
 

 
 

    
 
 
 
 
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 บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน: 
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 

 

มกี
าร

บา
ดเ

จ็บ
หร

อืเ
สยี

ชวี
ติ 

ความผดิพลาดในการระบุ
พืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีอั่บอากาศ 
 

Likely (3) x 
Harmful (2) = 
6 Substantial 
(example 
only) 
 
อาจเป็นไปได ้
(3) x เป็น
อันตรายปาน
กลาง (2) = 6 
ระดบัความ
เสีย่งสูง 
(ตวัอยา่ง
เทา่น ัน้) 

ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปยังทีอ่บัอากาศ จนกวา่จะมกีาร
ปฏบิตัติามกระบวนการในการปฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 
และมกีารอนุญาตใหป้ฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง รวมไปถงึ
มกีารประเมนิความเสีย่งอยา่งเป็นทางการเพือ่ระบคุวาม
เสีย่งและความอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ทีจ่ะบรรเทา
และควบคมุ. 
 
พืน้ทีอ่บัอากาศทีม่อียูบ่นเรอืนัน้ ควรทีจ่ะตอ้งระบยุนืยัน
และทําเครือ่งหมายแสดงทีท่างเขา้พืน้ทีอ่บัอากาศนัน้ 
ๆ พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ ก็อาจเป็นพืน้ทีอ่บัอากาศไดเ้ชน่กนั หรอื 
ในทางกลบักนันัน้ ความอนัตรายก็ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรม
ของผูป้ฏบิตังิาน ดงันัน้ควรมกีารการตรวจประเมนิเป็น
ระยะ ๆ 
 
ควรจะระลกึไวเ้สมอวา่ สภาวะอากาศเป็นพษิสามารถมี
อยูใ่นทกุพืน้ทีข่องพืน้ทีอ่บัอากาศ (บนเรอืทกุประเภท 
– ไมจํ่าเป็นวา่จะตอ้งเฉพาะเรอืแทง๊เกอร)์ แตก่็ไมไ่ด ้
จํากดัถงึพิน้ที ่ระวางสนิคา้ ดบัเบลิบอททอลแทง๊ค ์ถงั
น้ํามนัเชือ้เพลงิ ถงับลัลาส หอ้งปัม้สนิคา้ คอฟเฟอร์
แดม ยุง้โซส่มอ ถงัวอยสแปรส ชอ่งทางดชัคลี บอย
เลอร ์แคร็งเคสของเครือ่งยนต ์ชอ่งสกาเวน้ของ
เครือ่งยนต ์ถงัซเีวด และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง แกส๊มเีทนจะ
พบไดม้ากในเรอืขนสง่ถา่นหนิ กระบวนการในการเขา้
พืน้ทีอ่บัอากาศควรปฏบิตัเิพือ่ทกุคน มใิชแ่ตเ่ฉพาะคน
ประจําเรอืเทา่นัน้.  

Master, all officers and 
crew. 
 
กัปตันเรอื นายประจําเรอื และ
ลกูเรอืทกุคน 
 

 Unlikely (2) x 
Slightly Harmful (1) 
= 2 Tolerable 
(example only) 
 
ไมน่่าจะเป็นไปได ้(2) x 
เป็นอันตรายเล็กนอ้ย (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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มกี
าร

บา
ดเ

จ็บ
หร

อืเ
สยี

ชวี
ติ 

สภาวะอากาศในถังไมเ่อือ้อํานวยใน
การเขา้ปฏบัิตงิานของคน 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 

ถา้ลกูเรอืรูส้กึไมส่บายกบัสภาพอากาศภายในพืน้ที่
อบัอากาศ พวกเคา้ควรใหค้วามระมดัระวงัมากขึน้ 
และสามารถปฏเิสธการเขา้ไปยังทีอ่บัอากาศนัน้ 
 
ถา้มงีานซึง่เกีย่วขอ้งกบัความรอ้นและประกายไฟ 
หรอืภาระงานอืน่ ๆ ซึง่ไดร้ับมอบหมาย ซึง่ตอ้ง
ปฏบิตัภิายในพืน้ทีอ่บัอากาศ การอนุญาตเพิม่เตมิ
เพือ่ทีจ่ะทํางานตา่ง ๆ ควรไดร้ับการปฏบิตั ิเพิม่เตมิ
จากการอนุญาตใหท้ํางานในทีอ่บัอากาศปกต ิ
 
กระบวนการการการเขา้ทีอ่บัอากาศ (แตก่็ไมไ่ด ้
จํากดัถงึ) 
 
• การทดสอบสภาพบรรยากาศในพืน้ทีอ่บัอากาศ 

- มนัควร จะตอ้งเสร็จสิน้กอ่นจะมกีารเขา้
ไปสูพ่ืน้ทีอ่บัอากาศ และมผีูเ้ป็นสกัขพียาน
มากกวา่ผูท้ีร่ับผดิชอบเพยีงคนเดยีว 

- ระบบระบายอากาศ ควรจะถกูหยดุอยา่ง
นอ้ย 10 นาท ีกอ่นมกีารทดสอบสภาพ
บรรยากาศของพืน้ทีอ่บัอากาศเพือ่ทีจ่ะให ้
สภาพบรรยากาศคงทีก่อ่นทําการทดสอบ 

- การทดสอบสภาพบรรยากาศในพืน้ทีอ่บั
อากาศ ควรมกีารทดสอบ ปรมิาณ
ออกซเิจน ไฮโดรคาบอน สารประกอบใน
ไอระเหย และไมพ่บสารซึง่เป็นพษิ ซึง่
เป็นไปตามขอ้กําหนดทีเ่หมาะสม 

- การพจิารณาอยา่งเหมาะสม จะตอ้ง
พจิารณาถงึปรมิาณของสารประกอบไฮโดร
คาบอน วา่อาจมกีารหลงเหลอือยู ่และ / 
หรอื อาจเกดิเพิม่ขึน้หากมกีารทําให ้
ตะกอนเคลือ่นไหว 

- ควรมกีารทดสอบสภาพบรรยากาศในพืน้ที่
อบัอากาศซํา้อกีครัง้ หากมคีวามผดิปกติ
ในการทํางาน และ หรอื ระบบระบาย
อากาศ 

- เมือ่มกีารเขา้ไปยัง ถงัสิน้คา้/ถงัน้ํามนั
เชือ้เพลงิ พืน้ทีข่า้งเคยีงนัน้ ๆ ควรมกีาร
ทดสอบและ ลดความดนับรรยากาศ/
ระบายอากาศตามสมควร เพือ่ลดโอกาสที่
แกส๊จะรั่วไหลถา่ยเทระหวา่งถงั 

 
 
 
(cont’d) 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจําเรอื 
และลกูเรอืทกุคน 
 

 (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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ตกลงไป/ไปสูพ่ืน้ทีอ่ับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
มน้ํีาเขา้ทว่ม/การจบน้ําตาย 
 
 
 
 
 
 
อปุกรณ์ชว่ยชวีติไมพ่รอ้มใชง้าน 
 
 
 
 
 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 

• การระบายอากาศจะตอ้งทําอยา่งตอ่เนื่องตลอด
ระยะเวลาการปฏบัิตงิาน หากระบบระบายอากาศ
ลม้เหลว จะตอ้งทําการประเมนิความเสีย่งและการ
อนุญาตใหมทั่ง้หมด 

• สภาวะบรรยากาศในจดุทีป่ฏบัิตงิานจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจวัดอยา่งตอ่เนื่องดว้ยเครือ่งมอืวัดแกส๊
สว่นบคุคล (Personal Gas Detector) 

• วธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่ทีจ่ะควบคมุและตรวจสอบ
การเขา้ไปยังทีอ่บัอากาศจะตอ้งไดรั้บการปฏบัิต ิ
เพือ่ป้องการเกดิอบัุตเิหต ุและป้องกนัการเขา้ไป
ยังพืน้ทีอ่บัอากาศของผูท้ีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตโดยจัด
ใหม้ทีีก่นัเขตหา้มเขา้ 

- ทางเขา้ของพืน้ทีอ่บัอากาศอาจคับแคบ
เนื่องจากสภาพโครงสรา้ง ดังนัน้ การ
ประเมนิวเิคราะหว์ธิกีารชว่ยเหลอืและขนยา้ย
ผูป้ระสบอบัุตเิหตคุวรมกีารพจิารณาลว่งหนา้
กอ่นเริม่ทํางาน 

- การใหส้ทิธกิารเขา้ถงึสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีอ่บั
อากาศชว่ยลดโอกาสทีจ่ะมผูีต้กลงไปใน
พืน้ทีอ่บัอากาศ 

•  กอ่นทีจ่ะเขา้ไปยังพืน้ทีอ่บัอากาศ: 

- ทอ่ทางทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบระบายอากาศ
สนิคา้/ระบบแกส๊เฉ่ือย แหลง่จา่ยไฟฟ้า 
ระบบไฮดรอลกิ ควรจะตอ้งถกูแยกออกไป 
(โดยวธิ ีLockout/tag out) พรอ้มกบั
สญัลักษณ์แจง้เตอืนทีเ่พียงพอตอ่การ
ทํางาน 

- อปุกรณ์ชว่ยหายใจทีซ่ ึง่พกพาไดต้อ้งไดรั้บ
การรับรอง รวมถงึอปุกรณ์ชว่ยชวีติ จะตอ้ง
พรอ้มใชง้านกอ่นเขา้ไปยังพืน้ทีอ่บัอากาศ 
ถังอากาศตอ้งบรรจเุต็มพรอ้มใชง้านตลอด
ระยะเวลาการปฏบัิตงิาน 

- ผูท้ีจ่ะเขา้ปฏบัิตงิานในทีอ่บัอากาศ ตอ้งสวม
ชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม 

 

(cont’d) 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจําเรอื 
และลกูเรอืทกุคน 
 

 (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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มกี

าร
บา

ดเ
จ็บ

หร
อืเ

สยี
ชวี

ติ 
 (To be assessed and 

completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

- อปุกรณ์ชว่ยหานใจขณะหลบหนี (EEBDs) 
จะตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้ม เพือ่ใหส้ะดวกกบั
การหลบหนีของบคุคล หา้มใชใ้นการ
ปฏบัิตงิานปกต ิใหใ้ชใ้นการหลบหนี
เทา่นัน้ 

- ระบบออกซเิจนของผูช้ว่ยเหลอืจะตอ้ง
พรอ้มทีจ่ดุทางเขา้องพืน้ทีอ่บัอากาศ 

- แนะนําวา่ผูท้ีเ่ขา้ปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่บั
อากาศจะตอ้งสวมใสส่ายชว่ยชวีติไว ้
ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานเพือ่ใหง้าย
สําหรับการชว่ยเหลอืหากจําเป็น 

- เปลพยาบาลจะตอ้งพรอ้มทีจ่ดุทางเขา้
องพืน้ทีอ่บัอากาศ 

- อปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นพืน้ทีอ่บัอากาศ
จะตอ้งปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ และมกีาร
ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มพรอ้มใชง้านสงูสดุ 

- แสงสวา่งในพืน้ทีอ่บัอากาศตอ้งมอียู่
อยา่งเพยีงพอ ยกเวน้จะมกีารอนุญาตให ้
ปฏบิตังิานทีม่คีวามรอ้น (Hot work) ใน
ทีอ่บัอากาศ อนุโลมใหใ้ชไ้ฟสอ่งสวา่ง
แบบอืน่ได ้อยา่งไรก็ตามระบบสอ่งสวา่ง 
ควรจะตอ้งเป็นแบบปลอดภัยอยา่ง
แทจ้รงิ (ป้องกนัการระเบดิ ประกายไฟ 
เป็นตน้) 

- ผูม้หีนา้ทีร่ับผดิชอบจะตอ้งประจําอยูท่ี่
ทางเขา้ของพืน้ทีอ่บัอากาศตลอดเวลา
ของการปฏบิตังิาน และตอ้งตดิตอ่
โดยตรงกบับคุคลภายในพืน้ทีอ่บัอากาศ 
และศนูยค์วบคมุการปฏบิตังิาน (สะพาน
เดนิเรอื หรอื พืน้ทีพ่กัอาศยั) ตามความ
เหมาะสม 

-  
• ขัน้ตอนการปฏบิตัขิณะเกดิเหตฉุุกเฉนิ รวมถงึการ

อพยพและชว่ยเหลอืจากพืน้ทีอ่บัอากาศ จะ
รวมอยูใ่นขัน้ตอนการปฏบิตังิานของบรษัิท และ
ถกูกลา่วถงึในขณะของการประชมุปราศรัย
เกีย่วกบัความปลอดภัยกอ่นทีจ่ะเริม่ลงมอื
ปฏบิตังิาน   

 
(cont’d) 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจําเรอื 
และลกูเรอืทกุคน 
 

 (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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มกี
าร

บา
ดเ

จ็บ
หร

อืเ
สยี

ชวี
ติ 

 
 
 
 
 

การบกพรอ่ง / ขาด ความรู ้
ประสบการณ์ และการฝึกอบรม 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

• หากมเีหตกุารณ์การเกดิอบุตัเิหตใุนพืน้ทีอ่บั
อากาศ ไมว่า่ในสถานการณ์ใด ควรดแูลและ
ไมใ่หผู้ท้ ีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตเขา้ไปยังพืน้ทีอ่บั
อากาศโดยปราศจากการปฏบิตัติามขัน้ตอน
ฉุกเฉนิอยา่งถกูตอ้ง 
 

• การฝึกอบรมทีจํ่าเป็น (SOLAS Regulation III/19) 
ทีจ่ะตอ้งดําเนนิการบนเรอืสําหรับทกุคนซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัการทํางานในทีอ่บัอากาศ และผูท้ีม่หีนา้ที่
ชว่ยเหลอื อยา่งนอ้ยทกุ  ๆ2 เดอืน 
การฝึกซอ้มเหลา่นัน้จะรวมการตรวจสอบและการใช ้
งานของ : 
 
- อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลซึง่จําเป็นสําหรับ

พืน้ทีอ่บัอากาศ 
- อปุกรณ์สือ่สารและวธิกีารใชง้านทีถ่กูตอ้ง 
- อปุกรณ์ สําหรับตรวจวัดสภาพบรรยากาศใน

พืน้ทีอ่บัอากาศ 
- อปุกรณ์ชว่ยชวีติและวธิกีารใชง้านทีถ่กูตอ้ง 
- การปฐมพยาบาล และอปุกรณ์กูช้พี และ

เทคนคิการชว่ยชวีติ 
 

• การเขา้ไปยังพืน้ทีอ่บัอากาศซึง่มสีภาพ
บรรยากาศภายในทีน่่าสงสยั จะพจิารณาใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิเทา่นัน้ หากไมม่ ี
ทางเลอืกในการปฏบิตั ิตอ้งขออนญุาต
และจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของเรอื 
หรอื โอเปอเรเตอรข์องเรอื การเขา้ไปยัง
พืน้ทีอ่บัอากาศในกรณีนีจ้ะตอ้งทําดว้ยความ
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ  รวมทัง้ผูเ้ขา้ไปยงัพืน้ที่
อบัอากาศนัน้ตอ้งสวมอปุกรณ์ชว่ยหายใจและ
เชอืกชว่ยชวีติผกูตดิกบัสายรัดเสมอ การ
ประเมนิความเสีย่งจะตอ้งทําอยา่งละเอยีดเป็น
พเิศษและตอ้งหารอืกบัทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจําเรอื 
และลกูเรอืทกุคน 
 

 (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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มกี

าร
บา

ดเ
จ็บ

หร
อืเ

สยี
ชวี

ติ 
ความบกพรอ่งของการสือ่สาร 
 
 
 
 
 
ไฟไหม ้/ เกดิการระเบดิ ขณะเขา้
ไปยังพืน้ทีอ่ับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความผดิพลาดในการปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการเขา้หอ้งป๊ัม 

(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและ
เสร็จสิน้ในภายหลัง) 
 

• บคุคลทีเ่ขา้ไปยังพืน้ทีอ่บัอากาศ จะไดรั้บการบันทกึ 
พรอ้มกบัชว่งเวลาเขา้และออกจากพืน้ทีอ่บัอากาศ 
เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ไมม่ใีครถกูทิง้ไวด้า้นในพืน้ทีอ่บัอากาศ 

• ระบบการสือ่สารจะตอ้งมคีวามปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ 
แบตเตอรีต่อ้งชารต์จนเต็มรวมทัง้ทดสอบ และพรอ้ม
ใชง้าน  

• อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีก่ําลงัเปิดใชง้านอยูใ่นพืน้ทีอ่บั
อากาศ รวมไปถงึ ป๊ัม วาลว์ ทอ่ทาง หรอืขดลวดทํา
ความรอ้น จะตอ้งทําความสะอาดอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น
ดว้ยน้ํากอ่นทีจ่ะเริม่ปฏบิตังิาน 

• อปุกรณ์จะตอ้งสรา้งมาจากวสัดทุีป้่องกนัการเกดิ
ประกายๆฟ และในกรณีทีม่กีารตอกดว้นคอ้น / ใช ้
เครือ่งมอืไฟฟ้า, จะตอ้งมกีารระมดัระวงัเพือ่ความ
ปลอดภัยเพิม่เตมิ เพือ่ทําใหม้ัน่ใจไดว้า่ไอระเหย
ไฮโดรคารบ์อน (Hydrocarbon vapours) ไมม่อียู่
ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

• อปุกรณ์จะตอ้งจะตอ้งสง่ลงไปยังใหตํ้า่ทีส่ดุทา่ทีจ่ะ
ทําได ้และเครือ่งมอืจะตอ้งไมนํ่าลงไปโดย
ผูป้ฏบิตังิานซึง่เขา้ไปยังพืน้ทีอ่บัอากาศ เพือ่ทีจ่ะลด
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิประกายไฟจากเครือ่งมอืทีต่ก
หลน่ 

• การกําจัดสารตกคา้งใด ๆ เชน่ สลดั (Sludge) หรอื 
ตะกอน (Sediment) จากพืน้ทีอ่บัอากาศจะตอ้งมี
การตรวจสอบสภาวะบรรยากาศภายในพืน้ทีอ่บั
อากาศเพิม่เตมิ รวมไปถงึการใชอ้ปุกรณ์ตรวจวดัแกส๊
สว่นบคุคล (Personal) และระบบระบายอากาศ
จะตอ้งทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
หอ้งปั๊มสนิคา้ (Cargo Pump Room) 
 

• หอ้งป๊ัมสนิคา้ไดร้ับการพจิารณาวา่เป็นพืน้ทีอ่บั
อากาศ อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากความซบัซอ้นของ
มนั ความระมดัระวงัเป็นพเิศษบางประการ จะตอ้งมี
การดําเนนิการ 
 

- การระบายอากาศทางกลจะตอ้งดําเนนิการ
อยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดระยะเวลาทีอ่นุญาตให ้
ทํางานในหอ้งป๊ัมสนิคา้ 

- ใบอนญุาตทํางานในหอ้งป๊ัมสนิคา้ทีส่มบรูณ์ 
จะตอ้งแสดงทีท่างเขา้หอ้งป๊ัมสนิคา้ 
 
 

 (cont’d) 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจําเรอื และ
ลกูเรอืทกุคน 

 (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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-      อปุกรณ์ความปลอดภัย เชน่ สายรัด 
(Harness) (ตดิตัง้พรอ้มกบัรอกเหนอืศรสีระ 
และขยายยาวไปถงึดา้นลา่งของหอ้งป๊ัม), 
มเิตอรว์ดัแกส๊แบบพกพา และแปลพยาบาล
ตอ้งมพีรอ้มทีช่ัน้บนสดุของหอ้งป๊ัม 
-      ระบบตรวจวดัสภาวะอากาศอยา่ง
ตอ่เนือ่งภายในหอ้งป๊ัมพรอ้มดว้ยหารแจง้
เตอืนแบบเสยีงและทีส่ามารถเห็นได ้ระบบนี้
จะจอ้งทําการทดสอบ และสอบเทยีบ ดว้ย
แกส๊ทีเ่หมาะสม ในชว่งเวลาทีม่กีารออก
ใบอนญุาตทํางานในหอ้งป๊ัมทกุครัง้ 
-      การประเมนิความเสีย่งเป็นสว่น ๆ รวมทัง้
กระบวนการในการหลกีเลีย่งความเสีย่ง จะ
นํามาใชห้รับการทํางานในหอ้งป๊ัมสนิคา้ 
-      ลดจํานวนของผูป้ฏบิตังิานในหอ้งป๊ัม
เป็นประจํา เพือ่ลดการสมัผสั 
-      การเขา้ถงึพืน้ทีอ่บัอากาศจะตอ้งแจง้ไป
ยังหอ้งควบคมุ/สะพานเดนิเรอื และ จะตอ้งมี
การบนัทกึเกีย่วกบับคุคลทีเ่ขา้ และออกจาก
หอ้งป๊ัม 
 

เมือ่เสร็จสิน้การทํางานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 
 

 
(To be assessed and 
completed) 
 
(จะทําการประเมนิและเสร็จสิน้
ในภายหลัง) 
 

• เมือ่เสร็จสิน้กีทํ่างานในพืน้ทีอ่ับอากาศ ผูท้ี่
มหีนา้ทีร่ับผดิชอบควรมันใจวา่ทกุคนไดทํ้า
การอพยพออกจาพืน้ทีอ่ับอากาศนัน้แลว้ 
รวมถงึตรวจสอบวา่ : 
-     ไดนํ้าอปุกรณ์ทัง้หมดออกจากพืน้ทีอ่บั
อากาศแลว้ 
-      ไดท้ําการปิดลอ๊ก/ซลี ทางเขา้สูพ่ืน้ที่
อบัอากาศแลว้ 
-      เก็บใบอนญุาตทํางานในพืน้ทีอ่บั
อากาศ และเซน็ทัง้หมดใหค้รบถว้น 
-      ไดเ้ก็บอปุกรณ์ทัง้หมดของระบบ ลอ๊ก 
อปุกรณ์ตดัแยกระบบ (Tagged out) 

   

Date: (วันที)่ Name/Rank/Sign: 
 (ชือ่ ตําแหน่ง ลายเซ็น) 

(To be assessed 
and completed) 
 
(จะทําการประเมนิ
และเสร็จสิน้ใน
ภายหลัง) 

 

มกี
าร

บา
ดเ

จ็บ
หร

อืเ
สยี

ชวี
ติ 

Master, all officers and 
crew.  
กัปตันเรอื นายประจํา
เรอื และลกูเรอืทกุคน 
 

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 
เป็นอนัตรายเล็กนอ้ย 

(1) 

Harmful 
เป็นอนัตรายปานกลาง 

            (2) 
 

Extremely harmful  
เป็นอนัตรายอย่างมาก 

(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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