
ให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ อาจารย์/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก จ านวน 60 คน 
หัวข้อการบรรยาย บทบาทหน้าที่ คปภ. ,การประกันภัย พรบ. การประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจ และการประกันภัยรายย่อย  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

วันที่ 5 เดือน เมษายน 2561 

ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการยุวชนประกันภัย 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก  
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมิภาค (ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

จัดรายการผ่านวิทยุ อสมท.ตาก เรื่องที่ออกอากาศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ประกันภัย 100 , 200 , 222 การประกันภัย 10 บาท และ พรบ. 
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 9.30 น. จ านวน 1 ครั้ง 

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทย ุ

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทยุ 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก  
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมิภาค (ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

จัดรายการผ่านวิทยุ อสมท.ตาก เรื่องที่ออกอากาศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ประกันภัย 100 , 200 , 222 การประกันภัย 10 บาท และ พรบ. 
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 9.30 น. จ านวน 1 ครั้ง 

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทย ุ

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทยุ 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆในส่วนภูมิภาค  
(เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ร่วมกับชมชมรมประกันวินาศภัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ประกันภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดตาก 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆในส่วนภูมิภาค  
(เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ร่วมกับชมชมรมประกันวินาศภัย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัย 100 
ประกันภัย 222 และประกันภัย 10 บาท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
วันที่ 7-11 เมษายน 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆในส่วนภูมิภาค  
(เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2561 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัย 100 ประกันภัย 222 และประกันภัย 

10 บาท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตาก 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัย 

งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆในส่วนภูมิภาค  
(เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2561 และมอบน้ าดื่มตามจุดตรวจจุดบริการต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

วันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสายประทีปศาลากลางจังหวัดตาก และ
ตามจุดบริการต่างๆ 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก  
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 

 
 
 
 

ชี้แจงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัย พรบ. ประกันภัย 100 และ 222 ให้แก่ 
กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย สสส. จ านวน 30 คน 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตาก ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัด 
วันที่ 10 เมษายน 2561 

รูปวิทยากรบรรยาย รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก  
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 

 
 
 
 

รูปวิทยากรบรรยาย รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 

ชี้แจงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัย พรบ. ประกันภัย 100 และ 222 ให้แก่ 
กลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ จ านวน 30 คน 

ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก 
วันที่ 11 เมษายน 2561 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พรบ. การประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันภัย 
100 และ 222 ให้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก จ านวน   50 คน ณ ห้อง

ประชุม ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
วันที่ 25 เมษายน 2561 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 

 
 

ชี้แจงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัย พรบ. ประกันภัย 100 และ 222 ให้แก่ 
นายจ้าง/สถานประกอบการที่น าแรงงานต่างด้าวมาท างานในประเทศไทย จ านวน   

30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก 
วันที่ 26 เมษายน 2561 



ภาพกิจกรรมจังหวัดตาก 
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค (ไม่ใช้งบประมาณ) 
วันที่จัดกิจกรรม 26-27 เมษายน 2561 

 
 

 
 

ชี้แจงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัย พรบ. ให้แก่ เครือข่ายมูลนิธิพลังสังคม 
(สสส.) จ านวน  120 คน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนอาชีวะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ณ ห้องประชุมโรงแรมเค.ที พาเลซ&คอนเวนชั่น กทม.  
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 


