
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 1  วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ประชมุร่วมกบับริษัทประกนัภยัในพืน้ท่ีเขตจงัหวดัตรังทกุบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และขอเชิญบริษัทร่วมเปิดกิจกรรมรณรงคฺ
ประชาสมัพนัธ์ด้านการประกันภยัและจ าหน่ายกรมธรรม์อุบตัิเหต ุประกันภัย 100 และ 222 บาท ณ สถานีขนส่งผู้ โดยสาร
จงัหวดัตรัง. รวมถึงแจ้งค าสัง่นายทะเบียนท่ี 66/2561 การเรียกคา่เสียหายอนัเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ให้ทราบ
และถือปฎิบตัติอ่ไป 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรังร่วมกบัชมรมประกนัวินาศภยัและสมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน
จงัหวดัตรัง จดับู๊ธกิจกรรมรณรงค์ชว่งเทศกาลปีใหมปี่ 2562และจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัภยั 100 และ 222 ณ บขส.ตรัง 
 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง วนันี ้สนง. คปภ.จ.ตรัง มี 4 กิจกรรม 
  1.มอบน า้ท่ีพิมพ์สติก๊เกอร์ คปภ. ให้ ปภ. จ านวน 132 ขวด 
  2.จดับู๊ทท่ี บขส.  
  3.มอบเช็คผู้ประสบภยัร่วมกบับ.กลางฯ จ านวน 35,000 บาท ณ วดัสิทธิชยัรังสรรค์ อ.เมือง จ.ตรัง 
  4.บรรยายให้ความรู้ พรบ. คุ้มครองฯและกรมธรรม์ประกันภัย100 บาท 222 บาท และหลังบรรยายจ าหน่า ย กรมธรรม์
ประกนัภยั100 บาทได้ 30 กรมธรรม ์์ และกรมธรรม์ประกนัภยั 200 บาท ได้ 17 กรมธรรม์ รวมทัง้สิน้ 47 กรมธรรม์ ณ ศาลา
เอนกประสงค์ ม.ท่ี 13 ต.นาทา่มเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง  
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
 
 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 4  วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ขอรายงาน 3 กิจกรรม ดงันี ้
 กิจกรรมท่ี 1 เปิดศนูย์ปฏิบตักิารวนัป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิจ.ตรัง ประจ าปี 2561 ร่วมกบั ปภ. และภาคีเครือขา่ย 
 กิจกรรมท่ี 2 เข้าร่วมบรรยายสิทธิประโยชน์ตาม พรบ.คุ้มครองฯ ประกนัภยั 7 บาท 10 บาท 100 บาท และ 222 บาท ณ ศาลา
เอนกประสงค์ ม.ท่ี 5 ต.นาทา่มเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง หลงับรรยาย ผลตอบรับ 
  -มีการนดัท า พรบ. ส าหรับรถจกัรยานยนต์ 60 คนั  
  -ท าประกนัภยั 100 บาท แล้ว 13 กรมธรรม์ ประกันภยั 222 บาท แล้ว 30 กรมธรรม์ รวมทัง้สิน้ 43 กรมธรรม์ (พร้อมมอบน า้
ด่ืมท่ีพิมพ์สติก๊เกอร์ คปภ. จ.ตรัง จ านวน 300 ขวด เพ่ือประชาสมัพนัธ์หนว่ยงาน คปภ. กบัประชาชนในพืน้ท่ี) 
  

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรังขอรายงานกิจกรรมวนันี ้ดงันี ้
  1.ตัง้บธูงานเทศกาลปีใหม ่ท่ี บขส. ขายกรมธรรม์  100 บาท กรมธรรม์ กรมธรรม์ 222 บาท  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

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

            กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรังขอรายงานกิจกรรมวนันี ้ดงันี ้
  1.ตัง้บธูงานเทศกาลปีใหม ่ท่ี บขส. ขายกรมธรรม์  100 บาท ได้ 61 กรมธรรม์ กรมธรรม์ 222 บาท ได้ 71 กรมธรรม์ รวมทัง้สิน้ 
132 กรมธรรม์ 
  2.ตรวจเย่ียมดา่น 2 ดา่นท่ีอ าเภอวงัวิเศษ พร้อมมอบน า้ด่ืมท่ีมีสติก๊เกอร์ คปภ. จ านวน 100 ขวด 

 


