
 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2560 ดังนี้ 
                      กิจกรรมท่ี 1 วนันี ้3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายอดลุ วงค์ชนะ ผอ.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง ร่วมกับ      
นายสหสัวรรษ หนเูมน่ ผจก.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาตรัง ได้เดินทางมอบสินไหมทดแทนแก่ทายาท
ของผู้ เสียชีวิต กรณี เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2560 รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กช-1137 ตรัง ชนกับรถยนต์กระบะ 
หมายเลขทะเบียน บบ-6553 กระบี่ เป็นเหตใุห้ผู้ขบัข่ีและผู้ ซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์เสียชีวิตทัง้สิน้ 4 คน โดยมีท่านสมเกียรต ิ
ดวงมณี นายอ าเภอสิเกา นายประสิทธ์ิ ตีฮ้้อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลาเสและตวัแทนผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธร  
สิเกา ร่วมในพิธีมอบ รายละเอียดคา่สินไหมทดแทน ดงันี ้
1.นายกิตตพิงษ์ กุ้ งทอง ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ คา่สินไหมทดแทน คา่ปลงศพ 35,000 บาท 
2.นางสาวจนัทนา นาคราช ผู้นัง่ซ้อนท้าย (ภรรยา) คา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท 
3.เดก็ชายวชัรากร กุ้งทอง ผู้นัง่ซ้อนท้าย (บตุร) คา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท 
4.เดก็ชายรัตภมูิ กุ้ งทอง ผู้นัง่ซ้อนท้าย (บตุร) คา่สินไหมทดแทน 300,000 บาท 
รวมคา่สินไหมทดแทน น ามอบจ านวนทัง้สิน้ 935,000 บาท 
ภายหลงัจากมอบสินไหมทดแทนได้ลงพืน้ท่ีดสูถานท่ีเกิดเหตรุ่วมกบัท่านนายอ าเภอสิเกา 
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                      กิจกรรมท่ี 2 วนันี ้8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ส านกังาน คปภ.จ.ตรัง โดยท่าน ผอ.ส านกังานฯ เข้าร่วม
ประชุมอนุกรรมการความปลอดภัยทางถนนกับชุดปฏิบัติการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ,ส านักงานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยภยั จ.ตรัง,ส านกังานขนส่ง จ.ตรัง,บริษัทกลางฯสาขาตรัง,เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการฉุกเฉิน รพ.ตรัง,มูลนิธิ หาแนวทาง
การป้องกนั กรณีรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กจ-2070 ตรัง ชนเจ้าหน้าท่ีชดุกู้ภยัจงัหวดัตรังเสียชีวิตรวม 4 คน เหตเุกิดเม่ือ
วนัท่ี 7 พ.ค.2560 สถานท่ี ถนนตรัง-ห้วยยอด ช่วงสะพานปลายหมนั ม.9 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ณ ห้องประชุมศนูย์
ปฏิบตักิารต ารวจภธูรจงัหวดัตรัง 
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                      กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้มอบหมายนางสิริพร 
สมาธิ เป็นผู้แทนร่วมกบัตวัแทนบริษัท กลางฯสาขาตรัง มอบพวงหรีดเคารพศพผู้ เสียชีวิต ณ วดัสิทธิชยัรังสรรค์(วดัคลองเต็ง)  
ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ลกัษณะการเกิดเหต ุอบุตัิเหตซุ า้ซ้อน รถยนต์กระบะชนรถตู้กู้ภยัท่ีก าลงัจอดช่วยผู้บาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ล้มเอง 
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                      กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.ส านกังาน คปภ.จ.ตรัง โดย ผอ.ได้ร่วมจดัรายการวิทยุ
ผ่านคล่ืนความถ่ี 92.75 ตรัง เอฟเอ็ม.คล่ืนความถ่ี 104.75 พะยูนเรดิโอ และคล่ืนความถ่ี 105.25 ทับเท่ียงเรดิโอ โดย มีดีเจ.
เขียวเสวย เป็นผู้ จัดรายการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดตรังและในพืน้ท่ีใกล้เคียง ทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ของการท าประกันภัย พ.ร.บ.และประชาสมัพนัธ์ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 22/2560 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เร่ือง ให้
บริษัท สจัจะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หยดุรับประกนัวินาศภยัเป็นการชัว่คราว ให้ประชาชนได้รับทราบ/รับรู้ ทัว่กนัและชีแ้จง
ถึงสิทธิประโยชน์ระยะเวลาในการขอรับคา่เสียหายเบือ้งต้นจากกองทนุทดแทนฯ 
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ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรงั ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2560 ดังนี้ 
                      กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย ผอ.ส านกังานฯ ได้ร่วม
จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ เร่ืองค าสั่งนายทะเบียนท่ี 22/2560 เร่ือง ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)              
หยดุรับประกนัวินาศภยัเป็นการชัว่คราว ,ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 8/2560 ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภยั ส าหรับรถยนต์ท่ีติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV),ค าสัง่นายทะบียนท่ี 11/2560 ข้อ 4 การขบัข่ีโดยบุคคลในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอลฮอล์      
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 และประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองการท า 
พ.ร.บ.ผา่นสถานีวิทยสุนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชน OK.RADIO คล่ืนความถ่ี FM.94.25 แมกกะเฮิร์ต 
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                      กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ได้จัดอบรมตาม
โครงการส่งเสริมการประกนัภยัสู่ประชาชน ประจ าปี 2560 (งานส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ มีศกัยภาพ Chang agent) ในส่วน
ภมูิภาค โดยมีการให้ความรู้เร่ือง พ.ร.บ. การขอรับคา่เสียหายเบือ้งต้นจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั กรมธรรม์ประกนัภยั 200 
การประกันชีวิต และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับยุคปัจจุบัน   โดยมีวิทยากรบรรยายร่วม 1.นายสุทธิรัฐ  เส้งรอด                   
(ดีเจเขียวเสวย) 2. นายสหสัวรรษ  หนแูม่น (ผู้จดัการบิษัทกลางฯสาขาตรัง) 3.ทรงพล  ชณุยราศรี (ท่ีปรึกษากรรมการสมาคม
ตวัแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน จ. ตรัง)ผู้ เข้ารับการอบรมตามโครงการดงักล่าว จ านวน 64 คน ณ ห้องประชุม
อาคารเอนกประสงค์ ส านกังานเทศบาลนครตรัง ชัน้ 3 
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                        กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกบันายสมชาย เสือนาค ผู้จดัการเขต
ภาคใต้ นายอ านาจ ประชา ผช.ผจก.สาขากระบี่ ตวัแทนบริษัท เทเวศน์ประกันภัย จ ากดั(มหาชน)และชมรมประกันวินาศภัย
จังหวัดตรัง มอบสินไหมเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้ามูลนิธิกู้ ภัยเทศบาลต าบลคลองเต็ง จากการเข้าช่วยเหลือผู้ ประสบ เหตุ
รถจกัรยานยนต์ล้มและถูกรถยนต์กระบะซึ่งไม่ได้จัดท า พ.ร.บ.ชนเสียชีวิต เม่ือวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2560 จ านวน 4 คนๆละ 
5,000 บาท รวม 20,000 บาท และชมรมประกันวินาศภัย จ.ตรัง จ านวน 5,150 บาท โดยมีทายาทของผู้ เสียชีวิตเข้ารับมอบ
สินไหมดงักลา่ว ณ ห้องประชมุส านกังานเทศบาลนครตรัง ชัน้ 3 
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                      กิจกรรมท่ี 8 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง ได้รับการประสานจาก     
นายอ านวย เมืองทอง ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่     
เข้าร่วมมอบสินไหมทดแทนกรณีเกิดอบุตัเิหตไุฟไหม้ห้างลีมาร์ท ชปุเปอร์ค้าสง่จงัหวดัตรัง เหตเุกิดเม่ือ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี
นางเสาวดี พฒันะสนัติ ผู้อ านวยฝ่ายอาวโุส และตวัแทนบริษัทฯนายก่อเกีรยติ ธรรมมาภิรมย์ มีนายวิชยั อรุโณประโยชน์ เป็น
ผู้ รับมอบ จ านวนเงิน 12,780,359.27 บาท 
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                      กิจกรรมท่ี 9 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
อบุตัเิหตทุางถนนอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง เพ่ือติดตามความคืบหน้าและสรุปวิเคราะห์อบุตัิเหต ุโดยมีนายสกลุ ด ารงเกีรยติกลุ 
นายอ าเภอนาโยงเป็นประธานการประชมุ ณ. ห้องประชมุอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง  
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                    กิจกรรมท่ี10 วนันี ้30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ส านกังาน คปภ.จ.ตรัง ออกตรวจสอบประสานความ
ร่วมมือการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาย่านตาขาว      
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่านตาขาว  3.ธนาคารธนชาต จ ากดั สาขาย่านตาขาว ผลของการตรวจสอบการน าเสนอ
ขายเป็นไปตามประกาศของส านกังาน คปภ. 
 

 

 
 
 


