
ที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด
ประเภท
อุบัตเิหตุ

วันทีเ่กิดเหตุ จ านวน
ผู้บาดเจ็บ

จ านวน
ผู้เสียชวีิต สาเหตขุองอุบัตเิหตุ ค่าเสียหาย

1 บริษัท อาร์ทีดีอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ จ ากัด

ฟอก ย้อมสี หรือแต่ง
ส าเร็จด้ายหรือส่ิงทอ

ราชบุรี อัคคีภัย 7-ม.ค.-56 - - ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นทีอ่าคารโรงงานและ
เคร่ืองจักรชุดหม้อต้มน้ ามัน สาเหตุเกิด
จากเกิดจากน้ ามันเส่ือมสภาพและขนาด
ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) มี
ขนาดเล็ก เมื่อใช้งานน้ ามันร้อนจะ
ขยายตัวล้นออกจากถังและเมื่อสัมผัส
อากาศภายนอกจึงเกิดการลุกติดไฟ

5,000,000 บาท

2 บริษัท วิทย์คอร์ปโปรดักส์ 
จ ากัด

แบ่งบรรจุเคมีและปุย๋ สมุทรปราการ อัคคีภัย 18-ม.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ทีเ่ก็บถังสารเคมีขนาดบรรจุ
 1,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะขนถ่าย
สารเคมี (เอทานอล) จากเรือเข้าเก็บถัง
ดังกล่าว

10,000,000 บาท

3 บริษัท จงเฉวียน อีเล็คทริค 
จ ากัด

ผลิตหน้ากากหม้อน้ า
รถยนต์

ปทุมธานี อัคคีภัย 20-ม.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ในโกดังเก็บอุปกรณ์รถยนต์ 
ในวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีการ
ประกอบกิจการ อาจเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร

10,000,000 บาท

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัตเิหตแุละอุบัตภิัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2556



4 นายนาเคนทร์  ปานาค ทอผ้าและปักผ้าลูกไม้ ราชบุรี อัคคีภัย 28-ม.ค.-56 - - เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากขณะที่
เกิดอุบัติเหตุพบว่าเนื่องจากในขณะที ่
เกิดอุบัติเหตุโรงงานมิได้มีการประกอบ
กิจการโรงงาน จึงไม่มีคนงานอยู่ จากการ
ตรวจสอบบริเวณทีเ่กิดอุบัติเหตุพบว่ามี
เคร่ืองจักรทีใ่ช้ส าหรับทอผ้าลูกไม้ถูกเพลิง
ไหม้ได้รับความเสียหาย

1,300,000 บาท

5 บริษัท สุพรีม พลาสติก 
อินดัสตร้ี จ ากัด

ท าผลิตภัณฑ์
พลาสติกทุกชนิด เช่น
 แผ่นพลาสติกลูกฟูก 
แผ่นพลาสติกห่อสินค้า

ชลบุรี อัคคีภัย 8-ก.พ.-56 - - เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานและโกดัง 
โดยพนักงานได้กล่ินแก๊ส LPG มาตามท่อ
ระบายน ้า และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น

6 บริษัท แอดวานซ์ อะโกร 
เพาเวอร์ จ ากัด

ผลิตไฟฟ้า นครราชสีมา ขี้เถ้าร้อน
จาก

เชื้อเพลิงชีว
มวลถล่มทับ

9-ก.พ.-56 - 1 หลังจากทีท่างโรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองได้
ระยะหนึ่ง เกิดการตันของขี้เถ้า พนักงาน
จึงต้องท าการกระทุง้ขี้เถ้าใต้หม้อไอน้ า
ออกมา ซ่ึงขี้เถ้าด้านในมีความร้อนและ
จ านวนมาก และท าการซ่อมแซม
เคร่ืองจักรต่อ  แต่ในระหว่างทีท่าง
ทีมงานท าการกระทุง้ขี้เถ้านั่น กองขี้เถ้า
จ านวนมาก หล่นลงมาใต้หม้อไอน้ า
พนักงานทัง้ 5 ท่าน ได้วิง่ออกจากทีเ่กิด
เหตุ แต่ผู้เสียชีวิตได้เสียหลักล้มในทีเ่กิด
เหตุ จึงเกิดอันตรายขึ้น



7 นายสุรพงษ์  พรมคุณ ท าบัง้ไฟ หนองบัวล าภู ระเบิด 19-ก.พ.-56 2 1 คนงานก าลังอัดดินประสิวในบัง้ไฟและ
อีกส่วนหนึ่งก าลังเจาะรูของบัง้ไฟโดยมี
คนหนึ่งใช้สว่านเจาะรูตรงกลางของบัง้ไฟ
ทีถู่กอัดแน่นภายในกระบอกพลาส สติก 
อีกคนเอาน้ าหยอดลงไปในรูด้วยเพือ่ไม่ให้
เกิดการเสียดสีและเกิดความร้อนภายใน
บัง้ไฟ คาดว่า อาจจะเกิดจากสภาพ
อากาศร้อนหรืออาจมีเศษของวัสดุทีเ่ป็น
เศษเหล็กเสียดสีภายในบัง้ไฟ จึงเกิดปะทุ
ไฟเกิดระเบิดภายในบัง้ไฟ

8 บริษัท เซาท์ แลนด์ รับเบอร์
 จ ากัด

ท ายางแผ่นรมควัน ยะลา อัคคีภัย 20-ก.พ.-56 2 - เกิดจากอุณหภูมิในห้องรมควันสูงมากท า
ให้ยางแผ่นทีอ่ยู่ในราวเกิดการอ่อนตัว
และหลอมละลายตกลงพืน้ห้องเป็น
เชื้อเพลิงลุกไหม้ยางในห้องรมควัน ท าให้
โครงสร้างอาคารห้องรมควันยางได้รับ
ความเสียหายจ านวน 8 ห้อง จากจ านวน
ห้องรมควันยางทัง้หมด 22 ห้อง

6,000,000 บาท

9 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จ ากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ไอน้ า

พระนคร ศรี
อยุธยา

อัคคีภัย 22-ก.พ.-56 - - โรงงานอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาจเกิด
การปฏิบัติงานทีไ่ม่ระมัดระวังของ
พนักงานก่อสร้างทีก่่อให้เกิดประกายไฟที่
อยู่ใกล้วัสดุติดไฟ

10,000,000 บาท



10 บริษัท โรงสีไทยเจริญ
พาณิชย์ จ ากัด

อบเมล็ดข้าวเปลือก
และเมล็ดพันธุพ์ืชอื่น

พิษณุโลก อัคคีภัย 2-ม.ีค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ข้าวเปลือกในตู้อบ จ านวน1
ตู้และผู้ประกอบการสามารถควบคุมเพลิง
ไว้ได้ สาเหตุมาจากความร้อนในตู้อบซ่ึงมี
ความร้อนสูงผิดปกติ

1,400,000 บาท

11 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด             
โรงน้ าแข็งกรเดช

ท าน้ าแข็ง กาฬสินธุ์ แอมโมเนียร่ัว 13-ม.ีค.-56 - - อาจจะละลายน้ าแข็งออกไม่หมดในแต่ละ
รอบ เป็นเหตุท าให้ท่อฟรีสเซอร์บวมและ
แตกในทีสุ่ด จึงให้น้ ายาแอมโมเนียร่ัว
และฟุง้กระจาย

150,000 บาท

12 บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล
 เซ็นเตอร์ จ ากัด

ผลิตเคมีภัณฑ์ ราชบุรี อัคคีภัย 15-ม.ีค.-56 - - ก่อนเกิดเหตุได้เกิดไฟฟ้าดับทัง้โรงงาน 
จากนั้นก็ติดๆดับๆและเกิดไฟฟ้าตก 
ก่อนทีจ่ะเกิดเพลิงลุกไหม้ทีอ่าคารผลิต
เม็ดพลาสติกและเก็บสินค้า

20,000,000 บาท

13 บริษัท ลาเพิร์ท (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บรรจุประทัดลูกบอล ระยอง อัคคีภัย 20-ม.ีค.-56 - - เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารโรงงานซ่ึง
อยู่ระหว่างการร้ือถอน ภายในพืน้ที่
บริษัทฯ อาจมีสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็ก
ไปถูกวัสดุทีติ่ดไฟได้

1,000,000 บาท



14 บริษัท วิมานน้ าแข็งหลอด 
จ ากัด

ท าน้ าแข็ง ชลบุรี แอมโมเนียร่ัว 1-เม.ย.-56 7 - เกิดเหตุแอมโมเนียร่ัวไหลออกจากเคร่ือง
ท าน ้าแข็งหลอดทีก่ระจกมองน ้ายา 
(Sight  Glass) ทีติ่ดต้ังกับถังเก็บน ้ายา
แอมโมเนียทีเ่ชื่อมระหว่างถังพักน ้ายา
แอมโมเนีย และคอนเดนเซอร์ร่ัวซึม
ออกมาปริมาณ 100 ลิตร ระยะเวลาร่ัว
ประมาณ 10 นาที

50,000 บาท

15 นางสาวสงวน  กุทาพันธ์ ท าประทัด สุพรรณบุรี ระเบิด 5-เม.ย.-56 1 3 คนงานได้ร่วมกันบรรจุดินระเบิดใส่
ประทัดแบบลูกบอล ในขณะทีบ่รรจุดิน
ระเบิด ได้เกิดระเบิดขึ้น

5,000,000 บาท

16 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด น้ าแข็ง
สุวัฒน์

ท าน้ าแข็ง อุตรดิตถ์ แอมโมเนียร่ัว 15-เม.ย.-56 2 - เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียร่ัวไหลจากระบบ
ท าความเย็น ซ่ึงมีสภาพเก่าขาดการ
บ ารุงรักษา

50,000 บาท

17 บริษัท วีอาร์ฟูดส์ จ ากัด ผลิตผัก ผลไม้กระป๋อง
 ปลาและผลไม้แช่แข็ง

สมุทรสาคร อัคคีภัย 22-เม.ย.-56 - - เกิดเหตุระเบิดขึ้นทีบ่ริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้า
 MDB ซ่ึงติดต้ังบริเวณชั้นทีส่องของอาคาร

20,000,000 บาท

18 นายพรหมพล  ตรีวิศวเวทย์ ขุดดินลูกรังเพือ่การ
ก่อสร้าง

สระบุรี ดินถล่มทับ 22-เม.ย.-56 - 2 เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขุดตักดิน โดย
ได้เกิดดินสไลด์และหล่นลงมาทับรถขุด
ดินและรถบรรทุกดิน ท าให้พนักงานขับ
รถขุดดินและบรรทุกเสียชีวิต ทัง้ 2คน



19 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดธาราทิพย์ 
ขอนแก่น

ท าน้ าแข็ง ขอนแก่น แอมโมเนียร่ัว 28-เม.ย.-56 - - วาล์วแอมโมเนียมีสภาพเก่าผ่านการใช้
งานมานานและมีสนิมกัดกร่อนบริเวณ
ด้านในจนทะลุถึงด้านนอกจนปรากฏเป็น
รอยร้าว จึงเป็นเหตุท าให้ความแข็งแรง
ของโครงสร้างวาล์วลดลง ประกอบกับ
ขณะเร่ิมเดินเคร่ืองอัดไอ(Compressor) 
เพือ่จะท าการละลายน้ าแข็งตกค้างใน
เคร่ืองท าน้ าแข็งหลอด จึงท าให้วาล์วไม่
สามารถทนความดันได้จนเป็นเหตุให้
โครงสร้างวาล์วส่วนล่างแตกและก๊าซ
แอมโมเนียร่ัวออกมา

50,000 บาท

20 บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์
 จ ากัด

ท าน้ าตาลทรายขาว
จากน้ าเชื่อม

บุรีรัมย์ อัคคีภัย 29-เม.ย.-56 - - เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ าตาล สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

500,000 บาท

21 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมค้าถัง คัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่
เป็นของเสียอันตราย 
เช่น พลาสติก 
ทองแดง ทองเหลือง 
เศษเหล็ก เศษ

สมุทรสาคร อัคคีภัย 1-พ.ค.-56 - - ได้เกิดเพลิงไหม้จากบริเวณทุง่หญ้าข้าง
โรงงาน ได้ลามติดถังโลหะได้รับความ
เสียหายส่วนตัวโรงงานไม่ได้รับความ
เสียหาย

22 บริษัท ยูติก้า เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

ผลิตเคร่ืองกรองน้ า สมุทรปราการ อัคคีภัย 12-พ.ค.-56 - - ไฟไหม้ภายในอาคารเก็บวัตถุดิบเพือ่การ
ผลิต อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

10,000,000 บาท



23 นายมงคล  อมรโรจน์วรวุฒิ ลานมันเส้น ศรีสะเกษ อัคคีภัย 13-พ.ค.-56 - - เก็บกองมันเส้นลักษณะทับถมสูงประมาณ
 3-7 เมตร รวมจ านวนเป็นหมื่นตัน มี
ความร้อนสะสมและละอองไอน ้าอย่าง
มาก ท าให้เกิดการย่อยสลายจากอินทรีย์
ตามกระบวนการธรรมชาติ และเกิดก๊าซ
มีเทนซ่ึงเป็นก๊าซติดไฟได้

5,300,000 บาท

24 บริษัท ไอดีพี โปรดักส์ จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก ผลิตภัณฑ์
เคลือบด้วยพลาสติก
ทุกชนิด ประกอบ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ 
เช่น ประกอบร่วมกับ
แผ่นโลหะ

พระนครศรีอยุธ
ยา

อัคคีภัย 31-พ.ค.-56 - - ชุดควบคุมอุณหภูมิของเคร่ืองอบเม็ด
พลาสติกไม่ท างาน ท าให้เกิดความร้อน
สะสมสูงขึ้นจนฉนวนทนความร้อนไม่ได้ 
เกิดควันโดยไม่มีการลุกไหม้เป็นเปลวไฟ

50,000 บาท

25 บริษัท โฟร์ซันส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บดเศษพลาสติก ชลบุรี อัคคีภัย 2-ม.ิย.-56 - - เกิดเหตุเพลิงไหม้พืน้ทีก่องโครงตู้เย็น
ช ารุดเพือ่รอถอดชิ้นส่วนพลาสติกเพือ่บด
ย่อย พืน้ทีก่องนอกอาคารขนาด 800 
ตารางเมตร อาคารโรงงานไม่ได้รับความ
เสียหาย

3,000,000 บาท



26 บริษัท จตุพร รีไซเคิล จ ากัด การน าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมทีไ่ม่ใช้
แล้ว หรือของเสียจาก
โรงงานประเภท
สารละลายหรือ
เคมีภัณฑ์มาผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เพือ่น า
กลับมาใช้ใหม่ รับจ้าง
ท า ซ่อมและล้างถัง
หรือภาชนะบรรจุ

สมุทรปราการ อัคคีภัย 6-ม.ิย.-56 - - เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หม้อต้มแยกน้ ามัน
จากการทีพ่นักงานเปล่ียนมอเตอร์ขับใบ
กวนโดยปล่อยหัวเผายังคงท างานปกติ 
ท าให้มีไอน้ าสะสมอยู่ส่วนด้านล่างโดยมี
น้ ามันกดทับ จากนั้นเมื่อเร่ิมเดินเคร่ืองท า
ให้ไอน้ าทีส่ะสมอยู่ส่วนล่างของหม้อต้มฯ
 ลอยตัวขึ้นและดันเอาน้ ามันพุง่ออกมา
สูงประมาณ ๓-๔ เมตร เมื่อน้ ามันตกลง
มาถึงหัวเผาทีก่ าลังจุดไฟอยู่จึงท าให้ลุก
ติดไฟและเกิดเพลิงไหม้ขยายออกเป็น
บริเวณกว้าง

10,000,000 บาท



27 บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่
 จ ากัด

ผลิตไฟฟ้า ตรัง ทีอ่ับอากาศ 9-ม.ิย.-56 2 2 มีการร่ัวไหลของก๊าซเชื้อเพลิงจากเตา
แก๊สซิไฟเออร์ชุดที ่2 อันเนื่องมาจากมี
การเปิดประตูเติมเชื้อเพลิงบนและล่างทัง้
สองบาน ตามข้อปฏิบัติของการท างาน
การเติมเชื้อเพลิงเข้าเตาแก๊สซิไฟเออร์จะ
ใช้ตัววัดระดับและระบบอัตโนมัติเป็นตัว
ส่ังการ โดยทีป่ระตูเติมเชื้อเพลิงทัง้สอง
บานจะต้องไม่เปิดพร้อมกันเพือ่ความ
ปลอดภัย อย่างไรก็ตามระบบส่ังการ
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกการท างานชั่วคราว
และน าไปสู่การเติมเชื้อเพลิงจนล้นมาที่
กรวยเติมเชื้อเพลิง และเนื่องจาก ประตู
เติมเชื้อเพลิงไม่สามารถปิดได้สนิทจึงเกิด
การร่ัวของก๊าซทีอ่ยู่ในเตาออกสู่ภายนอก

28 บริษัท เอลล์บา บางกอก 
จ ากัด

ปรับปรุงคุณภาพข้าว  
เก็บรักษาข้าว และ
แบ่งบรรจุข้าว

สระบุรี อัคคีภัย 17-ม.ิย.-56 - - อาคารเก็บข้าวสารรอการบรรจุเพลิงไหม้ 
โดยสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากสาร
อลูมิเนียมฟอสไฟด์ ซ่ึงใช้ในการป้องกัน
มอดแมลงในข้าวสารของอาคารเก็บมี
ความชื้นจ าท าปฏิกิริยาท าให้เกิดเพลิงไหม้

10,000,000 บาท



29 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ร่วมเจริญ
 จักรยาน

ท าโครงจักรยาน กรุงเทพฯ อัคคีภัย 17-ม.ิย.-56 - - เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงาน อาจมีสาเหตุ
จากไฟฟ้าลัดวงจร

1,000,000 บาท

30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เค.เอ.
เพ้นท์

ผลิตสีพ่นรถยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในการ
พ่นสีรถยนต์

สมุทรสาคร อัคคีภัย 20-ม.ิย.-56 - - ขณะพนักงานเททินเนอร์ลงถังบรรจุได้
เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วและ
พยายามใช้เคร่ืองดับเพลิงฉีดแต่ไม่
สามารถควบคุมได้ เพลิงจึงลุกไหม้ลามไป
อย่างรวดเร็ว

40,000,000 บาท

31 บริษัท เฮ กวาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ชลบุรี อัคคีภัย 30-ม.ิย.-56 - - เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวรด้านข้างอาคาร
โรงงาน ซ่ึงเป็นลักษณะโครงสร้างเหล็ก
หลังคามุงผ้าใบเพือ่ใช้ประกอบกิจการใน
ส่วนงานการพิมพ์สกรีนชิ้นงาน มี
โครงสร้างเหล็ก เคร่ืองพิมพ์สกรีนและ
เคร่ืองอบสี ได้รับความเสียหายทัง้หมด

30,000,000 บาท

32 บริษัท พี เจ ชลบุรี พาราวูด้
จ ากัด

แปรรูปไม้ยางพารา 
อบไม้ ท าเคร่ืองเรือน

ชลบุรี อัคคีภัย 1-ก.ค.-56 2 - เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานและ
เคร่ืองจักรบริเวณพืน้ทีพ่่นสีและเคลือบสี
ชิ้นงานไม้

10,000,000 บาท

33 นางสาวสุนทรี แซ่เฮง คัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่
เป็นของเสียอันตราย

สุพรรณบุรี อัคคีภัย 3-ก.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกและลุกลามไปยังอาคาร
โรงงานคัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้
แล้ว คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

10,000,000 บาท



34 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด ฆา่ไก่ ช าแหละและ
ห้องเย็นแช่แข็ง

ลพบุรี อัคคีภัย 6-ก.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ห้องจัดเก็บสินค้าเตรียม
จัดส่งให้ลูกค้า

50,000,000 บาท

35 บริษัท รุ่งทวีเทรดด้ิง จ ากัด ท าชิ้นส่วนอะไหล่
รถบรรทุก

นครปฐม อัคคีภัย 12-ก.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องพ่นสี 3,000,000 บาท

36 บริษัท ปฐมชัยไฮเทค จ ากัด ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง
จากยางรถยนต์ทีไ่ม่ใช้
แล้ว

นครปฐม อัคคีภัย 13-ก.ค.-56 1 - คนงานเห็นไฟลุกจากท้ายเคร่ืองจักร ซ่ึง
คาดเดาและสันนิษฐานจากเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจรแล้วลุกลามจากภายในอาคาร
โดยทิศทางลมพัดไปยังกองเศษยาง 
(วัตถุดิบ) ท าให้เกิดไฟลุกลามไปยังกอง
เศษยาง

15,000,000 บาท

37 นายมานัส  วีระกุล ท ามันเส้น สระแก้ว อัคคีภัย 14-ก.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้บริเวณโกดังเก็บสินค้า
เล็กน้อย อาคารเคร่ืองจักรไม่เสียหาย

2,000,000 บาท

38 บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ท าชิ้นส่วนพิเศษหรือ
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์

ปทุมธานี อัคคีภัย 17-ก.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ห้องโชว์สินค้า น่าจะเกิดจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร

5,000,000 บาท



39 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส
 จ ากัด

ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบ
ดีบุกและโครเมี่ยม

ระยอง ถังเคมีระเบิด 20-ก.ค.-56 1 1 ผู้รับเหมา 3 คนได้ลงไปในถังเพือ่เตรียม
ร้ือท่อซ่ึงได้มีการปิดระบบโดยใช้หน้า
แปลนปิดไว้แล้ว พนักงานอีก 1 คนท า
การเชื่อมท่ออยู่ทีด้่านบนถัง ผู้เสียชีวิตได้
ปีนขึ้นไปสอบถามผู้อยู่ด้านบนว่าต้องการ
อะไรเพิม่หรือไม่ หลังจากนั้นก็ได้ปีนลงมา
 ซ่ึงในจังหวะนั้นได้เกิดการระเบิดขึ้น

500,000 บาท

40 บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส 
จ ากัด

บรรจุก๊าซไนโตรเจน ปทุมธานี ถังแก๊สระเบิด 20-ก.ค.-56 1 - ก๊าซไฮโดรเจนในระบบท่อบรรจุก๊าซ
ร่ัวไหล ท าให้เกิดระเบิดและติดไฟขึ้น

2,000,000 บาท

41 บริษัท ไพรช์ ออฟ วูด้ 
อินดรัสทรีส์ จ ากัด

ท าวงกบ ประตู 
หน้าต่าง ไม้พืน้ปาร์เก้

ปทุมธานี อัคคีภัย 7-ส.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้บริเวณเตาอบไม้ ท าให้
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ โครงสร้างอาคาร 
ระบบไฟฟ้า วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เสียหาย คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

30,000,000 บาท

42 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

ช าแหละท าเนื้อสัตว์
ปีกแช่แข็ง

กรุงเทพฯ ถูกบาด 10-ส.ค.-56 1 - พนักงานก าลังยกมีดตัดปีกเป็ดทีแ่ขวนมา
กับตะขอ เป็ดอีกตัวทีแ่ขวนมาด้วยกัน
หลุดจากตะขอหล่นมาถูกปลายมีดแฉลบ
พลาดมาถูกนิ้วมือเป็นแผลลึก

43 บริษัท พงษ์เจริญแอสฟัสท์ 
จ ากัด

ผลิตแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ชลบุรี อัคคีภัย 11-ส.ค.-56 - - เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณเคร่ืองอุ่นน้ ามัน
และลุกลามไปยังห้องควบคุมการผลิต
เสียหายทัง้หมด คาดว่าเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรบริเวณตัวจุดระเบิดของเคร่ือง
อุ่นน้ ามัน

2,000,000 บาท



44 โรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)

แยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง ฟ้าผ่า 13-ส.ค.-56 - - เกิดฟ้าผ่าลงเตาต้มน้ ามันของโรงแยกก๊าซ
 ส่งผลให้ปูนฐานรากโครงสร้างและผนัง
เตาโก่งตัวออกและเสียหายทัง้หมด ท่อส่ง
 CO2 เข้าเตาและท่อไอเสียออกจากเตา
ได้รับความเสียหาย

200,000,000 บาท

45 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

หมักไก่และท าอาหาร
ส าเร็จรูปจากสัตว์ปีก

กรุงเทพฯ เคร่ืองจักรดึง 20-ส.ค.-56 1 - พนักงานรีบเข้าไปหยิบไก่ย่างทีป่นมาบน
สายพานล าเลียงโดยไม่ทันระวัง น๊อตที่
ยึดกับเพลาของมอเตอร์หมุนบิดเอา
ชายเส้ือและกางเกงจนแน่น ท าให้เส้ือ
และกางเกงขาด ได้รับบาดเจ็บ

46 บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัส
ตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

ผลิตผ้าใบยางรถ ระยอง อัคคีภัย 23-ส.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้น 3 ของอาคาร
โรงงานสูง 8 ชั้น

5,000,000 บาท

47 บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร 
จ ากัด

ท ายางแผ่นรมควัน ชุมพร อัคคีภัย 24-ส.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ทีห่้องรมควันยาง อาจมี
สะเก็ดไฟจากเตาหลุดเข้าไปในห้องแล้ว
เกิดลุกไหม้ยางขึ้น

10,000,000 บาท

48 บริษัท อุตสาหกรรม
กระดาษธนากร จ ากัด

ท ากระดาษคร๊าฟ 
กระดาษแข็ง 
กระดาษอนามัย

ปทุมธานี อัคคีภัย 30-ส.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้วัตถุดิบ (กระดาษใช้แล้ว) 
บริเวณลานคอนกรีตกองกระดาษ แล้ว
ลุกลามไปยังอาคารโรงงานบางส่วน

65,000 บาท



49 บริษัท สงวนสินร่วมกิจ จ ากัด ผลิตน้ าแข็ง กรุงเทพฯ แอมโมเนียร่ัว 6-ก.ย.-56 - - วาล์วท่อแอมโมเนียเก่าและเส่ือมสภาพ
เนื่องจากอยู่กลางแจ้ง สัมผัสกับน้ า 
ความชื้นและความร้อนเป็นเวลานานจน
ขึ้นสนิม ท าให้ก๊าซแอมโมเนียร่ัวไหล
ออกมาจากท่อแอมโมเนียเก่าทีไ่ม่ได้ใช้
งานแล้ว วางเรียงกันหลายชั้นอยู่ด้านหลัง
โรงงาน

50,000 บาท

50 นายสมชาย จันทร์เรือง ท าทีน่อนจากโฟม
และฟองน้ า

ปทุมธานี อัคคีภัย 10-ก.ย.-56 - - ต้นเพลิงเกิดจากบริเวณตู้ไฟหลัก ซ่ึงขาด
การบ ารุงรักษาทีถู่กต้อง ท าให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร

1,000,000 บาท

51 บริษัท ศรีแสงดาวไบโอ
เพาเวอร์ จ ากัด

ผลิตไฟฟ้า ร้อยเอ็ด สายพาน
เกี่ยวแขน

10-ก.ย.-56 1 - พนักงานท าความสะอาดสายพานล าเลียง
เชื้อเพลิงแกลบโดยไม่ใช้เคร่ืองช่วย ใช้มือ
กวาดแกลบจึงถูกลูกกล้ิงเกี่ยวแขนเส้ือ
และดึงแขนเข้าไปในสายพาน



52 บริษัท กสิสุรีย์ จ ากัด สกัดน้ ามันพืช ล าพูน อัคคีภัย 11-ก.ย.-56 - - จุดทีเ่กิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารขนาด 
15x65x6 ม. ทีใ่ช้ส าหรับเก็บผลิตภัณฑ์
ของโรงงาน คือ ร าทีผ่่านการสกัดเอา
น้ ามันออกแล้ว มีปริมาณ 790 ตัน 
จัดเก็บแบบบรรจุถุงกระสอบพลาสติก 
โดยวางซ้อนเรียงกันเป็นกองและมีผ้าใบ
คลุมเอาไว้อีกชั้น ขณะเกิดเหตุคนงาน
มองเห็นเปลวไฟลุกขึ้นบริเวณกองเก็บร า
ทีติ่ดผนัง

10,000,000 บาท

53 บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ผลิตตู้แช่ เคร่ืองท าน้ า
เย็น เคร่ืองผสม
เคร่ืองด่ืมและเคร่ือง
ท าน้ าแข็ง

สิงห์บุรี อัคคีภัย 19-ก.ย.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ทีอ่าคารเก็บตู้เย็น ตู้แช่ทีร่อ
การส่งออก สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร

100,000,000 บาท

54 บริษัท พีเอสกมลล้อแม็กซ์ ซ่อมล้อแม็กซ์รถยนต์ ปทุมธานี อัคคีภัย 20-ก.ย.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ทีบ่ริเวณบูท๊พ่นสีและชั้น
วางของ อาคารโรงงานได้รับความ
เสียหายเล็กน้อย ขณะเกิดเหตุไม่มีการ
ประกอบกิจการ น่าจะเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร

20,000 บาท

55 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ช าแหละสัตว์ปีก ท า
เนื้อ สัตว์ปีกแช่แข็ง 
และอาหารส าเร็จรูป
จากเนื้อสัตว์ปีก

กรุงเทพฯ เคร่ืองจักร
หนีบ

23-ก.ย.-56 1 - คนงานใช้มือกวาดเนื้อไก่จ๊อทีติ่ดใน 
Hopper ลงในช่องล าเลียง ท าให้นิ้วมือ
ถูกแรงลมจากเคร่ืองดึงลงไปถูกใบกวน
หนีบนิ้ว



56 บริษัท สุนทรีธัญญะ จ ากัด สีข้าว สุพรรณบุรี ถังบรรจุข้าว
ล้มทับ

23-ก.ย.-56 - 1 คนขับรถตักข้าวใช้ทีตั่กเกล่ียข้าวในถัง
บรรจุแล้วทีตั่กไปกดทับและดันแท่นรับ
ถังบรรจุข้าวล้มทับคนงาน โดยคนขับรถ
ตักควรบอกให้คนงานหยุดท างานก่อนที่
จะท าการเกล่ียข้าว

57 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มารุตและ
ขนมศิริพรรณ

ผลิตขนมส าเร็จรูป ปทุมธานี อัคคีภัย 24-ก.ย.-56 - - ต้นเพลิงเกิดจากเตาทอดขนมทีค่นงาน
อาจลืมปิดเตาแก๊สหลังเลิกงาน ท าให้
เพลิงไหม้ลุกลามอาคารโรงงานและ
เคร่ืองจักร

1,000,000 บาท

58 บริษัท 4 โพลาแบร์ จ ากัด ผลิตน้ าแข็งหลอด ปัตตานี แอมโมเนียร่ัว 26-ก.ย.-56 - - เกิดก๊าซแอมโมเนียร่ัวไหลออกนอก
บริเวณโรงงาน ผู้ประกอบกิจการสามารถ
ควบคุมสถานการณ์โดยปิดวาล์วและฉีด
น้ าเพือ่ควบคุมและปิดกั้นทางน้ าไม่ให้
ไหลลงแหล่งน้ าสาธารณะได้

50,000 บาท

59 บริษัท วาย.ท.ีรับเบอร์ จ ากัด ผลิตยางพาราอัดแท่ง สุราษฎร์ธานี อัคคีภัย 1-ต.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้เตาอบยางแท่งบริเวณทีจ่่าย
เชื้อเพลิง (LPG) คาดว่าเกิดจากอุปกรณ์
ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในเตาอบท างาน
ผิดพลาด ท าให้อุณหภูมิสูงผิดปกติจนเกิด
เพลิงไหม้

2,300,000 บาท

60 บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
เคร่ืองปัน้ดิบเผา จ ากัด

ผลิตกระเบือ้ง สมุทรสาคร อัคคีภัย 4-ต.ค.-56 - - หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด มีสะเก็ดไฟตกใส่
อาคารโกดังเก็บของทีเ่ก็บกล่องกระดาษ
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น

15,000,000 บาท



61 บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด 
(มหาชน)

ท าน้ าซอส 
น้ าส้มสายชู ซอสพริก
 ฯลฯ

สมุทรปราการ หลังคาทับ 13-ต.ค.-56 - 1 เกิดลมพายุพัดหลังคาโรงงานปลิวลงมา
ทับบ้านเรือนประชาชน

1,600,000 บาท

62 บริษัท ไทยพรอสเพอริตี
เทอร์มินอล จ ากัด

ท่าเรือขนถ่ายสินค้า ระยอง ล่ืนล้ม 15-ต.ค.-56 1 - พนักงานขับรถเทรลเลอร์ล่ืนตกลงจาก
กระบะรถบรรทุกขณะท าการรัดโซ่เหล็ก
แท่ง

63 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด

ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ์เหลว

ระยอง อัคคีภัย 18-ต.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ถังบรรจุสารเคมีขนาด 
1,000 ลิตรทีม่ีสารเบนซินบรรจุอยู่ 200 
ลิตร แต่สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

10,000 บาท

64 นายอารีย์ เลิศรัตน์ ท าดอกไม้เพลิง เชียงใหม่ ระเบิดและ
ไฟไหม้

18-ต.ค.-56 1 2 เจ้าหน้าทีต่ ารวจตรวจสอบพบว่ามีการ
เชื่อมเหล็กท ารางน้ า โดยพบตู้เชื่อม
พร้อมสายเชื่อมเสียบคาไว้และเปิดสวิทช์
ไว้ เกิดเพลิงลุกไหม้จากห้องเก็บดอกไม้
เพลิงทีช่ั้นล่าง

3,000,000 บาท

65 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

ช าแหละสัตว์ปีก 
เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง

กรุงเทพฯ ของตกทับ 22-ต.ค.-56 1 - พนักงานใช้มือจับดึงรถเข็นทีใ่ส่สินค้าเพือ่
น าเข้าไปเก็บในห้องแช่เย็น โดยก้าวเดิน
ถอยหลังและมีเพือ่ช่วยดันอยู่อีกด้าน ล้อ
รถตกหลุมท าให้รถล้มลงมาทับแขน
พนักงาน

66 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด ผลิตไฟฟ้า ระยอง หม้อแปลง
ไฟฟ้าขัดข้อง

22-ต.ค.-56 - - หม้อแปลงทีอ่าคารสวิทช์เกียร์ขัดข้อง ท า
ให้เกิดเสียงดังและกลุ่มควัน คาดว่าเกิด
จากไฟฟ้าลัดวงจรทีห่ม้อแปลง

500,000 บาท



67 บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสท
รีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

ผลิตกล่องกระดาษ สงขลา อัคคีภัย 29-ต.ค.-56 - - ระบบให้ความร้อนทีเ่คร่ืองผลิตกล่อง
ลูกฟูกขัดข้อง ท าให้เกิดไฟลุกไหม้ติดกอง
วัตถุดิบ

50,000,000 บาท

68 บริษัท สยามแฟ็ท แอนด์ 
ออยล์ จ ากัด

ท าน้ ามันพืชหรือสัตว์ สมุทรสาคร อัคคีภัย 30-ต.ค.-56 4 - ต้นเพลิงเกิดจากบริเวณถังปฏิกิริยา ซ่ึง
สาเหตุอาจเกิดจากระบบควบคุมแรงดัน
ของถังขัดข้อง

2,000,000 บาท

69 หจก. บุญทวี รีไซเคิล แอนด์ 
เซอร์วิส

คัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่
เป็นของเสียอันตราย

ชลบุรี อัคคีภัย 5-พ.ย.-56 - - เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณแผงไฟฟ้าและ
ปล๊ักไฟทีต่่อไฟฟ้าไปใช้งานกับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

15,000,000 บาท

70 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หมอนนุ่ม
เพราะเนื้อนิ่ม

ท าทีน่อน ชลบุรี อัคคีภัย 6-พ.ย.-56 - - เกิดเพลิงไหม้ทีบ่ริเวณเคร่ืองตัดฟองน้ า
แล้วลุกลามไปทัว่ทัง้อาคารโรงงานและ
โกดังเก็บวัตถุดิบ คาดว่าเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร

5,000,000 บาท

71 บริษัท เกษมศักด์ิ เทรดด้ิง 
จ ากัด

หลอมหล่อเหล็กแท่ง เพชรบุรี ระเบิด 19-พ.ย.-56 5 - ขณะใช้ปัน่จั่นยกถังรับน้ าเหล็กถ่ายลงใน
อ่างรับเพือ่เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนหล่อเหล็ก
 น็อตยึดระหว่างสลิงกับตะขอทีเ่กี่ยวกับ
ถังรับน้ าเหล็กได้หลุดออก ท าให้ถังรับน้ า
เหล็กเอียง น้ าเหล็กหกลงสัมผัสกับน้ า
หล่อเย็นทีพ่ืน้ เกิดการระเบิดขึ้น

200,000 บาท



72 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

ช าแหละสัตว์ปีก 
เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง

กรุงเทพฯ ล่ืนล้ม 23-พ.ย.-56 1 - พนักงานใช้มือดึงแขนเพือ่นทีย่ืนเหยียบ
ตะกร้าเพือ่ขึ้นไปบริเวณช่องจ่ายสินค้า 
(ซ่ึงไม่ใช่ทางขึ้นลงของพนักงาน) เกิดการ
ล่ืนท าให้เสียหลักตกลงมาศีรษะแตก

73 บริษัท วูด้เวอร์คอังสุธน 
จ ากัด

แปรรูปไม้ยางพารา สตูล อัคคีภัย 26-พ.ย.-56 - - พัดลมกระจายความร้อนทีติ่ดอยู่ใน
ห้องอบไม้เกิดการลัดวงจร เกิดเปลวไฟลุก
ไหม้ห้องอบไม้และไม้ยางพาราแปรรูป
เสียหาย

1,250,000 บาท

74 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
(ล าปาง) จ ากัด

ผลิตปูนซีเมนต์ ล าปาง ตกจากทีสู่ง 28-พ.ย.-56 - 1 ผู้รับเหมาปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงชุดถุง
กรองอากาศโดยใช้นั่งร้าน ขณะปลดเข็ม
ขัดนิรภัยเพือ่ขยับจุดปฏิบัติงาน ได้พลัด
ตกจากนั่งร้านทีสู่งประมาณ 3 เมตร 
ศีรษะกระแทกราวกันตก เจ้าหน้าทีต่รวจ
พบว่าเข็มขัดนิรภัยทีใ่ช้เป็นแบบตะขอ
เดียว   เมื่อพลัดตกจึงไม่มีตะขออีกเส้น
เกี่ยวกับนั่งร้านไว้

75 บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล
แก๊ส จ ากัด

บรรจุก๊าซออกซิเจน สุรินทร์ ระเบิด 28-พ.ย.-56 1 1 คนงานท าการบรรจุก๊าซออกซิเจนโดยใช้
หัวบรรจุก๊าซชุดทีใ่ช้กับถังบรรจุขนาด
ใหญ่ ในขณะเดียวกันได้น าถังบรรจุขนาด
เล็กมาบรรจุพร้อมกันไปด้วย ท าให้ถัง
ขนาดเล็กเกิดการระเบิดขึ้น

800,000 บาท



76 บริษัท คัดแยกขยะเพือ่รี
ไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จ ากัด

คัดแยกวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว อยุธยา อัคคีภัย 2-ธ.ค.-56 - - พนักงานของโรงงานเห็นไฟลุกไหม้ตรง
สายไฟทีผ่นังอาคาร และลุกลามเศษ
กระดาษทีเ่ก็บไว้ภายในอาคาร สาเหตุ
น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

500,000 บาท

77 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค 
จ ากัด (มหาชน)

ผลิตผงคาร์บอนแบล็ค อ่างทอง ระเบิด 2-ธ.ค.-56 2 - ช่างซ่อมบ ารุงเข้าไปท าการซ่อมผนังของ
หอกรองฝุ่นโดยการเชื่อมไฟฟ้า ในขณะ
ท าการเชื่อมได้เกิดการระเบิดขึ้น สาหตุ
น่าจะเกิดจากภายในหอกรองฝุ่นยังมีฝุ่น
ทีติ่ดไฟและระเบิดได้ตกค้างอยู่

1,000,000 บาท

78 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ทุง่ครุ / บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)

แบ่งบรรจุก๊าซ NGV กรุงเทพฯ อัคคีภัย 3-ธ.ค.-56 - - ระหว่างอัดก๊าซ NGV เข้าบรรจุถัง มีก๊าซ
ร่ัวออกมาและเกิดระเบิดและเพลิงไหม้
ลุกลามอาคารโรงงาน

2,500,000 บาท

79 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

ช าแหละสัตว์ปีก กรุงเทพฯ มีดบาด 3-ธ.ค.-56 1 - คนงานยื่นถุงเนื้อไก่ให้เพือ่นทีก่ าลังใช้มีด
ตัดปากถุง ท าให้มีดพลาดไปถูกหลังมือ
เป็นแผลลึก

80 บริษัท ซี อาร์ ซี ครีเอชั่น 
จ ากัด

ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป เพชรบุรี อัคคีภัย 8-ธ.ค.-56 - - เกิดเพลิงไหม้เสียหายในส่วนส านักงาน 
อาคารโรงงานและเคร่ืองจักรบางส่วน 
อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากขณะ
เกิดเหตุโรงงานหยุดประกอบกิจการ

10,000,000 บาท



81 บริษัท ไทยอารี อินเตอร์
เท็กซ์ จ ากัด

ฟอกย้อมผ้า ราชบุรี ตกลงไปใน
บ่อขี้เล่ือย

12-ธ.ค.-56 - 1 ผู้เสียชีวิตมีหน้าทีตั่กเชื้อเพลิงส่งเข้าราง 
ขณะปฏิบัติงานผู้เสียชีวิต พบว่าขี้เล่ือย
ไม่ออกมาจากรางตามปกติ จึงเข้าไปใน
โกดังเพือ่แทงขี้เล่ือยเข้าหม้อไอน้ า ท าให้
ล่ืนไถลลงไปในบ่อรางส่งขี้เล่ือย และขี้
เล่ือยพังทับลงไป ท าให้ขาดอากาศหายใจ


