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ประจ ำเดือน มกรำคม 2565



วันที่  1 มกราคม 2565 ถึ ง วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน คปภ. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าวันช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ และนางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่  5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้ น  4 ศาลากลางจั งหวั ดล าปาง 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยนางสาวกนกพร มงคลปัญญา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) ปีใหม่



วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางสมร จันเสนา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพัลลภ ศรีใจทุ่ม 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สอด คปภ. จังหวัดตาก 
เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดตาก 
โดยนายณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก



วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงาน คปภ. จังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาอุตรดิตถ์ 
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยนางดวงสมร จันเสนา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่



วันที่  19 มกราคม 2565 ณ ส านักงานขนส่ งจั งหวัด เชียงใหม่  สาขาแม่แตง อ .แม่แตง 
จ.เขียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ การประกันภัยภาคสมัครใจ ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จ านวน 35 ราย โดยมีเนื้อหาวิชาความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,
กฎหมายอาญารุ่นที่ 1/2565 โดยนางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 17 มกราคม 2565 สถานที่ ห้องประชุมส านักงานขน ส่งจังหวัดสุโขทัย บรรยายให้ความรู้ด้านการ
ประกันภัย ให้แก่ ผู้สอบใบอนุญาตขับรถผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน หัวข้อการบรรยาย ความรู้ด้าน
การประกันภัย และประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกนัภัยอุบัติเหตุ ปีใหม่ อุ่นใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บาท โดยนายวิษณุ อังกุรนาค 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 19  มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บรรยายให้ความรู้ดา้นการประกันภัย พ.ร.บ., การประกันภัยภาคสมัครใจ และชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา แนะน า การยื่นค าขอรับช าระหนี้ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เดอะ วัน ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 18 คน โดยนายพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 25 มกราคม 2565 สถานที่ ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 20 คน หัวข้อการบรรยาย บทบาทหนา้ทีข่องส านักงาน คปภ. การประกันภัยภาค
บังคับ,dภาคสมัครใจ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยนางสาวพิมพ์ผกา กันทะทา ต าแหน่ง นักวิชาการ
ประกันภัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ และองค์การบริหารส่วนต าบลแดนขุมพล 
ต าบลแดนชุมพล อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่  ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาแพร่ ออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แนะน าสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยและให้บริการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. ให้แก่ประชาชน มีผู้ร่วมกิจกรรมและจัดท าประกันภัย 
ตาม พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จ านวน 69 ราย 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 24 มกราคม 2565 สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดตาก ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียน
พบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 200 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 13  มกราคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในวิชาจรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุม 25 คน ในการ
จัดอบรมหลักสูตร AChFPdจัดโดยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนาถญา 
ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าคราวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง บรรยายให้
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และผู้ที่กระท าความผิดในฐาน
ความผิดต่อ พ.ร.บ.จราจรทางบก ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 45 คน บรรยายให้ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. 2535 โดยนายนคร สาริวงค์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัด
ล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 20 มกราคม 2565  ณ วัดนาอิน ต าบลนาอิน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บรรยายให้ความรู้
ด้านการประกันภัย ให้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนายอิน จ านวน 50 คน บรรยายเรื่อง 
การประกันภัย พ.ร.บ., การประกันภัยภาคสมัครใจ และแนะน าบทบาทหน้าที่  คปภ . โดย
นายพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน ภาค 1 (เชียงใหม่)” 
และ Linedofficiald“@oicregion1”dจ านวน 20 เรื่อง ได้แก่ บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยของ”อาคเนย์และไทยประกันภัย”,dคปภ. ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้าน
ประกันภัย”กรณีบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต” และเลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมาย
ตรวจสอบ, กิจกรรม พ.ร.บ. รุกทั่วไทย  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่” 
และ Linedofficiald“@oicchiangmai”dจ านวน 22 เรื่อง ได้แก่ “เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่
ไม่ยืนยันขอรับสินไหมทดแทน, บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ”
อาคเนย์และไทยประกันภัย”,dคปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย”กรณีบิ๊กไบค์ชนคุณหมอ
กระต่ายเสียชีวิต” เลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบ , และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย” 
และ Line official “@oicchiangrai” จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของ”อาคเนย์และไทยประกันภัย”,dคปภ. ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย”
กรณีบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต”, เลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่าน SocialdMediad“ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา”dและ Linedofficial 
“@oicphayao”dจ านวน 12 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกนัภัยกรณีบิ๊กไบคช์นคณุ
หมอกระต่ายเสียชีวิต,dเลขาธิการ คปภเปิดเผย ท าประกันภัยโควิดแบบ“เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่ยืนยัน
ไม่ขอรับค่าสินไหมทดแทน,dบอร์ด คปภ. เห็นชอบ นายชัยยุทธ มังศรี เป็นรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี 
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง” และ 
Line official “@oiclampang” รวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง ได้แก่ คปภ. “การท าประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบคือ
การที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยมอบความไว้วางใจให้บริษัทประกันภัย, ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย 
เปิดรับสมัครสอบนายหน้าประกันภัย, คปภ. ย้ าออกค าสั่งนายทะเบียน ด้วยชอบโดยกฎหมาย พร้อมยืน
หยัดดูแลประชาชน, และ 11 ประเด็น  ถาม - ตอบ กรณี บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่” และ Line official 
“@oicphrae”dรวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง ได้แก่   คปภ. “การท าประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบคือการที่ประชาชน
ผู้เอาประกันภัยมอบความไว้วางใจให้บริษัทประกันภัย, 11 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย , คปภ. ย้ าออกค าสั่ง
นายทะเบียน ด้วยชอบโดยกฎหมาย พร้อมยืนหยัดดูแลประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน” และ Line official 
“@oicnan”จ านวน ๖ เรื่อง บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์และไทย
ประกันภัย, คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต, คปภ. พร้อมยืนหยัด
คุ้ มครองสิทธิประ โยชน์ ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิ ด  แบบเจอ จ่ าย  จบ ยั ง ให้
ความคุ้มครองปกติ สามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ และเลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบ
กรณีโพสต์ออนไลน์จ้างเด็กเอ็นฯ ติดเชื้อหวังเคลมประกันโควิด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Line official 
“@oicsukhothai”dจ านวน 4 เรื่อง  ได้แก่ การมอบรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2564, ประเด็น
ถาม-ตอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน), ประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุ 10 บาท และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดติถ์” และ Line official 
“@oicuttaradit” จ านวน 11 เรื่อง ได้แก่ เลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบ กรณีโพสต์ออนไลน์จ้าง
เด็กเอ็นติดเชื้อหวังเคลมประกันโควิด, คปภ. พร้อมแจ้งศาล หลัง บริษัทประกันยื่นคุ้มครองชั่วคราว,dเลขาธิการ คปภ. 
เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด - 19,dการท าประกัน เจอ จบ จ่าย, ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีขอให้เพิกถอน 
ค าสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564, คปภ. ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิต 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก” และ Line official 
“@oictak” จ านวน 11 เรื่อง ได้แก่ เลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบ กรณีโพสต์ออนไลน์จ้าง
เด็กเอ็นติดเชื้อหวังเคลมประกันโควิด , คปภ. พร้อมแจ้งศาล หลัง บริษัทประกันยื่นคุ้มครองชั่วคราว ,dเลขาธิการ 
คปภ. เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด - 19,dการท าประกัน เจอ จบ จ่าย, ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีขอให้
เพิกถอน ค าสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564, คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่าย
เสียชีวิต และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ 
Linedofficiald“@oicmaehongson”กจ านวน 25 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 2564 
พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจและทิศทางการด าเนินการปีก2565,กคปภ.กสั่งทีมกฎหมายตรวจสอบกรณีโพสต์
ออนไลน์จ้างเด็กเอ็นติดเชื้อหวังเคลมประกันโควิด, บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน),กกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มอบ พ.ร.บ. ให้กับผู้โชคดีกลุ่มแรก และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดเชียงใหม่  ครั้ งที่  1/2565 โดย
นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่  20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภูญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2565 และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 
1/2565 โดยนางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน มกราคม โดยนางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดล าปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ครั้งที่ 1/2565 โดยนายนคร สาริวงศ์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 7 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรม ชั้น 2 บ้านห้วยเคียน
เหนือ ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 โดย
นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ประชุมคณะ
กรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยนายกิตติชัย ศรีวิชัย ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 มกราคม 2565  สถานที่ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ประชุม
ร่วมกับคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยนายกิตติพงษ์ มีศิริ 
ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง ชั้น 2 อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เข้าประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1/2565 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 
1/2565 โดยนางสาวกนกพร มงคลปัญญา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 27 มกราคม  2565 ณ หอประชุมจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยนางสาวกนกพร
มงคลปัญญา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 11 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะท างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เปี่ยมจ าเริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดแพร่

36

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ)



วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมสัมมนาวิชาการพิเศษ “แพร่สร้างชาติและโครงการ Cap-corner Stone 
เพื่อการสร้างชาติ ณ เมืองแพร”่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และจังหวัดแพร่ โดยนางสาวรัตนาภรณ์  
เปี่ยมจ าเริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่

37

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ)



วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ โดยนางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่

38

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ)



วันที่ 27 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดแพร่  ส านักงาน คปภ.จังหวัด
แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
และ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เปี่ยมจ าเริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่

39

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ)



วันที่ 17 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย ส านักงาน คปภ. สุโขทัย
ประชุมร่วมกับ คบจ.จังหวัดสุโขทัยและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
โดยนางวรณัฐธยาน์ กองค า ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย

40

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ส านักงาน คปภ. จังหวัด
สุโขทัย ประชุมร่วมกับ ส านักงาน ปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยนางวรณัฐธยาน์ กองค า ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 

41

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มกราคม 2565  สถานที่ ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรม ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 โดยนางวรณัฐธยาน์ กองค า ต าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 

42

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรม ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัด
สุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 โดยนางวรณัฐธยาน์ กองค า ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 

43

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 27 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้น าองค์กรเอกชน 
ครั้งที่ 1/2565 นางวรณัฐธยาน์ กองค า ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดสุโขทัย

44

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชุม
ร่วมกับส านักงาน ปภ. และส านักงานจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยนายวิษณุ อังกุรนาค ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 

45

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางดวงสมร จันเสนา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
นางดวงสมร จันเสนา ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัด
อุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2565 ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สอด ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ร่วมประชุม
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก กรณีเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้โรงพยาบาลอุ้มผางเฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกพ่วง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมลงพื้นที่ส ารวจจุดเกิดเหตุเพ่ือหาวิธีป้องกันการเกิดอุบัติ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ โดย
นางสาวขวัญเรือน สุขเกษม ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . 
จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สอด ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าเสียหาย และค่าทดแทนแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าเดือน มกราคม 2565 โดยประชุมผ่านออนไลน์ 
google  meet

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก ประจ าเดือน
มกราคม 2565 โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 มกราคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน เพ่ือถอดบทเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
ปี 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ บ้านเลขท่ี 155 ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยขับขี่
รถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ท าให้เสียชีวิต ซึ่งจัดท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด โดยนางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่งผู้อ านวยส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 มกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่ส านักงาน คปภ. เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยขับขี่รถยนต์ เสียหลักชนท้าย
รถยนต์ท าให้เสียชีวิตซึ่งจัดท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
โดยนางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่  3 มกราคม 2565dณ สภ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็น
สักขีพยานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยขับขี่รถยนต์ 
เสียหลักแฉลบล้มท าให้เสียชีวิต ซึ่งจัดท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
โดยนางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลล าพูน ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ จ านวน 35,000dบาท กรณีผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตแ์ฉลบล้ม ซึ่งจัดท าประกนัภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
โดยนางสาวอารีรัตน์ พรหมมหาวัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 14 มกราคม 2565 สถานที่ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ของ โ ร งพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยพะ เ ย า  จ าน วน  8 ,970 บาท โดยจั ดท าป ระกั นภั ย ไ ว้ กั บบริ ษั ท 
วิริยะประกันภัยภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์โดยสาร
เสียหลักพลิกคว่ า และมีผู้ประสบภัยจ านวน 14 ราย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 17 มกราคม 2565 สถานที่ โรงพยาบาลแม่สอด สถานีต ารวจภูธรแม่สอด ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ลงพ้ืนที่เยี่ยมและให้ก าลังใจผู้ประสบภัยและญาติผู้ประสบภัย พร้อมชี้แจงสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้จาก
บริษัทประกันภัย และน าบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ตู้
โรงพยาบาลอุ้มผาง ไปในวันดังกล่าวด้วย และได้ก าชับให้ดูแล อ านวยความสะดวกในการรับรองสิทธิ์
ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กรณีรถยนต์ตู้ฉุกเฉินโรงพยาบาลอุ้มผาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 มกราคม 2565dณ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจ จุดบริการ และมอบน้ าดืม่ เครื่องดื่มให้แกเ่จ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัตงิานประจ าจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และประชาสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บาท

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที โบราณสถานสันธาตุร่องไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)

วันที่ 7 มกราคม 2565 จัดรายการผ่านสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดล าปาง ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ ไมโครอินชัวรันส์  การยื่นขอรับช าระหนี้ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยนางลัดดา โพธิตุ้ย ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง



วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ไร่ทอฝัน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  ส านักงาน คปภ. จังหวัด
แพร่ ร่วมประชุม“สภากาแฟ” ประจ าเดือน มกราคม 2565 เพ่ือเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การประสานงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างภาคราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ 

62

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 14 มกราคม 2565  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่ ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ โดยนางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ผู้อ านวยการส านักงาน 
ร่วมสนับสนุนของขวัญและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธาน

63

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 14 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมอมรรัตน์ โรมแรมอมรรัตน์ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
แพร่ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ โดย นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ผู้อ านวยการส านักงาน ร่วมพิธีเปิด
กิจกรรมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธาน
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด แพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)

วันที่ 5 มกราคม 2565 จัดรายการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน เรื่องที่ออกอากาศ   
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ปีใหม่ อุ่นใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บาท และประชาสัมพันธ์ถึงการตระหนัก
ในการท าประกันภัยภาคบังคับ จัดรายการโดยนายยศพล จิตติมานุสรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดน่าน



วันที่ 16 มกราคม 2565 ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และเข้าร่วมประชุมในการติดตามการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตามนโนบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมลงพ้ืนที่ติดตาม
โครงการ ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(กิจกรรมอื่นๆ)


