สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชือหลักสูตร:
Course:

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ ายทะเบียนในงานวิศวกรรม
Lockout Tagout in Engineering Work

รุ่นที
Class 4

หลักการและเหตุผล:
ในการทํางานในด้านวิศวกรรม ทังงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับ
เครืองจักร โดยมักจะใช้เครืองจักร ซึงมีพลังงานทีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทังสิน ดังนันผูท้ ีเข้าไปเกียวข้องกับเครืองจักรดังกล่าวจําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้องระบบและวิธีการในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน เพือให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
ระบบทีนิ ยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ ายทะเบียน หรือทีเรียกว่า ระบบ Lockout
Tagout นันเอง หากผูท้ ีเกียวข้องในการปฏิบตั ิงานมีความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบตั ิ รวมทังการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ Lokout
Tagout อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบตั ิเหตุทีเกิดขึนได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
o เพือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทังเป็ นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
o เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรูถ้ ึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ในขณะเข้าปฏิบตั ิงานเกียวกับเครืองจักร
o เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้ องกันอันตราย ในขณะเข้าปฏิบตั ิงานเกียวกับเครืองจักร
o เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Lockout Tagout ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:
วิศวกรทีเกียวข้อง  วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน  เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ผูค้ วบคุมการใช้งาน
เครืองจักร  ผูป้ ฏิบตั ิงานเกียวกับเครืองจักรและระบบไฟฟ้ า  ช่างเทคนิ ค  ผูท้ ีมีความสนใจทัวไป
กําหนดการฝึ กอบรม:
วันอาทิตย์ที
เมษายน พ.ศ.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เวลา 09:00 – 16:30 น.
กําหนดการ
เนือหาการอบรม
หมายเหตุ
09:00 –
o กฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง (Related Regulations and Standards)
ภาคทฤษฎี
12:00
o พลังงานอันตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy)
[อ.วุฒินันทน์]
o อันตรายและอุบตั ิเหตุจากการไม่ใช้ LOTO (Injuries and Accidents)
o การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)
12:00 –
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00
13:00 –
o ขันตอนการควบคุมพลังงาน (Energy Controlled Procedures)
ภาคทฤษฎี และสาธิตการ
16:30
o พืนฐานทีสําคัญของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)
ใช้งาน
o การใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Use of LOTO Devices)
[อ.วุฒินันทน์]
o สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Demonstration of LOTO Devices)
o กรณีศึกษา (Case Study)
วิทยากร:
o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทํางานทัวไป
อ.วุฒินนั ทน์ ปั ทมวิสุทธิ
ด้านเครืองจักร ปั นจัน เครืองมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุ กรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนิ นการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกียวกับเครืองจักร ปั นจัน และหม้อนํา ตามคําสัง
แต่งตังของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
o ประธานอนุ กรรมการคณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท.
o กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วสท.

PDU 9 หนวย

-ใบสมัคร- การอบรมเรือง
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุน่ ที
วันอาทิตย์ที เมษายน พ.ศ.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หนวยงาน/บริษทั ............................................................................................................................................................................
เลขที่ .................... อาคาร ................................... ซอย .................................. ถนน ...............................................................
ตําบล/แขวง ...........................................................อําเภอ/เขต .....................................................................................................
จังหวัด ............................................... รหัส .............................. โทรศัพท ....................................................................................
โทรสาร .............................................. E-mail: ..............................................................................................................................
ชื่อผูประสานงาน .............................................................. โทร ..................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .....................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................
ขอสํารองที่นั่งรายชื่อ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
ชื่อ-นามสกุล 1) ................................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท.
2) .................................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท.

อัตราคาลงทะเบียน
(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

 สมาชิก วสท.
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ขาราชการ
 บุคคลทัว่ ไป

2,500
3,000
3,500

บาท/ทาน
บาท/ทาน
บาท/ทาน

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ป สําหรับผูเขารวมอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป
ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th พรอมแนบเอกสารประกอบกอบ และยื่นใบสมัครในวันอบรมเทานั้น
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

การชําระเงิน
 เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
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