
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 15 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมร้าน IMAGINE YALA ส านักงาน คปภ .
จังหวัด ยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับชมรม      
ประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา ( THAIFA)    
หารือเก่ียวกับการส ารวจความเสียหายจากพายุปาบึก และการจัดกิจกรรมปีใหม่ของชาวประกันภัยใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ในวันท่ี 25 มกราคม 2562 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดวงกตบรรพต หมู่ ท่ี 2 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา    
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการประกันภัยในโครงการจังหวัด เคล่ือนท่ี      
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ     
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกาลอ อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย บรรยาย ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน  
สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) การประกันภัยภาคสมัครใจ และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลกาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 18-19 มกราคม 2562 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างพ.ร.บ.ประกันชีวิต/
วินาศภัย ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จ านวน 500คน    
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 18 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดาโรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้  
นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ช านาญงานอาวุโส ชี้แจงเก่ียวกับหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงมีนักเรียนจากโรงเรียน/สถานศึกษาเข้าร่วมจ านวน 17 แห่ง     
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 6 วัน ท่ี 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันติ 2         
ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา บรรยาย ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ    
จากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) การประกันภัยภาคสมัครใจ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ    
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านสันติ2 ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏยะลา (ห้องประชุมเล็ก) อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
เป็นประธาน                                                          
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโละหะลอ        
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปชี้แจงเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัย
ภาคบังคับ (พรบ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)   
ในพื้นท่ีต าบลตะโละหะลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน 59 คน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 

กิจกรรมท่ี 9 วันท่ี24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังพญา อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) 
การประ กันภัยภาคสมั ครใจ และกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยจากรถ ให้ กับอาสาสมัค รสาธารณสุข              
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน 65 คน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 10 วันท่ี 29 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักด์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากโรงเรียน       
พัฒนาวิทยา มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนและเด็กนักเรียน ท่ีได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการ     
ยุวชนประกันภัยประจ าปี 2561 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 11 วันท่ี 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากส านักงานขนส่ง
จังหวัดยะลา พบปะและชี้แจงเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน คปภ. และประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)       
แก่เด็กนักเรียนและครู อาจารย์ ตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 12 วันท่ี 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณ ะ ผู้ บ ริห ารก ารค ลั งป ระจ าจั งห วั ด ยะ ลา ค ร้ัง ท่ี  1/2 562 เพื่ อ ห ารือแน วท างการด า เนิ น งาน                      
สั ง กั ด ก ระ ท รว งก า รค ลั ง ใน ปี  พ .ศ .2 5 6 2  แ ล ะ ขั บ เค ล่ื อ น น โย บ าย /ม า ต รก า รข อ ง รั ฐบ า ล                               
โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 13 วันท่ี 30 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจ าเดือน มกราคม 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 14 วัน ท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม อ.ยะหา จ.ยะลา    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจาก
ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา พบปะและชี้แจงเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน คปภ. และประกันภัย        
ภาคบังคับ (พรบ.) แก่เด็กนักเรียนและครู อาจารย์ ตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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