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KYT เพือ่ความปลอดภัยในการท างาน 
วันที่  14 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Gold Orchid Bangkok  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  ดร.ณรงค์  อาศนสุวรรณ์ 

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 4 กมุภาพนัธ์ 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 

KYT  เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน  ถือว่ามีความส าคัญมากในการท างาน  เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงานใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต  ของบริษัทหรือองค์กรท้ังโลก  ดังนั้น  ความรู้และความเข้าใจพืน้ฐานความ
ปลอดภัยในการท างานในโรงงานและสายการผลิต  จึงมึความส าคัญอย่างย่ิง  จะต้อองท าให้ผู้ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมี
ความรู้ส าหรับเคร่ืองมือในการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยในการท างาน  โดยความรู้ขั้นพืน้ฐานของ KYT  เพ่ือความ
ปลอดภัยในการท างานนั้น  จะสร้างความปลอดภัยในการท างานท่ีถูกต้องเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย  กับตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง และผู้ร่วมปฏิบัติงาน  รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
บริษัท  ท าให้บริษัทสามารถด าเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 

1. มคีวามรู้ ความเข้าใจ KYT  เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 

 2. มีความรู้เร่ือง  KYT เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 

 3. สามารถน าความรู้ เร่ือง KYT  ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได้ 

 4. มีความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน และลดอุบัติเหตุรวมความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได้   

หัวข้อเรียนรู้หลัก 

✓ ความรู้พืน้ฐานการท างานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์  (ZORO ACCIDENT) 

✓ Lockout & Tagout 
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✓ Safety Patrol 

✓ Safety Talk 

✓ Safety Program by JSA & KYT 

✓ แนวคิดเคร่ืองจักรตันแบบเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
 

เทคนิคการฝึกอบรม  >>  การบรรยาย  และการแบ่งกลุ่ม  , ท ากิจกรรม Workshop 

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก  >>  ช่างเทคนิค , พนักงานผลิต, วิศวกร , หัวหน้างาน , และผู้สนใจ 
 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 4 ก.พ.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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