
1

074 - 252105

region09@oic.or.th

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 กรกฎาคม 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.     
ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมงานแถลงข่าว OIC INSURTECH AWARD 2022 ภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW 
POWER OF INSURANCE - พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจ ากัด” ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความเห็นในการทบทวน
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ทางออนไลน์ 
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการท างานและปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
ของลูกจ้างกองทุน และประชาสัมพันธ์โครงการนักวิชาการประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 2565     
ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมกับคณะกรรมการ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖5
ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย



ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล) จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่องความเสี่ยง โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา ผ่านจอ LED บริเวณหน้าแยกสามสิบเมตร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด าเนินการ  
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

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



วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญจากส านักงานขนส่ง
จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย และบทบาท หน้าที่ของส านักงาน คปภ .     
แก่ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน รุ่นที่ 3  จ านวน 60 คน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ         
ที่ถูกต้องและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท าประกันภัย สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 1
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัยแก่ผู้ประกอบการรถรับส่ง-นักเรียน รุ่นที่ 3 )



วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
มอบหมายให้นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้ เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม            
ให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม หมู่ที่  1            
ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย และตัวแทนบริษัทกลางฯ ได้เข้าร่วมโครงการ 
“จังหวัดนราธิวาส บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านยือลอ          
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ   
ของส านักงาน คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) พร้อมให้บริการต่อ พ.ร.บ. จ านวนผู้เข้าร่วม 
100 คน



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการ        
“คบจ.ปัตตานี รวมพลังขับเคลื่อน เพ่ิมโอกาส เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEsและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี” 
พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์ การประกันภัยส าหรับสถานประกอบการขนาดย่อม (SME)และการประกันภัยทรัพย์สิน
คุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี     
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน



วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อ “การเข้าถึงระบบการประกันภัยส าหรับผู้พิการ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างพลังคน
พิการและองค์กรคนพิการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและสมัชชาคนพิการทุกประเภท ประจ าปี 2565  จ านวน     
150 คน  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของส านักงาน คปภ. และมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง ซึ่ งจัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้น 2           
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง  จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัยแก่สมชัชาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง)



วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวกรรติการ์  กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้เชี่ยวชาญ  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
"ความส าคัญในการประกันภัย "ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดตรัง (มัสยิดกลาง)           
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้แก่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วม                    
จ านวน 100 คน  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ลงพ้ืนที่ประชุมชี้แจงให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ     
ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 16 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง เป็นวิทยากรบรรยายใน
โครงการ “กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ 
(พรบ.) การประกันภัยภาคสมัครใจ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน 90 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์    
แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากส านักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยาย 
หัวข้อมาตรการส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านประกันภัย ในโครงการพัฒนาธุรกิจ
และยกระดับ ขีดความสามารถ SMEs “สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา” รุ่นที่ 1            
ณ ห้องประชุมศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 64 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส และนางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน 
คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2565
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนราธิวาส อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส จ านวน 60 คน



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook Fanpage จ านวน  8 เรื่อง  ได้แก่เรื่อง คปภ. ผนึก 8 หน่วยงาน ลงนาม 
MOUบูรณาการระบบอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางทั้งไทย-ต่างชาติ, จะท าอย่างไรให้ "ประกันภัย" อยู่ในใจ "ประชาชน" 
กับ เลขาธิการ คปภ., คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OICInsurTech Award2022, คปภ. 
จัด “Focus Group”ผุดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, ผู้บริหาร ส านักงาน คปภ. บันทึก
เทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
คปภ. ติวเข้มกฎกติกาแก่ “ผู้ประเมินวินาศภัย” เพื่อให้ก้าวทันสู่ยุค NextNormal, เริ่มแล้ว! สัญญาประกันภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานใหม่ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป, คปภ. เพ่ิมประสิทธิภาพ    
การก ากับดูแล โดยเดินหน้าภารกิจวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายและการประเมินผล 

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. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 ,ที่ประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เห็นด้วยกับการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน คปภ. ,           
ที่อยู่ส านักงาน คปภ. ทั่วประเทศ , คปภ. จัด “Workshop” พลิกโฉมบทบาท “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ก้าวสู่ Smart Fund, 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Insurance Inspired 2022 virtual conference , การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เป็นต้น 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65   ถึง 31 ก.ค. 65

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)

ส านักงาน คปภ. จังหวัด ตรัง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media  จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่  โครงการ 
“พ.ร.บ. รุกทั่วไทย , คปภ. ผนึก 8 หน่วยงาน ลงนาม MOU บูรณาการระบบอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง    
ทั้งไทย-ต่างชาติ , ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจ ากัด (มหาชน)  และ           
บริษัทไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  เป็นต้น



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่      
การด าเนินกิจกรรมของ ส านักงาน คปภ. จังหวัด ข่าวสารต่างๆด้านการประกันภัย เช่น ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การประกันภัย พรบ. , การเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนประกันวินาศภัย, การยื่นค าร้องผ่านกองทุนประกัน
วินาศภัย กรณี บมจ. ไทยประกันและบมจ.อาคเนย์ประกันภัย เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media คือ 
Facebook คปภ. จังหวัดสตูล ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งหมด  จ านวน 9 เรื่อง
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ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
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 กรกฎาคม 2565 จ านวน 15 เรื่อง



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 12 เรื่อง ได้แก่เรื่อง คปภ.     
เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล โดยเดินหน้าภารกิจวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายฯ , หลักสูตรInsurance 
Inspired 2022 virtual conference , คปภ. จัด “Workshop” พลิกโฉมบทบาท กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ก้าวสู่ Smart Fund , จะท าอย่างไรให้ประกันภัย อยู่ในใจประชาชน 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 เตือน...อย่าหลงเชื่อ! แก๊ง call center 
แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ คปภ. , ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เห็นด้วย
กับการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน คปภ. พร้อมแนะน าให้เพ่ิม 3 มาตรการ เสริมเขี้ยวเล็บการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการประกันภัย, เริ่มแล้ว! สัญญาประกันภัยสุขภาพตามมาตรฐานใหม่ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน
ประกันภัย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป, คปภ. รุดลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท ระเบิด
กลางทะเลจังหวัดชุมพร ผ่านสื่อ social media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส  เดือนกรกฎาคม 2565 
จ านวน 10 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่  7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถานที่  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอควนเนียง         
จังหวัดสงขลา ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคปภ .จังหวัดสงขลา
ได้ประชุมร่วมผู้แทนฯส านักงานคลังจังหวัดสงขลา และได้ลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ    
การโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยมีก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการและประชาชนเข้า
ร่วมประชุมประมาณ 200 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผอ.ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช          
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย ครั้งที่ 7/2565 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรม
จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง)



วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ และสิทธิประโยชน์การจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37  (พัทลุงเกมส์) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เพ่ือรายงานความ
คืบหน้าและการด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานติดต่อหาผู้สนับสนุนรายเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขัน         
โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กาบบัว ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจงัหวัดพัทลงุ)



วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรติการ์  กันตังกุล  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .       
จังหวัดตรัง  เข้าร่วมประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
ตรัง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการ   
จังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา
ประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ชั้น 3 ต าบลโคกหล่อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส านักงานคลัง จังหวัดตรัง 
โดยมีนางแก้วใจ คดีธรรม เป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2565          
ณ ห้องประชุมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสตูล            
ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จ านวน 2 ครั้ง คือ เวลา 09.00 น. นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ า
จังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาและพิจารณากลั่นกรองค าขอค่า
ทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเวลา 11.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
ปัตตานี  ครั้งที่ 6/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยฯ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นระบบ E-CLAIM และปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย รวมทั้งการวาง
ระบบให้การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเบิกจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ของโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์      
แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา       
(คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน      
ตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา         
เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แม
ซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
ยะลา ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณาค าขอรับการ
สนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบ            
การพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ .ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้อง                  
โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์    
แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2565 ณ ห้องประชุม ศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์  นิลทยา                 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์    
แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา                        
ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน และ     
อ าเภอบันนังสตา จ านวน 17 ราย โดยมีนายชาคร คงเสรีกุล ป้องกันจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสุรชัย     
ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ .จังหวัดนราธิวาส    
ณ ห้องประชุมส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส ชั้น 2 อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่  12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11.00  น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน จากเหตุการณ์รถยนต์    
คันเอาประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พลิกคว่ า เป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต    
จ านวน 15 ราย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 และร่วมลงพ้ืนที่กับคณะท างานเพ่ือส ารวจความเสียหายรถยนต์
คันเอาประกันภัย พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้เสียหาย ผู้ประสบภัย ณ สถานที่เกิดเหตุบนถนน สายท่าแพ - ละงู       
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สถานีต ารวจภูธรละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(กิจกรรมอื่นๆ)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน (THAI FA) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตประจ าปี 2565  
โดยมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์วันประกันชีวิตประจ าปี 2565 โดยขบวนรถยนต์ออกจากลาน
ราชพฤกษ์ไนท์พล่าซ่า ถนนพัฒนาการคูขวาง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยัง
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่านครศรีธรรมราช อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือร่วมกิจกรรม       
รับบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่านครศรีธรรมราช



วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก 
ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมลงพ้ืนที่กับคณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณแยกโพธิ์ทอง 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งมีผู้เสียชีวิต จ านวน 2 ราย เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ      
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ทายาทผู้เสียชีวิต

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่น)

(ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตกุารเกิดอุบัติเหตแุละให้ความช่วยเหลือด้านการประกนัภัย)



วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ คปภ. 
จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณหน้าส านักงาน คปภ . จังหวัดพัทลุง    
โดยแห่รอบตัวเมืองพัทลุง ต่อด้วยเวลา 13.00 น. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันประกันชีวิต
แห่งชาติ ประจ าปี 2565  โดยมีคณะอนุกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ บุคลากรภาคธุรกิจประกันชีวิต 
และตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทต่างๆ ในพ้ืนที่กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล 
อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่น)

(ร่วมกิจกรรมปล่อยขวนรถแห่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเป็นประธานเปิดงานการสมัมนาวิชาการ
เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ



วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.     
จังหวัดตรัง  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบส านักงานตัวแทน บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน คุณพิสมัย ดิลกคุณานันท์      
ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบส านักงานตัวแทน บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน คุณกฤตภาส ยินหาญมิ่งมงคล 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบริษัท AIA ของนายจักรินทร์       
สยามนิกร  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบริษัท AIA ของนายกมลศิลป์ ลีมากุล                    
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบริษัท AIA ของคุณวิมล วิจิตรเวชการ                  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่  20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่อบรม ห้องประชุมคิงส์ตัน โรงแรมคริสตัล           
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหาร พนักงานส านักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา ตลอดจน
ประชาชน จ านวน 69 คน 

หัวข้อบรรยายประกันภัย พรบ.กับสิทธิของประชาชนผู้ท าประกันภัย ,ประกันภัยภาคสมัครใจ ,
ประกันภัย 200, ถาม-ตอบประกันภัยโควิด19ชื่อผู้บรรยายนายเกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ณห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเป็นการอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มผู้น าชุมชน อสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ จ านวน 55 คน  โดยนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี บรรยายใน
หัวข้อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
บรรยายในหัวข้อ บทบาท ภารกิจของส านักงาน คปภ. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ


