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ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565



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

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ท ำไม? ต้องท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) จ่ำยเบี้ย
ประกันภัย เพียงน้อยนิด ดีกว่ำต้องรับผิดถึง 500,000” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก 
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่ ) ด ำเนินกำร วันที่ 17 มิถุนำยน 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“ท ำไม? ต้องมีประกันภัยรถภำคสมัครใจ ในเมื่อ 
มีประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ .
ภำค 1 (เชียงใหม่ ) ด ำเนินกำร วันที่ 28 มิถุนำยน 2565

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



วันที่ 29 มิถุนำยน 2565dส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
เชิงรุกสู่สำธำรณชน ให้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพ้ืนที่อ ำเภอแม่สำย จ ำนวน 56 คน 
ณ โรงแรมศิลำมณี รีสอร์ต ต ำบลเวียงพำงค ำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ก21กมิถุนำยนก2565กส ำนักงำนกคปภ.กจังหวัดพะเยำกจัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
เชิงรุกสู่สำธำรณชน ให้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพ้ืนที่ชุมชนต ำบลสันป่ำม่วง 
จ ำนวน 65 คน สถำนที่อบรม ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสันป่ำม่วง อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 13 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
เชิงรุกสู่สำธำรณชน ให้แก่ ประชำชนอ ำเภอตรอน จ ำนวน 53 คน ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน  
ต ำบลวังแดง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เชิงรุก
สู่สำธำรณชน ให้แก่ ผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพ้ืนที่ ต ำบลหนองหลวง จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองตำก ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 23 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เชิงรุก
สู่สำธำรณชน ให้แก่ ผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพ้ืนที่ต ำบลหนองหลวง จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม   
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองตำก ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เชิงรุก
สู่สำธำรณชน ให้แก่ ผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่ ในพ้ืนที่ต ำบลเชียงทอง จ ำนวน 40 คน สถำนที่อบรม ห้องประชุม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองตำก ต ำบลเชียงทอง อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย จัดโครงกำรอำสำสมัครประกันภัย ให้แก่ อำสำ
ประกันภัยเดิม จ ำนวน 19 คน ณ ห้องชวนชม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
โครงกำรอำสำสมัครประกนัภยั



วันที่ 22 มิถุนำยน 2565dนำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และ 
กำรประกันภัยภำคสมัครใจกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ จ ำนวน 50 รำย ณ ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ สำขำแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยบุรณำกำรร่วมกบักรมกำรขนส่งทำงบก)



วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ผู้มำขอรับใบขับขี่ 
จ ำนวน 50 คน ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุโขทัย ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยบุรณำกำรร่วมกบักรมกำรขนส่งทำงบก)



วันที่ 22 มิถุนำยน 2565  นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กำรประกันภัยรภ
ภำคสมัครใจ และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับช ำระหนีข้องบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ 
จ ำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5  อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยบุรณำกำรร่วมกบักรมกำรขนส่งทำงบก)



วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
และกำรประกันภัยภำคสมัครใจ ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยบุรณำกำรร่วมกบักรมกำรขนส่งทำงบก)



วันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข 
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ. และควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัย จัดกิจกรรมร่วมสนกุ
รับของรำงวัลให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ณ โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยำคำร) หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองม่วงไข่ 
อ ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 2 มิถุนำยน 256๕ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ . และควำมรู้ด้ำน
กำรประกันภัย จัดกิจกรรมร่วมสนุกรับของรำงวัลให้กับประชำชนในพ้ืนที่ จ ำนวน 220 คน  
ณ โรงเรียนตำลชุมมิตรภำพ ต ำบลตำลชุม อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 23 มิถุนำยน 256๕ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ. และควำมรู้ด้ำน
กำรประกันภัย จัดกิจกรรมร่วมสนุกรับของรำงวัลให้กับประชำชนในพื้นที่ มีผู้ร่วมงำนจ ำนวน 250 คน 
ณ โรงเรียนบ้ำนแม่ขะนิง ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน



วันที่ 23 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข 
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ. และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย จัดกิจกรรมร่วมสนุก
รับของรำงวัลให้กับประชำชนในพ้ืนที่ และน ำบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำอุตรดิตถ์ ให้บริกำร
รับท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และมีประชำชนสนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) รถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 16 คัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ต ำบลฟำกท่ำ อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระรำชำนุเครำะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จัดบูธประชำสัมพันธ์ ณ หอประชุม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 200 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงรำย 
จัดบูธประชำสัมพันธ์ ในงำนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชำชนจังหวัดเชียงรำย 
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ต ำบลทบ้ำนดู่ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 
ผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 300 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพะเยำ จัดบูธ
ประชำสัมพันธ์ ในงำนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชำชนจังหวัดพะเยำ  
ณ หอประชุมพญำง ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 500 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)

วันที่ 15 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม พ.ร.บ. ภำคบังคับสัญจร  
จักรยำนยนต์ปลอดภัย ใส่ใจรถยนต์กำรเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอพิชัย 
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรอ ำเภอพิชัยยิ้มเคลื่อนที่ในกำรตั้งด่ำนชุมชนคัดกรองรถจักรยำนยนต์กลุ่มเสี่ยง 
ให้บริกำรจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) รถจักรยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง และรถอื่นๆ 
โดยมีประชำชนในพื้นที่อ ำเภอพิชัยสนใจจัดท ำประกันภัยภำคบังคับd(พ.ร.บ.) รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 21 คัน 
และรถยนต์ จ ำนวน 8 คัน ณ วัดบ้ำนขอม หมู่ที่ 5 ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



วันที่ 19 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำก จัดบูธ
ประชำสัมพันธ์ ในงำนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชำชนจังหวัดตำก 
ณ ห้องประชุมทองกวำว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำตำก จังหวัดตำก ผู้เข้ำร่วมงำน 
จ ำนวน 200 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 และ 22 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธ
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย และบริกำรปรึกษำเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ประชำชน
ในพื้นที่ ตำมโครงกำรเติมควำมรู้ สร้ำงโอกำส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยร่วมกับคณะผู้บริหำร
กำรคลังประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงำนพันธมิตร ณ ศำลำประชำคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ำร่วมงำน 
จ ำนวน 265 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 18 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
สำขำอ ำเภอแม่แตง ตำมโครงกำร ส ำนักงำนขนส่งสำขำเคลื่อนที่ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ.,
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกสังกัด กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ณ ห้องประชุมนเรศวร กองก ำกับกำร 5
ค่ำยนเรศวรมหำรำช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 นำงสำวอำรีรัตน์ พรหมมหำวัน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่

บรรยำยให้ควำมรู้ “สิทธิประโยชน์และกำรคุ้มครองประชำชนจำกกำรประกันภัย”, แนะน ำหน่วยงำน คปภ., ให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกำรประกันภัยรถภำคสมัครใจ ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 150 รำย
ณ หอประชุมอ ำเภอป่ำซำง  อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆในพ้ืนทีจ่ังหวัดล ำพูน)



วันที่ 15 มิถุนำยน 2565 นำงสุนทรี บุญยวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.),
สิทธิประโยชน์และควำมคุ้มครองด้ำนกำรประกันภัย และกองทุนผู้ประสบภัย ให้แก่ บุคลำกรของส ำนักงำน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส ำนักงำนคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง บูรณำกำรร่วมกบัผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่ทรำยเงิน 
บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กำรประกันภัยรถ
ภำคสมัครใจ และกำรประกันภัย 200 โดยมีบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง และ
ส ำนักงำนตัวแทนประกันวินำศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (คุณวสันต์ ค ำบุญทำ) 
ออกบูธให้บริกำรรับท ำประกันภัยรถภำคบังคับd(พ.ร.บ.) และประกันภัย 200 มีประชำชนมำร่วมฟังกำรบรรยำย 
จ ำนวน 85 รำย จัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) จ ำนวน 85 คัน และประกันภัยรำยย่อยไมโครอินชัวรันส์
(ประกันภัย 200) จ ำนวน 63 รำย ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่ทรำยเงิน ต ำบลทุ่งฮั้ว อ ำเภอวังเหนือ 
จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
ให้แก่ผู้สูงอำยุบ้ำนหนองถ้อย ณ ศำลำวัดศรีถ้อย ต ำบลนำครัว อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง มีผู้เข้ำร่วมฟังกำร
บรรยำย จ ำนวน 40 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง บูรณำกำรร่วมกบัผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่ทรำยเงิน 
บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กำรประกันภัยรถ
ภำคสมัครใจ และกำรประกันภัย 200 โดยมีบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง และ
ส ำนักงำนตัวแทนประกันวินำศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (คุณวสันต์ ค ำบุญทำ) 
ออกบูธให้บริกำรรับท ำประกันภัยรถภำคบังคับd(พ.ร.บ.) และประกันภัย 200 มีประชำชนมำร่วมฟังกำรบรรยำย
ทั้งหมด จ ำนวน 127 รำย และจัดท ำประกันภัยรถ (พ.ร.บ.) จ ำนวน 127 คัน ณ วัดทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 1 ต ำบลทุ่งฮั้ว 
อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 6 มิถุนำยน 256๕ นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นประกนัภัยในหัวขอ้เรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.) 
และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ พร้อมน ำ บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำน่ำน รับ
ท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ประชำชนอ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
จ ำนวน 25 คน และมีผู้สนใจท ำประกันภัย จ ำนวนd41 คัน ณ หอประชุมบ้ำนนำวี ต ำบลบ้ำนฟ้ำ อ ำเภอ
บ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 31

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่าน Facebookdpaged“ส านักงาน คปภ. 
ภาค 1 (เชียงใหม่)”กและ Linedofficiald“@oicregion1”dจ านวน 15 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ท ำไม? ต้องท ำ
ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) จ่ำยเบี้ยประกันภัย เพียงน้อยนิด ดีกว่ำต้องรับผิดถึง 500,000 ,
ท ำไม? ต้องมีประกันภัยรถภำคสมัครใจ ในเมื่อมีประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว, คปภ. เปิดส ำนักงำนแห่ง
ใหม่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดนครนำยก , ประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัคร อบรมต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทน 
และนำยหน้ำประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565

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

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่าน Facebookdpaged“ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่”
และ Linedofficiald“@oicchiangmai”dจ านวน 8 เรื่อง คปภ.รุดช่วยเหลือประกันภัยเหตุสลดรถกระบะเสำไฟฟ้ำ”
โค้งอันตรำย”พบรถกระบะคันเกิดเหตุมีแค่ประกัน พ.ร.บ,dคปภ. ขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรม ลงพ้ืนที่รับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกเกษตรกร “ส ำหรับประกันภัยข้ำวนำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ประจ ำปีd2565dและประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่าน Facebookdpaged“ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย”
และ Linedofficial“@oicchiangrai”dจ านวน 4 เรื่อง คปภ. รุดช่วยเหลือประกันภัยเหตุสลดรถกระบะเสำไฟฟ้ำ”
โค้งอันตรำย”พบรถกระบะคันเกิดเหตุมีแค่ประกัน พ.ร.บ,dคปภ. ขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรม ลงพ้ืนที่รับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกเกษตรกร “ส ำหรับประกันภัยข้ำวนำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ประจ ำปีd2565dและประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ”
และ Linedofficiald“@oicphayao”dจ ำนวน 6 เรื่ อง คปภ. เปิดส ำนักงำนแห่งใหม่  ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดนครนำยก, คปภ. ยกทีมลงพ้ืนจังหวัดกำญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้ำวนำปี - ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์”,
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร อบรมต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 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 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
ล ำปำง”กและ Linedofficial “@oiclampang”dจ ำนวน 16 เรื่อง คปภ. เปิดส ำนักงำนแห่งใหม่ ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดนครนำยก, คปภ. ยกทีมลงพ้ืนจังหวัดกำญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้ำวนำปี - ข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์”, ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร อบรมต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่”
และ Linedofficiald“@oicphrae”dจ ำนวน 23 เรื่อง คปภ. เปิดส ำนักงำนแห่งใหม่ ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดนครนำยก, คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัดกำญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้ำวนำปี - ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์”,
ประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัคร อบรมต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



38

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดน่ำน” และ Line official “@oicnan”dจ ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัดกำญจนบุรีโปรโมท 
“ประกันภัยข้ำวนำปี - ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์” , ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) “ ซ่อมคนไม่ซ่อมรถ ” ,
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 1d(เชียงใหม่) เปิดรับสมัครอบรม" หลักสูตรกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้ งที่  4 เป็นต้นไป "  ประจ ำปี  2565dและประชำสัมพันธ์ เกี่ ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ.  จั งหวัดสุ โขทัย ประชำสัม พันธ์ผ่ ำนสื่ อ  SocialdMiediaกผ่ำน Facebookdpaged
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย”กและ Linedofficiald“@oicsukhothai”กจ ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ เลขำธิกำร
เตือน.. ! อย่ำหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉำชีพ “call center, คปภ. เปิดส ำนักงำนใหม่ จังหวัดนครนำยก และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 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 Line official จ ำนวน 11 เรื่อง  ได้แก่ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) เปิดรับ
สมัคร อบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญำตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป, ต่อประกันภัย พ.ร.บ. ใช้อะไรบ้ำง, ซื้อประกันภัย 
พ.ร.บ. ได้ที่ไหนบำ้ง, ประชำสัมพันธ์โครงกำร “อบรมควำมรู้ประกันภัย, คปภ.เปิดส ำนักงำนแห่งใหม่ ส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดนครนำยก และประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนั กงำน คปภ.  จั งหวัดตำก ประชำสัม พันธ์ ผ่ ำนสื่ อ  SocialdMiediaกผ่ ำน  Facebookdpage
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก”กและ Linedofficiald“@oictak”กจ ำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ เลขำธิกำรเตือน
อย่ำหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉำชีพ “call center”, คปภ. ลงพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ 
“ย่ำนกำรค้ำส ำเพ็ง” และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialdMediadผ่ำน FacebookdPage 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Linedofficial “@oicmaehongson” จ ำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ 
คปภ. ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณีรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ที่นครศรีธรรมรำช, คปภ. ลงพ้ืนที่
เร่งช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณีเพลิงไหม้ส ำเพ็ง, เลขำธิกำร คปภ. สรุปส่งท้ำยโครงกำร พ.ร.บ. รุกทั่วไทย, 
กำรท ำประกันภัยรถภำคสมัครใจ ท ำไมต้องมี และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นำงสำวนำถญำ  ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ครั้งที่ 6/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม 
ชั้น 2 บ้ำนห้วยเคียนเหนือ ต ำบลบ้ำนต  ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม
ภูกำมยำว ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำปำง 
ครั้งที่ 5/2565 และประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล ำปำง 
ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ต ำบลกล้วยแพะ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำปำง 
ครั้งที่ 6/2565 และประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล ำปำง 
ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ต ำบลกล้วยแพะ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่  23 มิถุนำยน 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดล ำปำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565
ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อำคำรวิทยำบริกำรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชุมร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัยจังหวัดล ำปำง 
และสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงินจังหวัดล ำปำง และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 
เพ่ือแจ้งแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เข้ำใจและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมกันหำรือในวันงำน
ประกันชีวิตแห่งชำติ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ชั้น 2 ถนนวชิรำวุธด ำเนิน ต ำบลพระบำท 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 มิถุนำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ผู้ช ำนำญกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ ำยแก่จ ำ เลยในคดีอำญำ ประจ ำจั งหวัดแพร่  
ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 มิถุนำยน 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรใหค้วำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทยั ครั้งที่ 5/2565 และคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำประจ ำจังหวัดสุโขทัย 
ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรม ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุม
คณะกรมกำรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนำลัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 8 มิถุนำยน 2565  นำงดวงสมร  จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้ งที่  5/2565 และ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมชั้น 2
ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำเดือน 
มิถุนำยน 2565 ผ่ำนระบบ ZOOM

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 นำยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำร
จังหวัดตำก ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 ณ ห้องประชุม ตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 มิถุนำยน 2565 นำงวิภำ รำชแผน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแกจ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่อ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 29 มินำยน 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำสชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำส ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
สำขำล ำปำง ลงพ้ืนที่  ณ บ้ำนทุ่งปี้  หมู่ที่  1 ต ำบลทุ่งฮั้ว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง เพ่ือเป็นสักขีพยำน
กำรจ่ำยเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นค่ำปลงศพ พร้อมบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง ประโยชน์ของ
กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกำรประกันภัย 200 ให้แก่แขกผู้มำร่วมงำนบ ำเพ็ญกุศลงำนศพ 
กรณีอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์แฉลบล้มเองเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ได้รับบำดเจ็บต่อมำเสียชีวิต เป็นเงินจ ำนวน 35,000 บำท

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมกับบรษิัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำแพร่ 
ลงพื้นที่ ณ บ้ำนค้ำงใจ หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่เกิ๋น อ ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  เพ่ือเป็นสักขีพยำนกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทน
และแนะน ำสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ทำยำทผู้ประสบภัย กรณีอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ชนกับรถยนต์  เป็น
เหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสำรรถจักรยำนยนต์เสียชีวิต เป็นเงินจ ำนวน 535,000 บำท

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 15 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
สำขำเชียงใหม่ ให้ค ำแนะน ำและแจกเอกสำรแผ่นพับ พร้อมทั้งรณรงค์กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่
ประชำชน ณ โรงพยำบำลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 37 คัน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 15 มิถุนำยน 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ เข้ำร่วม
กิจกรรม “สภำกำแฟ” ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ ระหว่ำงภำครำชกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภำคเอกชนในจังหวัดแพร่  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
แพร่นครำ อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดแพร่ 
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม SMEs สร้ำงอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองแพร่ ตำมโครงกำร คบจ.แพร่ ส่งเสริม
SMEs สร้ำงอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ ยวในเมืองแพร่  เ พ่ือส่ง เสริมส่วนประสมทำงกำรตลำดและ
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมช่องทำงและสร้ำงโอกำสใน
กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสินเชื่อ กำรบริกำรทำงกำรเงิน กำรให้ค ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจน
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนอย่ำงครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ จ ำนวน 10 รำย ณ โรงแรมมัดค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 7 มิถุนำยน 2565dนำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่ำน เรื่องที่ออกอำกำศ ภำรกิจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน คปภ. และประชำสัมพันธ์ถึงขัน้ตอนกำรยื่นค ำทวงหนี้ บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) ต่อกองทุนประกันวินำศภัย และข้อดีของกำรท ำประกันภัย
กับสังคมผู้สูงอำยุในภำยหน้ำ

65

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 9 มิถุนำยน 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบริจำคสิ่งของ และอุปกรณ์ส่งเสริม
กำรเรียนเพ่ือเด็กและเยำวชน ตำม "โครงกำร คบจ.อุตรดิตถ์ ปันน้ ำใจให้น้อง" เพ่ือมอบให้เด็กและ
เยำวชนจำกครอบครัวที่มรีำยไดน้้อยในควำมดแูลของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 18 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงกำร "งำนมหกรรม
ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ และยุติธรรมพบประชำชน" ณ ห้องประชุมต้นทองบอลรูม 
โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)


