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ลดอบุัติเหตุในที่ท ำงำนโดยใช้เทคนิค KYT 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit  Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล้ BTS นำนำ  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่ำนเข้ำฟรีอีก 1 ท่ำนทนัที 
 (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

วิทยำกร    อำจำรย์พลกฤต  โสลำพำกลุ  

หลักกำรและเหตุผล 
  การลดอุบัติเหตุในการท างานนั้นต้องมีการป้องกันเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเส่ียงของ
อุบัติเหตุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้เทคนิค KYT (Kiken Yoshi Training)  เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีถกูพัฒนาขึน้จาก
ประเทศญ่ีปุ่น และในปัจจุบันได้มีการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย  เคร่ืองมือ KYT นี ้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือคาดการณ์ว่ายงัมีอันตรายท่ียงัต้องมีการระมดัระวงัเพ่ือลดความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ KYT 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกความปลอดภัยในการท างาน และน าเทคนิคต่างๆของการท า KYT เพ่ือเพ่ิมความระมดัระวงั

ในการท างาน ลดการสูญเสียต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ 
• พนักงานทุกระดับ 
 

เน้ือหำกำรบรรยำย 
• กรอบแนวคิดด้านความปลอดภัย 
• ความเป็นมาและความส าคัญของ KYT 
• ความปลอดภัยส าคัญอย่างไรกับองค์กร 
• การเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย  
• การสร้างการมีส่วนร่วมจิตส านึกความปลอดภัย 
• ความปลอดภัยกับการบริหาร 4 M 
• หลักส าคัญและการปฏิบัติในการท า KYT 
• การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการท า KYT 
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• กรณีศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจาการท างาน 
• ขัน้ตอนการจัดท า KYT 
• การน า KYT ไปปฏิบัติ ( Implement) 
 

รูปแบบกำรเรียนรู้ 
•   การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 
 
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่อนภำษไีด้ 200 %  

ฟรี !!!รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 มื้อ อำหำรกลำงวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3  เขา้ฟรอีีก  1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 

ส ำรองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์    089 606 0444  , 090 645 0992   Line :  hrdzenter  
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีกำรช ำระเงิน   เช็คส่ังจ่ำยในนำม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั 

โอนเงินเข้ำบัญชีนำม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั  

>> ธนำคำรไทยพำณชิย์  สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณำส่งส ำเนำใบฝำกเงิน พร้อมใบสมัครมำยงับริษทัเพือ่ยนืยนักำรช ำระเงิน และใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้ำอบรมรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำย 
2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมทีส่่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หำกท่ำนยงัไม่ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเกบ็ค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทนัท ี   


