
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
                                    จังหวัดนครศรธีรรมรำช 
                  ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕61 
กิจกรรมที่ 1 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะ
ผู้บริหารคลังประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามค าสั่งที่ 8/2561 ณ อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



กจิกรรมที ่2 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมดังนี้ 1. เวลา    
9.30 น.ประชุมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
การจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน 
คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ร่วมโครงการจังหวัดอ าเภอเคลื่อนท่ี ณ เทศบาลต าบลขุนทะเล 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เยี่ยมโรงเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 
2561 ณ โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนสตรีปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 

 



กจิกรรมที่ 3 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมดังนี้ 1. 
เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมประชุมกับสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
สัมมนาหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรและการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อ
ออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ณ ห้องประชุมบงกชรัช โรงแรมทวิลโลตัส อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โครงการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ณ ศูนย์
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

กจิกรรมที่ 4 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการ
อาสาสมัครประกันภัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมอรพินท์ 
โรงแรมทวิลโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



กจิกรรมที ่5 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมชมรม
บริษัทประกันวินาศภัย เชิญร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. ร่วมบริจาคโลหิตโลหิตงานวันประกัน
ชีวิตแห่งชาติในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 2.  ร่วม
จัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงานเมืองคอนมอร์เตอร์โชว์ ระหว่างวันที่ 20 -30 
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน 3. การรายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ และการ
ติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561  

 

 



 

กจิกรรมที ่6 

วันที่  17 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ
คณะกรรมการการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโครงการที่ส่งเข้าประกวดตาม
โครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 



กจิกรรมที่ 7 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคม
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันประกันชีวิต
แห่งชาติโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. มีขบวนรถแห่จากสนามกีฬาถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาด ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 



 
กจิกรรมที่ 8 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 



กจิกรรมที่ 9 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายแนะน า
ส านักงานฯ พร้อมรณรงค์การท าประกันภัย พรบ. ให้ความรู้ประกันภัย พรบ.แก่
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย            
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ณ อบต.ท่าดี ต าบลท่าดี อ าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
กจิกรรมที่ 10 
วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรม
ประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดบูธประชาสัมพันธ์ แนะน าส านักงานฯ พร้อม
รณรงค์การท าประกันภัย พรบ. ให้ความรู้ประกันภัย พรบ.แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 
และได้รับเกียรตจิากนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยม
ชมบูธ คปภ.ในงาน MUEANG KHON MOTOR SHOW ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน     
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กจิกรรมที่ 11 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม 
คณะท างาน คบจ. จังหวัดนครศรีธรรมราชประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


