
 
 

     
 
 
 

ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และหลักสูตรการฝกอบรม 

ของผูฝกอบรม วิทยากร และผูปฏิบัติงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

_________________ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ ขอ ๑๐ วรรคสาม ขอ ๑๑ วรรค
สอง ขอ ๑๒ วรรคสอง ขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ วรรคสอง ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ วรรคสอง ขอ ๒๔ 
วรรคสี่ ขอ ๒๕ และขอ ๒๖ วรรคสาม แหงกฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๔๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_________________ 
 

 ขอ  ๒  การประกอบกิจการถังขนสงน้ํามันประเภทรถขนสงน้ํามัน คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ฉ ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
ลักษณะที่สาม ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวที่นํามาตรึงไวกับตัวโครงรถ คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานีบริการ
กาซปโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช ลักษณะที่สาม สถานท่ีเก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ลักษณะท่ีสอง ระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ ถังขนสงกาซธรรมชาติ คลังกาซธรรมชาติ สถานที่ใช
กาซธรรมชาติ สถานีบริการกาซธรรมชาติ ตองมีผูปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปด
ดําเนินการหรือทําการขนสง แลวแตกรณ ี
 การประกอบกิจการระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ผูรับใบอนุญาตแตละราย ไมวาจะไดรับ
ใบอนุญาตกี่ฉบับก็ตาม ตองมีผูปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
 

หมวด ๒ 
ผูฝกอบรม 

_________________ 
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 ขอ  ๓  ใบรับรองผูฝกอบรมมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี ้
 (๑)  ใบรับรองผูฝกอบรมน้ํามัน 
 (๒)  ใบรับรองผูฝกอบรมกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๓)  ใบรับรองผูฝกอบรมกาซธรรมชาติ 
 ขอ  ๔  แบบคําขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบคําขอตออายุใบรับรอง แบบคําขอใบแทนใบรับรอง 
แบบใบแทนใบรับรองผูฝกอบรม ของการประกอบกิจการตามที่กําหนดในขอ ๒ ใหเปนไปตามทายประกาศ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  แบบคําขอใบรับรองผูฝกอบรม ใหใชแบบ ธพ.พ.๑อ 
 (๒)  แบบใบรับรองผูฝกอบรม ใหใชแบบ ธพ.พ.๒อ 
 (๓)  แบบคาํขอตออายุใบรับรองผูฝกอบรม และแบบคําขอใบแทนใบรับรองผูฝกอบรม ใหใชแบบ 
ธพ.พ.๓อ 
 (๔)  แบบใบแทนใบรับรองผูฝกอบรม ใหใชแบบ ธพ.พ.๒อ และเขียนหรือประทับตราความวา  
“ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบรับรอง 
 ขอ  ๕  ในการยื่นคําขอใบรับรองตามขอ ๔ ใหยื่นตออธิบดี พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่
กําหนด 
 ขอ  ๖  ผูฝกอบรมตองมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประวัติผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยเอกสารดังกลาวตองสามารถตรวจสอบเรื่องเดิมไดโดยงายและรวดเร็ว  
 ขอ  ๗  ผูฝกอบรมมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม พรอมทั้งจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม เอกสารประเมินผลการฝกอบรมของผูผานและไมผานการฝกอบรมรายบุคคล 
และบันทึกขอมูลลงในแผนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สงใหอธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 ขอ  ๘  ผูฝกอบรมตองอํานวยความสะดวกใหแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการเขาไปใน
สํานักงานของผูฝกอบรม และสถานที่ฝกอบรมในเวลาทําการ เพ่ือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบหรือ
สังเกตการณใหผูฝกอบรมดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 ขอ  ๙  ผูฝกอบรมตองใชความระมัดระวังและควบคุมดูแลการฝกอบรมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
 ขอ  ๑๐  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร ผูฝกอบรมมีหนาท่ีตองแจงใหอธิบดีทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 หากการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง เปนผลทําใหผูฝกอบรมขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด ใหผู
ฝกอบรมหยุดทําการฝกอบรมจนกวาอธิบดีจะใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรดังกลาว 
 ขอ  ๑๑  ใบรับรองผูฝกอบรมจะถูกพักใช ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
 (๑)  ละเวนหนาที่ ตามขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ 
 (๒)  กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยกําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๓)  แจงขอมูลหรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จใหผูอ่ืนหลงเชื่อ 
 ขอ  ๑๒  ใบรับรองผูฝกอบรมจะถูกเพิกถอน ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ถูกพักใชใบรับรองเกินสองครั้ง 
 (๒)  ขาดคณุสมบัติตามคําขอใบรับรอง 
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หมวด ๓ 
วิทยากร 

_________________ 
 

 ขอ  ๑๓  วิทยากรมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้ 
 (๑)  วิทยากรน้ํามัน 
 (๒)  วิทยากรกาซปโตรเลียมเหลว 

 (๓)  วิทยากรกาซธรรมชาติ 
 ขอ  ๑๔  แบบคําขอใบรับรอง แบบใบรับรอง แบบคําขอตออายุใบรับรอง แบบคําขอใบแทน
ใบรับรอง แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร ใหเปนไปตามทายประกาศ ดังตอไปนี ้
 (๑)  แบบคําขอใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๑ว 
 (๒)  แบบใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๒ว 
 (๓)  แบบคําขอตออายุใบรับรองวิทยากร และแบบคาํขอใบแทนใบรับรองวิทยากร ใหใชแบบ ธพ.พ.๓ว 
 (๔)  แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร  ใหใชแบบ  ธพ.พ.๒ว  และเขียนหรือประทับตราความวา 
“ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบรับรอง 
 ขอ  ๑๕  ในการยื่นคําขอใบรับรองตามขอ ๑๔ ใหยื่นตออธิบด ีพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ี
กําหนด 
 ขอ  ๑๖  วิทยากรมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เตรียมแผนการสอนท่ีมีเนื้อหา สื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมแกเนื้อหาที่จะทํา
การฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงานท่ีอธิบดีประกาศกําหนดและรับรองตามประกาศนี ้
 (๒)  ดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด 
 (๓)  ทําการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณตางๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 ขอ  ๑๗  ใบรับรองวิทยากรจะถูกพักใช เม่ือกระทําการละเวนหนาที่ ตามขอ ๑๖ 
 ขอ  ๑๘  ใบรับรองวิทยากรจะถูกเพิกถอน เมื่อกระทําความผิด ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ถูกพักใชใบรับรองเกินสองครั้ง 
 (๒)  ขาดคณุสมบัติตามคําขอใบรับรอง 

 
หมวด ๔ 

ผูปฏิบัติงาน 
_________________ 

 
 ขอ  ๑๙  ผูปฏิบัติงาน มี ๑3 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน 
 (๒)  ผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
 (๓)  ผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 (๔)  ผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
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 (๕)  ผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๖)  ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๗)  ผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๘)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ 
 (๙)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 (๑๐)  ผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ 
 (๑๑)  ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
 (๑๒)  ผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
 (๑๓)  ผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาตทิางทอ 
 ขอ  ๒๐  แบบคําขอรับบัตรประจําตัว แบบบัตรประจําตัว แบบคําขอตออายุบัตรประจําตัว แบบคํา
ขอใบแทนบัตรประจําตัว แบบใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานของการประกอบกิจการตามที่กําหนดในขอ ๒ 
ใหเปนไปตามทายประกาศ ดังตอไปนี ้
 (๑)  แบบคําขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ใหใชแบบ ธพ.พ.๑ผ 
 (๒)  แบบบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ใหใชแบบ ธพ.พ.๒ผ 
 (๓)  แบบคําขอตออายุบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน และแบบคําขอใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน
ใหใชแบบ ธพ.พ.๓ผ 
 (๔)  แบบใบแทนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ใหใชแบบ ธพ.พ.2ผ แตทั้งนี ้การกําหนดอายุบัตร
ประจําตัวผูปฏิบัติงาน ตองไมเกินระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานเดิม 
 แบบบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานตาม (๒) ใหจัดทําดวยกระดาษหรือพลาสติก 
 ขอ  ๒๑  ในการยื่นคําขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๐ ใหยื่นตออธิบดี พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด 
 ขอ  ๒๒  ผูปฏิบัติงานตามขอ ๑๙ จะปฏิบัติงานไดเฉพาะในกิจการควบคุม ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน ใหปฏิบัติงานในกจิการถังขนสงน้ํามัน 
 (๒)  ผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอใหปฏิบัติงานในกิจการคลังน้ํามันและ
ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
 (๓)  ผูปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 
 (๔)  ผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการ
น้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง 
และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ 
 (๕)  ผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  ใหปฏิบัติงานในกิจการถังขนสงกาซปโตรเลียม
เหลว คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว และระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
ทางทอ 
 (๖)  ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว  ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บรักษากาซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ลักษณะที่สาม 
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 (๗)  ผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บ
รักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย ลักษณะที่สอง และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง 
 (๘)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ ใหปฏิบัติงานใน
กิจการถังขนสงกาซธรรมชาติ 
 (๙)  ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ ใหปฏิบัติงานในกิจการถังขนสง
กาซธรรมชาต ิ
 (๑๐)  ผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ ใหปฏิบัติงานในกิจการคลังกาซธรรมชาติ 
 (๑๑)  ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานท่ีใชกาซธรรมชาติ 
 (๑๒)  ผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาติ ใหปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการกาซธรรมชาต ิ
 (๑๓)  ผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ใหปฏิบัติงานในกิจการระบบการขนสง
กาซธรรมชาติทางทอ 
 ขอ  ๒๓  บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานจะถูกพักใชคราวละไมเกินสามสิบวัน ในกรณีฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยประมาทที่กอใหเกิดอุบัติภัย 
 ขอ  ๒๔  บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานจะถูกเพิกถอน เม่ือผูปฏิบัติงานกระทําความผิด ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ขาดคณุสมบัติตามคําขอรับการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 
 (2)  ผูปฏิบัติงานที่ถูกพักใชบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานสองครั้งภายในหนึ่งป 
 (3)  กระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ที่กอใหเกิดอุบัติภัย 

 
หมวด ๕ 

หลักสูตรผูปฏิบัติงาน 
_________________ 

 
 ขอ  ๒๕  หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน มี ๑๓ หลักสูตร ดังตอไปนี้ 
 (๑)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน 
 (๒)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
 (๓)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 (๔)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 (๕)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๖)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๗)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
 (๘)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ 
 (๙)    หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 (๑๐)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาต ิ
 (๑๑)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานท่ีใชกาซธรรมชาต ิ
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 (๑๒)  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
 (๑๓)   หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาตทิางทอ 
 ทั้งนีใ้หเปนไปตามทายประกาศนี ้
 ขอ  ๒๖  ผูท่ีผานการฝกอบรมเปนผูปฏิบัติงาน ตองผานเกณฑประเมิน ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวารอยละ ๘๐  
 (๒)  ผานการประเมินผลการสอบภาคทฤษฎี ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 (๓)  ผานการประเมินผลภาคปฏิบัต ิ
 การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 ขอ  ๒๗  ในกรณ ีที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรการฝกอบรมผู ปฏิบ ัต ิงานในเรื ่องเกี ่ยวก ับ
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผูปฏิบัติงานที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม ตอง
เปนผูที่เคยเขารับการฝกอบรมเปนผูปฏิบัติงาน และผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด 
 ขอ  ๒๘  ผูที่ผานการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม ตองผานเกณฑประเมิน
ตามที่กําหนดในขอ ๒๖ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

 นายวิฑูรย  กุลเจริญวิรัตน 
 (นายวิฑูรย  กุลเจริญวิรัตน) 
 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง วันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙, หนา ๕ 
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แบบ ธพ.พ.๑อ 
 

คําขอใบรับรองผูฝกอบรม 
 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ............................................... วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคาํขอใบรับรอง 
 

๑) ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
 

สวนท่ี ๑: ขอมูลเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
 

๑. ผูขอใบรับรอง 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  
  ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเช้ือเพลิง  
  สวนราชการ  
  รัฐวิสาหกิจ  
  สถาบันการศึกษา  
  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝกอบรม  
๑.๒ ชื่อผูขอใบรับรอง .................................................................................................................................. 
๑.๓ เลขทะเบียนนิติบุคคล              
๑.๔ ที่อยูของผูขอใบรับรอง 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๒. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๓. ผูตดิตอประสานงาน 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ..................................................................................... 
 
 

หนา ๑ จาก ๓ 

 
 
 

(สําหรับเจาหนาที่) 
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สวนท่ี ๒: ประเภทผูฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและวิทยากร 
 

 ผูฝกอบรมน้ํามัน   
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงนํ้ามัน 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามัน 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
รายชื่อวิทยากรนํ้ามัน (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ)  
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ผูฝกอบรมกาซปโตรเลียมเหลว  
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
รายชื่อวิทยากรกาซปโตรเลียมเหลว (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ) 
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ผูฝกอบรมกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาตเิฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาต ิ

  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาตเิฉพาะพนักงานประจํารถ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
รายชื่อวิทยากร (หากมีจํานวนเกินกวา ๓ คน ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ) 
 ๑) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๒) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
 ๓) ช่ือวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถามี)............................. 
ผูฝกอบรมขอใบรับรองรวม ...................... ประเภท จํานวน .................. หลักสูตร 
 
 

สวนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอใบรับรอง 
 

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 สําเนาใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน 
๑.๒ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
 กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง ..................................................................... 
 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ..........................................................   
 อื่นๆ ............................................................ 

หนา ๒ จาก ๓ 
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๑.๓ กรณีนิตบิคุคลที่ประกอบกิจการฝกอบรม 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  
 ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท 
 มีสํานักงานที่มีที่ทําการแนนอน โดยมีสําเนาแสดงสิทธิ์ใชท่ีดิน  
 โฉนดที่ดิน   น.ส.๓   น.ส.๓ก   ส.ค.๑   อ่ืนๆ ........... 
 สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอใบรับรองมีสิทธิ์ใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหนวยงานที่มีหนาที่ 
     ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกลาว 
๒. เอกสารหลักฐานอื่น 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 หนังสือยินยอมของวิทยากรผูฝกอบรม  
 สําเนาใบรับรองวิทยากร (ถามี) 
 แผนที่โดยสังเขปของสํานักงานท่ีตั้ง 
 เอกสารการฝกอบรมเพื่อประกอบการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมที่ยื่นขอใบรับรองจํานวน ๒ ชุด แตละหลักสูตร

ประกอบดวย 
 ๑) เอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคูมือการฝกอบรม  
 ๒) ภาพถายสื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม 
 ๓) แนวขอสอบพรอมเฉลย อยางนอย ๕๐ ขอ 
 ๔) อื่นๆ ...................................................................... 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
       
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูขอใบรบัรอง 
              (.............................................................) 
                วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๓ จาก ๓ 



- ๑๐ - 
 
 
 

หนา ๓ จาก ๓ 

 
 

 

ใบรับรองเลขที่ ..............................           แบบ ธพ.พ.๒อ 

 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองผูฝกอบรม 

 

 

ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 

..................................................................................................... 

 

 สํานักงาน ตั้งอยูเลขที่ ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

เปนผูฝกอบรมประเภท ....(น้าํมัน)..../....(กาซปโตรเลียมเหลว)..../....(กาซธรรมชาติ)....  

ตามหลักสูตรท่ีระบุไวทายใบรับรอง 

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ

หลักสูตรการฝกอบรมของผูฝกอบรม วิทยากร และผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ใบรับรองนีใ้ชไดจนถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............. 

ออกให ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............. 

 

 

 

(...........................................) 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 

  



- ๑๑ - 
 
 
เอกสารแนบทายใบรับรอง เลขที่ ................................. ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. .............. 

 

ประเภทผูฝกอบรมและหลักสูตรการฝกอบรมของผูฝกอบรม 

๑. ผูฝกอบรมน้ํามัน   

 ๑.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน 

 ๑.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

 ๑.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 

 ๑.๔ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 

 

๒. ผูฝกอบรมกาซปโตรเลียมเหลว  

 ๒.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

 ๒.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 

 ๒.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 

 

๓. ผูฝกอบรมกาซธรรมชาติ 

 ๓.๑ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ 

 ๓.๒ หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 

 ๓.๓ หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาต ิ

 ๓.๔ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ

 ๓.๕ หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาติ 

 ๓.๖ หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



- ๑๒ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๓อ 
คําขอ  ตออายุ  ใบแทน  

ใบรับรองผูฝกอบรม 
 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................... วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
๑) ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
สวนท่ี ๑: ขอมูลเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
๑. ผูขอใบรับรอง  
๑.๑ ชื่อผูขอใบรับรอง ................................................................................................................................................................... 
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล              
๒ ที่อยูของผูขอใบรับรอง 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๒. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๓. ผูตดิตอประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ..................................................................................... 
 
 

สวนท่ี ๒: ประเภทผูฝกอบรมและหลักสูตรการฝกอบรม 
 

 ผูฝกอบรมน้ํามัน  
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงนํ้ามัน 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงนํ้ามันทางทอ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามัน 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 
 

หนา ๑ จาก ๒ 

 
 
 

(สําหรับเจาหนาที่) 



- ๑๓ - 
 
 

 
 ผูฝกอบรมกาซปโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
 ผูฝกอบรมกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาต ิ

  หลักสูตรผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาต ิ
  หลักสูตรผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 

 
สวนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอตออายุ ขอใบแทนใบรับรองผูฝกอบรม 
๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 สําเนาใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  
๑.๒ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
 สําเนากฎหมายวาดวยการจัดตั้ง .......................................................................................................................... 
 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน .................................................................................................. 
 อื่นๆ ..................................................................................................................................................................... 
๑.๓ กรณีนิติบคุคลที่ประกอบกิจการฝกอบรม 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  
๒. เอกสารหลักฐานอื่น 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม  
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีตออายุ) 
 ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
 หลักฐานใบแจงความ (กรณีสูญหาย) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและหลักฐานท่ียื่นไวมิไดมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม และขอรับรองวา

เอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
       
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
                วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 



- ๑๔ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๑ว 

คําขอใบรับรองวิทยากร 
 
 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/................................  วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
คําแนะนําในการกรอกแบบคาํขอใบรับรอง 
๑) ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
 

สวนท่ี ๑: ขอมูลเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
 

๑. ผูขอใบรับรอง 
๑.๑ ชื่อผูขอใบรับรอง ................................................................................................................................................................... 
๑.๒ เลขประจําตัวประชาชน   
๑.๓ ที่อยูของผูขอใบรับรอง 
เลขที่ ........................... หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมูท่ี ............................
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง .......................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย .......................................... 
โทรศัพท ................................. ตอ .................... โทรสาร ............................... ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: .............................................................................. website: ......................................................................................... 
๒. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ................................................................................. 
เลขที่ ........................... หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมูท่ี .............................
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย .......................................... 
โทรศัพท ................................. ตอ .................... โทรสาร ............................... ตอ .................. มือถือ ........................................ 
e-mail: .............................................................................. website: ......................................................................................... 
๓. ผูติดตอประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ................................................................................ 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ .......................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ........................................................................................ 
 
 

สวนท่ี ๒ : ประเภทวิทยากรที่ขอใบรับรอง 
 

 วิทยากรน้ํามัน 
 วิทยากรกาซปโตรเลียมเหลว 
 วิทยากรกาซธรรมชาต ิ
 
 
 

หนา ๑ จาก ๒ 

 
 
 

(สําหรับเจาหนาที่) 



- ๑๕ - 
 
 

 
 

สวนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอใบรับรองวิทยากร 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝกอบรม 
 หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณในการเปนวิทยากรดานน้ํามันเช้ือเพลิง 
 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
  
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 



- ๑๖ - 
 
 

 
 

 
 

 
ใบรับรองเลขที่ ......................... แบบ ธพ.พ.๒ว 

 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรับรองวิทยากร 

 
ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

 
............................................................................... 

บัตรประชาชน เลขที ่................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู …………………………………………………………………………………………………………………………..........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 
เปนวิทยากรประเภท.................................................................................................................................. 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ
หลักสูตรการฝกอบรมของผูฝกอบรม วิทยากร และผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
             
        ใบรับรองนีใ้ชไดจนถึงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

        ออกให ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 
 
      
 
      ………………........................... 
      (............................................) 
           อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 ....……..……………….…... 
(......................................) 
 ผูไดรับการรับรอง 
 
 

 
 

  

 

รูปถายสี 
หนาตรงไมสวมหมวก 

และแวนตาดํา 
ไมเกิน 6 เดอืน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 



- ๑๗ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๓ว 

คําขอ  ตออายุ  ใบแทน  
ใบรับรองวิทยากร 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/.........................   วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคาํขอ 
 

๑) ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
 

สวนท่ี ๑ : ขอมูลเกี่ยวกับผูขอใบรับรอง 
 

๑. ผูขอใบรับรอง 
๑.๑ ชื่อผูขอใบรับรอง .................................................................................................................................. 
๑.๒ เลขประจําตัวประชาชน   
๑.๓ ที่อยูของผูขอใบรับรอง 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๒. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๓. ผูตดิตอประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: .................................................................................. 
 
 

สวนท่ี ๒ : ประเภทวิทยากรที่ขอตออาย ุ
 

 วิทยากรน้ํามัน 
 วิทยากรกาซปโตรเลียมเหลว 
 วิทยากรกาซธรรมชาต ิ
 

 
หนา ๑ จาก ๒ 

 
 

(สําหรับเจาหนาที่) 



- ๑๘ - 
 
 

 

 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีตออายุ) 
 ใบรับรองฉบับเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
 หลักฐานใบแจงความ (กรณีสูญหาย) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและหลักฐานท่ียื่นไวมิไดมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม และขอรับรองวา
เอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
 
  
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 

สวนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอตออายุ ขอใบแทนใบรับรองวิทยากร 



- ๑๙ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๑ผ 

คําขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงาน  
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/............................   วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคาํขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน 
 

๑) ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒) เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
 

สวนท่ี ๑ : ขอมูลเกี่ยวกับผูขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน 
 

๑. ผูขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบตังิาน 
๑.๑ ชื่อผูขอรับบตัรประจําตัวผูปฏิบัติงาน.................................................................................................................................... 
๑.๒ เลขประจําตัวประชาชน   
๑.๓ วุฒิการศกึษา ....................................................................................................................................................................... 
๒. สถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตเลขที่............................................................................................................................................................................ 
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต........................................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ............................................. หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
๓. ผูฝกอบรม  
ชื่อผูฝกอบรม .............................................................................................................................................................................. 
สถานที่ฝกอบรม ......................................................................................................................................................................... 
วันท่ีฝกอบรม ............................................................................................................................................................................. 
 
 

สวนท่ี ๒ : ขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิานประเภท 
 

 ผูปฏิบัติงานถังขนสงนํ้ามัน ประเภทรถขนสงนํ้ามัน 
 ผูปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
 ผูปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 ผูปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ผูปฏิบัติงานสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจ ุ
 กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว  
 ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ระบบการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ) 
 

หนา ๑ จาก ๒ 

 
 

(สําหรับเจาหนาที่) 



- ๒๐ - 
 
 
 ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช ลักษณะที่สาม) 
 ผูปฏิบัติงานรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว (สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย 
     ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง) 
 ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ (ผูขับรถ) 
 ผูปฏิบัติงานถังขนสงกาซธรรมชาตเิฉพาะพนักงานประจํารถ 
 ผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาต ิ
 ผูปฏิบัติงานสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
 ผูปฏิบัติงานสถานีบริการกาซธรรมชาต ิ
 ผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
 
 

สวนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแรงงานตางดาว หรือสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการมีประสบการณในการทํางานของผูขอรับบัตร 
 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ผูขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
 
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูขอรับบัตร 
              (.............................................................) 
       วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
  ขอรับรองวาผูขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานมีคุณสมบัติครบถวน และผานการฝกอบรมเปนผูปฏิบัติงานตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
 
 
       ลงช่ือ .............................................................. ผูฝกอบรม 
              (.............................................................) 
  วนัท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 

 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 



- ๒๑ - 
 
 

แบบบัตรประจําตัวผูปฏบัิติงาน 

(ดานหนา) 
 

      แบบ 1  กระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดานหลัง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

เลขท่ีบัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผูปฏบัิติงาน 
.……..…(ประเภทผูปฏิบัติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ชื่อ ………………………………………………………….. 

เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 
  

 
 

วันออกบัตร............................ 
วันหมดอายุ............................ 
 

 

รูปถายสี 
หนาตรงไมสวมหมวก 

และแวนตาดํา 
ไมเกิน 6 เดอืน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

8.6 ซม. 

 
คําเตือน 

 
๑. ตองติดบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏบิัติงาน 
2. ปฏิบัติงานไดเฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร 
3. การตออายุบัตรประจําตวัผูปฏิบัติงาน ใหยื่นคําขอตออธิบด ี

            ภายใน 60 วันกอนวันที่บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานหมดอาย ุ
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน
ครุฑ 

5.
4 

ซม
.  

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

 
............................. 

(......................................) 
…………………....… (ตาํแหนง) ……………………… 

ผูออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



- ๒๒ - 
 
 

แบบบัตรประจําตัวผูปฏบัิติงาน 
(ดานหนา) 

 
      แบบ 2  พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดานหลัง) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เลขท่ีบัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผูปฏบัิติงาน 
.……..…(ประเภทผูปฏิบัติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ชื่อ ………………………………………………………….. 

เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 
  

 
 

วันออกบัตร ........................... 
วันหมดอายุ ........................... 
 

 

รูปถายสี 
หนาตรงไมสวมหมวก 

และแวนตาดํา 
ไมเกิน 6 เดอืน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
 

8.6 ซม. 

 

คําเตือน 
 

๑. ตองติดบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏบิัติงาน 
2. ปฏิบัติงานไดเฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร 
๓. การตออายุบัตรประจําตวัผูปฏิบัติงาน ใหยื่นคําขอตออธิบด ี

 ภายใน 60 วันกอนวันที่บัตรประจําตวัผูปฏิบัตงิานหมดอาย ุ
 
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 

5.
4 

ซม
.  

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

 
............................. 

(......................................) 
…………………....… (ตาํแหนง) ……………………… 

ผูออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



- ๒๓ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๓ผ 

คําขอ  ตออายุ  ใบแทน 
บัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน  

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/.........................   วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
 

๑. ใหเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
๒. เติมขอความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เสนประ 
 
 

สวนท่ี ๑ : ขอมูลเกี่ยวกับผูขอบัตรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน 
 

๑. ผูขอรับบัตรประจําตัวผูปฏิบติังาน 
๑.๑ ชื่อผูขอรับบตัรประจําตัวผูปฏิบัติงาน.................................................................................................................................. 
๑.๒ เลขประจําตัวประชาชน   
๒. บัตรประจาํตัวผูปฏิบัติงาน ..........................................เลขที่ .................................. หมดอายวุันท่ี ...................................... 
2. สถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตเลขที่............................................................................................................................................................................ 
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต........................................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ............................................. หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
3. ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
เลขที่ ............................. หอง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมูที่ .................. 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ................................................................................... 
4. ผูตดิตอประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว   คํานําหนา ................................. ชื่อ ............................................................................. 
โทรศัพท ................................ ตอ .................... โทรสาร ............................. ตอ .................. มือถือ ....................................... 
e-mail: ................................................................................ website: .................................................................................. 
 
 
 
 

หนา ๑ จาก ๒ 

  
 

(สําหรับเจาหนาที่) 
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สวนท่ี ๒ : เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบคาํขอตออายุ ขอใบแทนบตัรประจําตัวผูปฏิบัตงิาน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแรงงานตางดาวหรือสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ผูขอรับบัตรปฏิบัติงาน 
 หนังสือรับรองการทํางานเปนผูปฏิบัติงานในกิจการดานที่ตนจะขอตออายุติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป (กรณีตออายุ) 
 สําเนาบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงเดิม (กรณีตออายุ) 
 บัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานน้ํามันเช้ือเพลิงเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ) 
 หลกัฐานใบแจงความ (กรณีสูญหาย) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ  
 
 
       ลงช่ือ ..............................................................  

                        (.............................................................) 
            ผูขอตออายุ/ผูขอใบแทน 
         วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 
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หลักสูตรที่ ๑ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับน้ํามัน 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงน้ํามัน 
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนสงน้ํามัน 

๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 

๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนสงน้ํามัน 
๑.๒ ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑ 

๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงข้ันตน 
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๑ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงน้ํามัน ประเภทรถขนสงน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบคุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใชประโยชน 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใชประโยชน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงประเภทของรถขนสงน้ํามัน โครงสรางสําคัญของรถขนสงน้ํามัน และ

ปจจัยการทรงตัวของรถขนสงน้ํามัน 
  ๒. การตรวจสอบสภาพของรถกอนทํางาน การตรวจสอบสภาพรถหลังทํางาน และการ

รายงานผลการพวงรถและการปลดพวงรถ และการจัดการยางรถขนสง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนสงน้ํามัน และวัตถุประสงคของงาน 
  ๒. ความปลอดภัยในการใชรถขนสงน้ํามัน และการบํารุงรักษา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงน้ํามัน 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยของพนักงานขับรถ 
   กฎความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติการลงน้ํามันในขั้นตอนตางๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย 
  ๒. การขับรถอยางปลอดภัย การหยุดรถ และพักรถเปนตน 
  ๓. ความอันตรายของน้ํามันในขณะขนสง การปองกันอันตรายและการรักษาความ

ปลอดภัย 
  ๔. การทํางานของอุปกรณเก็บไอน้ํามันกลับ และการปองกันการเติมลน 
  ๕. การลงน้ํามันดานบน และลางของรถขนสงน้ํามัน 
  ๖. การลงน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนสงน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงหลักการความปลอดภัย การแกไขเหตุฉุกเฉินเรื่องการรั่วไหล และหลักปฏิบัติ

ในกรณเีกิดการเกิดเพลิงไหม 
ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถที่ปลอดภัย การรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดเพลิงไหม 
  ๒. การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การรั่วไหล 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับรถขนสงน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผูขับรถขนสงน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัต ิ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนสงน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของรถขนสงน้ํามันได 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตการตรวจสอบรถขนสงน้ํามัน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหเรียนรูลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑ 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตตัวอยางของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยมีมาตรฐาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงขั้นตน 
วัตถุประสงค ๑.  เพ่ือใหรูจักคุณลักษณะของอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ 
  ๒.  เพ่ือใหสามารถเลือกใชเครื่องมือในการดับเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชมตัวอยางอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ 
  ๒.  ชมการสาธิตและปฏิบัตกิารใชอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถขจัดน้ํามันที่หกรั่วไหลไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตและปฏิบัตกิารขจัดน้ํามันที่หกรั่วไหล 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูไดวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในการขับรถขนสงน้ํามันใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอ
ชีวิตและทรัพยสิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับรถขนสงน้ํามัน การปฏิบัติงานขับรถ
ขนสงน้ํามันอยางปลอดภัย และการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรถขนสง

น้ํามัน และสามารถปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๒ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๑๓ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๑๑ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับน้ํามัน 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จายน้ํามัน 
๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ การรับน้ํามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจายน้ํามัน 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

๒.๒ อุปกรณปองกันและระงับสถานการณฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๒ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังน้ํามัน และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๑๓ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๑๑ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนของน้ํามันชนิดตางๆ 

และขอกําหนดดานคุณภาพ รวมท้ังวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 
  ๒. ขอกําหนดดานคุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงความรูพื้นฐานเก่ียวกับสารเคมีที่เปนอันตราย มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติในการเสริมสรางความปลอดภัย รวมถึงขอปฏิบัติในการใชงานอุปกรณความ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. อันตรายดานตางๆของสารประกอบไฮโดรคารบอน และรูจักสารอันตรายบางชนิด 
รวมทั้งวิธีการปองกัน 

 ๒. มาตรการในการเสริมสรางความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามัน
ทางทอ 

 ๓. แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสง
น้ํามันทางทอ 

 ๔. ขอปฏิบัติในการใชงานอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จายน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนในการรับ จาย น้ํามันทางเรือ รถ ทอ รถไฟ และขอปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการรับ จายน้ํามัน และใหรูจักถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทตางๆ 
รวมถึงขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน วิธีการซอมบํารุงท่ีถูกตอง 
วิธกีารทําแผนตรวจสอบความปลอดภัย และวิธีการตรวจเช็คอุปกรณ 

ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการรับ จาย น้ํามัน 
  ๒. ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๓. วิธีการซอมบํารุงท่ีถูกตอง 
  ๔. การทําแผนตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจเช็คอุปกรณ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงการจัดทําแผนปองกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณตีางๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอพึงปฏิบัติในการจัดทําแผนปองกันและแผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคภีัย 
  ๓. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล 
  ๔. ขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ํามันลนถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภยั  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมคลัง

น้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
ประเด็นสําคัญ ๑.  บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒.  ขอหามและบทลงโทษท่ีผูปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ

ควรทราบ 
  ๓.  ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถรับน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ การจายน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถจายน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจายน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหรูจักองคประกอบของการเกิดเพลิงไหม ประเภทของเพลิง สาเหตุของการติดไฟ

รวมทั้งอุปกรณและวิธีการดับเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคประกอบและประเภทของการเกิดเพลิงไหม สาเหตุของการติดไฟ 
  ๒. อุปกรณและวิธีการดับเพลิง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณปองกันและระงับสถานการณฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหรูจักและสามารถใชงานอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน 

อุปกรณดับเพลิง และผงเคมีแหง ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๒. เพื่อใหสามารถขจัดคราบน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือใหสามารถดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใชงานอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณดับเพลิง และผง

เคมีแหง 
  ๒. การขจัดคราบน้ํามันที่ถูกตองและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงที่ถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนสงน้ํามันทางทอ โดยผูเขารับการฝกอบรม 
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ

๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในคลังน้ํามัน

และระบบการขนสงน้ํามันทางทอ และสามารถปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบตั ิ
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หลักสูตรที่ ๓ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับน้ํามัน 

 ๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานีบริการ 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน 
๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
 สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 

๒.๑ การดับเพลิงข้ันตน 
๒.๒ การใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการปองกันอัคคภีัย 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๓ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบคุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใชประโยชน และการควบคุมน้ํามันในสถานี

บริการน้ํามัน ใหมีคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใชประโยชน และหลักในการควบคุมและตรวจสอบน้ํามัน

ในสถานีบริการน้ํามัน ใหมีคุณภาพและปริมาณถูกตองตามมาตรฐาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานีบริการ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงหลักพื้นฐานและความสําคัญที่ตองมีงานดานความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถานีบริการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของสถานท่ี
ทํางานใหเกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภยัและวัตถุประสงคของงานดานความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดจากการทํางานที่ไมปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไมปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอยางโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดลอมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดลอม 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใชอุปกรณและซอม

บํารุงใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดของผูปฏิบัติงานภายในสถานีบริการ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน และความปลอดภัยบริเวณหนาลาน 
  ๓. การคนหาและระบุอันตรายในงาน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณไฟฟา และเครื่องใชไฟฟา 
  ๕. การปองกันอันตรายจากการยกยายของ  
  ๖. การทํางานบนที่สูงอยางปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอยางปลอดภัย และการปฏิบัติเม่ือถูกสารเคมี  
  ๘.  วิธีการทํางานในที่อับอากาศ  
  ๙. การปองกันอันตรายจากรถขนสงน้ํามันในสถานีบริการ 
  ๑๐. การรับและลงน้ํามันอยางปลอดภัย  
  ๑๑. หลักการเติมน้ํามันผานภาชนะอ่ืนๆ  
  ๑๒. ขอควรระวังเม่ือทํางานกับถังเติมลม 
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  ๑๓. อันตรายจากการทดสอบมือจาย  
  ๑๔. การปองกันอันตรายในการถายน้ํามันเครื่อง  
  ๑๕. ขอปฏิบัติในการซอมบํารุง และการอนุญาตใหซอมบํารุง 
  ๑๖. การดูแลคุณภาพน้ําทิ้งในสถานีบริการ การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๗. หลักสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๘. อุปกรณปองกันสวนบุคคลและตัวอยางการใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาแผนฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงคและรายละเอียด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณในกรณีตางๆ จะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการรายงานอุบัติเหต ุ

ประเด็นสําคัญ ๑. แผนฉุกเฉินในสถานีบริการ วัตถุประสงค และการแจงเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักในการปองกันอัคคีภัยในสถานีบริการ 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล 
  ๕. หลักปฏิบัติในกรณีไฟฟาดับทั้งสถานีบริการในเวลากลางคืน 
  ๖. หลักปฏิบัติในกรณีลมพายุพัดแรงจนเกิดความเสียหายในสถาน ี
  ๗. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขูวางระเบิด 
  ๘. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขโมยของในรานหรือขับรถหนีโดยไมจายคาน้ํามัน 
  ๙. หลักปฏิบัติในกรณถีูกขูจี้ หรือเกิดอาญากรรมตางๆ 
  ๑๐. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ 
  ๑๑. หลักปฏิบัติในกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ 
  ๑๒. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานีบริการน้ํามัน 
  ๑๓. หลักปฏิบัติในกรณีรถดึงสายจายน้ํามัน 
  ๑๔. หลักเบื้องตนในการปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ ที่เกิดข้ึนสถานีบริการน้ํามัน 
  ๑๕. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงค ใหทราบถึงกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับสถานีบริการน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผูปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามันควรทราบและนําไปปฏิบัต ิ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 
 
 
 



- ๓๖ - 
 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ(ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหเห็นอุปกรณตางๆ ที่มีอยูจริงในสถานีบริการ 
  ๒. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบอุปกรณตางๆ ในสถานีบริการไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ เดินชมและลงรายการตรวจสอบอุปกรณในสถานีในเรื่องตางๆ ไดแก ระบบปองกัน

ความเสียหาย การจัดการกรณีฉุกเฉิน การสื่อสารความปลอดภัย การจัดการถามีสิ่ง
เปลี่ยนแปลง อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ถังและทอใตดิน ยอดน้ํามัน ระบบดูดไอน้ํามัน 
ตูจายน้ํามัน วัสดุอุปกรณสําหรับเหตุฉุกเฉิน เครื่องลางรถ ขยะและสารพิษ ระบบไฟฟา 
ถังและทอใตดิน ใบอนญุาต สายไฟฟา การอบรมพนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงขั้นตน 
วัตถุประสงค ๑.  เพ่ือใหรูจักคุณลักษณะของอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ 
  ๒. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเครื่องมือในการดับเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมตัวอยางอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ ในสถานีบริการ 
  ๒.  ชมการสาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ ในสถานีบริการ 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการปองกันอัคคีภัย 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถืออยางถูกตอง 
  ๒. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองในการระงับอัคคีภัย 
  ๓. เพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองในการปองกันอัคคภียั 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมการสาธิตการใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
  ๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๓. ชมการสาธิตการปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูไดวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในสถานีบริการใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียนเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับสถานีบริการ การปฏิบัติงานใน
สถานีบริการอยางปลอดภัย และการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานีบริการ 

และสามารถปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๔ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับน้ํามัน 

 ๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
  กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ การรับน้ํามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจายน้ํามัน 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๒.๒ อุปกรณปองกันและระงับสถานการณฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๔ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนของน้ํามันชนิดตางๆ 

และขอกําหนดดานคุณภาพ รวมท้ังวิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องคประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใชประโยชนของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 
  ๒. ขอกําหนดดานคุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบน้ํามันชนิดตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงหลักพื้นฐานและความสําคัญที่ตองมีงานดานความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของ
สถานที่ทํางานใหเกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงคของงานดานความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดจากการทํางานที่ไมปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไมปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอยางโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดลอมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดลอม 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใชอุปกรณและซอม

บํารุงเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดของผูปฏิบัติงานภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามนั 
  ๓. การคนหาและระบุอันตรายในงาน และกําหนดมาตรการปองกัน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณไฟฟา และเครื่องใชไฟฟา 
  ๕. การปองกันอันตรายจากการยกยายของ  
  ๖. การทํางานบนที่สูงอยางปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอยางปลอดภัย และการปฏิบัติเม่ือถูกสารเคมี  
  ๘. วิธีการทํางานในที่อับอากาศ  
  ๙. การปองกันอันตรายจากรถขนสงน้ํามันในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๑๐. การรับและลงน้ํามันอยางปลอดภัย  
  ๑๑. ขอปฏิบัติในการซอมบํารุง และการอนุญาตใหซอมบํารุง 
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  ๑๒. การดูแลคุณภาพน้ําทิ้งในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๓. หลักสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๔. อุปกรณปองกันสวนบุคคลและตัวอยางการใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาแผนฉุกเฉินในสถานที่ เก็บรักษาน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงคและ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณในกรณีตางๆ จะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการรายงานอุบัติเหตุ 

ประเด็นสําคัญ ๑.  แผนฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน วัตถุประสงค และการแจงเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีน้ํามันหกรั่วไหล 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๕. หลักเบื้องตนในการปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ ที่เกิดข้ึนสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๖. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๒. ดานการควบคุมน้ํามันและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมสถานที่

เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถรับน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๑.๓ การจายน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบและสามารถจายน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจายน้ํามันที่ถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากน้ํามัน  (ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณปองกันและระงับสถานการณฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหรูจักและสามารถใชงานอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน

อุปกรณดับเพลิง และผงเคมีแหงไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 ๒. เพื่อใหสามารถขจัดคราบน้ํามันไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 ๓. เพ่ือใหสามารถดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใชงานอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉิน อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณดับเพลิงและ

ผงเคมีแหง 
  ๒. การขจัดคราบน้ํามันที่ถูกตองและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงที่ถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไม
นอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานที่เก็บ

รักษาน้ํามัน และสามารถปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๕ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว 
๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
๓. ดานปองกันและระงับอัคคภีัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
 ๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคภีัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดงัเม่ือกาซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา  ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๕ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องคประกอบของกาซปโตรเลียมเหลวและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบวากาซปโตรเลียมเหลวคืออะไร และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ  องคประกอบของกาซปโตรเลียมเหลวและการนําไปใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซปโตรเลียมเหลว ซึ ่ง

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวจําเปนตองทราบ เพื่อนําความรูไป
ใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ อปุกรณและการใชงาน 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว พรอมทั้งอุปกรณที่

จําเปนสําหรับภาชนะนั้นๆ 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชนในการใชงาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวและอุปกรณ 
   ๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณท่ีติดกับภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ขอปฏิบตัิของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว 
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตองและอันตรายที่อาจเกิด 
   จากกาซปโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัย 
   ๒. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไมถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบตังิานกาซปโตรเลียมเหลวที่ด ี
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซ ในเรื่องการดูแลการบรรจุกาซ

มิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุกาซ มิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
   ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวควรทราบ 
   ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
๓. ดานปองกันและระงับอคัคภีัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซปโตรเลียม

เหลวรัว่ 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซปโตรเลียมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแตละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคภีัย 
  ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานประกอบการท่ีมีการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค ๑.  เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชบริเวณสถานประกอบการที่มีการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชนิดและอุปกรณ ไฟฟาที่กําหนดใหใชในสถานประกอบการที่มีการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  
   ๒. อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกชนิด 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
   ๒. การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่วทํางานไดตลอดเวลา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถจายกาซจากตูจายกาซอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง 
   ๒. เพื่อใหสามารถรับและจายกาซโดยใชหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการจายกาซจากตูจายกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซดวยหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒.  ฝกปฏิบัติตนเม่ือกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบขอเขียน  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียน โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจ และสามารถบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลวไดอยางถูกตอง 
   ๒. เพื่อใหสามรถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
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ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติกาซปโตรเลียมเหลวมาใสภาชนะบรรจุกาซ 
   ๒. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติการดับเพลิงดวยน้ําและผงเคมีแหง 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๖ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
  ๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
  ๑.๒ อุปกรณและการใชงาน 
  ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  
๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)  
  กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
๓. ดานปองกันและระงับอคัคภีัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
 ๓.๒ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณอันตราย 
 ๓.๓ เครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
  

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
 ๑.๒ วิธีปฏิบัติในการในการรับและการจายกาซปโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว 
๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมนิผลภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การเก็บและขนยายถังหุงตม การรับและการจายกาซของถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว 
 ๒.๒ การปองกันและแกไขกาซปโตรเลียมเหลวรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ถังเก็บและจายกาซ

ปโตรเลียมเหลว ระบบทอและอุปกรณตางๆ 
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หลักสูตรที่ ๖ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซปโตรเลียมเหลวซึ ่ง

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวจําเปนตองทราบเพ่ือนําความรูไปใช
งานอยางถูกตองและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณและการใชงาน 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว พรอมทั้งอุปกรณที่

จําเปนสําหรับภาชนะนั้น 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ

ตดิกับภาชนะเพ่ือประโยชนในการใชงาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวและอุปกรณ 
   ๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณท่ีติดกับภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรบ บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  
๑.๓.๑ ขอปฏิบัติในการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตองและอันตรายที่อาจเกิด

จากกาซปโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไมถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลวท่ีด ี
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซในเรื่องการดูแลการบรรจุ

กาซ มิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุกาซ มิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง)  
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่ใชกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบตัเิม่ือกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซปโตรเลียม

 เหลวรั่ว 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ     ๑. วิธีตรวจสอบเม่ือกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 

  ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝกอบรม  บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค      ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซปโตรเลียมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแตละกรณีนั้นๆ 

  ๓. เพื่อใหทราบวิธีใชอุปกรณดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณอันตราย 
วัตถุประสงค      ๑.  เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชบริเวณสถานที่ประกอบการกาซปโตรเลียมเหลว 

 ๒.  เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ     ๑.  ชนิดและอุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
  ๒.  อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกประเภท 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ เครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค      ๑. เพื่อใหทราบถึงชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วที่ใชในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 

 ๒. เพ่ือใหทราบถึงบริเวณที่ติดตั้งการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อ  
กาซรั่ว 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วที่ใชในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
  ๒. วิธีการติดตั้งการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา  ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑.๑ วิธีปฏิบตัิในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
วัตถุประสงค      ฝกปฏิบัติวิธีการขนยายถังกาซหุงตมตรวจสอบรอยรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม

ระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว
อยางถูกตองและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ตรวจสอบรอยรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
ระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว
อยางถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ วิธีปฏิบตัิในการในการรบัและการจายกาซปโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค     ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซกาซปโตรเลียมเหลวจากรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลว

เขาถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบทออุปกรณตางๆ 
รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  วิธีการรับและจายกาซกาซปโตรเลียมเหลวจากรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและ
จายกาซปโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่วระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไข
ปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ฝกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 

 ๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิง 
วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบขอเขียน  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบได
คะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบขอเขียน 
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๒. การประเมนิผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบตั ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒.๑ การเก็บและขนยายถังหุงตม การรับและการจายกาซของถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลว

หุงตม การตรวจสอบรอยรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ระบบทอและอุปกรณตางๆ 
รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ตรวจสอบรอยรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
ระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว
อยางถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและแกไขกาซปโตรเลียมเหลวรั่วของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม ถังเก็บและจายกาซ
ปโตรเลียมเหลว ระบบทอและอปุกรณตางๆ 
วัตถุประสงค     เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการรับและจายกาซปโตรเลียมเหลว

จากรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลวการตรวจสอบรอยรั่ว 
ระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซปโตรเลียมเหลวรั่วได
อยางถูกตองและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ   วิธีการรับและจายกาซปโตรเลียมเหลวจากรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวเขาถังเก็บและจาย
กาซปโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบทออุปกรณตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหา 
และวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซปโตรเลียมเหลวรั่ว ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๓ การปองกันและระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีปองกันและระงับและอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรที่ ๗ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน รานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว 
๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
๓. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 ๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณเก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ วธิีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมนิผลภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
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หลักสูตรที่ ๗ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน รานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องคประกอบของกาซปโตรเลียมเหลวและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหทราบวากาซปโตรเลียมเหลว คืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชน

ไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ    แหลงกําเนิด นําไปใช และประโยชนของกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซปโตรเลียมเหลวทั้งคุณสมบัติ

ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี เพ่ือนําไปใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ    คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซปโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝกอบรม  บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณและการใชงาน 
๑.๒.๑ ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมและอปุกรณ 
วัตถุประสงค        ๑. เพ่ือใหทราบลักษณะของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมที่เปนไปตามมาตรฐานตามที่

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และแถบสีของถังตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด พรอมอุปกรณที่จําเปนสําหรับถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมนั้นๆ และการ
ซอมบํารุงรักษาถังกาซหุงตม 

 ๒. เพ่ือใหทราบหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบติด
กับถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมเพ่ือประโยชนในการใชงาน 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ลักษณะของถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมและอุปกรณ รวมทั้งการซอมบํารุงรักษา 
 ๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณที่ติดกับถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 

วิธีการฝกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๒ เตากาซและอปุกรณ 
วัตถุประสงค     ๑. เพ่ือใหทราบลักษณะและขนาดของเตากาซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสาย

กาซพรอมทั้งอุปกรณที่จําเปนสําหรับเตากาซ 
     ๒. เพ่ือใหทราบหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของเตากาซและอุปกรณ

ซึ่งประกอบติดกับเตากาซหรือใชรวมกับเตากาซ 
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ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะและขนาดเตากาซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสายกาซรวมทั้ง

อุปกรณที่จําเปนสําหรับเตากาซ 
      ๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณท่ีใชประกอบกับเตากาซ 
      ๓. การซอมบํารุงเตากาซใหใชงานไดเหมือนเดิม 
วิธีการฝกอบรม     บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๓ ระบบทอสงกาซและอุปกรณ 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของทอสงกาซ การเดินทอ และอุปกรณตางๆ ท่ีใชรวมกันของ

สถานที่ใชกาซจากถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของทอสงกาซ การเดินทอ การตั้งถังถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม และ

อุปกรณตางๆ ที่ใชรวมกัน 
  ๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณตางๆ ที่ใชกับถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
วิธีการฝกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว 
๑.๓.๑ ขอปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
วัตถุประสงค      เพ่ือใหทราบถึงวิธีการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมที่อยูในรานจําหนาย

กาซโรงเก็บกาซ รถขนสงกาซปโตรเลียมเหลว และที่เก็บในสถานที่ตั้งของผูบริโภคอยาง
ปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตองและอันตรายที่อาจเกิดจากกาซปโตรเลียมเหลวหาก
ปฏบิัติงาน โดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 

ประเด็นสําคัญ     ๑. ขอความปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางปลอดภัย 
       ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไมถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค     ๑. เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลว

หุงตมในเรื่องการขับรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัยและถูกตองตาม
กฎหมายจราจรทางบก เพ่ือมิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
อัคคีภัย การเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางปลอดภัย และการ
บริการบํารุงรักษาเตากาซรวมถึงอุปกรณท่ีใชกาซใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค 

  ๒. ดูแลสถานที่ เก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมมิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 

ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมายจราจร
 ทางบก 

  ๒. การเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางปลอดภัย 
  ๓. การบริการบํารุงรักษาเตากาซรวมถึงอุปกรณท่ีใชกาซใหเกิดโความปลอดภัยแก

ผูบริโภค 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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๒. ดานการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการคาปลีกกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
 ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมควรทราบ 
 ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม    บรรยาย 
๓. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค   ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซรั่ว 

 ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว และการปองกันแกไขกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ    ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกาซรั่ว 

 ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๓. การปองกันแกไขกาซรั่ว 

วิธีการฝกอบรม    บรรยาย 
๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงการเกิดไฟไหมและขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดังเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซปโตรเลียมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีตางๆ รวมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัย
ในแตละกรณนีั้น 

  ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณเก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชในบริเวณเก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
 ๒. เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจาดไฟฟา 
 ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดและอุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหใชในสถานที่เก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
 ๒. อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกชนิด 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค  ๑.  เพ่ือใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
 ๒.   เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ    ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
 ๒. การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่วทํางานไดตลอดเวลา 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางปลอดภัยตาม

ขั้นตอนที่ถูกตอง 
 ๒. เพ่ือใหสามารถจัดวางเรียงแถวไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการเก็บถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางถูกตองและปลอดภัย 

 ๒. ฝกปฏิบัติวิธีการขนยายและวางเรียงแถวถังถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซปโตรเลียมเหลว  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบตัเิม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 ๒. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติคนไดถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
 ๓. เพ่ือใหแกไขและปองกันไมใหกาซรั่ว 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
 ๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซรั่ว 
 ๓. การแกไขและปองกันไมใหกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีปฏิบตัิเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ    ๑.  ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
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ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมนิผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบขอเขียน  (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในรานจําหนายและโรงเก็บกาซปโตรเลียมเหลว โดยผูเขารับการฝกอบรม
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบขอเขียน 
๒. การประเมนิผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบตั ิ (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถตรวจสอบกาซรั่ว

รวมทั้งการแกไขปองกันไมใหกาซรั่ว 
  ๒. เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถเก็บและขนยาย

ถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตมอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบการตรวจสอบกาซรั่วและหาทางแกไขปญหา และปองกันไมใหกาซรั่ว 
  ๒. ทําการทดสอบการปฏิบัติการเก็บและขนยายถังกาซปโตรเลียมเหลวหุงตม 
  ๓. ทําการทดสอบการปฏิบัติการดับเพลิงดวยน้ําและผงเคมีแหง 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๘ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
 2.1 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
 ๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณตางๆ 
 ๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปายหามและปายเตือน 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 ๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสงกาซธรรมชาติ 
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีการรับและจายกาซ 

๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 2.2 วธิีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ ๘ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
1.1.1 องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวากาซธรรมชาติคืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค      เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติงาน

กาซธรรมชาติจําเปนตองทราบ เพ่ือสามารถนําความรูไปใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซธรรมชาต ิ
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
1.2 อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอดักาซธรรมชาติและอุปกรณ 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกาซธรรมชาติ

พรอมทั้งอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับภาชนะนั้นๆ 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนที่เกี่ยวของกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาต ิ

เครื่องสูบอัดกาซธรรมชาติและอุปกรณ 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกาซและอุปกรณ 
  ๒. หนาท่ีการใชงานและประโยชนของอุปกรณที่เก่ียวกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ

เครื่องสูบอัดกาซ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนสงกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทราบถึงการขนสงกาซธรรมชาติ ซึ่งจําเปนตองเลือกใชงานใหถูกตองเพื่อ

ความปลอดภัย 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่ของอุปกรณในระบบการขนสงกาซธรรมชาติและประโยชน 

ของอุปกรณนั้นเพ่ือปฏิบัติงานกาซธรรมชาติจะไดนําความรูไปใชงานไดถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการสงกาซที่ใชกับกาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเปน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 ตูจายกาซ และหัวจายกาซ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของตูจายกาซ และหัวจายกาซของสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
   ๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจายโดยตูจายกาซหรือหัวจายกาซได

อยางถูกตอง 
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ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตูจายกาซ หัวจายกาซ พรอมทั้งวิธีการใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ขอปฏบิตัขิองผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง และอันตรายที่อาจเกิด

จากกาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายกาซธรรมชาติอยางปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไมถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซ ในเรื่องการดูแลถังขนสง

กาซธรรมชาติ มิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนสงกาซธรรมชาติ มิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคมุถังขนสง

กาซธรรมชาต ิ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในถังขนสงกาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณตางๆ 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการขับรถเมื่อเจอสถานการณแตกตางกันออกไป 
   ๒. เพ่ือใหผูขับรถรูหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทตางๆเพ่ือขับรถอยางปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีการขับรถเม่ือเจอสภาพการณตางๆ 
   ๒. เทคนิคการขับรถประเภทตางๆเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของปายหามและปายเตือน 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
   ๒. เพ่ือใหผูขับรถตระหนักถึงบทลงโทษของกฎหมาย 
ประเด็นสําคัญ ขอกําหนดและบทลงโทษในตัวบทกฎหมายจราจร 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซธรรมชาติรัว่ 
   ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก
กาซธรรมชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีตาง ๆ พรอมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แตละกรณนีั้นๆ 

๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสงกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถัง

ขนสงกาซธรรมชาติ  
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสง

กาซธรรมชาติ อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกชนิด 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดงัเม่ือกาซรั่ว 
   ๒.  เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
   ๒.  การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วทํางานไดตลอดเวลา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๑.๑ วิธีการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถจายกาซจากตูจายกาซอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง 
   ๒. เพ่ือใหสามารถรับและจายกาซโดยใชหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการจายกาซจากตูจายกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซโดยหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ   (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบตัิเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 

 ๒.  ฝกปฏิบัติตนเม่ือกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒.  เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคภีัย 
   ๒.  ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจายกาซธรรมชาติ โดยผูเขารับ
การฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซ 
ธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๙ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภยั  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)  

 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 ๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีการรับและจายกาซ 

๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ   (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 2.2 วธิีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ ๙ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
1.1.1 องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวากาซธรรมชาติคืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติงาน

กาซธรรมชาติจําเปนตองทราบ เพ่ือสามารถนําความรูไปใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอดักาซธรรมชาติและอุปกรณ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกาซธรรมชาต ิ

พรอมทั้งอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับภาชนะนั้นๆ 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนที่เกี่ยวของกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาต ิ

เครื่องสูบอัดกาซธรรมชาติและอุปกรณ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกาซและอุปกรณ 

๒. หนาที่การใชงานและประโยชนของอุปกรณที่เก่ียวกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกาซ 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนสงกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงการขนสงกาซธรรมชาติ ซึ่งจําเปนตองเลือกใชงานใหถูกตองเพ่ือ 

ความปลอดภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่ของอุปกรณในระบบการขนสงกาซธรรมชาติและประโยชนของ

อุปกรณนั้นเพ่ือปฏิบัติงานกาซธรรมชาติจะไดนําความรูไปใชงานไดถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการสงกาซที่ใชกับกาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเปน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตูจายกาซ และหัวจายกาซ 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของตูจายกาซ และหัวจายกาซของสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
  ๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจายโดยตูจายกาซหรือหัวจายกาซไดอยาง

ถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตูจายกาซ หัวจายกาซ พรอมทั้งวิธีการใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ขอปฏบิตัขิองผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง และอันตรายที่อาจเกิด

จากกาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายกาซธรรมชาติอยางปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติงานไมถูกตอง 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซ ในเรื่องการดูแลถังขนสง

กาซธรรมชาติ มิใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนสงกาซธรรมชาติ มิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)  
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมถัง

ขนสงกาซธรรมชาต ิ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในถังขนสงกาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซธรรมชาติรั่ว 

 ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยในแต
ละกรณนีั้นๆ 

๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสงกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถัง

ขนสงกาซธรรมชาติ  
  ๒. เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสง

กาซธรรมชาติ อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกชนิด 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
   ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
   ๒. การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่วทํางานไดตลอดเวลา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค  ๑.  เพ่ือใหสามารถจายกาซจากตูจายกาซอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง 
   ๒.  เพ่ือใหสามารถรับและจายกาซโดยใชหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ฝกปฏิบัติวิธีการจายกาซจากตูจายกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
    ๒.  ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซโดยหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบตัิเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคภีัย 
   ๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนสงกาซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ โดยผูเขารับการฝกอบรม
จะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซ
ธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ 10 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังกาซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
 1.2 ความรูเกี่ยวกับคลังกาซธรรมชาติ อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
  กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
  ๓.๑ มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย 
  ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
  ๓.3 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
  ๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟาในบริเวณคลงักาซธรรมชาติ 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
  วิธีการรับ - จายกาซธรรมชาติ 

๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
  2.1 วิธตีรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
  2.2 วธิกีารปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
  ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
  ๒.๒ การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ 10 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน คลังกาซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ เชน ความหมาย ที่มาของกาซธรรมชาติ 

องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหลงกาซธรรมชาติ การแยกกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติอัด กาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชนของกาซธรรมชาติ เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความหมายและที่มาของกาซธรรมชาติ 
  ๒. องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของกาซธรรมชาต ิ
  ๓. แหลงกาซธรรมชาติ 
  ๔. การแยกกาซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
  ๕. กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2 ความรูเกี่ยวกับคลังกาซธรรมชาติ อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคลังกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับคลังกาซธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ

จําเปนตองทราบ เพ่ือสามารถนําความรูไปใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย เชน ประเภท
ของคลังกาซธรรมชาติ วิธีการกอสรางวิธีการควบคุม วิธีการบํารุงรักษา เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทของคลังกาซธรรมชาต ิ
  ๒. วิธีการกอสราง วิธีการควบคุม และวิธีการบํารุงรักษาคลังกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณภายในคลังกาซธรรมชาติ และการใชงาน 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณภายในคลังกาซธรรมชาติ เชน 

เครื่องสูบกาซธรรมชาติเหลว เครื่องสูบอัดกาซธรรมชาติ อุปกรณนิรภัยตางๆ เครื่อง
ทําไอกาซ ถังเก็บและจายกาซ เปนตน  

   ๒. เพื่อใหมีความรูเก่ียวกับวิธีการใชงานของอุปกรณภายในคลังกาซธรรมชาติ  
ประเด็นสําคัญ  ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณภายในคลังกาซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีการใชงานของอุปกรณประเภทตาง ๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยของคลังกาซธรรมชาต ิ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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๑.๓ ขอปฏบิตัขิองผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติ 
1.3.1 ขอควรปฏิบตัิของผูปฏิบตัิงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอคลังกาซธรรมชาติ 

เชน ขอปฏิบัติในการกั้นบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกลาว การติดตอประสานงาน 
การ Isolate ระบบ เปนตน  

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัตขิองผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ขอควรปฏิบตัิของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษา 
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษาคลังกาซธรรมชาต ิ

เชน การเปลี่ยนอุปกรณ การเชื่อมทอ หรือ การทํา hot work อื่นๆ ในบริเวณคลัง 
การ Isolate ระบบฯ เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษาคลังกาซธรรมชาติประเภทตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.3.3 ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการรับ–การจายกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการรับ–การจายกาซธรรมชาติของคลัง

กาซธรรมชาติ เชน การรับกาซธรรมชาติเหลวจากเรือขนสง การจายกาซธรรมชาติเขา
ระบบทอขนสง การจายกาซธรรมชาติเหลวเขารถขนสงกาซธรรมชาติเหลว เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัตขิองผูปฏิบัติงานในการรับ–การจายกาซธรรมชาติในคลังกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.3.4 ขอควรปฏิบัติในการเปนผูปฏิบัติงานที่ดี 
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากขอควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการ

ซอมแซม/การบํารุงรักษา หรือการรับ–การจายกาซธรรมชาติ เชน การรายงานตัว 
การตรวจสอบพื้นที่ การใชวิทยุสื่อสาร เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานคลังกาซธรรมชาติที่ดีนอกเหนือจาก
ขอควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซอมแซม/การบํารุงรักษา หรือ การรับ–การจาย
กาซธรรมชาต ิ

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลัง

กาซธรรมชาต ิ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในคลังกาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
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3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ มาตรการปองกันการเกิดอคัคีภัย 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงมาตรปองกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของ 
ประเด็นสําคัญ มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย   
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาตริั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีการตางๆ ในการตรวจสอบการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาตริั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค  ๑.  เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แตละกรณนีั้นๆ 

   ๓.  เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ  ๑.  ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟาในบริเวณคลังกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับระยะความปลอดภัยภายในคลังกาซธรรมชาต ิ
  ๒. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับระบบไฟฟาในบริเวณคลังกาซธรรมชาติ 
  ๓. เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟาที่ไมเหมาะสม 
ประเด็นสําคัญ ๑. ระยะความปลอดภัยของคลังกาซธรรมชาติ 
  ๒. วิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาภายในบริเวณคลังกาซธรรมชาติ 
  ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟา อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับ-จายกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสามารถรับกาซธรรมชาติ จากแหลงจายกาซธรรมชาติอยางปลอดภัยตาม

ขั้นตอนที่ถูกตอง เชน การรับกาซธรรมชาติเหลวจากเรือขนสง เปนตน 
  ๒. เพื่อใหสามารถจายกาซธรรมชาติ ไปยังระบบรับกาซธรรมชาติ อยางปลอดภัยตาม

ขั้นตอนที่ถูกตอง เชน การจายกาซธรรมชาติเหลว ไปยังรถขนสงกาซธรรมชาติเหลว 
หรือการจายกาซธรรมชาติไปยังระบบทอขนสง เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ๑. การฝกปฏิบัติวิธีการรับกาซธรรมชาติอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๒. การฝกปฏิบัตวิิธีการจายกาซธรรมชาติอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซธรรมชาติไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. การฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซธรรมชาติอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. การฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงได 
ประเด็นสําคัญ ๑. การฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. การฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนดิเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังกาซธรรมชาติ โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 
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ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อ

กาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ ๑๑ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีใชกาซธรรมชาต ิ 

 

ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
  1.2 อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)  

 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
 3.1 มาตรการปองกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 ๓.3 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 

 
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 

๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 2.2 วธิีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ ๑๑ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ีใชกาซธรรมชาต ิ 

 

ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 
1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
1.1.1 องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวากาซธรรมชาติคืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติงาน 

กาซธรรมชาติจําเปนตองทราบ เพ่ือสามารถนําความรูไปใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 สถานีควบคุมกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของสถานีควบคุมกาซของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ คลังกาซ

ธรรมชาติและระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
   ๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ

ใชกาซธรรมชาติไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ลักษณะของสถานีควบคุมกาซ อุปกรณ และมาตรวัด 
   ๒. หลักการทํางานของอุปกรณภายในสถานีควบคุมกาซ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอดักาซ เครื่องสูบกาซ เครื่องทําไอกาซ และอปุกรณ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซ พรอมทั้งอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

ภาชนะนั้นๆ  
  ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชนในการใชงาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซ สถานีควบคุมกาซ เครื่องสูบอัดกาซ เครื่องสูบกาซ 

เครื่องทําไอกาซ และอุปกรณ  
  ๒. หนาที่ การใชงาน และประโยชนของอุปกรณที่ติดกับภาชนะบรรจุกาซ สถานีควบคุม

กาซ เครื่องสูบอัดกาซ เครื่องสูบกาซ และเครื่องทําไอกาซ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ระบบทอสงกาซ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงชนิดของทอที่จะใชกับกาซธรรมชาติ ซึ่งจําเปนตองเลือกใชงานให

ถูกตอง เพื่อความปลอดภัย พรอมทั้งเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางของชนิด
ของทอที่ไมสามารถนํามาใชกับกาซธรรมชาติ  

  ๒. เพื่อใหทราบถึงอุปกรณในระบบทอกาซ และการทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งในสถานี
ควบคุมกาซ และประโยชนของอุปกรณนั้น เพ่ือผูปฏิบัติงานจะไดนําความรูไปใชงาน
ไดถูกตอง 

ประเด็นสําคัญ ๑. ทอสงท่ีใชกับกาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเปน  
   ๒. การทดสอบและตรวจสอบ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 พื้นท่ีกักเก็บกาซธรรมชาติเหลว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงระยะความปลอดภัย ลักษณะ รูปแบบของพ้ืนที่กักเก็บกาซธรรมชาติ

เหลว 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติไดอยางถูกตองเก่ียวกับการใชพื้นท่ีกักเก็บกาซธรรมชาติ

เหลว 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใชงานของพ้ืนที่กักเก็บกาซธรรมชาติเหลว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2.5 ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อปุกรณไฟฟา และระบบปองกันอนัตรายจากฟาผา 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟา ที่กําหนดใหใชในบริเวณสถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาภายในบริเวณอันตราย 
  ๒. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟา อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2.6 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณและการแถบสีทอกาซ ในสถานท่ีใชกาซธรรมชาต ิ
ประเด็นสําคัญ ปายคําเตือน ปายหาม  ปายฉุกเฉิน และวิธีปฏิบัต ิ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ขอปฏิบตัิของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการนํากาซธรรมชาติไปใช 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง และอันตรายที่อาจเกิด

จากกาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการนํากาซธรรมชาติไปใชอยางปลอดภัย 
  ๒. ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไมถูกตองเก่ียวกับการนํากาซธรรมชาติ

ไปใชเปนเชื้อเพลิง 
  ๓. ยกกรณีตัวอยางของอุบัติเหตุเก่ียวกับกาซธรรมชาต ิ
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบตังิานกาซธรรมชาติที่ด ี
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซ และการนํากาซธรรมชาติ

ไปใชเปนเชื้อเพลิง ในเรื่องการดูแลสถานที่ใชกาซธรรมชาติไมใหมีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 

ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานท่ีใชกาซธรรมชาตมิใิหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยข้ึนได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานที่ใชกาซธรรมชาต ิ
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
  ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
3. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
3.1 มาตรการปองกัน 
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติภัยที่รายแรง 
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปองกันการเกิดอัคคีภัย 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วตัถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซรั่ว 
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการตางๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกาซ 
  ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมท้ังวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แตละกรณนีั้นๆ 

   ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภยั 
   ๒. อุปกรณดบัเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจายกาซและการทํางานของสถานีควบคุมกาซ 
วตัถุประสงค 1. เพื่อใหสามารถรับและจายกาซจากระบบทอหรือภาชนะบรรจุกาซอยางปลอดภัย 

ตามข้ันตอนที่ถูกตอง 
  2. เพ่ือใหสามารถรับและจายกาซผานสถานีควบคุมกาซ และการทํางานของสถานี

ควบคุมกาซ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัตวิิธีการรับและจายกาซจากภาชนะบรรจุกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๒. ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซจากระบบทออยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ดานปองกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ   (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบไดคะแนน
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 
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ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซ 

ธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
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หลักสูตรที่ 1๒ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการกาซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)  
  กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๓.๒ ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสงกาซธรรมชาต ิ
 ๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 

 วิธีการรับและจายกาซ 
๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 2.2 วธิกีารปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 2.2 การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ 1๒ 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานีบริการกาซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
1.1.1 องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวากาซธรรมชาติคืออะไร แหลงกําเนิด และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
ประเด็นสําคัญ องคประกอบของกาซธรรมชาติและการนําไปใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติบางประการของกาซธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติงาน

กาซธรรมชาติจําเปนตองทราบ เพ่ือสามารถนําความรูไปใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอดักาซธรรมชาติ เครื่องทําไอกาซธรรมชาติและอุปกรณ 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ พรอมทั้งอุปกรณท่ีจําเปน

สําหรับภาชนะนั้น 
 ๒. เพื่อใหทราบถึงหนาที่การใชงานและประโยชนบางประการของอุปกรณซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ  เพ่ือประโยชนในการใชงาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกาซ เครื่องสูบกาซ เครื่องทําไอกาซ

และอุปกรณ 
 ๒. หนาที่ การใชงาน และประโยชนของอุปกรณที่ติดกับภาชนะบรรจุกาซธรรมชาต ิ

เครื่องสูบอัดกาซ เครื่องสูบกาซ เครื่องทําไอกาซ  
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบทอกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหทราบถึงชนิดของทอที่จะใชกับกาซธรรมชาติ ซึ่งจําเปนตองเลือกใชงานให

ถูกตองเพ่ือความปลอดภัย พรอมทั้งเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางของชนิด 
ของทอที่ไมสามารถนํามาใชกับกาซธรรมชาติ  

 ๒. เพ่ือใหทราบถึงอุปกรณในระบบทอสงกาซและประโยชนของอุปกรณนั้น เพ่ือ
ผูปฏิบัติงานจะไดนําความรูไปใชงานไดถูกตอง 

ประเด็นสําคัญ ๑. ทอสงท่ีใชกับกาซธรรมชาติและอุปกรณที่จําเปน  
 ๒. การทดสอบ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตูจายกาซ  
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของตูจายกาซและหัวจายของสถานีบริการกาซธรรมชาติ  
 ๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติทราบถึงวิธีจายกาซโดยตูจายกาซหรือหัวจายกาซ 

ไดอยางถูกตอง 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใชงานของตูจายกาซ และหัวจายกาซ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ ความปลอดภัยในสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ปายคําเตือน ปายหาม 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ขอปฏบิตัขิองผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ
1.3.1 ขอปฏิบัติในการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง และอันตรายที่อาจเกิด

จากกาซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจหรือประมาทเลินเลอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ขอควรปฏิบัติในการรับและจายกาซธรรมชาติอยางปลอดภัย 
 ๒. ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนหากปฏิบัติไมถูกตอง 
 ๓. ยกกรณตีวัอยางของอุบัติเหตุเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานกาซธรรมชาติท่ีดี 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจายกาซในเรื่องการดูแลสถานี

บริการกาซธรรมชาติมิใหมีการกระทําใดๆซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานบีริการกาซธรรมชาติมิใหมีการกระทําอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคภีัยข้ึนได 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภยั  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานีบริการกาซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
 ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติควรทราบ 
 ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
 
 
 
 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
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๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซธรรมชาติรัว่ 
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอคัคีภัย 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แตละกรณนีั้นๆ 

  ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสงกาซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบไฟฟาที่กําหนดใหใชบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถัง

ขนสงกาซธรรมชาติ  
 ๒. เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟา 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหใชในบริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติ และถังขนสง

กาซธรรมชาติ อันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกชนิด 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว 
   ๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชนิดของเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่ว 
  ๒. การดูแลใหเครื่องสงเสียงดังเม่ือกาซรั่วทํางานไดตลอดเวลา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง) 
๑. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจายกาซ 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถจายกาซจากตูจายกาซอยางปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกตอง 
   ๒. เพ่ือใหสามารถรับและจายกาซโดยใชหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการจายกาซจากตูจายกาซอยางถูกตองและปลอดภัย 
  ๒. ฝกปฏิบัติวิธีการรับและจายกาซโดยหัวจายกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
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๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรัว่ของกาซอยางถูกตองและปลอดภยั 
  ๒. ฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคภีัย 
   ๒. ฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานีบริการกาซธรรมชาติ โดยผู เขารับการฝกอบรมจะตองสอบได
คะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติ เม่ือกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซ 
ธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ วิธีปองกันและระงับและอัคคภีัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลักสูตรที่ 13 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกาซธรรมชาติ 
 1.2 ความรูเก่ียวกับระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ อุปกรณและการใชงาน 
 ๑.๓ ขอปฏิบัติของผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภยั  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง)  
  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
 ๓.๑ มาตรการปองกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
 ๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟาในบริเวณอันตรายของสถาน ี

  
ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 

๒. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธตีรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 2.2 วธิกีารปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
 ๒.๒ การปองกันและระงับอัคคภีัย 
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หลักสูตรที่ 13 
หลักสูตรผูปฏิบัติงาน ระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  

 
ก. ภาคทฤษฎี  (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) 

1. ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานกาซธรรมชาต ิ (ไมนอยกวา 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ เชน ความหมาย ที่มาของกาซธรรมชาติ 

องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกาซธรรมชาติ ประเภท
ของแหลงกาซธรรมชาติ การแยกกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติอัด กาซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชนของกาซธรรมชาติ เปนตน 

ประเด็นสําคัญ  ๑. ความหมายและที่มาของกาซธรรมชาติ  
 ๒. องคประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คณุสมบัติทางเคมีของกาซธรรมชาต ิ
 ๓. แหลงกาซธรรมชาติ 
 ๔. การแยกกาซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
 ๕. กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2 ความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ อุปกรณและการใชงาน 
1.2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ซึ่งผูปฏิบัติงานระบบ

การขนสงกาซธรรมชาติทางทอจําเปนตองทราบ เพื่อสามารถนําความรูไปใชงานอยาง
ถูกตองและปลอดภัย เชน ชนิดของทอขนสง วิธีการวางทอ วิธีการควบคุมการขนสง 
วิธีการบํารุงรักษา เปนตน 

ประเด็นสําคัญ  ๑. องคประกอบของระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
  ๒. วิธีการควบคุมการขนสง และการบํารุงรักษาระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณภายในระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ และการใชงาน 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีความรูเก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณภายในระบบการขนสงกาซ

ธรรมชาติทางทอ เชน HOV, MOV, Vent Stack, Compressor, PIG Launcher - 
Receiver, Test Post, ระบบ SCADA เปนตน  

 ๒. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวิธีการใชงานของอุปกรณภายในระบบการขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอ  

ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณภายในระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
 ๒. วิธีการใชงานของอุปกรณประเภทตาง ๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูเกี ่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนสงกาซธรรมชาติ

ทางทอ 
ประเด็นสําคัญ ๑. เครื่องหมายความปลอดภัยแนวทอขนสงกาซธรรมชาติ 
 ๒. เครื่องหมายความปลอดภัยสถานี 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ขอปฏบิตัขิองผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
1.3.1 ขอควรปฏิบตัิของผูปฏิบตัิงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตอระบบการขนสงกาซ

ธรรมชาติทางทอ เชน ขอปฏิบัติในการก้ันบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกลาว การติดตอ
ประสานงาน การ Isolate ระบบ เปนตน  

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัตขิองผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทตางๆ 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ขอควรปฏิบตัิของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษา 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษาระบบการขนสง

กาซธรรมชาติทางทอ เชน การตรวจตราแนวทอ การเชื่อมทอ หรือ การทํา hot work 
อ่ืนๆ ในบริเวณสถานี การ Isolate ระบบฯ การเดิน CIP/DCVG การ Run PIQ เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในการซอมแซม/บํารุงรักษาระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ
ประเภทตางๆ 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
1.3.3 ขอควรปฏิบัติในการเปนผูปฏิบัติงานท่ีด ี
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงขอควรปฏิบัตินอกเหนือจากขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการ

ซอมแซม/การบํารุงรักษา เชน การรายงานตัว การตรวจสอบพ้ืนที่ การใชวิทยุสื่อสารของ
หนวยรักษาความปลอดภัยประจําสถานี เปนตน 

ประเด็นสําคัญ ขอควรปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาตทิางทอ
ที่ดนีอกเหนือจากขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซอมแซม/การบํารุงรักษา 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ดานการควบคุมกาซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

ระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 
ประเด็นสําคัญ    ๑. บทบาทของผูปฏิบัติงาน 
 ๒. ขอหามและบทลงโทษที่ผูปฏิบัติงานระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอควรทราบ 
 ๓. ขอปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาต 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย 
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3. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง) 
๓.๑ มาตรการปองกัน 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงมาตรปองกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของ 
ประเด็นสําคัญ แนวทางการปองกันการเกิดอัคคภีัย   
วิธีการฝกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาตริั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกตองและปลอดภัยหากสงสัยวากาซธรรมชาติรั่ว 
 ๒. เพ่ือใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ 
 ๓. เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการตางๆในการตรวจสอบการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ 
 ๒. วิธีปฏิบัติเม่ือกาซธรรมชาตริั่ว 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอคัคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค  ๑. เพ่ือใหทราบถึงขอปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อใหทราบถึงชนิดของอุปกรณดับเพลิง ซึ่งสามารถใชระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

กาซธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีตางๆ พรอมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แตละกรณนีั้นๆ 

  ๓. เพ่ือใหทราบวิธีใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ขอปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณดับเพลิงและวิธีใชงาน 
วิธีการฝกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟาในบริเวณอันตรายของสถาน ี
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับบริเวณอันตรายภายในสถานี 
 ๒. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับระบบไฟฟาในบริเวณอันตรายของสถานี 
 ๓. เพ่ือใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟาที่ไมเหมาะสม 
ประเด็นสําคัญ ๑. บริเวณอันตรายของสถานี 
 ๒. วิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาภายในบริเวณอันตราย 
 ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟา อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 
วิธีการฝกอบรม บรรยาย  
 

ข. ภาคปฏิบัติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 
๑. ดานปองกันและระงับอคัคีภัยที่เกิดจากกาซธรรมชาติ  (ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง) 
๑.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเม่ือกาซรั่ว 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหารอยรั่วของกาซธรรมชาตไิดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 ๒. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ ๑. การฝกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของกาซธรรมชาติอยางถูกตองและปลอดภัย 
 ๒. การฝกปฏิบัติตนเมื่อกาซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๑.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงได 
ประเด็นสําคัญ ๑.  การฝกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  การฝกการใชเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแหง 
วิธีการฝกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี (ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรู และเขาใจตามที่ไดรับการฝกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบขอเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองสอบ
ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบขอเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ (ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกาซธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขปญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อกาซ
ธรรมชาติรั่วไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัต ิ
๒.๒ การปองกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค     เพ่ือใหสามารถรูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและสามารถปองกันและระงับ

อัคคีภัยไดอยางถูกตอง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีปองกันและระงับและอัคคีภัยไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัต ิ

 


