
 

 

สถาบนัวิศวพฒัน ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 

ช่ือหลกัสูตร: เทคนิคการใชง้านระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4 

Course: Lockout Tagout in Engineering Work Class 4 
 

หลกัการและเหตผุล: 

ในการท างานในดา้นวิศวกรรม ทั้งงานก่อสรา้งและงานอุตสาหกรรมในโรงงานตา่ง ๆ จะพบวา่มีการปฏิบติังานท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

เครื่องจกัร โดยมกัจะใชเ้ครื่องจกัร ซึ่งมีพลงังานท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายทั้งสิ้ น  ดงัน้ันผูท่ี้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเครื่องจกัรดงักล่าวจ าเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งระบบและวธีิการในการควบคุมพลงังานอนัตราย ก่อนเขา้ปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 

ระบบท่ีนิยมใชใ้นการควบคุมพลงังานอนัตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรอืท่ีเรียกวา่ ระบบ Lockout 

Tagout นัน่เอง  หากผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการปฏบิติังานมีความเขา้ใจในหลกัการและวิธีปฏิบติั รวมทั้งการเลือกใชอุ้ปกรณใ์นระบบ Lockout 

Tagout อยา่งถูกตอ้งแลว้ ก็จะมสี่วนชว่ยลดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม: 

o เพื่อปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเจตนารมณข์องกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานความปลอดภยั  

o เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรูถึ้งอนัตรายอนัเกิดจากพลงังานประเภทต่างๆ  ในขณะเขา้ปฏบิติังานเกี่ยวกบัเครื่องจกัร  

o เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจหลกัการควบคุมและป้องกนัอนัตราย ในขณะเขา้ปฏิบติังานเกี่ยวกบัเครื่องจกัร 

o เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถใชอ้ปุกรณร์ะบบ Lockout Tagout ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม: 

⚫ วิศวกรท่ีเกี่ยวขอ้ง  ⚫ วิทยากรดา้นความปลอดภยัในการท างาน ⚫ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.)  ⚫ ผูค้วบคุมการใชง้าน

เครื่องจกัร ⚫ ผูป้ฏิบติังานเกี่ยวกบัเครื่องจกัรและระบบไฟฟ้า  ⚫ ช่างเทคนิค  ⚫ ผูท่ี้มีความสนใจทัว่ไป 
 

ก าหนดการฝึกอบรม: วนัเสารท์ี่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เวลา 09:00 – 16:30 น.  

ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

ก าหนดการ เน้ือหาการอบรม หมายเหต ุ

09:00 – 

12:00 

 

o กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง (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 ขั้นตอนการควบคุมพลงังาน (Energy Controlled Procedures) 

o พื้ นฐานท่ีส าคญัของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)  

o การใชง้านอปุกรณร์ะบบ LOTO (Use of LOTO Devices)  

o สาธิตการใชง้านอุปกรณร์ะบบ LOTO (Demonstration of LOTO Devices)  

o กรณีศึกษา (Case Study) 

ภาคทฤษฎี  

และสาธิตการใชง้าน 

[อ.วุฒินันทน์] 

 

วิทยากร: 

อ.วุฒินันทน ์ปัทมวิสุทธิ ์

 

o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการท างานทัว่ไป  

ดา้นเครื่องจกัร ป้ันจัน่ เครือ่งมือกล วิศวกรรมความปลอดภยั 

o อนุกรรมการยกรา่งมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัเครือ่งจกัร ป้ันจัน่  และหมอ้น ้า ตามค าสัง่

แต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

o ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและป้ันจัน่ไทย ในคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 

o กรรมการ คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล วสท. 

  



 

 

    

 

-ใบสมคัร-      การอบรมเรื่อง   

เทคนิคการใชง้านระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม    รุ่นที่ 4 

วนัเสารท่ี์ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   ณ  หอ้งประชุม  อาคาร  วสท.   

จดัโดย  สถาบนัวิศวพฒัน์   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  

หน่วยงาน/บริษทั   ............................................................................................................................................................................  
เลขที่ ....................  อาคาร   ...................................   ซอย    .................................. ถนน   ...............................................................  
ตำบล/แขวง  ........................................................... อำเภอ/เขต   .....................................................................................................  
จังหวัด   ............................................... รหัส   .............................. โทรศัพท์  ....................................................................................  
โทรสาร   ..............................................  E-mail:  ..............................................................................................................................  
ชื่อผู้ประสานงาน  ..............................................................    โทร   ..................................................................................................  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี.....................................................   ❑  สำนักงานใหญ่   ❑ สาขา   ......................................................  
ขอสำรองที่นั่งรายชื่อ   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 สมาชิก วสท.      2,500   บาท/ท่าน 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ    3,000  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป      3,500   บาท/ท่าน 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป   
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสารประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่านั้น 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
    กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
    กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 

การชำระเงิน 
 เช็ค สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
  ➢ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย      เลขที่ 045-2-03026-1 
  ➢ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์     เลขที่ 147-4-32388-6 
กรณีโอนเงินเข้า  บัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินโดยระบชุื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาและที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จส่ง Fax มาที่ 0-2184-4662 

 
ติดต่อสอบถาม หรือสมัครได้ท่ี   คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี 

โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662 
www.eit.or.th   E-mail: supannee@eit.or.th 

PDU 9 หน่วย 
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