
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสุวิมล  
แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าตรวจเย่ียมพบปะพดูคยุท าความเข้าใจและดวูิธีการด าเนินการน าเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงไทยสาขาสิริบรรณฯ 2.ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิริ
บรรณฯ 3.ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเจิมปัญญา ผลของการติดตามการน าเสนอขายของแตล่ะธนาคารเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามประกาศของส านกังาน คปภ. 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  
แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง และนายสหสัวรรษ หนแูม่น ผู้จดัการบริษัทกลางฯ สาขาตรัง ได้ประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือทางคล่ืนวิทย ุในหวัข้อเร่ือง คปภ.ตรังเดินหน้าขบัเคล่ือนการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
พศ.2535(ประกันภยัภาคบงัคบั) การประกนัภัยภาคสมคัรใจ การประกนัชีวิต ในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหง่ประเทศไทย  ส านกังานประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์ จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 10-11 พฤษภาคม 2561 ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ ผู้อ านวยการ
ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้รับเกียรตจิากโรงเรียนกนัตงัพิทยากรเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนะน าหน่วยงาน คปภ. บทบาท
หน้าท่ีของส านกังาน พร้อมบรรยาย พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้กบัผู้ปกครอง/นกัเรียน ก่อนเปิดเทอมภาค
เรียนการศกึษา 2561 ให้กบัอาจารย์นกัเรียนและผู้ปกครอง ชัน้ ม 2,3,4,5 จ านวน 2 วนั ทัง้หมด 4 รอบ จ านวนผู้ เข้าฟัง 2,070
คน ณ ห้องประชมุโรงเรียนกนัตงัพิทยากร อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  
แซ่ลิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง จดัโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน (Change Agent) ให้ความรู้เก่ียวกับ
การประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ การประกนัภยัภาคสมคัรใจ   การประกนัชีวิต พ.ร.บ. การขอรับ
ค่าเสียหายเบือ้งต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์กรมธรรมม์ประกันภัย 200 ให้กับประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลนาวง จ านวน 94 คน ณ ห้องประชมุเทศบาลนาวง อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง  
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  
แซ่ลิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ บรรยายเร่ืองของการใช้สิทธิตาม 
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ กรณีการเบิกจ่ายกบักองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ ให้กบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  
แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง จดัโครงการอบรมอาสาสมคัรประกนัภยั (อาสาใหม่) ประจ าปี 2561 พร้อมกบั
ให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกนัภยัภาคสมคัรใจ การประกนัชีวิต 
การเบิกจ่ายและขอรับเงินตามสิทธิจากกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัยจากรถและรับรู้สิทธิประโยชน์ ผู้ ประสบภัย และ
ประชาสัมพันธ์กรมธรรมม์ประกันภัย 200 ซึ่งสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชน หมู่บ้าน รวมทัง้เพิ่มความรู้แ ละ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน สามารถเป็นส่ือกลางระหว่างส านกังาน คปภ. กับประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือ
เบือ้งต้น จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรม 66 คน ณ ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นต าบลหนองช้างแลน่ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  
แซล่ิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง จดัประชมุชีแ้จงโครงการยวุชนประกนัภยั ประจ าปี 2561 เพ่ือซกัซ้อมท าความ
เข้าใจในการด าเนินงานโครงการยวุชนประกนัภยั แก่ครูอาจารย์/นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน ณ ห้องภชัรี โรงแรม
วฒันาพาร์ค อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรงั 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 

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

                   กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  ส านักงาน คปภ. จงัหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ ผู้อ านวยการ
ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการประกันภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ การประกนัภยัภาคสมคัรใจ การประกนัชีวิต การเบิกจ่ายและขอรับเงินตามสิทธิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ
และรับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์กรมธรรมม์ประกันภัย 200 ให้กับผู้ปกครอง/นักเรียนโรงเรียน
กนัตงัรัษฎาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 496 ราย ณ หอประชมุโรงเรียนกนัตงัรัษฎา อ าเภอ
กนัตงั   จงัหวดัตรัง 
 

 


