
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นางลฎาภา        
นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่

แนะน าสิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีประสบเหตุจากรถจักรยานยนตท์ี่ไม่
จัดท าประกันภยั พ.ร.บ. ให้กับครอบครัว คุณตาเบียม บุตรดาหา ทายาทนางวิไล รวมธรรม ร่วมกับส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงาน พมจ.จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานคุมประพฤตจิังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี   
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คง   
ของมนุษย์ เพื่อแนะน าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณี นางวิไล รวมธรรม 

ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตท์ี่ไม่จดัท าประกนัภยั พ.ร.บ. เฉี่ยวชนเสียชีวิต ขณะปั่นจักรยาน                                                  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางลฎาภา นีระมนต์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ มอบโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการติดต่อส านักงาน คปภ     

และกรณีติดต่อส านักงาน คปภ. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานีต ารวจ จ านวน 7 สถานี                             
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยภาค ส านักงาน คปภ.ภาค ๕ อุบลราชธานี      
พร้อมด้วย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.        

จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการสง่เสริมความรูป้ระกนัภัยเชิงรุกสูอ่ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อ าเภอนาจะหลวยเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ 

นายอ าเภอนาจะหลวย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


