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Lockout/Tagout เปนมาตรการหนึ่งใน
การควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย เชน กระแส
ไฟฟา แรงกล แรงดันอากาศ แกส ไฮโดรลิก ฯลฯ
โดยหมายถึง กระบวนการปฏิบัติเฉพาะกิจเพื่อ
ปองกนัลูกจางจากการเกดิข้ึนของพลังงานตางๆ
ท่ีไมไดคาดคิดหรือการเดินเคร่ืองของเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ หรือปลอยพลังงานท่ีเปนอันตราย
ทําใหลูกจางไดรับบาดเจ็บ เชน ไฟฟาดูด สวน
เคล่ื อนไหวของเคร่ื องจักรชนหรือกระแทก
แรงดันอากาศพุงใสรางกาย ไฮโดรลิกบีบหรือ
อัดรางกายหรืออวัยวะสําคัญ ฯลฯ ระหวางการ
ดําเนินงานบริการหรือซอมบํารุง ท้ังนี้ กอนจะ
ปฏิบัติงาน จําเปนตองปดเคร่ืองและปลดสาย
เชือ่มตอกบัแหลงพลังงานในสวนท่ีเกีย่วของกบั
การทํางานโดยลูกจางท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ล็อค (Lock) หรือแขวนปาย (Tag) อุปกรณท่ีตัด
พลังงานปอนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ อยางใด
อยางหนึง่ เพือ่ปองกนัการปลอยพลังงานท่ีเปน
อันตรายและดําเนนิการตามข้ันตอนเพือ่ใหม่ันใจ
วาพลังงานไดถูกตัดออกอยางสมบูรณแลว

กรณมีีแนวโนมจะมีการปลอยหลังงานท่ี

หลงเหลืออยู หรือการสะสมพลังงานท่ีคางอยูจน
ถงึมีระดับจะเปนอันตราย นายจางตองแนใจวา
ลูกจางไดดําเนินงานตามข้ันตอนเพื่อปองกัน
การบาดเจ็บจากการปลอยพลังงานดังกลาว

การล็อคเคร่ืองท่ีปด (Lockout) ทําให
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณอยูในสถานะ “ปดการ
ทํางาน” จนกวาจะมีเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน
จึงมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน เปนการ
ปกปองโดยปองกนัไมใหเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ
มีการทํางานและปลอยพลังงานออกมาได เนือ่ง
จากถกูยดึเหนีย่วไมใหเกดิการสตารท หรือเปด
เคร่ือง อีกท้ังไมมีใครสามารถปลดออกได หาก
ไมมีกุญแจหรือกลไกปลดล็อคอ่ืนๆ หรือใชวิธี

ผดิปกติ เชน กญุแจผ ีเคร่ืองตัดกญุแจ ใน
ทางตรงกันขาม การแขวนปาย (Tagout) เปน
เคร่ืองมือท่ีลูกจางผู ไดรับมอบหมายติดไวท่ี
เคร่ืองจักรซึง่ปดการทํางานไปแลวเพือ่เตือนให
ลูกจางคนอ่ืนไมใหดําเนนิการเปดเคร่ืองจกัรใน
ขณะท่ีเขาหรือเธอยังตรวจสอบหรือซอมบํารุง
เคร่ืองนัน้อยู อยางไรกดี็ ดวยเหตุท่ีปายสามารถ
หลุดออก (ดวยตัวเอง) ไดงาย จงึใหการปกปอง
นอยกวาการล็อค

การทํา Lockout/Tagout จะตองคํานึง
มาตรฐานเปนสําคญั

เนือ่งจากลูกจางมีแนวโนมไดรับบาดเจบ็
สาหัสหรือเสียชีวิตขณะบริการหรือซอมบํารุง
เคร่ืองจกัร หากเคร่ืองจกัรนัน้สตารท เดินเคร่ือง
หรือปลอยพลังงานตกคางออกมาโดยไมคาดคิด
มาตรฐานการทาํงานของสาํนักบรหิารความปลอดภยั
และสุขภาพในการทํางานแหงชาติ กระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ (OSHA CFR 29 1910.147)
กําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับนายจางในการ
ปองกนัอุบติเหตุเกีย่วของพลังงานท่ีเปนอันตราย
มาตรฐานดังกลาวไดระบวิุธกีารและข้ันตอนข้ัน
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สาํคัญในการหยดุการทํางานของเคร่ืองจกัร
และ ปองกันไมใหมีการปลอยพลังงาน

มาตรฐานหรือขอบังคับ OSHA CFR 29
1910.147 ใชควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย
เม่ือลูกจางปฏิบติังานบริหารหรือซอมบาํรุง เชน
กอสราง ติดต้ัง ปรับแตง ตรวจสอบ ดัดแปลง
และซอมบํารุงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ การ
ปฏิบติังานรวมถงึการเปล่ียนถายน้าํมันหลอล่ืน
การทําความสะอาด การปลดสิ่งกีดขวาง และ
การปรับเคร่ืองซึ่งลูกจางอาจสมัผัสกบัพลังงาน
ท่ีเปนอันตรายอันตราย

หากการบริการหรือซอมบาํรุงนัน้เปนสวน
หนึง่ของงานในกระบวนการผลิตท่ัวไป ลูกจางท่ี
ปฏิบติังานอาจสมัผัสอันตรายท่ีไมเกี่ยวของกับ

การทํางานเกีย่วกบัเปล่ียนหรือปรับเทียบ
เคร่ืองมือเล็กนอย หรืองานบริการเล็กนอยท่ีทํา
เปนประจํา ทําซ้ําและเปนสวนหนึ่งของการใช
เคร่ืองจักร การผลิต และปฏิบัติงานขณะมีการ
ผลิตตามปกติ ไมอยูในขายท่ีตองทํา Lockout/
Tagout อยางไรก็ดี ขอยกเวนนี้ขอบเขตจํากัด
นัน่คือ ขอยกเวนนีจ้ะใชเม่ือพจิารณาแลววาการ
ปดเคร่ืองจักรจะมีผลกระทบตอการผลิตอยาง
รายแรงและนายจางมีมาตรการอ่ืนท่ีม่ันใจได
ในประสิทธิภาพปองกันอันตรายมาใชทดแทน

เม่ือใดก็ตามท่ีมีการใชมาตรฐานตองมี
การปดเคร่ืองจกัรและถอดการเชือ่มตอกบัแหลง
พลังงานท้ังหมด จากนัน้ใชอุปกรณล็อค (Lock-

out) หรือแขวนปาย (Tagout) กับอุปกรณท่ีใช
ปดเคร่ืองจกัร เชน สวิทช วาลว คันบงัคับ ตัวตัด
กระแสไฟ ฯลฯ ลูกจางท่ีไดรับมอบหมายตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนเพื่อใหแนใจวา เขาหรือเธอ
สามารถปดเคร่ืองจักรไดอยางสมบูรณ เม่ือพบ
วามีพลังงานตกคางหรือหลงเหลืออยู ลูกจางผู
ไดรับมอบหมายดังกลาวนีต้องทําใหหมดไปเพือ่
ความปลอดภัย หากมีความเปนไปไดท่ีจะเกิด
การสะสมของพลังงานท่ีเหลือจนถึงระดับเปน
อันตราย นายจางตองแนใจวา ลูกจางท่ีปฏิบัติ
งานไดทําตามข้ันตอนในการตรวจหาการสะสม
ใหมนัน้ใหพบกอนท่ีจะเพิม่ปริมาณจนทําใหเกดิ
การบาดเจ็บ

การปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน
OSHA

ขอกาํหนดมาตรฐาน OSHA เปนมาตรการ
ข้ันตํ่าในการควบคุมพลังงานอันตราย โดยได
ระบุใหนายจางจัดทําแผนงานควบคุมพลังงาน
อันตรายเพื่อใหแนใจวาลูกคาไดปดเคร่ืองและ
ปลดการเชือ่มตอกบัแหลงพลังงานทําใหทํางาน
ไมไดเรียบรอยแลวกอนบริการหรือซอมบํารุง

ในฐานะทีเ่ปนสวนหน่ึงของแผนงานควบคมุ
พลังงานอันตราย นายจางตองทําดังนี้

 จัดทํากระบวนการควบคุมพลังงาน
โดยถอดการเชือ่มตอกบัแหลงพลังงานออกจากตัว
เคร่ืองจกัรและติดอุปกรณล็อค (Lockout) หรือ
แขวนปาย (Tagout) เขากบัอุปกรณตัดพลังงาน
เพือ่ปองกนัการเคร่ืองจกัรกลับมาทํางานใหมอีก
คร้ังโดยไมคาดคิด ถาทําได กระบวนการควบคุม
พลังงานอันตรายดังกลาวควรระบถุงึความเปนไป
ไดในการเกิดการสะสมของพลังงานท่ีตกคาง

 ฝกอบรมลกูจางเกีย่วกบัแผนงานควบคมุ
พลังงานอันตราย รวมถงึการใชงานและการปด
อุปกรณควบคุมพลังงานอยางปลอดภัย และ

 ตรวจสอบและประเมินแผนงานเปน
ระยะ (อยางนอยปละคร้ัง) เพื่อใหม่ันใจวาเปน

งานผลิตตามปกติ และถึงแมวาเคร่ืองจักจะมี
การด (Guarding) ปองกนัตาม Subpart O of 29
CFR 1910 ครอบคลุมงานผลิตท้ังหมด ลูกจาง
ท่ีบริการและซอมบํารุงระหวางการปฏิบัติงาน
ผลิตตามปกติจะตองดําเนินการตามขนตอน
Lockout/Tagout ในกรณีตอไปนี้

 พวกเขาถอดออกหรือเล่ียงการใชงาน
การดเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณความปลอดภัยอ่ืนๆ

 นําตัวหรือสวนของรางกายเขาใกลจุด
ปฏิบติังานของเคร่ืองจักร หรือ

 นําตัวหรือสวนของรางกายเขาไปใน
พื้นท่ีอันตรายซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานของ
เคร่ืองจกัร
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แผนงานท่ีเม่ือทําตามแลวยงัใหประสทิธภิาพใน
การปองกนัลูกจางไมใหสมัผสัพลังงานอันตรายได

หากนายจางใชวิธีแขวนปาย (Tagout)
กบัเคร่ืองจกัรท่ีสามารถใชวิธล็ีอค (Lockout) ได
จะตองมาตรการเสริมเพื่อใหการแขวนปายนั้น
มีความปลอดภัยเทียบเทากับการล็อค ดวย
ขอบขายท่ีกวางขวางและยืดหยุนของมาตรานี้
นายจางสามารถนาํไปปรับใชใหเขากบัสภาพการ
ทํางาน และลักษณะหรือชนดิของเคร่ืองจกัรท่ีมี
ใชงานในของสถานประกอบกจิการของตัวเองได
เพื่อปองกันอันตรายท่ีเกิดกับลูกจางท่ีเขาไป
บริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจักร

ขอยกเวนการควบคมุพลงังานอนัตราย
สาํหรบัอตุสาหกรรมทัว่ไป

ขอบงัคับ OSHA CFR 29 1910.147 ไม
ครอบคลุมถงึงานเกษตรกรรม งานกอสราง งาน
อุตสาหกรรมทะเล การขุดเจาะน้ํามันและแกส
และสาํหรับงานอุตสาหกรรมท่ัวไป สภาพการณ
และเงือ่นไขการทํางานตอไปนีก้ไ็ดรับการยกเวน
เชนเดียวกัน

 เม่ือการความเปนไปไดในการสัมผัส
พลังงานอันตรายถกูควบคุมไวหมดแลวโดยการ
ปดแผงควบคุมท่ีปอนกระแสไฟฟาไปยังสวิทช
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณท่ีลูกจางจะทําการบริการ
หรือซอมบาํรุง ขอยกเวนใหใชเฉพาะเคร่ืองท่ีใช
พลังงานไฟฟาเทานั้น และใหรวมถึงอุปกรณ
มือถอื สายไฟ และปล๊ักท่ีเชือ่มตอกบัเคร่ืองจกัร
และอุปกรณดวย

 ลูกจางไดตอทอแยกสงของไหลเบี่ยง
ไปทิศทางอ่ืนเพื่อใหยังคงมีการไหลตอเนื่อง
(Hot-Tap) สาํหรับทอมีแรงดันท่ีใชสงแกส ไอน้าํ
น้ํา หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งนายจางแสดง
ใหเห็นวา

 เปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองมีพลังงาน
ปอนเขาเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณอยางตอเนื่อง

 ไมสามารถหยุดการทํางานของเคร่ืองจักร
ได และ

 ลูกจางทําตามข้ันตอนตามเอกสาร
และใชเครือ่งมอืพิเศษทีส่ามารถรบัรองประสทิธภิาพ
การปองกันได

 ลูกจางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปล่ียน
หรือปรับเทียบเคร่ืองมือเล็กนอย หรือบริการ
เล็กนอยท่ีทําเปนประจาํ ทําซ้าํ และเปนสวนหนึง่
ของการใชเคร่ืองจักรการผลิตและปฏิบัติงาน
ขณะมีการผลิตตามปกติ กรณีนี้ นายจางตองมี
มาตรการอ่ืนท่ีม่ันใจไดในประสทิธิภาพปองกนั
อันตรายมาใชทดแทน

(เปนประเภทเดียวและมีพลังงานเทากัน) ซึงมี
อุปกรณควบคุมพลังงานไมแตกตางกนัสามารถ
ใชกระบวนการปองกันเดียวกันได

ในกรณมีีเคร่ืองจกัรหลากหลายประเภท
ท่ีมีการควบคุมพลังงานแตกตางกัน นายจาง
ตองจดัทํากระบวนการควบคุมพลังงานแยกตาม
ประเภทของเคร่ืองจกัร แหลงพลังงาน การเชือ่ม
ตอหรือข้ันตอนการควบคุมเพือ่ใหลูกจางปฏิบติั
ตามในการหยดุการทํางานของเคร่ืองจกัรอยาง
ปลอดภัย

การเขยีนแผนควบคมุพลงังานอนัตราย
นายจางตองจัดทําแผนควบคุมพลังงาน

อันตรายเปนลายลักษณอักษร โดยแผนงานตอง
อธิบายวาลูกจางจะตองรูและจะตองทําอะไรใน
การปองกนัพลังงานอันตรายอยางมีประสทิธภิาพ
ขณะบริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจักร

หากสถานประกอบกิจการมีเคร่ืองจักร
ชนิดเดียวกันหลายเคร่ืองใชงาน สามารถใช
กระบวนการเดียวควบคุมพลังงานอันตรายได

ตัวอยาง เคร่ืองจักรลักษณะคลายกัน
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กระบวนการควบคุมพลังงานตองกาํหนด
ขอบขาย วัตถปุระสงค การมอบหมาย การออก
กฎ และระบเุทคนคิการทํางานสาํหรับใหลูกจาง
ใชในการควบคุมแหลงพลังงานอันตรายเชน
เดียวกันกบัมาตรการบังคับใชกฎระเบยีบ ท้ังนี้
กระบวนการควบคุมพลังงาน อยางนอยตองให
ขอมูลแกลูกจางดังตอไปนี้

 ขอมูลวิธีใชกระบวนการควบคุมพลงังาน

พลังงานอ่ืนๆ
สิง่ทีต่องทํากอนบรกิารหรอืซอมบํารงุ

เครือ่งจักร
กอนจะเร่ิมตนบริการหรือซอมบํารุง

เคร่ืองจกัร ใหปฏิบติัตามข้ันตอนตามท่ีนายจาง
กาํหนดไวในแผนงานควบคุมพลังงานดังตอไปนี้

1. เตรียมการปดเคร่ืองจักร
2. ปดเคร่ืองจกัร
3. ปลดการเชื่อมตอระหวางเคร่ืองจักร

กบัแหลงพลังงาน (ถอดปล๊ัก/ตัดเบรกเกอร)

4. ใชอุปกรณ Lockout หรือ Tagout กับ
เคร่ืองจักรท่ีปลดพลังงานออกหมดแลว

5. ปลดปลอย เคล่ือนยาย หรือใชวิธกีาร
อ่ืนๆ เพื่อใหเคร่ืองจักรปลอดภัยจากพลังงานท่ี
เปนอันตรายซึง่ยงัตกคางหรือเกบ็สาํรองไว หาก
พบแนวโนมหรือความเปนไปไดจะเกดิการสะสม
พลังงานอันตรายเหลานัน้ ตองมีการตรวจสอบ
และยนืยนัเปนระยะๆ วาไมมีการสะสมพลังงาน
จนถึงระดับอันตรายระหวางปฏิบัติงาน และ

6. ตรวจสอบและยืนยันสถานะ “ปลอด
พลงังาน” ของเคร่ืองจกัรตลอดเวลาระหวางการ
บริการหรือซอมบํารุง

สิง่ทีต่องทาํกอนปลด  Lockout/Tagout
ออกจากเครือ่งจักร

คนงานท่ีปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ “ปลอดพลังงาน” อาจไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต หากมีการเคล่ือนยายหรือปลด
อุปกรณ Lockout/Tagout ออกแลวเดินเคร่ือง
ใหมโดยคนงานไมรูตัว ดังนัน้จงึจาํเปนอยางยิง่ท่ี
คนงานตองเคารพและปฏิบติัตามกฎซึง่กาํหนด
ไววา “ผูตดิตัง้อปุกรณ Lockout/Tagout เทานัน้
จะเปนผูปลดหรอืยกเลกิอปุกรณเหลานี”้

กอนจะมีการยกเลิก Lockout/Tagout
ลูกจางท่ีทํางานบริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจกัร
จะตองปฏิบติัดังนี้

 ข้ันตอนปฏิบติัเฉพาะในการปดเคร่ือง
ถอดการเชื่อมตอกับแหลงพลังงาน การปดกั้น
และการล็อค

 ขัน้ตอนปฏิบตัเิฉพาะในการวางมาตรการ
ความปลอดภัย การถอด และการเปล่ี ยน
อุปกรณ Lockout/Tagout และการกําหนดผูรับ
ผิดชอบอุปกรณ Lockout/Tagout และ

 ข้ันตอนปฏิบัติเฉพาะการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรเพื่อความม่ันใจในประสิทธิภาพของ
อุปกรณ Lockout/Tagout และมาตรการควบคุม

 ตรวจสอบเคร่ืองจกัรและสวนประกอบ
ตางๆ เพือ่ใหม่ันใจวาไดติดต้ังเรียบรอย ใชงาน
ไดดี รวมท้ังมีการนําสวนท่ีไมตองการออกไป
จากพื้นท่ี และ

2. ตรวจสอบเพือ่ใหม่ันใจ คนงานทุกคน
อยูในตําแหนงปลอดภัยและหางจากเคร่ืองจกัร

หลังจากยกเลิก Lockout/Tagout ไปแลว
กอนจะเปดเคร่ืองจักรใหกลับมาทํางานอีกคร้ัง
นายจางตองม่ันใจวา ลูกจางทุกคนท่ีปฏิบติังาน
บริการ/ซอมบาํรุง รวมถงึบคุคลอ่ืนท่ีอยูในพืน้ท่ี
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นั้นไดรับรูโดยท่ัวกันแลววา Lockout/Tagout
ถกูยกเลิกและเคร่ืองจกัรกาํลังจะเปดทํางานใหม
อีกคร้ัง

กรณีเกิดข้ึนไดยาก เม่ือผูติดต้ังอุปกรณ
Lockout/Tagout ไมสามารถจะทําการยกเลิก
ดวยตัวเอง นายจางจะตองกําหนดตัวบุคคลให
ทําหนาท่ีแทนตามข้ันตอนท่ีถกูตองและปลอดภัย
โดยนายจางตองเปนผูควบคุมดูแลใหมีการปฏิบติั
ตามขอบังคับ

เมื่อไหรที่ตองใช Lockout และจะทํา
อยางไร

นายจางตองจดัทําแผนงานการใชอุปกรณ
Lockout (หรือ Tagout ท่ีใหการปองกนัในระดับ

เดียวกันหรือเทียบเทา Lockout) เม่ือใดก็ตาม
ท่ีลูกจางทํางานเกีย่วของกบัการบริการหรือซอม
บาํรุงเคร่ืองจกัรซึง่ลูกจางอาจสมัผสักบัพลังงาน
จากการสตารท เดินเคร่ือง หรือปลอยพลังงานท่ี
เหลืออยูออกมาโดยไมคาดคิด

วิธีหลักในการปองกันพลังงานอันตราย
ระหวางบริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจักรคือการ
ใชอุปกรณตัดพลังงานออกจากเคร่ืองจักร เชน
ตัวตัดวงจรไฟฟาบงัคับดวยมือ สวิทชตัดไฟ วาลว
และตัวบล็อกนริภัย สําหรับ Lockout ใชตัวล็อค

ได ตัวอยางเชน สวิทชตัดไฟท่ีสามารถล็อคได
 มีกลไกการล็อคสรางไวในตัว
 ตองสามารถใชอุปกรณล็อคโดยไมถกู

ถอดออก สรางข้ึนใหม หรือเปล่ียนใหม หรือ
ทําใหความสามารถในการควบคุมพลังงานหมดไป
อยางถาวร ตัวอยางเชน ตัวครอบวาลวท่ีล็อคได
ตัวครอบตัวตัดวงจรไฟฟา (เบรกเกอร)

จะทาํอยางไร หากลอ็คอปุกรณไมได
ในบางกรณคีนงานไมสามารถล็อคอุปกรณ

ตัดพลังงานของเคร่ืองจักรได ทางเลือกก็คือ
แขวนปายเตือน (Tagout) ตรงจุดใกลอุปกรณ
ตัดพลังงานมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดซึ่งทําใหผูท่ี
เขามาในบริเวณนั้นสังเกตเห็นไดทันที ในสวน
อ่ืนๆ ใหทําตามมาตรฐานกําหนด ท้ังนี้ การ
แขวนปายจะทําใหกบัคนงานต่ืนตัวและตระหนกึ
ถงึอันตรายของการเดินเคร่ืองใหม โดยตองระบุ
วาคนงานตองไมเดินเคร่ืองจักรท่ีแขวนปายไว
จนกวาปายนัน้จะถกูปลดออกไปตามกระบวนการ
ท่ีกําหนดข้ึนมา

หรือกญุแจล็อคอุปกรณตัดพลังงานในตําแหนง
ท่ีปลอดภัยปองกันไมใหเคร่ืองจักรกลับมา
ทํางานอีกคร้ัง ท้ังนี้ Lockout ยังกําหนดให
ลูกจางทําตามข้ันตอนท่ีวางไวเพื่อใหม่ันใจวา
เคร่ืองจกัรจะไมทํางานจนกวาลูกจางคนเดียวกนั
กับคนท่ีทําการล็อคอุปกรณตัดพลังงานจะเปน
ผูปลดล็อค

อปุกรณตดัพลงังานทีส่ามารถลอ็คได
อุปกรณตัดพลังงานของเคร่ืองจักรท่ี

สามารถล็อคหรือทํา Lockout ได ตองมีลักษณะ
ตอไปนี้

 ออกแบบใหมีบานพบัหรือหวงสาํหรับ
รอยกญุแจ คนงานสามารถติดกญุแจทําการล็อค

ทางเลอืกอืน่ทีส่ามารถทาํได
หากเปนไปไดท่ีสามารถล็อคอุปกรณตัด

พลังงานของเคร่ืองจกัร นายจางตองใชอุปกรณ
ล็อค (Lockout) ยกเวน ไดจัดทํากระบวนการ
แขวนปาย (Tagout) ท่ีใหการปกปองลูกจางใน
ระดับเดียวกับการล็อค

ในการจัดทํากระบวนการแขวนปาย
(Tagout) นายจางตองมีมาตรการเสริมเพือ่เพิม่
ความสามารถในการปองกนัอันตรายสงูข้ึน โดย
ตองมีอยางนอยท่ีสุดหนึ่งมาตรการเสริม อาทิ
ถอดชิน้สวนอุปกรณตัดพลังงานออก สรางเคร่ือง
กดีขวางสวิทชควบคุมไมใหเขาถงึไดงาย ถอดคัน
บังคับวาลวเพื่อลดโอกาสท่ีจะมีการเปดวาลว
ปลอยพลังงานอันตรายออกมาขณะคนงานกาํลัง
บริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจักร
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การใช Tagout แทน Lockout
เม่ือไมสามารถล็อคอุปกรณตัดพลังงาน

ของเคร่ืองจักรได นายจางตองดัดแปลงหรือ
เปล่ียนอุปกรณตัดพลังงานใหสามารถล็อคได
หรือเลือกใชวิธแีขวนปาย (Tagout) ไวท่ีอุปกรณ
ตัดพลังงาน เม่ือใดก็ตามท่ีนายจางสงใหมีการ
ซอมแซม ปรับปรุงหรือดัดแปลงเคร่ือง หรือ
ติดต้ัง หรือเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม ตองแนใจวา
อุปกรณตัดพลังงานของเคร่ืองสามารถล็อคได

การแขวนปาย (Tagout) สามารถใชกับ
เคร่ืองจกัรท่ีสามารถล็อคไดเชนกนั หากนายจาง
จดัทําและพฒันาแผนการใช Tagout ในแนวทาง
ท่ีจะทําใหมีความสามารถในการปองกนัเทาเทียม
กับระบบการล็อค (Lockout System)

เม่ือใชระบบแขวนปาย (Tagout System)
นายจางตองกาํหนดข้ันตอน ปฏิบติัในการแขวน
ปายท่ีถกูตองตามมาตรฐานและฝกอบรมลูกจาง
ใหเรียนรูถงึขอจาํกดัของ Tagout นอกเหนอืจาก
การฝกการควบคุมอันตรายตามปกติ

ขอจํากัดของการแขวนปาย (Tagout)
การแขวนปายเปนการเตือนท่ีโดดเดน มี

การระบุชดัเจนวา มีการปดเคร่ืองจกัรและหาม
เดินเคร่ืองจนกวาปายท่ีแขวนจะถกูปลดออกไป
ตามกระบวนการท่ีไดจัดทําไว การแขวนปาย
เปนเพียงเคร่ืองมือการเตือนแตไมไดล็อคหรือ
ยึดเหนี่ยวอุปกรณตัดพลังงาน ดังนั้น ปายอาจ
สรางความไม ม่ันใจในดานความม่ันคงและ
ความปลอดภัยได

ทั้งนี้ OSHA ใหคําแนะนําวา การล็อค
(Lockout) ใหความมัน่คงและมปีระสทิธภิาพ
ในการปองกันมากกวาการแขวนปาย (Tagout)

ขอกําหนดการใชอุปกรณ Lockout/
Tagout

เม่ือใดก็ตามท่ีมีการใชงาน Lockout/
Tagout นายจางจะตองใชอุปกรณเหลานีเ้ทานัน้
เชื่อมติดกับอุปกรณตัดพลังงานเพื่อควบคุม
พลังงานอันตราย

นายจางจะตองจัดหาอุปกรณเหลานี้
(Lockout/Tagout) ใชตามวัตถุประสงคเดียวท่ี

ระบไุวในแผนงานควบคุมพลังงานอันตราย และ
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ท้ังนี้ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

 มีความคงทนตอสภาพสถานท่ีทํางาน
ปายตองไมชาํรุดหรือเสือ่มสภาพจนอานไมออก
เม่ือใชงานกับสภาพแวดลอมท่ีเปนกรด ดาง
หรือ เปยกชื้น

 มีสี รูปราง ขนาด ตรงตามมาตรฐาน
กําหนด ปายตองตรงตามมาตรฐานท้ังในดาน
การพมิพและรูปแบบ ขอความบนปายตองอาน
งายและคนงานท้ังหมดเชาใจความหมาย โดย
ตองเตือนใหรับรูถงึอันตรายหากเคร่ืองกลับมา
ทํางาน พรอมคําแนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามท่ี
ชดัเจน เชน “หามตดิเครือ่ง” (“Do Not Start”)
“หามเปด” (“Do Not Open”) “หามปด” (“Do
Not Close”) “หามเดินเครื่อง” (“Do Not
Energize”) หรอื "หามเครือ่งจักรทาํงาน” (“Do
Not Operate”)

 ตองมีความม่ันคง แนนหนา เพียงพอ
สาํหรับปองกนัการถกูถอดออกกอนกาํหนดหรือ
โดยไมคาดคิด ลูกจางคนอ่ืนจะปลดล็อคไดตอง
ใชแรงมากหรือดวยอุปกรณพเิศษ เชน เคร่ืองตัด
กญุแจ หรือเคร่ืองมือตัดโลหะอ่ืนๆ เทานัน้ วัสดุ
ท่ีผกูไวกบัปาย ตองเปนวัสดุท่ีนาํกลับมาใชใหม
ไมได มีล็อคในตัวและไมสามารถปลดออกได
การปลดวัสดุแขวนปายหรือตัวล็อคปายตองใช
แรงข้ันตํ่า 50 ปอนด การแขวนปายตองทําดวย
มือและอุปกรณท่ีใชแขวนตองเปนสายไนลอน
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ชิ้นเดียว ผูกหรือทําในลักษณะเทียบเทาเพื่อให
สามารถทนทานตอสภาพแวดลอมและสภาพ
ของสถานท่ีทํางาน

 ปายจะตองระบุชื่อลูกจางผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหเปนผูแขวนปายและปลดปาย

สิ่ งที่ลูกจางตองรู เก่ียวกับแผนงาน
Lockout/Tagout

การฝกอบรมตองม่ันใจวาสามารถทําให
ลูกจางเขาใจวัตถปุระสงค องคประกอบ รวมท้ัง
ขอจํากัดตางๆ ของแผนงานควบคุมพลังงาน
อันตราย นายจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรม
เนนถึงความจําเปนท่ีตองระบุถึงลูกจางผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ (Authorized
Employees) ลูกจางท่ีสงผลกระทบ (Affected
Employees) และลกูจางคนอืน่ (Other Employees)

ลูกจางท่ีไดรบัมอบหมายอยางเปนทางการ
(Authorized Employees) คือลูกจางท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการ
ควบคุมพลังงาน หรือผูทําหนาท่ีบริการหรือ
ซอมบํารุง ซึ่งจําเปนตองมีความรูและทักษะใน
การปฏิบติั ใชงาน และถอดอุปกรณตัดพลังงาน
อยางปลอดภัย โดยตองรับการฝกอบรมในเร่ือง
ตอไปนี้ดวย

 ระบแุหลงพลังงานอันตราย
 ชนิดและขนาดของแหล งพลังงาน

อันตรายในสถานท่ีทํางาน และ
 ข้ันตอนการควบคุมพลังงาน รวมถึง

วิธีการและมาตรการในการปลดพลังงาน และ
ควบคุมแหลงพลังงานเหลานั้น

ลูกจ างที่ ส งผลกระทบ (Affected
Employees) โดยท่ัวไปคือผูควบคุมเคร่ืองจักร
หรือผูใชเคร่ืองจักร เปนลูกจางท่ีใชเคร่ืองจักร
ท่ีเกี่ยวของหรืองานของพวกเขาอยูในพื้นท่ีซึ่งมี
การบริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจักร ลูกจาง
เหลานีไ้มไดบริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรหรือ
ไมไดเปนผูทํา Lockout/Tagout แตพวกเขาตอง
มีความสามารถทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้

 ระบุชวงเวลาท่ีมีการใชระบบควบคุม
พลังงาน

 เขาใจวัตถุประสงคของกระบวนการ และ
 เขาใจความสําคัญในการไมเขาไปยุง

เกีย่วกบัอุปกรณล็อค (Lockout) หรือปายแขวน
(Tagout) และไมพยายามติดเคร่ืองหรือใช
เคร่ืองจักรท่ีทําการล็อคหรือแขวนปาย

ลกูจางคนอืน่ (Other Employees)  ไดแก
ลูกจางคนอ่ืนท้ังหมดนอกเหนือจากท่ีกลาวไป
ขางตนซึง่ทํางานหรืออาจจะทํางานในพืน้ท่ีซึง่มี
การจัดทํากระบวนการควบคุมพลังงานโดยจะ
ตองไดรับคําแนะนําเร่ืองการควบคุมพลังงาน
และหามปลดล็อคหรือปายเตือน หรือพยายาม
ติดเคร่ือง เชื่อมตอพลังงาน หรือปฏิบัติงาน
เคร่ืองจักร ฯลฯ

ชวงเวลาทีก่ารฝกอบรมมคีวามสาํคญั
นายจางตองจัดใหมีกรฝกอบรมกอนทํา

การบริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจกัร และตองมี
การฝกอบรบซ้ําตามความจําเปน นอกจากนี้
นายจางตองใหการรับรองวาการฝกอบรมท่ีจดัให
กับลูกจางท้ังหมดเปนไปตามมาตรฐาน และ
ในใบประกาศนยีบตัรรับการองการผานการฝก
อบรมของลูกจางตองระบชุือ่นามสกลุของลูกจาง
และวันท่ีทําการฝกอบรม

นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมซ้ําแก
ลูกจางท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนทางการและ
ลูกจางท่ีสงผลกระทบ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ของสิง่ตอไปนี้

 การมอบหมายงาน
 เคร่ืองจกัร หรือกระบวนการผลิตท่ีเกดิ

อันตรายชนิดใหม หรือ
 กระบวนการควบคุมพลังงาน
การฝกอบรมซ้าํยงัจาํเปนตองจดัเปนระยะ

ตามผลการตรวจสอบ หรือเม่ือนายจางมีเหตุผล
ท่ีเชือ่ไดวายงัมีจดุออนในกระบวนการเรียนรูของ
ลูกจางหรือในขนตอนการควบคุมพลังงาน

การทดสอบและการตัง้เครือ่ง
ระหวางบริการ/ซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรหรือ

อุปกรณ OSHA ยินยอมใหมีการปลดล็อคหรือ
ปายและเดินเคร่ืองเปนการชัว่คราวในสถานการณ
พิเศษในชวงเวลาจํากัดเม่ือคนงานตองปฏิบัติ
งานท่ีตองมีการเดินเคร่ืองจกัร เชน การทดสอบ
และต้ังเคร่ืองจกัร อุปกรณหรือสวนประกอบ โดย
นายจางตองจดัหาเคร่ืองปองกนัท่ีมีประสทิธภิาพ
ในระหวางลูกจางกาํลังทํางานขณะเคร่ืองจกัรเชือ่ม
ตอกบัแหลงพลังงานอีกคร้ัง ท้ังนี ้กอนมีการเดิน
เคร่ืองมีข้ันตอนปฏิบัติดังตอไปนี้

 เก็บเคร่ืองมือและวัสดุ อุปกรณตางๆ
ออกจากเคร่ืองจักร ใหหมด

 กนัคนงานใหอยูหางจากเคร่ืองจกัร
 ปลดล็อคหรือปายตามข้ันตอนท่ีระบุ

ไวตามมาตรฐาน
 เดินเคร่ืองจกัรเพือ่ทําการทดสอบและ

ต้ังเคร่ืองจกัร
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 ตัดพลังงานทุกระบบ ถอดการเชือ่มตอ
ระหวางเคร่ีองจักรกับแหลงพลังงาน และกลับ
มาใชกระบวนการควบคุมพลังงานอีกคร้ัง หาก
ตองการซอมบํารุงเคร่ืองจักรเพิม่เติม

นายจางจัดทําแผนการควบคุมพลังงาน
เปนลายลักษณอักษรสําหรับใหลูกจางปฏิบัติ
ตามในกรณกีารเดินเคร่ืองจกัรใหมเปนสวนหนึง่
ของงานบริการและซอมบํารุง เนื่องจากอาจจะ
สัมผัสพลังงานอันตรายในชวงท่ีมีการเปล่ียน
สถานะดังกลาว

การจางผูรบัเหมาชวงจากภายนอก
ในกรณจีางผูรับเหมาชวงจากภายนอกมา

บริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจักร นายจางท่ีเปน
ผูรับเหมาและบริษทัผูวาจางตองใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนซึ่งกันและกันในกระบวนการ Lock-
out/Tagout โดยนายจางผูรับเหมาตองแนใจวา
ลูกจางของตัวเองเขาใจและทําตามแผนงาน
ควบคุมพลังงานของบริษทัผูวาจางอยางเครงครัด

การบรกิารหรอืซอมบํารงุเปนกลุม
หากการบริการหรือซอมบํารุงทําโดย

กลุมคนงาน แผนก หรือหนวยงานท่ีมีคนงาน
หลายคน ตองใชกระบวนการควบคุมพลังงานท่ี
ใหความปลอดภัยแกคนงานทุกคนอยางเทาเทียม

โดยใหมีการล็อคหรือการแขวนปายสวนตัว
คนงานแตละคนภายในกลุมตองควบคุมแหลง
พลังงานอันตรายในขณะท่ีเขาหรือเธอกําลัง
บริการหรือซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานกาํหนด ตองมีการควบคุมสวนบคุคล
โดยใหลูกจางผู ไดรับมอบหมายแตละคนติด
อุปกรณ Lockout/Tagout สวนตัวแลวนําไป
รวมกันเปนกลุมแทนท่ีจะใหหัวหนางานหรือ
บุคคลเปนคนทํากระบวนการควบคุมพลังงาน

การเปลีย่นกะระหวางการบรกิารหรอื
ซอมบํารงุเครือ่งจักร

นายจางตองแนใจวามีการล็อคหรือแขวน
ปายทีอุ่ปกรณตัดพลงังานเครือ่งจกัรอยางตอเน่ือง
โดยรวมถึงชวงเวลาหมดกะเกาและมีกะใหม
เขามาซึ่งตองมีการควบคุมพลังงานอยูขณะมี
การเปล่ียนกะทํางาน เม่ืออุปกรณหรือปายแขวน
ยังอยูท่ีอุปกรณตัดพลังงานจากกะการทํางาน
กอนหนา ผูเขากะทํางานใหมจะตองม่ันใจวา
เคร่ืองจักรถูกตัดพลังงานไปและไมมีการเดิน
เคร่ืองใหม

การทบทวนกระบวนการ Lockout/
Tagout

ลกูจางจาํเปนตองมกีารทบทวนกระบวนการ
Lockout/Tagout อยางนอยปละคร้ัง เพือ่ใหม่ันใจ
วายังใหการปองกันคนงานท่ีเพียงพอ ในฐานะ
ผูมีสวนรวมในการทบทวนแผนงาน นายจาง
ตองแกไขความบกพรองและความขาดแคลน
ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานควบคุมพลังงานใน
รอบปท่ีผานมา

เนือ้หาสาระทีต่องมกีารทบทวน
การตรวจสอบเปนระยะมีจุดประสงค

เพื่อใหม่ันใจวา ลูกจางคุนเคยกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตัวเองภายใตแนวทางและความ
ตอเนือ่งของแผนควบคุมพลังงาน

ผูตรวจสอบผูซึ่งไดรับการมอบหมายแต
ไมเกี่ยวของกับกระบวนการควบคุมพลังงานจะ
ทําหนาท่ีตรวจสอบและตองสามารถพิจารณา
ในประเด็นตอไปนี้

 ลูกจางท่ีทําตามข้ันตอนกระบวนการ
ควบคุมพลังงาน

 ลูกจางท่ี เกี่ ยวของรู จักหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตัวเองภายในกระบวนการ และ

 กระบวนการมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับปองกันสิ่งท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงท่ี
จําเปน (ถามี)

สาํหรับกระบวนการล็อค (Lockout) การ
ตรวจสอบเปนระยะตองรวมถงึการทบทวนหนาท่ี
ความรับผดิชอบของลูกจางท่ีไดรับการมอบหมาย
ในกระบวนการควบคุมพลังงานซึ่งตองมีการ
ตรวจสอบ สวนบริเวณท่ีมีการใชวิธีแขวนปาย
(Tagout) ผูตรวจสอบตองเพิม่การดูแลลูกจางท่ี
สงผลกระทบซึง่มีบทบาทสาํคัญในการหลีกเล่ียง
การเดินเคร่ืองจักรโดยอุบติัเหตุหรือไมไดต้ังใจ

นอกจากนี้ นายจางตองออกใบรับรอง
การตรวจสอบเปนระยะท่ีทําโดยผูตรวจสอบท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยในใบรับรองดังกลาวตอง
ประกอบดวย

 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณซึ่ง
มีการควบคุมพลังงาน

 วันท่ีทําการตรวจสอบ
 ชือ่ลกูจางท่ีมีสวนรวมในการตรวจสอบ และ
 ชื่อบุคคลท่ีทําการตรวจสอบ
หลกัการสาํคญัในกระบวนการลอ็ค

เครื่องจักร (Lockout)
จะตองใชล็อคสวนตัวเทานั้น (Only

Personal Locks)
ในการทํา Lockout ลูกจางท่ีเขาไปบริการ

หรือซอมบํารุงเคร่ืองจักรจะใชอุปกรณล็อคของ
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ตัวเองทําการล็อคสวิทช ตัวตัด หรือวาลวซึ่ง
เรียกรวมๆ วา “อุปกรณตัดพลังงาน” ท่ีทําให
เคร่ืองจกัรท่ีอยูในสถานะ “ปดการทาํงาน” และ
ตองเกบ็กญุแจคลายล็อคไวกบัตัวเองตลอดเวลา
เจาของล็อค (หรือผูไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
แทน) เทานัน้จะเปนคนปลดหรือคลายล็อคหลัง
จากเสร็จสิ้นภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

อุปกรณล็อคสวนตัวนี้ บุคคลอ่ืนท่ีไมใช
เจาของ (หรือผูไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน
หรือซเูปอรไวเซอร) จะไมมีลูกกญุแจคลายล็อค
ในกรณมีีคนงานหลายคนเขาไปทํางานดวยกนั
ทุกคนตองมีอุปกรณล็อคสวนตัวเพือ่ล็อคสวิทช
ไวดวยกนัท้ังหมด จะไมใชล็อครวมกนั (ล็อคตัว
เดียว) ในการทํา Lockout เพื่อใหม่ันใจวาจะ
ไมมีการปลดล็อคและเปดสวิทชใหเคร่ืองจักร
ทํางานโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางเด็ดขาด
หากงานยังไมเสร็จสมบูรณหรือยังมีคนอยูใน
พื้นท่ีอันตราย

5 ขัน้ตอนพื้นฐานในการทํา Lockout
ลําดับตอไปนี ้เปนข้ันตอนพืน้ฐานในการ

ทํา “Lockout” ท่ีสามารถประยุกตใชไดกับ

พลังงานซึ่งอยูในสถานะ “ปด” ทุกตัว และให
แนใจวาไดทําการล็อคในลักษณะท่ีไมสามารถ
เปดอุปกรณตัดพลังงานเหลานัน้ไมวาในกรณใีดๆ
อยางแนนหนาแลว

5. ทําการทดสอบเพื่อใหม่ันใจวาระบบ
Lockout ท่ีอุปกรณตัดกาํลังไดทําอยางครบถวน
และมีประสิทธิภาพวางใจได (สามารถทดสอบ
ดวยการทดลองเปดการทํางานของเคร่ืองจักร
หลัง Lockout ท้ังนี ้กอนมีการทดสอบตองกนัคน

งานท้ังหมดในบริเวณนั้นออกไปหางๆ เพื่อไม
ใหไดรับอันตรายหากระบบ Lockout ไมทํางาน
หรือทํางานไมสมบรูณ ซึง่การทดสอบดังกลาวนี้
ทําไดท้ังแบบทีละจุดหรือแบบรวมหลายจุดท่ี
อยูใกลเคียงกนั)

การ Lockout ระบบไฟฟา
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณท่ีใชกนั

ในสถานประกอบการท่ัวไป สวนใหญใชกระแส
ไฟฟาเปนแหลงพลังงาน แนนอนวาอุปกรณ
เหลานี้จะตองทําการตัดไฟและ Lockout ระบบ
ไฟฟากอนพนกังานจะเขาไปซอมบาํรุงเคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณท่ีใชกระแสไฟฟาเปน
แหลงพลังงานซึ่ งในท่ีนี้จะขอเรียกรวมๆ วา
“อปุกรณไฟฟา” ซึง่โดยท่ัวไปจะมี 2 ชนดิ ไดแก

1. อุปกรณชนิดมีปล๊ักในตัว (Plugged-
in Equipment) เปนอุปกรณท่ีรับกระแสไฟฟา

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณไดเกือบทุก
ชนดิ ซึง่พนกังานซอมบาํรุง ติดต้ัง ตรวจสอบ ฯลฯ
จําเปนอยางยิ่งจะตองเรียนรู

1. ระบเุคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ
ท่ีจําเปนตองทํา Lockout

2. ปดการทํางานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาสวน
เคล่ือนไหวไดท้ังหมดของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณไดหยุดสนิทแลว ท้ังนี้  การปด
ระบบการทํางานดังกลาว จะตองไมกอใหเกิด
อันตรายแกพนักงานคนอ่ืน

3. ระบุอุปกรณตัดกําลัง (สวิทช ตัวตัด
วาลว ฯลฯ) ท่ีเชื่อมตอกับแตละแหลงพลังงาน
ของเคร่ืองจกัร และทําการปดหรือตัดการทํางาน
ของอุปกรณเหลานั้นใหหมด

4. ใชอุปกรณล็อคสวนตัวล็อคอุปกรณตัด
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ผานปล๊ักเสยีบท่ีมีอยูในตัวเอง เม่ือไมไดใชงาน
สามารถถอดปล๊ักออกไดทันที

2. อุปกรณชนดิเชือ่มตอถาวรหรือใชสาย
แรงสงู (Permanently Connected or Hard-Wired
Equipment) เปนอุปกรณท่ีเชื่อมตอโดยตรงกับ
ระบบจายกระแสไฟฟาจากภายนอกเปนการ
ถาวร สวนใหญจะเปนเคร่ืองจกัรขนาดใหญท่ีใช
กาํลังไฟฟามากเปนพิเศษ ใชสายตอขนาดใหญ
และมีตัวตัดกระแสไฟฟาเปนตัวควบคุมหลัก

ข้ันตอนการ Lockout อุปกรณไฟฟาชนดิ
มีปล๊ักในตัว (Plugged-in Lockout)

 ระบเุคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ท่ีจําเปนตองทํา Lockout

 ปดระบบการทํางานเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ และตรวจสอบใหแนใจวาสวนท่ีมี
การเคล่ือนไหวไดหยุดสนิทแลว

 ถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบ
 ล็อคปล๊ักท่ีถอดออกจากเตาเสยีบแลว

นัน้ดวยอุปกรณล็อคสวนตัว ยกเวน หากปล๊ักอยู
ใกลตัวผูปฏิบติังานท่ีสามารถมองเห็นและควบคุม
ไดงาย ไมตองทํา Lockout

 ทดสอบประสิทธิภาพของ Lockout
โดยการลองเปดสวิทชเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ ถาไมทํางานแสดงวาระบบ Lockout
ทํางานสมบูรณแลว

หมายเหตุ กรณีไมไดทํา Lockout ปล๊ัก
อุปกรณไฟฟา หากพนักงานซอมบาํรุงตองไปท่ี
อ่ืนขณะงานยังไมเสร็จ ควรทํา Lockout ปล๊ักไว
เพื่อปองกันบุคคลอ่ืนท่ีเขามาในพื้นท่ีทํางาน
เสียบปล๊ักโดยไมต้ังใจซึ่งอาจจะสงผลใหเกิด
อันตราย หรือทําใหงานซอมบํารุงท่ีทําคางไว
เกิดความเสียหายรายแรงข้ึนมาได

ข้ันตอนการ Lockout อุปกรณไฟฟาชนดิ
เชื่อมตอถาวร

 ระบเุคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ
ท่ีจําเปนตองทํา Lockout

 ปดการทํางานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ และตองตรวจสอบใหแนใจวา สวน
ท่ีมีการเคล่ือนไหวไดหยุดสนิทแลว

 คนหาแหลงจายกระแสไฟฟา เม่ือพบ
แลว ใหตัดการเชื่อมตอระหวางเคร่ืองจักรกับ
แหลงจายกระแสไฟฟานั้น

 ใชอุปกรณล็อคสวนตัวล็อคอุปกรณ

ตัดพลังงานซึ่งไดตัดการเชื่อมตอกับแหลงจาย
กระแสไฟฟาไปแลว และเนื่องจากสวนใหญ
อุปกรณตัดพลังงานติดต้ังอยูภายในตูคอนโทรล
มีฝาครอบ การทํา Lockout ในท่ีนี้จึงหมายถึง
การล็อคหรือใสกุญแจท่ีฝาครอบดังกลาวเพื่อ
ปองกนัไมใหบคุลอ่ืนเปดฝาครอบแลวเปดสวิทช
อุปกรณตัดพลังงานของเคร่ืองจักรขณะมีการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุง อยางไรก็ตาม หากสวิทช
อุปกรณตัดกาํลังอยูใกลตัวผูปฏิบติังานท่ีสามารถ
มองเห็นและควบคุมไดงาย ไมจําเปนตองทํา
Lockout

หมายเหตุ ตูคอนโทรลซึ่งมีอุปกรณตัด
พลงังานของเครือ่งจกัรหลายตัวรวมอยูในตูเดียวกัน
จะตองทํา Lockout เฉพาะสวิทชตัดกระแสไฟฟา
ของเคร่ืองจกัรท่ีจะทําการซอมบาํรุงเทานัน้ และ
ตองไมล็อคฝาครอบตู เนื่องจากอาจมีชางซอม
บํารุงคนอ่ืนเขาไป Lockout สวิทชตัดพลงงาน
ของเคร่ืองจักรอ่ืนท่ีจะซอมหรือตรวจสอบดวย

 การทดสอบประสิทธิภาพของ Lockout
ทําโดยการลองเปดสวิทชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ ถาไมทํางาน แสดงวา Lockout
สมบูรณแลว อนึ่ง ในข้ันตอนนี้ ตองกันคนงาน
ใหอยูหางจากพืน้ท่ีทํางานเนือ่งจากอาจเกดิเหตุ
ไมคาดฝนทําใหเปนอันตรายได

ความตอเนือ่งของ Lockout
ตามหลักการแลว Lockout ตองมีความ

ตอเนือ่ง กลาวคือ “ตอง Lockout จนกวางานจะ
เสรจ็สิน้อยางสมบูรณและไมมใีครอยูในพืน้ที่
อันตรายแลว” ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนกะการ
ทํางานและมีคนอ่ืนเขามาทําแทนคนทํางานเดิม
แต Lockout จะตองมีตอไปโดยใชวิธเีปล่ียนล็อค
ไปเปนของคนงานท่ีมาใหม (คนงานเดิมปลด
ล็อคของตัวเองออกไป แลวคนใหมเอาล็อคของ
ตัวเองมาทํา Lockout แทนท่ี)
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การทํา Lockout ระบบอนิเตอรลอ็ค
การทํา Lockout กับเคร่ืองจักรท่ีมีระบบ

Interlock เชน สายพานลําเลียง แทนลิฟต ฯลฯ
ตองมีการทดสอบ Lockout ภายใตเงือ่นไขพเิศษ
โดยมีหลักการสาํคัญดังนี้

 จะตองม่ันใจวา กระบวนการในระบบ
อินเตอรล็อคท้ังหมดไดปดการทํางานลงอยาง
สมบูรณและครบถวนแลว หรือ

 เพิ่มมาตรการท่ีเหมาะสม เชน วาจาง
ผูเชีย่วชาญในเร่ืองอินเตอรล็อคมาใหคําปรึกษา
ในการทํา Lockout ท้ังกระบวนการ

การทํา Lockout ระบบไฮดรอลิกหรือ
ระบบแรงดนัอากาศ (Pneumatic System)

ระบบไฮดรอลิกหรือระบบแรงดันอากาศ
เปนแหลงพลังงานสาํหรับใชในการดัน ดึง หรือ
ฉุดวัตถมีุน้าํหนกัมากผานกระบอกสบูซึง่สวนใหญ
ใชพลังงานไฟฟาเขามาชวยในการขับเคล่ือน
ระบบ ท้ังนี้ การ Lockout มี 5 ข้ันตอน คือ

1. ระบุเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล อุปกรณ
ท่ีจะทําการ Lockout

2. ปดการทํางาน และใหม่ันใจวาสวนท่ี
เคล่ือนไหวไดหยุดสนิทแลว

3. คนหาแหลงจายพลังงาน เม่ือพบแลว
ใหตัดการเชื่อมตอระหวางแหลงจายพลังงาน
กับระบบโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้

 ตัดการเชื่ อมตอระหวางแหลงจาย
พลังงานไฟฟากับปมหรือคอมเพรสเซอร

 ปดวาลวท่ีปลอยแรงดันเขากระบอกสบู
4. ใชตัวล็อคสวนตัวล็อคสวิทชไฟฟาหรือ

วาลว และเพื่อใหแนใจวาสวนท่ีเคล่ือนไหวได
ของระบบ โดยเฉพาะแขนยกหรือแผนเล่ือน
ปดเปดจะไมเคล่ือนท่ีเนือ่งจากมีแรงดันตกคาง
ในกระบอกสูบ ใหใชสลักหรือตัวบล็อคไปยึด
หรือขวางไว

5. ทดสอบประสิทธิภาพของ Lockout
ใหพิจารณาในสองประเด็น คือ

 จะตองไมมีกระแสไฟฟาเดินในระบบ
โดยเด็ดขาด ทดสอบโดยการเปดสวิทชทํางาน
ของเคร่ืองจกัร

 แรงดันในระบบจะตองเหลือศูนย
ทดสอบโดยใชมาตรวัดความดันในระบบ หาก
ยังมีความดันหลงเหลืออยูตองไลออกใหหมด

การทํา Lockout แบบรวมหลายคน
(Multiple-person Lockout)

ดังท่ีกลาวไปแลวต้ังแตตน งานซอมบาํรุง
เคร่ืองจักรนั้น บางคร้ังจะมีชางหลายคนเขามา

รวมทํางานซึง่ทุกคนตองใชอุปกรณล็อคของตัวเอง
ล็อคไวท่ีสวิทช ตัวตัด วาลว ฯลฯ เสร็จแลวใหเกบ็
ลูกกุญแจหรือตัวคลายล็อคไวกับตัวเองตลอด
เวลาขณะปฏิบัติงาน และเพื่อความ สะดวก ใน
การล็อคกุญแจหลายๆ ตัวรวมไวท่ีสวิทชตัด
พลังงานจดุเดียว ผูปฏิบติัการ Lockout สามารถ
ใช “แผงลอ็คขาสบั” (Lockout Hasp) ซึง่มีขาสบั
ปลายโคงพรอมแผงล็อคบานพับมีชองสอดงวง
กุญแจหลายชองเรียงแถวกันไป แผงล็อคขาสับ
ดังกลาวนี้จะคลายออกไมได หากยังมีกุญแจ

ตัวใดตัวหนึ่งคาอยูในชองสอดบนแผง
ในการล็อคกุญแจ ชางคนแรกท่ีทําการ

ล็อคจะตองเปนผูทดสอบประสิทธภิาพของการ
ล็อคพรอมตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองจกัรจะไม
ทํางาน เม่ือชางแตละคนเสร็จงานของตัวเองและ
จะออกไปจากพื้นท่ีทํางาน ตองไขกุญแจเฉพาะ
ของตัวเองออกไปเทานัน้ นัน่หมายถงึ หากยังมี
คนทํางานอยู เคร่ืองจักรจะคงสถานะ Lockout
ไวเชนเดิม และเม่ือชางคนสดุทายเสร็จงาน กอน
จะไขกญุแจของตัวเองออกไป ตองตรวจสอบให
แนใจกอนวาไมมีใครอยูในพื้นท่ีทํางานนั้นแลว
ท้ังนี้ เพื่อใหการสตารทเคร่ืองใหม (Restart)
เปนไปอยางปลอดภัย

การปลดลอ็คในกรณฉีกุเฉนิ
ปกติแลว ผูจะปลดล็อคในระบบ Lockout

ตองเปนชางท่ีทําการล็อคกอนจะเขาไปทํางาน
เทานัน้ แตหากเกดิเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจาํเปน
ผูปลดล็อคไดกคื็อ หัวหนางาน (ซเูปอรไวเซอร)
หรือผูจดัการท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ
การใหคนอ่ืนปลดล็อคแทนเจาของล็อค จะทําได
ในกรณีดังตอไปนี้เทานั้น

 ไดพยายามทุกวิถทีางแลวในการติดตอ
หรือตามตัวเจาของล็อคใหมาทําการปลดล็อค
แตไมสามารถทําได

 กอนปลดล็อค ตองแนใจวา เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี Lockout ไวจะทํางาน
ไดอยางปลอดภัย

Lockout Hasp

Multiple-person Lockout
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ท้ังนี ้เม่ือทําการปลดล็อคในกรณฉุีกเฉิน
ตามเงือ่นไขดังกลาว หัวหนางาน ผูจดัการ หรือ
ชางซอมบํารุงท่ีเขากะตอไป ตองแจงใหเจาของ
ทราบวาล็อคของเขาไดถูกปลดไปแลว เพื่ อ
ปองกันไมใหเขาพยายามปลดล็อคของชางท่ี
ทํางานในกะตอจากเขาดวยความเขาใจผิด

ประการสําคัญคือ หลังจากปลดล็อคใน
กรณีฉุกเฉิน จะตองมีการบนัทึกในรายงานของ
ฝายความปลอดภัยไวดวย

การทํา Lockout แบบรวมหลายจุด
(Multiple-points Lockout)

ในกรณตีองทํา Lockout สวิทชหรือวาลว
หลายตัวในคราวเดียวกัน แทนท่ีจะทํา Lockout
สวิทชหรือวาลวทีละตัวซึ่งเสียเวลาและยากแก
การควบคุมสถานะ “ปด” ของอุปกรณ ใหทํา
Lockout สวิทชหรือวาลวหลายตัวดวยการล็อค
ท่ีจุดเดียว ดังนี้

 ใชสายคลอง (Cable) ทําจากวัสดุท่ีมี
ความแข็งแรงทนทานทําการสอดเขาไปในชอง
วางของสวิทชหรือวาลวท่ีจะ Lockout ท้ังหมด

 ใหปลายสายคลองดานหนึง่อยูตรงจดุ
กึ่งกลางระหวางสวิทชหรือวาลวสองตัว (หรือ
หลายตัว) ท่ีจะล็อค จากนั้นสอดเขาไปในรูของ
แผงตัวล็อคแลวติดกุญแจเพือ่เปนการ Lockout
แบบรวมหลายจุดเขาดวยกัน ท้ังนี้ สายคลอง
ควรจะเปนแบบเสนกลม มีเสนผานศูนยกลาง
มากพอสมควรเพือ่ใหการล็อคมีความแนนหนา
และม่ันคงมากข้ึน

กรณมีชีางหลายคนเขาไปซอมบํารงุเครือ่งจกัร
ใหเพิ่มรูท่ีปลายสายเพื่อใหสามารถรับล็อค
สวนตัวของชางท้ังหมดไดครบ

 หากมีการทํา Multiple-points Lockout
หลายแหงในพืน้ท่ีทํางานจะตองใหความสําคัญ
และปฏิบติัตามมาตรฐานอยางเครงครัดกบัการทํา
Multiple points lockout ท่ีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณท่ีจะทําการซอมบํารุงเปนพิเศษ

การทํา Lockout แบบกลุม (Group
Lockout/Key-box Procedure)

ในกรณีทํางาน (บริการหรือซอมบํารุง
เคร่ืองจักร) เปนกลุมโดยมีชางจํานวนมากเขา
ไปทํางานในพื้นท่ีอันตราย แทนท่ีจะใชวิธีให
ชางทุกคนทําการล็อคสวนตัวท่ีสวิทชตัดพลังงาน
ซึง่อาจทําใหเสยีเวลามาก กใ็หทํา Lockout แบบ
กลุมซึ่งสมัยกอนเรียกวา “กระบวนการกลอง
กุญแจ” (Key-box  Procedure) หลักการ คือ
เขียนแผนระบุข้ันตอนการทํา Group Lockout
เปนลายลักษณอักษรแลวติดไวในพื้นท่ีทํางาน
เพือ่ใหทุกคนไดรับทราบโดยท่ัวไป สาระสาํคัญ
ของแผน ไดแก

 กําหนดใหมีการแตงต้ังตัวแทนของ
ชางท้ังหมดท่ีทํางานในพื้นท่ีนั้นจํานวน 2 คน
เพื่อใหเปนผูใชล็อคสวนตัวทําการล็อคสวิทช
ตัวตัด หรือวาลวของอุปกรณตัดพลังงาน ท้ังนี ้ผู
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนทําหนาท่ี Lockout
ตองมีความรู มีประสบการณหรือผานการอบรม
ดานนี้มาแลว (อยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังหมด)

 เม่ือทําการล็อคเรียบรอย ตัวแทนท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังสองตองเกบ็ลูกกญุแจไขล็อค
ไวในท่ีปกปดมิดชิดและปลอดภัย เชน กลอง
เหล็ก ล้ินชัก เปนตน จากนั้นทําการล็อคหรือ
ซลีท่ีเกบ็ลูกกญุแจไวอีกชัน้หนึง่ กรณเีปนการซลี
โดยการปดผนกึ การผูก การมัด ฯลฯ จะตองใช

Multiple-points Lockout

วัสดุท่ีไมสามารถทําลายไดงาย (Positive Seal)
 ล็อคหรือซีลท่ีเก็บลูกกุญแจไวอีกชั้น

หนึง่ เรียกวา Security Lock System โดยใชล็อค
สวนตัวของพนกังานท้ังหมดซึง่ทํางานในจดุนัน้
(รวมของตัวแทนท้ังสองคนดวย) ล็อคกลองหรือ
ล้ินชักบรรจลูุกกุญแจท่ี Lockout สวิทชตัดกาํลัง
เม่ือเสร็จงานซอมบาํรุง พนกังานแตละคนจะไข
ล็อคของตัวเองออกจาก Security Lock System
จนหมด คงเหลือไวแตของตัวแทนสองคน ท้ังนี้
เปนดุลยพินิจของพวกเขาวาจะปลด Security
Lock System ของตัวเองเพื่อนํากุญแจในกลอง
ออกไปปลดระบบ Lockout ท่ีสวิทชตัดกาํลังเพือ่
ยกเลิกกระบวนการ Group lockout ตอนไหน



 เม่ือทําจนครบกระบวนการ ใหท้ังสอง
คนเซน็ชือ่กาํกบัใบแจงทํา Lockout ซึง่มีรายการ
Checklist ระบุสวนประกอบของเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณท่ีมีการล็อคสวิทชตัดพลังงานรวมอยูดวย
กอนนําไปปดประกาศใหทุกคนในพื้นท่ีทํางาน
รับทราบโดยท่ัวกัน

หมายเหตุ กลอง Security Lock System
ชาวอเมริกนัเรียก Lock Box หรือ Gang Lock Box

ตัวอยางการทํา Group Lockout
โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งจะทําการ

ซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรขนาดใหญ มีชางทํางาน 20
คน ตองทํา Lockout อุปกรณตัดกําลังจํานวน
50 จดุ หากใหชางใชล็อคสวนตัวทําการล็อคทุก
จุด ตองใชกุญแจหรือตัวล็อคถึง 1,000 ตัว ซึ่ง
เปนการสิน้เปลืองและใชเวลามาก แตหากเลือก

ใชกระบวนการ Group Lockout จะใชกุญแจ
เพียง 120 ตัวเทานั้น นั่นคือ

 ตัวแทนพนักงาน 2 คน ใชกุญแจล็อค
สวิทชตัดกาํลังตามจดุตางๆ 50 จดุ จะใชกญุแจ
ท้ังสิ้น 100 ตัว

 นาํกญุแจท่ีทํา Lockout ท้ัง 100 ตัวไป
ใสไวในกลองท่ีใชเปน Security Lock System

 ใชกุญแจล็อคสวนตัวของพนักงานท้ัง
20 คน (รวมของตัวแทนพนกังานดวย) ทําการ

มีความเสีย่งท่ีคนงานจะไดรับอันตรายอันเนือ่ง
มาจากเคร่ืองจักร เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีปด
การทํางานไปแลวทํางานข้ึนมาใหมโดยไมคาดคิด

ท้ังนี้ ตองกําหนดวิธีการและข้ันตอนใน
การ Lockout ท้ังหมด รวมถงึ ผูจะทําหนาท่ีปลด
ล็อคในกรณฉุีกเฉินไวเปนลายลักษณอักษร โดย
ใหถอืเปนเอกสารสาํคัญในสารบบของงานความ
ปลอดภัย และแจกจายใหพนักงานซอมบํารุง
รับทราบโดยท่ัวกัน

ล็อคกลอง Security Lock System อีกชั้นหนึ่ง
 รวมกุญแจท่ีตองใชในการทํา Group

Lockout ในคร้ังนี้ 100+20 = 120 ตัว
เนือ่งจากตามขอบงัคับของ Occupational

Health and Safety Regulation Part 10 ไมได
ระบุวาจะตองเก็บกุญแจ Lockout ท้ังหมดไวใน
กลองเดียวกนั อาจแยกเปน 2 กลองๆ ละ 50 ตัว
ท้ังนี ้แตละกลอง Security Lock System จะตอง
มีกญุแจสวนตัวของตัวแทนพนกังานสองคนติดไว
ท้ังคู ดังนั้นจึงตองเพิ่มกุญแจข้ึนมาอีก 2 ตัว
รวมกุญแจท่ีตองใชท้ังหมด 122 ตัว

ความรบัผดิชอบในการทํา Lockout
 ความรับผิดชอบของนายจาง
นายจางจะตองจัดใหมีการทํา Lockout

ระหวางมีการทํางานซอมบาํรุงหรืองานอ่ืนใดซึง่

สิง่สาํคัญท่ีนายจางตองจดัหาใหพนกังาน
ไดแก กญุแจ ตัวล็อคและอุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
สําหรับกญุแจหรือตัวล็อคตองมอบใหพนักงาน
ซอมบํารุงเก็บไวใชสวนตัวเปน “ล็อคสวนตัว”
(Personal Lock) เจาของหรือผูไดรับมอบหมาย
อยางเปนทางการ (หัวหนางานหรือผูจัดการ)
เทานัน้จะเปนผูปลดล็อค (หามใชกญุแจหรือตัว
ล็อคท่ีใชรวมกับงานอ่ืนๆ นํามาเปน Personal
Lock) ท้ังนี้ ล็อคสวนตัวจะตองทําเคร่ืองหมาย
ระบุเจาของท้ังท่ีตัวล็อคและลูกกุญแจไขล็อค
สามารถทําไดท้ังการสลักชือ่ลงบนตัวกญุแจและ
ลูกกญุแจเปนการถาวร หรือการติดปายระบชุือ่
ตําแหนงของเจาของผกูติดไว และหามไมใหถอด
ออกตลอดเวลาท่ีครอบครองในฐานะพนักงาน
ของบริษทั แตจะตองมีการเรียกคืนทันทีเม่ือพน

13SAFET Y LIFE



สภาพการเปนพนักงานไปแลว
นอกจากนี ้นายจางตองจดัใหมีการอบรม

เพื่อใหพนักงานและหัวหนางานมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ Lockout อยางถองแท
พรอมฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหพนักงานเกิดทักษะ
สามารถทํา Lockout ไดถูกตองและครบถวน

ขอกาํหนดในการทํา Lockout ใหนายจาง
นาํไปใชบงัคับกบัผูรับเหมาภายนอกทุกรายท่ีเขา
มาทําการซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรในบริษทัเพือ่เปน
การรับประกนัวา งานซอมบาํรุงหรืองานอ่ืนๆ ท่ี
มีลักษณะใกลเคียงกนัซึง่ทําข้ึนในบริษทัทุกคร้ัง
ไดมีการทํา Lockout อยางถกูตองและครบถวน

 ความรับผดิชอบของพนักงาน
พนักงานผูทําการซอมบํารุงแตละคนจะ

ตองเปนผูรับผิดชอบในการทํา Lockout ต้ังแต
เร่ิมตนจนกระท่ังเสร็จสิน้ภารกจิโดยใชล็อคสวนตัว
ซึ่งจะตองล็อคและปลดล็อคดวยตัวเองเทานั้น
ยกเวนมีเหตุฉุกเฉิน หัวหนางาน หรือผูจัดการ
หรือผูไดรับการมอบหมายอยางเปนทางการจะ
เปนผูปลดล็อคของพนกังานคนใดคนหนึง่

กรณีมีการทํา Group Lockout ไมวาจะ
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนพนักงานหรือไม
ตองใชล็อคสวนตัวทําการล็อคท่ีกลอง Security
Lock System รวมกับพนกังานคนอ่ืนท้ังหมดท่ี
ทํางานบริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรและปลด
ล็อคดังกลาวดวยตัวเองหลังเสร็จสิน้ภารกจิ

พนกังานจะตองเกบ็ลูกกญุแจไขล็อคสวน
ตัวไมวาจะเปนล็อคทําไวท่ีสวิทชตัดพลังงานหรือ
ท่ี Security Lock System ไวกับตัวตลอดเวลา
ขณะปฏิบติังานบริการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ

ท่ีกลาวไปแลวท้ังหมด เปนสาระสําคัญ
ของการทํา Lockout ท่ีปรากฏท้ังในขอบังคับ
ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งไมไดมีความ
แตกตางกนันักท้ังในเร่ืองหลักการ วิธกีาร และ
กระบวนการ แตสําหรับขอบังคับของสหรัฐ
อเมริกา (OSHA 29 CFR Part 1910.147) มีขอ
กําหนดเฉพาะตัวในหลายประเด็น สวนท่ี มี
ความสําคัญและควรทราบไว ไดแก

 สขีองตัวกญุแจหรือตัวล็อค
สขีองกญุแจ (ท้ังแมกญุแจและลูกกญุแจ)

หรือตัวล็อคชนิดตางๆ จะกําหนดใหคูกับสาขา
ชางท่ีเขามาทํางาน ดังตอไปนี้

 สีน้ําตาล : ชางสีและชางไม
 สีน้ําเงิน : ชางไฟฟา

 สีแดง : ชางทํางานท่ัวไป
 สีดํา : ชางทําความเย็น
 สีเขียว : ชางซอมบํารุง
 สีทอง : ชางประกอบ
 การแขวนปายท่ีอุปกรณตัดพลังงาน

ของเคร่ืองจักร (Tagout) ปายท่ีใชจะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้

 ขนาด 5.5 นิ้ว X 3 นิ้ว
 ทําดวยวัสดุตามท่ีกําหนดในขอบังคับ

OSHA 29 CFR Part 1910.147 และจะตอง
สามารถนํากลับมาใชใหมได (Reusable)

 ดานหนาพมิพขอความ “DANGER DO
NOT OPERATE” ชื่อคนทําการล็อคพรอมเบอร
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได วันเวลาท่ีการล็อค
ดานหลังพิมพขอความ “This Energy Source
Has Been Locked Out” และมีท่ีวางสําหรับ
บันทึกขอความสําคัญเกี่ยวกับการทํา Lockout

กรณีอุปกรณตัดพลังงานของเคร่ืองจักร
ไมสามารถทํา Lockout ได ใหทํา Tagout (ปด
การทาํงานของเครือ่งจกัรหรอืปดระบบควบคมุการ
จายพลังงานแลวแขวนปาย Tagout ในตําแหนง
ท่ีมองเห็นไดชัดเจน)

 การทํา Tag-on สวิทชอุปกรณจาย
พลังงานใชในเหตุฉุกเฉิน

Tag-on เปนการปองกันไมใหมีการตัด
พลังงานท่ีจายใหอุปกรณใชในกรณฉุีกเฉิน เชน
เคร่ืองสูบน้ํา ไฟสองสวาง ระบบทําความเย็น
ฯลฯ ดวยความพล้ังเผลอหรือเขาใจผดิเนือ่งจาก
อยูบนแผงควบคุมเดียวกนักบัสวิทชจะทําการล็อค
โดยใชวิธปีดปายท่ีสวิทชอุปกรณฉุกเฉินใหเห็น
ชดัเจน มีขอความระบวุาเปนสวิทชจายพลังงาน
สาํหรับอุปกรณฉุกเฉินและ “หามตดัไฟ” ยกเวน
เปนคําสั่งของผูบญัชาการสถานการณฉุกเฉิน!
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