโตรเลียมเหลว
๑.๒ อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซปGโตรเลียมเหลว
๒. ดานการควบคุมก:าซป<โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซปGโตรเลียมเหลว
๓. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว
๓.๒ ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.๓ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๔๓ หลักสูตรที่ ๕
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซป<โตรเลียมเหลว
๑.๑.๑ องคLประกอบของก:าซป<โตรเลียมเหลวและการนําไปใชงาน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบว9ากEาซปGโตรเลียมเหลวคืออะไร และสามารถนําไปใช(ประโยชนได(อย9างไร
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกEาซปGโตรเลียมเหลวและการนําไปใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก:าซป<โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( มี ค วามรู( ค วามเข( า ใจถึ ง คุ ณ สมบั ติ บ างประการของกE า ซปG โ ตรเลี ย มเหลว ซึ ่ง
ผู(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุกEาซปGโตรเลีย มเหลวจํา เป?น ต(องทราบ เพื่อนํา ความรู(ไป
ใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซปGโตรเลียมเหลว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๑.๒ อุปกรณLและการใชงาน
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว พร(อมทั้งอุปกรณที่
จําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่การใช(งานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ
ติดกับภาชนะเพื่อประโยชนในการใช(งาน
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวและอุปกรณ
๒. หน(าที่การใช(งานและประโยชนของอุปกรณที่ติดกับภาชนะบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(องและอันตรายที่อาจเกิด
จากกEาซปGโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซปGโตรเลียมเหลวอย9างปลอดภัย
๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลวที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลการบรรจุกEาซ
มิให(มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุกEาซ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๔๔ ๒. ดานการควบคุมก:าซป<โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซป<โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคL
เพื่ อให( มีความรู( ในเรื่ องกฎหมายและการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การบรรจุ กEา ซ
ปGโตรเลียมเหลว
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในสถานีบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลวควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอรับใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซป<โตรเลียมเหลวรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซปGโตรเลียม
เหลวรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซปGโตรเลียมเหลวรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอัน เกิดจาก
กEาซปGโตรเลียมเหลวได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓.๓ ระบบไฟฟHาที่ใชในบริเวณสถานประกอบการที่มีการบรรจุก:าซป<โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานประกอบการที่มีการบรรจุ
กEาซปGโตรเลียมเหลว
๒. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟbา
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิ ด และอุ ป กรณไฟฟb า ที่ กํ า หนดให( ใ ช( ใ นสถานประกอบการที่ มี ก ารบรรจุ กE า ซ
ปGโตรเลียมเหลว
๒. อันตรายจากการใช(อุปกรณไฟฟbาที่ไม9ถูกชนิด
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว

- ๔๕ ประเด็นสําคัญ
วิธีการฝ8กอบรม

๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา
บรรยาย/สาธิต

ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง
๒. เพื่อให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซด(วยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซป<โตรเลียมเหลว (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบขอเขียน (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความรู( และเข(าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุกEาซปGโตรเลียมเหลว
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข(อเขียน โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน

- ๔๖ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
๑. เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ค วามเข( า ใจ และสามารถบรรจุ กE า ซ
ปGโตรเลียมเหลวได(อย9างถูกต(อง
๒. เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจและสามารถปbองกันและระงับ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติจ9ายกEาซปGโตรเลียมเหลวใส9ภาชนะบรรจุกEาซ
๒. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติการดับเพลิงด(วยน้ําและผงเคมีแห(ง
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๔๗ หลักสูตรที่ ๖
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานที่ใช"ก4าซป6โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก#าซป%โตรเลียมเหลว
๑.๒ อุปกรณAและการใชงาน
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก#าซป%โตรเลียมเหลว
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว
๓.๒ ระบบไฟฟ\าที่ใชในบริเวณอันตราย
๓.๓ เครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตม
๑.๒ วิธีปฏิบัติในการรับและการจายก#าซป%โตรเลียมเหลวของถังเก็บและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒.๑ การเก็บและขนยายถังก#าซหุงตม การรับและการจายก#าซของถังเก็บและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒.๒ การป\องกันและแกไขก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วของถังก#าซหุงตม ถังเก็บและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว
ระบบทอและอุปกรณAตางๆ

- ๔๘ หลักสูตรที่ ๖
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน สถานที่ใช"ก4าซป6โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
เพื่ อ ใหมี ค วามรู ความเขาใจถึ ง คุ ณ สมบั ติ บ างประการของก# า ซป% โ ตรเลี ย มเหลวซึ ่ง
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวจําเป2นตองทราบเพื่อนําความรูไปใช
งานอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ อุปกรณFและการใช"งาน
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว พรอมทั้งอุปกรณAที่
จําเป2นสําหรับภาชนะนั้น
๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนAบางประการของอุปกรณAซึ่งประกอบ
ติดกับภาชนะเพื่อประโยชนAในการใชงาน
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลวและอุปกรณA
๒. หนาที่การใชงานและประโยชนAของอุปกรณAที่ติดกับภาชนะบรรจุก#าซป%โตรเลียมเหลว
วิธีการฝ/กอบรบ บรรยาย/สาธิต
๑.๓ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว
๑.๓.๑ ข"อปฏิบัติในการรับและจายก4าซ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตองและอันตรายที่อาจเกิด
จากก#าซป%โตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายก#าซป%โตรเลียมเหลวอยางปลอดภัย
๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไมถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓.๒ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลวที่ดี
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายก#าซในเรื่องการดูแลการบรรจุ
ก#าซ มิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุก#าซ มิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วกับ สถานที่ใชก#าซ
ป%โตรเลียมเหลว

- ๔๙ ประเด็นสําคัญ

๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน
๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลวควรทราบ
๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก4าซป6โตรเลียมเหลวรั่ว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวาก#าซป%โตรเลียม
เหลวรั่ว
๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๒ ข"อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อใหทราบถึงชนิด ของอุป กรณAดับ เพลิง ซึ่งสามารถใชระงับ อัคคีภัย อัน เกิด จาก
ก#าซป%โตรเลียมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแตละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณAดับเพลิงและวิธีใชงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๓ ระบบไฟฟEาที่ใช"ในบริเวณอันตราย
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงระบบไฟฟ\าที่กําหนดใหใชในบริเวณสถานที่ประกอบการก#าซป%โตรเลียม
เหลว
๒. เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ\า
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดและอุปกรณAไฟฟ\าที่กําหนดใหใชในสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. อันตรายจากการใชอุปกรณAไฟฟ\าที่ไมถูกประเภท
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ เครื่องสงเสียงดังเมื่อก4าซรั่ว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่วที่ใชในสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. เพื่อใหทราบถึงบริเวณที่ติดตั้งการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อ
ก#าซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่วที่ใชในสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. วิธีการติดตั้งการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๕๐ ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม
วัตถุประสงคF
ฝกปฏิบัติวิธีการขนยายถังก#าซหุงตม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงตม ระบบทอและ
อุปกรณAตางๆ รวมทั้งการแกไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ
วิธีการขนยายถังก#าซหุงตม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงตม ระบบทอและอุปกรณAตางๆ
รวมทั้งการแกไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒ วิธีปฏิบัติในการในการรับและการจายก4าซป6โตรเลียมเหลวของถังเก็บและจายก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวเขาถัง
เก็บและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบทอและอุปกรณAตางๆ รวมทั้ง
การแกไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับและจายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและจาย
ก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบทออุปกรณAตางๆ รวมทั้งการแกไขป[ญหา
และวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณAดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิง
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข"อเขียน (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่ใชก#าซป%โตรเลียมเหลว
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั กการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในสถานที่ใช(กEาซปGโตรเลียมเหลว โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบได
คะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน

- ๕๑ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒.๑ การเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม การรับและการจายก4าซของถังเก็บและจายก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรู วาผู เขารับการฝกอบรมมี ความเขาใจวิธี การขนยายถั งก#า ซหุงตม การ
ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงตม ระบบทอและอุปกรณAตางๆ รวมทั้งการแกไขป[ญหา
และวิธีปฏิบัติ เมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการขนยายถังก#าซหุงตม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก#าซหุงตม ระบบทออุปกรณAตางๆ
รวมทั้งการแกไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่วอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปEองกันและแก"ไขก4าซป6โตรเลียมเหลวรั่วของถังก4าซหุงต"ม ถังเก็บและจายก4าซป6โตรเลียมเหลว
ระบบทอและอุปกรณFตางๆ
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการรับและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว
จากรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและจายก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอย
รั่ว ระบบทอและอุปกรณAตางๆ รวมทั้งการแกไขป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียม
เหลวรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับและจายก#าซป%โตรเลียมเหลวจากรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและจาย
ก#าซป%โตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบทอและอุปกรณAตางๆ รวมทั้งการแกไข
ป[ญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซป%โตรเลียมเหลวรั่ว ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๓ การปEองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคF
เพื่ อ ใหสามารถรู วาผู เขารั บ การฝกอบรมมี ความเขาใจและสามารถป\ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ วิธีป\องกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๕๒ หลักสูตรที่ ๗
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ร"านจําหนายและโรงเก็บก4าซป6โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก#าซป%โตรเลียมเหลว
๑.๒ อุปกรณAและการใชงาน
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก#าซป%โตรเลียมเหลว
๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก#าซป%โตรเลียมเหลว
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซรั่ว
๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.๓ ระบบไฟฟ\าที่ใชในบริเวณเก็บถังก#าซหุงตม
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตม
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก#าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซรั่ว
๒.๒ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)

- ๕๓ หลักสูตรที่ ๗
หลักสูตรผู"ปฏิบัติงาน ร"านจําหนายและโรงเก็บก4าซป6โตรเลียมเหลว
ก. ภาคทฤษฎี (ไมน"อยกวา ๘ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับก4าซป6โตรเลียมเหลว
๑.๑.๑ องคFประกอบของก4าซป6โตรเลียมเหลวและการนําไปใช"งาน
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบวาก#าซป%โตรเลียมเหลว คืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชนA
ไดอยางไร
ประเด็นสําคัญ แหลงกําเนิด นําไปใช และประโยชนAของก#าซป%โตรเลียมเหลว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว ทั้งคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี เพื่อนําไปใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก#าซป%โตรเลียมเหลว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๒ อุปกรณFและการใช"งาน
๑.๒.๑ ถังก4าซหุงต"มและอุปกรณF
วัตถุประสงคF
๑. เพื่ อ ใหทราบลั ก ษณะของถั ง ก# า ซหุ ง ตมที่ เ ป2 น ไปตามมาตรฐานตามที่ ก ระทรวง
อุต สาหกรรมประกาศกํ า หนด และแถบสีของถังตามที่กรมธุร กิ จ พลังงานกํ า หนด
พรอมอุปกรณAที่จําเป2นสําหรับถังก#าซหุงตมนั้นๆ และการซอมบํารุงรักษาถังก#าซหุง
ตม
๒. เพื่อใหทราบหนาที่การใชงานและประโยชนAบางประการของอุปกรณAซึ่งประกอบติด
กับถังก#าซหุงตมเพื่อประโยชนAในการใชงาน
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของถังก#าซหุงตมและอุปกรณA รวมทั้งการซอมบํารุงรักษา
๒. หนาที่การใชงานและประโยชนAของอุปกรณAที่ติดกับถังก#าซหุงตม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒.๒ เตาก4าซและอุปกรณF
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบลักษณะและขนาดของเตาก#าซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสาย
ก#าซพรอมทั้งอุปกรณAที่จําเป2นสําหรับเตาก#าซ
๒. เพื่อใหทราบหนาที่การใชงานและประโยชนAบางประการของเตาก#าซและอุปกรณA
ซึ่งประกอบติดกับเตาก#าซหรือใชรวมกับเตาก#าซ

- ๕๔ ประเด็นสําคัญ

๑. ลั กษณะและขนาดเตาก# า ซ เครื่ องปรั บ แรงดั น (Regulator) และสายก# า ซรวมทั้ ง
อุปกรณAที่จําเป2นสําหรับเตาก#าซ
๒. หนาที่การใชงานและประโยชนAของอุปกรณAที่ใชประกอบกับเตาก#าซ
๓. การซอมบํารุงเตาก#าซใหใชงานไดเหมือนเดิม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๒.๓ ระบบทอสงก4าซและอุปกรณF
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงลักษณะของทอสงก#า ซ การเดิ นทอ และอุปกรณAตางๆ ที่ใชรวมกั นของ
สถานที่ใชก#าซจากถังก#าซหุงตม
ประเด็นสําคัญ ๑. ลั กษณะของทอสงก# า ซ การเดิ น ทอ การตั้ งถั งก# า ซหุ ง ตม และอุ ป กรณA ต างๆ ที่ ใ ช
รวมกัน
๒. หนาที่การใชงานและประโยชนAของอุปกรณAตางๆ ที่ใชกับถังก#าซหุงตม
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๓ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว
๑.๓.๑ ข"อปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม
วัตถุประสงคF
เพื่อใหทราบถึงวิธีการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตมที่อยูในรานจําหนายก#าซ โรงเก็บก#าซ
รถขนสงก#า ซป%โ ตรเลี ยมเหลว และที่ เ ก็บในสถานที่ ตั้งของผู บริโ ภคอยางปลอดภั ยตาม
ขั้นตอนที่ถูกตองและอันตรายที่อาจเกิดจากก#าซป%โตรเลียมเหลวหากปฏิบัติงานโดยขาด
ความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตมอยางปลอดภัย
๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไมถูกตอง
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๑.๓.๒ ข"อปฏิบัติของผู"ปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตมในเรื่องการ
ขับรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมายจราจรทาง
บก เพื่อมิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย การเก็บและขน
ยายถังก#าซหุงตมอยางปลอดภัย และการบริการบํารุงรักษาเตาก#าซรวมถึงอุปกรณAที่
ใชก#าซใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค
๒. ดูแลสถานที่เก็บถังก#าซหุงตมมิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ขึ้นได
ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถขนสงก#าซป%โตรเลียมเหลวอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมายจราจร
ทางบก
๒. การเก็บและขนยายถังก#าซหุงตมอยางปลอดภัย
๓. การบริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาเตาก# า ซรวมถึ ง อุ ป กรณA ที่ ใ ชรวมกั บ เตาก# า ซใหเกิ ด ความ
ปลอดภัยแกผูบริโภค
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย

- ๕๕ ๒. ด"านการควบคุมก4าซป6โตรเลียมเหลวและความปลอดภัย (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข"องกับการประกอบกิจการก4าซป6โตรเลียมเหลว
วัตถุประสงคF
เพื่ อใหมีความรูในเรื่ องกฎหมายและการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บการคาปลี กก# า ซ
ป%โตรเลียมเหลว
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน
๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว
ควรทราบ
๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๓. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก4าซรั่ว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวาก#าซรั่ว
๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก#าซรั่ว และการป\องกันแกไขก#าซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก#าซรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก#าซรั่ว
๓. การป\องกันแกไขก#าซรั่ว
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย
๓.๒ ข"อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงการเกิดไฟไหมและขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อใหทราบถึงชนิด ของอุป กรณAดับ เพลิง ซึ่งสามารถใชระงับ อัคคีภัย อันเกิด จาก
ก#าซป%โตรเลียมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีตางๆ รวมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัย
ในแตละกรณีนั้น
๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณAดับเพลิงและวิธีใชงาน
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๓ ระบบไฟฟEาที่ใช"ในบริเวณเก็บถังก4าซหุงต"ม
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงระบบไฟฟ\าที่กําหนดใหใชในบริเวณเก็บถังก#าซหุงตม
๒. เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ\า
๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดและอุปกรณAไฟฟ\าที่กําหนดใหใชในสถานที่เก็บถังก#าซหุงตม
๒. อันตรายจากการใชอุปกรณAไฟฟ\าที่ไมถูกชนิด
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก4าซรั่ว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว
๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว

- ๕๖ ประเด็นสําคัญ
วิธีการฝ/กอบรม

๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่ว
๒. การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเมื่อก#าซรั่วทํางานไดตลอดเวลา
บรรยาย/สาธิต

ข. ภาคปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๔ ชั่วโมง)
๑. ด"านความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย"ายถังก4าซหุงต"ม
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถเก็บและขนยายถังก#าซหุงตมอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง
๒. เพื่อใหสามารถจัดวางเรียงแถวไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการเก็บถังก#าซหุงตมอยางถูกตองและปลอดภัย
๒. ฝกปฏิบัติวิธีการขนยายและวางเรียงแถวถังก#าซหุงตมไดอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการฝ/กอบรม บรรยาย/สาธิต
๒. ด"านปEองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก4าซป6โตรเลียมเหลว (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก4าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก4าซรั่ว
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก#าซไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๒. เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองเมื่อก#าซรั่ว
๓. เพื่อใหแกไขและป\องกันไมใหก#าซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก#าซอยางถูกตองและปลอดภัย
๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อก#าซรั่ว
๓. การแกไขและป\องกันไมใหก#าซรั่ว
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒.๒ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณAดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
วิธีการฝ/กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ

- ๕๗ ค. ภาคประเมินผล (ไมน"อยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข"อเขียน (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั กการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บก#าซป%โตรเลียมเหลว โดยผูเขารับการฝกอบรม
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ (ไมน"อยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคF
๑. เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถตรวจสอบก#าซรั่ว
รวมทั้งการแกไขป\องกันไมใหก#าซรั่ว
๒. เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถเก็บและขนยาย
ถังก#าซหุงตมอยางถูกตองและปลอดภัย
๓. เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถป\องกันและระงับ
อัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบการตรวจสอบก#าซรั่วและหาทางแกไขป[ญหา และป\องกันไมใหก#าซรั่ว
๒. ทําการทดสอบการปฏิบัติการเก็บและขนยายถังก#าซหุงตม
๓. ทําการทดสอบการปฏิบัติการดับเพลิงดวยน้ําและผงเคมีแหง
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๕๘ หลักสูตรที่ ๘
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณต9างๆ
๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปbายห(ามและปbายเตือน
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๓.๒ ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.๓ ระบบไฟฟbาที่ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9งกEาซธรรมชาติ
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจ9ายกEาซ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๕๙ หลักสูตรที่ ๘
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใชงาน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชนได(อย9างไร
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน
กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติและอุปกรณL
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ
พร(อมทั้งอุปกรณที่จําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่การใช(งานและประโยชนที่เกี่ยวข(องกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติและอุปกรณ
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซและอุปกรณ
๒. หน(าที่การใช(งานและประโยชนของอุปกรณที่เ กี่ยวกับภาชนะบรรจุกEา ซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.2 ระบบการขนสงก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงการขนส9งกEา ซธรรมชาติ ซึ่งจําเป?น ต(องเลือกใช(งานให(ถูกต(องเพื่อ
ความปลอดภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(า ที่ของอุปกรณในระบบการขนส9 งกEาซธรรมชาติและประโยชน
ของอุปกรณนั้นเพื่อปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ระบบการส9งกEาซที่ใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเป?น
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.3 ตูจายก:าซ และหัวจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ผู(ปฏิบัติงานกE าซธรรมชาติทราบถึ งวิธีจ9ายโดยตู(จ9ายกE าซหรือหัวจ9ายกEาซได(
อย9างถูกต(อง

- ๖๐ ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู(จ9ายกEาซ หัวจ9ายกEาซ พร(อมทั้งวิธีการใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง และอันตรายที่อาจเกิด
จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย
๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนส9งกEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณLตางๆ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการขับรถเมื่อเจอสถานการณแตกต9างกันออกไป
๒. เพื่อให(ผู(ขับรถรู(หลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต9างๆเพื่อขับรถอย9างปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการขับรถเมื่อเจอสภาพการณต9างๆ
๒. เทคนิคการขับรถประเภทต9างๆเพื่อปbองกันการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปHายหามและปHายเตือน
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
๒. เพื่อให(ผู(ขับรถตระหนักถึงบทลงโทษของกฎหมาย
ประเด็นสําคัญ ข(อกําหนดและบทลงโทษในตัวบทกฎหมายจราจร
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๖๑ 3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัย อันเกิดจาก
กEาซธรรมชาติ ได(อย9างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต9าง ๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๓ ระบบไฟฟHาที่ใชในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนสงก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และ
ถังขนส9งกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟbา
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณไฟฟbาที่ไม9ถูกชนิด
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๑.๑ วิธีการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง
๒. เพื่อให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย

- ๖๒ ประเด็นสําคัญ

๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั กการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ9ายกEาซธรรมชาติ โดยผูเขารับ
การฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับและอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๖๓ หลักสูตรที่ ๙
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๓.๒ ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.๓ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจ9ายกEาซ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๖๔ หลักสูตรที่ ๙
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงก:าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใชงาน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชนได(อย9างไร
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน
กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติและอุปกรณL
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ
พร(อมทั้งอุปกรณที่จําเป?นสําหรับภาชนะนั้นๆ
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่การใช(งานและประโยชนที่เกี่ยวข(องกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติและอุปกรณ
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซและอุปกรณ
๒. หน(าที่การใช(งานและประโยชนของอุปกรณที่เ กี่ยวกับภาชนะบรรจุกEา ซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.2 ระบบการขนสงก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่ อให(ทราบถึ งการขนส9งกE า ซธรรมชาติ ซึ่ งจํ าเป? น ต(องเลือกใช(งานให( ถูกต(องเพื่ อ
ความปลอดภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่ของอุปกรณในระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติและประโยชนของ
อุปกรณนั้นเพื่อปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ระบบการส9งกEาซที่ใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเป?น
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๖๕ 1.2.3 ตูจายก:าซ และหัวจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ9ายกEาซโดยตู(จ9ายกEาซหรือหัวจ9ายกEาซได(อย9าง
ถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู(จ9ายกEาซ หัวจ9ายกEาซ พร(อมทั้งวิธีการใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง และอันตรายที่อาจเกิด
จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย
๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม9ถูกต(อง
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ ในเรื่องการดูแลถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนส9งกEาซธรรมชาติ มิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วกับ การควบคุมถัง
ขนส9งกEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๖๖ ๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัย อันเกิดจาก
กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยในแต9
ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๓ ระบบไฟฟHาที่ใชในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนสงก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(บริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถัง
ขนส9งกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟbา
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณไฟฟbาที่ไม9ถูกชนิด
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง
๒. เพื่อให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซรั่ว

- ๖๗ ประเด็นสําคัญ

๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั กการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในถังขนส9งกEาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ โดยผูเขารับการฝกอบรม
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๖๘ หลักสูตรที่ 10
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 ความรู(เกี่ยวกับคลังกEาซธรรมชาติ อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ มาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัย
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
๓.3 ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟbาในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับ - จ9ายกEาซธรรมชาติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๖๙ หลักสูตรที่ 10
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(พื้นฐานเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ เช9น ความหมาย ที่มาของกEาซธรรมชาติ
องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล9งกEาซธรรมชาติ การแยกกEาซธรรมชาติ กEาซธรรมชาติอัด กEาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชนของกEาซธรรมชาติ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ๑. ความหมายและที่มาของกEาซธรรมชาติ
๒. องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ
๓. แหล9งกEาซธรรมชาติ
๔. การแยกกEาซธรรมชาติ (Gas Separation Process)
๕. กEาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กEาซธรรมชาติเหลว (Liquefied
Natural Gas)
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 ความรูเกี่ยวกับคลังก:าซธรรมชาติ อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคลังก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่ อให( มี ค วามรู( พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คลั งกE า ซธรรมชาติ ซึ่ ง ผู( ป ฏิ บั ติ งานคลั งกE า ซธรรมชาติ
จําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(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 และการใชงาน
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับประเภทและชนิดของอุปกรณภายในคลังกEาซธรรมชาติ เช9น
เครื่องสูบกEาซธรรมชาติเหลว เครื่องสูบอัดกEาซธรรมชาติ อุปกรณนิรภัยต9างๆ เครื่อง
ทําไอกEาซ ถังเก็บและจ9ายกEาซ เป?นต(น
๒. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับวิธีการใช(งานของอุปกรณภายในคลังกEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณภายในคลังกEาซธรรมชาติ
๒. วิธีการใช(งานของอุปกรณประเภทต9าง ๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของคลังก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๗๐ ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานคลังก:าซธรรมชาติ
1.3.1 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต9อคลังกEา ซธรรมชาติ
เช9น ข(อปฏิบัติในการกั้นบริเ วณ การระงับ เหตุฉุกเฉิน ดังกล9าว การติด ต9อประสานงาน
การ Isolate ระบบ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต9างๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.3.2 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษา
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาคลังกEาซธรรมชาติ
เช9น การเปลี่ย นอุป กรณ การเชื่อมท9อ หรือ การทํา hot work อื่น ๆ ในบริเ วณคลัง
การ Isolate ระบบฯ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาคลังกEาซธรรมชาติประเภทต9างๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.3.3 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการรับ–การจายก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(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 ขอควรปฏิบัติในการเปYนผูปฏิบัติงานที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่ อให( ทราบถึ งข( อควรปฏิ บั ติน อกเหนื อจากข( อควรปฏิ บั ติเ มื่ อเกิ ด เหตุ ฉุกเฉิ น หรื อการ
ซ9อ มแซม/การบํา รุง รัก ษา หรือ การรับ –การจ9า ยกEา ซธรรมชาติ เช9น การรายงานตัว
การตรวจสอบพื้นที่ การใช(วิทยุสื่อสาร เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเพื่อให(เป?นผู(ปฏิบัติงานคลังกEาซธรรมชาติที่ดีนอกเหนือจาก
ข(อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ9อมแซม/การบํารุงรักษา หรือ การรับ–การจ9าย
กEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลัง
กEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในคลังกEาซธรรมชาติควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๗๑ 3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๓.๑ มาตรการปHองกันการเกิดอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงมาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคล(องกับกฎหมายที่เกี่ยวข(อง
ประเด็นสําคัญ มาตรการปbองกันการเกิดอัคคีภัย
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซธรรมชาติรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใช(ในการตรวจสอบ
๓. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต9างๆ ในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซธรรมชาติ
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.3 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิด ของอุป กรณดับ เพลิง ซึ่งสามารถใช(ร ะงับ อัคคีภัย อัน เกิด จาก
กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟHาในบริเวณคลังก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับระยะความปลอดภัยภายในคลังกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับระบบไฟฟbาในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ
๓. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟbาที่ไม9เหมาะสม
ประเด็นสําคัญ ๑. ระยะความปลอดภัยของคลังกEาซธรรมชาติ
๒. วิธีการเลือกใช(อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณคลังกEาซธรรมชาติ
๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๗๒ ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับ-จายก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให( สามารถรับ กEาซธรรมชาติ จากแหล9งจ9า ยกE าซธรรมชาติ อย9 างปลอดภัย ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต(อง เช9น การรับกEาซธรรมชาติเหลวจากเรือขนส9ง เป?นต(น
๒. เพื่อให(สามารถจ9ายกEาซธรรมชาติ ไปยังระบบรับกEาซธรรมชาติ อย9างปลอดภัยตาม
ขั้นตอนที่ถูกต(อง เช9น การจ9ายกEาซธรรมชาติเหลว ไปยังรถขนส9งกEาซธรรมชาติเหลว
หรือการจ9ายกEาซธรรมชาติไปยังระบบท9อขนส9ง เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการรับกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. การฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. การฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(งได(
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. การฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในคลังกEาซธรรมชาติ โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน

- ๗๓ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่ว ของกEา ซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญ หาและวิธีป ฏิบัติเ มื่อ
กEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๗๔ หลักสูตรที่ ๑๑
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานที่ใชก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
3.1 มาตรการปbองกัน
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๓.3 ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๗๕ หลักสูตรที่ ๑๑
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานที่ใชก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใชงาน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชนได(อย9างไร
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน
กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 สถานีควบคุมก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของสถานีควบคุมกEาซของสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ คลังกEาซ
ธรรมชาติและระบบขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
๒. เพื่อให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณที่เกี่ยวข(องกับ
การใช(กEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของสถานีควบคุมกEาซ อุปกรณ และมาตรวัด
๒. หลักการทํางานของอุปกรณภายในสถานีควบคุมกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.2 ภาชนะบรรจุก:าซ เครื่องสูบอัดก:าซ เครื่องสูบก:าซ เครื่องทําไอก:าซ และอุปกรณL
วัตถุประสงคL
๑. เพื่ อ ให( ทราบถึ ง ลั ก ษณะของภาชนะบรรจุ กE า ซ พร( อ มทั้ งอุ ป กรณที่ จํ า เป? น สํ า หรั บ
ภาชนะนั้นๆ
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่การใช(งานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ
ติดกับภาชนะเพื่อประโยชนในการใช(งาน
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซ สถานีควบคุมกEาซ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ
เครื่องทําไอกEาซ และอุปกรณ
๒. หน(าที่ การใช(งาน และประโยชนของอุปกรณที่ติดกับภาชนะบรรจุกEาซ สถานีควบคุม
กEาซ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ และเครื่องทําไอกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๗๖ 1.2.3 ระบบทอสงก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให( ทราบถึงชนิด ของท9 อที่จะใช(กับกE าซธรรมชาติ ซึ่งจํ าเป?น ต(องเลื อกใช( งานให(
ถูกต(อง เพื่อความปลอดภัย พร(อมทั้งเปรียบเทียบให(เห็นถึงความแตกต9างของชนิด
ของท9อที่ไม9สามารถนํามาใช(กับกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ทราบถึงอุปกรณในระบบท9อกEาซ และการทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งในสถานี
ควบคุมกEาซ และประโยชนของอุปกรณนั้น เพื่อผู(ปฏิบัติงานจะได(นําความรู(ไปใช(งาน
ได(ถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ๑. ท9อส9งที่ใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเป?น
๒. การทดสอบและตรวจสอบ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.4 พื้นที่กักเก็บก:าซธรรมชาติเหลว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระยะความปลอดภัย ลักษณะ รูปแบบของพื้นที่กักเก็บกEาซธรรมชาติ
เหลว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการปฏิบัติได(อย9างถูกต(องเกี่ยวกับการใช(พื้นที่กักเก็บกEาซธรรมชาติ
เหลว
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใช(งานของพื้นที่กักเก็บกEาซธรรมชาติเหลว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2.5 ระบบไฟฟHา เครื่องใชไฟฟHา อุปกรณLไฟฟHา และระบบปHองกันอันตรายจากฟHาผา
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบไฟฟbา ที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟbา
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการเลือกใช(อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณอันตราย
๒. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2.6 เครื่องหมายความปลอดภัย
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณและการแถบสีท9อกEาซ ในสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ปbายคําเตือน ปbายห(าม ปbายฉุกเฉิน และวิธีปฏิบัติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการนําก:าซธรรมชาติไปใช
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง และอันตรายที่อาจเกิด
จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการนํากEาซธรรมชาติไปใช(อย9างปลอดภัย
๒. ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม9ถูกต(องเกี่ยวกับการนํากEาซธรรมชาติ
ไปใช(เป?นเชื้อเพลิง
๓. ยกกรณีตัวอย9างของอุบัติเหตุเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๗๗ 1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ9ายกEาซ และการนํากEาซธรรมชาติ
ไปใช(เป?นเชื้อเพลิง ในเรื่องการดูแลสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติไม9ให(มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจ
ก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให( มีความรู( ในเรื่ องกฎหมายและการปฏิบั ติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วกั บกิ จการควบคุ ม
สถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
3.1 มาตรการปHองกัน
วัตถุประสงคL
เพื่อปbองกันไม9ให(เกิดอุบัติภัยที่ร(ายแรง
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปbองกันการเกิดอัคคีภัย
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใช(ในการตรวจสอบ
๓. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต9างๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซ
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.3 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัย อันเกิดจาก
กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๗๘ ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจายก:าซและการทํางานของสถานีควบคุมก:าซ
วัตถุประสงคL
1. เพื่อให(สามารถรับและจ9ายกEาซจากระบบท9อหรือภาชนะบรรจุกEาซอย9างปลอดภั ย
ตามขั้นตอนที่ถูกต(อง
2. เพื่ อให( ส ามารถรั บ และจ9 า ยกE า ซผ9 า นสถานี ควบคุ มกE า ซ และการทํ า งานของสถานี
ควบคุมกEาซ
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซจากภาชนะบรรจุกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซจากระบบท9ออย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในสถานที่ใช(กEาซธรรมชาติ โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนน
ไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน

- ๗๙ ๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ

วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๘๐ หลักสูตรที่ 1๒
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๓.๒ ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.๓ ระบบไฟฟbาที่ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9งกEาซธรรมชาติ
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจ9ายกEาซ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๘๑ หลักสูตรที่ 1๒
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการก:าซธรรมชาติ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
1.1.1 องคLประกอบของก:าซธรรมชาติและการนําไปใชงาน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบว9ากEาซธรรมชาติคืออะไร แหล9งกําเนิด และสามารถนําไปใช(ประโยชนได(อย9างไร
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกEาซธรรมชาติและการนําไปใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.1.2 คุณสมบัติของก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(ความเข(าใจถึงคุณสมบัติบางประการของกEาซธรรมชาติ ซึ่งผู(ปฏิบัติงาน
กEาซธรรมชาติจําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 ภาชนะบรรจุก:าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก:าซธรรมชาติ เครื่องทําไอก:าซธรรมชาติและอุปกรณL
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ พร(อมทั้งอุปกรณที่จําเป?น
สําหรับภาชนะนั้น
๒. เพื่อให(ทราบถึงหน(าที่การใช(งานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ
ติดกับภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการใช(งาน
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกEาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ เครื่องทําไอกEาซ
และอุปกรณ
๒. หน(าที่ การใช( งาน และประโยชนของอุ ปกรณที่ติ ดกับ ภาชนะบรรจุ กEาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกEาซ เครื่องสูบกEาซ เครื่องทําไอกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.2 ระบบทอก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให( ทราบถึงชนิด ของท9 อที่จะใช(กับกE าซธรรมชาติ ซึ่งจํ าเป?น ต(องเลื อกใช( งานให(
ถูกต(องเพื่อความปลอดภัย พร(อมทั้งเปรียบเทียบให(เห็นถึงความแตกต9างของชนิด
ของท9อที่ไม9สามารถนํามาใช(กับกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่ อ ให( ท ราบถึ ง อุ ป กรณในระบบท9 อ ส9 ง กE า ซและประโยชนของอุ ป กรณนั้ น เพื่ อ
ผู(ปฏิบัติงานจะได(นําความรู(ไปใช(งานได(ถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ๑. ท9อส9งที่ใช(กับกEาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเป?น
๒. การทดสอบ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๘๒ 1.2.3 ตูจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงลักษณะของตู(จ9ายกEาซและหัวจ9ายของสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ผู(ปฏิบัติงานกEาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ9ายกEาซโดยตู(จ9ายกEาซหรือหัวจ9ายกEาซ
ได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใช(งานของตู(จ9ายกEาซ และหัวจ9ายกEาซ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.2.4 เครื่องหมายความปลอดภัย
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ ความปลอดภัยในสถานีบริการกEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ปbายคําเตือน ปbายห(าม
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทํางานอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง และอันตรายที่อาจเกิด
จากกEาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข(าใจหรือประมาทเลินเล9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อควรปฏิบัติในการรับและจ9ายกEาซธรรมชาติอย9างปลอดภัย
๒. ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม9ถูกต(อง
๓. ยกกรณีตัวอย9างของอุบัติเหตุเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให( ทราบถึงข(อควรปฏิบั ติน อกเหนือจากการรับ และจ9 ายกEา ซในเรื่องการดูแลสถานี
บริการกEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําใดๆซึ่งอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานีบริการกEาซธรรมชาติมิให(มีการกระทําอันอาจก9อให(เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได(
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให( มีความรู( ในเรื่ องกฎหมายและการปฏิบั ติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วกั บกิ จการควบคุ ม
สถานีบริการกEาซธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานในสถานีบริการกEาซธรรมชาติควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๘๓ 3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัยอัน เกิดจาก
กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๓ ระบบไฟฟHาที่ใชในบริเวณสถานีบริการก:าซธรรมชาติ และถังขนสงก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(บริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถัง
ขนส9งกEาซธรรมชาติ
๒. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟbา
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟbาที่กําหนดให(ใช(ในบริเวณสถานีบริการกEาซธรรมชาติ และถังขนส9ง
กEาซธรรมชาติ อันตรายจากการใช(อุปกรณไฟฟbาที่ไม9ถูกชนิด
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่ว
๒. การดูแลให(เครื่องส9งเสียงดังเมื่อกEาซรั่วทํางานได(ตลอดเวลา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง)
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)
วิธีการรับและจายก:าซ
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต(อง
๒. เพื่อให(สามารถรับและจ9ายกEาซโดยใช(หัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการจ9ายกEาซจากตู(จ9ายกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติวิธีการรับและจ9ายกEาซโดยหัวจ9ายกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย

- ๘๔ วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. ฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติง านในสถานีบ ริก ารกEา ซธรรมชาติ โดยผู เขารับ การฝกอบรมจะตองสอบได
คะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

- ๘๕ หลักสูตรที่ 13
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ
1.2 ความรู(เกี่ยวกับระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ อุปกรณและการใช(งาน
๑.๓ ข(อปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประกอบกิจการกEาซธรรมชาติ
3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
๓.๑ มาตรการปbองกัน
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
๓.3 ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟbาในบริเวณอันตรายของสถานี
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
๒. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซรั่ว
๒.๒ การปbองกันและระงับอัคคีภัย

- ๘๖ หลักสูตรที่ 13
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ
ก. ภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง)
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(พื้นฐานเกี่ยวกับกEาซธรรมชาติ เช9น ความหมาย ที่มาของกEาซธรรมชาติ
องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล9งกEาซธรรมชาติ การแยกกEาซธรรมชาติ กEาซธรรมชาติอัด กEาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชนของกEาซธรรมชาติ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ๑. ความหมายและที่มาของกEาซธรรมชาติ
๒. องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของกEาซธรรมชาติ
๓. แหล9งกEาซธรรมชาติ
๔. การแยกกEาซธรรมชาติ (Gas Separation Process)
๕. กEาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กEาซธรรมชาติเหลว (Liquefied
Natural Gas)
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2 ความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ อุปกรณLและการใชงาน
1.2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ ซึ่งผู(ปฏิบัติงานระบบ
การขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อจําเป?นต(องทราบ เพื่อสามารถนําความรู(ไปใช(งานอย9า ง
ถูกต(องและปลอดภัย เช9น ชนิด ของท9อขนส9ง วิธีการวางท9อ วิธีการควบคุมการขนส9ง
วิธีการบํารุงรักษา เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ๑. องคประกอบของระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
๒. วิธีการควบคุมการขนส9ง และการบํารุงรักษาระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.2.2 อุปกรณLภายในระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ และการใชงาน
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(มีความรู(เกี่ ยวกับ ประเภทและชนิดของอุ ปกรณภายในระบบการขนส9 งกEา ซ
ธรรมชาติทางท9อ เช9น HOV, MOV, Vent Stack, Compressor, PIG Launcher Receiver, Test Post, ระบบ SCADA เป?นต(น
๒. เพื่ อ ให( มี ค วามรู( เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารใช( ง านของอุ ป กรณภายในระบบการขนส9 ง กE า ซ
ธรรมชาติทางท9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณภายในระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
๒. วิธีการใช(งานของอุปกรณประเภทต9าง ๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต

- ๘๗ 1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ
วัตถุประสงคL
เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับ เครื่องหมายความปลอดภัย ของระบบการขนส9งกEา ซธรรมชาติ
ทางท9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. เครื่องหมายความปลอดภัยแนวท9อขนส9งกEาซธรรมชาติ
๒. เครื่องหมายความปลอดภัยสถานี
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานระบบการขนสงก:าซธรรมชาติทางทอ
1.3.1 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต9อระบบการขนส9งกEาซ
ธรรมชาติทางท9อ เช9น ข(อปฏิบัติในการกั้นบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกล9าว การติดต9อ
ประสานงาน การ Isolate ระบบ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต9างๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
1.3.2 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษา
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาระบบการขนส9ง
กEาซธรรมชาติทางท9อ เช9น การตรวจตราแนวท9อ การเชื่อมท9อ หรือ การทํา hot work
อื่นๆ ในบริเวณสถานี การ Isolate ระบบฯ การเดิน CIP/DCVG การ Run PIQ เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานในการซ9อมแซม/บํารุงรักษาระบบขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
ประเภทต9างๆ
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
1.3.3 ขอควรปฏิบัติในการเปYนผูปฏิบัติงานที่ดี
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงข(อควรปฏิ บัติน อกเหนื อจากข( อควรปฏิบัติ เมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น หรือการ
ซ9อมแซม/การบํารุงรักษา เช9น การรายงานตัว การตรวจสอบพื้นที่ การใช(วิทยุสื่อสารของ
หน9วยรักษาความปลอดภัยประจําสถานี เป?นต(น
ประเด็นสําคัญ ข(อควรปฏิบัติของผู(ปฏิบัติงานเพื่อให(เป?นผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
ที่ดีนอกเหนือจากข(อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ9อมแซม/การบํารุงรักษา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
2. ดานการควบคุมก:าซธรรมชาติและความปลอดภัย (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการก:าซธรรมชาติ
วัตถุประสงคL
เพื่อให( มีความรู( ในเรื่ องกฎหมายและการปฏิบั ติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วกั บกิ จการควบคุ ม
ระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู(ปฏิบัติงาน
๒. ข(อห(ามและบทลงโทษที่ผู(ปฏิบัติงานระบบการขนส9งกEาซธรรมชาติทางท9อควรทราบ
๓. ข(อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต9างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต9อใบอนุญาต
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย

- ๘๘ 3. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง)
๓.๑ มาตรการปHองกัน
วัตถุประสงคL
เพื่อให(ทราบถึงมาตรปbองกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคล(องกับกฎหมายที่เกี่ยวข(อง
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปbองกันการเกิดอัคคีภัย
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซธรรมชาติรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกต(องและปลอดภัยหากสงสัยว9ากEาซธรรมชาติรั่ว
๒. เพื่อให(ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใช(ในการตรวจสอบ
๓. เพื่อให(ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต9างๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกEาซธรรมชาติ
๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.3 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(ทราบถึงข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(ทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใช(ระงับอัคคีภัย อันเกิดจาก
กEาซธรรมชาติได(อย9างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต9างๆ พร(อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต9ละกรณีนั้นๆ
๓. เพื่อให(ทราบวิธีใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
ประเด็นสําคัญ ๑. ข(อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใช(งาน
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย/สาธิต
๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟHาในบริเวณอันตรายของสถานี
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับบริเวณอันตรายภายในสถานี
๒. เพื่อให(มีความรู(เกี่ยวกับระบบไฟฟbาในบริเวณอันตรายของสถานี
๓. เพื่อให(ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟbาที่ไม9เหมาะสม
ประเด็นสําคัญ ๑. บริเวณอันตรายของสถานี
๒. วิธีการเลือกใช(อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbาภายในบริเวณอันตราย
๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟbา อุปกรณและเครื่องใช(ไฟฟbา
วิธีการฝ8กอบรม บรรยาย
ข. ภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
๑. ดานปHองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก:าซธรรมชาติ (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง)
๑.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(อย9างถูกต(องเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว

- ๘๙ ประเด็นสําคัญ

๑. การฝ&กปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกEาซธรรมชาติอย9างถูกต(องและปลอดภัย
๒. การฝ&กปฏิบัติตนเมื่อกEาซธรรมชาติรั่ว
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ
๑.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง
วัตถุประสงคL
๑. เพื่อให(สามารถปฏิบัติตนได(ถูกต(องเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. เพื่อให(สามารถใช(อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(งได(
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝ&กปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
๒. การฝ&กการใช(เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห(ง
วิธีการฝ8กอบรม สาธิต/ปฏิบัติ

ค. ภาคประเมินผล (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง)
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เข(ารับการฝ&กอบรม มีความรู( และเข(าใจตามที่ได(รับการฝ&กอบรม
ประเด็นสําคัญ ทํ า การทดสอบข( อ เขี ย น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานในระบบขนส9งกEา ซธรรมชาติทางท9อ โดยผู เขารับ การฝกอบรมจะตองสอบ
ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการประเมินผล สอบข(อเขียน
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง)
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก:าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก:าซรั่ว
วัตถุประสงคL
เพื่อให(สามารถรู(ว9าผู(เ ข(ารับการฝ&กอบรมมีความเข(าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEา ซ
ธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและ
ปลอดภัย
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกEาซธรรมชาติ รวมทั้งการแก(ไขปcญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกEาซ
ธรรมชาติรั่วได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ
๒.๒ การปHองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงคL
เพื่ อ ให( ส ามารถรู( ว9 า ผู( เ ข( า รั บ การฝ& ก อบรมมี ความเข( า ใจและสามารถปb อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยได(อย9างถูกต(อง
ประเด็นสําคัญ วิธีปbองกันและระงับอัคคีภัยได(อย9างถูกต(องและปลอดภัย
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ

