สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมป 2548

1

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
บ. ยัวซา แบตเตอรี่ จก. (มหาชน) 74(5) ทําแบตเตอรี่รถยนต

2
3

โรงงานภูเก็ตเสนหมี่และขนมจีน 10(3) ทําเสนหมี่และขนมจีน
บ. โอเรียนตอล การเมนท จก.
22(3) ตัดเย็บเสื้อผา

4

บ. เซ็นจูรี่ รับเบอร จก.

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

51

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยางและสวน

5

บ. ริบบิ้นระฆัง จก.

6

บ. มารเด็ด-ยะลา จก.

ประกอบที่เปนโลหะ
53(5) ทําดอกไมพลาสติกและฟลมหอ
ดอกไม
52(3) ทําน้ํายางขนและยางแทง

7
8

บ. เพื่อนวัว จก.
โรงน้ําแข็งอยูเจริญ

15(1) ผลิตอาหารสัตว
14 ผลิตน้ําแข็งซอง

9

บริษัท โอตานิ จก.

10 บ. มอนเทอเรยเอเชีย จก.

51

ผลิตยางรถยนต

52(3) รมควันยางพารา

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
สมุทรปราการ ถังออกซิเจนระเบิด 13 ม.ค. 48
4
- พนักงานทําการซอมบํารุงเครื่องเชื่อมแบตเตอรี่เสร็จแลว
จึงทดลองใชเครื่อง แตเกิดเปลวไฟวาบกลับไปที่ถังออกซิเจน
และเกิดระเบิดขึ้น เนื่องจาก Solenoid Valve ที่หัวเชื่อม
ซึ่งเปนตัวควบคุมการปด-เปดกาซ LPG ชํารุด ทําให LPG
รั่วไหลมาที่หวั เชื่อมไดอีก ประกอบกับหัวเชื่อมไมมี
อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับติดตั้งไวดวย
ภูเก็ต
อัคคีภัย
15 ม.ค. 48
- ไฟฟาลัดวงจร
กรุงเทพฯ เครื่องจักรทับนิ้วมือ 22 ม.ค. 48
1
- พนักงานกําลังใสตาไกเขาบล็อก เครื่องตอกก็ทํางาน
โดยที่ยังไมไดใชเทาเหยียบเครื่อง
นครปฐม
อัคคีภัย
24 ม.ค. 48
- ไฟฟาลัดวงจร
จังหวัด

คาเสียหาย
80,000 บาท

300,000 บาท

900,000 บาท

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

26 ม.ค. 48

-

-

ไฟฟาลัดวงจร

ยะลา

อัคคีภัย

28 ม.ค. 48

-

-

นครปฐม
กรุงเทพฯ

อัคคีภัย
แอมโมเนียรั่ว

9 ก.พ. 48
10 ก.พ. 48

7

-

นครปฐม

อัคคีภัย

22 ก.พ. 48

-

-

สงขลา

อัคคีภัย

15 มี.ค. 48

-

-

กระบังลมของชุดหัวเผาสกปรกมาก เมื่อถูกประกายไฟ
3,340,000 บาท
จากการสปารคของแทงอีเล็กโทรด อาจเกิดสะเก็ดไฟ
เล็ดลอดเขาไปในหองเผาไหม สัมผัสกับสิ่งสกปรกขางใน
จนลุกติดไฟขึ้น
ไฟฟาลัดวงจร
3 ลานบาท
ไฟฟาตกทําใหปมน้ําเขาคอนเดนเซอรและพัดลมระบาย
ความรอนไมทํางาน อุณหภูมิและความดันในระบบสูงขึ้น
ทําใหลิ้นนิรภัยเปดระบายแอมโมเนียฟุงกระจายออกมา
คนงานเผายางที่เสียและเศษยางจํานวนมากที่ลานกวางของ 3 ลานบาท
โรงงาน แตมีลมพัดแรงทําใหไฟลุกไหมอยางรวดเร็วและ
รุนแรง จนไมสามารถควบคุมได
ใสฟนลงไปในเตารมควันมากเกินไป ทําใหอุณหภูมิในการ 2.5 ลาน บาท
เผาไหมสูง ประกอบกับมีวัสดุเชื้อเพลิงอยูในเตามาก

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

11 บ. โชติวัฒนอุตสาหกรรม จก.

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
6(1) ทําอาหารทะเลแชแข็งและบรรจุ
กระปอง

12 บ. อันดามันซีฟูด จก.

6(2) ทําอาหารทะเลแชแข็ง

13 บ. เอกวิริยะ จก.

62

ทําโครงเหล็กตูเสื้อผาพลาสติก

จังหวัด
สงขลา

ระนอง

กรุงเทพฯ

14 บ. เอ็มไทยอินดัสเทรียล จก.

50(3) ผลิตแคลเซียมคารไบด กาซอะเซที
ลีน และคารบอนเบสท

สมุทรสาคร

15 บ. เพียรประดิษฐรับเบอร จก.

52(3) รมควันยางพารา

สุราษฎรธานี

16 บ. ไทยคารบอนแบล็ค จก.

48(6) ผลิตคารบอนแบล็ค

อางทอง

17 บ. วูดเวอรค ครีเอชั่น จก.

34(1) ผลิตไมยางแปรรูป

กระบี่

18 บ. วูดเวอรค ไซโตะ จก.

37

ผลิตไมยางพาราอัดประสาน

19 บ. ที่นอนดาลิ่ง จก.

27(6) เย็บที่นอนชนิดตางๆ

20 บ. น่ําเฮงฮวด จก.

106 ซอมและลางถังบรรจุเคมีภัณฑที่
ผานการใชแลวดวยตัวทําละลาย

กระบี่
กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
หมอไอน้ําระเบิด 21 มี.ค. 48 14
- มี Thermal Stress ตกคางในเนื้อเหล็กบริเวณรอยเชื่อม
เหล็กยึดโยงและแนวเชื่อมผนังหลังติดกับเปลือกหมอน้ํา
ทําใหเหล็กรับภาระไดต่ํากวามาตรฐาน ประกอบกับเหล็ก
ยึดโยงแตกราวและขาดหลายจุด
แอมโมเนียรั่ว 25 มี.ค. 48 75
- อาจเกิดความผิดพลาดในระบบจายน้ํายาหรือเกิดการขยาย
ตัวของน้ํายาแอมโมเนียทําใหหนาแปลนวาลวจายน้ํายา
โกงงอ แอมโมเนียจึงรั่วไหลออกมา
อัคคีภัย
31 มี.ค. 48
- คนงานสูบบุหรี่ทําใหมีประกายไฟสัผัสกับไอของสาร
โทลูอีนในถังสีที่ระเหยออกมา
อัคคีภัย
1 เม.ย. 48
2
- ทอกาซปริแตกและเกิดไฟลุกไหมขึ้น กาซที่พุงออกมา
ไปกระแทกใหทอกาซอื่นลมกระแทกพื้นและเกิดการ
ระเบิดขึ้น มีเพลิงไหมลามไปตามสายอัดกาซและทอสง
อัคคีภัย
8 เม.ย. 48
- อุณหภูมิในหองรมควันสูงเกินไป ทําใหยางละลายตกลง
พื้นเตาและลุกไหมขึ้น
ที่อับอากาศ
9 เม.ย. 48
4
- ผูรับเหมาทําการซอมหมอไอน้ําซึ่งเปนที่แคบและมีอุณหภูมิ
สูง อาจมีแกสตกคางอยูทําใหมีออกซิเจนนอยกวาปกติ
อัคคีภัย
29 เม.ย. 48
- มีฝุนไมสะสมในตูควบคุมไฟทําใหเกิดความรอนและ
ไฟฟาลัดวงจร
อัคคีภัย
3 พ.ค. 48
- ไฟฟาลัดวงจรในตูควบคุมไฟหรือปลั๊กไฟที่มีฝุนไมสะสม
เกิดความรอนและประกายไฟไปติดกองไมที่อยูใกลเคียง
อัคคีภัย
4 พ.ค. 48
- เกิดไฟฟาลัดวงจรที่ปมลมในขณะที่มีการสับสวิตชไฟฟา
ของอาคาร มีประกายไฟลุกลามมาติดกองวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑซึ่งกองเก็บไวอยางแออัด
อัคคีภัย
6 พ.ค. 48
- เตาเสียบปลั๊กไฟของเครื่องปมน้ําอาจจะหลวม ทําใหเกิด
ประกายไฟ ประกอบกับมีไอระเหยของน้ํามันกาดที่ใชลาง
ถัง จึงทําใหเกิดเพลิงไหมในกระบะน้ํามันกาดของเครื่อง
ลางถัง

คาเสียหาย
29 ลานบาท

50000 บาท
500000 บาท

3 ลานบาท

11 ลานบาท
8 ลานบาท
25 ลานบาท

10,000 บาท

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

21 หจก. โรงกลึงจันทรศิริการชาง

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
65 ซอมอุปกรณเครื่องยนต

22 บ. โยเนะเด็น (ประเทศไทย) จก.

74(3)

23 นายพงศกร โพธิ์เจริญ

40(2)

24 คลังเก็บสินคาประเภทเฟอรนิเจอร
เครื่องหมายการคาอินเด็กซ

-

25 บ. ตรีอรรถบูรณอุตสาหกรรม จก. 53(1)
26 บ. สยามเซมเพอรเมด จก.
27 บ. มิสเตอรแซนตา จก.

52(4)
87(1)

28 บ. กรุงเทพผลิตเหล็ก จก.
(มหาชน)

59

จํานวน จํานวน
สาเหตุของอุบัติเหตุ
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
กรุงเทพฯ
2 มิ.ย. 48
2
1 หมอแปลงไฟฟาของโรงงานระเบิดสะเก็ดไฟกระเด็นใส
ผามานทําใหเกิดเพลิงไหมลุกลาม หรืออาจเกิดจากไฟฟา
ลัดวงจรในหองนอนของผูเสียชีวิต
ผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร
พระนครศรีอยุธยา
สารเคมี
3 มิ.ย. 48
57
- มีการติดตั้งระบบกรองฝุนและพัดลมแรงลมพัดกระจายไอ
สารเคมีกอนที่จะถูกดูดเขาระบบขจัดไอสารเคมี ทําใหสาร
เคมีถูกกําจัดออกไปนอยมาก จึงสะสมความเขมขนอยูใน
ที่ทํางานจนถึงจุดที่ทําใหพนัดงานเจ็บปวยได อีกสาเหตุหนึ่ง
คือ Activated Carbon ในระบบขจัดไอสารเคมีหมดอายุ
ไอสารเคมีจึงถูกระบายออกและดูดกลับเขาไปในหอง
เนื่องจากทอระบายออกตั้งอยูใกลกับปลายทอดูดอากาศดี
อัดเศษกระดาษ
ราชบุรี
เครื่องจักรอัดทับ 9 มิ.ย. 48
1 คนงานขาดความชํานาญในการควบคุมเครื่องจักร
คนงาน
เครื่องจักรไมมีระบบความปลอดภัยที่ดีและโรงงานไมมี
การกําหนดขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย
คลังเก็บสินคา
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
9 มิ.ย. 48
- การวางเก็บสินคาติดกับโคมไฟอาจทําใหพลาสติกหรือ
กระดาษที่หอหุมสินคาไดรับความรอนสะสมจนลุกติดไฟ
ได หรืออาจเกิดจากไฟฟาลัดวงรมีสะเก็ดไฟไปติดพลาสติก
หรือกระดาษจนลุกติดไฟขึ้น
ผลิตของใชจากพลาสติก
นครปฐม
อัคคีภัย
12 มิ.ย. 48
- ไฟฟาลัดวงจรที่ตูตวบคุมไฟในโกดังเก็บผลิตภัณฑทําใหมี
เปลวไฟลุกลามมายังกองผลิตภัณฑพลาสติกที่บริเวณนั้น
ผลิตถุงมือยางแพทย
สงขลา
น้ํามันเตารั่วไหล 15 มิ.ย. 48
- ทอน้ํามันเตาในโรงงานชํารุด ทําใหน้ํามันเตาไหลลงคลอง
ทําตุกตาพลาสติก
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
21 มิ.ย. 48
- ไอระเหยของทินเนอรที่ใชในการแตงแตมสีชิ้นงานไปสัมผัส
กับประกายไฟจากมอเตอรระบบระบายอากาศ ประกอบกับ
มีฝุนใยผาเกาะอยูที่มอเตอร จึงเกิดเพลิงไหมขึ้น
หลอมหลอเหล็กแทงและผลิตเหล็ก สมุทรปราการ
ระเบิด
23 มิ.ย. 48
5
- ขณะที่มีการลําเลียงถังน้ําเหล็กโดยใชรอกเปนตัวยก มีสลิง
เสนเสริมคอนกรีต
บางเสนขาดทําใหถังน้ําเหล็กเอียง ผูควบคุมไดวางถังน้ําเหล็ก
จังหวัด

ประเภทของ
อุบัติเหตุ
อัคคีภัย

วันที่เกิดเหตุ

๐

ลงพื้นจนน้ําเหล็กที่มีอุณหภูมิ 1700 c ตกลงรางระบายน้ํา
ความรอนจากน้ําเหล็กทําใหน้ํากลายเปนไอทันทีจนเกิด

คาเสียหาย
3 ลานบาท

40 ลานบาท

25 ลานบาท

1 ลานบาท

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

29 บ. หวาเลี่ยง เซรามิค ฮารดแวร
แฟคโทรี่ จก.

ประเภท
โรงงาน
55

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ผลิตอุปกรณจับยึดสําหรับเฟอรนิเจ สมุทรปราการ
ทําดวยเซรามิค

ประเภทของ
อุบัติเหตุ

วันที่เกิดเหตุ

จํานวน จํานวน
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต

อัคคีภัย

8 ก.ค. 48

1

-

30 บ. ธนภิญโญ โพลิพลาส
คอรืปอเรชั่น จก.
31 หจก.ตั้งเจริญออกซิเจน

53(7) ทําพื้นรองเทาพีวีซี

นครปฐม

อัคคีภัย

16 ก.ค. 48

-

-

91(2) บรรจุกาซออกซิเจน

สระบุรี

ทอกาซระเบิด

18 ก.ค. 48

-

1

32 บ. วงศบัณฑิต จก.

52(3) ทํายางแทงและยางแผนรมควัน

สุราษฎรธานี

อัคคีภัย

22 ก.ค. 48

-

-

33 บ. ซีเท็กซ อินดัสเตรียล
คอรปอเรชั่น จก.
34 บ. เซฟสกิน คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จก.
35 บ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จก. (มหาชน)

53(5) ผลิตโฟม

ชลบุรี

อัคคีภัย

25 ก.ค. 48

-

-

52(4) ผลิตถุงมือยาง ถุงมือแพทย

สงขลา

หมอไอน้ําระเบิด 26 ก.ค. 48

7

-

42(1) ผลิตสารอะโรเมติกส

ระยอง

อัคคีภัย

3 ส.ค. 48

-

-

สมุทรปราการ

อัคคีภัย

6 ส.ค. 48

-

-

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

9 ส.ค. 48

-

-

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

14 ส.ค. 48

-

-

36 บ. เจียมคอสเมติก แพคเกจจิ้ง จก. 53(5) ผลิตบรรจุภัณฑและชิ้นสวนบรรจุ
ภัณฑที่ทําจากพลาสติก
37 น.ส. วรรณี แซตั้ง
ทําไมแขวนเสื้อ (โครงไม)

38 บ. สายวิวัฒนอุตสาหกรรม จก.

22(3) ยอมเสนดายและผายืด

สาเหตุของอุบัติเหตุ

คาเสียหาย

แรงระเบิดขึ้น
ชุดควบคุมแรงดันของกาซ LPG ที่สงมาตามทอเขาเตาเผา
30,000 บาท
ชํารุด ทําใหกาซรั่วและเกิดการสะสมในอาคารซึ่งมีการ
ระบายอากาศไมดี จึงเกิดการลุกไหมขึ้น
ไฟฟาลัดวงจรเกิดสะเก็ดไฟตกลงมาที่กระสอบบรรจุเม็ด
10 ลานบาท
พลาสติกพีวีซีแลวเกิดลุกไหมขึ้น
คนงานกําลังขนทอกาซลงจากรถบรรทุกโดบปลอยทอตก
กระทบพื้นอยางรุนแรง ซึ่งทอมีรอยราวในเนื้อเหล็กที่ใชทํา
ทอ (Internal Crack) และทอนี้ไมไดรับการตรวจสอบ
สภาพมาเปนเวลานานมาก
เกิดเพลิงไหมอาคารผลิตยางแทงและเก็บสินคาเสียหายหมด 128 ลานบาท
ทั้งหลัง ขณะเกิดเหตุไมมีการผลิตแตอยางใด
คนงานขับรถโฟลกลิฟตยกถังน้ํายาเคมีและเกิดตกกระแทก 50 ลานบาท
พื้นจนเกิดประกายไฟลุกขึ้น
ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอไอน้ําอยางเพียงพอ 30 ลานบาท
ทําใหมีตะกรันจับหนาจนเกิดความรอนสูงเกิน (overheat)
ขอตอทอกาซไฮโดรเจนที่เตาของหนวย Reformer รั่วและ คานเหล็กสําหรับ
ติดไฟ ทางโรงงานไดตัดแยกระบบและหยุดเครื่องจักร
วางทอกาซคดงอ
สามารถควบคุมสถานการณไดภายใน 5 นาที
เล็กนอย
คนงานลืมปดเครื่องหลอพลาสติกทําใหเครื่องรอนจนเกิด
30 ลานบาท
ลัดวงจร
อาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจรและมีไอระเหยของสารไวไฟ
2 ลานบาท
สะสมอยูในบริเวณนั้น เนื่องจากไมมีระบบระบายอากาศที่
เพียงพอและเหมาะสม
เกิดเพลิงไหมที่หมอตม (Hot Oil) เนื่องจากวาลวเปด-ปด
5 ลานบาท
น้ํามันขาดที่บริเวณหนาแปลน คนงานจึงนําผามาซับน้ํามัน
รอนที่รั่วออกมา จึงเกิดไฟไหมลุกติดผาและลุกลามไปทั่ว

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

39 บ. ลี 1991 จก.

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
14 ทําน้ําแข็งกอนเล็ก

จังหวัด
กรุงเทพฯ

40 บ. ยูไนเต็ดกระบี่รับเบอร จก.

52(3) ผลิตยางแผนรมควัน

กระบี่

41 บ. แหลมทองโพลทรี จก.

4(1) ผลิตอาหารแชแข็ง

นครราชสีมา

42 บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จก.

6(2) แปรรูปอาหารทะเลและทําหองเย็น

43 บ. เอส ซี ที อลูมินั่มแฟคตอรี่ จก.

60

44 บ. แอนเทียร กรุป จก.

45 หจก. บานนาปยะแกส

ระยอง

หลอม รีดอลูมิเนียมและผลิตอลูมิ
เนียมหนาตัดรูปตางๆ

กรุงเทพฯ

42(1) ผสมและแบงบรรจุเคมีภัณฑ
ผลิตกาวกอน ผลิตสีอุตสาหกรรม
ผลิตสีผสมพลาสติก
91(2) แบงบรรจุแกสหุงตม

นครปฐม

สุราษฎรธานี

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
แอมโมเนียรั่ว 16 ส.ค. 48
2
- ชางเครื่องทําการเปลี่ยนหนาวาลวของคอนเดนเซอร โดย
กอนถอดวาลวไดเดินเครื่องอัดน้ํายาเพื่อถายเทน้ํายาใน
คอนเดนเซอรออกใหหมดแลวจึงถอดหนาแปลน แตยังมี
น้ํายาแอมโมเนียตกคางอยู จึงเกิดการรั่วไหลออกมา
อัคคีภัย
6 ก.ย. 48
- เกิดจากการเรงใสฟนในเตาของคนงานเพื่อเรงความรอนใน
หองรมควันไลความชื้นจากยางแผนดิบ ทําใหอุณหภูมิใน
หองรมควันสูงผิดปกติ
แอมโมเนียรั่ว 12 ก.ย. 48
80
- ชางเครื่องตรวจพบวามีแอมโมเนียรั่วเขาไปในระบบน้ําเย็น
จึงไดถายน้ําในระบบที่ปนเปอนทิ้งแตถายออกไมหมด ยังมี
แอมโมเนียตกคางอยู จึงเกิดการกัดกรอนทอน้ําเย็นจนน้ําที่
ปนเปอนแอมโมเนียรั่วไหลออกมา
แอมโมเนียรั่ว 20 ก.ย. 48
64
- แอมโมเนียรั่วออกมาจากทอสง เนื่องจากทอผุกรอน น้ํายา
แอมโมเนียในทอซึ่งมีความดันสูงไหลออกมาแลวฟุงกระจาย
อัคคีภัย
20 ก.ย. 48
- เตาอุนแทงอลูมิเนียมออกแบบไมถูกตอง โดยมีการตอทอ
จากถังน้ํามันเตาเขาเตาอุนเปนแบบน้ํามันหยด ทําใหมีน้ํามัน
เตาหยดสะสมจนมีปริมาณมาก ประกอบกับเกิดน้ํามันเตา
ลนถังขณะถายจากถังใหญเขาถังเล็กที่อยูบนเตาอุน ทําให
น้ํามันลนเขาไปในเตาซึ่งติดไฟอยู
อัคคีภัย
21 ก.ย. 48
2
- พนักงานทําการตมแวกซโดยใชเตาไฟฟา สายไฟของเตา
ไฟฟาลัดวงจรเกิดประกายไฟทําใหแวกซลุกติดไฟขึ้น
อยางรวดเร็ว
อัคคีภัย
1 ต.ค. 48
6
1 พนักงานของ หจก. ไชยาปยะแกสไดนํารถบรรทุกแกสมา
เติมลงในถังเก็บในโรงงาน ซึ่งในการตอทอเติมแกสนั้น
พนักงานตองทําการตรวจวัดปริมาณแกสในถังโดยหมุน
มือจับของอุปกรณวัดแกสซึ่งตออยูกับทอวัดแกสในถัง แต
ปรากฎวาขณะหมุนมือจับอยูนั้นทอวัดไดหลุดออกมาทําให
กาซรั่วออกมาอยางรวดเร็วจนไปสัมผัสกับประกายไฟ

คาเสียหาย

5 ลานบาท

50,000 บาท

6 ลานบาท

20 ลานบาท

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

46 บ. สยามไฟรเวอรค จก.

47 บ. ผลิตไฟฟาราชบุรี จก.

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
48(4) ผลิตดอกไมเพลิงและประทัด

88

ผลิตพลังงานไฟฟา

48 บ. โรงงานศรีกรุงธนฟอกยอม จก 22(3) ฟอกยอมผา

49 บ. ปญจพลไฟเบอรคอนเทน
เนอร จก.

38(2) ผลิตกระดาษ

50 บ. ไทยเจีย จก.

67(3) ทําหินเจีย หินขัดและแผนตัดหิน

51 บ. วี แอนด เอฟ อินเตอรคอน
เนตเตอร จก.

33

ทําพื้นรองเทา

52 นางจุรี เจริญกิจไพบูลย

33

ทํารองเทาหนัง

53 บ. รวมกิจการยางพารา จก.

52(3) ผลิตยางแผนรมควัน

54 นายสิทธิพล เอี่ยมละออ

36(1) ทําตูลําโพง

จํานวน จํานวน
สาเหตุของอุบัติเหตุ
คาเสียหาย
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
สมุทรสาคร
3 ต.ค. 48
- อาจเกิดประกายไฟจากอุปกรณไฟฟาของโรงงานที่มิได
1 ลานบาท
เปนชนิดทนการระเบิด (Explosion Proof) ซึ่งมีการใชพัด
ลมแบบตั้งพื้นภายในอาคารเก็บ ขณะเกิดเหตุพัดลมลมลง
สัมผัสกับดอกไมเพลิง ทําใหเกิดประกายไฟและลุกไหมขึ้น
ราชบุรี
อัคคีภัย
13 ต.ค. 48
- โรงงานไดหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟาเพื่อทําการซอมบํารุง
100 ลานบาท
อาจมีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมหรือตัดโลหะตกลงบนวัสดุที่
ติดไฟไดแลวเกิดการลุกไหมขึ้นที่ระบบกําจัดกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
14 ต.ค. 48
- โรงงานหยุดประกอบกิจการและกําลังดําเนินการรื้อถอน
โรงงานโดยใชเครื่องตัดแกสตัดถังน้ําลงมา แตมีสะเก็ดไฟ
จากการตัดตกลงมาสัมผัสกับเศษน้ํามันที่พ้นื จึงเกิดการลุก
ไหมเศษไมและเศษสิ่งของจากการรื้อถอนขึ้นเล็กนอย
สมุทรสาคร เครื่องกําเนิดไฟฟา 19 ต.ค. 48
1
1 เครื่องกําเนิดไฟฟาใชงานมานานมากและขาดการบํารุงรักษา
ระเบิด
อยางถูกตอง ทําใหขอตอและอุปกรณตางๆ เกิดการสึกหรอ
เพลาจึงเกิดการหมุนแบบเยื้องศูนย สงผลใหเกิดการแตกหัก
ของเพลา ทําใหเกิดความเสียหายตอเนื่องจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
สระบุรี
อัคคีภัย
21 ต.ค. 48
- เกิดแกสรั่วที่บริเวณหมอตมและไปลุกติดไฟที่ตูควบคุม
3 ลานบาท
ระบบไฟฟา เกิดไฟลุกไหมทั้งอาคาร
สมุทรปราการ
อัคคีภัย
28 ต.ค. 48
- เกิดไฟฟาลัดวงจรในโกดังเก็บสินคา ซึ่งมีกลองกระดาษ
20 ลานบาท
และไอสารไวไฟจากวัตถุดิบในการประกอบรองเทา
เนื่องจากมีการประกอบรองเทาในโกดังดวย
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
31 ต.ค. 48
- เกิดเพลิงไหมในหองตกแตงสีซึ่งมีการใชทินเนอรในการ
ผสมกาวและสี โดยสัมผัสกับประกายไฟจากอุปกรณไฟฟา
ภายในหองที่มิไดเปนชนิดปองกันการระเบิด
พังงา
อัคคีภัย
5 พ.ย. 48
- การกอไฟใตหองรมยางพาราเพื่อรมควันยาง อุณหภูมิอาจ
ยางเสียหาย
สูงเกินไป จนทําใหยางพาราละลายหยดลงพื้นจนเกิดลุกไห 40-50 ตัน
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
9 พ.ย. 48
- ไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากอุปกรณไฟฟา สายไฟอยูในสภาพ ชั้นลอยและลําโพง
เกามาก ประกอบกับมีฝุนไมและวัสดุติดไฟอยูมาก
ที่เก็บอยู
จังหวัด

ประเภทของ
อุบัติเหตุ
อัคคีภัย

วันที่เกิดเหตุ

ลําดับที่

ชื่อโรงงาน

55 บ. พลายซีฟูดส จก.
56 หจก. เพิ่มพรพลาสติก

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
6(5) ทําลูกชิ้นปลา
53(1) ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ

ประเภทของ
อุบัติเหตุ
อาคารถลม
อัคคีภัย

จังหวัด

57 บ. ที.พี.ดรักแลบบอราทอรีส
(1969) จก.

46(2) ผลิตยารักษาโรคแผนปจจุบัน

กรุงเทพฯ

ระเบิด

58 บ. ตะวันออกโปลีเมอร
อุตสาหกรรม จก.
59 หสจ. เพิ่มพรพลาสติก

52(1) ผลิตยางสําเร็จรูปและฉนวนกัน
ความรอน
53 ผลิตถุงพลาสติก

สมุทรปราการ

อัคคีภัย

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

นนทบุรี

อัคคีภัย

60 บ. แสตนดารด รับเบอร แฟคตอรี่
จก.

52

ทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางพื้นรอง
เทา ลูกยางขัดขาว ผลิตภัณฑยาง
ที่ใชในอุตสาหกรรม

จํานวน จํานวน
สาเหตุของอุบัติเหตุ
คาเสียหาย
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต
17 พ.ย. 48
2
- การออกแบบอาคารไมดีประกอบกับปูนยังไมเซ็ตตัว
10 ลานบาท
22 พ.ย. 48
- ไฟฟาลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ตอกับเครื่องฉีดพลาสติก
ปลองระบายควัน
ประกายไฟกระเด็นตามลมเขาไปในทอดูดอากาศจึงเกิด
การลุกไหมข้นึ
23 พ.ย. 48
3
- ตามขั้นตอนการผลิตยาบํารุงสมองที่ถูกตองเมื่อผสมเอทิล
แอลกอฮอลแลว จะตองนําไปผึ่งใหเอทิลแอลกอฮอลระเหย
หมดกอนจึงนําเขาเตาอบ แตเนื่องจากโรงงานนี้มีพื้นที่แออัด
มากจึงนําเขาเตาอบเลย ทําใหเอทิลแอลกอฮอล ที่ตกคางอยู
เกิดสันดาปบความรอนในเตาอบและระเบิดขึ้น
4 ธ.ค. 48
- หมอแปลงไฟฟาของโรงงานระเบิด เกิดเพลิงไหมลุกลาม
50 ลานบาท
อยางตอเนื่องทําใหเครื่องจักร ผลิตภัณฑและอาคารเสียหาย
13 ธ.ค. 48
- เกิดไฟฟาสถิตที่ระบบระบายควันของเครื่องหลอมพลาสติก
ซึ่งไมมีการตอสายดินที่ทอและพัดลม ประกอบกับภายใน
ทอและพัดลมมีฝุนละอองจากการบดยอยพลาสติกเกาและ
คราบน้ํามันติดอยู จึงเกิดลุกไหมขึ้น
22 ธ.ค. 48
- ไฟฟาลัดวงจรที่เครื่องขัดยาง โดยเกิดไฟลุกไหมที่มอเตอร 8 หมื่นบาท
ทําใหเปลวไฟลุกลามไปติดกองเศษยางที่อยูใกลเคียง

วันที่เกิดเหตุ

