
                                                         
 

 

      ภาพกิจกรรมส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง 
                 ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
               ************************* 

กิจกรรมที่ ๑   ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง             
ออกอากาศรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ล าปาง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์             
การประกันภัย ๑๐๐, การประกันภัย ๒๒๒ และการประกันภัยคนพิการ  

 
กิจกรรมที่ ๒  ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น – ๑๑.๓๐ ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                   
ประชุมร่วมกับบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เร่ืองการจัดตั้งชมรมประกันวินาศภัย ณ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาล าปาง  ต.สวนดอก  อ.เมือง จ.ล าปาง 



กิจกรรมที่ ๓  ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น เป็นต้นไป ส านกังาน คปภ.จังหวัดล าปาง                   
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จังหวดัล าปาง                  
ทางระบบวิดีทศัน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดล าปาง 
 

 
กิจกรรมที่ ๔  ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ร่วมกับชมรมประกันวินาศภยั            
สมาคมประกันชีวติจังหวดัล าปาง ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตทุางถนนและ
ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตสุงกรานต์สุขใจ การประกันภัย ๑๐๐ และการประกันภัย ๒๒๒                 
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 
 



กิจกรรมที่ ๕  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง เปิดศูนย์ปฏิบัติการ  
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดล าปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 



กิจกรรมที่ ๖  ในวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๐ ส านักงาน คปภ.จงัหวัดล าปาง ร่วมกับบริษัทประกนัภัยในจังหวัดล าปาง 
ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย 
อุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ การประกันภัย ๑๐๐ และการประกันภัย ๒๒๒ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=330769226990179&ref=tn_tnmn&_ft_=top_level_post_id.1312736135470999%3Atl_objid.1312736135470999%3Athid.616435955101024%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1493621999%3A4106776597268947618


กิจกรรมที่ ๗  ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง            
ออกอากาศรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ล าปาง ให้ความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ.             
และประชาสัมพันธ์การประกันภัย ๑๐๐, การประกันภัย  ๒๒๒  และการประกันภัยคนพิการ  
 

 
กิจกรรมที่ ๘ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ส านักงาน คปภ.จงัหวัดล าปาง ร่วมกับบริษัท สนิมั่นคง จ ากัด (มหาชน) 
จัดกจิกรรมรณรงค์ลดอุบตัิเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ                  
การประกันภัย ๑๐๐ และประกันภัย ๒๒๒ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๙  ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง เปิดจุดตรวจความพร้อม
ของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุดตรวจหน้าวัดชัยศรีภูมิ                
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 



กิจกรรมที่ ๑๐  ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ตรวจเยี่ยม        
จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม และการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับอ าเภอ จ านวน ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่พริก และอ าเภอเถิน  

 
กิจกรรมที่ ๑๑  ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ร่วมกับบริษัท เอไอเอ จ ากัด (มหาชน) 
จัดกจิกรรมรณรงค์ลดอุบตัิเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ                   
การประกันภัย ๑๐๐ และการประกันภัย ๒๒๒ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 



กิจกรรมที่ ๑๒  ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ร่วมกิจกรรม 
“โครงการสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ณ ส านักงานคุมประพฤตจิังหวดัล าปาง ต าบลสบตุ๋ย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 



กิจกรรมที่ ๑๓  ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไปส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ตรวจเยี่ยม  
จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม และการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับอ าเภอ จ านวน ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่เมาะ และอ าเภอแม่ทะ 
 



กิจกรรมที่ ๑๔  ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง ร่วมกับบริษัทประกันภัยในจังหวดัล าปาง 
จัดกจิกรรมรณรงค์ลดอุบตัิเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ                      
การประกันภัย ๑๐๐ และประกันภัย ๒๒๒ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัล าปาง 
   

 
กิจกรรมที่ ๑๕  ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง               
เข้าร่วมประชุมคณะท างานประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐                         
ณ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง  
 



กิจกรรมที่ ๑๖  ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐           
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง  
   

 
กิจกรรมที่ ๑๗  ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง เข้าร่วม                
ปิดศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวดัล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง  
 



กิจกรรมที่ ๑๘  ในวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ – 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง            
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ประจ าปี 2560    
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านแต อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
 

 
กิจกรรมที่ ๑๙  ในวันที่ ๒๕ เมษายน  25๖๐ เวลา 08.30 - 12.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง 
ร่วมจัดกจิกรรม โครงการจังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือนเมษายน 25๖๐ (บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข) 
ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา  ม.๘  ต.เสริมซ้าย  อ.เสริมงาม  จ.ล าปาง 

 



กิจกรรมที่ ๒๐  ในวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน คปภ., 
พ.ร.บ., การประกันชีวิต, การประกันวินาศภัย, การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) ณ ส านักงานขนส่งจังหวดัล าปาง 
 

 
 
                   “คปภ.คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย  ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 

 


