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Source: OSHA 3120 Edition 2002 (Revised), Control of Hazardous Energy Lockout/Tagout

Lockout/Tagout เปนมาตรการหนึ่งใน
การควบคุมพลังงานทีเ่ ปนอันตราย เชน กระแส
ไฟฟา แรงกล แรงดันอากาศ แกส ไฮโดรลิก ฯลฯ
โดยหมายถึง กระบวนการปฏิบัติเฉพาะกิจเพื่อ
ปองกันลูกจางจากการเกิดขึน้ ของพลังงานตางๆ
ทีไ่ มไดคาดคิดหรือการเดินเครือ่ งของเครือ่ งจักร
และอุปกรณ หรือปลอยพลังงานทีเ่ ปนอันตราย
ทําใหลูกจางไดรับบาดเจ็บ เชน ไฟฟาดูด สวน
เคลื่ อนไหวของเครื่ องจั ก รชนหรื อ กระแทก
แรงดันอากาศพุงใสรางกาย ไฮโดรลิกบีบหรือ
อัดรางกายหรืออวัยวะสําคัญ ฯลฯ ระหวางการ
ดําเนินงานบริการหรือซอมบํารุง ทั้งนี้ กอนจะ
ปฏิบัติงาน จําเปนตองปดเครื่องและปลดสาย
เชือ่ มตอกับแหลงพลังงานในสวนทีเ่ กีย่ วของกับ
การทํางานโดยลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายสามารถ
ล็อค (Lock) หรือแขวนปาย (Tag) อุปกรณทตี่ ดั
พลังงานปอนเครื่องจักรหรืออุปกรณ อยางใด
อยางหนึง่ เพือ่ ปองกันการปลอยพลังงานทีเ่ ปน
อันตรายและดําเนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ใหมนั่ ใจ
วาพลังงานไดถูกตัดออกอยางสมบูรณแลว
กรณีมีแนวโนมจะมีการปลอยหลังงานที่

หลงเหลืออยู หรือการสะสมพลังงานทีค่ า งอยูจ น
ถึงมีระดับจะเปนอันตราย นายจางตองแนใจวา
ลูกจางไดดําเนินงานตามขั้ นตอนเพื่ อปองกัน
การบาดเจ็บจากการปลอยพลังงานดังกลาว
การล็อคเครื่องที่ปด (Lockout) ทําให
เครื่องจักรหรืออุปกรณอยูในสถานะ “ปดการ
ทํางาน” จนกวาจะมีเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
จึงมีความปลอดภัยต อผู ปฏิบัติงาน เปนการ
ปกปองโดยปองกันไมใหเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ
มีการทํางานและปลอยพลังงานออกมาได เนือ่ ง
จากถูกยึดเหนีย่ วไมใหเกิดการสตารท หรือเปด
เครื่อง อีกทั้งไมมีใครสามารถปลดออกได หาก
ไมมีกุญแจหรือกลไกปลดล็อคอื่นๆ หรือใชวิธี

ผิดปกติ เชน กุญแจผี เครือ่ งตัดกุญแจ ใน
ทางตรงกันขาม การแขวนปาย (Tagout) เปน
เครื่ องมื อที่ ลู กจ างผู ได รั บมอบหมายติ ดไว ที่
เครื่องจักรซึง่ ปดการทํางานไปแลวเพือ่ เตือนให
ลูกจางคนอืน่ ไมใหดาํ เนินการเปดเครือ่ งจักรใน
ขณะที่เขาหรือเธอยังตรวจสอบหรือซอมบํารุง
เครือ่ งนัน้ อยู อยางไรก็ดี ดวยเหตุทปี่ า ยสามารถ
หลุดออก (ดวยตัวเอง) ไดงา ย จึงใหการปกปอง
นอยกวาการล็อค
การทํา Lockout/Tagout จะตองคํานึง
มาตรฐานเปนสําคัญ
เนือ่ งจากลูกจางมีแนวโนมไดรบั บาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตขณะบริการหรือซอมบํารุง
เครือ่ งจักร หากเครือ่ งจักรนัน้ สตารท เดินเครือ่ ง
หรือปลอยพลังงานตกคางออกมาโดยไมคาดคิด
มาตรฐานการทํางานของสํานักบริหารความปลอดภัย
และสุขภาพในการทํางานแหงชาติ กระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ (OSHA CFR 29 1910.147)
กําหนดขั้ นตอนปฏิบัติสําหรับนายจางในการ
ปองกันอุบติ เหตุเกีย่ วของพลังงานทีเ่ ปนอันตราย
มาตรฐานดังกลาวไดระบุวธิ กี ารและขัน้ ตอนขัน้
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สําคัญในการหยุดการทํางานของเครือ่ งจักร
และ ปองกันไมใหมีการปลอยพลังงาน
มาตรฐานหรือขอบังคับ OSHA CFR 29
1910.147 ใชควบคุมพลังงานที่เปนอันตราย
เมือ่ ลูกจางปฏิบตั งิ านบริหารหรือซอมบํารุง เชน
กอสราง ติดตั้ง ปรับแตง ตรวจสอบ ดัดแปลง
และซ อมบํารุ ง เครื่ องจั ก รหรื ออุ ป กรณ การ
ปฏิบตั งิ านรวมถึงการเปลีย่ นถายน้าํ มันหลอลืน่
การทําความสะอาด การปลดสิ่งกีดขวาง และ
การปรับเครื่องซึ่งลูกจางอาจสัมผัสกับพลังงาน
ที่เปนอันตรายอันตราย
หากการบริการหรือซอมบํารุงนัน้ เปนสวน
หนึง่ ของงานในกระบวนการผลิตทัว่ ไป ลูกจางที่
ปฏิบตั ิงานอาจสัมผัสอันตรายที่ไมเกี่ยวของกับ

งานผลิตตามปกติ และถึงแมวาเครื่องจักจะมี
การด (Guarding) ปองกันตาม Subpart O of 29
CFR 1910 ครอบคลุมงานผลิตทัง้ หมด ลูกจาง
ที่บริการและซอมบํารุงระหวางการปฏิบัติงาน
ผลิ ตตามปกติจะต องดําเนิ นการตามขนตอน
Lockout/Tagout ในกรณีตอไปนี้
 พวกเขาถอดออกหรือเลี่ยงการใชงาน
การดเครือ่ งจักรหรืออุปกรณความปลอดภัยอืน่ ๆ
 นําตัวหรือสวนของรางกายเขาใกลจุด
ปฏิบตั ิงานของเครื่องจักร หรือ
 นําตั วหรื อส วนของร างกายเข าไปใน
พื้ นที่ อันตรายซึ่ งเกี่ ยวข องกับการทํางานของ
เครือ่ งจักร

การทํางานเกีย่ วกับเปลีย่ นหรือปรับเทียบ
เครือ่ งมือเล็กนอย หรืองานบริการเล็กนอยทีท่ าํ
เปนประจํา ทําซ้ําและเปนสวนหนึ่งของการใช
เครื่องจักร การผลิต และปฏิบัติงานขณะมีการ
ผลิตตามปกติ ไมอยูในขายที่ตองทํา Lockout/
Tagout อยางไรก็ดี ขอยกเวนนี้ขอบเขตจํากัด
นัน่ คือ ขอยกเวนนีจ้ ะใชเมือ่ พิจารณาแลววาการ
ปดเครื่องจักรจะมีผลกระทบตอการผลิตอยาง
รายแรงและนายจางมีมาตรการอื่นที่มั่นใจได
ในประสิทธิภาพปองกันอันตรายมาใชทดแทน
เมื่อใดก็ตามที่มีการใชมาตรฐานตองมี
การปดเครือ่ งจักรและถอดการเชือ่ มตอกับแหลง
พลังงานทัง้ หมด จากนัน้ ใชอปุ กรณลอ็ ค (Lock-

out) หรือแขวนปาย (Tagout) กับอุปกรณที่ใช
ปดเครือ่ งจักร เชน สวิทช วาลว คันบังคับ ตัวตัด
กระแสไฟ ฯลฯ ลูกจางที่ไดรับมอบหมายตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใหแนใจวา เขาหรือเธอ
สามารถปดเครื่องจักรไดอยางสมบูรณ เมื่อพบ
วามีพลังงานตกคางหรือหลงเหลืออยู ลูกจางผู
ไดรบั มอบหมายดังกลาวนีต้ อ งทําใหหมดไปเพือ่
ความปลอดภัย หากมีความเปนไปไดที่จะเกิด
การสะสมของพลังงานที่เหลือจนถึงระดับเปน
อันตราย นายจางตองแนใจวา ลูกจางที่ปฏิบัติ
งานไดทาํ ตามขัน้ ตอนในการตรวจหาการสะสม
ใหมนนั้ ใหพบกอนทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณจนทําใหเกิด
การบาดเจ็บ
การปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน
OSHA
ขอกําหนดมาตรฐาน OSHA เปนมาตรการ
ขั้นต่ําในการควบคุมพลังงานอันตราย โดยได
ระบุใหนายจางจัดทําแผนงานควบคุมพลังงาน
อันตรายเพื่อใหแนใจวาลูกคาไดปดเครื่องและ
ปลดการเชือ่ มตอกับแหลงพลังงานทําใหทาํ งาน
ไมไดเรียบรอยแลวกอนบริการหรือซอมบํารุง
ในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของแผนงานควบคุม
พลังงานอันตราย นายจางตองทําดังนี้
 จั ดทํากระบวนการควบคุ มพลั ง งาน
โดยถอดการเชือ่ มตอกับแหลงพลังงานออกจากตัว
เครื่องจักรและติดอุปกรณล็อค (Lockout) หรือ
แขวนปาย (Tagout) เขากับอุปกรณตดั พลังงาน
เพือ่ ปองกันการเครือ่ งจักรกลับมาทํางานใหมอกี
ครัง้ โดยไมคาดคิด ถาทําได กระบวนการควบคุม
พลังงานอันตรายดังกลาวควรระบุถงึ ความเปนไป
ไดในการเกิดการสะสมของพลังงานทีต่ กคาง
 ฝกอบรมลูกจางเกีย
่ วกับแผนงานควบคุม
พลังงานอันตราย รวมถึงการใชงานและการปด
อุปกรณควบคุมพลังงานอยางปลอดภัย และ
 ตรวจสอบและประเมิ น แผนงานเป น
ระยะ (อยางนอยปละครัง้ ) เพื่อใหมั่นใจวาเปน
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แผนงานทีเ่ มือ่ ทําตามแลวยังใหประสิทธิภาพใน
การปองกันลูกจางไมใหสมั ผัสพลังงานอันตรายได
หากนายจางใชวิธีแขวนปาย (Tagout)
กับเครือ่ งจักรทีส่ ามารถใชวธิ ลี อ็ ค (Lockout) ได
จะตองมาตรการเสริมเพื่อใหการแขวนปายนั้น
มี ความปลอดภั ยเที ยบเท ากั บ การล็ อค ด วย
ขอบขายที่กวางขวางและยืดหยุนของมาตรานี้
นายจางสามารถนําไปปรับใชใหเขากับสภาพการ
ทํางาน และลักษณะหรือชนิดของเครือ่ งจักรทีม่ ี
ใชงานในของสถานประกอบกิจการของตัวเองได
เพื่ อปองกันอันตรายที่ เกิดกั บลูกจางที่ เขาไป
บริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักร
ขอยกเวนการควบคุมพลังงานอันตราย
สําหรับอุตสาหกรรมทัว่ ไป
ขอบังคับ OSHA CFR 29 1910.147 ไม
ครอบคลุมถึงงานเกษตรกรรม งานกอสราง งาน
อุตสาหกรรมทะเล การขุดเจาะน้ํามันและแกส
และสําหรับงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป สภาพการณ
และเงือ่ นไขการทํางานตอไปนีก้ ไ็ ดรบั การยกเวน
เชนเดียวกัน
 เมื่อการความเปนไปไดในการสัมผัส
พลังงานอันตรายถูกควบคุมไวหมดแลวโดยการ
ปดแผงควบคุมที่ปอนกระแสไฟฟาไปยังสวิทช
เครือ่ งจักรหรืออุปกรณทลี่ กู จางจะทําการบริการ
หรือซอมบํารุง ขอยกเวนใหใชเฉพาะเครือ่ งที่ใช
พลังงานไฟฟาเทานั้ น และใหรวมถึงอุปกรณ
มือถือ สายไฟ และปลัก๊ ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือ่ งจักร
และอุปกรณดวย
 ลูกจางไดตอทอแยกสงของไหลเบี่ยง
ไปทิ ศทางอื่ นเพื่ อให ยังคงมี การไหลต อเนื่ อง
(Hot-Tap) สําหรับทอมีแรงดันทีใ่ ชสง แกส ไอน้าํ
น้ํา หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งนายจางแสดง
ใหเห็นวา
 เป น เรื่ องจํ าเป น ที่ จ ะต องมี พ ลั ง งาน
ปอนเขาเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางตอเนื่อง



ไมสามารถหยุดการทํางานของเครือ่ งจักร

ได และ
ลู ก จ างทําตามขั้ นตอนตามเอกสาร
และใชเครือ่ งมือพิเศษทีส่ ามารถรับรองประสิทธิภาพ
การปองกันได
 ลูกจางปฏิบัตง
ิ านเกี่ยวกับการเปลีย่ น
หรือปรับเทียบเครื่องมือเล็กนอย หรือบริการ
เล็กนอยทีท่ าํ เปนประจํา ทําซ้าํ และเปนสวนหนึง่
ของการใชเครื่ องจักรการผลิตและปฏิบัติงาน
ขณะมีการผลิตตามปกติ กรณีนี้ นายจางตองมี
มาตรการอืน่ ทีม่ นั่ ใจไดในประสิทธิภาพปองกัน
อันตรายมาใชทดแทน


การเขียนแผนควบคุมพลังงานอันตราย
นายจางตองจัดทําแผนควบคุมพลังงาน
อันตรายเปนลายลักษณอกั ษร โดยแผนงานตอง
อธิบายวาลูกจางจะตองรูและจะตองทําอะไรใน
การปองกันพลังงานอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะบริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักร
หากสถานประกอบกิจการมีเครื่องจักร
ชนิดเดียวกันหลายเครื่ องใชงาน สามารถใช
กระบวนการเดียวควบคุมพลังงานอันตรายได
ตัวอยาง เครื่ องจักรลักษณะคลายกัน

(เปนประเภทเดียวและมีพลังงานเทากัน) ซึงมี
อุปกรณควบคุมพลังงานไมแตกตางกันสามารถ
ใชกระบวนการปองกันเดียวกันได
ในกรณีมเี ครือ่ งจักรหลากหลายประเภท
ที่มีการควบคุมพลังงานแตกตางกัน นายจาง
ตองจัดทํากระบวนการควบคุมพลังงานแยกตาม
ประเภทของเครือ่ งจักร แหลงพลังงาน การเชือ่ ม
ตอหรือขัน้ ตอนการควบคุมเพือ่ ใหลกู จางปฏิบตั ิ
ตามในการหยุดการทํางานของเครือ่ งจักรอยาง
ปลอดภัย
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4. ใชอุปกรณ Lockout หรือ Tagout กับ
เครื่องจักรทีป่ ลดพลังงานออกหมดแลว
5. ปลดปลอย เคลือ่ นยาย หรือใชวธิ กี าร
อื่นๆ เพื่อใหเครือ่ งจักรปลอดภัยจากพลังงานที่
เปนอันตรายซึง่ ยังตกคางหรือเก็บสํารองไว หาก
พบแนวโนมหรือความเปนไปไดจะเกิดการสะสม
พลังงานอันตรายเหลานัน้ ตองมีการตรวจสอบ
และยืนยันเปนระยะๆ วาไมมกี ารสะสมพลังงาน
จนถึงระดับอันตรายระหวางปฏิบัติงาน และ
6. ตรวจสอบและยืนยันสถานะ “ปลอด
พลังงาน” ของเครือ่ งจักรตลอดเวลาระหวางการ
บริการหรือซอมบํารุง
สิง่ ทีต่ อ งทํากอนปลด Lockout/Tagout
ออกจากเครือ่ งจักร
คนงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่ องจักรหรือ
อุปกรณ “ปลอดพลังงาน” อาจไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต หากมีการเคลื่ อนยายหรือปลด
อุปกรณ Lockout/Tagout ออกแลวเดินเครื่อง
ใหมโดยคนงานไมรตู วั ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ที่
คนงานตองเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎซึง่ กําหนด
ไววา “ผูต ดิ ตัง้ อุปกรณ Lockout/Tagout เทานัน้
จะเปนผูป ลดหรือยกเลิกอุปกรณเหลานี”้
กอนจะมีการยกเลิก Lockout/Tagout
ลูกจางทีท่ าํ งานบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักร
จะตองปฏิบตั ดิ งั นี้

กระบวนการควบคุมพลังงานตองกําหนด
ขอบขาย วัตถุประสงค การมอบหมาย การออก
กฎ และระบุเทคนิคการทํางานสําหรับใหลกู จาง
ใชในการควบคุ มแหล งพลังงานอันตรายเช น
เดียวกันกับมาตรการบังคับใชกฎระเบียบ ทัง้ นี้
กระบวนการควบคุมพลังงาน อยางนอยตองให
ขอมูลแกลกู จางดังตอไปนี้
 ขอมูลวิธีใชกระบวนการควบคุมพลังงาน

ขัน้ ตอนปฏิบตั เิ ฉพาะในการปดเครือ่ ง
ถอดการเชื่อมตอกับแหลงพลังงาน การปดกั้น
และการล็อค
 ขัน
้ ตอนปฏิบตั เิ ฉพาะในการวางมาตรการ
ความปลอดภั ย การถอด และการเปลี่ ยน
อุปกรณ Lockout/Tagout และการกําหนดผูร ับ
ผิดชอบอุปกรณ Lockout/Tagout และ
 ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เฉพาะการตรวจสอบ
เครื่องจักรเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของ
อุปกรณ Lockout/Tagout และมาตรการควบคุม


พลังงานอืน่ ๆ
สิง่ ทีต่ อ งทํากอนบริการหรือซอมบํารุง
เครือ่ งจักร
ก อนจะเริ่ ม ต น บริ ก ารหรื อซ อมบํารุ ง
เครือ่ งจักร ใหปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนตามทีน่ ายจาง
กําหนดไวในแผนงานควบคุมพลังงานดังตอไปนี้
1. เตรียมการปดเครื่องจักร
2. ปดเครื่องจักร
3. ปลดการเชื่อมตอระหวางเครื่องจักร
กับแหลงพลังงาน (ถอดปลั๊ก/ตัดเบรกเกอร)

ตรวจสอบเครือ่ งจักรและสวนประกอบ
ตางๆ เพือ่ ใหมั่นใจวาไดติดตั้งเรียบรอย ใชงาน
ไดดี รวมทั้งมีการนําสวนที่ไมตองการออกไป
จากพื้นที่ และ
2. ตรวจสอบเพือ่ ใหมนั่ ใจ คนงานทุกคน
อยูใ นตําแหนงปลอดภัยและหางจากเครือ่ งจักร
หลังจากยกเลิก Lockout/Tagout ไปแลว
กอนจะเปดเครื่องจักรใหกลับมาทํางานอีกครั้ง
นายจางตองมัน่ ใจวา ลูกจางทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ าน
บริการ/ซอมบํารุง รวมถึงบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่
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เดียวกันหรือเทียบเทา Lockout) เมื่อใดก็ตาม
ทีล่ กู จางทํางานเกีย่ วของกับการบริการหรือซอม
บํารุงเครือ่ งจักรซึง่ ลูกจางอาจสัมผัสกับพลังงาน
จากการสตารท เดินเครือ่ ง หรือปลอยพลังงานที่
เหลืออยูอ อกมาโดยไมคาดคิด
วิธีหลักในการปองกันพลังงานอันตราย
ระหวางบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักรคือการ
ใชอุปกรณตัดพลังงานออกจากเครื่องจักร เชน
ตัวตัดวงจรไฟฟาบังคับดวยมือ สวิทชตดั ไฟ วาลว
และตัวบล็อกนิรภัย สําหรับ Lockout ใชตัวล็อค

นั้นไดรับรูโดยทั่วกันแลววา Lockout/Tagout
ถูกยกเลิกและเครือ่ งจักรกําลังจะเปดทํางานใหม
อีกครัง้
กรณีเกิดขึ้นไดยาก เมื่อผูติดตั้งอุปกรณ
Lockout/Tagout ไมสามารถจะทําการยกเลิก
ดวยตัวเอง นายจางจะตองกําหนดตัวบุคคลให
ทําหนาทีแ่ ทนตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ตองและปลอดภัย
โดยนายจางตองเปนผูค วบคุมดูแลใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามขอบังคับ
เมื่อไหรที่ตองใช Lockout และจะทํา
อยางไร
นายจางตองจัดทําแผนงานการใชอปุ กรณ
Lockout (หรือ Tagout ทีใ่ หการปองกันในระดับ

หรือกุญแจล็อคอุปกรณตดั พลังงานในตําแหนง
ที่ ป ลอดภั ยป องกั นไม ให เครื่ องจั ก รกลั บ มา
ทํางานอีกครั้ ง ทั้ งนี้ Lockout ยั งกําหนดให
ลูกจางทําตามขั้ นตอนที่วางไวเพื่ อใหมั่นใจวา
เครือ่ งจักรจะไมทาํ งานจนกวาลูกจางคนเดียวกัน
กับคนที่ทาํ การล็อคอุปกรณตัดพลังงานจะเปน
ผูป ลดล็อค
อุปกรณตดั พลังงานทีส่ ามารถล็อคได
อุ ป กรณ ตั ดพลั ง งานของเครื่ องจั ก รที่
สามารถล็อคหรือทํา Lockout ได ตองมีลกั ษณะ
ตอไปนี้
 ออกแบบใหมบ
ี านพับหรือหวงสําหรับ
รอยกุญแจ คนงานสามารถติดกุญแจทําการล็อค

ได ตัวอยางเชน สวิทชตัดไฟที่สามารถล็อคได
 มีกลไกการล็อคสรางไวในตัว
 ตองสามารถใชอป
ุ กรณลอ็ คโดยไมถกู
ถอดออก สรางขึ้นใหม หรือเปลี่ยนใหม หรือ
ทําใหความสามารถในการควบคุมพลังงานหมดไป
อยางถาวร ตัวอยางเชน ตัวครอบวาลวทีล่ อ็ คได
ตัวครอบตัวตัดวงจรไฟฟา (เบรกเกอร)
จะทําอยางไร หากล็อคอุปกรณไมได
ในบางกรณีคนงานไมสามารถล็อคอุปกรณ
ตัดพลั งงานของเครื่ องจั กรได ทางเลือกก็ คือ
แขวนปายเตือน (Tagout) ตรงจุดใกลอุปกรณ
ตัดพลังงานมากที่สุดเทาที่จะทําไดซึ่งทําใหผูที่
เขามาในบริเวณนั้นสังเกตเห็นไดทันที ในสวน
อื่นๆ ใหทําตามมาตรฐานกําหนด ทั้งนี้ การ
แขวนปายจะทําใหกบั คนงานตืน่ ตัวและตระหนึก
ถึงอันตรายของการเดินเครือ่ งใหม โดยตองระบุ
วาคนงานตองไมเดินเครื่องจักรที่แขวนปายไว
จนกวาปายนัน้ จะถูกปลดออกไปตามกระบวนการ
ที่กําหนดขึ้นมา
ทางเลือกอืน่ ทีส่ ามารถทําได
หากเปนไปไดทสี่ ามารถล็อคอุปกรณตดั
พลังงานของเครือ่ งจักร นายจางตองใชอุปกรณ
ล็อค (Lockout) ยกเวน ไดจัดทํากระบวนการ
แขวนปาย (Tagout) ทีใ่ หการปกปองลูกจางใน
ระดับเดียวกับการล็อค
ในการจั ด ทํา กระบวนการแขวนป า ย
(Tagout) นายจางตองมีมาตรการเสริมเพือ่ เพิม่
ความสามารถในการปองกันอันตรายสูงขึน้ โดย
ตองมีอยางนอยที่สุดหนึ่งมาตรการเสริม อาทิ
ถอดชิน้ สวนอุปกรณตดั พลังงานออก สรางเครือ่ ง
กีดขวางสวิทชควบคุมไมใหเขาถึงไดงา ย ถอดคัน
บังคับวาลวเพื่ อลดโอกาสที่ จะมีการเปดวาลว
ปลอยพลังงานอันตรายออกมาขณะคนงานกําลัง
บริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักร
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การใช Tagout แทน Lockout
เมื่อไมสามารถล็อคอุปกรณตัดพลังงาน
ของเครื่ องจักรได นายจางต องดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนอุปกรณตัดพลังงานใหสามารถล็อคได
หรือเลือกใชวธิ แี ขวนปาย (Tagout) ไวทอี่ ปุ กรณ
ตัดพลังงาน เมื่อใดก็ตามที่นายจางสงใหมีการ
ซอมแซม ปรับปรุงหรือดัดแปลงเครื่ อง หรือ
ติดตั้ง หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม ตองแนใจวา
อุปกรณตัดพลังงานของเครือ่ งสามารถล็อคได
การแขวนปาย (Tagout) สามารถใชกับ
เครือ่ งจักรทีส่ ามารถล็อคไดเชนกัน หากนายจาง
จัดทําและพัฒนาแผนการใช Tagout ในแนวทาง
ทีจ่ ะทําใหมคี วามสามารถในการปองกันเทาเทียม
กับระบบการล็อค (Lockout System)
เมือ่ ใชระบบแขวนปาย (Tagout System)
นายจางตองกําหนดขัน้ ตอน ปฏิบตั ใิ นการแขวน
ปายทีถ่ กู ตองตามมาตรฐานและฝกอบรมลูกจาง
ใหเรียนรูถ งึ ขอจํากัดของ Tagout นอกเหนือจาก
การฝกการควบคุมอันตรายตามปกติ
ขอจํากัดของการแขวนปาย (Tagout)
การแขวนปายเปนการเตือนทีโ่ ดดเดน มี
การระบุชดั เจนวา มีการปดเครือ่ งจักรและหาม
เดินเครือ่ งจนกวาปายทีแ่ ขวนจะถูกปลดออกไป
ตามกระบวนการที่ไดจัดทําไว การแขวนปาย
เปนเพียงเครื่องมือการเตือนแตไมไดล็อคหรือ
ยึดเหนี่ยวอุปกรณตัดพลังงาน ดังนั้น ปายอาจ
สร างความไม มั่ นใจในด านความมั่ นคงและ
ความปลอดภัยได

ทั้งนี้ OSHA ใหคําแนะนําวา การล็อค
(Lockout) ใหความมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันมากกวาการแขวนปาย (Tagout)
ขอกําหนดการใช อุปกรณ Lockout/
Tagout
เมื่ อใดก็ตามที่ มีการใชงาน Lockout/
Tagout นายจางจะตองใชอปุ กรณเหลานีเ้ ทานัน้
เชื่ อมติ ดกั บอุ ปกรณ ตั ดพลั งงานเพื่ อควบคุ ม
พลังงานอันตราย
นายจ างจะต องจั ดหาอุ ป กรณ เหล านี้
(Lockout/Tagout) ใชตามวัตถุประสงคเดียวที่

ระบุไวในแผนงานควบคุมพลังงานอันตราย และ
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
 มีความคงทนตอสภาพสถานทีท
่ าํ งาน
ปายตองไมชาํ รุดหรือเสือ่ มสภาพจนอานไมออก
เมื่ อใชงานกับสภาพแวดลอมที่ เปนกรด ดาง
หรือ เปยกชื้น
 มีสี รูปราง ขนาด ตรงตามมาตรฐาน
กําหนด ปายตองตรงตามมาตรฐานทั้งในดาน
การพิมพและรูปแบบ ขอความบนปายตองอาน
งายและคนงานทั้งหมดเชาใจความหมาย โดย
ตองเตือนใหรบั รูถงึ อันตรายหากเครือ่ งกลับมา
ทํางาน พรอมคําแนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามที่
ชัดเจน เชน “หามติดเครือ่ ง” (“Do Not Start”)
“หามเปด” (“Do Not Open”) “หามปด” (“Do
Not Close”) “ห ามเดินเครื่ อง” (“Do Not
Energize”) หรือ "หามเครือ่ งจักรทํางาน” (“Do
Not Operate”)
 ตองมีความมั่นคง แนนหนา เพียงพอ
สําหรับปองกันการถูกถอดออกกอนกําหนดหรือ
โดยไมคาดคิด ลูกจางคนอืน่ จะปลดล็อคไดตอ ง
ใชแรงมากหรือดวยอุปกรณพเิ ศษ เชน เครือ่ งตัด
กุญแจ หรือเครือ่ งมือตัดโลหะอืน่ ๆ เทานัน้ วัสดุ
ทีผ่ กู ไวกบั ปาย ตองเปนวัสดุทนี่ าํ กลับมาใชใหม
ไมได มีล็อคในตัวและไมสามารถปลดออกได
การปลดวัสดุแขวนปายหรือตัวล็อคปายตองใช
แรงขัน้ ต่าํ 50 ปอนด การแขวนปายตองทําดวย
มือและอุปกรณที่ใชแขวนตองเปนสายไนลอน
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ชิ้นเดียว ผูกหรือทําในลักษณะเทียบเทาเพื่อให
สามารถทนทานตอสภาพแวดลอมและสภาพ
ของสถานที่ทาํ งาน
 ป ายจะต องระบุ ชื่ อลู ก จ างผู ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายใหเปนผูแขวนปายและปลดปาย
สิ่ งที่ ลู กจ า งต อ งรู เกี่ ยวกั บแผนงาน
Lockout/Tagout
การฝกอบรมตองมัน่ ใจวาสามารถทําให
ลูกจางเขาใจวัตถุประสงค องคประกอบ รวมทัง้
ขอจํากัดตางๆ ของแผนงานควบคุมพลังงาน
อันตราย นายจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรม
เน นถึ งความจําเป นที่ ต องระบุ ถึ งลู ก จ างผู ซึ่ ง
ไดรบั มอบหมายอยางเปนทางการ (Authorized
Employees) ลูกจางที่สงผลกระทบ (Affected
Employees) และลูกจางคนอืน่ (Other Employees)
ลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเปนทางการ
(Authorized Employees) คือลูกจางที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการ
ควบคุมพลั งงาน หรือผู ทําหนาที่ บริการหรือ
ซอมบํารุง ซึ่งจําเปนตองมีความรูและทักษะใน
การปฏิบตั ิ ใชงาน และถอดอุปกรณตดั พลังงาน
อยางปลอดภัย โดยตองรับการฝกอบรมในเรือ่ ง
ตอไปนี้ดวย
 ระบุแหลงพลังงานอันตราย
 ชนิ ด และขนาดของแหล ง พลั ง งาน
อันตรายในสถานที่ทํางาน และ
 ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน รวมถึง
วิธีการและมาตรการในการปลดพลังงาน และ
ควบคุมแหลงพลังงานเหลานั้น
ลู ก จ า งที่ ส ง ผลกระทบ (Affected
Employees) โดยทั่วไปคือผูควบคุมเครื่องจักร
หรือผูใชเครื่องจักร เปนลูกจางที่ใชเครื่องจักร
ที่เกี่ยวของหรืองานของพวกเขาอยูในพื้นที่ซึ่งมี
การบริการหรื อซ อมบํารุ งเครื่ องจักร ลูกจาง
เหลานีไ้ มไดบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักรหรือ
ไมไดเปนผูท าํ Lockout/Tagout แตพวกเขาตอง
มีความสามารถทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้
 ระบุชวงเวลาที่มีการใชระบบควบคุม
พลังงาน

เขาใจวัตถุประสงคของกระบวนการ และ
 เขาใจความสําคัญในการไมเขาไปยุง
เกีย่ วกับอุปกรณลอ็ ค (Lockout) หรือปายแขวน
(Tagout) และไม พยายามติ ดเครื่ องหรื อใช
เครื่องจักรที่ทําการล็อคหรือแขวนปาย
ลูกจางคนอืน่ (Other Employees) ไดแก
ลูกจางคนอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากที่กลาวไป
ขางตนซึง่ ทํางานหรืออาจจะทํางานในพืน้ ทีซ่ งึ่ มี
การจัดทํากระบวนการควบคุมพลังงานโดยจะ
ตองไดรับคําแนะนําเรื่องการควบคุมพลังงาน
และหามปลดล็อคหรือปายเตือน หรือพยายาม
ติดเครื่ อง เชื่ อมตอพลังงาน หรือปฏิบัติงาน
เครื่องจักร ฯลฯ
ชวงเวลาทีก่ ารฝกอบรมมีความสําคัญ
นายจางตองจัดใหมีกรฝกอบรมกอนทํา
การบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักร และตองมี
การฝกอบรบซ้ําตามความจําเปน นอกจากนี้
นายจางตองใหการรับรองวาการฝกอบรมทีจ่ ดั ให
กับลูกจางทั้ งหมดเปนไปตามมาตรฐาน และ
ในใบประกาศนียบัตรรับการองการผานการฝก
อบรมของลูกจางตองระบุชอื่ นามสกุลของลูกจาง
และวันที่ทําการฝกอบรม
นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมซ้ําแก
ลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเปนทางการและ
ลูกจางที่สงผลกระทบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของสิง่ ตอไปนี้
 การมอบหมายงาน
 เครือ
่ งจักร หรือกระบวนการผลิตทีเ่ กิด
อันตรายชนิดใหม หรือ
 กระบวนการควบคุมพลังงาน
การฝกอบรมซ้าํ ยังจําเปนตองจัดเปนระยะ


ตามผลการตรวจสอบ หรือเมือ่ นายจางมีเหตุผล
ทีเ่ ชือ่ ไดวา ยังมีจดุ ออนในกระบวนการเรียนรูข อง
ลูกจางหรือในขนตอนการควบคุมพลังงาน
การทดสอบและการตัง้ เครือ่ ง
ระหวางบริการ/ซอมบํารุงเครือ่ งจักรหรือ
อุปกรณ OSHA ยินยอมใหมีการปลดล็อคหรือ
ปายและเดินเครือ่ งเปนการชัว่ คราวในสถานการณ
พิเศษในชวงเวลาจํากัดเมื่อคนงานตองปฏิบัติ
งานทีต่ อ งมีการเดินเครือ่ งจักร เชน การทดสอบ
และตัง้ เครือ่ งจักร อุปกรณหรือสวนประกอบ โดย
นายจางตองจัดหาเครือ่ งปองกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในระหวางลูกจางกําลังทํางานขณะเครือ่ งจักรเชือ่ ม
ตอกับแหลงพลังงานอีกครัง้ ทัง้ นี้ กอนมีการเดิน
เครือ่ งมีขนั้ ตอนปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
 เก็บเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณตางๆ
ออกจากเครื่องจักร ใหหมด
 กันคนงานใหอยูห
 า งจากเครือ่ งจักร
 ปลดล็อคหรือปายตามขั้นตอนที่ระบุ
ไวตามมาตรฐาน
 เดินเครือ
่ งจักรเพือ่ ทําการทดสอบและ
ตัง้ เครือ่ งจักร
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ตัดพลังงานทุกระบบ ถอดการเชือ่ มตอ
ระหวางเครี่องจักรกับแหลงพลังงาน และกลับ
มาใชกระบวนการควบคุมพลังงานอีกครั้ง หาก
ตองการซอมบํารุงเครื่องจักรเพิม่ เติม
นายจางจัดทําแผนการควบคุมพลังงาน
เปนลายลักษณอักษรสําหรับใหลูกจางปฏิบัติ
ตามในกรณีการเดินเครือ่ งจักรใหมเปนสวนหนึง่
ของงานบริการและซอมบํารุง เนื่องจากอาจจะ
สัมผัสพลังงานอันตรายในชวงที่ มีการเปลี่ ยน
สถานะดังกลาว
การจางผูร บั เหมาชวงจากภายนอก
ในกรณีจา งผูร บั เหมาชวงจากภายนอกมา
บริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักร นายจางที่เปน
ผูร บั เหมาและบริษทั ผูว า จางตองใหขอ มูลทีเ่ ปน
ประโยชนซึ่งกันและกันในกระบวนการ Lockout/Tagout โดยนายจางผูรบั เหมาตองแนใจวา
ลู ก จ างของตั วเองเข าใจและทําตามแผนงาน
ควบคุมพลังงานของบริษทั ผูว า จางอยางเครงครัด
การบริการหรือซอมบํารุงเปนกลุม
หากการบริ ก ารหรื อซ อมบํารุ ง ทําโดย
กลุมคนงาน แผนก หรือหนวยงานที่มีคนงาน
หลายคน ตองใชกระบวนการควบคุมพลังงานที่
ใหความปลอดภัยแกคนงานทุกคนอยางเทาเทียม


เพื่อใหมั่นใจวา ลูกจางคุนเคยกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของตัวเองภายใตแนวทางและความ
ตอเนือ่ งของแผนควบคุมพลังงาน
ผูตรวจสอบผูซึ่งไดรับการมอบหมายแต
ไมเกี่ยวของกับกระบวนการควบคุมพลังงานจะ
ทําหนาที่ตรวจสอบและตองสามารถพิจารณา
ในประเด็นตอไปนี้
 ลูกจางที่ทําตามขั้นตอนกระบวนการ
ควบคุมพลังงาน
 ลู ก จ างที่ เกี่ ย วข อ งรู จั ก หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตัวเองภายในกระบวนการ และ
 กระบวนการมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับปองกันสิ่ งที่ ต องมีการเปลี่ ยนแปลงที่
จําเปน (ถามี)
สําหรับกระบวนการล็อค (Lockout) การ
ตรวจสอบเปนระยะตองรวมถึงการทบทวนหนาที่
ความรับผิดชอบของลูกจางทีไ่ ดรบั การมอบหมาย
ในกระบวนการควบคุมพลังงานซึ่ งตองมีการ
ตรวจสอบ สวนบริเวณที่มีการใชวิธีแขวนปาย
(Tagout) ผูต รวจสอบตองเพิม่ การดูแลลูกจางที่
สงผลกระทบซึง่ มีบทบาทสําคัญในการหลีกเลีย่ ง
การเดินเครือ่ งจักรโดยอุบตั ิเหตุหรือไมไดตั้งใจ
นอกจากนี้ นายจางตองออกใบรับรอง
การตรวจสอบเปนระยะที่ทําโดยผูตรวจสอบที่
ไดรับมอบหมาย โดยในใบรับรองดังกลาวตอง
ประกอบดวย
 เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณซึ่ง
มีการควบคุมพลังงาน
 วันที่ทําการตรวจสอบ
 ชือ่ ลูกจางทีม
่ สี ว นรวมในการตรวจสอบ และ
 ชื่อบุคคลที่ทําการตรวจสอบ

โดยให มี ก ารล็ อคหรื อการแขวนป ายส วนตั ว
คนงานแตละคนภายในกลุมตองควบคุมแหลง
พลั งงานอั นตรายในขณะที่ เขาหรื อเธอกําลั ง
บริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักรที่เปนไปตาม
มาตรฐานกําหนด ตองมีการควบคุมสวนบุคคล
โดยให ลู กจ างผู ได รั บมอบหมายแต ละคนติ ด
อุปกรณ Lockout/Tagout สวนตัวแลวนําไป
รวมกันเปนกลุ มแทนที่ จะใหหัวหนางานหรือ
บุคคลเปนคนทํากระบวนการควบคุมพลังงาน
การเปลีย่ นกะระหวางการบริการหรือ
ซอมบํารุงเครือ่ งจักร
นายจางตองแนใจวามีการล็อคหรือแขวน
ปายทีอ่ ปุ กรณตดั พลังงานเครือ่ งจักรอยางตอเนือ่ ง
โดยรวมถึ งช วงเวลาหมดกะเก าและมี ก ะใหม
เขามาซึ่ งตองมีการควบคุมพลังงานอยู ขณะมี
การเปลีย่ นกะทํางาน เมือ่ อุปกรณหรือปายแขวน
ยังอยูที่อุปกรณตัดพลังงานจากกะการทํางาน
กอนหนา ผูเขากะทํางานใหมจะตองมั่ นใจวา
เครื่ องจักรถูกตัดพลังงานไปและไมมีการเดิน
เครื่องใหม
การทบทวนกระบวนการ Lockout/
Tagout
ลูกจางจําเปนตองมีการทบทวนกระบวนการ
Lockout/Tagout อยางนอยปละครัง้ เพือ่ ใหมนั่ ใจ
วายังใหการปองกันคนงานที่เพียงพอ ในฐานะ
หลักการสําคัญในกระบวนการล็อค
ผู มีสวนรวมในการทบทวนแผนงาน นายจาง
ตองแกไขความบกพรองและความขาดแคลน เครื่องจักร (Lockout)
จะตองใช ล็อคสวนตั วเท านั้ น (Only
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานควบคุมพลังงานใน
Personal Locks)
รอบปที่ผานมา
ในการทํา Lockout ลูกจางทีเ่ ขาไปบริการ
เนือ้ หาสาระทีต่ อ งมีการทบทวน
การตรวจสอบเป นระยะมี จุ ดประสงค หรือซอมบํารุงเครือ่ งจักรจะใชอุปกรณล็อคของ
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ตัวเองทําการล็อคสวิทช ตัวตัด หรือวาลวซึ่ ง
เรียกรวมๆ วา “อุปกรณตัดพลังงาน” ที่ทําให
เครือ่ งจักรทีอ่ ยูใ นสถานะ “ปดการทํางาน” และ
ตองเก็บกุญแจคลายล็อคไวกบั ตัวเองตลอดเวลา
เจาของล็อค (หรือผูไ ดรบั มอบหมายใหทาํ หนาที่
แทน) เทานัน้ จะเปนคนปลดหรือคลายล็อคหลัง
จากเสร็จสิ้นภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
อุปกรณล็อคสวนตัวนี้ บุคคลอื่นที่ไมใช
เจาของ (หรือผูไ ดรบั มอบหมายใหทาํ หนาทีแ่ ทน
หรือซูเปอรไวเซอร) จะไมมลี กู กุญแจคลายล็อค
ในกรณีมีคนงานหลายคนเขาไปทํางานดวยกัน
ทุกคนตองมีอปุ กรณลอ็ คสวนตัวเพือ่ ล็อคสวิทช
ไวดว ยกันทัง้ หมด จะไมใชล็อครวมกัน (ล็อคตัว
เดียว) ในการทํา Lockout เพื่อใหมั่นใจวาจะ
ไมมีการปลดล็อคและเปดสวิทชใหเครื่องจักร
ทํางานโดยบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งอย างเด็ดขาด
หากงานยังไมเสร็จสมบูรณหรือยังมีคนอยู ใน
พื้นที่อันตราย
5 ขัน้ ตอนพื้นฐานในการทํา Lockout
ลําดับตอไปนี้ เปนขัน้ ตอนพืน้ ฐานในการ
ทํา “Lockout” ที่ สามารถประยุ ก ต ใช ได กั บ

เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณไดเกือบทุก
ชนิด ซึง่ พนักงานซอมบํารุง ติดตัง้ ตรวจสอบ ฯลฯ
จําเปนอยางยิ่งจะตองเรียนรู
1. ระบุเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ หรืออุปกรณ
ที่จําเปนตองทํา Lockout
2. ปดการทํางานของเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณ จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาสวน
เคลื่อนไหวไดทั้งหมดของเครื่องจักร เครื่องมือ
หรื ออุ ปกรณ ได หยุ ดสนิ ทแล ว ทั้ งนี้ การป ด
ระบบการทํางานดังกลาว จะตองไมกอใหเกิด
อันตรายแกพนักงานคนอืน่
3. ระบุอุปกรณตัดกําลัง (สวิทช ตัวตัด
วาลว ฯลฯ) ที่เชื่อมตอกับแตละแหลงพลังงาน
ของเครือ่ งจักร และทําการปดหรือตัดการทํางาน
ของอุปกรณเหลานั้นใหหมด
4. ใชอปุ กรณลอ็ คสวนตัวล็อคอุปกรณตดั

พลังงานซึ่งอยูในสถานะ “ปด” ทุกตัว และให
แนใจวาไดทําการล็อคในลักษณะที่ไมสามารถ
เปดอุปกรณตดั พลังงานเหลานัน้ ไมวา ในกรณีใดๆ
อยางแนนหนาแลว
5. ทําการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวาระบบ
Lockout ทีอ่ ปุ กรณตดั กําลังไดทาํ อยางครบถวน
และมีประสิทธิภาพวางใจได (สามารถทดสอบ
ดวยการทดลองเปดการทํางานของเครื่องจักร
หลัง Lockout ทัง้ นี้ กอนมีการทดสอบตองกันคน

งานทั้งหมดในบริเวณนั้นออกไปหางๆ เพื่อไม
ใหไดรบั อันตรายหากระบบ Lockout ไมทาํ งาน
หรือทํางานไมสมบูรณ ซึง่ การทดสอบดังกลาวนี้
ทําไดทั้ งแบบทีละจุดหรือแบบรวมหลายจุดที่
อยูใ กลเคียงกัน)
การ Lockout ระบบไฟฟา
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ หรืออุปกรณทใี่ ชกนั
ในสถานประกอบการทัว่ ไป สวนใหญใชกระแส
ไฟฟาเปนแหลงพลั งงาน แน นอนว าอุ ปกรณ
เหลานี้จะตองทําการตัดไฟและ Lockout ระบบ
ไฟฟากอนพนักงานจะเขาไปซอมบํารุงเครือ่ งจักร
เครื่ องมือ หรืออุปกรณที่ ใชกระแสไฟฟาเปน
แหล งพลั งงานซึ่ งในที่ นี้ จะขอเรี ยกรวมๆ ว า
“อุปกรณไฟฟา” ซึง่ โดยทัว่ ไปจะมี 2 ชนิด ไดแก
1. อุปกรณชนิดมีปลั๊กในตัว (Pluggedin Equipment) เปนอุปกรณที่รับกระแสไฟฟา
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ผานปลั๊กเสียบที่มีอยูในตัวเอง เมือ่ ไมไดใชงาน
สามารถถอดปลั๊กออกไดทันที
2. อุปกรณชนิดเชือ่ มตอถาวรหรือใชสาย
แรงสูง (Permanently Connected or Hard-Wired
Equipment) เปนอุปกรณที่เชื่อมตอโดยตรงกับ
ระบบจายกระแสไฟฟ าจากภายนอกเปนการ
ถาวร สวนใหญจะเปนเครือ่ งจักรขนาดใหญทใี่ ช
กําลังไฟฟามากเปนพิเศษ ใชสายตอขนาดใหญ
และมีตัวตัดกระแสไฟฟาเปนตัวควบคุมหลัก

ขัน้ ตอนการ Lockout อุปกรณไฟฟาชนิด
มีปลั๊กในตัว (Plugged-in Lockout)
 ระบุเครือ
่ งจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ
ที่จําเปนตองทํา Lockout
 ปดระบบการทํางานเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณ และตรวจสอบใหแนใจวาสวนที่มี
การเคลื่อนไหวไดหยุดสนิทแลว
 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
 ล็อคปลัก
๊ ทีถ่ อดออกจากเตาเสียบแลว
นัน้ ดวยอุปกรณลอ็ คสวนตัว ยกเวน หากปลัก๊ อยู
ใกลตวั ผูป ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถมองเห็นและควบคุม
ไดงาย ไมตองทํา Lockout
 ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของ Lockout
โดยการลองเปดสวิทชเครือ่ งจักร เครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ ถาไมทํางานแสดงวาระบบ Lockout
ทํางานสมบูรณแลว
หมายเหตุ กรณีไมไดทํา Lockout ปลั๊ก
อุปกรณไฟฟา หากพนักงานซอมบํารุงตองไปที่
อื่นขณะงานยังไมเสร็จ ควรทํา Lockout ปลั๊กไว
เพื่ อปองกันบุคคลอื่ นที่ เขามาในพื้ นที่ ทํางาน
เสี ยบปลั๊ กโดยไม ตั้ งใจซึ่ งอาจจะสงผลใหเกิ ด
อันตราย หรือทําใหงานซอมบํารุงที่ทําคางไว
เกิดความเสียหายรายแรงขึ้นมาได
ขัน้ ตอนการ Lockout อุปกรณไฟฟาชนิด
เชื่อมตอถาวร
 ระบุเครือ
่ งจักร เครือ่ งมือ หรืออุปกรณ
ที่จําเปนตองทํา Lockout
 ปดการทํางานของเครือ
่ งจักร เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณ และตองตรวจสอบใหแนใจวา สวน
ที่มีการเคลื่อนไหวไดหยุดสนิทแลว
 คนหาแหลงจายกระแสไฟฟา เมื่อพบ
แลว ใหตัดการเชื่อมตอระหวางเครื่องจักรกับ
แหลงจายกระแสไฟฟานั้น
 ใช อุ ป กรณ ล็ อคส วนตั วล็ อคอุ ปกรณ

ตัดพลังงานซึ่งไดตัดการเชื่อมตอกับแหลงจาย
กระแสไฟฟ าไปแล ว และเนื่ องจากส วนใหญ
อุปกรณตดั พลังงานติดตัง้ อยูภ ายในตูค อนโทรล
มีฝาครอบ การทํา Lockout ในที่นี้จึงหมายถึง
การล็อคหรือใสกุญแจที่ ฝาครอบดังกลาวเพื่อ
ปองกันไมใหบคุ ลอืน่ เปดฝาครอบแลวเปดสวิทช
อุปกรณตัดพลังงานของเครื่ องจักรขณะมีการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุง อยางไรก็ตาม หากสวิทช
อุปกรณตดั กําลังอยูใ กลตวั ผูป ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถ
มองเห็นและควบคุมไดงาย ไมจําเปนตองทํา
Lockout
หมายเหตุ ตูคอนโทรลซึ่งมีอุปกรณตัด
พลังงานของเครือ่ งจักรหลายตัวรวมอยูใ นตูเ ดียวกัน
จะตองทํา Lockout เฉพาะสวิทชตดั กระแสไฟฟา
ของเครือ่ งจักรทีจ่ ะทําการซอมบํารุงเทานัน้ และ
ตองไมล็อคฝาครอบตู เนื่องจากอาจมีชางซอม
บํารุงคนอื่นเขาไป Lockout สวิทชตัดพลงงาน
ของเครือ่ งจักรอืน่ ที่จะซอมหรือตรวจสอบดวย
การทดสอบประสิทธิภาพของ Lockout
ทําโดยการลองเปดสวิทชเครื่องจักร เครื่องมือ
หรืออุปกรณ ถาไมทํางาน แสดงวา Lockout
สมบูรณแลว อนึ่ง ในขั้นตอนนี้ ตองกันคนงาน
ใหอยูห า งจากพืน้ ทีท่ าํ งานเนือ่ งจากอาจเกิดเหตุ
ไมคาดฝนทําใหเปนอันตรายได
ความตอเนือ่ งของ Lockout
ตามหลักการแลว Lockout ตองมีความ
ตอเนือ่ ง กลาวคือ “ตอง Lockout จนกวางานจะ
เสร็จสิน้ อยางสมบูรณและไมมใี ครอยูใ นพืน้ ที่
อันตรายแลว” ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนกะการ
ทํางานและมีคนอืน่ เขามาทําแทนคนทํางานเดิม
แต Lockout จะตองมีตอ ไปโดยใชวธิ เี ปลีย่ นล็อค
ไปเปนของคนงานที่มาใหม (คนงานเดิมปลด
ล็อคของตัวเองออกไป แลวคนใหมเอาล็อคของ
ตัวเองมาทํา Lockout แทนที่)
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การทํา Lockout ระบบอินเตอรลอ็ ค
การทํา Lockout กับเครื่องจักรที่มีระบบ
Interlock เชน สายพานลําเลียง แทนลิฟต ฯลฯ
ตองมีการทดสอบ Lockout ภายใตเงือ่ นไขพิเศษ
โดยมีหลักการสําคัญดังนี้
 จะตองมั่นใจวา กระบวนการในระบบ
อินเตอรล็อคทั้งหมดไดปดการทํางานลงอยาง
สมบูรณและครบถวนแลว หรือ
 เพิ่มมาตรการที่เหมาะสม เชน วาจาง
ผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งอินเตอรลอ็ คมาใหคาํ ปรึกษา
ในการทํา Lockout ทั้งกระบวนการ
การทํา Lockout ระบบไฮดรอลิกหรือ
ระบบแรงดันอากาศ (Pneumatic System)
ระบบไฮดรอลิกหรือระบบแรงดันอากาศ
เปนแหลงพลังงานสําหรับใชในการดัน ดึง หรือ
ฉุดวัตถุมนี า้ํ หนักมากผานกระบอกสูบซึง่ สวนใหญ
ใชพลั งงานไฟฟาเข ามาช วยในการขับเคลื่ อน
ระบบ ทั้งนี้ การ Lockout มี 5 ขั้นตอน คือ
1. ระบุเครื่องจักร เครื่องมือกล อุปกรณ
ที่จะทําการ Lockout
2. ปดการทํางาน และใหมั่นใจวาสวนที่
เคลื่อนไหวไดหยุดสนิทแลว
3. คนหาแหลงจายพลังงาน เมือ่ พบแลว
ใหตัดการเชื่ อมตอระหวางแหลงจายพลังงาน
กับระบบโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
 ตั ด การเชื่ อมต อ ระหว า งแหล ง จ า ย
พลังงานไฟฟากับปมหรือคอมเพรสเซอร
 ปดวาลวทีป
่ ลอยแรงดันเขากระบอกสูบ
4. ใชตวั ล็อคสวนตัวล็อคสวิทชไฟฟาหรือ
วาลว และเพื่อใหแนใจวาสวนที่เคลื่อนไหวได
ของระบบ โดยเฉพาะแขนยกหรื อแผ นเลื่ อน
ปดเปดจะไมเคลื่อนทีเ่ นือ่ งจากมีแรงดันตกคาง
ในกระบอกสูบ ใหใชสลักหรือตัวบล็อคไปยึด
หรือขวางไว
5. ทดสอบประสิทธิภาพของ Lockout
ใหพิจารณาในสองประเด็น คือ
 จะตองไมมีกระแสไฟฟาเดินในระบบ
โดยเด็ดขาด ทดสอบโดยการเปดสวิทชทํางาน
ของเครือ่ งจักร
 แรงดั น ในระบบจะต อ งเหลื อ ศู น ย
ทดสอบโดยใชมาตรวัดความดันในระบบ หาก
ยังมีความดันหลงเหลืออยูตองไลออกใหหมด
การทํา Lockout แบบรวมหลายคน
(Multiple-person Lockout)
ดังทีก่ ลาวไปแลวตัง้ แตตน งานซอมบํารุง
เครื่องจักรนั้น บางครัง้ จะมีชางหลายคนเขามา

Multiple-person Lockout

ตัวใดตัวหนึ่งคาอยูในชองสอดบนแผง
ในการล็อคกุญแจ ชางคนแรกที่ทําการ
ล็อคจะตองเปนผูทดสอบประสิทธิภาพของการ
ล็อคพรอมตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่ งจักรจะไม
ทํางาน เมือ่ ชางแตละคนเสร็จงานของตัวเองและ
จะออกไปจากพื้นทีท่ ํางาน ตองไขกุญแจเฉพาะ
ของตัวเองออกไปเทานัน้ นัน่ หมายถึง หากยังมี
คนทํางานอยู เครื่องจักรจะคงสถานะ Lockout
ไวเชนเดิม และเมือ่ ชางคนสุดทายเสร็จงาน กอน
จะไขกุญแจของตัวเองออกไป ตองตรวจสอบให
แนใจกอนวาไมมีใครอยูในพื้นที่ทาํ งานนั้นแลว
ทั้งนี้ เพื่อใหการสตารทเครื่องใหม (Restart)
เปนไปอยางปลอดภัย

Lockout Hasp

รวมทํางานซึง่ ทุกคนตองใชอปุ กรณลอ็ คของตัวเอง
ล็อคไวทสี่ วิทช ตัวตัด วาลว ฯลฯ เสร็จแลวใหเก็บ
ลูกกุญแจหรือตัวคลายล็อคไวกับตัวเองตลอด
เวลาขณะปฏิบัติงาน และเพื่อความ สะดวก ใน
การล็ อคกุ ญแจหลายๆ ตัวรวมไว ที่ สวิทช ตั ด
พลังงานจุดเดียว ผูป ฏิบตั กิ าร Lockout สามารถ
ใช “แผงล็อคขาสับ” (Lockout Hasp) ซึง่ มีขาสับ
ปลายโคงพรอมแผงล็อคบานพับมีชองสอดงวง
กุญแจหลายชองเรียงแถวกันไป แผงล็อคขาสับ
ดังกลาวนี้ จะคลายออกไมได หากยังมีกุญแจ

การปลดล็อคในกรณีฉกุ เฉิน
ปกติแลว ผูจ ะปลดล็อคในระบบ Lockout
ตองเปนชางที่ทําการล็อคกอนจะเขาไปทํางาน
เทานัน้ แตหากเกิดเหตุฉกุ เฉินหรือมีเหตุจาํ เปน
ผูป ลดล็อคไดกค็ อื หัวหนางาน (ซูเปอรไวเซอร)
หรือผูจ ดั การทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเปนทางการ
การใหคนอืน่ ปลดล็อคแทนเจาของล็อค จะทําได
ในกรณีดังตอไปนี้เทานั้น
 ไดพยายามทุกวิถท
ี างแลวในการติดตอ
หรือตามตัวเจาของล็อคใหมาทําการปลดล็อค
แตไมสามารถทําได
 กอนปลดล็อค ตองแนใจวา เครือ
่ งจักร
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ Lockout ไวจะทํางาน
ไดอยางปลอดภัย
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Multiple-points Lockout

ทัง้ นี้ เมือ่ ทําการปลดล็อคในกรณีฉกุ เฉิน
ตามเงือ่ นไขดังกลาว หัวหนางาน ผูจ ดั การ หรือ
ชางซอมบํารุงที่เขากะตอไป ตองแจงใหเจาของ
ทราบว าล็ อคของเขาได ถู ก ปลดไปแล ว เพื่ อ
ปองกันไมใหเขาพยายามปลดล็อคของชางที่
ทํางานในกะตอจากเขาดวยความเขาใจผิด
ประการสําคัญคือ หลังจากปลดล็อคใน
กรณีฉกุ เฉิน จะตองมีการบันทึกในรายงานของ
ฝายความปลอดภัยไวดวย
การทํา Lockout แบบรวมหลายจุ ด
(Multiple-points Lockout)
ในกรณีตอ งทํา Lockout สวิทชหรือวาลว
หลายตัวในคราวเดียวกัน แทนที่จะทํา Lockout
สวิทชหรือวาลวทีละตัวซึ่งเสียเวลาและยากแก
การควบคุมสถานะ “ปด” ของอุปกรณ ใหทํา
Lockout สวิทชหรือวาลวหลายตัวดวยการล็อค
ที่จุดเดียว ดังนี้
 ใชสายคลอง (Cable) ทําจากวัสดุที่มี
ความแข็งแรงทนทานทําการสอดเขาไปในชอง
วางของสวิทชหรือวาลวที่จะ Lockout ทั้งหมด
 ใหปลายสายคลองดานหนึง่ อยูต
 รงจุด
กึ่งกลางระหวางสวิทชหรือวาลวสองตัว (หรือ
หลายตัว) ที่จะล็อค จากนั้นสอดเขาไปในรูของ
แผงตัวล็อคแลวติดกุญแจเพือ่ เปนการ Lockout
แบบรวมหลายจุดเขาดวยกัน ทั้งนี้ สายคลอง
ควรจะเปนแบบเสนกลม มีเสนผานศูนยกลาง
มากพอสมควรเพือ่ ใหการล็อคมีความแนนหนา
และมั่นคงมากขึ้น
กรณีมชี า งหลายคนเขาไปซอมบํารุงเครือ่ งจักร
ให เพิ่ มรู ที่ ป ลายสายเพื่ อให สามารถรั บ ล็ อค
สวนตัวของชางทัง้ หมดไดครบ
 หากมีการทํา Multiple-points Lockout
หลายแหงในพืน้ ทีท่ าํ งานจะตองใหความสําคัญ
และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอยางเครงครัดกับการทํา
Multiple points lockout ที่เครื่องจักร เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณที่จะทําการซอมบํารุงเปนพิเศษ

กําหนดให มี การแต งตั้ ง ตั วแทนของ
ชางทั้งหมดที่ทํางานในพื้นที่นั้นจํานวน 2 คน
เพื่ อใหเปนผู ใชล็อคสวนตัวทําการล็อคสวิทช
ตัวตัด หรือวาลวของอุปกรณตดั พลังงาน ทัง้ นี้ ผู
ไดรบั การแตงตัง้ เปนตัวแทนทําหนาที่ Lockout
ตองมีความรู มีประสบการณหรือผานการอบรม
ดานนี้มาแลว (อยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด)
 เมื่ อทําการล็ อคเรี ยบร อย ตั วแทนที่
ไดรบั มอบหมายทัง้ สองตองเก็บลูกกุญแจไขล็อค
ไวในที่ปกปดมิดชิดและปลอดภัย เชน กลอง
เหล็ก ลิ้นชัก เปนตน จากนั้นทําการล็อคหรือ
ซีลทีเ่ ก็บลูกกุญแจไวอกี ชัน้ หนึง่ กรณีเปนการซีล
โดยการปดผนึก การผูก การมัด ฯลฯ จะตองใช


การทํา Lockout แบบกลุ ม (Group
Lockout/Key-box Procedure)
ในกรณีทํางาน (บริการหรือซอมบํารุง
เครื่องจักร) เปนกลุมโดยมีชางจํานวนมากเขา
ไปทํางานในพื้ นที่ อันตราย แทนที่ จะใชวิธีให
ชางทุกคนทําการล็อคสวนตัวทีส่ วิทชตดั พลังงาน
ซึง่ อาจทําใหเสียเวลามาก ก็ใหทาํ Lockout แบบ
กลุมซึ่งสมัยกอนเรียกวา “กระบวนการกลอง
กุญแจ” (Key-box Procedure) หลักการ คือ
เขียนแผนระบุขั้นตอนการทํา Group Lockout
เปนลายลักษณอักษรแลวติดไวในพื้นที่ทํางาน
เพือ่ ใหทกุ คนไดรับทราบโดยทัว่ ไป สาระสําคัญ
ของแผน ไดแก

วัสดุทไี่ มสามารถทําลายไดงา ย (Positive Seal)
 ล็ อคหรื อซี ลที่ เก็ บลู ก กุ ญแจไว อีกชั้ น
หนึง่ เรียกวา Security Lock System โดยใชลอ็ ค
สวนตัวของพนักงานทัง้ หมดซึง่ ทํางานในจุดนัน้
(รวมของตัวแทนทัง้ สองคนดวย) ล็อคกลองหรือ
ลิน้ ชักบรรจุลูกกุญแจที่ Lockout สวิทชตดั กําลัง
เมือ่ เสร็จงานซอมบํารุง พนักงานแตละคนจะไข
ล็อคของตัวเองออกจาก Security Lock System
จนหมด คงเหลือไวแตของตัวแทนสองคน ทั้งนี้
เปนดุลยพินิจของพวกเขาวาจะปลด Security
Lock System ของตัวเองเพื่อนํากุญแจในกลอง
ออกไปปลดระบบ Lockout ทีส่ วิทชตดั กําลังเพือ่
ยกเลิกกระบวนการ Group lockout ตอนไหน

SAFET Y LIFE 12

เมือ่ ทําจนครบกระบวนการ ใหทงั้ สอง
คนเซ็นชือ่ กํากับใบแจงทํา Lockout ซึง่ มีรายการ
Checklist ระบุสว นประกอบของเครือ่ งจักรหรือ
อุปกรณทมี่ กี ารล็อคสวิทชตดั พลังงานรวมอยูด ว ย
กอนนําไปปดประกาศใหทุกคนในพื้นที่ทํางาน
รับทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ กลอง Security Lock System
ชาวอเมริกนั เรียก Lock Box หรือ Gang Lock Box
ตัวอยางการทํา Group Lockout
โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งจะทําการ
ซอมบํารุงเครือ่ งจักรขนาดใหญ มีชา งทํางาน 20
คน ตองทํา Lockout อุปกรณตัดกําลังจํานวน
50 จุด หากใหชา งใชลอ็ คสวนตัวทําการล็อคทุก
จุด ตองใชกุญแจหรือตัวล็อคถึง 1,000 ตัว ซึ่ง
เปนการสิน้ เปลืองและใชเวลามาก แตหากเลือก


ใชกระบวนการ Group Lockout จะใชกุญแจ
เพียง 120 ตัวเทานั้น นั่นคือ
 ตัวแทนพนักงาน 2 คน ใชกุญแจล็อค
สวิทชตดั กําลังตามจุดตางๆ 50 จุด จะใชกญ
ุ แจ
ทั้งสิ้น 100 ตัว
 นํากุญแจทีท
่ าํ Lockout ทัง้ 100 ตัวไป
ใสไวในกลองที่ใชเปน Security Lock System
 ใชกุญแจล็อคสวนตัวของพนักงานทั้ง
20 คน (รวมของตัวแทนพนักงานดวย) ทําการ

มีความเสีย่ งทีค่ นงานจะไดรับอันตรายอันเนือ่ ง
มาจากเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณที่ปด
การทํางานไปแลวทํางานขึน้ มาใหมโดยไมคาดคิด
ทั้งนี้ ตองกําหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การ Lockout ทัง้ หมด รวมถึง ผูจ ะทําหนาทีป่ ลด
ล็อคในกรณีฉกุ เฉินไวเปนลายลักษณอกั ษร โดย
ใหถอื เปนเอกสารสําคัญในสารบบของงานความ
ปลอดภัย และแจกจายใหพนักงานซอมบํารุง
รับทราบโดยทั่วกัน

ล็อคกลอง Security Lock System อีกชั้นหนึ่ง
รวมกุ ญแจที่ ต องใช ในการทํา Group
Lockout ในครั้งนี้ 100+20 = 120 ตัว
เนือ่ งจากตามขอบังคับของ Occupational
Health and Safety Regulation Part 10 ไมได
ระบุวาจะตองเก็บกุญแจ Lockout ทั้งหมดไวใน
กลองเดียวกัน อาจแยกเปน 2 กลองๆ ละ 50 ตัว
ทัง้ นี้ แตละกลอง Security Lock System จะตอง
มีกญ
ุ แจสวนตัวของตัวแทนพนักงานสองคนติดไว
ทั้งคู ดังนั้นจึงตองเพิ่มกุญแจขึ้นมาอีก 2 ตัว
รวมกุญแจที่ตองใชทั้งหมด 122 ตัว
ความรับผิดชอบในการทํา Lockout
 ความรับผิดชอบของนายจาง
นายจางจะตองจัดใหมีการทํา Lockout
ระหวางมีการทํางานซอมบํารุงหรืองานอืน่ ใดซึง่

สิง่ สําคัญทีน่ ายจางตองจัดหาใหพนักงาน
ไดแก กุญแจ ตัวล็อคและอุปกรณอนื่ ทีเ่ กี่ยวของ
สําหรับกุญแจหรือตัวล็อคตองมอบใหพนักงาน
ซอมบํารุงเก็บไวใชสวนตัวเปน “ล็อคสวนตัว”
(Personal Lock) เจาของหรือผูไ ดรบั มอบหมาย
อยางเปนทางการ (หัวหนางานหรือผูจัดการ)
เทานัน้ จะเปนผูป ลดล็อค (หามใชกญ
ุ แจหรือตัว
ล็อคที่ใชรวมกับงานอื่นๆ นํามาเปน Personal
Lock) ทั้งนี้ ล็อคสวนตัวจะตองทําเครื่องหมาย
ระบุเจาของทั้ งที่ ตัวล็อคและลู กกุญแจไขล็อค
สามารถทําไดทงั้ การสลักชือ่ ลงบนตัวกุญแจและ
ลูกกุญแจเปนการถาวร หรือการติดปายระบุชอื่
ตําแหนงของเจาของผูกติดไว และหามไมใหถอด
ออกตลอดเวลาที่ครอบครองในฐานะพนักงาน
ของบริษทั แตจะตองมีการเรียกคืนทันทีเมือ่ พน

SAFET Y LIFE 13

ความรับผิดชอบของพนักงาน
พนักงานผูทําการซอมบํารุงแตละคนจะ
ตองเปนผูรับผิดชอบในการทํา Lockout ตั้งแต
เริม่ ตนจนกระทัง่ เสร็จสิน้ ภารกิจโดยใชลอ็ คสวนตัว
ซึ่งจะตองล็อคและปลดล็อคดวยตัวเองเทานั้น
ยกเวนมีเหตุฉุกเฉิน หัวหนางาน หรือผูจัดการ
หรือผูไ ดรบั การมอบหมายอยางเปนทางการจะ
เปนผูป ลดล็อคของพนักงานคนใดคนหนึง่
กรณีมีการทํา Group Lockout ไมวาจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนพนักงานหรือไม
ตองใชล็อคสวนตัวทําการล็อคที่กลอง Security
Lock System รวมกับพนักงานคนอื่นทัง้ หมดที่
ทํางานบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักรและปลด
ล็อคดังกลาวดวยตัวเองหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
พนักงานจะตองเก็บลูกกุญแจไขล็อคสวน
ตัวไมวา จะเปนล็อคทําไวทสี่ วิทชตดั พลังงานหรือ
ที่ Security Lock System ไวกับตัวตลอดเวลา
ขณะปฏิบตั งิ านบริการหรือซอมบํารุงเครือ่ งจักร
เครื่องมือ หรืออุปกรณ
ที่กลาวไปแลวทั้งหมด เปนสาระสําคัญ
ของการทํา Lockout ที่ปรากฏทั้งในขอบังคับ
ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งไมไดมีความ
แตกตางกันนักทั้งในเรือ่ งหลักการ วิธกี าร และ
กระบวนการ แต สําหรั บข อบั งคั บของสหรั ฐ
อเมริกา (OSHA 29 CFR Part 1910.147) มีขอ
กําหนดเฉพาะตั วในหลายประเด็ น ส วนที่ มี
ความสําคัญและควรทราบไว ไดแก
 สีของตัวกุญแจหรือตัวล็อค
สีของกุญแจ (ทัง้ แมกญ
ุ แจและลูกกุญแจ)
หรือตัวล็อคชนิดตางๆ จะกําหนดใหคูกับสาขา
ชางที่เขามาทํางาน ดังตอไปนี้
 สีน้ําตาล : ชางสีและชางไม
 สีน้ําเงิน : ชางไฟฟา


สภาพการเปนพนักงานไปแลว
นอกจากนี้ นายจางตองจัดใหมกี ารอบรม
เพื่อใหพนักงานและหัวหนางานมีความรูความ
เข าใจเกี่ ยวกั บระบบ Lockout อย างถ องแท
พรอมฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหพนักงานเกิดทักษะ
สามารถทํา Lockout ไดถูกตองและครบถวน
ขอกําหนดในการทํา Lockout ใหนายจาง
นําไปใชบงั คับกับผูร บั เหมาภายนอกทุกรายทีเ่ ขา
มาทําการซอมบํารุงเครือ่ งจักรในบริษทั เพือ่ เปน
การรับประกันวา งานซอมบํารุงหรืองานอืน่ ๆ ที่
มีลกั ษณะใกลเคียงกันซึง่ ทําขึน้ ในบริษทั ทุกครัง้
ไดมีการทํา Lockout อยางถูกตองและครบถวน

สีแดง : ชางทํางานทั่วไป
 สีดํา : ชางทําความเย็น
 สีเขียว : ชางซอมบํารุง
 สีทอง : ชางประกอบ
 การแขวนปายที่ อุ ปกรณ ตัดพลัง งาน
ของเครื่ องจั กร (Tagout) ป ายที่ ใช จะต องมี
ลักษณะดังตอไปนี้
 ขนาด 5.5 นิ้ว X 3 นิ้ว
 ทําดวยวัสดุตามที่กําหนดในขอบังคับ
OSHA 29 CFR Part 1910.147 และจะตอง
สามารถนํากลับมาใชใหมได (Reusable)
 ดานหนาพิมพขอความ “DANGER DO
NOT OPERATE” ชื่อคนทําการล็อคพรอมเบอร
โทรศัพททสี่ ามารถติดตอได วันเวลาที่การล็อค
ดานหลังพิมพขอความ “This Energy Source
Has Been Locked Out” และมีที่วางสําหรับ
บันทึกขอความสําคัญเกี่ยวกับการทํา Lockout
กรณีอุปกรณตัดพลังงานของเครื่องจักร
ไมสามารถทํา Lockout ได ใหทํา Tagout (ปด
การทํางานของเครือ่ งจักรหรือปดระบบควบคุมการ
จายพลังงานแลวแขวนปาย Tagout ในตําแหนง
ที่มองเห็นไดชัดเจน)
 การทํา Tag-on สวิ ทช อุ ป กรณ จ าย
พลังงานใชในเหตุฉุกเฉิน
Tag-on เปนการปองกันไมใหมีการตัด
พลังงานทีจ่ า ยใหอปุ กรณใชในกรณีฉกุ เฉิน เชน
เครื่องสูบน้ํา ไฟสองสวาง ระบบทําความเย็น
ฯลฯ ดวยความพลัง้ เผลอหรือเขาใจผิดเนือ่ งจาก
อยูบ นแผงควบคุมเดียวกันกับสวิทชจะทําการล็อค
โดยใชวิธปี ดปายที่สวิทชอุปกรณฉุกเฉินใหเห็น
ชัดเจน มีขอ ความระบุวา เปนสวิทชจา ยพลังงาน
สําหรับอุปกรณฉกุ เฉินและ “หามตัดไฟ” ยกเวน
เปนคําสั่งของผูบ ญ
ั ชาการสถานการณฉกุ เฉิน!
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