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ประจ ำเดือน เมษำยน 2565



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“ เมาไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย เกิดเหตุสุดวิสัย 
ประกนัภยัคุม้ครอง” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่ )
ด ำเนินกำรวันที่ 7 เมษำยน 2565

หมำยเหตุ: ภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“ทุกย่างก้าว มีความเสี่ยงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ควรบรหิารชีวิตและธรุกิจดว้ยประกนัภยั” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ.
ภำค 1 (เชียงใหม่) ด ำเนินกำรวันที่ 29 เมษำยน 2565

หมำยเหตุ: ภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



วันที่  27 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ ให้แก่ ผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ชรบ. และ อปพร. ในพ้ืนที่
ต ำบลป่ำก่อด ำ จ ำนวน 51 คน ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 12 เมษำยน 2565dส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ ให้แก่ ผู้น ำชุมชนและประชำชนทั่วไป จ ำนวน 51 คน 
ณ หอประชุมเทศบำลต ำบลสันป่ำม่วง อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 1 เมษำยน 2565dส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศdให้แก่dผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น ประชำชนในชุมชน 
จ ำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 19 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดอบรมตำมโครงกำรอำสำสมัครประกันภัย 
ประจ ำปี 2565 ณ ห้องประชุมคัทลียำ โรงแรมฟรำยเดย์ ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 51 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงกำรอำสำสมัครประกนัภยั



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์)
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 8 ป้ำย  จังหวัดเชียงใหม่

1. สถำนที่ติดตัง้ แยกบำยพำสแม่มำลัย - ปำย                2. สถำนที่ติดตัง้ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3. สถำนที่ติดตัง้ แยกหนองประทีป ขำออกเมือง             4. สถำนที่ติดตัง้ เส้นหนองป่ำครัง่
5. สถำนที่ติดตัง้ ถนนนิมมำนเหมินทร์                         6. สถำนที่ติดตั้ง แยกข่วงสิงห์            
7. สถำนที่ติดตัง้ แยกหนองประทีปขำออกเมอืง              8. สถำนที่ติดตัง้ แยกศรีบัวเงนิ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์)
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 8 ป้ำย  จังหวัดล ำพูน

1. สถำนที่ติดตัง้ แยกเหมือง่ำขำออก          2. สถำนที่ติดตัง้ แยกเหมืองง่ำขำเขำ้
3. สถำนที่ติดตัง้ ถนนสันเหมอืงเหนอื         4. สถำนที่ติดตัง้ คูเมืองรอบใน
5. สถำนที่ติดตัง้ แยกท่ำจักร                   6. สถำนที่ติดตั้ง แยกท่ำจักร              
7. สถำนที่ติดตัง้ แยกท่ำจักร                   8. สถำนที่ติดตั้ง ถนนเส้นเหมอืงงำ่ - ล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์)
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย 
1. ณ บริเวณด้ำนข้ำงส ำนกังำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ถนนอุตรกจิ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 
2. ณ บริเวณสี่แยกทำงไปสถำนทีร่ำชกำรอ ำเภอแม่ลำว อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 1 ป้ำย สถำนที่ติดตัง้ ดังนี้
1. สวนสุขภำพเทศบำลต ำบลสบบง อ ำเภอภูซำง

- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 4 ป้ำย สถำนที่ติดตัง้ ดังนี้
1. ด้ำนทำงหลวงร้องห้ำ อ.เมืองพะเยำ 
2. หน้ำร้ำนแสงจันทร์ อ.เมืองพะเยำ
3. จุดตรวจหน้ำวัดศรีโคมค ำ อ.เมืองพะเยำ
4. จุดตรวจหน้ำ สภ. ดอกค ำใต้

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 2 ป้ำย 
1. ติดตั้งบริเวณ บริเวณแยกไฟแดงศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง
2. ติดตั้งบริเวณ แยกโรงพยำบำลคำ่ยสุรศกัดิม์นตรี

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 3 ป้ำย 
1 จุดตรวจ ด่ำนนำงฟ้ำ
2 จุดตรวจ กู้ภัยสองรวมใจ
3 จุดตรวจ กู้ภัยลูนิเกต

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ติดตั้งปำ้ยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์)
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 5 ป้ำย 
1. บริเวณไหล่ถนนด้ำนซำ้ยทำง ถนนน่ำน-เวียงสำ บ้ำนห้วยแกว้ ต.น้ ำปั้ว อ.เวียงสำ จ.น่ำน 
2. แยกไฟแดงเวียงสำ ด้ำนหน้ำส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน
3. บริเวณสำมแยกทำงขึน้ที่ว่ำกำรอ ำเภอเวียงสำ บ้ำนร้องเย็น ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน  
4. บริเวณไหล่ถนนด้ำนซำ้ยทำงสี่แยกช้ำงเผือก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน
5. บริเวณไหล่ถนนด้ำนซำ้ยทำงสำมแยกส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมอืงจังหวัดน่ำน อ.ภูเพียง จ.น่ำน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ , ป้ำยไวนิล )



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 10 ป้ำย
1. หน้ำบิ๊กซ ี 2. สถำนที่ตั้งทำงไป อ ำเภอคีรีมำศ 
3. สถำนที่ตั้งสี่แยกไฟแดงโคง้อินทรีย์ 4. สถำนที่ตั้งสี่แยกไฟแดงยำงซำ้ย ก่อนเข้ำอ ำเภอเมืองสุโขทัย 
5. สถำนที่ตั้งส่ีแยกโตโยตำ้                    6. สถำนที่ตั้งหนำ้ขนส่ง บขส. ขำเข้ำอ ำเภอเมืองสุโขทัย 
7. สถำนที่ตั้งส่ีแยกกระชงค ์                  8. สถำนที่ตั้งก่อนเข้ำอ ำเภอเมืองสุโขทยั แยกโค้งอินทรีย์ 
9. สถำนที่ตั้งหนำ้ขนส่ง บขส.                10. สถำนที่ตั้งสี่แยกไฟแดงคีรีมำศ ก่อนเข้ำอ ำเภอเมืองสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 1 ป้ำย 
1. สถำนที่ติดตั้ง แยกวงเวียน ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ ์เขตเทศบำลเมอืงอุตรดติถ์

- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 3 ป้ำย
1. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจสี่แยกน้ ำอ่ำง ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจสะพำนศริิมณีต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ ์
3. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจหมูท่ี ่4  ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย
1. สถำนที่ติดตัง้ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก
2. สถำนที่ติดตัง้ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์, ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต)์ 
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 3 ป้ำย 
1. ณ บริเวณหน้าสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแมฮ่่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

2. ณ บริเวณทำงแยกพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

3. ณ บริเวณทำงหลวง 1095 อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนน ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จังหวัดเชียงรำย เพ่ือ
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  2565
ณ ห้องประชุมอู่หลง 3 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 16 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมประชุม
คณะกรมกำรศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัดพะเยำ ช่วงเทศกำรสงกำนต์ 2565
ผ่ำนโปรแกรม microsoft team

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำนคปภ.จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ประจ ำวัน ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลสงกรำนต ์2565 จังหวัดล ำปำง  ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง 
ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดแพร่ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ประจ ำวัน ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565
ณ ห้องประชุมเจ้ำอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดน่ำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเน่ำน

24

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565
ณ ห้องประชุมกงไกรลำศ ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 11 เมษำยน 2565  ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม
คณะท ำงำนวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ประจ ำวัน ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ ์ครั้งที่ 1/2565  และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัย สงกรำนต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ณ ห้องประชุมสวำงคบุรี ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัด
อุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 12 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ประจ ำวัน ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดตำก ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่สอด ต ำบลแม่สอด 
อ ำเภอแม่สอดจังหวัดตำก 

27

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษำยน 2565 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (POC)กชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และร่วมปล่อยขบวนชุดปฏิบัตกิำรร่วมปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565
ณ หน้ำศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่ำ)

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 4 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจังหวัดล ำพูน บริษัทประกันภัยและนำยหน้ำประกันวินำศภัย ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน 
มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ ำดื่มในกำรปฎิบัติงำนของศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำพูน 
ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ (เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำง
ถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 8 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทประกันภัยและนำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภครวมน้ ำดื่มในกำรปฎิบัติงำน
ของศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธรณภัย
จังหวัดเชียงใหม่  

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



วันที่ 12 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมเป็นสักขพียำนในกำรจ่ำยคำ่เสียหำยเบื้องต้น และแนะน ำสิทธิประโยชน์จำกกำรประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. และ
ภำคสมัครใจกรณีผู้ประสบภัยขี่รถจักรยำนยนต์ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนท ำให้เสียชีวิต ณ สถำนีต ำรวจภูธรจอมทอง 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

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



วันที่ 14 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมจุดบริกำรประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำจุดตรวจ ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

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



วันที่ 14 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมจุดบริกำรประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ ณ หน้ำสถำนีต ำรวจภูธรหนองตอง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

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



วันที่ 16 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรจ่ำยค่ำปลงศพแก่ทำยำทผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์เสียหลักเฉี่ยวชน
กับรถยนต์ บริเวณหน้ำหมู่บ้ำนฟ้ำหลวง ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษำยน 2565
ณ นิติเวชโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

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



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริกำรประชำชน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 พร้อมประชำสัมพันธ์กรมธรรม์สงกรำนต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส)์ ส ำหรับเทศกำล
สงกรำนต์ 2565 และมอบน้ ำดื่มสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน ณ จุดรับแจ้งเหตุ ของมณฑลทหำรบกที่ 37
ค่ำยเม็งรำยมหำรำช, ศูนย์บริกำรวัดร่องขุ่น และแขวงทำงหลวงเชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

35

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



วันที่ 8 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและอุบัติเหตุทำงถนนสงกรำนต์ 
ณ เทศบำลต ำบลสันป่ำม่วง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

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



วันที่ 13 เมษำยน 2565 และวันที่ 17 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ เยี่ยมจุด
บริกำรประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2565 พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำจุดตรวจ ณ ตรวจเยี่ยมด่ำนหน้ำสถำนีต ำรวจภูธรดอกค ำใต้ และตรวจเยี่ยมด่ำนเทศบำลต ำบล
ป่ำแฝก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

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



วันที่ 8 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับชมรมบริษัทประกันวินำศภัยจังหวัดล ำปำง 
และสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงินจังหวัดล ำปำง มอบสิ่งของได้แก่ น้ ำดื่ม เครื่องดื่ม และ
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำจุดตรวจบังคับใช้กฎหมำยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
ปี 2565 โดยมีนำยสุรพล บุรินทรำพันธุ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำงเป็นผู้รับมอบ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่



วันที่ 11 เมษำยน 2565 เวลำ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เยี่ยมจุดบริกำรประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2565 
พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ ณ ท ำกำรต ำรวจต ำบลดอนไฟ และจุดตรวจ
บริเวณแยกไปรษณีย์แม่เมำะ และจุดตรวจสถำนีต ำรวจภูธรสบปรำบ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่



วันที่ 8 เมษำยน 2565  ถึงวันที่ 17 เมษำยน 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมกับสมำคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน ชมรมประกันวินำศภัยจังหวัดแพร่ และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ 
ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ บริเวณหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดแพร่ และมอบน้ ำดื่มและสิ่งของให้กับจุดตรวจ 

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



วันที่ 13 เมษำยน 2565 และวันที่ 14 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบอุบัติเหตุ แนะน ำแจ้งสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย และมอบเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้น 
เป็นค่ำปลงศพ ให้แก่ทำยำทผุ้ประสบภัย จ ำนวน 2 รำย ณ หมู่ 3 บ้ำนทุ่งน้ำว ต ำบลทุ่งน้ำว อ ำเภอสอง 
จังหวัดแพร่ และหมู่ที่ 2 ต ำบลปำกกำง อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่

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



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน มอบน้ ำดื่ม จ ำนวน 360 ขวด ให้แก่ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 ณ ห้องประชุม
เจ้ำอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน

42

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมกบัหน่วยงำนอื่น ลงพื้นที่มอบน้ ำดืม่)



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน เยี่ยมจุดบริกำรประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565
พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ ณ จุดตรวจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว 
อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน,dจุดตรวจบูรณำกำร สถำนีต ำรวจภูธรเมืองน่ำนdและจุดตรวจสถำนีต ำรวจภูธรเวียงสำ 
อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

43

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมกบัหน่วยงำนอื่น ลงพื้นที่มอบน้ ำดืม่)



วันที่ 15 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
สำขำน่ำน มอบค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นค่ำปลงศพจ ำนวน 35,000 บำท ให้แก่ทำยำทผู้ประสบภัย ณ ต ำบลสะเนียน 
อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน

44

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 16 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
จ ำกัด สำขำน่ำน มอบค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นค่ำปลงศพ จ ำนวน 35,000 บำท ให้แก่ทำยำทผู้ประสบภัย  
ณ ต ำบลสะเนียน อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน

45

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนจังหวัดสุโขทัย และออกเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 พร้อมทั้งมอบน้ ำดื่ม เครื่องดื่ม 
เครื่องอุปโภค บริโภค และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสงกรำนต์ สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บำท 
ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจในพื้นที่อ ำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 11 เมษำยน 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อำชีวะอำสำ ร่วมด้วยช่วยประชำชน เทศกำลสงกรำนต์ 2565 
เ พ่ือให้บริกำรประชำชนที่ เดินทำงผ่ำนจังหวัดอุตรดิตถ์  ทั้ งด้ำนซ่อมและบ ำรุงรักษำ รถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ และมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ ศูนย์อำชีวะอำสำ  
เ พ่ือสนับสนุนในกำรปฏิบัติ งำน ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ห้ำงหุ้ นส่ วนจ ำกัด  อุตรดิตถ์  ออยล์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรม
และป้องกันลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้ำอนุสำวรีย์
พระยำพิชัยดำบหัก อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 12 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยอำสำสมัครประกันภัยต ำบลน้ ำอ่ำง  
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 ได้เข้ำตรวจเยี่ยมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำจุดตรวจ 
จ ำนวน 4 ด่ำน ได้แก่ ด่ำนตรวจสี่แยกน้ ำอ่ำง, ด่ำนตรวจสะพำนศิริมณี, ด่ำนตรวจหมู่ที่ 4 และด่ำนตรวจ
หมู่ที่ 5 ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต์



วันที่ 11 เมษำยน 2564 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดตำก 
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 และมอบน้ ำดื่มให้กับท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก เพ่ือน ำไปส่งมอบต่อให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จ ำนวน 1,000 ขวด บริเวณด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตำก

50

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



วันที่ 11 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมต้อนรับท่ำนรองอธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 
ในกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริกำรประชำชนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 และส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับ
ภำคธุรกิจประกันภัย มอบน้ ำดื่มให้กับท่ำนรองอธิบดีฯ เพ่ือน ำไปส่งมอบต่อให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จ ำนวน 480 ขวด ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดตำก

51

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



วันที่  12 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมกับภำคธุรกิจประกันภัยจังหวัดตำก 
ร่วมเปิดศูนย์บริกำรประชำชนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 ประจ ำอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และมอบน้ ำดื่ม 
เครื่องดื่มดับกระหำย กำแฟ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,080 ขวด ณ บริกำรแขวงทำงหลวง
อ ำเภอแม่สอด, ขนส่งอ ำเภอแม่สอด, ด่ำนตรวจห้วยหินฝน, ด่ำนห้วยยะอุ และด่ำนแม่ท้อ

52

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



วันที่ 13 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริกำร
ประชำชน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 ณ อ ำเภอขุนยวม และอ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ ำนวน 7 จุด

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต ์2565



วันที่ 15 เมษำยน 2565 นำยกรัณฑ์ ปันทวงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยำน มอบค่ำเสียหำยเบื้องต้น เป็นค่ำปลงศพ จ ำนวน 35,000 บำท แก่ทำยำท
ผู้ประสบภัย ณ วัดจองค ำ ต ำบลขุนยวม อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต ์2565



วันที่ 27 เมษำยน 2565 นำยอนุชิต บุญเรือง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นประกนัภัย เรื่องแนะน ำหนว่ยงำน คปภ., ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสอบขอรับใบอนุญำตขับรถ 
ประเภทขับขี่รถบรรทุก ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 30 รำย ณ สถำนที่ห้องอบรมผู้มำขอรับใบขับขี่ ส ำนักงำน 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำขำแม่แตง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 18 เมษำยน 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย บรรยำย
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำบทบำทและหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. และประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ให้แก่ ผู้มำขอรับใบขับขี่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 50 คน ณ สถำนที่ห้องอบรมผู้มำขอรับใบขับขี่ 
ส ำนักงำนขนส่ง จังหวัดสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 20 เมษำยน 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.),dกำรประกันภัยรถ
ภำคสมัครใจ, กรมธรรม์ประกันภัยสงกรำนต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับ
ช ำระหนี้ของบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ จ ำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
อุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 26 เมษำยน 2564 นำยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก บรรยำยให้
ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ ., กำรประกันภัยภำครถบังคับd(พ.ร.บ.),
กำรประกันภัยภำคสมัครใจ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก

58

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 22 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมออกบูธประชำสัมพันธ์ด้ำน
กำรประกันภัย ณ สถำนที่วัดปัจจันตคำรำมวำสี ต ำบลนครเดิฐ อ ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน 500 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 21 เมษำยน 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมออกบูธประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประกันภัย ตำมโครงกำรออกหน่วย "บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข" สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดรำชคีรีวิเศษ บ้ำนแพะ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่  22 เมษำยน 2565 ถึง 24 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับ
กระทรวงกำรคลัง จัดนิทรรศกำรdMoneydFairdประจ ำปี 2565 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ อ.เมือง 
จ.เชียงรำย ผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 150 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 8 เมษำยน 2565 นำงสำวรัตนำภรณ์ เปี่ยมจ ำเริญ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  
บรรยำยควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 
จัดโดยส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดแพร่  ณ ห้องขำยทอดตลำดกรมบังคับคดี อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่  21 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตำมมำตรกำรต ำบล
ขับขี่ปลอดภัย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ประชำชนในพื้นที่
ต ำบลบ่อทองจ ำนวน 17 คน และมีประชำชนสนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 
17 คัน ณ วัดคีรีวิเศษ บ้ำนแพะ หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ.
ภำค 1 (เชียงใหม่)”กและ Linedofficiald“@oicregion1”dจ ำนวน 41 เรื่อง ได้แก่ เมำไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 
เกิดเหตุสุดวิสัย ประกันภัยคุ้มครอง , ทุกก้ำวมีควำมเสี่ยง ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง ควรบริหำรชีวิตและธุรกิจ 
ด้วยกำรประกันภัย, กำรเพิกถอนใบอนุญำตฯ บมจ. อำคเนย์ประกันภัย และ บมจ. ไทยประกันภัย, กำรด ำเนินกำร
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทำผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย, ถำม-ตอบ เกี่ยวกับกำรยื่นขอรับช ำระหนี้ฯ และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน  2565 

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

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่”กและ Linedofficiald“@oicchiangmai”กจ ำนวน 30 เรื่อง ได้แก่  รมว .คลัง มีค ำสั่ ง
เพิกถอนใบอนุญำต บริษัทอำคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน),dคปภ. ยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร,dจ่ำยสินไหมที่อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ , เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน  2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดเชียงรำย”dและ Linedofficiald“@oicchiangrai”dจ ำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ รมว.คลัง มีค ำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำต บริษัทอำคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ คปภ. ยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน  2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดพะเยำ”dและ Linedofficiald“@oicphayao” จ ำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ ประเด็นถำม-ตอบ
เกี่ยวกับค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด - 19 และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดล ำปำง”dและ Linedofficiald“@oiclampang” จ ำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ ใช้หลักฐำน
อะไรบ้ำง ในกำรขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น,กประเด็นถำม-ตอบเกี่ยวกับค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 5/2565 และ 
6/2565 กรณีประกันโควิด - 19 และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่
1 – 30 เมษำยน 2565



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดแพร่”dและ Linedofficiald“@oicphrae” จ ำนวน 34 เรื่อง ได้แก่ คปภ. ตั้งศูนย์ทั่วประเทศ
ให้ค ำแนะน ำ รับเรื่องร้องเรียน และอ ำนวยควำมสะดวกทกุพ้ืนที่ โดยกองทุนประกันวินำศภัยจะเข้ำมำรับช่วง
จ่ำยเคลมอย่ำงเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน, กองทุนประกันวินำศภัยประกำศ
รับค ำทวงหนี้ กรณีบริษัท อำคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญำต และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดน่ำน”กและ Linedofficiald“@oicnan”dจ ำนวน 13 เรื่อง ได้แก่รมว.คลัง มีค ำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำตฯ “อำคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” แล้ว, กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือเพื่อบรรเทำผลกระทบต่อ
ผู้เอำประกันภัยกรณีกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย , เมำไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 
เกิดเหตุสุดวิสัย ประกันภัยคุ้มครอง, กรมธรรม์ประกันภัย สงกรำนต์สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 70

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialdMiediadผ่ำน Facebookdpage 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Line official “@oicsukhothai” จ ำนวน 12 เรื่อง  ได้แก่ 
ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตฯ “อำคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย”, ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์” และ Linedofficialdจ ำนวน 20 เรื่อง  ได้แก่ อัตรำเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ส ำหรับรถ
ประเภทต่ำงๆ,dโค้งสุดท้ำย แจกฟรี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซด์, กำรช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำผลกระทบผู้เอำประกันภัย 
กรณีกำรเพิกถอนใบอนุญำตบริษัท อำคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediadผ่ำน Facebookdpage “ส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดตำก” และ Linedofficialdจ ำนวน 7 เรื่อง  ได้แก่ เมำไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย เกิดเหตุสุดวิสัย 
ประกันภัยคุ้มครอง, กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย กรณีกำรเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ของ บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท 
ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน), กำรช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำผลกระทบผู้เอำประกันภัย กรณีกำรเพิกถอน
ใบอนุญำตบริษัท อำคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
ประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565 73

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแมฮ่่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediadผ่ำน FacebookdPage “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Line official “@oicmaehongson” จ ำนวน 37 เรื่อง ได้แก่ คปภ. ลงนำม 
MOU ด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภำคกำรเงิน , คปภ. ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือทันทีกรณีรถทัวร์พุ่งชน
ตอม่อสะพำน, “เก็บออม” 6 ข้อดีกำรประกันชีวิต, โค้งสุดท้ำย คปภ. แจกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ฟรี 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 27 เมษำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้งที่  3/2565 และประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 20dเมษำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและ
ค่ำทดแทนและคำ่ใช้จ่ำยแกจ่ ำเลยในคดอีำญำ ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำร
บูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 บ้ำนห้วยเคียนเหนือ ต ำบลบ้ำนต๊ ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 เมษำยน 2565 นำงสำวกนกพร มงคลปัญญำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
ประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง
ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 27 เมษำยน 2565 นำงสำวกนกพร มงคลปัญญำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้ งที่  4/2565 และประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล ำปำง ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำร
กระทรวงยุติธรรม ต ำบลกล้วยแพะ อ ำเภอเมือง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 เมษำยน 2565 นำงสำวกนกพร มงคลปัญญำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 4/2565 ณ หอประชุมจังหวัด
ล ำปำง ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 เมษำยน 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดแพร่  ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ อำคำรบูรณำกำรกระทรวง
ยุติธรรม อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 29 เมษำยน 2565 นำงสำวรัตนำภรณ์ เปี่ยมจ ำเริญ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรสภำผู้บริโภคจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 8 เมษำยน 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 และประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ
ประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรม ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำร
กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 เมษำยน 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ นำยอ ำเภอ ผู้บังคับกำร ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ 
และผู้น ำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนำลัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 22 เมษำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงกำรคลัง นำยวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 28 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำเดือน เมษำยน 2565  และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับช ำระหนี้
ของบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ผ่ำนระบบ ZOOM

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 29 เมษำยน 2565  นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565  และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับ
ช ำระหนี้ของบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน), กรมธรรม์
ประกันภัย สงกรำนต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมชั้น 2
ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 26 เมษำยน 2565 นำงสำวขวัญเรือน สุขเกษม ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง นำยวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 26 เมษำยน 2564 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก เข้ำร่วมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 29 เมษำยน 2564 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดตำกและหัวหนำ้
ส่วนรำชกำรจังหวัดตำก ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 ผ่ำนระบบประชุมออนไลน์
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 12 เมษำยน 2565 นำงสำวพิชำพร ยอดใส ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
ร่วมจัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุจัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุเสียงมวลชน คลื่น FM.92.25dMHz.dเรื่องที่ออกอำกำศ
ได้แก่เรื่อง ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรำนต์สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์

90

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 7 เมษำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
จ ำกัด สำขำล ำปำง ลงพ้ืนที่ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่เจ้ำของรถในพ้ืนที่
ต ำบลแม่พริก ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง และมีเจ้ำของรถ
ให้ควำมสนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) จ ำนวน 55 คัน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 16 เมษำยน 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมออกรำยกำร
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดล ำปำง คลื่น 97dMHz.dร่วมกับอำสำสมัครประกันภัยจังหวัดล ำปำง 
ประชำสัมพันธ์ด้ำนประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภำคสมัครใจ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 29 เมษำยน 2565 นำงสำวกนกพร มงคลปัญญำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
ร่วมพิธีเปิดงำนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดล ำปำง และยุติธรรมพบประชำชน ณ ห้องประชุมนำรี
อินทนนท์ ชั้น 5 อำคำรเรียนและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 17 เมษำยน 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมพิธีถวำยน้ ำอบ น้ ำหอมและรับพรจำกพระมหำเถระ พิธีขอขมำคำรำวะเจ้ำหลวงพิริยเทพวงศ์และรดน้ ำด ำ
หัวผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ ณ ศำลำพุทธสถำน วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 29 เมษำยน 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมพิธี
ท ำบุญตักบำตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมโีชต ิมหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร 
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ ณ พระอุโบสถวัดระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 11dเมษำบน 2565 นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
ร่วมจัดรำยกำร อสมท.จังหวัดน่ำน เรื่องที่ออกอำกำศ ภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ . และ
ประชำสัมพันธ์กำรท ำประกันภัยภำครถบังคับ (พ.ร.บ.) และสิทธิประโยชน์จำกกำรท ำประกันภัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 19 เมษำยน 2565 นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่ำน เรื่องที่ออกอำกำศ ภำรกิจหน้ำที่
ของส ำนักงำน คปภ. และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกบักรมธรรม์ประกนัภัยสงกรำนตส์ุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บำท 
และประชำสัมพันธ์ถึ งขั้นตอนกำรยื่นค ำทวงหนี้  บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ต่อกองทุนประกันวินำศภัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)


