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ลดอบุ ัติเหตุในที่ทำงำนโดยใช้ เทคนิค KYT
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุ ขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS นำนำ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 3 ท่ ำนเข้ ำฟรีอีก 1 ท่ ำนทันที
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยำกร อำจำรย์ พลกฤต โสลำพำกุล
หลักกำรและเหตุผล
การลดอุบัติเหตุในการทางานนั้นต้ องมีการป้ องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ ให้ เกิดอันตรายหรื อความเสี่ ยงของ
อุบัติเหตุนั้น ผู้ปฏิ บัติงานต้ องเรี ยนรู้ เทคนิค KYT (Kiken Yoshi Training) เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่ถกู พัฒนาขึน้ จาก
ประเทศญี่ปุ่น และในปั จจุบันได้ มีการนาไปใช้ กันอย่ างแพร่ หลาย เครื่ องมือ KYT นี ้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วิเคราะห์ เพื่อ
สร้ างความปลอดภัยในการทางาน เพื่อคาดการณ์ ว่ายังมีอันตรายที่ยงั ต้ องมีการระมัดระวังเพื่อลดความปลอดภัยในการ
ทางาน
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้ และความเข้ าใจในการใช้ เครื่ องมือ KYT
2.
เพื่อสร้ างจิ ตสานึกความปลอดภัยในการทางาน และนาเทคนิคต่ างๆของการทา KYT เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
ในการทางาน ลดการสู ญเสี ยต่ างๆอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้ ำรับกำรสั มมนำ
•
พนักงานทุกระดับ
เนื้อหำกำรบรรยำย
•
กรอบแนวคิดด้ านความปลอดภัย
•
ความเป็ นมาและความสาคัญของ KYT
•
ความปลอดภัยสาคัญอย่ างไรกับองค์ กร
•
การเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสี ย
•
การสร้ างการมีส่วนร่ วมจิ ตสานึกความปลอดภัย
•
ความปลอดภัยกับการบริ หาร 4 M
•
หลักสาคัญและการปฏิ บัติในการทา KYT
•
การสร้ างกิจกรรมการส่ งเสริ มการทา KYT
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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กรณี ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ เกิดอุบัติเหตุ และโรคจาการทางาน
ขัน้ ตอนการจัดทา KYT
การนา KYT ไปปฏิ บัติ ( Implement)

รูปแบบกำรเรี ยนรู้
•
การเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ ไปปรั บใช้ ได้ ทันที
•
การบรรยายแบบมีส่วนร่ วมสื่ อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่ อนภำษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ ำอำหำรว่ ำง 2 มื้อ อำหำรกลำงวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

สำรองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090 645 0992 Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีกำรชำระเงิน เช็คสั่งจ่ ำยในนำม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
โอนเงินเข้ ำบัญชี นำม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
>> ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ ำว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณำส่ งสำเนำใบฝำกเงิน พร้ อมใบสมัครมำยังบริษทั เพือ่ ยืนยันกำรชำระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ ำอบรมรั บผิดชอบค่ ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ ำมจังหวัด)
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
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กำรแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ ะยกเลิกกำรเข้ ำอบรมได้ ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกก่ อนวันงำน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ ำใช้ จ่ำย
2. กรณีทที่ ่ำนแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ ำธุรกำร ร้ อยละ 30 ของค่ ำสมัคร
3.และในกรณีที่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรื อไม่ มำตำมทีส่ ่ งใบสมัครมำแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หำกท่ ำนยังไม่ ชำระค่ ำสั มมนำ ทำงบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ ำธุรกำรจำนวน 30 % ทันที

บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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