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คปภ. ภาค เก้า สงขลา
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 - สงขลา

ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา)

สงขลา

ตรัง

นครศรีธรรมราช พัทลุง

นราธิวาสยะลา
ปัตตานี

สตูล

กิจกรรม ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และผู้อ านวยการภาคอาวุโส /ภาค (ส่วนภูมิภาค) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ 
ตัวชี้ วัดและค่าเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของส านักงาน คปภ . ภาค/จังหวัด ประจ าปี 2565        
ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 2 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Teams



วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวางแผนภาษี             
(TAX PLANNING) ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา จัดโดยสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลา (THAIFA SONGKLA)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา เนื่องใน        
วันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก) ขอมอบความรัก และความห่วงใยให้กับประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
ปลอดภัย และห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมทบทวน โครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนองค์กร สู่ SMART OIC ส าหรับภาค 7 - 9

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น การปรับปรุง 
แนวทางการตรวจสอบนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ประเภทธนาคาร



วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการ  
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่) สถานที่วัดโคกยาง ต าบลโคงยาง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 300 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ. พบประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต าบลทุ่งหว้า 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จ านวนผู้เข้าร่วมงาน  250 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่  21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ            
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดยะลา (จังหวัดเคลื่อนที่) สถานที่ ณ ลานกีฬา     
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  สถานที่ สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ ม.4 ต.น้ าผุด 
อ.เมือง จ.ตรัง นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล และนางสาวพนิดา ชุมโชติ บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย 
ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน หัวข้อการบรรยาย บทบาทส านักงาน 
คปภ. และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .            
จังหวัดนราธิวาส และนางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ
ส านักงาน คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย          
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2565  จ านวน 26 คน           
ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.30 น. 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  FacebookFanpage จ านวน  10 เรื่อง  ได้แก่ เรื่อง คปภ. คลี่ปมปัญหา 
“อาคเนย์” ท าไมยังเลิกกิจการไม่ได้ , 11 ประเด็นถาม-ตอบ บริษัทอาคเนย์ประกันภัยเเละบมจ.ไทยประกันภัย, 
UPDATE: คปภ. อนุ มัติรายชื่อ 31 บริษัท ให้ เจรจารับโอนประกันภัย อ่ืนๆ จากอาคเนย์ประกันภัย               
และไทยประกันภัย ย้ าการเคลมยังท าได้ตามปกติ, ‘อาคเนย์ฯ ไทยประกันภัยฯ’ เตรียมโอนพอร์ตประกันภัย       
9 พันล้าน ให้ 4 บริษัท มีผล 23 ก.พ.นี้, สัมภาษณ์พิเศษท่านเลขาธิการ คปภ. ในโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย,
คปภ. ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด-19, คปภ. ปลดชนวน
ปัญหากรณี อู่ซ่อมรถยนต์ “เทลูกค้า” อาคเนย์ประกันภัยจัดประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams 4 ฝ่าย ได้ข้อ
ยุติแนวทางแก้ไขปัญหา, ถกด่วน..! 4 ฝ่าย "คปภ.-กระทรวงสาธารณสุข-ภาคธุรกิจประกันภัย-สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน" กรณีเกณฑ์รับผู้เอาประกันภัยติดโควิด

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน
๙ เรื่อง เช่น 11 ประเด็นถาม-ตอบ กรณี บมจ. อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ. ไทยประกันภัย ยื่นค าขออนญุาตเลิก
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย คปภ.เตือน!ประชาชน อย่าหลงเชื่อ - แชร์ “ข้อมูล Blacklist บริษัทประกันภัย คปภ.
ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณโ์ควิด-19 รัฐมนตรีคลัง เป็นประธานเปิด
หลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 ของส านักงาน คปภ. คปภ. ปลดชนวนปัญหากรณี อู่ซ่อมรถยนต์ “เทลูกค้า” อาคเนย์ประกันภัย
จัดประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams 4 ฝ่าย ไดข้้อยุติแนวทางแก้ไขปัญหา กิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเม่ือมี
ประกันภัย พ.ร.บ.” ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณ
ทางข้าม สัมภาษณ์พิเศษท่านเลขาธิการ คปภ. ในโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.65 -๒๘ ก.พ. 65

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่       
เรื่อง คปภ. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ - แชร์ ข้อมูล Blacklist บริษัทประกันภัย  และ 11 ประเด็นถาม
ตอบ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขอ
อนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่ 
การด าเนินกิจกรรมของ ส านักงาน คปภ. จังหวัด ข่าวสารต่างๆด้านการประกันภัย เช่น ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการประกันภัย พรบ. , ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเม่ือมีประกันภัย พรบ. , 
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง คปภ.ปลดชนวนปัญหากรณี อุ่ซ่อมรถยนต์  “เทลูกค้า” อาคเนย์ประกันภัย ,               
และเรื่อง คปภ.ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media คือ Facebook คปภ. จังหวัดสตูล  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ทั้งหมด จ านวน 8 เรื่อง 13

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมของส านักงาน คปภ.และข่าวสารต่าง ๆ ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อ Social media(Facebook)

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565  จ านวน 13 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 
17 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง  การอบรมต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 , คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย ,        
คปภ. ปลดชนวนปัญหากรณีอู่ซ่อมรถยนต์ บริษัท อาคเนย์ , คปภ. ติวเข้มผู้ไกล่เกลี่ย ถอดบทเรียนข้อพิพาท
ด้านประกันภัยจากสถานาการณ์ โควิด - 19 ฯลฯ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่  การด าเนิน
กิจกรรมส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภัย เช่น โทษของการฝ่าฝืนไม่ท าประกันภัย 
พ.ร.บ. , ถกด่วน..! 4 ฝ่าย "คปภ.-กระทรวงสาธารณสุข-ภาคธุรกิจประกันภัย-สมาคมโรงพยาบาลเอกชน"   
กรณีเกณฑ์รับผู้เอาประกันภัยติดโควิด ,คปภ. ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี “วันวาเลนไทน์” ผ่านกิจกรรม 
“ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเม่ือมีประกันภัย พ.ร.บ.”, ประกันภัยเลิกกิจการ ลูกค้าประกันต้องท าอย่างไร ผ่านสื่อ social
media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 11 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ได้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 
Meetings โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ     
และนายประพันธ์ เอ่ียมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณา        
ค าขอรับค่ าตอบแทนผู้ เสี ยหายและค่ าทดแทนและค่า ใช้จ่ ายแก่จ า เลยในคดีอาญา 2544

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามและ
รับทราบการด าเนินงานด้านการประกันภัยในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและประชาชนให้ความสนใจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ น าไปชี้แจงท าความ
เข้าใจต่อประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้เกิดความเชื่อม่ันในระบบการประกันภัย ตลอดจนเชื่อม่ันในการก ากับ 
ดูแล ส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและ     
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2565 ผ่าน Program 
Cisco Webex ซึ่งมี เรื่องพิจารณา 10 ราย อนุมัติ 7 ราย ค่าเสียหาย 421,304.-บาท ยกค าขอ    
1 ราย ชะลอการพิจารณา 2 ราย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถานที่  ห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรจังหวัดตรัง     
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดตรัง 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรังพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถานที่ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดตรัง นางสาวกรรติการ์ 
กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการส านักงานคลังจังหวัดตรัง ครั้งท่ี 1

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่  22 กุ มภาพันธ์  พ .ศ .  2565 สถานที่  ห้องประชุมศาลากลางจั งหวัดตรั ง            
นางสาวพนิดา ชุมโชติผู้เชี่ยวชาญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน            
ครั้งท่ี 1/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สตูล อ าเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล

23

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการ
ด าเนินการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสตูล เวลา 13.30 น.              
ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

24

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมคณะอนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม วัฒนโกเมร ศาลากลาง ช้ัน 4 ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

25

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล 
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Cisco Webex Meetings เวลา 13.50 น.

26

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหายฯ และคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 /2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง          
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดจังหวัดยะลา เข้าประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา          
ครั้งท่ี 2/2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565 สถานที่                  
ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 
อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส 
ได้มอบหมายให้นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัด
นราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม
ดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด           
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(กิจกรรมอื่นๆ)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส 
เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินและพืชผล
ทางเกษตรได้รับความเสียหาย โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม     
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4   
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(กิจกรรมอื่นๆ)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .จังหวัดนราธิวาส 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย            
ในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน             
ในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญาจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส                  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 



เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 07.45 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะโดยสารประจ าทาง     
สายนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง คันหมายเลขทะเบียน 10-3780 นครศรีธรรมราช เกิดเหตุพลิกคว่ า สถานที่เกิดเหตุ      
ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช หมู่ 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับ
บาดเจ็บ 13 ราย ส านักงานคปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานบริษัทประกันภัยในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ             
การท าประกันภัยของรถยนต์ พบว่า มีประกันภัยรถภาคบังคับและประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 3 ไว้กับ          
บมจ. วิริยะประกันภัย ส านักงานฯ จึงได้ประสานสาขาของบริษัทในพื้นที่ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 
และให้บริษัทประกันภัยเข้าไปอ านวยความสะดวกและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยตรง              
โดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ามีค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายประมาณ 3๐๐,๐๐๐ บาท

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02.30 น. ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ สะพานทางเข้าหมู่บ้านโนน
สมบูรณ์ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ พรีรันเนอร์ สีด า กระบะ 
4 ประตู ทะเบียน กข 9562 นราธิวาส เกิดเหตุตกสะพานทางเข้าหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 7 ราย ได้ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการท าประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ
ประกันภัยภาคสมัครใจในช่วงเวลาเกิดเหตุดังกล่าว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง นายชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้ช านาญ
งานอาวุโส เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดพัทลุง หมวด กท ก้าวหน้า
ร่ ารวย ทะเบียนสวยเลขมงคล ซึ่งจัดโดยส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการแถลงข่าว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทานประจ าปี 2564 โดยโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ได้ส่ง ด.ช.ธรรมศิลป์ เจ้ยแก้ว (น้องโอ้ป) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ห้องพิเศษ) เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ภายใน
งานมีการน าเสนอผลงานด้านต่างๆ ของนักเรียนผู้เข้ารับการประเมินต่อคณะกรรมการฯ และแขกผู้มีเกียรติ
ได้รับชม มีการการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งดนตรี ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ของ
นักเรียนผู้ขอรับการประเมินประกอบการพิจารณาการประเมินของคณะกรรมการฯ มีการน าเสนอผลงานที่
ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินได้ส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดประเภท เพลงรณรงค์การท าประกันภัย ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บทเพลง อุ่นใจมีประกันภัย พ.ร.บ.
ซึ่งขับร้องน าโดย ด.ช.ธรรมศิลป์ เจ้ยแก้ว นักเรียนผู้เข้ารับการประเมินและได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 4-6 ซึ่งจัด
โดยส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีใบอนุญาต
ใบขับขี่ร้อยละ 100 โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เครื่องหมายจราจร กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ 
มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตาม
กฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
ก าหนด พร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่ภาคปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการ
ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นางสาวกรรติการ์  กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค   
ครั้งที่ 2 กับธนาคาร ธกส. สถานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2565 เวลา 15.40 น.                  
ณ บริเวณตลาดสะพานตายาย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามโดยการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน
ให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะทางข้ามบริ เวณโรงเรียน                         
ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม ลงพื้นที่มอบน้ าดื่ม
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ าท่วม ณ ต าบลท่าสาป ต าบลสะเตงนอก , อ าเภอเมือง                         
ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง และต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(กิจกรรมอื่นๆ)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส 
และนางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมเปิดศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
นราธิวาส กิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ โดยใช้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมีนายนายสนั่น 
พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยคณะท างานความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 05.30 น. 


