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ภาพกิจกรรม
ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนเมษายน 2564

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท.์๐๗๗-๓๑๐๔๖๖-๙  โทรสาร ๐๗๗-๓๑๐๔๖๙ E-mail : suratthani@oic.or.th สายด่วน คปภ./Hot Line ๑๑๘๖ www.oic.or.th
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กิจกรรมท่ี       เมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นายอดุล    
ศาสนมิตร ผู้เชี่ยวชาญ  และนางสาวทิพวัลย์ เพชรผ่อง  นักวิชาการประกันภัย   
เดินทางไปปฏิบัติงานส ารวจสถานะของลูกหนี้ รายนายสมภาส ชุมชอบ ค าขอที่ 
34/2554 บ้านเลขที่ 291 หมู่ที ่ 5  ต าบลอรัญคามวารี อ าเภอเคียนซา จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี   ซึ่งเป็นค าขอของส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท.์๐๗๗-๓๑๐๔๖๖-๙  โทรสาร ๐๗๗-๓๑๐๔๖๙ E-mail : suratthani@oic.or.th สายด่วน คปภ./Hot Line ๑๑๘๖ www.oic.or.th
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กิจกรรมท่ี       เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ .ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี )  เข้าร่ วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งท่ี 7/2564 ณ 
ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคาร ส านักงานส่วน
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมที่       เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นายอดุล ศาสนมิตร  
ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมจัดรายการสถานีวิทยุ 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ในการจัดท า
ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)  การประกันภัยอุบัติ เหตุกลุ่ มสงกรานต์อุ่นใจ              
เบี้ยประกันภัย 10 บาท นิวนอร์มอล ซูปเปอร์พลัส และช่องทางการติดต่อส านักงาน 
คปภ.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 ณ สถานีวิทยุ อสมท FM102MHz.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมที่       เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นายอดุล ศาสนมิตร  
ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมจัดรายการสถานีวิทยุ 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ในการจัดท า
ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)  การประกันภัยอุบัติ เหตุกลุ่ มสงกรานต์อุ่นใจ              
เบี้ยประกันภัย 10 บาท นิวนอร์มอล ซูปเปอร์พลัส และช่องทางการติดต่อส านักงาน 
คปภ.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 ณ สถานีวิทยุ อสมท FM102MHz.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมที่        เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ กลุ่มอสม.        
กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 80 คน
บรรยายโดยนายอดุล ศาสนมิตร ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หัวข้อการประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การประกันภัย
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และการยื่นค าขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ทั้งนี้ นายอ าเภอ
เคียนซา ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรม ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมที่        เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ส านักงาน คปภ.ภาค 8      
(สุราษฎร์ธานี) ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ (มอบน้ าดื่ม) ให้แก่นายอ าเภอเคียนซา    
เพื่อใช้ส าหรับสนับสนุนจุดตรวจในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ ประจ าปี 2564
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมที่        เมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ส านักงาน คปภ.ภาค 8 
(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมรมประกันวินาศภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของและน้ าดื่มบริเวณจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ส าหรับสนับสนุนจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
2564 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 3 ครั้ง 1.อ าเภอเมือง 2.อ าเภอไชยา     
3.อ าเภอท่าฉาง

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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กิจกรรมท่ี        เมื่อวันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ส านักงาน คปภ. จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564

1. ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย ณ ตึกส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. จอประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 1 ป้าย ณ สี่แยกไฟแดงท่ากูบ

ส านักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 118/28-29 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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