
เวลา 08.00 - 17.00 น.   
สถานท่ี    1. ภาคทฤษฎี หอ้งอบรมบริษทั

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

วนัแรก   
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

บรรยาย 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง) 
1.1.ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ามนั
- องคป์ระกอบของน ้ามนัชนิดต่างๆ 
- ประเภทของน ้ามนัชนิดต่างๆ 
- คุณสมบติัของน ้ามนัชนิดต่างๆ 
- การน าไปใชป้ระโยชน์ของน ้ามนัชนิดต่างๆ 
- ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพของน ้ามนัชนิดต่างๆ
- วิธีการทดสอบน ้ามนัชนิดต่างๆ 

09.00 - 10.00 น. 1.2.หลกัพ้ืนฐานการจดัการความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใน 
บรรยาย สถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

- หลกัพ้ืนฐานและความส าคญัท่ีตอ้งมีงานดา้นความปลอดภยั
วตัถุประสงคข์องงานดา้นความปลอดภยั 
ความส าคญัของความปลอดภยั 
ความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างานท่ีไม่ปลอดภยั
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานและสภาพท่ีไม่ปลอดภยั 

- การดูแลรักษาสุขอนามยัของผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั
โรคจากการท างาน
ตวัอยา่งโรคจากการท างาน 

- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีท างานใหเ้กิดความปลอดภยั
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
การดูแลส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

10.00 - 11.00 น. 1.3.การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 
บรรยาย - หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั 
- หลกัวิธีปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดของผูป้ฏิบติังานภายใน 
สถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั

กฎความปลอดภยัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 
การคน้หาและระบุอนัตรายในงาน และก าหนดมาตรการป้องกนั
การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

บริษัท เทคโนโลยไีออาร์พซีี จ ากัด
ตารางการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานทีเ่ก็บรักษาน า้มัน
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การป้องกนัอนัตรายจากการยกยา้ยของ 
การท างานบนท่ีสูงอยา่งปลอดภยั 
หลกัวิธีการในการท างานกบัสารเคมีอยา่งปลอดภยัและการปฏิบติัเม่ือถูกสารเคมี
วิธีการท างานในท่ีอบัอากาศ 
การป้องกนัอนัตรายจากรถขนส่งน ้ามนัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั
หลกัส าคญัของการป้องกนัอุบติัเหตุ การประเมินอนัตรายและความเส่ียง 

และการตรวจความปลอดภยั
- การใชอุ้ปกรณ์เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดของผูป้ฏิบติังานภายใน 
สถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและตวัอยา่งการใชง้าน 
การรับและลงน ้ามนัอยา่งปลอดภยั
การดูแลคุณภาพน ้าท้ิงในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั การควบคุมขยะและคราบไขมนั

- ซ่อมบ ารุงเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดของผูป้ฏิบติังานภายในสถานท่ี 
เก็บรักษาน ้ามนั

ขอ้ปฏิบติัในการซ่อมบ ารุง และการอนุญาตใหซ่้อมบ ารุง
11.00 - 12.00 น. 1.4 การปฏิบติังานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

บรรยาย - แผนฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั
แผนฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนัคืออะไร 
แผนฉุกเฉินมีวตัถุประสงค์
การแจง้เหตุฉุกเฉิน 

- รายละเอียดวิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร
หลกัปฏิบติัในกรณีเกิดไฟไหม ้
หลกัปฏิบติัในกรณีน ้ามนัหกร่ัวไหล
หลกัปฏิบติัในกรณีรถบรรทุกน ้ามนัเกิดอุบติัเหตุในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
หลกัเบ้ืองตน้ในการปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั

- การรายงานอุบติัเหตุ
หลกัปฏิบติัในการรายงานอุบติัเหตุ
หลกัปฏิบติัในการการเขียนรายงาน 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 15.00 น. 2.ดา้นการควบคุมน ้ามนัและความปลอดภยั (ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง) 
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บรรยาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการน ้ามนั
- กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั

บทบาทของผูป้ฏิบติังาน 
ขอ้หา้มและบทลงโทษท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนัควรทราบ
ขอ้ปฏิบติั ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาต
ขอ้ปฏิบติั ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอต่อใบอนุญาต 

15.00 - 16.00 น. 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง) 
บรรยาย/สาธิต 1.1.การรับน ้ามนั 

- เพ่ือใหท้ราบและสามารถรับน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
วิธีการรับน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง 

16.00 - 17.00 น. 1.2.การเก็บรักษาน ้ามนั
บรรยาย/สาธิต - เพ่ือใหท้ราบและสามารถเก็บรักษาน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั

วิธีการเก็บรักษาน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง
วนัท่ีสอง 1.3.การจ่ายน้าํมนั 

08.00 - 09.00 น. - เพ่ือใหท้ราบและสามารถจ่ายน ้ามนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
บรรยาย/สาธิต วิธีการจ่ายน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง 

09.00 - 10.00 น. 2.ดา้นป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีเกิดจากน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง) 
สาธิต/ปฏิบติั 2.1.มาตรการความปลอดภยัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

- เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
มาตรการความปลอดภยัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

10.00 - 12.00 น. 2.2.อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 
สาธิต/ปฏิบติั - อุปกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉิน

เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉิน
การใชง้านอุปกรณ์แจง้เหตุฉุกเฉิน อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

- อุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนั
เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนั 
การใชง้านอุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนั อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
การขจดัคราบน ้ามนัท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

- อุปกรณ์ดบัเพลิง และผงเคมีแหง้
เพ่ือใหรู้้จกัอุปกรณ์ดบัเพลิง และผงเคมีแหง้ 
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การใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลิงและผงเคมีแหง้ อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
การดบัเพลิงท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 14.00 น. 1.การประเมินผลภาคปฏิบติั (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง) 
สอบปฏิบติั - ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานสถานท่ีเก็บรักษาน ้ามนั 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถป้องกนัและระงบัอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- วิธีป้องกนัและระงบัและอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

14.00 - 15.00 น. 2.การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง) 
สอบขอ้เขียน จะตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60


