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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  แบบคําขอ  แบบใบรับรอง  แบบบัตรประจําตัว  และหลักสูตรการฝึกอบรม 

ของผู้ฝึกอบรม  วิทยากร  และผู้ปฏิบัติงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๗  วรรคสาม  ข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  วรรคสาม   
ข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  วรรคสอง  ข้อ  ๑๖  วรรคหน่ึง  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  วรรคสอง  ข้อ  ๒๑  
ข้อ  ๒๒  วรรคสอง  ข้อ  ๒๔  วรรคสี่  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ การประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน  คลังน้ํามัน  สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการนํ้ามัน  ประเภท  ฉ  ระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ  สถานที่เก็บ
รักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นํามาตรึงไว้กับตัวโครงรถ  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้  ลักษณะที่สาม  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  ลักษณะที่สอง  สถานที่ เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง  ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ   
ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ  คลังก๊าซธรรมชาติ  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปิดดําเนินการหรือทําการขนส่ง  แล้วแต่กรณี 

การประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย  ไม่ว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตก่ีฉบับก็ตาม  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
ผู้ฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๓ ใบรับรองผู้ฝึกอบรมมี  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองผู้ฝึกอบรมน้ํามัน 
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(๒) ใบรับรองผู้ฝึกอบรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๓) ใบรับรองผู้ฝึกอบรมก๊าซธรรมชาติ 
ข้อ ๔ แบบคําขอใบรับรอง  แบบใบรับรอง  แบบคําขอต่ออายุใบรับรอง  แบบคําขอใบแทนใบรับรอง  

แบบใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม  ของการประกอบกิจการตามที่กําหนดในข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอใบรับรองผู้ฝึกอบรม  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๑อ 
(๒) แบบใบรับรองผู้ฝึกอบรม  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒อ 
(๓) แบบคําขอต่ออายุใบรับรองผู้ฝึกอบรม  และแบบคําขอใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม   

ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๓อ 
(๔) แบบใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒อ  และเขียนหรือประทับตราความว่า  

“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบรับรอง 
ข้อ ๕ ในการย่ืนคําขอใบรับรองตามข้อ  ๔  ให้ย่ืนต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน

ตามที่กําหนด 
ข้อ ๖ ผู้ฝึกอบรมต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดี  โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประวัติ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยเอกสารดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบเร่ืองเดิมได้โดยง่ายและรวดเร็ว   
ข้อ ๗ ผู้ฝึกอบรมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เอกสารประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ผ่านและไม่ผ่าน
การฝึกอบรมรายบุคคล  และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ส่งให้อธิบดีภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ข้อ ๘ ผู้ฝึกอบรมต้องอํานวยความสะดวกให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ในการเข้าไป 
ในสํานักงานของผู้ฝึกอบรม  และสถานที่ฝึกอบรมในเวลาทําการ  เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  ตรวจสอบ 
หรือสังเกตการณ์ให้ผู้ฝึกอบรมดําเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ผู้ฝึกอบรมต้องใช้ความระมัดระวังและควบคุมดูแลการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร  ผู้ฝึกอบรมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หากการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหน่ึง  เป็นผลทําให้ผู้ฝึกอบรมขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด   
ให้ผู้ฝึกอบรมหยุดทําการฝึกอบรมจนกว่าอธิบดีจะให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ ใบรับรองผู้ฝึกอบรมจะถูกพักใช้  ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ละเว้นหน้าที่  ตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ 
(๒) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) แจ้งข้อมูลหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นหลงเชื่อ 
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ข้อ ๑๒ ใบรับรองผู้ฝึกอบรมจะถูกเพิกถอน  ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถูกพักใช้ใบรับรองเกินสองครั้ง 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง 

หมวด  ๓ 
วิทยากร 

 
 

ข้อ ๑๓ วิทยากรมี  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิทยากรน้ํามัน 
(๒) วิทยากรก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๓) วิทยากรก๊าซธรรมชาติ 
ข้อ ๑๔ แบบคําขอใบรับรอง  แบบใบรับรอง  แบบคําขอต่ออายุใบรับรอง  แบบคําขอใบแทนใบรับรอง  

แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบคําขอใบรับรองวิทยากร  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๑ว 
(๒) แบบใบรับรองวิทยากร  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒ว 
(๓) แบบคําขอต่ออายุใบรับรองวิทยากร  และแบบคําขอใบแทนใบรับรองวิทยากร  ให้ใช้แบบ  

ธพ.พ.๓ว 
(๔) แบบใบแทนใบรับรองวิทยากร  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒ว  และเขียนหรือประทับตราความว่า

“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบรับรอง 
ข้อ ๑๕ ในการยื่นคําขอใบรับรองตามข้อ  ๑๔  ให้ย่ืนต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน

ตามที่กําหนด 
ข้อ ๑๖ วิทยากรมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เตรียมแผนการสอนท่ีมีเนื้อหา  สื่อการสอน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เนื้อหาที่

จะทําการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่อธิบดีประกาศกําหนดและรับรองตามประกาศนี้ 
(๒) ดําเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กําหนด 
(๓) ทําการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม 
ข้อ ๑๗ ใบรับรองวิทยากรจะถูกพักใช้  เม่ือกระทําการละเว้นหน้าที่  ตามข้อ  ๑๖ 
ข้อ ๑๘ ใบรับรองวิทยากรจะถูกเพิกถอน  เม่ือกระทําความผิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถูกพักใช้ใบรับรองเกินสองครั้ง 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรอง 
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หมวด  ๔ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงาน  มี  ๑๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน 
(๒) ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
(๓) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
(๔) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
(๕) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๖) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๗) ผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๘) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
(๙) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 

(๑๐) ผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
(๑๑) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(๑๒) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๑๓) ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ข้อ ๒๐ แบบคําขอรับบัตรประจําตัว  แบบบัตรประจําตัว  แบบคําขอต่ออายุบัตรประจําตัว  

แบบคําขอใบแทนบัตรประจําตัว  แบบใบแทนบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานของการประกอบกิจการตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๑ผ 
(๒) แบบบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒ผ 
(๓) แบบคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  และแบบคําขอใบแทนบัตรประจําตัว

ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๓ผ 
(๔) แบบใบแทนบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้ใช้แบบ  ธพ.พ.๒ผ  แต่ทั้งนี้การกําหนดอายุ 

บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานเดิม 
แบบบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานตาม  (๒)  ให้จัดทําด้วยกระดาษหรือพลาสติก 
ข้อ ๒๑ ในการย่ืนคําขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  ตามข้อ  ๒๐  ให้ ย่ืนต่ออธิบดี   

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด 
ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ  ๑๙  จะปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการควบคุม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน  ให้ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส่งน้ํามัน 
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(๒) ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อให้ปฏิบัติงานในกิจการคลังน้ํามัน
และระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

(๓) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  
ลักษณะที่สาม 

(๔) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามัน  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ 

(๕) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และระบบการขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม 

(๗) ผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  ลักษณะที่สอง  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง 

(๘) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ  ให้ปฏิบัติงาน
ในกิจการถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

(๙) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  ให้ปฏิบัติงานในกิจการ 
ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

(๑๐) ผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ  ให้ปฏิบัติงานในกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ 
(๑๑) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(๑๒) ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ให้ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๑๓) ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ให้ปฏิบัติงานในกิจการระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ผู้ปฏิบัติงานในกิจการควบคุมที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัย 

ในการเก็บรักษา  การขนส่ง  การใช้  การจําหน่าย  การแบ่งบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  และการตรวจสอบ
ระบบการทํางานของถังหรือภาชนะ  ระบบท่อและอุปกรณ์  รวมถึงเคร่ืองจักรที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  
ตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ  และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมแก่บุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง
ในกิจการที่ตนปฏิบัติงาน 
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ข้อ ๒๓ บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานจะถูกพักใช้คราวละไม่เกินสามสิบวัน  ในกรณีฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยประมาทท่ีก่อให้เกิดอบัุติภัย 

ข้อ ๒๔ บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานจะถูกเพิกถอน  เ ม่ือผู้ปฏิบัติงานกระทําความผิด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอรับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกพักใช้บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานสองครั้งภายในหนึ่งปี 
(๓) กระทําการใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ที่ก่อให้เกิดอุบัติภัย 
หมวด  ๕ 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

ข้อ ๒๕ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  มี  ๑๓  หลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน 
(๒) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
(๓) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
(๔) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
(๕) หลักสตูรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๖) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๗) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๘) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
(๙) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 

(๑๐) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
(๑๑) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(๑๒)  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๑๓) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒๖ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   
(๒) ผ่านการประเมินผลการสอบภาคทฤษฎี  ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
(๓) ผ่านการประเมินผลภาคปฏิบัติ 
การประเมินผลตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําโดยอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
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ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี  ที่มีการเปล่ียนแปลงไป  ผู้ปฏิบัติงานท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่  
ต้องเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กําหนด 

ข้อ ๒๘ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ตามที่กําหนดในข้อ  ๒๖ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
 

แบบ ธพ.พ.๑อ 
คําขอใบรับรองผู้ฝึกอบรม 

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

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบรับรอง 
 

๑) ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 
 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอใบรับรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ 
 

๑. ผู้ขอใบรับรอง 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  
  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  
  ส่วนราชการ  
  รัฐวิสาหกิจ  
  สถาบันการศึกษา  
  นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการฝึกอบรม  
๑.๒ ชื่อผู้ขอใบรับรอง .................................................................................................................................. 
๑.๓ เลขทะเบียนนิติบุคคล              
๑.๔ ท่ีอยู่ของผู้ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 
๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 
๓. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ........................................................................................... 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๓ 
 

 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)   



- ๒ - 
 
 
ส่วนท่ี ๒: ประเภทผู้ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากร 
 

 ผู้ฝึกอบรมน้ํามัน   
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน 
รายชื่อวิทยากรน้ํามัน (หากมีจํานวนเกินกว่า ๓ คน ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ)  
 ๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ผู้ฝึกอบรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
รายชื่อวิทยากรก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หากมีจํานวนเกินกว่า ๓ คน ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ) 
 ๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ผู้ฝึกอบรมก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
รายชื่อวิทยากร (หากมีจํานวนเกินกว่า ๓ คน ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ) 
 ๑) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๒) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 
 ๓) ชื่อวิทยากร .................................................................................. เลขท่ีใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี).......................................... 

ขอใบรับรองผู้ฝึกอบรมรวม ...................... ประเภท จํานวน .................. หลักสูตร 
 
 

ส่วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอรับใบรับรอง 
 

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขอใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗  
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
 กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง ....................................................................................................................................................... 
 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสถาบนัการศึกษาเอกชน ..................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................................................ 

หน้า ๒ จาก ๓ 
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๑.๓ กรณีนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการฝึกอบรม 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
 ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท 
 มีสํานักงานท่ีมีท่ีทําการแน่นอน โดยมีสําเนาแสดงสิทธ์ิใช้ท่ีดิน  
 โฉนดท่ีดิน   น.ส.๓   น.ส.๓ก   ส.ค.๑   อ่ืนๆ ................................................................................................................ 
 สําเนาเอกสารแสดงว่าผูข้อใบรับรองมีสิทธ์ิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าท่ี 
     ดูแลและรับผดิชอบท่ีดินดังกลา่ว 
๒. เอกสารหลักฐานอื่น 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 หนังสือยินยอมของวิทยากรผู้ฝึกอบรม  
 สําเนาใบรับรองวิทยากร (ถ้ามี) 
 แผนท่ีโดยสังเขปของสํานักงานท่ีต้ัง 
 เอกสารการฝึกอบรมเพ่ือประกอบการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีย่ืนขอใบรับรองจํานวน ๒ ชุด แต่ละหลักสูตร

ประกอบด้วย 
 ๑) เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคู่มือการฝึกอบรม  
 ๒) ภาพถ่ายสื่อการสอน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
 ๓) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย อย่างน้อย ๕๐ ข้อ 
 ๔) อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
       
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
                วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 
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หน้า ๓ จาก ๓ 
 

 
 

ใบรับรองเลขที ่..............................           แบบ ธพ.พ.๒อ 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรบัรองผู้ฝึกอบรม 

 

 

ใบรบัรองนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 
 

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

 สํานักงาน ต้ังอยู่เลขที่ ................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

เป็นผู้ฝึกอบรมประเภท ....(นํ้ามัน)..../....(ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)..../....(ก๊าซธรรมชาติ)....  

ตามหลักสูตรทีร่ะบุไว้ท้ายใบรับรอง 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ
หลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
ใบรับรองน้ีใช้ได้จนถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............. 

ออกให้ ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............. 
 
 
 

(...........................................) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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เอกสารแนบท้ายใบรับรอง เลขที่ ................................. ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 
ประเภทผู้ฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม 
๑. ผู้ฝึกอบรมนํ้ามัน   
 ๑.๑ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งนํ้ามันประเภทรถขนส่งนํ้ามัน 
 ๑.๒ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
 ๑.๓ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการนํ้ามัน 
 ๑.๔ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 
๒. ผู้ฝึกอบรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 ๒.๑ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๒.๒ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๒.๓ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
๓. ผู้ฝึกอบรมก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๑ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๒ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 ๓.๓ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๔ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๕ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๖ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
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แบบ ธพ.พ.๓อ 
คําขอ  ตอ่อายุ  ใบแทน 

ใบรบัรองผู้ฝึกอบรม 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................... วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
๑) ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้ใบรับรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ 
๑. ผู้ได้ใบรับรอง  
๑.๑ ชื่อผู้ได้ใบรับรอง .................................................................................................................................................................... 
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล              
1.3 ท่ีอยู่ของผู้ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

๒. ใบรับรอง เลขท่ี ……………………………………………… หมดอายุวันท่ี .............. เดือน .....................................พ.ศ. ................... 

๓. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ........................................................................................... 
 
ส่วนที่ ๒: ประเภทผู้ฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

 ผู้ฝึกอบรมน้ํามัน  
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนสง่น้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังน้าํมันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 

 

หน้า ๑ จาก ๒ 

 
 
 

 (สําหรับเจ้าหน้าที่)   
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 ผู้ฝึกอบรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ผู้ฝึกอบรมก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
ส่วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอต่ออายุ/ขอใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม 
๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ได้รับใบรับรอง 
๑.๑ กรณีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา 
 สําเนากฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง ............................................................................................................................................. 
 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสถาบนัการศึกษาเอกชน ..................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................................................ 
๑.๓ กรณีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรม 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  

๒. เอกสารหลักฐานอื่น 
 สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 สําเนาใบรับรองฉบบัเดิม (กรณีต่ออายุ) 
 ใบรับรองฉบบัเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสาํคัญ) 
 หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีสญูหาย) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและหลักฐานท่ีย่ืนไว้มิได้มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ได้รับใบรับรองไว้เดิม และ
ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดงักลา่วข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
       
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ได้ใบรับรอง 
              (.............................................................) 
                วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 

 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



- ๘ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๑ว 

คําขอใบรับรองวิทยากร 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน/................................  วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ............. 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบรับรอง 
๑) ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 
 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอใบรับรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ 
 

๑. ผู้ขอใบรับรอง 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   
ท่ีอยู่ของผู้ขอใบรับรอง 
เลขท่ี ........................... ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมู่ท่ี ............................. 
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
โทรศัพท์ ................................. ต่อ .................... โทรสาร ............................... ต่อ .................. มือถือ ........................................ 
e-mail: .............................................................................. website: .......................................................................................... 

๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขท่ี ........................... ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ................................................ หมู่ท่ี ............................. 
ซอย ...................................................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
โทรศัพท์ ................................. ต่อ .................... โทรสาร ............................... ต่อ .................. มือถือ ........................................ 
e-mail: .............................................................................. website: ......................................................................................... 

๓. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ............................................................................. website: ........................................................................................... 
 
 

ส่วนที่ ๒ : ประเภทวิทยากรท่ีขอใบรับรอง 
 

 วิทยากรน้ํามัน 
 วิทยากรก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 วิทยากรก๊าซธรรมชาติ 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๒ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)



- ๙ - 
 
 

 

ส่วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอใบรับรองวิทยากร 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝึกอบรม 
 หนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองการมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านน้ํามันเชื้อเพลงิ 
 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดงักลา่วข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
  
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



- ๑๐ - 
 
 
 

หน้า ๓ จาก ๓ 
 

 
 

ใบรับรองเลขที ่..............................           แบบ ธพ.พ.๒ว 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 
ใบรบัรองวิทยากร 

 

 

ใบรบัรองนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 
 

............................................................................... 
บัตรประชาชน เลขที ่......................................................................................................................................... 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………..……..........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………. 
เป็นวิทยากรประเภท.................................................................................................................................. 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และ
หลักสูตรการฝกึอบรมของผู้ฝกึอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
             
        ใบรับรองน้ีใช้ได้จนถึงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

        ออกให้ ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 
 
      
 
      ………………........................... 
      (............................................) 
           อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 ....……..……………….…... 
(......................................) 
 ผู้ได้ใบรับรอง 
 
 

 
 

  

 

รูปถ่ายส ี
หน้าตรง ไม่สวมหมวก 

และแว่นตาดํา 
ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 



- ๑๑ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๓ว 

คําขอ  ตอ่อายุ  ใบแทน  
ใบรบัรองวิทยากร 

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

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
 

๑) ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ได้ใบรองและผู้ได้รับมอบอํานาจ 
 

๑. ผู้ได้ใบรับรอง 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   
ท่ีอยู่ของผู้ได้ใบรับรอง 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

๒. ใบรับรอง เลขท่ี............................................................. หมดอายุวันท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................... 

๓. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 
 
ส่วนที่ ๒ : ประเภทวิทยากรท่ีขอต่ออายุ/ขอใบแทน 
 

 วิทยากรน้ํามัน 
 วิทยากรก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 วิทยากรก๊าซธรรมชาติ 

 
หน้า ๑ จาก ๒ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)  



- ๑๒ - 
 
 

 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบรับรองฉบบัเดิม (กรณีต่ออายุ) 
 ใบรับรองฉบบัเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสาํคัญ) 
 หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีสญูหาย) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและหลักฐานท่ีย่ืนไว้มิได้มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ได้รับใบรับรับรองไว้เดิม และขอ
รับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกลา่วข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
  
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ได้ใบรับรอง 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 

ส่วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอต่ออายุใบรับรอง/ขอใบแทนใบรับรองวิทยากร 



- ๑๓ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๑ผ 

คําขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 

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

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 

๑) ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 

๑. ผู้ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   
วุฒิการศึกษา ................................................................................................................................................................................. 

๒. สถานประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาต(ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) ...................................... 
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต.......................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร .......................................... หมู่ท่ี ........................ 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................... ต่อ .................. มือถือ ......................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

๓. ผู้ฝึกอบรม 
ชื่อผู้ฝึกอบรม ................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีฝึกอบรม ............................................................................................................................................................................ 
วันท่ีฝึกอบรม ................................................................................................................................................................................. 
 
 

ส่วนที่ ๒ : ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานประเภท 
 

 ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ํามันประเภทรถขนส่งน้ํามัน 
 ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ํามัน 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานบีรรจุกา๊ซปโิตรเลียมเหลว (ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว. 
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ) 

 
หน้า ๑ จาก ๒ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)   



- ๑๔ - 
 
 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ ลักษณะท่ีสาม) 
 ผู้ปฏิบัติงานร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
     ลักษณะท่ีสอง สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะท่ีสอง) 
 ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ (ผู้ขับข่ี) 
 ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ 
 ผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 

ส่วนท่ี ๓: เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการมีประสบการณ์ในการทํางานของผู้ขอรับบัตร 
 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิงของสถานประกอบ

กิจการท่ีผู้ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดงักลา่วข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอรับบัตร 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................. 
 
 
  ขอรับรองว่าผู้ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานมีคณุสมบัติครบถ้วน และผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
 
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ฝึกอบรม 
              (.............................................................) 
       วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



- ๑๕ - 
 
 

 แบบ ธพ.พ.2ผ 

 แบบบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  

(ด้านหน้า) 
 

      แบบ 1  กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

เลขที่บัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
.……..…(ประเภทผู้ปฏบัิติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ช่ือ ………………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 

  
 
 

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

 

รูปถ่ายส ี
หน้าตรงไม่สวมหมวก 

และแว่นตาดํา 
ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 

8.6 ซม. 

 
คําเตือน 

 
๑. ต้องติดบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามท่ีระบุในบัตร 
3. การต่ออายุบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดี 

            ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ 
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน

5.
4 

ซม
. 

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

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

(......................................) 
…………………....… (ตําแหน่ง) ……………………… 

ผู้ออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



- ๑๖ - 
 
 

แบบบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
(ด้านหน้า) 

 
      แบบ 2  พลาสติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

เลขที่บัตร -- -----/-- - ---- 
 

บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
.……..…(ประเภทผู้ปฏบัิติงาน)….…… 
…………………………….………………….. 

 

ช่ือ ………………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน - ---- ----- -- - 

  
 
 

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

 

รูปถ่ายส ี
หน้าตรงไม่สวมหมวก 

และแว่นตาดํา 
ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2.5 x 3 ซม. 

8.6 ซม. 

 

คําเตือน 
 

๑. ต้องติดบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามท่ีระบุในบัตร 
๓. การต่ออายุบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดี 

 ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ 
 
 
 

ตรากรมธุรกิจพลังงาน 

5.
4 

ซม
. 

5.
4 

 ซ
ม.

 

8.6 ซม. 

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

(......................................) 
…………………....… (ตําแหน่ง) ……………………… 

ผู้ออกบัตร 

แบบ ธพ.พ.2ผ 



- ๑๗ - 
 
 

แบบ ธพ.พ.๓ผ 

คําขอ  ตอ่อายุ  ใบแทน 
บัตรประจําตัวผู้ปฏิบตัิงาน  

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

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอ 
 

๑. ให้เติมเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒. เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/เส้นประ 
 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับมอบอํานาจ 
 

๑. ผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   

บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน.เลขท่ี ..................................... หมดอายุวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ................... 

๒. สถานประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาต(ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง) ...................................... 
ประเภทกิจการตามที่ระบุในใบอนุญาต.......................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ............................................. หมู่ท่ี ..................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

3. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
เลขท่ี ............................. ห้อง ..................... ชั้น ........................ อาคาร ..................................................... หมู่ท่ี ...................... 
ซอย .............................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .................................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................... จงัหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 

4. ผู้ติดต่อประสานงาน  
 นาย  นาง  นางสาว  คํานําหน้า ........................... ชื่อ - สกุล ............................................................................... 
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .................... โทรสาร ............................. ต่อ .................. มือถือ ........................................... 
e-mail: ................................................................................ website: ........................................................................................ 
 
 
 

หน้า ๑ จาก ๒ 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)  



- ๑๘ - 
 
 
ส่วนท่ี ๒ : เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบคําขอต่ออายุ/ขอใบแทนบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 2.5 คูณ 3 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิงของสถานประกอบ

กิจการท่ีผู้ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน 
 หนังสือรับรองการทํางานเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจการด้านท่ีตนจะขอต่ออายุติดต่อกันเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี (กรณีต่ออายุ) 
 สําเนาบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงเดิม (กรณีต่ออายุ) 
 บัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงเดิม (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคญั) 
 หลักฐานใบแจ้งความ (กรณีสญูหาย) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  
 
 
       ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอต่ออายุ/ผู้ขอใบแทน

             (............................................................) 
      วันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ จาก ๒ 



- ๑๙ - 
 
 

หลกัสตูรที่ ๑ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งน้าํมัน ประเภทรถขนส่งน้าํมัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนํ้ามัน 
๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งนํ้ามัน 
๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส่งนํ้ามัน 

๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการนํ้ามัน 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 

๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนส่งนํ้ามัน 
๑.๒ ลักษณะทีป่ลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑ์ 

๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงขั้นต้น 
๒.๒ การขจัดนํ้ามันรั่วไหลขนาดเล็ก 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
 

หลกัสตูรที่ ๑ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งน้าํมันประเภทรถขนส่งน้าํมัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามัน อันตราย และการนําไปใช้ประโยชน์ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงประเภทของรถขนส่งนํ้ามัน โครงสร้างสําคัญของรถขนส่งนํ้ามัน และ

ปัจจัยการทรงตัวของรถขนส่งนํ้ามัน 
  ๒. การตรวจสอบสภาพของรถก่อนทํางาน การตรวจสอบสภาพรถหลังทํางาน และการ

รายงานผลการพ่วงรถและการปลดพ่วงรถ และการจัดการยางรถขนส่ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยเก่ียวกับรถขนส่งนํ้ามัน และวัตถุประสงค์ของงาน 
  ๒. ความปลอดภัยในการใช้รถขนส่งนํ้ามัน และการบํารุงรักษา 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ 
   กฎความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติการลงน้ํามันในขั้นตอนต่างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
  ๒. การขับรถอย่างปลอดภัย การหยุดรถ และพักรถเป็นต้น 
  ๓. ความอันตรายของนํ้ามันในขณะขนส่ง การป้องกันอันตรายและการรักษาความ

ปลอดภัย 
  ๔. การทํางานของอุปกรณ์เก็บไอนํ้ามันกลับ และการป้องกันการเติมล้น 
  ๕. การลงน้ํามนัด้านบน และล่างของรถขนส่งนํ้ามัน 
  ๖. การลงน้ํามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส่งน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงหลักความปลอดภัย การแก้ไขเหตุฉุกเฉินเรื่องการร่ัวไหล และหลักปฏิบัติใน

กรณีเกิดเพลิงไหม้ 
ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถที่ปลอดภัย การรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดเพลิงไหม้ 
  ๒. การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การร่ัวไหล 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการน้าํมัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับรถขนส่งนํ้ามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผู้ขับรถขนส่งนํ้ามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๑.๑ การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของรถขนส่งนํ้ามันได้ 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตการตรวจสอบรถขนส่งนํ้ามัน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ ลักษณะทีป่ลอดภัยของรถบรรทกุถังบรรจุผลติภณัฑ์ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้เรียนรู้ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตตัวอย่างของรถบรรทุก ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดบัเพลิงขั้นตน้ 
วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้รู้จักคุณลักษณะของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ 
  ๒.  เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของเช้ือเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชมตัวอย่างอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ 
  ๒.  ชมการสาธิตและปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การขจัดน้ํามันรั่วไหลขนาดเลก็ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถขจัดนํ้ามันที่หกรั่วไหลได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ชมการสาธิตและปฏิบัติการขจัดนํ้ามันที่หกรั่วไหล 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในการขับรถขนส่งนํ้ามันให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับรถขนส่งนํ้ามัน การปฏิบัติงานขับรถ
ขนส่งนํ้ามันอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานรถขนส่ง

นํ้ามัน และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับและอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๒ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน คลงัน้าํมัน และระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๑๓ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนํ้ามัน 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการรับ เก็บ จ่ายนํ้ามัน 
๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 

๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการนํ้ามัน 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ การรับนํ้ามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจ่ายนํ้ามัน 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การดับเพลิงในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 

๒.๒ อุปกรณ์ป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
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หลกัสตูรที่ ๒ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน คลงัน้าํมัน และระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๑๓ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของน้ํามันชนิดต่างๆ 

และข้อกําหนดด้านคุณภาพ รวมทั้งวิธีการทดสอบนํ้ามันชนิดต่างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ 
  ๒. ข้อกําหนดด้านคุณภาพของนํ้ามันชนิดต่างๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบนํ้ามันชนิดต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ การบริหารความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติในการเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงข้อปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. อันตรายด้านต่างๆของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และรู้จักสารอันตรายบางชนิด 
รวมทั้งวิธีการป้องกัน 

 ๒. มาตรการในการเสริมสร้างความปลอดภัยในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อ 

 ๓. แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความปลอดภัยในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่ง
นํ้ามันทางท่อ 

 ๔. ข้อปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานจากการรับ เก็บ จ่ายน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนในการรับ จ่าย นํ้ามันทางเรือ รถ ท่อ รถไฟ และข้อปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการรับ จ่ายนํ้ามัน และให้รู้จักถังบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 
รวมถึงข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง 
วิธีการทําแผนตรวจสอบความปลอดภัย และวิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์ 

ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการรับ จ่าย นํ้ามัน 
  ๒. ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ํามัน 
  ๓. วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง 
  ๔. การทําแผนตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจเช็คอุปกรณ์ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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๑.๔ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงการจัดทําแผนป้องกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีต่างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อพึงปฏิบัติในการจัดทําแผนป้องกันและแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
  ๓. ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุนํ้ามันรั่วไหล 
  ๔. ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุนํ้ามันล้นถังบรรจุของรถรับผลิตภัณฑ์ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๕ มาตรการความปลอดภัยในคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการน้าํมัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมคลัง

นํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
ประเด็นสําคัญ ๑.  บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒.  ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ

ควรทราบ 
  ๓.  ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถรับนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคัญ วิธีการรับนํ้ามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ การจ่ายน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถจ่ายนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจ่ายนํ้ามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดับเพลิงในคลังน้ํามันและระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้รู้จักองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิง สาเหตุของการติดไฟ

รวมทั้งอุปกรณ์และวิธีการดับเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. องค์ประกอบและประเภทของการเกิดเพลงิไหม้ สาเหตุของการติดไฟ 
  ๒. อุปกรณ์และวิธีการดับเพลิง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณป์้องกนัและระงบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้รู้จักและสามารถใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบน้ํามัน 

อุปกรณ์ดับเพลิง และผงเคมีแห้ง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. เพ่ือให้สามารถขจัดคราบนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือให้สามารถดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบนํ้ามัน อุปกรณ์ดับเพลิง และผง

เคมีแห้ง 
  ๒. การขจัดคราบนํ้ามันที่ถูกต้องและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในคลังนํ้ามันและระบบการขนสง่นํ้ามันทางท่อ 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังนํ้ามันและระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 

๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในคลังนํ้ามัน

และระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๓ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนํ้ามัน 

 ๑.๒ หลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการ 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานีบริการนํ้ามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการนํ้ามัน 
๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการนํ้ามัน 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
 สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการนํ้ามัน 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 

๒.๑ การดับเพลิงขั้นต้น 
๒.๒ การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและการป้องกันอัคคีภัย 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
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หลกัสตูรที่ ๓ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีริการน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติของน้ํามัน การนําไปใช้ประโยชน์ และการควบคุมนํ้ามันในสถานี

บริการนํ้ามัน ให้มีคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน 
ประเด็นสําคัญ คุณสมบัติของนํ้ามัน การนําไปใช้ประโยชน์ และหลักในการควบคุมและตรวจสอบนํ้ามัน

ในสถานีบริการนํ้ามัน ให้มีคุณภาพและปริมาณถูกต้องตามมาตรฐาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงหลักพ้ืนฐานและความสําคัญที่ต้องมีงานด้านความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานที่
ทํางานให้เกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงค์ของงานด้านความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดจากการทาํงานที่ไม่ปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไม่ปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอย่างโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดล้อมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และซ่อม

บํารุงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ของผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีบริการ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานีบริการนํ้ามัน และความปลอดภัยบริเวณหน้าลาน 
  ๓. การค้นหาและระบุอันตรายในงาน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  ๕. การป้องกันอันตรายจากการยกย้ายของ  
  ๖. การทํางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทาํงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อถูกสารเคมี  
  ๘.  วิธีการทํางานในที่อับอากาศ  
  ๙. การป้องกันอันตรายจากรถขนส่งนํ้ามันในสถานีบริการ 
  ๑๐. การรับและลงนํ้ามันอย่างปลอดภัย  
  ๑๑. หลักการเติมนํ้ามันผ่านภาชนะอ่ืนๆ  
  ๑๒. ข้อควรระวังเมื่อทํางานกับถังเติมลม 
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  ๑๓. อันตรายจากการทดสอบมือจ่าย  
  ๑๔. การป้องกันอันตรายในการถ่ายนํ้ามันเคร่ือง  
  ๑๕. ข้อปฏิบัติในการซ่อมบํารุง และการอนุญาตให้ซ่อมบํารุง 
  ๑๖. การดูแลคุณภาพนํ้าทิ้งในสถานีบริการ การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๗. หลักสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๘. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและตัวอย่างการใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าแผนฉุกเฉินในสถานีบริการนํ้ามันคืออะไร มีวัตถุประสงค์และรายละเอียด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไร รวมท้ังการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและการรายงานอุบัติเหตุ 

ประเด็นสําคัญ ๑. แผนฉุกเฉินในสถานีบริการ วัตถุประสงค์ และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักในการป้องกันอัคคีภัยในสถานีบริการ 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม้ 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีนํ้ามันหกร่ัวไหล 
  ๕. หลักปฏิบัติในกรณีไฟฟ้าดับทั้งสถานีบริการในเวลากลางคืน 
  ๖. หลักปฏิบัติในกรณีลมพายุพัดแรงจนเกิดความเสียหายในสถานี 
  ๗. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขู่วางระเบิด 
  ๘. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขโมยของในร้านหรือขับรถหนีโดยไม่จ่ายค่านํ้ามัน 
  ๙. หลักปฏิบัติในกรณีถูกขู่จี้ หรือเกิดอาชญากรรมต่างๆ 
  ๑๐. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ 
  ๑๑. หลักปฏิบัติในกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 
  ๑๒. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกนํ้ามันเกิดอุบัติเหตุในสถานีบริการนํ้ามัน 
  ๑๓. หลักปฏิบัติในกรณีรถดึงสายจ่ายนํ้ามัน 
  ๑๔. หลักเบ้ืองต้นในการปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีบริการนํ้ามัน 
  ๑๕. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการน้าํมัน 
วัตถุประสงค์ ให้ทราบถงึกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับสถานีบริการนํ้ามัน 
ประเด็นสําคัญ กฎหมายที่สําคัญที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการนํ้ามันควรทราบและนําไปปฏิบัติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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ข. ภาคปฏบิตั ิ(ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
สาธิตการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงในสถานีบริการ 
  ๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีบริการได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ เดินชมและลงรายการตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ระบบป้องกัน

ความเสียหาย การจัดการกรณีฉุกเฉิน การสื่อสารความปลอดภัย การจัดการถ้ามีสิ่ง
เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ถังและท่อใต้ดิน ยอดนํ้ามัน ระบบดูดไอนํ้ามัน 
ตู้จ่ายนํ้ามัน วัสดุอุปกรณ์สําหรับเหตุฉุกเฉิน เครื่องล้างรถ ขยะและสารพิษ ระบบไฟฟ้า 
ถังและท่อใต้ดิน ใบอนุญาต สายไฟฟ้า การอบรมพนักงาน และการจัดเก็บเอกสาร 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ การดบัเพลิงขั้นตน้ 
วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้รู้จักคุณลักษณะของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ 
  ๒. เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมตัวอย่างอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ ในสถานีบริการ 
  ๒.  ชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ ในสถานีบริการ 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ การใช้เครื่องดบัเพลงิชนดิมือถือและการปอ้งกันอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถืออย่างถูกต้อง 
  ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการระงับอัคคีภัย 
  ๓. เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการป้องกันอัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ชมการสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
  ๒. ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๓. ชมการสาธิตการปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานในสถานีบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียนเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานีบริการ การปฏิบัติงานใน
สถานีบริการอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานีบริการ 

และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๔ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานทีเ่กบ็รกัษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนํ้ามัน 

 ๑.๒ หลกัพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๔ การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการนํ้ามัน 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ การรับนํ้ามัน 
 ๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
 ๑.๓ การจ่ายนํ้ามัน 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
 ๒.๒ อุปกรณ์ป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
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หลกัสตูรที่ ๔ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานทีเ่กบ็รกัษาน้ํามัน 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัน้ํามัน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของน้ํามันชนิดต่างๆ 

และข้อกําหนดด้านคุณภาพ รวมทั้งวิธีการทดสอบนํ้ามันชนิดต่างๆ 
ประเด็นสําคัญ ๑. องค์ประกอบ ประเภท คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ 
  ๒. ข้อกําหนดด้านคุณภาพของนํ้ามันชนิดต่างๆ 
  ๓. วิธีการทดสอบนํ้ามันชนิดต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงหลักพ้ืนฐานและความสําคัญที่ต้องมีงานด้านความปลอดภัย การดูแลรักษา

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
สถานที่ทํางานให้เกิดความปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความสําคัญของความปลอดภัยและวัตถุประสงค์ของงานด้านความปลอดภัย 
  ๒. ความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดจากการทํางานที่ไม่ปลอดภัย 
  ๓. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสภาพที่ไม่ปลอดภัย 
  ๔. โรคจากการทํางานและตัวอย่างโรคจากการทํางาน 
  ๕. สิ่งแวดล้อมในการทํางานและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักวิธีปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และซ่อม

บํารุงเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
  ๒. กฎความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๓. การค้นหาและระบุอันตรายในงาน และกําหนดมาตรการป้องกัน 
  ๔. การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  ๕. การป้องกันอันตรายจากการยกย้ายของ  
  ๖. การทํางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย  
  ๗. หลักวิธีการในการทํางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อถูกสารเคมี  
  ๘. วิธีการทํางานในที่อับอากาศ  
  ๙. การป้องกันอันตรายจากรถขนส่งนํ้ามันในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๑๐. การรับและลงนํ้ามันอย่างปลอดภัย  
  ๑๑. ข้อปฏิบัติในการซ่อมบํารุง และการอนุญาตให้ซ่อมบํารุง 
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  ๑๒. การดูแลคุณภาพนํ้าทิ้งในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน การควบคุมขยะและคราบไขมัน 
  ๑๓. หลักสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง และการตรวจ

 ความปลอดภัย  
  ๑๔. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและตัวอย่างการใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๔ การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบว่าแผนฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันคืออะไร มีวัตถุประสงค์และ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการรายงานอุบัติเหตุ 

ประเด็นสําคัญ ๑.  แผนฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน วัตถุประสงค์ และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  ๒. หลักปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม้ 
  ๓. หลักปฏิบัติในกรณีนํ้ามันหกร่ัวไหล 
  ๔. หลักปฏิบัติในกรณีรถบรรทุกนํ้ามันเกิดอุบัติเหตุในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๕. หลักเบ้ืองต้นในการปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
  ๖. หลักปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๒. ด้านการควบคุมน้าํมันและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการน้าํมัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมสถานท่ี

เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานน้าํมัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๑.๑ การรับน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถรับนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการรับนํ้ามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ การเก็บรักษาน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถเก็บรักษาน้ํามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการเก็บรักษาน้ํามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๑.๓ การจ่ายน้ํามัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบและสามารถจ่ายนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ วิธีการจ่ายนํ้ามันที่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากน้ํามัน  (ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๒.๑ มาตรการความปลอดภัยในสถานทีเ่กบ็รกัษาน้าํมัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ มาตรการความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ อุปกรณป์้องกนัและระงบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้รู้จักและสามารถใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบน้ํามัน

อุปกรณ์ดับเพลิง และผงเคมีแห้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๒. เพ่ือให้สามารถขจัดคราบนํ้ามันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๓. เพ่ือให้สามารถดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. การใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบนํ้ามัน อุปกรณ์ดับเพลิงและ

ผงเคมีแห้ง 
  ๒. การขจัดคราบนํ้ามันที่ถูกต้องและปลอดภัย 
  ๓. การดับเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานสถานที่เก็บ

รักษาน้ํามัน และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๕ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๒. ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓. ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรัว่ 
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า  ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่นอ้ยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
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หลกัสตูรที่ ๕ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องค์ประกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนําไปใช้งาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวคืออะไร และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ  องค์ประกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนําไปใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ ่ง

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจําเป็นต้องทราบ เพื่อนําความรู้ไป
ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณ์และการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่

จําเป็นสําหรับภาชนะน้ันๆ 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอุปกรณ์ซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
   ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ติดกับภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
1.3.1 ข้อปฏิบัติในการรับและจ่ายก๊าซ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้องและอันตรายที่อาจเกิด 
   จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อควรปฏิบัติในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย 
   ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.3.2 ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซ ในเรื่องการดูแลการบรรจุก๊าซ

มิให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุก๊าซ มิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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๒. ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
   ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวควรทราบ 
   ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
๓. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซปิโตรเลียม

เหลวรั่ว 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓.๒ ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแต่ละกรณีน้ันๆ 

  ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานประกอบการที่มีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์ ๑.  เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานประกอบการที่มีการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ ๑.  ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ กําหนดให้ใช้ในสถานประกอบการที่มีการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  
   ๒. อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกชนิด 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทดสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ  ๑. ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒. การดูแลให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วทํางานได้ตลอดเวลา 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
   ๒. เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซโดยใช้หัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซด้วยหัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยร่ัวของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอยา่งถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒.  ฝึกปฏิบัติตนเมื่อก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคภัีย 
   ๒. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และสามารถบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวได้อย่างถูกต้อง 
   ๒. เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใส่ภาชนะบรรจุก๊าซ 
   ๒. ทําการทดสอบภาคปฏิบัติการดับเพลิงด้วยนํ้าและผงเคมีแห้ง 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๖ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานที่ใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
  ๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  ๑.๒ อุปกรณ์และการใช้งาน 
  ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
๒. ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง)  
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓. ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
 ๓.๒ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตราย 
 ๓.๓ เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
  

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม 
 ๑.๒ วิธีปฏิบัติในการรับและการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม การรับและการจ่ายก๊าซของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๒.๒ การป้องกันและแก้ไขก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ 
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หลกัสตูรที่ ๖ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานที่ใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ ่ง

ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจําเป็นต้องทราบเพ่ือนําความรู้ไปใช้
งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่

จําเป็นสําหรับภาชนะน้ัน 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอุปกรณ์ซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
   ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ติดกับภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรบ บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานก๊าซปโิตรเลียมเหลว  
๑.๓.๑ ข้อปฏบิตัใินการรับและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้องและอันตรายที่อาจเกิด

จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อควรปฏิบัติในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซในเรื่องการดูแลการบรรจุ

ก๊าซ มิให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลการบรรจุก๊าซ มิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๒. ด้านการควบคุมกา๊ซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง)  
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่ใช้ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 
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ประเดน็สําคญั  ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวธิีปฏิบัติเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซปิโตรเลียม

 เหลวรั่ว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
ประเด็นสําคัญ     ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 

  ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์      ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับ
อัคคีภัยในแต่ละกรณีน้ันๆ 

  ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ    ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตราย 
วัตถุประสงค์      ๑.  เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานที่ประกอบการก๊าซปิโตรเลียม

เหลว 
 ๒.  เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 

ประเด็นสําคัญ     ๑.  ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  ๒.  อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกประเภท 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ เครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์     ๑. เพ่ือให้ทราบถึงชนิดของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วที่ใช้ในสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงบริเวณที่ติดต้ังการตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อ 
ก๊าซรั่ว 

ประเดน็สําคญั    ๑. ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วที่ใช้ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  ๒. วิธีการติดต้ังการตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า  ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑.๑ วิธปีฏบิตัใินการเกบ็และขนย้ายถังกา๊ซหุงต้ม 
วัตถุประสงค์      ฝึกปฏิบัติวิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๑.๒ วิธปีฏบิตัใินการในการรบัและการจ่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของถังเกบ็และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์     ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถัง

เก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยร่ัวระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ  วิธีการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยร่ัวระบบท่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคัญ  ๑. ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ๒. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง 
วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒.๑ การเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม การรับและการจ่ายก๊าซของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม การ

ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ระบบท่ออุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและแก้ไขก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วของถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอย
รั่ว ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียม
เหลวรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ   วิธีการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๓ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๗ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ร้านจําหนา่ยและโรงเกบ็กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
 ๑.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ๑.๒ อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๒. ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณเก็บถังก๊าซหุงต้ม 
 ๓.๔ การตรวจสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
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หลกัสตูรที่ ๗ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ร้านจําหนา่ยและโรงเกบ็กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง) 

๑. ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๑.๑.๑ องคป์ระกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนําไปใช้งาน 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว คืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ    แหล่งกําเนิด นําไปใช้ และประโยชน์ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
๑.๑.๒ คุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งคุณสมบัติ

ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี เพ่ือนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ    คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย 
๑.๒ อุปกรณ์และการใช้งาน 
๑.๒.๑ ถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์        ๑. เพ่ือให้ทราบลักษณะของถังก๊าซหุงต้มที่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และแถบสีของถังตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับถังก๊าซหุงต้มน้ันๆ และการซ่อมบํารุงรักษาถังก๊าซหุง
ต้ม 

 ๒. เพ่ือให้ทราบหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอุปกรณ์ซึ่งประกอบติด
กับถังก๊าซหุงต้มเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ลักษณะของถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ รวมท้ังการซ่อมบํารุงรักษา 
 ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ติดกับถังก๊าซหุงต้ม 

วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๒ เตาก๊าซและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์     ๑. เพ่ือให้ทราบลักษณะและขนาดของเตาก๊าซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสาย

ก๊าซพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับเตาก๊าซ 
     ๒. เพ่ือให้ทราบหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของเตาก๊าซและอุปกรณ์

ซึ่งประกอบติดกับเตาก๊าซหรือใช้ร่วมกับเตาก๊าซ 
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ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะและขนาดเตาก๊าซ เครื่องปรับแรงดัน (Regulator) และสายก๊าซรวมทั้ง

อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับเตาก๊าซ 
      ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเตาก๊าซ 
      ๓. การซ่อมบํารุงเตาก๊าซให้ใช้งานได้เหมือนเดิม 
วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๒.๓ ระบบท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของท่อส่งก๊าซ การเดินท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันของ

สถานที่ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้ม 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของท่อส่งก๊าซ การเดินท่อ การต้ังถังก๊าซหุงต้ม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้

ร่วมกัน 
  ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับถังก๊าซหุงต้ม 
วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๑.๓.๑ ข้อปฏบิตัใินการเกบ็และขนย้ายถังก๊าซหงุต้ม 
วัตถุประสงค์      เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้มที่อยู่ในร้านจําหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ 

รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และที่เก็บในสถานที่ต้ังของผู้บริโภคอย่างปลอดภัยตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องและอันตรายท่ีอาจเกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวหากปฏิบัติงานโดยขาด
ความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 

ประเดน็สําคญั     ๑. ข้อควรปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย 
       ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓.๒ ข้อปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัิงานก๊าซปโิตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์     ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้มในเรื่องการ

ขับรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายจราจรทาง
บก เพ่ือมิให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย การเก็บและขน
ย้ายถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย และการบริการบํารุงรักษาเตาก๊าซรวมถึงอุปกรณ์ที่
ใช้ก๊าซให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

  ๒. ดูแลสถานที่เก็บถังก๊าซหุงต้มมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
ขึ้นได้ 

ประเด็นสําคัญ ๑. การขับรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายจราจร
 ทางบก 

  ๒. การเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย 
  ๓. การบริการบํารุงรักษาเตาก๊าซรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเตาก๊าซให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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๒. ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเร่ืองกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการค้าปลีกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ควรทราบ 
 ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย 
๓. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธปีฏบิตัเิม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค์   ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซรั่ว 

 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว และการป้องกันแก้ไขก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั    ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซรั่ว 

 ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓. การป้องกันแก้ไขก๊าซรั่ว 

วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย 
๓.๒ ข้อปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธกีารระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงการเกิดไฟไหม้และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต่างๆ รวมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัย
ในแต่ละกรณีน้ัน 

  ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั    ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟา้ที่ใช้ในบรเิวณเกบ็ถังก๊าซหุงต้ม 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณเก็บถังก๊าซหุงต้ม 
 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
 ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั    ๑. ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในสถานที่เก็บถังก๊าซหุงต้ม 
 ๒. อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกชนิด 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสง่เสียงดังเม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้ทราบถึงระบบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.   เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทดสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
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ประเดน็สําคญั    ๑. ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒. การดูแลให้เครือ่งส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วทํางานได้ตลอดเวลา 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธปีฏบิตัใินการเกบ็และขนย้ายถังกา๊ซหุงต้ม 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

 ๒. เพ่ือให้สามารถจัดวางเรียงแถวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 

ประเด็นสําคัญ    ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการเก็บถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๒. ฝึกปฏิบัติวิธีการขนย้ายและวางเรียงแถวถังก๊าซหุงต้มได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (ไม่นอ้ยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๒.๑ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓. เพ่ือให้แก้ไขและป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่ว 

ประเดน็สําคญั    ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๒. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือก๊าซรั่ว 
 ๓. การแก้ไขและป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
๒.๒ วิธีปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคีภยัและวิธดีบัเพลิง 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั    ๑.  ฝึกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
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ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเด็นสําคัญ    ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในร้านจําหน่ายและโรงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบข้อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ โดยวิธปีฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบก๊าซรั่ว

รวมทั้งการแก้ไขป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่ว 
  ๒. เพื่อให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถเก็บและขนย้าย

ถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๓. เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ทําการทดสอบการตรวจสอบก๊าซรั่วและหาทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่ว 
  ๒. ทําการทดสอบการปฏิบัติการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม 
  ๓. ทําการทดสอบการปฏิบัติการดับเพลิงด้วยนํ้าและผงเคมีแห้ง 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๘ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งก๊าซธรรมชาตเิฉพาะพนกังานรบัหรือจ่ายก๊าซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
 2.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
 ๒.2 เทคนิคในการขับรถในสภาพการณ์ต่างๆ 
 ๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของป้ายห้ามและป้ายเตือน 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๔ การตรวจสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 

๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ ๘ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งก๊าซธรรมชาตเิฉพาะพนกังานรบัหรือจ่ายก๊าซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
1.1.1 องคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติและการนาํไปใชง้าน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซธรรมชาติคืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและการนําไปใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คณุสมบตัขิองก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน

ก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคญั  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
1.2 อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสบูอัดก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ ์
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ

พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับภาชนะน้ันๆ 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ 
ประเด็นสําคัญ   ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซและอุปกรณ์ 
  ๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่เก่ียวกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ

เครื่องสูบอัดก๊าซ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้ทราบถึงการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้องเลือกใช้งานให้ถูกต้องเพื่อ

ความปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติและประโยชน์ 

ของอุปกรณ์น้ันเพ่ือปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติจะได้นําความรู้ไปใช้งานได้ถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการส่งก๊าซที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่จําเป็น 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 ตู้จ่ายก๊าซ และหัวจ่ายก๊าซ 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของตู้จ่ายก๊าซ และหัวจ่ายก๊าซของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
   ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ่ายโดยตู้จ่ายก๊าซหรือหัวจ่ายก๊าซได้

อย่างถูกต้อง 
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ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู้จ่ายก๊าซ หัวจ่ายก๊าซ พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานก๊าซธรรมชาต ิ
1.3.1 ข้อปฏบิตัใินการรับและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และอันตรายที่อาจเกิด

จากก๊าซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเดน็สําคญั ๑. ข้อควรปฏิบัติในการรับและจา่ยก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข้อปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัิงานก๊าซธรรมชาตทิีด่ ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซ ในเรื่องการดูแลถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ มิให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
ประเด็นสําคัญ ดูแลถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ มิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
2.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ 
ประเดน็สําคญั ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษทีผู่้ปฏิบัติงานในถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
๒.2 เทคนิคในการขบัรถในสภาพการณต์า่งๆ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการขับรถเมื่อเจอสถานการณ์แตกต่างกันออกไป 
   ๒. เพ่ือให้ผู้ขับรถรู้หลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆเพ่ือขับรถอย่างปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ  ๑. วิธีการขับรถเมื่อเจอสภาพการณ์ต่างๆ 
   ๒. เทคนิคการขับรถประเภทต่างๆเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๒.3 กฎระเบียบจราจรความสําคัญของป้ายห้ามและป้ายเตือน 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
   ๒. เพ่ือให้ผู้ขับรถตระหนักถึงบทลงโทษของกฎหมาย 
ประเดน็สําคญั ข้อกําหนดและบทลงโทษในตัวบทกฎหมายจราจร 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก
ก๊าซธรรมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต่ละกรณีน้ันๆ 

๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และ

ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ  
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกชนิด 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสง่เสียงดังเม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้ทราบถึงระบบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒.  เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทดสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑.  ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒.  การดูแลให้เครือ่งส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วทํางานได้ตลอดเวลา 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๑.๑ วิธกีารรบัและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
   ๒. เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซโดยใช้หัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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ประเดน็สําคญั  ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซโดยหัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซและวิธปีฏบิตัิเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑.  ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ๒.  ฝึกปฏิบัติตนเม่ือก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธดีบัเพลิง 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒.  เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั ๑. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซ 
ธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับและอัคคีภัยได้อย่างถกูต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ ๙ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งก๊าซธรรมชาตเิฉพาะพนกังานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคภัีย 
 ๓.๓ การตรวจสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 

 
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
 วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 

๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ ๙ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ถังขนส่งก๊าซธรรมชาตเิฉพาะพนกังานประจํารถ  

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
1.1.1 องคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติและการนาํไปใชง้าน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซธรรมชาติคืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและการนําไปใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คณุสมบตัขิองก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน

ก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคญั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสบูอัดก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ ์
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับภาชนะน้ันๆ 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซและอุปกรณ์ 

๒. หน้าที่การใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์ที่เก่ียวกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดก๊าซ 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้องเลือกใช้งานให้ถูกต้องเพ่ือ 

ความปลอดภัย 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติและประโยชน์ของ

อุปกรณ์น้ันเพ่ือปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติจะได้นําความรู้ไปใช้งานได้ถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ระบบการส่งก๊าซที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่จําเป็น 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตู้จ่ายก๊าซ และหัวจ่ายก๊าซ 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของตู้จ่ายก๊าซ และหัวจ่ายก๊าซของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ่ายก๊าซโดยตู้จ่ายก๊าซหรือหัวจ่ายก๊าซได้อย่าง

ถูกต้อง 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะของตู้จ่ายก๊าซ หัวจ่ายก๊าซ พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานก๊าซธรรมชาต ิ
1.3.1 ข้อปฏบิตัใินการรับและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และอันตรายที่อาจเกิด

จากก๊าซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรอืประมาทเลินเล่อ 
ประเดน็สําคญั ๑. ข้อควรปฏิบัติในการรับและจา่ยก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัย 
  ๒. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข้อปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัิงานก๊าซธรรมชาตทิีด่ ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซ ในเรื่องการดูแลถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ มิให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
ประเดน็สําคญั ดูแลถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ มใิห้มีการกระทาํอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมถัง

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ประเดน็สําคญั ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษทีผู่้ปฏิบัติงานในถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติรั่ว 

 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
   ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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๓.๒ ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยในแต่
ละกรณีน้ันๆ 

๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้บริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถัง

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ  
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกชนิด 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสง่เสียงดังเม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทดสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒. การดูแลให้เครือ่งส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วทํางานได้ตลอดเวลา 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรบัและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือให้สามารถจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
   ๒.  เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซโดยใช้หัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคญั ๑.  ฝึกปฏิบัติวิธีการจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    ๒.  ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซโดยหัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซและวิธปีฏบิตัิเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
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ประเดน็สําคญั ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธดีบัเพลิง 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคภัีย 
    ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั ๑. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล  สอบข้อเขยีน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซ
ธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ 10 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน คลงักา๊ซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
 1.2 ความรู้เก่ียวกับคลังก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
  ๓.๑ มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
  ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
  ๓.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
  ๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าในบริเวณคลังก๊าซธรรมชาติ 

 
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
  วิธีการรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติ 

๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากกา๊ซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
  2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
  2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
  ๒.๑ การประเมนิผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
  ๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ 10 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน คลงักา๊ซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ เช่น ความหมาย ที่มาของก๊าซธรรมชาติ 

องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล่งก๊าซธรรมชาติ การแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติอัด ก๊าซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ๑. ความหมายและที่มาของก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ 
  ๓. แหล่งก๊าซธรรมชาติ 
  ๔. การแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
  ๕. ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2 ความรู้เกีย่วกบัคลังกา๊ซธรรมชาติ อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
1.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัคลงักา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคลังก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติ

จําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น ประเภท
ของคลังก๊าซธรรมชาติ วิธีการก่อสร้าง วิธีการควบคุม วิธีการบํารุงรักษา เป็นต้น 

ประเดน็สําคญั ๑. ประเภทของคลังก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. วิธีการก่อสร้าง วิธีการควบคุม และวิธีการบํารุงรักษาคลังก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณภ์ายในคลังก๊าซธรรมชาต ิและการใชง้าน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ภายในคลังก๊าซธรรมชาติ เช่น 

เคร่ืองสูบก๊าซธรรมชาติเหลว เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เครื่อง
ทําไอก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ เป็นต้น  

   ๒. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ภายในคลังก๊าซธรรมชาติ  
ประเดน็สําคญั  ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณ์ภายในคลังก๊าซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของคลังก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับเคร่ืองหมายความปลอดภัยของคลังก๊าซธรรมชาติ 
ประเดน็สาํคญั ประเภทของเคร่ืองหมายความปลอดภัยของคลังก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 



- ๖๔ - 
 
 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานคลังกา๊ซธรรมชาต ิ
1.3.1 ข้อควรปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อคลังก๊าซธรรมชาติ 

เช่น ข้อปฏิบัติในการกั้นบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว การติดต่อประสานงาน 
การ Isolate ระบบ เป็นต้น  

ประเดน็สําคญั ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข้อควรปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานในการซ่อมแซม/บาํรุงรกัษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาคลังก๊าซธรรมชาติ 

เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ การเชื่อมท่อ หรือ การทํา hot work อื่นๆ ในบริเวณคลัง 
การ Isolate ระบบฯ เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาคลังก๊าซธรรมชาติประเภทต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.3.3 ข้อควรปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานในการรบั–การจ่ายกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการรับ–การจ่ายก๊าซธรรมชาติของคลัง

ก๊าซธรรมชาติ เช่น การรับก๊าซธรรมชาติเหลวจากเรือขนส่ง การจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้า
ระบบท่อขนส่ง การจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ารถขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นต้น 

ประเดน็สําคญั ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการรับ–การจ่ายก๊าซธรรมชาติในคลังก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.3.4 ข้อควรปฏบิตัใินการเป็นผูป้ฏบิตังิานทีด่ ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการ

ซ่อมแซม/การบํารุงรักษา หรือการรับ–การจ่ายก๊าซธรรมชาติ เช่น การรายงานตัว 
การตรวจสอบพ้ืนที่ การใช้วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานคลังก๊าซธรรมชาติที่ดีนอกเหนือจาก
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ่อมแซม/การบํารุงรักษา หรือ การรับ–การจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคลัง

ก๊าซธรรมชาติ 
ประเดน็สําคญั ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษทีผู่้ปฏิบัติงานในคลังก๊าซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๓.๑ มาตรการป้องกนัการเกดิอัคคีภยั 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประเดน็สําคญั มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธปีฏบิตัเิม่ือกา๊ซธรรมชาติรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทํางานของเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเดน็สําคญั  ๑. วิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 
   ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข้อปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธกีารระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต่ละกรณีน้ันๆ 

   ๓.  เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั  ๑.  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒.  อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.4 ระยะความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าในบริเวณคลังก๊าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับระยะความปลอดภัยภายในคลังก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับระบบไฟฟ้าในบริเวณคลังก๊าซธรรมชาติ 
  ๓. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม 
ประเดน็สําคญั ๑. ระยะความปลอดภัยของคลังก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณคลงัก๊าซธรรมชาติ 
  ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัยตาม

ขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การรับก๊าซธรรมชาติเหลวจากเรือขนส่ง เป็นต้น 
  ๒. เพ่ือให้สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยังระบบรับก๊าซธรรมชาติ อย่างปลอดภัยตาม

ขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ไปยังรถขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว 
หรือการจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังระบบท่อขนส่ง เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ๑. การฝึกปฏิบัติวิธีการรับก๊าซธรรมชาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. การฝึกปฏิบัติวิธีการจ่ายก๊าซธรรมชาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาตแิละวิธปีฏบิตัเิม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยรั่วของก๊าซธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเด็นสําคัญ  ๑. การฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซธรรมชาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. การฝึกปฏิบัติตนเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งได้ 
ประเดน็สําคญั ๑. การฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. การฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม  สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในคลังก๊าซธรรมชาติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อ
ก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 
 

หลกัสตูรที่ ๑๑ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานที่ใชก้๊าซธรรมชาต ิ 

 

ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 
1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
  1.2 อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
 3.1 มาตรการป้องกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 

 
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 

๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ ๑๑ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานที่ใชก้๊าซธรรมชาต ิ 

 

ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 
1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
1.1.1 องคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติและการนาํไปใชง้าน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซธรรมชาติคืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและการนําไปใช้งาน 
วิธีการฝกึอบรม บรรยาย 
1.1.2 คณุสมบตัขิองก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน 

ก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคญั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
1.2.1 สถานคีวบคุมก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของสถานีควบคุมก๊าซของสถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซ

ธรรมชาติและระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
   ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ

การใช้ก๊าซธรรมชาติได้อย่างถกูต้อง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ลักษณะของสถานีควบคุมก๊าซ อุปกรณ์ และมาตรวัด 
   ๒. หลักการทํางานของอุปกรณ์ภายในสถานีควบคุมก๊าซ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสบูอัดก๊าซ เครื่องสบูกา๊ซ เครื่องทําไอก๊าซ และอุปกรณ ์
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับ

ภาชนะน้ันๆ  
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอุปกรณ์ซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซ สถานีควบคุมก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ เครื่องสูบก๊าซ 

เครื่องทําไอก๊าซ และอุปกรณ์  
  ๒. หน้าที่ การใช้งาน และประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ติดกับภาชนะบรรจุก๊าซ สถานีควบคุม

ก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ เครื่องสูบก๊าซ และเคร่ืองทําไอก๊าซ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ระบบท่อส่งก๊าซ 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงชนิดของท่อที่จะใช้กับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้องเลือกใช้งานให้

ถูกต้อง เพ่ือความปลอดภัย พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของชนิด
ของท่อที่ไม่สามารถนํามาใช้กับก๊าซธรรมชาติ  

  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอุปกรณ์ในระบบท่อก๊าซ และการทํางานของอุปกรณ์ที่ติดต้ังในสถานี
ควบคุมก๊าซ และประโยชน์ของอุปกรณ์น้ัน เพ่ือผู้ปฏิบัติงานจะได้นําความรู้ไปใช้งาน
ได้ถูกต้อง 

ประเดน็สําคญั ๑. ท่อส่งที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่จาํเป็น  
   ๒. การทดสอบและตรวจสอบ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 พื้นที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระยะความปลอดภัย ลักษณะ รูปแบบของพ้ืนที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติ

เหลว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติ

เหลว 
ประเด็นสําคัญ ลักษณะและวิธีการใช้งานของพ้ืนที่กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2.5 ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้า ที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณอันตราย 
  ๒. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2.6 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์และการแถบสีท่อก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ป้ายคําเตือน ป้ายห้าม  ป้ายฉุกเฉิน และวิธีปฏิบัติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ 
1.3.1 ข้อปฏิบัติในการนําก๊าซธรรมชาติไปใช้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และอันตรายที่อาจเกิด

จากก๊าซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อควรปฏิบัติในการนําก๊าซธรรมชาติไปใช้อย่างปลอดภัย 
  ๒. ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนําก๊าซธรรมชาติ

ไปใช้เป็นเช้ือเพลิง 
  ๓. ยกกรณีตัวอย่างของอุบัติเหตุเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.3.2 ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติที่ดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซ และการนําก๊าซธรรมชาติ

ไปใช้เป็นเช้ือเพลิง ในเรื่องการดูแลสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติไม่ให้มีการกระทําใดๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 

ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
2. ด้านการควบคุมก๊าซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเร่ืองกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติควรทราบ 
  ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
3. ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
3.1 มาตรการป้องกัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่ร้ายแรง 
ประเด็นสําคัญ แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซรั่ว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทํางานของเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  ๓. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. วิธีการต่างๆในการตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ 
  ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต่ละกรณีน้ันๆ 

   ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
๑. ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรับและจ่ายก๊าซและการทํางานของสถานีควบคุมก๊าซ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซจากระบบท่อหรือภาชนะบรรจุก๊าซอย่างปลอดภัย 

ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซผ่านสถานีควบคุมก๊าซ และการทํางานของสถานี

ควบคุมก๊าซ 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซจากภาชนะบรรจุก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซจากระบบท่ออย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซธรรมชาติ   (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธปีฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยร่ัวของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. ฝึกปฏิบัติตนเมื่อก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธดีับเพลิง 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
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๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซ 

ธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ 1๒ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีริการก๊าซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
 1.2 อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
 ๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ๓.๔ การตรวจสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 

 วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 
๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

 2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ 1๒ 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน สถานบีริการก๊าซธรรมชาต ิ 

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
1.1.1 องคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติและการนาํไปใชง้าน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าก๊าซธรรมชาติคืออะไร แหล่งกําเนิด และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ประเด็นสําคัญ องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและการนําไปใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.1.2 คณุสมบตัขิองก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติบางประการของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน

ก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเดน็สําคญั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2 อุปกรณแ์ละการใช้งาน 
1.2.1 ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสบูอัดก๊าซธรรมชาติ เครื่องทาํไอก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ ์
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็น

สําหรบัภาชนะน้ัน 
 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานและประโยชน์บางประการของอุปกรณ์ซึ่งประกอบ

ติดกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 
ประเด็นสําคัญ ๑. ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซ เครื่องสูบก๊าซ เครื่องทําไอก๊าซ

และอุปกรณ์ 
 ๒. หน้าที่ การใช้งาน และประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ติดกับภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ 

เครื่องสูบอัดก๊าซ เครื่องสูบก๊าซ เครื่องทําไอก๊าซ  
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
1.2.2 ระบบท่อก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงชนิดของท่อที่จะใช้กับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้องเลือกใช้งานให้

ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัย พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของชนิด 
ของท่อที่ไม่สามารถนํามาใช้กับก๊าซธรรมชาติ  

 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอุปกรณ์ในระบบท่อส่งก๊าซและประโยชน์ของอุปกรณ์น้ัน เพ่ือ
ผู้ปฏิบัติงานจะได้นําความรู้ไปใช้งานได้ถูกต้อง 

ประเดน็สําคญั ๑. ท่อส่งที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่จาํเป็น  
 ๒. การทดสอบ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 ตู้จ่ายก๊าซ  
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของตู้จ่ายก๊าซและหัวจ่ายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  
 ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติทราบถึงวิธีจ่ายก๊าซโดยตู้จ่ายก๊าซหรือหัวจ่ายก๊าซ 

ได้อย่างถูกต้อง 
ประเดน็สําคญั ลักษณะและวิธีการใช้งานของตู้จ่ายก๊าซ และหัวจา่ยก๊าซ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.2.4 เครื่องหมายความปลอดภัย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบถึงเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ประเดน็สําคญั ป้ายคําเตือน ป้ายห้าม 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานก๊าซธรรมชาต ิ
1.3.1 ข้อปฏบิตัใินการรับและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และอันตรายที่อาจเกิด

จากก๊าซธรรมชาติ หากปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ประเดน็สําคญั ๑. ข้อควรปฏิบัติในการรับและจา่ยก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัย 
 ๒. ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
 ๓. ยกกรณีตัวอย่างของอุบัติเหตุเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข้อปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัิงานก๊าซธรรมชาตทิีด่ ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากการรับและจ่ายก๊าซในเรื่องการดูแลสถานี

บริการก๊าซธรรมชาติมิให้มีการกระทําใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 
ประเด็นสําคัญ ดูแลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยขึ้นได้ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
2.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ประเด็นสําคัญ ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติควรทราบ 
 ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
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3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
๓.๑ การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. วิธีตรวจสอบเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
  ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๒ ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต่ละกรณีน้ันๆ 

  ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั  ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๓ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้บริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถัง

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ  
 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า 
ประเด็นสําคัญ ชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ใช้ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และถังขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกชนิด 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.๔ การตรวจสอบเครื่องสง่เสียงดังเม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงระบบการทํางานของเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
   ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการทดสอบเคร่ืองส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. ชนิดของเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว 
  ๒. การดูแลให้เครือ่งส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วทํางานได้ตลอดเวลา 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง) 
วิธีการรบัและจ่ายกา๊ซ 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้สามารถจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
   ๒. เพ่ือให้สามารถรับและจ่ายก๊าซโดยใช้หัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ประเด็นสําคัญ ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการจ่ายก๊าซจากตู้จ่ายก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. ฝึกปฏิบัติวิธีการรับและจ่ายก๊าซโดยหัวจ่ายก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๒. ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
2.1 วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซและวิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยร่ัวของก๊าซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. ฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ๒. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือก๊าซรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
2.2 วิธีการปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธดีบัเพลิง 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
    ๒. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเดน็สําคญั ๑. ฝึกปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
   ๒. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล สอบข้อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติ เมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซ 
ธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล  สอบปฏิบัติ 
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หลกัสตูรที่ 13 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ  

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ 
 1.2 ความรู้เก่ียวกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อุปกรณ์และการใช้งาน 
 ๑.๓ ขอ้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
 ๓.๑ มาตรการป้องกัน 
 ๓.2 การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
 ๓.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย 
 ๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตรายของสถานี 

  
ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 

๒. ด้านปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 
 2.1 วิธีตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 2.2 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 

 
ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 

๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
 ๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว 
 ๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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หลกัสตูรที่ 13 
หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ  

 
ก. ภาคทฤษฎ ี (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 

1. ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏบิตังิานกา๊ซธรรมชาติ  (ไม่น้อยกว่า 3.5 ชั่วโมง) 
1.1 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ เช่น ความหมาย ที่มาของก๊าซธรรมชาติ 

องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ ประเภท
ของแหล่งก๊าซธรรมชาติ การแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติอัด ก๊าซธรรมชาติเหลวและ
การผลิต ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ  ๑. ความหมายและที่มาของก๊าซธรรมชาติ  
 ๒. องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ 
 ๓. แหล่งก๊าซธรรมชาติ 
 ๔. การแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Process) 
 ๕. ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas) 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2 ความรู้เกีย่วกบัระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ อุปกรณแ์ละการใชง้าน 
1.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจําเป็นต้องทราบ เพ่ือสามารถนําความรู้ไปใช้งานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย เช่น ชนิดของท่อขนส่ง วิธีการวางท่อ วิธีการควบคุมการขนส่ง 
วิธีการบํารุงรักษา เป็นต้น 

ประเดน็สําคญั  ๑. องค์ประกอบของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
  ๒. วิธีการควบคุมการขนส่ง และการบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.2.2 อุปกรณภ์ายในระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาตทิางท่อ และการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ภายในระบบการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อ เช่น HOV, MOV, Vent Stack, Compressor, PIG Launcher - 
Receiver, Test Post, ระบบ SCADA เป็นต้น  

 ๒. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ภายในระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ  

ประเด็นสําคัญ ๑. ประเภทและชนิดของอุปกรณ์ภายในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 ๒. วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
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1.2.3 เครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ 
ประเดน็สําคญั ๑. เครื่องหมายความปลอดภัยแนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ๒. เครื่องหมายความปลอดภัยสถานี 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๑.๓ ข้อปฏบิตัิของผูป้ฏบิตังิานระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ 
1.3.1 ข้อควรปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อระบบการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อ เช่น ข้อปฏิบัติในการก้ันบริเวณ การระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว การติดต่อ
ประสานงาน การ Isolate ระบบ เป็นต้น  

ประเด็นสําคัญ ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
1.3.2 ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมแซม/บํารุงรักษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น การตรวจตราแนวท่อ การเช่ือมท่อ หรือ การทํา hot work 
อ่ืนๆ ในบริเวณสถานี การ Isolate ระบบฯ การเดิน CIP/DCVG การ Run PIQ เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ประเภทต่างๆ 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
1.3.3 ข้อควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัตินอกเหนือจากข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการ

ซ่อมแซม/การบํารุงรักษา เช่น การรายงานตัว การตรวจสอบพ้ืนที่ การใช้วิทยุสื่อสารของ
หน่วยรักษาความปลอดภัยประจําสถานี เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญ ข้อควรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ที่ดีนอกเหนือจากข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ การซ่อมแซม/การบํารุงรักษา 

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
2. ดา้นการควบคุมกา๊ซธรรมชาติและความปลอดภัย  (ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการกา๊ซธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ในเร่ืองกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการควบคุม

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเดน็สําคญั    ๑. บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. ข้อห้ามและบทลงโทษที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อควรทราบ 
 ๓. ข้อปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย 
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3. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง) 
๓.๑ มาตรการป้องกนั 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ทราบถึงมาตรป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประเดน็สําคญั แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย   
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย 
๓.2 การตรวจสอบและวิธปีฏบิตัเิม่ือกา๊ซธรรมชาติรั่ว 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีตรวจสอบท่ีถูกต้องและปลอดภัยหากสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติรั่ว 
 ๒. เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทํางานของเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 ๓. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
ประเดน็สําคญั ๑. วิธีการต่างๆในการตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 
 ๒. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/สาธิต 
๓.3 ข้อปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภีัยและวิธกีารระงบัอัคคภีัย 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ระงับอัคคีภัยอันเกิดจาก

ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการระงับอัคคีภัยใน
แต่ละกรณีน้ันๆ 

  ๓. เพ่ือให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ประเด็นสําคัญ  ๑. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  ๒. อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน 
วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย/สาธิต 
๓.4 บริเวณอันตรายและระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตรายของสถานี 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบริเวณอันตรายภายในสถาน ี
 ๒. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตรายของสถานี 
 ๓. เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม 
ประเดน็สําคญั ๑. บริเวณอันตรายของสถานี 
 ๒. วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณอันตราย 
 ๓. วิธีตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย  
 

ข. ภาคปฏบิตั ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 
๑. ดา้นปอ้งกนัและระงบัอัคคีภัยทีเ่กดิจากก๊าซธรรมชาต ิ (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) 
๑.1 วิธตีรวจสอบรอยรั่วของก๊าซธรรมชาตแิละวิธปีฏบิตัเิม่ือกา๊ซรั่ว 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหารอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
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ประเด็นสําคัญ ๑. การฝึกปฏิบัติวิธีการหารอยรั่วของก๊าซธรรมชาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ๒. การฝึกปฏิบัติตนเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่ว 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
๑.2 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและวิธีดับเพลิง 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งได้ 
ประเดน็สําคญั ๑.  การฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๒.  การฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
วิธีการฝึกอบรม สาธิต/ปฏิบัติ 
 

ค. ภาคประเมินผล  (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
๑. การประเมินผลภาคทฤษฎี  (ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และเข้าใจตามที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประเด็นสําคัญ  ทําการทดสอบข้อเขียน เก่ียวกับหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานในระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบ
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

วิธีการประเมินผล   สอบข้อเขียน 
๒. การประเมินผลภาคปฏบิตัิ  (ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
๒.๑ การประเมินผลการตรวจสอบรอยรั่วของกา๊ซธรรมชาติและวิธปีฏบิตัเิม่ือก๊าซรัว่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ประเด็นสําคัญ    วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซ
ธรรมชาติรั่วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 
๒.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้สามารถรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถป้องกันและระงับ

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง   
ประเด็นสําคัญ   วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วิธีการประเมินผล   สอบปฏิบัติ 

 


