
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา สํานักงาน คปภ. 
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมศูนย์
ประสานงานเพ่ือสวัสดิการประชาชน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานราชการ     
องค์กรต่างๆ ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการประชาชน    
และสํานักงาน ได้ช้ีแจงเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของสํานักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ 
(พรบ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ในท่ีประชุมทราบ 

 

                                   

           

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุ Max station (FM.91.5 MHz) สํานักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้จัดรายการวิทยุรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลหยุดยาว(วันปีใหม่) และประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุ 7 บาท     
และ 10 บาทพลัส โดยมี DJ เฟิร์น (จุติพร น่วมทอง) ดําเนินรายการร่วมกัน 

                               

                                                

                                             

                                                                                                     

  

 

                                                                                                        



 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 3 วันน้ีวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.      
จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน #ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

                                   

 
 

 

 

 



       

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลาง     
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS) และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ ปีใหม่อุ่นใจด้วยการประกันภัย 7 บาท และ 10 บาทพลัส ในท่ีประชุมทราบ โดยมีนาย
เจษฎา จิตรัตน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน 

                                                                                                

                                       

                                                                          

 



              

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานห้องโถงช้ัน 1 และห้องประชุมศรียะลา 
ศาลากลางจังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร่วมประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติการส่งมอบบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐให้แก่ ผู้มีรายได้ น้อย ภายใต้ โครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน ระดับตําบล/ชุมชน ท้ังน้ี  สํานักงานฯ                
ได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ปีใหม่อุ่นใจด้วยการประกันภัย 7 บาท และ 10 บาทพลัส       
ในท่ีประชุมทราบ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

                                      

                                                                                                                           

                                                                                           

              
              
              



                            

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าท่ี
ของสํานักงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการประกันภัยในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี “หน่วยบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

                                                                             

  
          

                                                                                

                                                                            

                                                                              



                 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลบันนังสตา อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย บรรยาย ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี 
ของสํานักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจด้วยการประกันภัย 7 บาท และ 10 บาท พลัส 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่ บ้าน (อสม.) ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา       
จํานวน 109 คน 

                                 

                                                                                             

                                                                                                                   

                                                                                                                            



                                  

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลาง     
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ชํานาญงานอาวุโส เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือเตรียมความพร้อม         
ในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว(ปีใหม่) 2562 
และสํานักงานฯได้มอบกรมธรรม์จํานวน 110 กรมธรรม์ ให้แก่นายสาโรช กาญจนพงค์ ปลัดจังหวัดยะลา ซึ่งเป็น
ประธานในการประชุม เพ่ือแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในช่วง    
ปีใหม่จํานวน 8 อําเภอ ดังกล่าว 

                                   

 

              

 

 

 

                                                                                                                                               



                                                    

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 9 วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 สํานักงาน คปภ.จังหวัด ยะลา จัดบูธรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน   
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถดี มี วินัย เดินทางอ่ฎนใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันภัย พรบ.และไมโครอินชัวรันส์
(ประกันภัยอุบัติเหตุ 7 , 10+ , 100 , และ 222 บาท) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา 

                                      

               

 

                                                                                   

 

                                                                                                    

 



                                                    

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 10 วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 สํานักงาน คปภ.จังหวัด ยะลา จัดบูธรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 
และลดอุบัติ เหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 ขับรถดี  มี วินัย เดินทางอ่ฎนใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ. และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันภัย พรบ.และไมโครอินชัวรันส์
(ประกันภัยอุบัติเหตุ 7,10+,100 และ 222 บาท) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา 

                                         

             
              

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 11 วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา สํานักงาน คปภ.        
จังหวัด ยะลา จัดบูธรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันภัย พรบ.และประกันภัยอุบัติเหตุ 7,10+,100    
และ 222 บาท ซึ่งวันน้ีมีประชาชนให้ความสนใจและสอบถามในเร่ืองการประกันอุบัติเหตุ(ไมโครอินชัวรันส์)
เก่ียวกับความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การสมัครต่างๆ 

                                        

                

 

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 12 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สํานักงานคลังจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน สํานักงาน 
คปภ.จังหวัด ยะลาเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 12/2561 เพ่ือติดตามผล 
การดําเนินงานและเอกสารหลักฐานประกอบตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง    
ประจําจังหวัด (คบจ.)ดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ท้ังน้ีสํานักงานฯได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ 7 บาท และ10บาท พลัส รวมท้ังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจให้กับ   
นางลัดดา พุทธชาต คลังจังหวัดยะลา ประธานในการประชุม เพ่ือมอบให้กับคณะผู้บริหารคลังประจําจังหวัด
ยะลาต่อไป 

            
           

       
              
              
              
              
       



 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 13 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน สํานักงาน คปภ.
จังหวัด ยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจําเดือน ธันวาคม 2561 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

                          

                
              
              
              
              
              
              
           



 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 14 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ วงเวียนศาลหลักเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เจ้าหน้าท่ี
สํานักงานฯ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา 
(THAIFA) และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เพ่ือรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุ         
ช่วงเทศการหยุดยาว(ปีใหม่) และได้ลงพ้ืนท่ีเย่ียมจุดตรวจท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มอบนํ้าดื่ม กาแฟ 
เพ่ื อ เป็ น ข วัญ แ ละ กํ า ลั ง ใจ ให้ กั บ เจ้ าห น้ า ท่ี ท่ี ป ฏิ บั ติ งาน ป ระ จํ า ศู น ย์ ค วาม ป ลอด ภั ยท างถ น น                       
โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

                                                        
                                    

      
              
              
              
              
              
              



              
  
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
 

กิจกรรมท่ี 15 วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 น. สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับสํานักงานจังหวัดยะลา สํานักงานขนส่งจังหวัดยะลา สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่าย ลงพ้ืนท่ีเย่ียมจุดตรวจเพ่ือเป็นขวัญ กําลังในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และมอบนํ้าดื่ม กาแฟ จํานวน 5 จุด ดังน้ี 
1.จุดตรวจอําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
2.จุดตรวจตําบลบาละ อําเภอ กําบัง จังหวัดยะลา  
3.จุดตรวจตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
4.จุดตรวจตําบลบาโงซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
5.จุดตรวจตําบลลําใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของท่านเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

    
              

    
              



              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     

 

              
              
              
              



              
              
              
              
              
              
              
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


