บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการนา้ มัน
เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่
1. ภาคทฤษฎี ห้องอบรมบริ ษทั
2. ภาคปฏิบตั ิ คลังน้ ามันไออาร์พีซี
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วันแรก
08.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน
บรรยาย
1.ด้านความรู้ พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง)
1.1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับน้ ามัน
- คุณสมบัติของน้ ามัน
- การนาไปใช้ประโยชน์
- การควบคุมคุณภาพน้ ามันในสถานี บริ การน้ ามัน
หลักในการควบคุมคุณภาพน้ ามันในสถานี บริ การน้ ามัน ตามมาตรฐาน
หลักในการตรวจสอบคุณภาพน้ ามันในสถานีบริ การน้ ามัน ตามมาตรฐาน
- การควบคุมปริ มาณน้ ามันในสถานีบริ การน้ ามัน
หลักในการควบคุมปริ มาณน้ ามันในสถานี บริ การน้ ามัน ตามมาตรฐาน
หลักในการตรวจสอบปริ มาณน้ ามันในสถานีบริ การน้ ามัน ตามมาตรฐาน
10.00 - 12.00 น. 1.2.หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บรรยาย
ในสถานีบริ การ
- หลักพื้นฐานงานด้านความปลอดภัย
- ความสาคัญที่ตอ้ งมีงานด้านความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ของงานด้านความปลอดภัย
ความสาคัญของความปลอดภัย
ความสู ญเสี ยต่างๆ ที่เกิดจากการทางานที่ไม่ปลอดภัย
- การดูแลรักษาสุ ขอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานีบริ การ
โรคจากการทางาน
ตัวอย่างโรคจากการทางาน
-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทางานให้เกิดความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมในการทางาน
การดูแลสิ่งแวดล้อมในการทางาน
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. 1.3.การปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยในสถานี บริ การน้ ามัน
บรรยาย
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต้านความปลอดภัย
กฎความปลอดภัยในสถานีบริ การน้ ามัน
กฎความปลอดภัยบริ เวณหน้าลาน
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การค้นหาและระบุอนั ตรายในงาน
การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่ องใช้ไฟฟ้า
- หลักวิธีปฏิบตั ิงาน
หลักสาคัญของการป้ องกันอุบตั ิเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง
และการตรวจความปลอดภัย
หลักวิธีการในการทางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย และการปฏิบตั ิเมื่อถูกสารเคมี
วิธีการทางานในที่อบั อากาศ
การทางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
การป้ องกันอันตรายจากรถขนส่ งน้ ามันในสถานี บริ การ
การรับและลงน้ ามันอย่างปลอดภัย
หลักการเติมน้ ามันผ่านภาชนะอื่ น ๆ
การป้ องกันอันตรายในการถ่ายน้ ามันเครื่ อง
- การใช้อุปกรณ์ให้เกิดความปลอดภัยสู งสุ ดของผูป้ ฏิบตั ิงานภายในสถานีบริ การ
ข้อควรระวังเมื่อทางานกับถังเติมลม
อันตรายจากการทดสอบมือจ่าย
อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลและตัวอย่างการใช้งาน
- การซ่ อมบารุ งให้เกิดความปลอดภัยสู งสุ ดของผูป้ ฏิบตั ิงานภายในสถานีบริ การ
ข้อปฏิบตั ิในการซ่ อมบารุ ง และการอนุญาตให้ซ่อมบารุ ง
การดูแลคุณภาพน้ าทิง้ ในสถานี บริ การ การควบคุมขยะและคราบไขมัน
15.00 - 17.00 น. 1.4.การปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นในสถานี บริ การน้ ามัน
บรรยาย
- แผนฉุ กเฉิ นในสถานีบริ การน้ ามัน
แผนฉุ กเฉิ นในสถานีบริ การน้ ามันคืออะไร
วัตถุประสงค์ของแผนฉุ กเฉิ น
การแจ้งเหตุฉุกเฉิ น
- รายละเอียดวิธีการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณี ต่าง ๆ จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
หลักในการป้ องกันอัคคีภยั ในสถานีบริ การ
หลักปฏิบตั ิในกรณี เกิดไฟไหม้
หลักปฏิบตั ิในกรณี น้ ามันหกรั่วไหล
หลักปฏิบตั ิในกรณี ไฟฟ้าดับทั้งสถานีบริ การในเวลากลางคืน
หลักปฏิบตั ิในกรณี ลมพายุพดั แรงจนเกิดความเสี ยหายในสถานี
หลักปฏิบตั ิในกรณี ถูกขู่วางระเบิด

วิทยากร

หมายเหตุ

บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
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หลักปฏิบตั ิในกรณี ถูกขโมยของในร้านหรื อขับรถหนีโดยไม่จ่ายค่าน้ ามัน
หลักปฏิบตั ิในกรณี ถูกขู่จ้ ี หรื อเกิดอาญากรรมต่าง ๆ
หลักปฏิบตั ิในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุของยานพาหนะ
หลักปฏิบตั ิในกรณี เสี ยชี วิตหรื อได้รับบาดเจ็บ
หลักปฏิบตั ิในกรณี รถบรรทุกน้ ามันเกิดอุบตั ิเหตุในสถานีบริ การน้ ามัน
หลักปฏิบตั ิในกรณี รถดึงสายจ่ายน้ ามัน
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลในกรณี ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสถานีบริ การน้ ามัน
- การรายงานอุบตั ิเหตุ
หลักปฏิบตั ิในการรายงานอุบตั ิเหตุและการเขียนรายงาน
วันที่สอง
2.ด้านการควบคุมน้ ามันและความปลอดภัย (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง)
08.00 - 10.00 น. กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ ามัน
บรรยาย
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานีบริ การน้ ามัน
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานี บริ การน้ ามัน
- กฎหมายที่สาคัญที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในสถานีบริ การน้ ามันควรทราบ
- กฎหมายที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในสถานี บริ การน้ ามันนาไปปฏิบตั ิ
10.00 - 12.00 น. 1.ด้านความรู้ พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง)
บรรยาย/สาธิ ต สาธิตการปฏิบตั ิงานในสถานีบริ การน้ ามัน
ให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูจ่ ริ งในสถานีบริ การ
เดินชมการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีบริ การได้อย่างถูกต้อง
- ลงรายการตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
ระบบป้ องกันความเสี ยหาย
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล
ถังและท่อใต้ดิน
ยอดน้ ามัน
ระบบดูดไอน้ ามัน
ตูจ้ ่ายน้ ามัน
วัสดุอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุกเฉิ น
เครื่ องล้างรถ
ระบบไฟฟ้า ถังและท่อใต้ดิน
สายไฟฟ้า
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การอบรมพนักงาน
การจัดเก็บเอกสาร
การจัดการกรณี ฉุกเฉิ น
การสื่ อสารความปลอดภัย
การจัดการถ้ามีสิ่งเปลี่ ยนแปลง
ขยะและสารพิษ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. 2.ด้านป้ องกันและระงับอัคคีภยั ที่เกิดจากน้ ามัน (ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง)
สาธิ ต/ปฏิบตั ิ 2.1.การดับเพลิงขั้นต้น
- คุณลักษณะของอุปกรณ์ดบั เพลิงแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่ องมือ
ในการดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง
- ชมตัวอย่างอุปกรณ์ดบั เพลิงแบบต่างๆ ในสถานี บริ การ
- ชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงแบบต่าง ๆ ในสถานีบริ การ
14.00 - 15.00 น. 2.2.การใช้เครื่ องดับเพลิงชนิ ดมือถือและการป้ องกันอัคคีภยั
สาธิ ต/ปฏิบตั ิ - เพื่อให้สามารถใช้เครื่ องดับเพลิงชนิดมือถืออย่างถูกต้อง
ชมการสาธิตการใช้เครื่ องดับเพลิงชนิ ดมือถือ
- เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องในการระงับอัคคีภยั
ฝึ กปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดอัคคีภยั
- เพื่อให้ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องในการป้ องกันอัคคีภยั
ชมการสาธิตการปฏิบตั ิในการป้ องกันอัคคีภยั
15.00 - 16.00 น. 1.การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง)
สอบปฏิบตั ิ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสถานี บริ การ
วิธีป้องกันอัคคีภยั ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธีระงับอัคคีภยั ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
16.00 - 17.00 น. 2.การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง)
สอบข้อเขียน
จะต้องสอบได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
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