
เวลา 08.00 - 17.00 น.   
สถานท่ี    1. ภาคทฤษฎี หอ้งอบรมบริษทั

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

วนัแรก   
08.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน

บรรยาย 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง) 
1.1.ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ามนั
- คุณสมบติัของน ้ามนั 
- การน าไปใชป้ระโยชน์ 
- การควบคุมคุณภาพน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั

หลกัในการควบคุมคุณภาพน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั ตามมาตรฐาน
หลกัในการตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั ตามมาตรฐาน

- การควบคุมปริมาณน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั
หลกัในการควบคุมปริมาณน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั ตามมาตรฐาน
หลกัในการตรวจสอบปริมาณน ้ามนัในสถานีบริการน ้ามนั ตามมาตรฐาน 

10.00 - 12.00 น. 1.2.หลกัพ้ืนฐานการจดัการความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
บรรยาย ในสถานีบริการ

- หลกัพ้ืนฐานงานดา้นความปลอดภยั 
- ความส าคญัท่ีตอ้งมีงานดา้นความปลอดภยั 

วตัถุประสงคข์องงานดา้นความปลอดภยั 
ความส าคญัของความปลอดภยั
ความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 

- การดูแลรักษาสุขอนามยัของผูป้ฏิบติังานในสถานีบริการ
โรคจากการท างาน
ตวัอยา่งโรคจากการท างาน 

-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีท างานใหเ้กิดความปลอดภยั
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
การดูแลส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 15.00 น. 1.3.การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในสถานีบริการน ้ามนั 

บรรยาย - บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบตา้นความปลอดภยั 
กฎความปลอดภยัในสถานีบริการน ้ามนั
กฎความปลอดภยับริเวณหนา้ลาน 

บริษัท เทคโนโลยไีออาร์พซีี จ ากัด
ตารางการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการน า้มัน
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การคน้หาและระบุอนัตรายในงาน
การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

- หลกัวิธีปฏิบติังาน
หลกัส าคญัของการป้องกนัอุบติัเหตุ การประเมินอนัตรายและความเส่ียง 

และการตรวจความปลอดภยั
หลกัวิธีการในการท างานกบัสารเคมีอยา่งปลอดภยั และการปฏิบติัเม่ือถูกสารเคมี
วิธีการท างานในท่ีอบัอากาศ 
การท างานบนท่ีสูงอยา่งปลอดภยั 
การป้องกนัอนัตรายจากรถขนส่งน ้ามนัในสถานีบริการ 
การรับและลงน ้ามนัอยา่งปลอดภยั 
หลกัการเติมน ้ามนัผา่นภาชนะอ่ืน ๆ
การป้องกนัอนัตรายในการถ่ายน ้ามนัเคร่ือง 

- การใชอุ้ปกรณ์ใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดของผูป้ฏิบติังานภายในสถานีบริการ
ขอ้ควรระวงัเม่ือท างานกบัถงัเติมลม 
อนัตรายจากการทดสอบมือจ่าย
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและตวัอยา่งการใชง้าน 

- การซ่อมบ ารุงใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดของผูป้ฏิบติังานภายในสถานีบริการ
ขอ้ปฏิบติัในการซ่อมบ ารุง และการอนุญาตใหซ่้อมบ ารุง
การดูแลคุณภาพน ้าท้ิงในสถานีบริการ การควบคุมขยะและคราบไขมนั 

15.00 - 17.00 น. 1.4.การปฏิบติังานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน ้ามนั 
บรรยาย - แผนฉุกเฉินในสถานีบริการน ้ามนั

แผนฉุกเฉินในสถานีบริการน ้ามนัคืออะไร 
วตัถุประสงคข์องแผนฉุกเฉิน
การแจง้เหตุฉุกเฉิน 

- รายละเอียดวิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่าง ๆ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร
หลกัในการป้องกนัอคัคีภยัในสถานีบริการ 
หลกัปฏิบติัในกรณีเกิดไฟไหม ้
หลกัปฏิบติัในกรณีน ้ามนัหกร่ัวไหล
หลกัปฏิบติัในกรณีไฟฟ้าดบัทั้งสถานีบริการในเวลากลางคืน 
หลกัปฏิบติัในกรณีลมพายพุดัแรงจนเกิดความเสียหายในสถานี 
หลกัปฏิบติัในกรณีถูกขู่วางระเบิด 
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หลกัปฏิบติัในกรณีถูกขโมยของในร้านหรือขบัรถหนีโดยไม่จ่ายค่าน ้ามนั 
หลกัปฏิบติัในกรณีถูกขู่จ้ี หรือเกิดอาญากรรมต่าง ๆ 
หลกัปฏิบติัในกรณีเกิดอุบติัเหตุของยานพาหนะ 
หลกัปฏิบติัในกรณีเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจบ็ 
หลกัปฏิบติัในกรณีรถบรรทุกน ้ามนัเกิดอุบติัเหตุในสถานีบริการน ้ามนั
หลกัปฏิบติัในกรณีรถดึงสายจ่ายน ้ามนั 

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
หลกัเบ้ืองตน้ในการปฐมพยาบาลในกรณีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสถานีบริการน ้ามนั 

- การรายงานอุบติัเหตุ
หลกัปฏิบติัในการรายงานอุบติัเหตุและการเขียนรายงาน

วนัท่ีสอง 2.ดา้นการควบคุมน ้ามนัและความปลอดภยั (ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง) 
08.00 - 10.00 น. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการน ้ามนั

บรรยาย - กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสถานีบริการน ้ามนั 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสถานีบริการน ้ามนั 
- กฎหมายท่ีส าคญัท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีบริการน ้ามนัควรทราบ
- กฎหมายท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีบริการน ้ามนัน าไปปฏิบติั 

10.00 - 12.00 น. 1.ดา้นความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง) 
บรรยาย/สาธิต สาธิตการปฏิบติังานในสถานีบริการน ้ามนั

ใหเ้ห็นอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูจ่ริงในสถานีบริการ 
เดินชมการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
- ลงรายการตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่

ระบบป้องกนัความเสียหาย 
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
ถงัและท่อใตดิ้น 
ยอดน ้ามนั 
ระบบดูดไอน ้ามนั 
ตูจ่้ายน ้ามนั 
วสัดุอุปกรณ์ส าหรับเหตุฉุกเฉิน
เคร่ืองลา้งรถ 
ระบบไฟฟ้า ถงัและท่อใตดิ้น
สายไฟฟ้า 
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การอบรมพนกังาน 
การจดัเก็บเอกสาร 
การจดัการกรณีฉุกเฉิน 
การส่ือสารความปลอดภยั
การจดัการถา้มีส่ิงเปล่ียนแปลง
ขยะและสารพิษ 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00 - 14.00 น. 2.ดา้นป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีเกิดจากน ้ามนั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง) 
สาธิต/ปฏิบติั 2.1.การดบัเพลิงขั้นตน้

- คุณลกัษณะของอุปกรณ์ดบัเพลิงแบบต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ในการดบัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเพลิง
- ชมตวัอยา่งอุปกรณ์ดบัเพลิงแบบต่างๆ ในสถานีบริการ
- ชมการสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงแบบต่าง ๆ ในสถานีบริการ 

14.00 - 15.00 น. 2.2.การใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือและการป้องกนัอคัคีภยั 
สาธิต/ปฏิบติั - เพ่ือใหส้ามารถใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถืออยา่งถูกตอ้ง

ชมการสาธิตการใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ 
- เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งในการระงบัอคัคีภยั

ฝึกปฏิบติัตนเม่ือเกิดอคัคีภยั 
- เพ่ือใหป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้งในการป้องกนัอคัคีภยั

ชมการสาธิตการปฏิบติัในการป้องกนัอคัคีภยั 
15.00 - 16.00 น. 1.การประเมินผลภาคปฏิบติั (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)
สอบปฏิบติั ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานสถานีบริการ 

วิธีป้องกนัอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
วิธีระงบัอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

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


