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กิจกรรม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เรื่อง ยกระดับการจัดการข้อมูลการประกันภัยเพื่อสร้างความม่ันใจ   
แก่ผู้บริโภคและความเข้มแข้งของธุรกิจประกันภัย National Insurance Bureau ทางออนไลน์ ผ่านระบบ
โปรแกรม Zoom

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม “โครงการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านการก ากับดูแลข้อมูล 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาก ากับดูแลและธรรมาภิบาลข้อมูล” (Master Data and Data Governance) 
ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เรื่อง กลไลของตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาค
อาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน เพื่อรองรับการ
เป็น SMART OIC (Business Process Improvement) ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประธานกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม          
ลีการ์เดนท์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ (ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง) และนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี (ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช)     
เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล (ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.    
จังหวัดสงขลา) นางจุฑามาศ พวงโมรา (ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส) และนางสาวพิกุล 
เซ่งซิ้ม (ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา) เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมหลักสูตรขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่  25  พฤษภาคม 2565 ดร .ธรรมนูญ สงวนเขี ยว (นิติ กรช านาญการพิ เศษ                                        
ข้าราชการฝ่ายตุลากการศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จังหวัดสงขลา) นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ 
(ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส) และนางสาวอรอุมา ศรีสุด (ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ         
ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง) เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1/2565



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่  26  พฤษภาคม 2565 ดร .ธรรมนูญ สงวนเขี ยว (นิติ กรช านาญการพิ เศษ                                        
ข้าราชการฝ่ายตุลากการศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จังหวัดสงขลา) และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง 
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมหลักสูตรขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1/2565



วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ กรณีบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ย่ืนค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล (ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.    
จังหวัดตรัง) และนางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ (ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล) เป็นวิทยากรบรรยาย   
การอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1/2565



วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 5 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม 
Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล) จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่องความเสี่ยง โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา ผ่านจอ LED บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด าเนินการ  เม่ือวันที่      
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)
กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล)



วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง

จังหวัดตรัง มีประชาชนและผู้น าชุมชนเข้าอบรมในครั้งนี้ จ านวน 53 คน โดยมี นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง นางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ  และนางสาวจินตนา ปั้นทอง นักวิชาการ
ประกันภัย รว่มบรรยายการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล น าโดย     
นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมาย
ประกันภัยเบื้องต้น แก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับ
สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 / 2565  ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท ต าบลพิมาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้น าศานา ผู้น าชุมชน และกลุ่มสตรี ในอ าเภอเมืองสตูล  
จ านวน 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดีและพร้อมน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล น าโดย นางศรีรัตน์ 
วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายประกันภัย
เบื้องต้น แก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่ว
ประเทศ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 / 2565  ณ ห้องประชุม ร้านอาหารโสแดง ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อสม. อ าเภอทุ่งหว้า จ านวน 52 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบทบาทใน
ชุมชน ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเอง มีประโยชน์ต่อชุมชนและพร้อมจะน าความรู้ที่
ได้รับไปประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริม  ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยมีนางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน  ผู้อ านวยการ         
ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานีและนายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ บรรยายความรู้เก่ียวกับ บทบาท ภารกิจของ
ส านักงาน คปภ. , การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) , กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ให้แก่ผู้น าชุมชนและเยาวชนบ้านปูโปะ จ านวน 20 คน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้านปูโปะ หมู่ที่ 9 
ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์
ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 4 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน 
นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาสาสมัคร
ประกันภัยเข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน  โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช        
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผอ.ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ    
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันชีวิต การประกันภัยโควิด 19 และ       
นายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บรรยายในหัวข้อแนะน าส านักงาน คปภ / บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัย 
และระเบียบอาสาสมัครประกันภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย        
ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 15 คน โดยมีนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง นางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ และนางสาวจินตนา ปั้นทอง 
นักวิชาการประกันภัย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ          
การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ         
“สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แนะน าองค์กร 
บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมโครงการ “อบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน เพ่ือสร้าง          
ความปลอดภัย” ซึ่งจัดโดยส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ .เมือง จ.พัทลุง              
มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ านวน 50 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัยกรมการขนสง่ทางบก)



วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยในโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์               
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ให้ความรู้ ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย           
แก่ประชาชน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 24  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมออกบูธโครงการ 
คบจ. รวมพลัง ร่วมขับเคลื่อน SMEs จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรม  
บุรีศรีภู อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โดยมี
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน  150 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ในงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน
ครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง" โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้แนะน าองค์กร น าเสนอบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน คปภ.ให้ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบู๊ทของส านัก คปภ .จังหวัดพัทลุง   
จ านวนมาก ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ส านักงาน 
คปภ. และให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรม          
พบประชาชนจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมต.ยุติธรรม เป็นประธาน      
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วม จ านวน 450 คน ณ ห้องประชุมอัล-อิมาม อัน-นาวาวีย์    
ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  FacebookFanpage จ านวน  6 เรื่อง  ได้แก่  เรื่อง เลขาธิการ คปภ
เดินหน้าเต็มสูบ เร่งคลอด “NIB”ศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ, คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ทุกฝ่ายเห็นตรงกันท่ีจะต้องเร่งแปลงโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ Digital Insurance ให้เป็นรูปธรรม, ประกันภัยข้าวนาปี-
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เริ่มแล้ว, เลขาธิการ คปภ. ผู้บริหารส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
วปส. นักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative 
Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสู้ภัย COVID-19 ดร.สุทธิพล 
ทวีชัยการ (เลขาธิการ คปภ.) น าคณะผู้บริหาร ส านักงาน คปภ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 6  เรื่อง 
เช่น คปภ. เปิดนวัตกรรมใหม่ “Online Social Game” ด้านการประกันภัย ครั้งแรกของประเทศไทย  เลขาธิการ คปภ. เดินหน้าเต็ม
สูบ เร่งคลอด “NIB” ศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะต้องเร่ง
แปลงโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ Digital Insurance ให้เป็นรูปธรรม ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 และงาน
มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 22 เป็นต้น ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 1 เรื่อง 
ได้แก่ บอร์ด คปภ.เห็นชอบนายทะเบียนสั่งบริษัทพุทธธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัย  
เป็นการชั่วคราว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท างาน บทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของส านักงาน คปภ. จังหวัด ผ่านสื่อ Social MedIa Facebook จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่       
เรื่อง บอร์ด คปภ.เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “พุทธธรรมประกันภัย”หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว,       
เรื่องประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 , เรื่องการเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เรื่องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย และเรื่อง คปภ .เปิดนวัตกรรมใหม่ 
“Online Social Game” เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมของส านักงาน คปภ. และข่าวสารต่าง ๆ ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อ Social media (Facebook)
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 จ านวน 11 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน   
7 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ให้บริษัท พุทธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว , การ
ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,วงเงินความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ , เลขาธิการ คปภ. 
ผู้บริหารส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วปส. นักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 และภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้กับโรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลกุยบุรี     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสู้ภัย COVID - 19

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภัย เช่น  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่าย
เห็นตรงกันที่จะต้องเร่งแปลงโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ Digital Insurance ให้เป็นรูปธรรม , ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เริ่มแล้ว, คปภ. ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้            
ที่นครศรีธรรมราชท าให้มีผู้เสียชีวิต, บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศ
ภัยชั่วคราวแล้ว ผ่านสื่อ social media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส  เดือนพฤษภาคม 2565 
จ านวน 10 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ร่วมเข้าประชุมกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา   
โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 
5/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดพัทลุง 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน      
พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย      
แก่จ าเลย ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดตรัง ครั้งท่ี 5/2565 ณ ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  นางสาวอรอุมา ศรีสุด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร
คลังประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมส านักงาน คลังจังหวัดตรัง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบาย
กระทรวงการคลังท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล นางศรี
รัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง      ข้อสั่งการและเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ในโอกาสนี้ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สตูล 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดสตูล มอบหมายให้ 
นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจ า
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนางสาวกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวสุนีย์  หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัด
ปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภกัษ์ ส านักงานคลังจังหวดัปัตตานี อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .     
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และคณะอนุกรรมการ ให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการ
ประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ.จังหวัดนราธิวาส   ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ   
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย โดยมี       
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา   ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายปริวรรต      
พุทธสุวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานใน
การประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย       
ในคดีอาญาประจ าจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง    
จังหวัดนราธิวาส



เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ส านักงานคปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมพงษ์       
ปิ่นภักดี ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
เดินทางไปพบทายาทผู้เสียชีวิต ทั้ง 5 ราย จากกรณีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุรถยนต์
กระบะคันหมายเลขทะเบียน ผต 975 นครศรีธรรมราช เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ร่องกลางถนนสาย 401 
นครศรีธรรมราช -สุราษฎร์ธานี หมู่ 5 ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือแจ้งรายละเอียด
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ และเอกสารของ
ทายาทผู้เสียชีวิตเพ่ือส่งให้บริษัท คุ้มภัยโตเกียวประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทรับประกัน
ภัยรถยนต์ดังกล่าว  ใช้ประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ส านักงานคปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมพงษ์ ปิ่น
ภักดี ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ            
ได้น าพวงหรีด ไปมอบให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตทั้ง 5 ราย จากกรณีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เกิด
อุบัติเหตุอุบัติเหตุรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียน ผต 975 นครศรีธรรมราช เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ร่องกลาง
ถนนสาย 401 นครศรีธรรมราช -สุราษฎร์ธานี หมู่ 5 ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช     
เพ่ือแสดงความเสียใจและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอควนโดน ดูรถของกลางที่เกิดอุบัติเหตุ          
และลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ สภ .ควนโดน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565             
ท าให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของ
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดงานกาชาดประจ าปี 2565 โดยมีผู้แทนนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบ ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.       
จังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย  
ทางถนนบริเวณทางข้าม(ทางม้าลาย) ณ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่1 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .จังหวัดตรัง ออกรายการวิทยุ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการท าประกันภัย และบทบาทหน้าที่ของ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง    
ณ สวท ตรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 25  พฤษภาคม  2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
ตรัง และนางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิ้นครัวเรือน จังหวัดตรัง ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง       
จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขต
สตูล อ าเภอละงู จังหวัดสตูล นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดสตูล มอบหมายให้       
นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสคูล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน
ครัวเรือน ครั้งที่ 19 จังหวัดสตูล และยุติธรรมพบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน" 
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(กิจกรรมอื่นๆ)


