
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 14 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง ร่วมท ากิจกรรมการอบรมบรรยายให้
ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ การประกนัภยัภาคสมคัรใจ  และการประกนัชีวิต 
แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ และประชาชนทัว่ไป จ านวน 50 คน ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง 

 

 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 15 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าตรวจเย่ียมพบปะพูดคุยท าความเข้าใจและดวูิธีการด าเนินการน าเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัผ่านช่องทางธนาคาร ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสนัตรัง 2.ธนาคารออมสินสาขาโรบินสนั
ตรัง 3.ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรบินสนัตรัง 4.ธนาคารธนชาตสาขาโรบินสนัตรัง 5.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาสาขาโรบินสนัตรัง 
จงัหวดัตรัง ผลของการตดิตามการน าเสนอขายของแตล่ะธนาคารเป็นไปอยา่งเรียบร้อยตามประกาศของส านกังาน คปภ. 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ได้รับเชิญจากบริััทกลางสสาขาตรัง เป็นประธานเปิดงานประชุมพบปะตวัแทน
ประกนัภยั จงัหวดัตรัง พร้อมมอบนโยบายท่ีทา่นเลขาธิการขอให้ตวัแทนปฏิบตัใิห้ทนักบัเทคโนโลยี 5 ต้อง คือ 1. ต้องให้ข้อมลูท่ี
ชดัเจน ครบถ้วนตอ่ลกูค้า 2. ต้องตรงตามเง่ือนไขสัญญา 3.ต้องลดความเส่ียงจากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมาะสม 4. ต้องเก็บ
รักัาข้อมูลส่วนตวัของลูกค้า และ 5 ต้องปรับตวัให้เข้ากับเทคโนโลยี 4.0  ณ ห้องประชุมโรงแรม ณ ทบัเท่ียง บูติค รีสอร์ท 
จงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซ่ือ  ร่วมท ากิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ การประกนัภยัภาคสมคัรใจ   และการประกนัชีวิต แก่
พนกังานเจ้าหน้าขององค์การบริหารสว่นต าบลยา่นซ่ือ และประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าเข้าร่วม จ านวน 32 คน ณ. ห้องประชมุองค์การ
บริหารสว่นต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 26 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตทุางถนนอ าเภอนาโยง ครัง้ท่ี 
1/2561 เร่ืองตดิตามแนวทางการแก้ไขลดอบุตัิเหตุบนถนนและทางเท้าตลาดสทุธินนท์ หน้าโลตสั สาขานาโยง  ณ. ห้องประชมุ
โรงเรียนบ้านหนองไทร  อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 27 มีนาคม 2561เวลา 09:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าตรวจเย่ียมบริััทเจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง และติดค าสัง่
นายทะเบียนท่ี 17/2561 เร่ืองให้บริััทเจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชัว่คราว เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้บริััท ตวัแทน นายหน้า ขายกรมธรรม์รายใหมร่ะหวา่งท่ีหยุดรับประกนัภยัเป็นการชัว่คราว และเน้นย า้ให้บริััทยงั
ต้องจา่ยคา่สินไหมทดแทนตามปกติ 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 28 มีนาคม 2561เวลา 10:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง  ได้ร่วมรายการวิทยุกับ ดี.เจ.หนุ่ม (ผู้ ด าเนินรายการ) ประชาสัมพันธ์ เน้นย า้
ความส าคญัเก่ียวกับการประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ)เพ่ือให้ทราบประโยชน์และผลของ
การไม่ได้จดัท าประกนัภัย พร้อมประชาสมัพนัธ์รณรงค์ประกนัภยั 200 และ 100 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะมาถึง ณ สถานี
วิทยสุนบัสนนุเศรัฐกิจชมุชน OK.RADIO คล่ืนความถ่ี FM.94.25 แมกกะเฮิรน์ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2561 ดังนี้ 
 

                   กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 28 มีนาคม 2561เวลา 13:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าตรวจเย่ียมพบปะพูดคุยท าความเข้าใจและดวูิธีการด าเนินการน าเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงไทยสาขากะปาง 2.ธนาคารออมสินสาขารััฎา             
3.ธนาคาร TMB สาขาตรัง 4.ธนาคาร TMB สาขาคลองปาง อ าเภอรััฎา จงัหวดัตรัง ผลของการติดตามการน าเสนอขายของ
แตล่ะธนาคารเป็นไปอยา่งเรียบร้อยตามประกาศของส านกังาน คปภ. 

 


