
ประเภท ประเภทของ จํานวน จํานวน จํานวน เงินทุน
โรงงาน อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บผูเสียชีวิต คนงาน

1 บ. โอเรียนตอลการเมนท จก. 28(1) ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป กรุงเทพฯ เครื่องตอกกระดมุ 5 ม.ค. 49 1 - พนักงานเอาผาออกจากเครื่องตอกกระดุม โดยยก 1550 78 ลาน
ตอกนิ้ว ที่ครอบปองกันอันตรายออก เนื่องจากชิ้นงาน

มีขนาดเล็ก ทํางานไมสะดวก
2 บ. เบลตัน อินดัสเตรียล 72 ผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับ ปทุมธานี กรดไฮโดรคลอรคิ10 ม.ค. 49 31 - ปมดูดถายสารเคมีเกิดการสั่นสะเทือนสะสมทําให 4000 300 ลาน

(ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส รั่วไหล ขอตอและหนาแปลนเกิดรอยราวหรือหลุดหลวม 
ขาดการบํารุงรักษา

3 บ. โรงน้ําแข็งรวมสิน จก. 14 ทําน้ําแข็งซอง นนทบุรี แอมโมเนียรั่ว 11 ม.ค. 49 - - โรงงานเปลี่ยน Condenser ใหมจึงมีการระบาย 16 23.5 ลาน
แอมโมเนียบางสวนออกจากระบบ โดยตอทอให
ละลายในน้ําแลวปลอยลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 
ทําใหผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงานไดรับความ
เดือดรอนเปนจํานวนมาก

4 บ. โกลบัล ลูบริแค็นท จก. 106 รีไซเคิลน้ํามันหลอลื่นใชแลว สมุทรปราการ อัคคีภัย 12 ม.ค. 49 - - คนงานวางถังทินเนอรไวใกลอุปกรณไฟฟา เมื่อมี 20 15 ลาน
การเปดปดสวิทชและปลั๊กจะเกิดประกายไฟสัมผัส
กับไอระเหยของทินเนอรซึ่งสะสมอยูบริเวณนั้น
จึงเกิดการลุกไหมขึ้น

5 บ. น้ําตาลกุมภวาป จก. 11(3) ทําน้ําตาลทราย อุดรธานี เครื่องจักรหนีบ 12 มี.ค. 49 - 1 คนงานทําความสะอาดเขาไปเก็บออยที่ตกหลน 173 365 ลาน
ใตสายพานลําเลียงแลวเกิดลื่น รางกายถูกฉุดเขาไป
อยูระหวางสายพานลําเลียงและเพลาลูกกลิ้ง

6 บ. ไมลอททแลบบอราทอรีส 47(3) ผลิตเครื่องสําอาง น้ําหอมปรับ สมุทรปราการ อัคคีภัย 15 ม.ค. 49 - - อาจเกิดการลัดวงจรของระบบปรับอากาศหรือระบบ 200,000 บาท 400 100 ลาน
จก. อากาศ ไฟสองสวาง ทําใหมีประกายไฟตกลงมาบนกอง

บรรจุภัณฑพวกขวดพลาสติกและกลองกระดาษ
7 หจก. น้ําแข็งเลิศนิมิตรชัยภูมิ 14 ทําน้ําแข็งซองและน้ําแข็งกอน ชัยภูมิ แอมโมเนียรั่ว 21 ม.ค. 49 19 - เกิดกาซรั่วที่เครื่องทําน้ําแข็ง อาจเนื่องจากมีการ 30 7 ลาน

ประกอบกิจการตลอด 24 ชั่วโมง 
เครื่อง Compressor ทํางานมากเกินไป

8 นางมาลี วังศรีรัมย 27 ผลิตวัตถุดิบสําหรับทําที่นอน สมุทรปราการ อัคคีภัย 5 ก.พ. 49 - - สายไฟมอเตอรของเครื่องผสมวัตถุดิบเกิดลัดวงจร 2.5 ลานบาท 6 -
และหมอน เนื่องจากสัมผัสสารเคมีเปนเวลานานและขาดการบํารุงรักษา

คาเสียหาย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมป 2549

ลําดับที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด วันที่เกิดเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
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9 บ. มิลลิ่ง เม็ททอล 62 ผลิตอุปกรณประตู หนาตาง สมุทรสงคราม อัคคีภัย 14 ก.พ. 49 - - เกิดการลัดวงจรของ Breaker ที่หองเก็บของ (Store) 1 ลานบาท 390 88 ลาน
อินดัสเตรียล จก. ทําใหเกิดประกายไฟตกใสสี ทินเนอรที่เก็บไว

10 บ. สยามอินโนเวชั่น ฟุตแวร 53(7) ผลิตรองเทาแตะ สมุทรสาคร อัคคีภัย 15 ก.พ. 49 - - เกิดการลัดวงจรจากอุปกรณไฟฟา เชน ปลั๊กไฟของ 10 ลานบาท 200 10 ลาน
จก. เครื่องจักรหรือพัดลมที่เสียบทิ้งไวจนเกิดความรอน

สะสมหรือประกายไฟไปติดกองวัตถุดิบที่อยูใกลๆ
11 นายพิทักษ ยาจันทรา 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ ปราจีนบุรี ระเบิด 19 ก.พ. 49 - 1 อาจเกิดสะเก็ดไฟหรือความรอนจากการเสียดสี - -

หรือการตกกระแทกอยางแรงจนเกิดการติดไฟและระเบิดขึ้น
12 หจก. เวินขุนทดคอนสตรัคชั่น 53(6) ผลิตฉนวนกันความรอน สมุทรปราการ อัคคีภัย 20 ก.พ. 49 1 - ลูกรีดเครื่องจักรที่ใชติดแผนฟอยลกับโฟมเกิดระเบิด 600,000 บาท 4 1.4 ลาน

เนื่องจากเติมน้ํามันที่ใชเปนสื่อนําความรอนเขาใน
ลูกรีดมากเกินไป เมื่อไดรับความรอนจาก Heater 
จึงเกิดระเบิดขึ้น น้ํามันพุงกระจายออกมาไปติดกับ
มวนโฟมและกาวยางจึงเกิดเพลิงไหมลุกลาม

13 บ. ทวีวรกิจสิ่งทอ จก. 22(2) ทอผา สมุทรสาคร อัคคีภัย 21 ก.พ. 49 - - ไฟฟาลัดวงจรที่สวิทชไฟบริเวณเครื่องทอผา ทําให 3.5 ลานบาท 100 10 ลาน
เกิดประกายไฟลุกลามกับฝุนใยเศษผาที่เกาะอยู
9k,รางสายไฟและเกิดเพลิงไหมตอเนื่อง

14 โรงน้ําแข็งบานไผ 14 ทําน้ําแข็งซองและน้ําแข็งกอน ขอนแกน แอมโมเนียรั่ว 26 ก.พ. 49 9 - รอยเชื่อมของทอสงแอมโมเนียเสื่อมสภาพ อาจเกิด 9 1.9 ลาน
จากสนิมไดกัดกินเนื้อเหล็กบางสวน

15 บ. เอส. เค. ชุมพร 14 ทําน้ําแข็งกอนเล็ก ชุมพร ถังกรองดักน้ํามัน 26 ก.พ. 49 - - ถังกรองใชงานมานานตัวถังเสื่อมสภาพ ทําใหเกิด 80,000 บาท 7 8.2 ลาน
ระเบิด ระเบิดที่บริเวณรอยเชื่อมดานบนของถัง

16 บ. เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จก. 34(3) ผลิตแผนใยไมอัด กาญจนบุรี ฝาปดระบบ 27 ก.พ. 49 - - ฝาปดไซโคลนอบไมยางพาราซึ่งกดไวดวยสปริง 60,000 บาท 125 490 ลาน
กําจัดฝุนแบบ โดยรอบ สปริงอาจลาเนื่องจากใชงานมานานหรือ
ไซโคลนระเบิด อาจเกิดความดันสูงกวาปกติ ทําใหสปริงไมสามารถ 

รับแรงดันไดจึงระเบิดหลุดออกจากตัวไซโคลน
ทําใหฝุนไมฟุงกระจายเปนจํานวนมาก

17 หจก. ศรีนครินทร 89 91(2) แบงบรรจุแกสหุงตม สมุทรปราการ อัคคีภัย 28 ก.พ. 49 3 - ลิ้นปดเปดกาซของถังชํารุดทําใหกาซรั่วไหลออกมา 10 ลานบาท 7 17 ลาน
หรือลิ้นนิรภัยเปดระบายกาซออกเนื่องจากเติมกาซ
มากเกินไป และมีประกายไฟจากการหมุนถังมา
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กระทบกันหรือจากแหลงกําเนิดอื่นในบริเวณนั้น
18 บ. ฟูรูกาวา ไฟเทล 69 ผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑ พระนครศรีอยุธย เกจวัดความดัน 1 มี.ค. 49 1 - เกจวัดความดันสูญญากาศของเครื่องอบไฮโดรเจน 462 1720 ลาน

(ประเทศไทย) จก. สําหรับอิเลคทรอนิคส ระเบิด ที่ใชอบใยแกวนําแสงเกิดระเบิด เนื่องจากพนักงาน
อัดกาซไฮโดรเจนเขาไปในหมออบโดยลืมปดวาลว
ที่ตอเขากับเกจวัดความดันสูญญากาศ

19 บ. โชคเพชรสมุทร 1999 จก. 14 ผลิตน้ําแข็งกอนเล็กและ กรุงเทพฯ คนถูกใบเลื่อย 4 มี.ค. 49 - 1 โรงงานใหลูกคาใชเครื่องเลื่อยน้ําแข็งดวยตนเอง 27 10 ลาน
น้ําแข็งซอง น้ําแข็งตัด ผูเสียชีวิตอาจเสียหลักลื่นไถลเขาไปในเครื่องหรือ

อาจถูกใบเลื่อยเกี่ยวเสื้อผาแลวถูกดึงเขาไปในเครื่อง
20 บ. ผาสิงหออยส จก. 106 ทําน้ํามันผสมสีทาบาน อุดรธานี อัคคีภัย 8 มี.ค. 49 - - อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรที่เครื่องปมลมแลวเกิดเพลิง 2 ลานบาท 10 5.7 ลาน

ไหมลุกลามไปทั้งโรงงาน
21 บ. ผลิตภัณฑยางไทยโบโต 33 ทํารองเทาผาใบ กรุงเทพฯ อัคคีภัย 12 มี.ค. 49 1 - อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรภายในโกดังเก็บรองเทาผาใบ 58 10.5 ลาน

จก. ของโรงงาน
22 บ. คิดส แอนด ทอยส อินดัสต ี 87(1) ทําเครื่องเลนจากไม ปทุมธานี อัคคีภัย 17 มี.ค. 49 - - อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรที่มอเตอรไฟฟาของระบบ 100,000 บาท 78 1 ลาน

(ประเทศไทย) จก. กําจัดฝุน ทําใหเกิดเพลิงไหมและลุกลามไปในหอง
เก็บฝุนและหลังคาดานหลังโรงงาน

23 หจก. เชียงใหมศุภรักษ 34(1) เลื่อย ไส ซอยไมแปรรูป เชียงใหม อัคคีภัย 18 มี.ค. 49 - - อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารโรงเลื่อย เนื่อง 180,000 บาท 4 2 ลาน
จากเปนเวลากลางคืนไมมีการทํางานใดๆ

24 บ. ยูเนียนเท็กซนิตติ้ง จก. 24 ถักผายืดและฟอกยอม สมุทรสาคร อัคคีภัย 18 มี.ค. 49 - - วาลวจายน้ํามันของหมอตมน้ํามันแตกเนื่องจาก 3.5 ลานบาท 680 4.3 ลาน
ไมมีทอรับการขยายตัวและฐานรองรับน้ําหนักทอ
ทําใหเกิดการราวที่วาลวและแตกในที่สุด น้ํามันรอน
จึงรั่วไหลออกมาและเกิดการลุกไหมอยางรวดเร็ว

25 โรงงาน เอ เวอร พี 20(1) ผลิตน้ําดื่ม พิจิตร คลอรีนระเบิด 22 มี.ค. 49 1 - คนงานใสคลอรีนผงจํานวนมากลงในภาชนะบรรจุ 4 1.9 ลาน
แลวจึงเติมน้ําลงไป ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรง

26 บ. วันไทยอุตสาหกรรมการ 10(3) ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรุงเทพฯ ถังความรอน 24 มี.ค. 49 - - ถังแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) เกิดปริ 30,000 บาท 124 110 ลาน
อาหาร จก. ปริแตก แยกตามแนวเชื่อมแนวดิ่งของถังทําใหแรงดันไอน้ํา

พุงผานฉนวนกันความรอนออกมาเนื่องจากเนื้อเหล็ก
บริเวณนั้นไดรับผลกระทบจากการเชื่อม (Heat Effect
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 Zone) ทําใหเปนจุดออนและเกิดการปริแยกดังกลาว
27 บ. สยามโมเบลอร จก. 37 ทําเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม สมุทรสาคร อัคคีภัย 27 มี.ค. 49 - - เกิดเพลิงไหมลุกลามจากการเผาขยะขางโรงงาน 15,000 บาท 235 45 ลาน
28 บ. ไฮฮีโร จก. 51 ผลิตยางนอกรถยนตและ ปทุมธานี อัคคีภัย 26 มี.ค. 49 - - เกิดเพลิงไหมบริเวณที่เก็บวัตถุดิบมวนผาใบไนลอน 150 325.4 ลาน

รถจักรยานยนต ทําใหโครงหลังคาเสียหายบางสวนและวัตถุดิบ
เสียหายทั้งหมด

29 บ. เอคโค (ประเทศไทย) จก. 33 ผลิตรองเทาและชิ้นสวน พระนครศรีอยุธย อัคคีภัย 1 เม.ย. 49 - - วางผลิตภัณฑซึ่งบรรจุในกลองกระดาษและรัดดวย 800 ลานบาท 1935 975 ลาน
รองเทาจากหนัง ฟลมพลาสติกไวสูงเกินไปใกลหลอดไฟซึ่งรอนจัด

มากและวางกองไวเปนเวลานาน จึงเกิดความรอน
สะสมที่ฟลมพลาสติกหรือกลองกระดาษ

30 บ. อีพีอี แพคเกจจิ้ง 53(4) ผลิตภาชนะบรรจุจากโฟม ปทุมธานี อัคคีภัย 15 เม.ย. 49 - - พนักงานนํารถโฟรคลิฟตไปชารตแบตเตอรี่แลวเกิด 100 ลานบาท 21 24.6 ลาน
(ประเทศไทย) จก. และพลาสติก ไฟฟาลัดวงจรเกิดเพลิงลุกไหมและไมสามารถ

ควบคุมไดจึงลุกลามอาคารโรงงานเสียหายทั้งหมด
31 บ. เอี่ยมบูรพา จก. 9(2) ทําแปงมันสําปะหลัง สระแกว อัคคีภัย 1 พ.ค. 49 - - เกิดการอุดตันของอุปกรณกรองน้ํามันที่ระบบทอสง 39 ลานบาท 125 269 ลาน

น้ํามันรอนจากหมอตมไปที่รังผึ้งแลกเปลี่ยนความรอน
ทําใหอัตราการไหลลดลงและความดันในระบบทอ
สูงขึ้น เปนเหตุใหขอตอรับการขยายตัว (Expansion
Joint) เกิดการระเบิดแตก น้ํามันรั่วไหลออกมาและ
ลุกไหมขึ้น

32 บ. โอ แอนด ไอ อินดัสเตรียล 36(4) ผลิตภัณฑงานไม เชน กรอบรูป นครปฐม อัคคีภัย 18 พ.ค. 49 - - เกิดไฟลุกไหมที่ระบบขจัดฝุนละออง (Bag Filter) 500,000 บาท 235 70 ลาน
จก. หรือกรอบพระจากไม ที่ดานหลังโรงงาน อาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร

33 นายสมนึก ดังกอง 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ เพชรบุรี ระเบิด 21 พ.ค. 49 6 4 เกิดไฟฟาลัดวงจรแลวลุกลามไปติดพลุที่เก็บไวบน 5 ลานบาท - -
ชั้นสองของบาน ทําใหเกิดการระเบิดขึ้น

34 บ. ฮารา (ไทยแลนด) จก. 28(1) ตัดเย็บเสื้อผา กรุงเทพฯ อัคคีภัย 24 พ.ค. 49 10 - ระบบไฟฟาบกพรองประกอบกับมีสินคาเสื้อผาอยู 50ลานบาท 308 1.9 ลาน
เปนจํานวนมาก จึงทําใหเพลิงลุกลามไดอยางรวดเร็ว

35 หจก. แหวซินกวง 2(1) อบถั่วลิสงและบรรจุซอง นาน อัคคีภัย 26 พ.ค. 49 - - สายสงแกสหุงตมของตูอบถั่วลิสงรั่วตรงรอยตอเขา 10,000 บาท 8 7.5 ลาน
กับหัวเตา แลวลุกติดไฟจากหัวเตาทําใหปลายสาย
และถั่วลิสงไหมเสียหายเล็กนอย
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36 บ. บุญชอบพารา จก. 52(3) รมควันยางและทํายางเครฟ ยะลา อัคคีภัย 28 พ.ค. 49 - - เศษยางตกลงไปในปากทอของเตารมควัน ทําใหติด 15 ลานบาท 52 -
ไฟลุกลามไปติดยางแผนที่รมควันอยูในหองรม
เสียหายทั้งหมด

37 อู ส. การชาง 95 ซอมรถยนต ปทุมธานี ระเบิด 29 พ.ค. 49 3 2 ถังออกซิเจนที่ใชในการเชื่อมแกสระเบิด นาจะเกิด 2 -
จากแกส LPG ไหลยอนกลับเขาไประเบิดในถัง
ออกซิเจนอยางรุนแรง

38 โรงน้ําแข็งธาราทิพย 14 ทําน้ําแข็ง นนทบุรี แอมโมเนียรั่ว 31 พ.ค. 49 - - คนงานขับรถโฟรกลิฟตชนทอแอมโมเนียแตก 13 4.1 ลาน
39 บ. ยูซาน เอ็นเตอรไพรส จก. 37 ทําเครื่องเรือนจากไมยางพารา ชลบุรี อัคคีภัย 4 มิ.ย. 49 - - เกิดเพลิงไหมที่อาคารโรงงาน เครื่องจักรเสียหาย 10 ลานบาท 539 15 ลาน

เกือบทั้งหมด ขณะเกิดเหตุไมมีการทํางาน
40 บ. เอส แอนด ดี มารีน 6(2) ผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูป ชุมพร แอมโมเนียรั่ว 12 มิ.ย. 49 15 - ทอระบบทําความเย็นมีอายุการใชงานมานานและ 380 206 ลาน

โปรดักส จก. แชแข็ง ไมคอยไดรับการบํารุงรักษา ประกอบกับวันเกิดเหตุ
ไฟฟาดับและมาอยางกระทันหัน ทําใหเกิดแรงดัน
ในระบบสูงอยางรวดเร็ว แอมโมเนียจึงรั่วซึมออกมา

41 หจก.โรงน้ําแข็งมิตรภาพ 14 ทําน้ําแข็งซองและน้ําแข็ง ขอนแกน แอมโมเนียรั่ว 13 มิ.ย. 49 - - การซอมวาลวของทอแอมโมเนียกอนเขาถังฟรีซ 43 13 ลาน
ขอนแกน 2002 กอนเล็ก มิไดกั้นแอมโมเนียออกใหหมดกอน ทําใหแอมโม

เนียที่คางอยูในทอรั่วไหลออกมา
42 นายจําลอง จันทรมณี 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ สุพรรณบุรี ระเบิด 20 มิ.ย. 49 3 - เกิดไฟฟาลัดวงจรมีประกายไฟตกลงไปในถาดที่ใส - -

ตะไล ทําใหติดไฟและระเบิดขึ้น
43 บ. โอเรียนตอลการเมนท จก. 28(1) ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป กรุงเทพฯ เครื่องจักรหนีบ 27 มิ.ย. 49 1 - คนงานไมระวังในการตอกกระดุมและไมปดเครื่อง 1550 78 ลาน

ตอกกระดุมในการเก็บของที่ตกในเครื่องตอก
44 สหกรณกองทุนสวนยาง 52(3) ทํายางแผนดิบ ยางแผนอบแหง พัทลุง อัคคีภัย 28 มิ.ย. 49 - - สะเก็ดไฟจากเตาใหความรอนกระเด็นออกมาตาม 600,000 บาท 7 5.2 ลาน

บานควนปนแต รอยแตกของทอนําความรอนภายในเตาอบ ทําให
เกิดไฟไหมยางแผนในเตาอบและลุกลามไปหอง
อบยางที่อยูติดกัน

45 หจก. ส.สุเทพการสุรา 16 ผลิตสุราพื้นบาน อางทอง หมอไอน้ําระเบิด 28 มิ.ย. 49 4 - การสรางหมอน้ําไมถูกตองตามหลักวิชาการและไม 60,000 บาท 5 -
มีอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมกับการใชงาน
ทําใหหมอน้ําไมสามารถรับแรงดันได
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46 บ. เจียบฮงการเมนท จก. 28(1) ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป กรุงเทพฯ อัคคีภัย 12 ก.ค. 49 - - คนงานลืมปดหลอดไฟฟาแสงสวางสูงที่โตะตรวจ 400 8 ลาน
สอบคุณภาพผา ทําใหเกิดความรอนสะสมลุกไหม
เศษฝุนผาหรือดาย หรือเกิดไฟฟาลัดวงจรลุกไหม
ผาที่มีอยูจํานวนมากในบริเวณดังกลาว

47 บ. นครชัยปราการ เคมีภัณฑ 42(1) ผลิตสารตัวทําละลายจากการ ชลบุรี อัคคีภัย 13 ก.ค. 49 - - คอนเดนเซทรั่วเขาไปในสวนน้ํามันเตาบริเวณ 30 138 ลาน
จก. แยกคอนเดนเซท อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ทําใหอุณหภูมิและ

แรงดันในถังเก็บน้ํามันเตาสูงกวาปกติจนเกิดติดไฟ
และระเบิดขึ้น

48 บ. โอกิ (ประเทศไทย) จก. 69 ผลิตประกอบเครื่องพิมพ พระนครศรี อัคคีภัย 14 ก.ค. 49 4 - ทอแกส LPG ที่ตอมาจากถังแกสขนาด 48 ลิตร นอก 238 1190 ลาน
อยุธยา อาคาร รั่วไหลในหองประกอบอาหาร ขณะนั้นมีการ

หุงตมอาหาร มีประกายไฟจึงเกิดการลุกไหมขึ้น
49 หจก.จิรกาลสวัสดิ์เซอรวิส 95 ซอม เคาะ พนสีรถยนต กรุงเทพฯ อัคคีภัย 15 ก.ค. 49 - - เกิดไฟลุกไหมที่ชุดหัววาลวของทออะเซทิลีน นาจะ 100,000 บาท 10 1 ลาน

เกิดจากมีไฟยอนกลับพรอมกาซออกซิเจนจากหัว
เชื่อมแกส เขาไปสันดาปในทออะเซทิลีน ทําใหปลั๊ก
หลอมละลายเกิดการหลอมละลายพรอมทั้งระบาย
แกสอะเซทิลีนออกมาติดไฟภายนอก

50 บ. ยูนิไทย ชิปยารด แอนด 75(1) ซอมเรือและตอเรือ ชลบุรี น้ํามันรั่วไหล 18 ก.ค. 49 - - ขณะขนถายน้ํามันเตาจากเรือเดินทะเลที่มาซอม 85 1398 ลาน
เอนจิเนียริ่ง จก. ไปเก็บบนบกโดยใชรถยก เกิดเหตุรถยกถังน้ํามัน

]h,ฝาถังเปดออก ทําใหน้ํามันเตารั่วไหลลงทะเล
ประมาณ 1 ตัน (1,000 ลิตร)

51 นางสินินาถ เรืองฤทธิ์ 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ อางทอง ระเบิด 20 ก.ค. 49 - 1 คาดวาเกิดประกายไฟจากขั้นตอนการบรรจุ ทําให - -
เกิดระเบิด

52 บ. ตงหยาง (ไอเคไอ) วีฮิเคิล 77(2) ผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ปทุมธานี เครื่องจักรหนีบ 25 ก.ค. 49 - 1 วาลวของปมลมควบคุมการปดเปดของประตูเครื่อง 167 76.3 ลาน
พารท จก. จากพลาสติก ฉีดปมขึ้นรูปฟลาสติก เกิดรั่วทําใหประตูปดเอง ซึ่ง

เครื่องจักรนี้เปนระบบการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ
เมื่อประตูปดเครื่องอัดแบบจะทํางานตอโดย
อัตโนมัติทําใหคนงานที่เขาไปแกะชิ้นงาน
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ออกจากแบบถูกเครื่องอัดเสียชีวิต
53 โรงงานโกดังแสงรัตน 2(2) กะเทาะ เก็บรักษาลําเลียงเมล็ด นครราชสีมา ที่อับอากาศ 29 ก.ค. 49 - 4 คนงานลงไปในหลุมกะพอลําเลียงขาวโพดเพื่ออัด 7 44 ลาน

ขาวโพดในโกดัง จาระบีแกนลูกปนสายพาน เกิดหมดสติ
และเสียชีวิต

54 บ. เชิญมิ่งเอ็นเตอรไพรส จก. 53(5) ผลิตเม็ดพลาสติก สมุทรสาคร อัคคีภัย 1 ส.ค. 49 - - อาจเกิดจากระบบไฟฟาบกพรอง เนื่องจากวัน 7 ลานบาท 22 25.2 ลาน
เกิดเหตุเปนวันหยุดและไมมีคนเขาไปในอาคาร 
ประกอบกับมีสินคาและวัตถุดิบจํานวนมากและ
มีการจัดเก็บไมเหมาะสม

55 การไฟฟาฝายผลิตแหง 88 ผลิต สงและจําหนายไฟฟา ฉะเชิงเทรา อัคคีภัย 2 ส.ค. 49 - - เกิดการลุกไหมน้ํามันหลอลื่นที่อยูบริเวณใกลเคียง 1061 9658 ลาน
ประเทศไทย กับเครื่องสูบน้ําเขาหมอน้ําที่หยุดใชงานอยูระหวาง

การซอมบํารุง
56 บ. ยางไทยปกษใต จก. 52(3) ทํายางแทง ปตตานี อัคคีภัย 1 ส.ค. 49 - - นาจะเกิดจากการลอบวางเพลิงของผูกอความ 30 ลานบาท 126 51 ลาน

ไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
57 บ. บางกอกโคมัตสุ อินดัสตรีส 59 หลอม หลอ กลึงโลหะ ชลบุรี อัคคีภัย 10 ส.ค. 49 - 1 ขณะพนักงานขับรถยกขนชิ้นงานผานบริเวณเตา 1 ลานบาท 271 528 ลาน

จก. หลอม รถยกเกิดขัดของพนักงานจึงลงไปซอมโดย
ไมไดดึงเบรคมือไวดวย เกิดเหตุคันเรงของรถคาง
ถอยหลังไปชนรางเลื่อนของเบารับน้ําเหล็กลมลง
น้ําเหล็กหกใสรางพนักงานเทน้ําเหล็กเสียชีวิต

58 บ. ทีโอเอ เพนท 45(1) ผลิตสี แลคเกอร น้ํายาลอกสี สมุทรปราการ อัคคีภัย 16 ส.ค. 49 2 - พนักงานปฏิบัติงานผิดขั้นตอนคือเติมไนโตรเซลลู 1 ลานบาท 188 77 ลาน
(ประเทศไทย) จก. เซลลูโลสลงถังผสมในตัวทําละลายในถังปนผสม

ตอเนื่องกันโดยทันทีแลวจึงหยอนใบกวนลงทํางาน 
ไนโตรเซลลูโลสบางสวนผสมกับตัวทําละลาย
ไมทั่วถึงทําใหบางสวนที่แหงสัมผัสกับใบกวน
จึงเกิดการลุกติดไฟขึ้น

59 บ. เอฟ เอส เค ไทยแลนด จก. 67(8) ผลิตเครื่องมือตัด เจียร พระนครศรีอยุธย อัคคีภัย 19 ส.ค. 49 - - เกิดเพลิงไหมบริเวณหองชุบ Electro-Plating ซึ่งมี 1 ลานบาท 7 6.5 ลาน
การเก็บสารไวไฟไวในหองที่เกิดเหตุและระบบ
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ไฟฟามิไดเปนชนิดปองกันการระเบิด
 (Explosion Proof)

60 หจก.วงศรุงเรืองอุตสาหกรรม 34(1) แปรรูปไม ระยอง อัคคีภัย 24 ส.ค. 49 - - มีเศษไมติดอยูขางใบเลื่อยเกิดความรอนจากการ 100 1.1 ลาน
เสียดสีและลุกไหมขึ้น เมื่อพัดลมดูดขี้เลื่อยเขาทอ
ดูดฝุนไม จึงลุกลามเขาไปในทอแตสามารถฉีดน้ํา
ดับไดทัน เกิดการเสียหายเล็กนอย

61 บ. เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ 38(1) ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ ปราจีนบุรี อัคคีภัย 30 ส.ค. 49 - - ไฟไหมที่เกิดขึ้นเปนการลุกไหมที่มวนกระดาษที่ 70 ลานบาท 370 1350 ลาน
จก. อยูบนสุดกอนที่จะลุกลาม จึงนาจะเกิดจากไฟฟา

ลัดวงจรของอุปกรณไฟฟาบนเพดานทําใหเกิด
สะเก็ดไฟกระเด็นไปติดมวนกระดาษ

62 บ. ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 52(3) ทํายางแผนรมควันและน้ํายาง สงขลา เครื่องจักร 3 ก.ย. 49 3 1 เครื่องปนแยกน้ํายางแตกและกระเด็นเปนสวนๆ 260 52 ลาน
(1982) จก. กระแทก ทําใหคนงานที่อยูใกลเสียชีวิตและบาดเจ็บ

63 บ. สระแกวเจริญ จก. 9(2) ผลิตแปงมันสําปะหลัง สระแกว กาซระเบิด 27 ก.ย. 49 2 1 ทอออนของระบบนําสงกาซชีวภาพแตกมีสาเหตุจาก 20,000 บาท 248 58 ลาน
การสั่นสะเทือนของปมกาซขณะใชงานประกอบกับ
ไมมีแทนยางหรือวัสดุรองรับเพื่อปองกันการแตกหัก

64 บ. ไทยโอเชี่ยนเวนเจอร จก. 6(2) ชําแหละ แกะ ลางและถนอม ภูเก็ต ถัง CO ระเบิด 3 ต.ค. 49 - - การผุกรอนภายในของคอถังในแนวเสนรอบวง 5,000 บาท 200 21.5 ลาน
สัตวน้ําโดยวิธีทําใหเยือกแข็ง เนื่องจากความชื้นภายในถังทําปฏิกิริยากับกาซ CO

ทําใหความหนาของถังลดลงจนรับความดันไมได
65 บ. โรงงานน้ําแข็งกิมซํา จก. 14 ผลิตน้ําแข็งซอง สมุทรปราการ แอมโมเนียรั่ว 3 ต.ค. 49 - - ใบพัดของชุดพัดลมระบายความรอนของชุดคอยล 700,000 บาท 21 41 ลาน

รอนเกิดแตกชํารุด ทําพัดลมหลุดจากฐานและเหวี่ยง
กระแทกขอตอของทอน้ํายาแอมโมเนียแตกหัก

66 บ. เอ็นโปร โปรดักส 53(8) ผลิตถาดพลาสติกบรรจุชิ้นสวน นครราชสีมา อัคคีภัย 14 ต.ค. 49 - - ไฟฟาลัดวงจรบริเวณปลั๊กไฟ 100 ลานบาท 83 50 ลาน
(ประเทศไทย) จก. อิเลกทรอนิกสและชื้นสวน

ยานยนต
67 บ. เชาวสตีล อินดัสทรี้ จก. 59 ผลิตเหล็กแทง ปราจีนบุรี เตาหลอมโลหะ 23 ต.ค. 49 - - เครื่องจักรเสื่อมสภาพ ขาดการบํารุงรักษา 80,000 บาท 127 596 ลาน

ระเบิด
68 บ. เชิดชัยวูดมาสเตอร จก. 34(1) ทําวงกบ ประตู หนาตางไม นครราชสีมา อัคคีภัย 27 ต.ค. 49 - - ไฟฟาลัดวงจรที่บริเวณเครื่องจักร 20 ลานบาท 50 12 ลาน
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ไมปารเก เครื่องเรือน เครื่องใช
จากไม

69 อูพรเพ็ญ 95(1) ซอมและพนสีรถยนต กรุงเทพฯ ถังกาซระเบิด 28 ต.ค. 49 1 1 ถังกําเนิดแกสอะเซทิลีนระเบิดเนื่องจากระดับน้ํา 50,000 บาท 11 1.5 ลาน
ภายในอุปกรณปองกันไฟยอนกลับที่ถังอาจแหงหรือ
อยูในระดับที่ไมเหมาะสม เมื่อเกิดเปลวไฟยอนกลับ
จึงเกิดการระเบิดขึ้น

70 นายธงชัย บัวทอง 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ สุพรรณบุรี ระเบิด 29 ต.ค. 49 3 - เกิดจากการเรงรีบผลิตสินคาเพื่อใหทันสงในชวง 2 ลานบาท 3 -
เทศกาล จึงขาดความระมัดระวัง

71 หจก. ไทยลินินอุตสาหกรรม 22(2) ทอผาและปนดาย สมุทรปราการ อัคคีภัย 5 พ.ย. 49 - - ไฟฟาลัดวงจร 60 ลานบาท 95 19 ลาน
การทอ(บ. สันตพัฒนาสิ่งทอ)

72 บ. ไทยนิปปอนฟูดส จก. 4(3) ทําอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวพระนครศรีอยุธย อัคคีภัย 8 พ.ย. 49 - - มีการสะสมของละอองน้ํามันบริเวณปลองควัน 2 ลานบาท 993 399 ลาน
และพืช ซึ่งเกิดความรอนบริเวณเตายางตลอดเวลา ทําให

เกิดเพลิงลุกไหมไปที่ปลองควันและเพดาน
73 บ. เอเชี่ยนยูเนี่ยน 46(1) ผลิตยารักษาโรคแผนปจจุบัน สมุทรปราการ ระเบิด 8 พ.ย. 49 3 - อาจเกิดจากการนํายาที่มีสารทําละลายเปนของเหลว 5 ลานบาท 80 5.9 ลาน

แล็บบอราทอรี่ จก. ไวไฟผสมอยูมาก คือ เอทานอล 96% เขามาอบใน
ตูหรือมีสารทําละลายวางเปดทิ้งไวประกอบกับเปน
หองปด ไอระเหยของสารไวไฟจึงฟุงกระจายภาย
ในหองจนมีความเขมขนอยูในชวงที่ติดไฟและ
ระเบิดได

74 บ. สยามโปรเกรส สตีล จก. 59 รีดเหล็กเสน สมุทรสาคร อัคคีภัย 12 พ.ย. 49 - - ไฟฟาลัดวงจรจากมอเตอรหนาถังน้ํามันเตา 50,000 บาท 30 12 ลาน
75 หจก. อุตสาหกรรม ส.ร. รามา 53(7) ผลิตรองเทาฟองน้ํา กรุงเทพฯ อัคคีภัย 15 พ.ย. 49 - - ไฟฟาลัดวงจรทําใหมีสะเก็ดไฟตกลงมาที่แผนพื้น 10 1 ลาน

รับเบอร รองเทาหรือเศษเหลือจากการตัดรองเทา
76 บ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ 101 ใหบริการบําบัดและกําจัด ระยอง อัคคีภัย  16 พ.ย. 49 - - เกิดจากการทําปฏิกิริยาของกากของเสียหลายชนิด 169 1074 ลาน

อนุรักษสิ่งแวดลอม จก. ของเสียจากอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการคายความรอนของการผสมกาก
ของเสียจนเกิดไฟลุกไหมที่บอปรับเสถียร

77 นายชง ภูคัง 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ ราชบุรี ระเบิด 24 พ.ย. 49 1 - เกิดประกายไฟจากการสูบบุหรี่หรือการลุกไหม 40,000 บาท - -
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ตัวเองของดินปนที่กําลังตําอยู
78 บ. ซี แอนด เอ โปรดักส จก. 8(1) ผลิตน้ํากะทิบรรจุกระปอง ราชบุรี อัคคีภัย 27 พ.ย. 49 - - เกิดเพลิงไหมที่กองเก็บกากมะพราวที่อบแลวนาจะ 50 ลานบาท 443 125 ลาน

เกิดจากไฟฟาลัดวงจรแลวมีสะเก็ดไฟตกลงไปที่
กองกากมะพราวแลวลุกไหมขึ้นอยางรวดเร็ว

79 บ. นิคเคสยามอลูมิเนียม จก. 60 ผลิตอลูมิเนียมแผนและ ปทุมธานี อัคคีภัย 7 ธ.ค. 49 - - เกิดเพลิงไหมในระบบบําบัดอากาศเสียเนื่องจาก 2 ลานบาท 215 359 ลาน
อลูมิเนียมฟอยล ประตูหนาเตาหลอมชํารุดปดไมสนิท ทําใหพัดลม

ดูดอากาศในหองเตาหลอมดูดอากาศเสียมากขึ้น
อุณหภูมิในทอสูงกวาสภาพใชงานปกติ ทําใหถุง
กรองไดรับอุณหภูมิสูงเกิน 130 องศาเปนเวลานาน
และสะสมความรอนจนลุกไหมขึ้น

80 บ. แอสโซซิเอท บรรจุภัณฑ 39 ทํากลองกระดาษ ฉะเชิงเทรา เครื่องจักรหนีบ 8 ธ.ค. 49 - 1 เครื่องตัดกระดาษหนีบศีรษะและลําตัวของคนงาน 25 30 ลาน
จก. (บ. สมาย คอนเทนเนอร เสียชีวิตเนื่องจากคนงานดัดแปลงสวิตชควบคุม
อุตสาหกรรม จก.) ที่ตองใชเทาเหยียบหรือมือกด โดยใชเทปกาวปด

ที่เทาเหยียบและปุมมือกดเพื่อใหเครื่องจักร
ทํางานอยางตอเนื่อง

81 บ. เอส ซี เลเธอร จก. 32(1) ผลิตเฟอรนิเจอร สมุทรปราการ อัคคีภัย 15 ธ.ค. 49 2 - จุดที่เกิดเหตุมีการประกอบชิ้นสวนเฟอรนิเจอรที่ 10 ลานบาท 132 8 ลาน
เปนไม โฟม ฟองน้ําโดยพนทับดวยกาวซึ่งมีสวน
ผสมของทินเนอร อาจมีการเสียดสีจนเกิดไฟฟาสถิต
หรือประกายไฟจากพัดลมดูดอากาศ

82 บ. โพลี เปเปอร คารตอน จก. 39 ทํากลองกระดาษ สมุทรปราการ อัคคีภัย  16 ธ.ค. 49 - - ขณะเกิดเหตุไมมีการทํางานจึงนาจะเกิดจากไฟฟา 12 ลานบาท 35 14.2 ลาน
ลัดวงจร

83 สตารบูม อินเตอรพริ้นท 41(1) พิมพสิ่งพิมพตางๆ สมุทรปราการ อัคคีภัย 19 ธ.ค. 49 - - โรงงานมีการใชเครื่องขูดขนผาฝาย มีการสะสมของ 2 ลานบาท 15 2 ลาน
ฝุนฝายเกาะตามเครื่องและบริเวณจุดหมุนเปนจํานวน
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มาก ทําใหเกิดการสะสมความรอนและลุกไหมขึ้น
84 บ. ไทย เปเปอรมิลล จก. 38(2) ผลิตกระดาษและกลองกระดาษ ระยอง อัคคีภัย 19 ธ.ค. 49 - - ไฟฟาลัดวงจร 800 ลานบาท 430 1010 ลาน
85 เกียไถการทอ 22(2) ทอผาและปนดาย สมุทรปราการ อัคคีภัย 21 ธ.ค. 49 2 - เกิดไฟฟาลัดวงจรที่สวิตชปดเปดเครื่องสางดาย 50 ลานบาท 80 64 ลาน

เนื่องจากมีเศษใยฝายเขาไปสะสมจํานวนมาก 
จึงเกิดไฟไหมลุกลามใยฝายอยางรวดเร็ว


