
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 1  วนัท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซล่ิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมประชมุศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัตรังร่วมกบัทา่นรอง
ผู้วา่ฯนายวสนัต์ ถนอมทรัพย์  ประธานในท่ีประชมุ เพื่อเตรียมความพร้อมปฎิบตักิารศนูย์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 และได้มีค าสัง่จงัหวดัตรัง ท่ี 1935/2561 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจเย่ียมจดุตรวจ
บรูณาการร่วมป้องกนัและลดอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จงัหวดัตรัง โดยมอบหมายให้ ผอ. คปภ. จงัหวดัตรัง
เป็นคณะตรวจเย่ียมชดุท่ี 8 ตรวจเย่ียมเขตพืน้ท่ี อ าเภอวงัวิเศษ ร่วมกบันายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัตรังและ ผอ. ศนูย์พฒันา
ฝีมือแรงงานจงัหวดัตรัง  ระหวา่งวนัท่ี 11 - 17 เม.ย. 2561 รวม 7 วนั ณ ห้องประชมุ ศาลากลางจงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดยนางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 โดยมีนายศริิพฒั  พฒักลุ ผู้วา่ราชการจงัหวดัตรัง เป็นประธาน  ณ ห้องประชมุชัน้ 5 ศาลากลางจงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 4-5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง จดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์                     
เพ่ือรณรงค์ป้องกนัอบุตัิเหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2561 รวมถึงประชาสมัพนัธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบตัิเหตเุทศกาล
สงกรานต์ประกนัภยั100 และ 222 โดยตดิป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณจดุส าคญัทัว่ทัง้จงัหวดัตรังรวม 10 อ าเภอ จ านวน 30 จดุ 

 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 6 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ร่วมท ากิจกรรมการอบรมบรรยายให้ ความรู้เก่ียวกับการประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาคสมัครใจ  การประกันชีวิต และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกนัภยัอบุตัเิหตเุทศกาลสงกรานต์ประกนัภยั100 และ 222 แก่ผู้ปกครอง/นกัเรียน ในกิจกรรมการรายงานตวัของนกัเรียน ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี1และ4 ณ ห้องประชมุโรงเรียนกนัตงัพิทยากร อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวดัตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 7-11 เมษายน 2561  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง จดักิจกรรมรณรงค์เทศกาลสงกรานต์บริการให้
ค าปรึกษาด้านการประกนัภยัและแจกน า้ , ผ้าเย็น , เคร่ืองด่ืมชกู าลงั เป็นต้น โดยได้รับการสนบัสนนุจากชมรมประกนัวินาศภยั
จงัหวดัตรัง และสมาคมประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินจังหวดัตรัง พร้อมกับเชิญบริษัทประกันภัยมาขาย กรมธรรมม์
ประกันภัยอุบตัิเหตุสงกรานต์สุขใจ ประกันภัย 222 และ ประกันภัย 100 ให้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคคลท่ีเดินทางในช่วง
เทศกาล สรุปผลการขายประกนัภยัของบริษัทน าสินประกนัภยั  
           ดงันี ้

- ประกนัภยั 100 ได้ 22 กรมธรรม์ 
- ประกนัภยั 222 ได้ 30 กรมธรรม์  
- รวม 52 กรมธรรม์     

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจงัหวดัตรัง มอบสิ่งของให้กบัผู้ ว่าราชการจงัหวดัตรัง
ผา่นส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัตรัง เพื่อน ามอบให้กบัหน่วยงานซึ่งอยู่ประจ าจดุตรวจและจดุพกัรถในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เชน่ น า้ด่ืม กาแฟ เคร่ืองดื่มชกู าลงั ฯลฯ ณ. ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัตรัง 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

                   กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ส านกังาน คปภ.จ.ตรัง ร่วมพิธีเปิดศนูย์ปฏิบตัิการป้องกนัและลด
อบุตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จงัหวดัตรัง โดยมี นายศิริพฒั  พฒักุล ผู้ ว่าราชการจงัหวดัตรัง เป็นประธาน    
และภาคสว่นราชการเอกชนเข้าร่วมเปิดงาน  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

                   กิจกรรมท่ี 8 วนัท่ี 11 เมษายน 2561 ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน 
คปภ. จงัหวดัตรัง ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัตรังและหนว่ยงานภาคสว่น
ราชการ ออกตรวจเย่ียมศนูย์ปฎิบตัิการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 (จดุตรวจ จดุ
บริการประชาชน และมอบสิ่งของเชน่ น า้ด่ืม กาแฟ เคร่ืองดื่มชกู าลงั ให้แก่ผู้ปฎิบตัหิน้าท่ี ณ อ าเภอวงัวิเศษ จ านวน 2 จดุ 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

                   กิจกรรมท่ี 9 วนัท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. นางสาวสวุิมล  แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง 
เข้าร่วมประชมุกบัผู้วา่ราชการจงัหวดัตรัง นายศริิพฒัน พฒันกลุ สรุปผลการด าเนินการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2561 ระหว่างวนัท่ี 11-17 เมษายน 2561 รายละเอียดดงันี ้เกิดเหต ุ64 ครัง้ บาดเจ็บ 80 ราย เสียชีวิต 3 
ราย  พร้อมแนวทางแก้ไขและสดุท้ายปิดศนูย์ปฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุัตเิหตชุว่งเทศกาลสงกรานต์ ณ. ห้องประชมุศาลา
กลางจงัหวดัตรัง 
 

 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

                   กิจกรรมท่ี 10 วันท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น.โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จงัหวดัตรัง และ นายสหสัวรรษ หนแูม่น ผู้จดัการบริษัทกลางฯ สาขาตรัง ได้ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือทางคล่ืนวิทย ุในหวัข้อเร่ือง 
คปภ.ตรังเดินหน้าขบัเคล่ือนการประกนัภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พศ.2535(ประกันภยัภาคบงัคบั) 
การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิต ในพืน้ท่ีจังหวัดตรัง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ส านักงาน
ประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์ จงัหวดัตรัง 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน เมษำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดอืน เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

                   กิจกรรมท่ี 11วันท่ี 27 เมษายน 2561เวลา 09:00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าตรวจบริษัทเจ้าพระยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) สาขาตรัง และติดตามค าสัง่นาย
ทะเบียนท่ี 17/2561 เร่ืองให้บริษัทเจ้าพระยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1.หยดุรับประกนัวินาศภยัเป็นการชัว่คราว เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้บริษัท ตวัแทน นายหน้า ขายกรมธรรม์รายใหม่ระหว่างท่ีหยุดรับประกันภัยเป็นการชัว่คราว 2.ตรวจสอบและรายงาน
ทรัพย์สินของบริษัท 3.ตรวจสอบและรายงานเจ้าหนีท่ี้เกิดจากการประกนัภยั และเน้นย า้ให้บริษัทยงัต้องจ่ายคา่สินไหมทดแทน
ตามปกต ิ
 

 


