
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

จังหวัดพังงา 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมที่ 1 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา โดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง

ผู ้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปาณระวี สกุลแก้ว เจ้าหน้าที ่ เข้าร่วมต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในการลงพื้นที่

ตรวจราชการชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการคลัง

ประจำจังหวัดพังงา ในการนี้นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง 

ร่วมให้การต้อนรับ 

         

       



  

 

กิจกรรมที่ 2 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงาโดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดพังงา (อบถ.) ประจำเดือน ต.ค.63 โดยท่านพ.ต.อ. สมชาย สรรประเสริฐ รองผบก.จังหวัดพังงา เป็นประธานการ

ประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 3 ภูธรจังหวัดพังงา ซึ่งมีตัวแทนทุกสถานีตำรวจและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ประชุม 

    

   



 

กิจกรรมที่ 3 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงาร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพังงา เข้าพบท่านรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดพังงา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา 

  

 

  

 



 

กิจกรรมที่ 4 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงาโดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา และนางสาวปาณระวี สกุลแก้ว เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทไฟไหม้ ณ ท่าเรือเลิฟอันดามัน ท่าเทียบเรือละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2563 ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา  

 

   

   

   

 



 

กิจกรรมที่ 5 

วันที ่12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา โดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพังงา (คบจ.) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

คัดเลือก คบจ.ดีเด่นประจำปี 2564 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา 

 

   

 

 



 

กิจกรรมที่ 6 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.

จังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด  (กองทุนยุติธรรม) และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

นายบุญเติม เรนุมาศเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น  2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา 

 

    

    

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ 7 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา โดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงาและนางสาวปาณระวี สกุลแก้ว เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการสอบสวนสาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 รถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ 3358 ภูเก็ต เกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ บริเวณโรงแรมบ้าน

เขาหลัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 คน และได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 คน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่มี

การจัดทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แต่มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด

(มหาชน) สำนักงาน คปภ. จึงได้แจ้งสิทธิประโยชน์และการจ่ายค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการรับค่าเสียหาย

เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 

   

   

 



 

กิจกรรมที่ 8 

วันที่  23 พ.ย. 2563 เวลาประมาณ 13.30 น.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา โดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวพักตร์ศิริ เอียดทอง นักวิชาการ

ประกันภัย บรรยายความรู้ด้านประกันภัย อาทิ แนะนำบทบาท หน้าที่ของ สำนักงาน คปภ. สิทธิประ โยชน์จากพ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่แก้ไขใหม่ การรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน การประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อรายย่อย 

(Microinsurance) เป็นต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง ณ ห้องประชุมกลอยใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง อำเภอ

ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

 

    

    

 

 

 



 

กิจกรรมที่ 9 

วันที ่ 30 พ.ย. 2563 สำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงาโดยนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู ้เชี ่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง

ผู ้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปาณระวี  สกุลแก้ว เจ ้าหน้าที ่ เข ้าร ่วมประชุม

คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา(อบถ.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยท่าน 

พ.ต.อ. สมชาย สรรประเสริฐ รองผบก.จังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 3 ภูธรจังหวัด

พังงา ซึ่งมีตวัแทนทุกสถานีตำรวจและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

    

 

 


