บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรผู้ปฏิบัติงาน คลังนา้ มัน และระบบการขนส่ งนา้ มันทางท่ อ
เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่
1. ภาคทฤษฎี ห้องอบรมบริ ษทั
2. ภาคปฏิบตั ิ คลังน้ ามันไออาร์พีซี
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วันแรก
08.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน
บรรยาย
1.ด้านความรู้ พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 11 ชัว่ โมง)
1.1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับน้ ามัน
- ประเภทของน้ ามัน
- องค์ประกอบของน้ ามัน
- คุณสมบัติของน้ ามัน
- การใช้ประโยชน์ของน้ ามันชนิดต่างๆ
- ข้อกาหนดด้านคุณภาพของน้ ามันชนิดต่างๆ
- วิธีการทดสอบน้ ามันชนิ ดต่างๆ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. 1.2.การบริ หารความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงานในคลังน้ ามันและระบบการ
บรรยาย
ขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็ นอันตราย
อันตรายด้านต่างๆ ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สารอันตรายบางชนิ ด
วิธีการป้ องกันอันตรายสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ด้านต่างๆ
- มาตรการการเสริ มสร้างความปลอดภัย
มาตรการในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในคลังน้ ามัน
การเสริ มสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- แนวทางปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างความปลอดภัย
แนวทางปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในคลังน้ ามัน
แนวทางปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- ข้อปฏิบตั ิในการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย
ข้อปฏิบตั ิในการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลชนิ ดต่างๆ
วันที่สอง
1.3.ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานจากการรับ เก็บ จ่ายน้ ามัน
08.00 - 09.00 น. - ขั้นตอนในการรับ จ่าย น้ ามันทางเรื อ รถ ท่อ รถไฟ
บรรยาย
ขั้นตอนในการรับน้ ามันทางเรื อ รถ ท่อ รถไฟ
ขั้นตอนในการจ่ายน้ ามันทางเรื อ รถ ท่อ รถไฟ
- ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการรับ จ่ายน้ ามัน
ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการรับน้ ามัน
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วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายน้ ามัน
- ถังบรรจุน้ ามันเชื้ อเพลิงประเภทต่างๆ
- ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ ามัน
- วิธีการซ่อมบารุ งที่ถูกต้อง
- วิธีการทาแผนตรวจสอบความปลอดภัย
- วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์
09.00 - 10.00 น. 1.4.การบริ หารจัดการกรณี ฉุกเฉิ นในคลังน้ ามันและระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บรรยาย
- การจัดทาแผนป้ องกัน
อัคคีภยั
น้ ามันรั่วไหล
น้ ามันล้นถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑ์
- การจัดทาแผนปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ต่างๆ เช่น
อัคคีภยั
น้ ามันรั่วไหล
น้ ามันล้นถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑ์
10.00 - 12.00 น. 1.5.มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ ามันและระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บรรยาย
- มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ ามัน
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยในคลังน้ ามัน
- มาตรการความปลอดภัยในระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยในระบบการขนส่ ง
น้ ามันทางท่อ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. 2.ด้านการควบคุมน้ ามันและความปลอดภัย (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง)
บรรยาย
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ ามัน
- เพื่อให้มีความรู้ ในเรื่ องกฎหมายที่เกี่ ยวกับการควบคุมคลังน้ ามันและระบบ
การขนส่ งน้ ามันทางท่อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลังน้ ามัน
กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลังน้ ามันและระบบการ
ขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บทบาทของผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ข้อห้ามและบทลงโทษผูป้ ฏิบตั ิงานในคลังน้ ามันควรทราบ
ข้อห้ามและบทลงโทษผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อศวรทราบ
ข้อปฏิบตั ิ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาต
ข้อปฏิบตั ิ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอต่อใบอนุญาต
15.00 - 17.00 น. 1.ด้านความรู้ พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง)
บรรยาย/สาธิ ต 1.1.การรับน้ ามัน
- เพื่อให้ทราบและสามารถรับน้ ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธีการรับน้ ามันที่ถูกต้อง
วิธีการรับน้ ามันที่ปลอดภัย
วันที่สาม
1.2.การเก็บรักษาน้ ามัน
08.00 - 09.00 น. - เพื่อให้ทราบและสามารถเก็บรักษาน้ ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
บรรยาย/สาธิ ต
วิธีการเก็บรักษาน้ ามันที่ถูกต้อง
วิธีการเก็บรักษาน้ ามันที่ปลอดภัย
09.00 - 10.00 น. 1.3.การจ่ายน้ ามัน
บรรยาย/สาธิ ต - เพื่อให้ทราบและสามารถจ่ายน้ ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธีการจ่ายน้ ามันที่ถูกต้อง
วิธีการจ่ายน้ ามันที่ปลอดภัย
10.00 - 12.00 น. 2.ด้านป้ องกันและระงับอัคคีภยั ที่เกิดจากน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง)
สาธิ ต/ปฏิบตั ิ 2.1.การดับเพลิงในคลังน้ ามันและระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้
- ประเภทของเพลิงไหม้
- สาเหตุของการติดไฟ
- อุปกรณ์ดบั เพลิงแบบต่างๆ
- วิธีการดับเพลิง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. 2.2.อุปกรณ์ป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉิ น
สาธิ ต/ปฏิบตั ิ - เพื่อให้รู้จกั อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิ น
การใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิ น ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้รู้จกั อุปกรณ์ขจัดคราบน้ ามัน
การใช้งานอุปกรณ์ขจัดคราบน้ ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อให้รู้จกั อุปกรณ์ดบั เพลิง
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การใช้งานอุปกรณ์ดบั เพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อให้รู้จกั ผงเคมีแห้ง
การใช้งานผงเคมีแห้ง ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อการดับเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย
15.00 - 16.00 น. 1.การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง)
สาธิ ต/ปฏิบตั ิ - เพื่อให้สามารถรู้ วา่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ในคลังน้ ามัน
- เพื่อให้สามารถรู้ วา่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
- เพื่อให้สามารถรู้ วา่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ได้อย่างถูกต้อง
16.00 - 17.00 น. 2.การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง)
สอบปฏิบตั ิ
จะต้องสอบได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

วิทยากร

หมายเหตุ

