
เวลา 08.00 - 17.00 น.   
สถานท่ี    1. ภาคทฤษฎี หอ้งอบรมบริษทั

2. ภาคปฏิบติั คลงัน ้ามนัไออาร์พีซี
วนั/เดือน/ปี รายละเอียด วทิยากร หมายเหตุ

วนัแรก   
08.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน

บรรยาย 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 11 ชัว่โมง) 
1.1.ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ามนั
- ประเภทของน ้ามนั 
- องคป์ระกอบของน ้ามนั 
- คุณสมบติัของน ้ามนั 
- การใชป้ระโยชน์ของน ้ามนัชนิดต่างๆ 
- ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพของน ้ามนัชนิดต่างๆ
- วิธีการทดสอบน ้ามนัชนิดต่างๆ

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 17.00 น. 1.2.การบริหารความปลอดภยัจากการปฏิบติังานในคลงัน ้ามนัและระบบการ 

บรรยาย ขนส่งน ้ามนัทางท่อ
- ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย

อนัตรายดา้นต่างๆ ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สารอนัตรายบางชนิด
วิธีการป้องกนัอนัตรายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดา้นต่างๆ 

- มาตรการการเสริมสร้างความปลอดภยั
มาตรการในการเสริมสร้างความปลอดภยัในคลงัน ้ามนั
การเสริมสร้างความปลอดภยัในระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ

- แนวทางปฏิบติัในการเสริมสร้างความปลอดภยั
แนวทางปฏิบติัในการเสริมสร้างความปลอดภยัในคลงัน ้ามนั
แนวทางปฏิบติัในการเสริมสร้างความปลอดภยัในระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ

- ขอ้ปฏิบติัในการใชง้านอุปกรณ์ความปลอดภยั
ขอ้ปฏิบติัในการใชง้านอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลชนิดต่างๆ

วนัท่ีสอง 1.3.ความปลอดภยัในการปฏิบติังานจากการรับ เก็บ จ่ายน ้ามนั
08.00 - 09.00 น. - ขั้นตอนในการรับ จ่าย น ้ามนัทางเรือ รถ ท่อ รถไฟ

บรรยาย ขั้นตอนในการรับน ้ามนัทางเรือ รถ ท่อ รถไฟ 
ขั้นตอนในการจ่ายน ้ามนัทางเรือ รถ ท่อ รถไฟ

- ขอ้ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการรับ จ่ายน ้ามนั
ขอ้ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการรับน ้ามนั

บริษัท เทคโนโลยไีออาร์พซีี จ ากัด
ตารางการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน คลังน า้มัน และระบบการขนส่งน า้มันทางท่อ
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ขอ้ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการจ่ายน ้ามนั 
- ถงับรรจุน ้ามนัเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 
- ขอ้ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการเก็บรักษาน ้ามนั 
- วิธีการซ่อมบ ารุงท่ีถูกตอ้ง 
- วิธีการท าแผนตรวจสอบความปลอดภยั
- วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์

09.00 - 10.00 น. 1.4.การบริหารจดัการกรณีฉุกเฉินในคลงัน ้ามนัและระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ 
บรรยาย - การจดัท าแผนป้องกนั

อคัคีภยั
น ้ามนัร่ัวไหล
น ้ามนัลน้ถงับรรจุของรถรับผลิตภณัฑ ์

- การจดัท าแผนปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีต่างๆ เช่น
อคัคีภยั 
น ้ามนัร่ัวไหล
น ้ามนัลน้ถงับรรจุของรถรับผลิตภณัฑ ์

10.00 - 12.00 น. 1.5.มาตรการความปลอดภยัในคลงัน ้ามนัและระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ 
บรรยาย - มาตรการความปลอดภยัในคลงัน ้ามนั

เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัในคลงัน ้ามนั 
- มาตรการความปลอดภยัในระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ

เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัในระบบการขนส่ง
น ้ามนัทางท่อ

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 15.00 น. 2.ดา้นการควบคุมน ้ามนัและความปลอดภยั (ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง) 

บรรยาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการน ้ามนั
- เพ่ือใหมี้ความรู้ในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมคลงัน ้ามนัและระบบ
การขนส่งน ้ามนัทางท่อ

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมคลงัน ้ามนั
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ 

- เพ่ือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมคลงัน ้ามนัและระบบการ 
ขนส่งน ้ามนัทางท่อ

บทบาทของผูป้ฏิบติังาน 
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ขอ้หา้มและบทลงโทษผูป้ฏิบติังานในคลงัน ้ามนัควรทราบ 
ขอ้หา้มและบทลงโทษผูป้ฏิบติังานในระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อศวรทราบ
ขอ้ปฏิบติั ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาต
ขอ้ปฏิบติั ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอต่อใบอนุญาต 

15.00 - 17.00 น. 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง) 
บรรยาย/สาธิต 1.1.การรับน ้ามนั 

- เพ่ือใหท้ราบและสามารถรับน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
วิธีการรับน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง 
วิธีการรับน ้ามนัท่ีปลอดภยั

วนัท่ีสาม 1.2.การเก็บรักษาน ้ามนั 
08.00 - 09.00 น. - เพ่ือใหท้ราบและสามารถเก็บรักษาน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
บรรยาย/สาธิต วิธีการเก็บรักษาน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง

วิธีการเก็บรักษาน ้ามนัท่ีปลอดภยั 
09.00 - 10.00 น. 1.3.การจ่ายน ้ามนั 
บรรยาย/สาธิต - เพ่ือใหท้ราบและสามารถจ่ายน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั

วิธีการจ่ายน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง
วิธีการจ่ายน ้ามนัท่ีปลอดภยั 

10.00 - 12.00 น. 2.ดา้นป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีเกิดจากน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง) 
สาธิต/ปฏิบติั 2.1.การดบัเพลิงในคลงัน ้ามนัและระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ

- องคป์ระกอบของการเกิดเพลิงไหม ้
- ประเภทของเพลิงไหม ้
- สาเหตุของการติดไฟ 
- อุปกรณ์ดบัเพลิงแบบต่างๆ
- วิธีการดบัเพลิง 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 15.00 น. 2.2.อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 
สาธิต/ปฏิบติั - เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉิน

การใชง้านอุปกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉิน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนั

การใชง้านอุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
- เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์ดบัเพลิง
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การใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
- เพ่ือใหรู้้จกัผงเคมีแหง้

การใชง้านผงเคมีแหง้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- เพ่ือการดบัเพลิงท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั

15.00 - 16.00 น. 1.การประเมินผลภาคปฏิบติั (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)
สาธิต/ปฏิบติั - เพ่ือใหส้ามารถรู้วา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ในคลงัน ้ามนั
- เพ่ือใหส้ามารถรู้วา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ
- เพ่ือใหส้ามารถรู้วา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

16.00 - 17.00 น. 2.การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง) 
สอบปฏิบติั จะตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60


