
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 4-5 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดั จดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์                     
เพ่ือรณรงค์ป้องกนัอบุตัิเหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2562 รวมถึงประชาสมัพนัธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบตัิเหตเุทศกาล
สงกรานต์ประกนัภยั100 และ 222 โดยตดิป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณจดุส าคญัทัว่ทัง้จงัหวดัตรังรวม 10 อ าเภอ จ านวน 20 จดุ 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 8-10 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น. – 20.00 น. ส านกังาน คปภ.จังหวัดตรัง จดักิจกรรมรณรงค์
เทศกาลสงกรานต์บริการให้ค าปรึกษาด้านการประกันภัยและแจกน า้ , ผ้าเย็น , เคร่ืองด่ืมชูก าลัง เป็นต้น โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากชมรมประกันวินาศภัยจงัหวัดตรัง และสมาคมประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินจงัหวดัตรัง พร้อมกับเชิญ
บริษัทประกันภัยมาขาย กรมธรรมม์ประกันภยัอุบตัิเหตสุงกรานต์สุขใจ ประกันภยั 222 และ ประกันภยั 100 ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปและบคุคลท่ีเดนิทางในชว่งเทศกาล ณ สถานีขนสง่จงัวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 10 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้ด าเนินโครงการพฒันาส่ือความรู้ประกนัภยัในยคุดิจิทลั จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ผ่านสถานีวิทยุ พร้อมกับให้ความรู้เก่ียวกับการประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกัน
อุบัติเทศกาลสงกรานต์สุขใจแบบประกันภัย 100 และ แบบประกันภัย 222 ผ่านสถานีวิทยุสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
OK.RADIO คล่ืนความถ่ี FM.94.25 แมกกะเฮิรน์  
 

 
 



 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 10 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง.จดัประชุมร่วมกบัชมรมประกนัวินาศภยัจงัหวดัตรัง เตรียมความพร้อมการให้ความ
ช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีใช้ติดต่อของบริษัทในช่วงเวลาดงักล่าวมอบแก่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและนดัพร้อมในการน าสิ่งของเชน่ น า้ด่ืม,กาแฟ ผา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัตรังเพ่ือน ามอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี ณ 
จดุตรวจ ณ ห้องประชมุ ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 10 เมษายน  2562 เวลา 08.00 น. – 10.00 น ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมพิธีเปิดศนูย์ปฏิบตัิการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2562 จงัหวดัตรัง โดยมี นายไพบลูย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการจงัหวดัตรัง เป็นประธาน และภาคส่วนราชการเอกชนเข้าร่วมเปิด
งาน  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2562 ดังนี้ 
            กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 12 และ 14 เมษายน  2562 เวลา 15.30 น. – 17.30 น ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาว
สวุิมล  แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน
จังหวัดตรังและหน่วยงานภาคส่วนราชการ ออกตรวจเย่ียมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 (จุดตรวจ จุดบริการประชาชน และมอบสิ่งของเช่น น า้ด่ืม กาแฟ เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ให้แก่ผู้ปฎิบตัิ
หน้าท่ี ณ หน้าโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลทุง่คา่ย และบริเวณหน้าท่ีวา่การอ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง 
 

 



 
 
 


