
 

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

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อ าเภอรามัน       
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้า ท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัย สู่อ าเภอ        
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) และผู้มีศักยภาพในพื้นท่ี อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา       
ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา 
(THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อ าเภอรามัน    
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัยสู่อ าเภอ (รุ่นท่ี 2) 
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) และผู้มีศักยภาพในพื้นท่ี อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา   
จ านวน 108 คน ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนิบงศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3  
ชั้น 2 อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดยะลา ( สคบ.จังหวัดยะลา)  
เพ่ือไกล่เกล่ียข้อร้องเรียนกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ได้ท าการยึดรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.20 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ช านาญงานอาวุโส และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการ
ประกันภัย ได้ตรวจเยี่ยมธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขารามัน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
สาขารามัน เก่ียวกับการเสนอขายประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ.
ก าหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีฟารีดาวิทยา อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีฟารีดาวิทยา   
ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา 
(THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต และนายอัสมัน มะลี ผู้จัดการฝ่ายสินไหม 
บริษัท วิริยะประกันภัยจ ากัด(มหาชน)สาขาปัตตานี บรรยายเร่ือง การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวง
แรงงานจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย 
ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัย
ภาคบังคับ(พรบ.) กองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย( Micro insurance)         
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีสมัครเป็นอาสาสมัครประกันภัย(อาสาใหม่) ประจ าปี 2562 จ านวน 76 คน ท้ังนี้ได้รับเกียรติ
จากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา ( THAIFA) 
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต และนายอัสมัน มะลี ผู้จัดการฝ่ายสินไหม บริษัท วิริยะ
ประกันภัยจ ากัด(มหาชน)สาขาปัตตานี บรรยายเร่ือง การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีฟารีดาวิทยา อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 (รุ่นท่ี 2) บรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีฟารีดาวิทยา   
ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญา วาหะรักษ์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา 
(THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ี ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการประกันชีวิต     
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา อ.รามัน จ.ยะลา รุ่นท่ี 1 จ านวน 106 คน 

         

         

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801


 

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

กิจกรรมท่ี 9 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ได้จัดอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันภัยภาคบั งคับ(พรบ.) กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรายย่อย(Micro insurance) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา    
อ.รามัน จ.ยะลา รุ่นท่ี 2 จ านวน 138 คน ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวกันยกร หะยีฮามะ ตัวแทนสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของการประกันชีวิต 

         

         

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801


 

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

กิจกรรมท่ี 10 วันท่ี 23 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมส านักงาน  คปภ.ภาค9 (สงขลา) 
ส านักงาน คปภ.จังหวัด ยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จ.ยะลา ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครประกันภัยดี เด่นประจ าปี  2561 โดยมีนายนุ กูล  สวนขวัญ 
ผู้อ านวยการ ภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 11 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง          
จงัหวดัยะลา ส านักงาน คปภ.จงัหวดัยะลา โดยนายธีระศกัด์ิ แมซา ผูอ้  านวยการส านักงาน คปภ.จงัหวดัยะลา  
มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผูช้ านาญงานอาวุโส และเจา้หน้าท่ีส านักงานฯ   จดัอบรมโครงการยวุชน
ประกนัภัย ประจ าปี 2562  บรรยายให้ความรู้เก ีย่วกบับทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์จากการ
ประกนัภัยภาคบงัคบั(พรบ.) กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ และการประกนัภัยรายยอ่ย(Micro insurance) 
ใหแ้กน่กัเรียน โรงเรียนพฒันาวิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา จ านวน 230 คน ทั้งน้ีไดรั้บเกยีรติจากนายปัญญา 
วาหะรักษ ์ประธานสมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวดัยะลา (THAIFA) บรรยายให้ความรู้
เก ีย่วกบัความส าคญัของการประกนัชีวิต และนายธวชัชัย เลิศไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัยะลา บรรยายใหค้วามรู้เก ีย่วกบักฎแห่งความปลอดภัย
ในการใชร้ถใชถ้นน 

            

            

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801


 

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

กิจกรรมท่ี 12 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมท่ีท าการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร 1 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีทรัพย์สินเสียหาย
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอรามัน และอ าเภอกรงปินัง จ านวน 4 ราย รวมท้ังได้ให้ความเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับ       
การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายและการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยทรัพย์สิน       
ส าหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์ สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก             
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 13 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา  คร้ังท่ี  5/2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์          
การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด  (คบจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 และขับเคล่ือน     
ตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 

กิจกรรม ท่ี  14 วัน ท่ี  30 พฤษ ภาคม  2562 เวลา  09:30 น . ณ  ห้องประชุมศ รียะลา  อาคาร 3 ชั้ น  3              
ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
ยะลา ได้ เข้ าร่วมประชุมกรมการจั งหวั ดยะลา ประจ าเดื อน พฤษภาคม 2562  โดยมี นายอนุ ชิ ต ตระกู ลมุ ทุ ตา                   
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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