
 

 
สถาบนัวิศวพฒัน ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 

ชือหลกัสูตร: เทคนิคการใชง้านระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นท ี3 
Course: Lockout Tagout in Engineering Work Class 3 
 

หลกัการและเหตุผล: 
ในการทาํงานในดา้นวิศวกรรม ทงังานก่อสรา้งและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏบิติังานทีเกียวขอ้งกบั

เครืองจกัร โดยมกัจะใชเ้ครืองจกัร ซึงมีพลงังานทีอาจจะกอ่ใหเ้กิดอนัตรายทงัสิน  ดงันันผูที้เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเครืองจกัรดงักล่าวจาํเป็น

อย่างยงิทีจะตอ้งระบบและวธีิการในการควบคุมพลงังานอนัตราย ก่อนเขา้ปฏิบติังาน เพือใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

ระบบทีนิยมใชใ้นการควบคุมพลงังานอนัตรายต่าง ๆ กค็ือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรือทีเรียกว่า ระบบ Lockout 

Tagout นันเอง  หากผูที้เกียวขอ้งในการปฏบิติังานมีความเขา้ใจในหลกัการและวิธีปฏิบติั รวมทงัการเลือกใชอุ้ปกรณใ์นระบบ Lokout 

Tagout อย่างถูกตอ้งแลว้ ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบติัเหตุทีเกิดขนึไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม: 
o เพือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเจตนารมณข์องกฎหมาย รวมทงัเป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานความปลอดภยั  

o เพือใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรูถ้ึงอนัตรายอนัเกิดจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ในขณะเขา้ปฏบิติังานเกยีวกบัเครืองจกัร  

o เพือใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจหลกัการควบคุมและป้องกนัอนัตราย ในขณะเขา้ปฏิบติังานเกยีวกบัเครืองจกัร 

o เพือใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถใชอุ้ปกรณร์ะบบ Lockout Tagout ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม: 
วิศวกรทีเกียวขอ้ง  วิทยากรดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน  เจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.)   ผูค้วบคุมการใชง้าน

เครืองจกัร  ผูป้ฏิบติังานเกยีวกบัเครืองจกัรและระบบไฟฟ้า  ช่างเทคนิค  ผูที้มีความสนใจทวัไป 
 

กาํหนดการฝึกอบรม: วนัศุกรท์ ี  27  เมษายน    
เวลา 09:00 – 16:30 น.  

ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

กาํหนดการ เนือหาการอบรม หมายเหต ุ
09:00 – 

12:00 

 

o กฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง (Related Regulations and Standards) 

o พลงังานอนัตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy) 

o อนัตรายและอุบติัเหตุจากการไม่ใช ้LOTO (Injuries and Accidents) 

o การตดัแยกพลงังาน (Energy Isolation) 

ภาคทฤษฎ ี

[อ.วุฒินันทน์] 

12:00 – 

13:00 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13:00 – 

16:30 

o ขนัตอนการควบคุมพลงังาน (Energy Controlled Procedures) 

o พืนฐานทีสาํคญัของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)  

o การใชง้านอปุกรณร์ะบบ LOTO (Use of LOTO Devices)  

o สาธิตการใชง้านอุปกรณร์ะบบ LOTO (Demonstration of LOTO Devices)  

o กรณีศึกษา (Case Study) 

ภาคทฤษฎ ีและสาธิตการ

ใชง้าน 

[อ.วุฒินันทน์] 

 

วิทยากร: 
อ.วุฒินนัทน ์ปัทมวิสุทธิ 

 

o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป  

ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล วิศวกรรมความปลอดภยั 

o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงั

แต่งตงัของ คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

o ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมเครืองกล วสท. 

o กรรมการ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครืองกล วสท. 

  



 
 

   
  

 

 

 

-ใบสมคัร- การอบรมเรอืง  เทคนิคการใชง้านระบบลอ็กและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม 
วนัศุกรท์ี  เมษายน   

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร  วสท. 

จดัโดย  สถาบนัวศิวพฒัน์   วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

 

หนวยงาน/บริษัท   ..........................................................................................................................................................  

เลขที่ ..................  อาคาร   ...............................   ซอย    .............................. ถนน   ........................................................  

ตําบล/แขวง .................................................... อําเภอ/เขต   ..........................................................................................  

จังหวัด   ......................................... รหัส   ........................... โทรศัพท  ...........................................................................  
โทรสาร   ........................................  E-mail:  .................................................................................................................  
ชื่อผูประสานงาน  ......................................................    โทร   ........................................................................................  
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..............................................     สํานักงานใหญ    สาขา   ..............................................  
 

ขอสํารองที่นั่งรายชื่อ   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ   1)   .................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.    

 2)   ..................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.    

อัตราคาลงทะเบียน     
 สมาชิก วสท.      2,000  บาท/ทาน 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ขาราชการ/  บุคคลทั่วไป  2,800  บาท/ทาน 

หมายเหต ุ  
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 7%    
2.    วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
3. สําหรับผูเขารวมสมัมนาที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป  จะไดรับสิทธปิระโยชนในการเปนสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป 

    โดยกรอกแบบฟอรมใบสมคัร แนบเอกสาร สําเนาบัตรประชาชน  และใบประกอบวิชาชีพ/วุฒกิารศกึษา  เพ่ือยื่นความจํานง 
    ในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณภายในวันท่ีจัดสัมมนาเทานั้น 

4.    ผูที่ผานการสมัมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (CPD)  9   หนวย 
 

การชําระเงิน       
 เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
 โอนเงิน เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
  ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย      เลขที่ 045-2-03026-1 
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ     เลขที่ 147-4-32388-6 

(กรณีโอนเงินเขา  บัญชีธนาคารกรุณาแฟกซสําเนาหลักฐานการโอนเงินโดยระบุชื่อผูเขารวมการสัมมนา 
และที่อยูที่จะออกใบเสร็จสง Fax มาที่ 0-2184-4662) 

 
ติดตอสอบถาม หรือสมัครไดที่   คุณสุพรรณีย  แสนภักดี 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
โทร  0-2184-4600-09     โทรสาร  0-0-2184-4662 

www.eit.or.th   E-mail: supannee@eit.or.th   


