
 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 ดังนี้ 
                   กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายอดลุ วงค์ชนะ ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง เชิญชมรมประกนั
วินาศภยัจงัหวดัตรังและบริษัทประกนัวินาศภยั สาขาจงัหวดัตรัง ประชมุเพ่ือตดิตามและผลการด าเนินการกรณีความเสียหาย
จากสถานการณ์อทุกภยัและเร่งรัดการชดใช้คา่เสียหายของทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายและรวมถึงแนวทางการปฏิบตังิาน
เก่ียวกบัการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนด้านการประกนัภยั มีตวัแทนบริษัทฯเข้าร่วมประชมุจ านวน 21  คน 14  บริษัทฯ      
ณ ห้องประชมุส านกังาน คปภ.ตรัง  
 
 

 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 
                   กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นายอดลุ วงค์ชนะ ได้จดัรายการ
วิทยรุ่วมกับ ดี.เจ.เขียวเสวย ประชาสมัพนัธ์ เน้นย า้ความส าคญัของการท าประกันภัยภาคบงัคบั(พ.ร.บ.)ทราบประโยชน์และ    
ผลของการไมไ่ด้จดัท าประกนัภยั และแจ้งให้ทราบถึงกรณีท่ีเกิดน า้ท่วมซึ่งส านกังานฯได้มีการจดัตัง้ศนูย์รับแจ้งและขอรับความ
ช่วยเหลือ รวมถึงค าสัง่นายทะเบียนท่ี 8/2560 ให้ใช้อตัราเบีย้ประกันภัย ส าหรับรถยนต์ท่ีติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV),ค าสัง่นายทะบียนท่ี 11/2560 ข้อ 4 การขบัข่ีโดยบคุคลในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 และประกนัภยั 200 ผา่นคล่ืนความถ่ี 92.75 ตรัง เอฟเอ็ม. 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 
                   กิจกรรมท่ี 3วนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 เวลา 10.00 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นายอดลุ วงค์ชนะ ได้จดัรายการ
วิทยุร่วมกับ ดี.เจ.หนุ่ม เป็นผู้ จัดรายการ ประชาสัมพันธ์ เน้นย า้ความส าคัญของการท าประกันภั ยภาคบังคับ(พ.ร.บ.)         
ทราบประโยชน์และผลของการไมไ่ด้จดัท าประกนัภยั และแจ้งให้ทราบถึงกรณีท่ีเกิดน า้ท่วมซึ่งส านกังานฯได้มีการจดัตัง้ศนูย์รับ
แจ้งและขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงค าสั่งนายทะเบียนท่ี 8/2560 ให้ใช้อัตราเบีย้ประกันภัย ส าหรับรถยนต์ท่ีติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV),ค าสัง่นายทะบียนท่ี 11/2560 ข้อ 4 การขับข่ีโดดยบุคคลในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์    
ในเลือดเกินกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 และประกนัภยั 200ผ่านสถานีวิทยสุนบัสนนุ
เศรษฐกิจชมุชน OK.RADIO คล่ืนความถ่ี FM.94.25 แมกกะเฮิรน์ 
 

 
  



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 
                   กิจกรรมท่ี 4 วนันี ้19 ต.ค.60 นายเกษม สุขขะโต ผจก.สาขาบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด สาขาตรัง พร้อมด้วย   
นายนาตชยั เร่ืองแรง หวัหน้าส านกังาน ได้น าเช็ดมอบกบัผู้ เอาประกนัภยั กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน า้ท่วมท่ีผ่านมา
จ านวน 2 ราย จ านวนเงินทัง้สิน้ 590,000 บาท โดยมีนายอดลุ วงค์ชนะ สนง.คปภ.จ.ตรัง มอบดงักลา่ว ณ สนง.คปภ.จ.ตรัง 

 

 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 
                   กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 เวลา 10.00 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นายอดลุ วงค์ชนะ ได้ด าเนินการ
เป็นผู้จัดรายการ ประชาสมัพนัธ์ เน้นย า้ความส าคญัของการท าประกันภัยภาคบงัคบั(พ.ร.บ.)สิทธิประโยชน์และผลของการ
ไมไ่ด้จดัท าประกนัภยัก่อนถึงเทศกาลวนัลอยกระทงและเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่อนัใกล้ท่ีถึงในเดือนธันวาคมศกนี ้โดยได้เชิญนาย
ศตวรรษ หนเูมน่ ผู้จดัการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สาขาตรังเข้าร่วมและได้มีการตอบข้อซกัถามผ่านทางรายการ
พร้อมกบัมอบของช าร่วยกบัผู้ ฟังทางบ้านท่ีร่วมถามค าถามด้วย ผ่านทางสถานีวิทยสุนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชน OK.RADIO คล่ืน
ความถ่ี FM.94.25 แมกกะเฮิรน์  

 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 
                   กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00 น.ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นายอดลุ วงค์ชนะ ได้จดัรายการ
วิทยุร่วมกับ ดี.เจ.เขียวเสวย มีนายศตวรรษ หนูเม่น ผู้ จัดการบริษัทกลางคุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถ สาขาตรังเข้าร่วม 
ประชาสัมพันธ์ เน้นย า้ความส าคัญของการท าประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.)ทราบประโยชน์และผลของการไม่ได้จัดท า
ประกนัภัยพ.ร.บ.และได้มีการตอบข้อซกัถามผ่านทางรายการพร้อมกับมอบของช าร่วยกับผู้ ฟังทางบ้านท่ีร่วมถามค า ถามด้วย 
ผา่นสถานีวิทยคุล่ืนความถ่ี 92.75 ตรัง เอฟเอ็ม. 
 
 

 


