
 

 
 

    
 
 
 
 
คําแนะนําในการใชแ้บบฟอรม์การประเมนิความเสีย่ง 

 

1. ประเมนิงานทีม่อียูท่ัง้หมด และระบถุงึอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน อนัตรายเหลา่นัน้จะถกูระบแุละ
กลา่วถงึแยกเป็นรายการ ๆ ในแบบฟอรม์ประเมนิความเสีย่ง 

2. เมือ่มกีารระบคุวามเป็นอันตราย โดยมพีืน้ฐานมาจากการรวมกันของ ความเป็นไปได ้และ ความรุนแรง/ผลของ
อันตราย คะแนนจากการประเมนิความเสีย่งจะถกูใสล่งในตารางการประเมนิความเสีย่ง “Risk Evaluation Matrix” ใน
หนา้สดุทา้ย  

ตัวอย่างเชน่ มคีวามเป็นไปได ้คอื “Unlikely” หมายความว่า ไม่น่าจะเป็นไปได ้และ ความรุนแรง/ผลของอันตราย คอื 
“Harmful” หมายความว่า มคีวามเป็นอันตรายปานกลาง ฉะนัน้ คะแนนรวมของความเสีย่งคอื “Moderate Risk” 

3. ดว้ยการกําหนดคะแนนการประเมนิความเสีย่งโดยใชต้ารางการประเมนิความเสีย่ง “Risk Evaluation Matrix” ในหนา้
สดุทา้ย จะไดค้ะแนนรวมของความเสีย่งซึง่เป็นตัวชีวั้ดระดับความเสีย่ง จากนัน้นําระดับความเสีย่งทีไ่ด ้ไปเทยีบใน
ตารางคําแนะนําในการปฏบัิตใินระดับความเสีย่งต่าง ๆ และหลังจากนัน้จงึจัดใหม้กีารวางแผนและดําเนนิการตามความ
เหมาะสมต่อไป 

4. ใชต้ัวอยา่งดา้นบน คอื คะแนนการประเมนิความเสีย่งกบั 4 (Moderate Risk) ตอ้งจัดใหม้กีารควบคมุดแูลที่
เหมาะสมกบัความเสีย่ง รวมถงึมกีารบนัทกึชือ่บคุคลผูซ้ ึง่ทําหนา้ทีค่วบคมุและวันทีเ่สร็จสิน้งาน ลงในแบบฟอรม์
ดว้ย 

5. เมือ่มกีารควบคุมแลว้ ความเสีย่งตอ้งมกีารทบทวนใหมโ่ดยการพจิารณาจากภาพรวม และใชต้ารางการประเมนิความ
เสีย่ง “Risk Evaluation Matrix” ในหนา้สดุทา้ยอกีครัง้ และควรจะตอ้งไดรั้บคะแนนความเสีย่งทีเ่หลอื   

6. หากความเสีย่งทีเ่หลอือยูใ่นการประเมนิอกีครัง้ คอื "ไมสํ่าคญั" หรอื "พอประมาณ" (คะแนน 1 และ 2) แสดงวา่
ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารควบคมุเพิม่เตมิ แตจ่ะตอ้งมกีารตรวจสอบงานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนที่
จําเป็นแลว้เทา่นัน้. 

7. อยา่งไรกต็าม หากผลการประเมนิความเสีย่งอกีครัง้ คอื "ปานกลาง" "สงู" หรอื "ยอมรับไมไ่ด"้ และใหค้ะแนน
มากกวา่ 2 หมายความวา่มาตรการการควบคมุทีใ่ชอ้ยูนั่น้ ไมเ่พยีงพอในการจัดการกบัอนัตราย  

ฉะนัน้ หา้มลดระดับความเสีย่งไปยงัระดับทีป่ลอดภยั แตต่อ้งใชก้ารควบคมุเพิม่เตมิ และปฏบิตัติาม ขัน้ตอนขอ้
ที ่4 และ ขอ้ที ่5 อกีครัง้ 

8. กระบวนการนีจ้ะดําเนนิไปจนกระทั่งความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ลดลงไปถงึระดับทีย่อมรับได ้(คะแนนเทา่กบั 1 และ 2) 

9. การกํากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพของงานทีจ่ะตอ้งดําเนนิการนัน้ มจํีาเป็นเพือ่ใหม้นัใจไดว้า่ ไมม่สี ิง่ใดซึง่
สามารถสง่ผลกระทบตอ่การประเมนิความเสีย่งทัง้หมด ซึง่การกระทําดังกลา่วจะเป็นการไมเ่หมาะสมสําหรับ
งาน. 

 
แบบฟอรม์นีใ้ชเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้ และหา้มนําไปแทนทีใ่นขอ้ใดก็ตามของขอ้ปฏบิตัขิองบรษัิท หรอื ประยกุตใ์ชก้บักฎ
ขอ้บงัคับ 
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VESSEL NAME: ACTIVITY: Container operations บุคคลทีเ่กีย่วของกบังาน: 
Master, all officers and crew, Member’s shore personnel 

 

ประเภท
ของ

อันตราย 
ระบุถงึอันตรายทีแ่ฝงอยู่ 

ใหค้ะแนน
ความเสีย่ง 

(อา้งองิจากหนา้  9) 

มาตรการทีจํ่าเป็นจะตอ้งใชใ้น
การควบคุม 

(รวมถงึทีม่อียู่กอ่นแลว้ และที่จ ะ เสนอใหม้ีเพิ่มขึ้น) 

ACTION  
คะแนนความเสีย่งที่

เหลอือยู่ 
(อา้งองิจากหนา้  9) บคุคลทีรั่บผดิชอบ วันทีเ่สร็จสิน้ 

 

กา
รข

นถ
า่ย

สนิ
คา้

อย
่าง

ไม
เ่ห

มา
ะส

ม 

ตูค้อนเทนเนอรเ์สยีหาย
เน่ืองจากการขนถา่ย
สนิคา้อยา่งไมเ่หมาะสม: 

 
- ขณะ โหลด / อันโหลด
(loading/unloading) 

 
- โดย stevedores (คนงาน) 

 
- เน่ืองจากการเคลือ่นทีข่องสนิคา้
ภายตูค้อนเทนเนอร ์ 

 
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก
โครงสรา้งตัวเรอื 

 
สรา้งความเสยีหายแก
ทรัพยส์นิของบคุคลที ่3 เชน่ 
shore gantry, ท่าเรอื,  ร ถ เ ท ล
เ ล อ ร์  เ ป็ น ต ้น  

Likely (3) x 
Harmful (2) = 6 
Substantial 
(example 
only) 
 
อาจเป็นไปได ้
(3) x เป็น
อนัตรายปาน
กลาง (2) = 6 
ระดบัความเสีย่ง
สงู (ตวัอยา่ง
เทา่น ัน้) 

• นายประจําเรอืและลูกเรอืทุกจะตอ้งคุน้เคย
กบัลําดับการโหลดสนิคา้และ stowage 
plan รวมถงึลักษณะจําเพาะในกรณีทีต่อ้ง
ขนสง่ของสนิคา้ทีม่ขีนาดผดิปกต ิหรอื 
oversize. 

• เชอืกผูกเรอืตอ้งตงึอยูต่ลอดเพือ่ให ้
ม่ันใจไดว้่าเรอืจะไม่เคลือ่นและเป็น
สาเหตใุหก้ารปฏบัิตงานของป้ันจ่ัน/
เครนยากลําบากขึน้. 

• Stevedores ตอ้งไดรั้บการควบคมุดแูล
อยา่งถูกตอ้งและนายประจําเรอืและลูกเรอื
ตอ้งไม่ลังเลทีจ่ะจัดการ Stevedores ให ้
ถกูตอ้ง 

• Grab Lines ไดม้กีารนํามาใชเ้พือ่ทําใหตู้ ้
คอนเทนเนอรเ์สถยีรและจํากดัการ
เคลือ่นทีข่องตู ้

• ผูขั้บเครนตอ้งมคีวามสามารถและไดรั้บการ
อบรมมาเป็นพเิศษ ไม่ใชเ้ครนอยา่งรบีรอ้น. 
ในกรณีทีใ่ชเ้ครนของเรอืผูข้บัเครนจะตอ้ง
ตระหนักถงึขดีจํากดัการทํางานของเครน
เรอืนัน้. 

• ของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการยกรวมถงึ limit 
switches  ไดรั้บการตรวจสอบและซอ่มบํารุง
อยา่งสม่ําเสมอ. 

• Twist locks ตอ้งถกูถอดออกจาก
ดา้นบนของตูค้อนเทนเนอรใ์นขณะ
โหลด เพือ่ป้องกนัไมใ่หตู้ท้ีกํ่าลังจะมา
ซอ้นดา้นบนเกดิร ูบบุ หรอืความ
เสยีหายจากทวสิล๊อก 

 

Master, all officers and 
crew. 
กัปตันเรือและลูกเรือทุกคน 
 

 Unlikely (2) x 
Slightly Harmful (1) 
= 2 Tolerable 
(example only) 
 
ไมน่า่จะเป็นไปได ้(2) x เป็น
อนัตรายเล็กนอ้ย (1) = 2 
ระดบัความเสีย่ง
พอประมาณ/ยอมรบัได ้
(ตวัอยา่งเทา่น ัน้) 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 
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สนิ
คา้

อย
่าง
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เ่ห

มา
ะส

ม 
ตูค้อนเทนเนอรไ์ม่ถุกจัดเก็บตามที่
ระบไุวใ้น stowage plan เป็นผล
ให:้ 

 
- เรอืไมม่คีวามม่ันคง (Poor 
stability) 

 
- มคีวามยากลําบากในการ 
discharging ตามแบบแผนการ
ทํางานของท่าเรอื 

 
- ทําใหเ้กดิความเครยีดที่
ไม่เหมาะสมกับโครงสรา้ง
ของเรอืและอปุกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง 

 
- การแยกสนิคา้ไม่เหมาสม
เพยีงพอในการขนสง่พรอ้ม
สนิคา้อันตราย (IMDG cargo) 

 
- การขโมยและการฉกฉวยสนิคา้

จากตุค้อนเทนเนอรใ์นระหวา่งการ
เดนิทางของเรอื 

 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 

• แมว้า่การวางแผนจัดเก็บสนิคา้โดยปกติ
จะดําเนนิการโดย Cargo Planer บน
บก 
แผนจัดเก็บสนิคา้นัน้จะตอ้งไดรั้บการ
ยนืยันอกีครัง้โดย Ship Officers. 

• การวางแผนของทางฝ่ังนัน้ ไม่ควรลด
อํานาจและความรับผดิชอบของกปัตัน 
ตอ่ความปลอดภัยของเรอื 

• Stability ของเรอืควรไดรั้บการคํานวณใน
ทุก ๆ ขัน้ตอนของการ  loading/unloading 
รวมถงึการเสยีความสมดุลของเรอืเมือ่เรอื
ยกตูค้อนเทนเนอรท์ีม่ีน้ําหนักมากดว้ยเครน
ของเรอืเอง. 

• ตูท้ีม่น้ํีาหนักมากควรจัดเก็บดา้นลา่งของ
ตูท้ีม่น้ํีาหนักเบากวา่ หรอืตูเ้ปลา่ เพือ่
ความสมดลุของเรอืทีด่ทีีส่ดุ 

• น้ําหนักของตูค้อนเทนเนอรไ์ม่เกนิน้ําหนัก
สงูสดุทีไ่ดรั้บอนุญาต 

• การเวยีนตูค้อนเทนเนอรต์าม stowage 
plan จะตอ้งจัดใหม้อียู่ที ่นายประจําเรอื 
และ ลูกเรอื ลว่งหนา้ 

• Verified Gross Mass (VGM) ของตูค้อน
เทนเนอรต์อ้งมอียูบ่นเรอื 

• ขอ้มลูสนิคา้ทีอ่ยูภ่ายในตูค้อนเทนเนอร์
และความตอ้งการพเิศษตอ้งมอียูบ่นเรอื
กอ่นการ Load สนิคา้ เชน่ ใหเ้ก็บใต ้
ดาดฟ้า หรอืเป็นคอนเทนเนอรห์อ้งเย็น. 

• ตอ้งมกีารระบถุงึสนิคา้อันตราย และคน
ประจําเรอืจะตอ้งมัน่ใจวา่มกีารคัดแยก 
จัดเก็บ และฉลากตาม IMDG code. 

• เพือ่ป้องกนัการโจรกรรม หากเป็นไปได ้
ควรจัดเก็บคอนเทนเนอรใ์นลักษณะ 
ประต ูชน ประต ูเพือ่มใิหม้พีืน้ทีเ่พยีงพอ
ในการเปิดตูเ้พือ่โจรกรรม 

Master, all officers and 
crew.  
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 
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 (To be assessed and 

completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 

• ตูค้อนเทนเนอรท์ีเ่ปิดดา้นบนควรใชใ้น
กรณีทีส่นิคา้ขนาดใหญเ่กนิเทา่นัน้ และ
สนิคา้ทีม่น้ํีาหนักมากซึง่โหลดทีป่ระตู
หนา้ ไมส่ามารถป้องกันการโจรกรรมได ้

• ตูค้อนเทนเนอรท์ีไ่มม่ซีลีหรอืล๊อก ให ้
ตรวจสอบ ซลี และบันทกึไวด้ว้ยเชน่กนั 

  (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 

กา
รผ

ูกม
ัดต

ูค้อ
นเ

ทน
เน

อร
 ์/ 

สนิ
คา้

ภา
ยใ

นอ
ยา่

งไ
มเ่

หม
าะ

สม
 

ตูค้อนเทนเนอรเ์คลือ่นที ่และสรา้ง
ความเสยีหายตอ่ตูอ้ ืน่ๆ และ / หรอื 
สรา้งความเสยีหายแกโ่ครงสรา้ง
ของเรอื และ อปุกรณ์ 

 
การใชง้าน Twist locks อยา่งไม่
เหมาสม และ / หรอื การใชง้าน
ผดิแบบ ผดิประเภท โดย
ปราศจากสซี ึง่ใชเ้ป็นรหัส. 

 
สนิคา้เสยีหาย หรอืร่ัวไหล ภายใน
ตูค้อนเทนเนอร ์และ / หรอื รวมถงึ
การปนเป้ือนของสนิคา้ในตูอ้ืน่ ๆ 
เนื่องจากการไหลของสนิคา้ที่
ร่ัวไหล. 

 
ตูค้อนเทนเนอรเ์กดิการสูญหายในระวา่ง
อยู่บนเรอื. 

- ตูค้อนเทนเนอรซ์ึง่เกดิการสูญหาย
ในระหว่างอยู่บนเรอื จะทําให ้
เกดิอันตรายตอ่การเดนิเรอื
ของเรอืลําอืน่ ๆ และทา่เรอืใน
ภายหลัง 

- ตูค้อนเทนเนอรเ์กดิการสูญ
หายในระว่างอยู่บนเรอื เป็น
สาเหตุใหเ้กดิมลภวะ. 

- ตูค้อนเทนเนอรเ์กดิการสูญหายใน
ระหวา่งอยู่บนเรอื เป็นผลใหเ้รอืเสยีการ
ทรงตัว (Loss of  stability. 

 
สภาพของการผกูมัดสนิคา้ในเรอื
ย่ําแย ่

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 

• ตูค้อนเทนเนอรจ์ะไดรั้บการผูกมันตามที่
ระบใุน Container Securing Manual 
(CSM) ซึง่ไดรั้บการรับรองแลว้ 

• ลกูเรอืมคีวามคุน้เคยกบัอุปกรณ์ผูกมัน 
(lashing) เฉพาะของเรอื ตามทีร่ะบใุน 
CMS. 

• มกีารจัดทําบญัชอีปุกรณค์งคลัง รวมถงึ 
ใบรับรองการทดสอบของอปุกรณอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่ง สําหรับทกุอปุกรณผู์กมัน 
(lashing) และเก็บรักษาไวบ่นเรอื 

• การตรวจสอบตามระยะเวลาของอุปกรณ์
ผูกมัด(lashing) ตามทีแ่นะนําใน CMS. 
หากพบอปุกรณ์ไมไ่ดม้าตรฐานตอ้งเอา
ออกไปทันท ีอปุกรณท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐาน
ตอ้งแยกออกไปและไมถ่กูนํากลับมา
ใชไ้ดไ้มต่ัง้ใจ 

• แนะนําใหใ้ช ้Twist locks ในทศิทาง
เดยีวในกรณีทีด่า้นซา้ยและขวาของ 
Twist locks เริม่ใชง้านไปแลว้ ใหทํ้า
สญัลักษณส์ ีเพือ่ป้องกันการใชง้านผดิ. 

• การผูกมัด (lashing) ตอ้งตรวจสอบเป็น
ประจําทุกวันและทําใหแ้น่นถา้จําเป็น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กอ่น-หลังจากเรอื
ประสบกบัสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ย และ
ทัง้หมดควรไดรั้บการบันทกึดว้ย. 

Master, all officers and 
Crew 
 
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 
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สนิ
คา้

เปี
ยก

ชื น้
ใน

ตูค้
อน

เท
นเ

นอ
ร ์

สนิคา้ในตูค้อนเทนเนอร์
เปียกชืน้เนือ่งจากร ู/ 
ความเสยีหายของตูค้อน
เทนเนอร ์

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

• สภาพของตูค้อนเทนเนอรค์วรไดรั้บการ
ตรวจสอบในขณะตูเ้ปลา่ กอ่นจะบรรจุ
สนิคา้ ถา้เป็นไปไดค้วรตรวจสอบ 
“Container Safety Approval Plate” 
ดว้ย 

• การตรวจสอบสภาพของตูร้วมถงึการ
ตรวจหาร ูตรวจซลีประต ูบานพับประต ู
และ เอามารค์กิง้ / placard ของสนิคา้
กอ่นหนา้ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งออก . 

• ในระหวา่ง loading สนิคา้ ลกูเรอื
ควรใหค้วามสนใจกับตูค้อนเทนเนอร์
ทีไ่ดรั้บมาบนเรอื ความผดิปกตใิด ๆ 
ควรรายงานและแจง้เป็นเอกสาร 
Container Damaged Report ซึง่ใน
เอกสารนัน้ ควรมลีายเซ็นของ
หัวหนา้งาน Loading และสามารถ
ทําเอกสารน้ีได ้แมตู้ค้อนเทนเนอร์
เพิง่จะเริม่เกดิความเสยีหายในขณะ 
Loading.  

• ถา้รูของตูค้อนเทนเนอรถู์กตรวจพบบนเรอื 
หลังจากทําการซลี หรอืวอ่มชัว่คราวแลว้ 
ตอ้งทํา Container Damaged Report 
ซึง่จะตอ้งสง่ให ้Owner/Charterers. 

• กปัตันจะตอ้งตะหนักว่า เคา้อาจปฏเิสธตู ้
คอนเทนเนอรไ์ด ้หากพบวา่มันไม่
เหมาะสมในการขนสง่. 

• ฝาระวางตอ้งไดร้ับการตรวจสอบวา่
สามารถกนัน้ําไดเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หน้ํ้าเขา้
ไปในระวางสนิคา้. 

 
 
(cont’d..) 

Member’s shore 
personnel 
 
(บคุลากรบนฝ่ัง
ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master, all officers and 
Crew 
 
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 

5 

The Shipowners’ Protection Limited | Registered in England No 02067444 | For and on behalf of 

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) 
16, Rue Notre-Dame | L–2240 Luxembourg | Incorporated in Luxembourg | RC Luxembourg B14228 

 



 
 

สนิ
คา้

เปี
ยก

ชื น้
ใน

ตูค้
อน

เท
นเ

นอ
ร ์

เนือ่งจากน้ําทว่มในระวางสนิคา้ 
เหตจุากรอยแตกระหวา่งระวาง
สนิคา้กบั Ballast (ถงัน้ําถว่ง
เรอื) 

 
เนือ่งจากน้ําทว่มในระวาง
สนิคา้ผา่นทางระบบทอ่ 
Ballast / Bilge 

 
เนือ่งจากน้ําทว่มในระวางสนิคา้ 
เนือ่งจากน้ําฝน. 

 
สนิคา้เปียกชืน้ในตูค้อนเทนเนอร์
เกดิขึน้บนฝ่ังในระหวา่งการ Load 
และหลังจากการ Discharge. 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

• ควรมกีารตรวจสอบสถานะของระวางสนิคา้
และถังทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ ถังน้ําถ่วงเรอื 
(Ballast) รวมทัง้มกีารซอ่มแซมที่
เหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์ของถัง  
การตรวจสอบรวมถงึสภาพของ Manholes 
ตลอดจนท่อ Sounding และท่อ Air vent. 

• ตรวจสอบสภาพของถัง Ballast โดยการป๊ัม
อนิอัดน้ําเขา้ถังจนเต็มในขณะทีเ่รอื
เดนิทางและไม่มสีนิคา้ เพือ่ตรวจสอบ
สภาพความสมบรูณ์ของถัง. 

• หากเป็นไปไดค้วรตดิตัง้วาลว์กนักลับ 
(non – return valves) ทีท่อ่ทางดดู
ของ Bilge ในระวางสนิคา้เพือ่ป้องกนั
การไหลกลับของน้ําไปยังระวางสนิคา้. 

• ระดับน้ํา bilges ในระวางสนิคา้ ควร
ถกูตรวจสอบดว้ยการ Sounding 
อยา่งนอ้ยวันละ 1 ครัง้. 

• ฝาระวางตอ้งไดร้ับการตรวจสอบวา่
สามารถกนัน้ําได ้เพือ่ป้องกนัน้ําเขา้ไปใน
ระวางสนิคา้. 

• ในระหวา่งการ Loading ตูค้อนเทนเนอร์
ควรถกูตรวจสอบเพือ่คน้หาสญัญาณที่
บง่ชีถ้งึการเปียกชืน้ของสนิคา้ เชน่ 
ความชืน้ / หยดน้ํา หรอืคราบสกปรกที่
ผนังดา้นนอกของตูค้อนเทนเนอร ์
ในกรณีทีตู่ค้อนเทนเนอรย์ังอยูใ่นความ
รับผดิชอบของทา่เรอื ควรใหตู้อ้ยูใ่นพืน้ที ่
แหง้และมทีีกํ่าบงัใหน้านทีส่ดุ รวมทัง้มี
การตรวจสอบอยา่งเป็นระยะ ๆ 

Master, all officers and 
Crew 
 
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Member’s shore 
personnel 
(บคุลากรบนฝ่ัง
ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 
Master, all officers and 
Crew 
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 
 

สนิ
คา้

ใน
คอ

นเ
ทน

เน
อร

์
หอ้

งเ
ย็น

เส
ยีห

าย
 

สิน้คา้เสยีหายเน่ืองจากระบบทํา
ความเย็นของตูผ้ดิปกต.ิ 

 
สนิคา้เสยีหายเน่ืองจากการขน
ถ่าย / จัดเก็บ / ขนสง่ บนเรอื 
ไม่เหมาะสม 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

กอ่นการ Loading 
• บัญชสีนิคา้ของตูค้อนเทนเนอรห์อ้งเย็น คอื

สิง่ทีจํ่าเป็นจะตอ้งมบีนเรอื ในบัญชสีนิคา้
นัน้จะแสดงเลขทีตู่ ้ตําแหน่งของการ
จัดเก็บ ชนดิของสนิคา้ และสถานะการ
ระบายอากาศ. 

(cont’d..) 

Master, all officers and 
Crew 
นายประจําเรอื และ ลูกเรอื 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 
 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 
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สนิ

คา้
ใน

คอ
นเ

ทน
เน

อร
ห์อ้

งเ
ย็น

เส
ยีห

าย
 

 (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

• จุดทีส่ามารถจัดเก็บตูค้อนเทนเนอร ์Reefer 
ได ้ควรไดรั้บการตรวจสอบอกีครัง้ และมกีาร
ตอ่ขยายความยาวของสายไฟเพยีงพอต่อการ
จ่ายไฟฟ้า (ในกรณีทีจํ่าเป็น) 

• ตอ้งมกีารตัดสนิใจและแจง้ลว่งหนา้วา่คน
ประจําเรอื หรอืคนงานทา่เรอื จะเป็น
ผูดํ้าเนนิการเสยีบปลั๊ก / ถอดปลั๊ก ตู ้
Reefer. 

• ควรมกีารยนืยันวา่สายเคเบลิของระบบ
ตรวจสอบตดิตามสถานะของตู ้Reefer ไดร้ับ
การเชือ่มตอ่แลว้. 

• คอนเทนเนอรจ์ะตอ้งเชือ่มต่อกบัปล๊ักเพือ่ใหม้ี
การทํางานอยา่งเร็วทีส่ดุ และจะตอ้งมกีาร
บันทกึอุณหภูม ิการตัง้คา่อุณหภมูแิละการ
ระบายอากาศตอ้งตรวจสอบและทําตามรายการ
บัญชสีนิคา้ (manifest) . 

• ประตขูองกลอ่งควบคมุควรปิดใหแ้น่นเพือ่
ป้องกันน้ําเขา้และทําใหร้ะบบควบคมุเสยีหาย. 

• ตู ้Reefer ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเพือ่คน้หา
เสยีงผดิปกต ิalarm อณุหภมูทิีผ่ดิพลาด
ในขณะการ Loading ถา้พบความผดิปกตติอ้ง
แจง้ เอเย่น/บุ๊กกิง้ไลน์ ตูท้ีม่คีวามผดิปกติ
จะตอ้ง off loaded ในท่านัน้ ๆ ทันทหีากไม่
สามารถซอ่มทําใหก้ลับมาทํางานไดเ้ป็นปกต ิ

• ตูค้อนเทนเนอรห์อ้งเย็นซึง่ถกูบรรจเุรยีบรอ้ยแลว้ 
อาจไดรั้บการยอมรับพรอ้มกับหนังสอืยนิยอม
ชดใชค้า่เสยีหาย. 
 

ระหวา่งเดนิทางในทะเล 
 
• ตู ้Reefer ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบสภาพ

ภายนอกอยา่งนอ้ยวันละ 2 ครัง้ และบนัทกึ
ใน Reefer Log. การตรวจสอบนัน้รวมถงึ
ระบบการจา่ยพลังงาน ระบบน้ําหลอ่เย็น (ถา้
ม)ี อณุหภมูทิีถ่กูตอ้งซึง่ถกูบนัทกึไวบ้น
ชารต์ 

(cont’d..) 

  (To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 
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any company procedures or applicable statutory regulations. 

7 

The Shipowners’ Protection Limited | Registered in England No 02067444 | For and on behalf of 

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) 

16, Rue Notre-Dame | L–2240 Luxembourg | Incorporated in Luxembourg | RC Luxembourg B14228 

 



 
หนา้จอแสดงผลแบบดจิติอล การ
หยดุชะงักของระบบพลังงานตาม chart 
log การซลีของตูค้อลโทรล และเสยีง
ผดิปกต ิหรอื การสัน่สะเทอืนของหน่วย
ทําความเย็น. 

• อะไหลแ่ละคูม่อืการใชง้านของตู ้Reefer 
ควรมอียูบ่นเรอืสําหรับการซอ่มทําเร่งดว่น
ถา้จําเป็นในขณะทีเ่รอืเดนิทาง อะไหลค่ง
คลังตอ้งมอียูบ่นเรอื และมกีารสัง่มาเพิม่
หากไดใ้ชไ้ป. 

• มกีารฝึกอบรมทีเ่หมาะสมในการซอ่ม
บํารุงรักษาหน่วยทําความเย็นใหแ้ก่
พนักงานทีรั่บผดิชอบ. 

ในขณะ discharge 

 
(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จ
สิน้ในภายหลัง) 
 

• ไม่ถอดปล๊ักตู ้Reefer จนกว่าจะถงึเวลา
ในการ Discharge ตู ้Reefer ทีจ่ะ 
Discharge เท่านัน้ จงึจะถอดปล๊ัก และ
กระทําอย่างไม่ประมาทเลนิเล่อ. 

• สายไฟฟ้าระบบพลังงานและสายเคเบลิ
ระบบตดิตามตรวจสอบตอ้งเก็บใหเ้รยีบรอ้ย 
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายในขณะทีม่กีาร
ทําสนิคา้. 

• ในกรณีทีตู่ ้Reefer ถูกจัดเก็บบนเรอือกีครัง้ 
ขัน้ตอนการตรวจสอบในขณะ Loading 
ตรวจจะตอ้งทําซ้ําทัง้หมดอกีครัง้หนึง่ 

 
 

Date: (วันที่) Name/Rank/Sign: 

 (ช่ือ ตําแหนง ลายเซ็น) 

This form is for guidance purposes only and does not replace 
any company procedures or applicable statutory regulations. 
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RISK EVALUATION MATRIX TO OBTAIN SCORE 
ตารางการประเมนิค่าความเสีย่ง 

 
 

Severity/Consequence (ความรุนแรง/ผลของอันตราย) 
 

 Slightly Harmful 

เปนอันตรายเล็กนอย 
(1) 

Harmful  

เปนอันตรายปานกลาง 

(2) 

Extremely harmful  

เปนอันตรายอยางมาก 
(3) 

Highly Unlikely  
( เ ป็ นไ ปได ย้ า ก )  

(1) 

Trivial Risk 
(ความเสีย่งเล็กนอ้ย-ไม่
สาํคัญ) 
(Score 1) 

Tolerable risk 
(ความเสีย่งพอประมาณ-
ยอมรับได)้ 
(Score 2) 

Moderate Risk  
(คว าม เสี่ย งปานกลาง )  
(Score 3) 

Unlikely  
(ไมน่่าจะเป็นไปได)้ 

(2) 

Tolerable Risk 
(ความเสีย่งพอประมาณ-
ยอมรับได)้ 
(Score 2) 

Moderate Risk 
(คว าม เสี่ย งปานกลาง )  
(Score 4) 

Substantial Risk  
(คว าม เสี่ย งสู ง )  
(Score 6) 

Likely 
(อาจเป็นไปได)้  

(3) 

Moderate Risk  
(คว าม เสี่ย งปานกลาง )  
(Score 3) 

Substantial Risk  
(คว าม เสี่ย งสู ง )  
(Score 6) 

Intolerable risk 
(ความเสีย่งสงูมาก-ยอมรับ
ไมไ่ด)้  (Score 6) 

 
 
 
 
 

THE TABLE BELOW INDICATES THE RECOMMENDED RESPONSE IN EACH CASE. 
ตารางแสดงการตอบสนองทีแ่นะนําในแตล่ะกรณี 
 

 

Trivial  
(ความเสีย่งเล็กนอ้ย-ไม่
สาํคัญ) 
 

ไมจํ่าเป็นตอ้งกระทําการใด ๆ. 

Tolerable  
(ความเสีย่งพอประมาณ-
ยอมรับได)้ 
 
 
 

ไม่จําเป็นตอ้งมกีารควบคมุเพิม่เตมิ. 
การตรวจสอบเป็นสิง่จําเป็นเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคมุยังคงมอียู.่ 
 
 
 

Moderate 
(คว าม เสี่ย งปานกลาง )  

ตอ้งมคีวามพยายามในการลดความเสีย่ง. 
การควบคมุตอ้งกระทําในกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน. 

Substantial 
(คว าม เสี่ย งสู ง )  

งานใหม่ไมส่ามารถเริม่ได ้จนกวา่ความเสีย่งจะลดลง. 
ถา้อยูใ่นระหวา่งงาน การกระทําแกไ้ขเรง่ดว่นเป็นสิง่ทีจํ่าเป็น.  
 
อาจมกีารพจิารณาใชท้รัพยากร เพือ่ลดความเสีย่ง. 

Intolerable 
(ความเสีย่งสงูมาก-ยอมรับ
ไมไ่ด)้ 

งานไมส่ามารถเริม่ หรอืดําเนนิตอ่ไปได ้จนกวา่ความเสีย่งจะลดลง. 
ถา้การลดความเสีย่งเป็นไปไม่ได ้การกระทําทัง้หมดจะถกูหา้ม. 

 
 

This form is for guidance purposes only and does not replace any company procedures or applicable statutory regulations. 
แบบฟอรม์นีใ้ชเ้พือ่เป็นแนวทางเท่านัน้ และหา้มนําไปแทนทีใ่นขอ้ใดก็ตามของขอ้ปฏบัิตขิองบรษัิท หรอื ประยกุตใ์ชก้ับกฎขอ้บังคับ 
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