
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.20 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ช านาญงานอาวุโส และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ 
นักวิชาการประกันภัย ได้ตรวจเยี่ยมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาเบตง และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาเบตง เก่ียวกับการเสนอขายประกันภัย             
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ.ก าหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.20 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ช านาญงานอาวุโส และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ 
นักวิชาการประกันภัย ได้ตรวจเยี่ยมธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขาเบตง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเบตง และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาเบตง เก่ียวกับการเสนอขายประกันภัย       
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ.ก าหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 3 วัน ท่ี 18 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น . ณ  ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการอิสลาม        
ประจ าจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ .จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ  ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการให้ความรู้         
ด้านการประกันภัยสู่อ าเภอ บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ      
จากการประกันภัยภาคบังคับ  (พรบ .) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  และการประกันภัยรายย่อย        
(Micro insurance) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) และผู้มีศักยภาพ 
ในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 96 คน ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา  (THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญ         
ของการประกันชีวิต  และนายอดุลย์ หะยีสะ นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ     
การขับขี่ให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 4 วัน ท่ี 19 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น . ณ  ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการอิสลาม       
ประจ าจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ .จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ  ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการให้ความรู้         
ด้านการประกันภัยสู่อ าเภอ บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ      
จากการประกันภัยภาคบังคับ  (พรบ .) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  และการประกันภัยรายย่อย        
(Micro insurance) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) และผู้มีศักยภาพ 
ในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา (รุ่นท่ี 2) จ านวน 101 คน ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์   
ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา  (THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ
ความส าคัญของการประกันชีวิต  นายประเสริฐ  เร๊ะนุ้ย  ประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา          
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการประกันภัยภาคสมัครใจ  และนายกรสิทธิ์ ปรีชาชาญพิชิต  นักวิชาการขนส่ง    
ช านาญการ บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการท าใบขับขี่และการขับขี่ให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 6/2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์           
การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขับเคล่ือน     
ตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน จัดประชุมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในพื้นท่ีจังหวั ดยะลา เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 และได้รับเกียรติจาก        
นายยุทธนา จันทร์วิมาน นักวิชาการ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา มาแนะน าเทคนิคการผลิตวีดีโอให้แก่
ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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