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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 สิงหาคม 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่  ๓ สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา 
ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ ๙ สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาค
อาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) และ ผอ.กลุ่มงานก ากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ผอ.ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ยะลา และ 
ปัตตานี เกี่ยวกับมาตรการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการประกันภัย  ผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่  ๑๙ สิงหาคม 2565 เวลา ๑3.30น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา 
ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการ 
ภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมเรื่อง การจัดท าโครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติ
งาน ตัวชี้วัด และงบประมาณประจ าปี 2566  ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการ
ภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่
พนักงาน/ลูกจ้างของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 7/2565 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Teams 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่  31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา 
ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดสงขลา พัทลุง และยะลา เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (BCP) ของส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) 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
ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาผ่านจอ LED บริเวณหน้าแยกสามสิบเมตร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด าเนินการ  
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

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



วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยออกบู๊ธรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท าประกันภัยและให้ค าปรึกษาด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ต าบลดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)(จังหวัดเคลื่อนที่)

(จัดบู๊ทประชาสัมพนัธ์กจิกรรมจงัหวัดเคลือ่นที่ “โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน)



วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .       
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ศรีสุด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข         
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 ณ ส านักสงฆ์บ้านยูงงาม        
หมู่ที่ 15 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ออกพ้ืนที่ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาตรังและ   
นางลิวัล คงยิ้ม อาสาสมัครประกันภัยจังหวัดตรัง ให้ความรู้ด้านประกันภัยเก่ียวกับการท าประกัน พ .ร.บ.
จักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านและแจกเอกสารแผ่นพับ ณ บ้านเกาะปราง หมู่ที่  8 ต าบลนาท่ามเหนือ       
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีประชาชนร่วมท าประกันภัย พรบ.จ านวน 30 คัน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัfตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย 
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้บริหาร ครูบุคลากรในสถานศึกษา ในจังหวัดสตูล คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาฯ และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน  
หัวข้อการบรรยายบรรยาย  การประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  ณ วิทยาลัยชุมชน
สตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.) วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้   
ด้านกฎหมายใกล้ตัวให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา บรรยายในหัวข้อ          
“การเยียวยาหลังจากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง ให้กับ
เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลเขื่อนบางลาง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จ านวน 60 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากส านักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
มาตรการส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านประกันภัย ในโครงการพัฒนาธุรกิจและ
ยกระดับขีดความสามารถ SMEs “สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา” รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา            
จ านวน 50 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ณ ห้องประชุม      
รพ.สต.ต าบลบ้านยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน 
การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  จ านวน 41 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล      
ส่งเสิรมสุขภาพต าบลยุโป ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน การประกันภัยภาคบังคับ 
(พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลยุโป      
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา จ านวน 43 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง (อบต.ปุโรง) ณ ห้องประชุม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน     
การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่กลุ่มผู้น าศาสนา (อีหม่าม คอติบ        
บิหล่าน) กรรมการมัสยิด และประชาชนในพื้นท่ีต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จ านวน 78 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.   
จังหวัดนราธิวาส และนางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน 
คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพย์ติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2565
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนราธิวาส อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส จ านวน 60 คน



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.  
จังหวัดนราธิวาส และนางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน 
คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรวัน อ.ตากใจ จ.นราธิวาส 
จ านวน 45 คน



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สื่อ  Facebook Fanpage จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องคปภ. ลงพ้ืนที่กรณีรถทัวร์
นักท่องเที่ยว “ชาวขอนแก่น-กาฬสินธุ์” , คปภ. ลงพ้ืนที่กรณีสะพานกลับรถพังถล่ม ย่านถนนพระราม 2            
จังหวัดสมุทรสาคร, ส านักงาน คปภ. บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ผู้กระท าความผิดฐานการฉ้อฉลประกันภัย พร้อมใช้
เทคโนโลยี AI ตรวจจับพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัย, คปภ. คว้าระดับ AA สูงสุดที่ 96.51 คะแนน ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565, คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ผับดังสัตหีบ“เม้าส์เทน บี” ,
คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด , ส านักงาน 
คปภ. - ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าตามพันธกิจ MOU

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 19  เรื่อง เช่น  
คปภ. ลงพ้ืนที่ทันทีเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีสะพานกลับรถพังถล่ม ย่านถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร , 
ส านักงาน คปภ. บังคับใช้กฎหมายจริงจัง เดินหน้าแจ้งความต ารวจเอาผิดผู้กระท าความผิดฐานการฉ้อฉลประกันภัย จ านวน 22 ราย , 
คปภ. คว้าระดับ AA สูงสุดที่ 96.51 คะแนน เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565, คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ผับดังสัตหีบ“เม้าส์เทน บี” , เลขาธิการ คปภ.     
ลงพ้ืนที่รับฟังสภาพปัญหาและหารือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ส านักงาน คปภ. เร่งถกภาคธุรกิจประกันภัยระดม
แนวทางแก้ pain points ประกันภัยสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม, คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022}
ส านักงาน คปภ. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าตามพันธกิจ MOU เป็นต้น ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65  - 31 ส.ค. 65

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 19 เรื่อง ได้แก่ ส านักงาน คปภ. บังคับใช้กฎหมาย
จริงจัง เดินหน้าแจ้งความต ารวจเอาผิดผู้กระท าความผิดฐานการฉ้อฉลประกันภัย , เมื่อต้องการติดต่อส านักงาน 
คปภ. มีที่ไหนบ้างและจะติดต่อได้อย่างไร, ใช้หลักฐานอะไรบ้าง? ในการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น, 5 ข้อเสีย              
ที่เจ้าของรถไม่จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ควรรู้ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่การด าเนินกิจกรรม
ของส านักงาน คปภ. จังหวัด ข่าวสารต่างๆด้านการประกันภัย เช่น ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย พรบ . ,       
การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนประกันวินาศภัย, และการประชาสัมพันธ์ ส านักงาน คปภ.-
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าตามพันธกิจ MOU ร่วมเปิดตัว “โครงการคุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”    
ผนึกก าลังสร้างเกราะคุ้มภัยด้านประกันภัยให้เกษตรกรไทยประเดิมด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือเกษตร
อาสาฉบับแรกของประเทศไทย จ านวน 20,000 ฉบับ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media คือ Facebook 
คปภ. จังหวัดสตูล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ทั้งหมด จ านวน 8 เรื่อง 23

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมของส านั ก งาน คปภ .  และข่ าวสารต่ า ง  ๆ  ด้ านการประกันภั ย  ผ่ านสื่ อ  Social media 
(Facebook)ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  จ านวน 16 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 22 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “คปภ. -
สอบสวนกลาง” ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลด าเนินคดีผู้กระท าความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย , คปภ. ลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO
Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด 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 ส านักงาน คปภ. บังคับใช้กฎหมายจริงจัง 
เดินหน้าแจ้งความต ารวจเอาผิดผู้กระท าความผิดฐานการฉ้อฉลประกันภัย จ านวน 22 ราย พร้อมใช้เทคโนโลยี AI 
ตรวจจับพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัย ,คปภ. ลงพ้ืนที่ทันทีเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีสะพานกลับรถ
พังถล่ม ย่านถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยระบบประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ,
คปภ. ลงพ้ืนที่เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีรถทัวร์นักท่องเที่ยว “ชาวขอนแก่น-กาฬสินธุ์” ประสบอุบัติเหตุใน
ประเทศลาว , คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ผับดังสัตหีบ“เม้าส์เทน บี” ผ่านสื่อ social media
ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เดือนสิงหาคม 2565 จ านวน 15 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา ชั้น 2 นายธนาศักดิ์ จันทรตระกูล ส านักงานคปภ. จังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย         
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลาโดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
จังหวัดสงขลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผอ.ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช     
เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผอ.ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมพงษ์ 
มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

(ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจจังหวัดพัทลุง ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 )



วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ  
จังหวัดพัทลุง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีนายกู้ เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง            
เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม                
ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

(ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจจังหวัดพัทลุง ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 )



วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย ครั้งที่ 8/2565 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565           
โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม        
ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง)



วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

(ประชุมคณะกรรมการศนูย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2565)



วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง   
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3      
ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา
ประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ชั้น 3 ต าบลโคกหล่อ   
อ าเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.        
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้ เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวย           
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่4/2565 เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนผลการด าเนินงานป้องกันและ      
ลดอุบัติเหตุของจังหวัดตรัง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลาง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะ
ผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 เพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียน
โครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการ
คลัง ประจ าจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



นางศรีรัตน์  วงศ์พุทธ์  ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ . จังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา       
ครั้งที่ 7/2565)  โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธาน เรื่องพิจารณามีทั้งหมดจ านวน     
5 ราย เป็นกรณีความผิดต่อชีวิตจ านวน 4 ราย และความผิดต่อร่างกายจ านวน 1 ราย ที่ประชุมมีมติ        
เห็นควรจ่ายจ านวน 3 ราย เป็นเงินจ านวน 275,000 พิจารณายกค าขอจ านวน 1 ราย และพิจารณางดจ่าย
จ านวน 1 ราย ณ ห้องประชุม  โต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล (ชั้น 3) วันที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน       
ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VideoConference โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        
นายอนุพงศ์ เผ่าจินดา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมทาง Microsoft Team กับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กลุ่มงานก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยวินาศภัยพร้อมด้วยส านักงาน คปภ.ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับมาตรการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการประกันภัย เพ่ือหารือแนวทางในการด าเนินการชดเชยเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองภัยก่อการร้าย ประกันภัยอุบัติเหตุ และการชดเชยเบี้ยประกันภัย ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีนางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธาน



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 9 สิงหาคม2565 เวลา 13.30 น. นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดปัตตานี (คบจ.ปัตตานี) เพ่ือติดตาม
ภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดปัตตานี โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และ
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คบจ.ปัตตานี ขับเคลื่อนเพ่ิมโอกาส เสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี”โดยมี นางสาวสุนีย์  หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี 
เป็น ประธาน ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 87/2565 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาและพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ
เวลา 10.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2565 เพ่ือพิจารณาค า
ขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยฯ โดยมีนายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดปัตตานี   
เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี



วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน               
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video conference       
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ) ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และนางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมทาง Microsoft Team กับ ส านักงาน 
คปภ.(ส่วนกลาง) กลุ่มงานก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยวินาศภัย ศอ.บต. และส านักงาน คปภ.ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เกี่ยวกับมาตรการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการประกันภัย เพื่อหารือแนวทางใน
การด าเนินการชดเชยเบี้ยประกันภัยคุ้มครองภัยก่อการร้าย ประกันภัยอุบัติเหตุ และการชดเชยเบี้ยประกันภัย          
ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี
ท่านผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) (นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา) เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน            
ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายฯ  ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณา
กลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ          
การก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน ณ       
ห้องประชุมพิกุล   ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัดยะลา  ครั้งที่ 8/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการ
ให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจน
ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้ง
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา     
เข้าร่วมประชุมกรณีพิเศษคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดยะลา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยการ
ลอบวางระเบิด และวางเพลิงปั๊มน้ ามัน-ร้านสะดวกซื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 18 เหตุการณ์ ก่อให้เกิด
ความเสียหาย ร้าน 7-Eleven จ านวน 11 จุด ร้าน Mini Big C จ านวน 6 จุด และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์         
ระบบ DTAC จ านวน 1 จุด โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ยะลา เข้าร่วมประชุม        
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2565 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
พิจารณา คบจ. ดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ เเมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา 
มอบหมายให้ นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจ า จังหวัดยะลา (คบจ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ         
ปี 2565 (รอบใหม่) โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .จังหวัดยะลา 
มอบหมายให้ นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลาประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนาย
ไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายสุรชัย    
ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ .จังหวัดนราธิวาส     
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่และประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีพล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผู้บังคับ
ต าตรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะอนุการรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 บ้านกาแนะ อ าเภอเมือง        
จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานี
ต ารวจภูธรตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาส ด าเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย
คณะคบจ.จังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมการการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย โดยมี         
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร           
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือซักซ้อมขั้นตอนการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
2565 โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย    
คณะ คบจ.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมการการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  โดยมี         
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้านทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความไม่สงบ        
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายอ าไพ ชนะชัย ยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา       
จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ  
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายนายทศพล  สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส           
เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส  
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่ ต าบลสะกอม  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา     
จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณี มอบสินไหมให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกคนงานโรงงาน
สงขลาแคนนิ่ ง เสียหลักลงข้า งทางชนเสาไฟฟ้ า  มีผู้ เ สียชี วิ ต  1ราย ส านักงานคปภ .จั งหวั ดสงขลา 
ได้ประสานบริษัท วิริยะประกันภัย ในฐานะผู้รับประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทน จ านวนเงิน 1,050,000 บาท

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี.
(อุบัติเหตุรายใหญ่)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสอบถามการท าประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง คือ อ าเภอหนองจิก และอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี      
กรณีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ ามันบางจาก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี         
และวางเพลิง มินิบิ๊กซี อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี



วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่อง
จากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ กรณีเหตุการณ์ลอบวาง
ระเบิด และวาง เพลิ งร้ านสะดวกซื้ อ  (7-Eleven)  ร้ านสะดวกซื้ อ  (มินิบิ๊ กซี )  ใน พ้ืนที่ จั งหวัดยะลา                
เพ่ือให้ได้รับการเยียวยา และช่วยเหลือโดยเร็ว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตรุายใหญ่) เหตุการณ์ความไมส่งบ



วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่ หน้าเทศบาลต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา นายนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็ประธานเปิดงานโครงการขับขี่ปลอดภัย       
สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีนายธนาศักดิ์  จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ . จังหวัดสงขลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่ ส านักงานเกษตรสิงหนคร อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม ลงพื้นที่ส ารวจเพื่อจัดเตรียมโครงการประกันข้าวนาปี 2565 ประจ าจังหวัดสงขลา  
โดยนางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงานคปภ. ภาค 9 (สงขลา) พร้อมนายธนาศักดิ์  
จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เกษตรอ าเภอสิงหนคร กรมส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม2565 นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ร่วมงานส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช          
เข้ากิจกรรม ธ.ก.ส. นครศรีธรรมราช จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้ งที่  1 ประจาปี 2565                   
ณ โรงแรมชฎา แอ๊ด นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และหน่วยงานต่างๆ
เข้ามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ และพนักงานส ารวจภัย ลงพ้ืนที่อู่วุฒิชัยอะไหล่ ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565   
เวลา 20.00 น. ได้รับความเสียหาย เพ่ือช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยแก่ผู้เสียหาย จากการลงพ้ืนที่ได้รับแจ้งข้อมูลการท าประกันภัยจากผู้เสียหายว่าได้มีการท าประกันภัย
ผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทลุง ส านักงานฯ ได้ประสานงานตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารและบริษัทประกันภัย 
ได้รับรายงานว่า อู่วุฒิชัยอะไหล่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้จัดท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้กับ      
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คุ้มครองทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนหลังคาคลุม    
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,800,000.-บาท ไม่พบข้อมูลการท าประกันภัยทรัพย์สิน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่น)

(ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการประกนัภยั)



วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดตรัง ร่วมกับ คบจ.ตรัง ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลโครงการ"คบจ.ตรัง เติมทุน หนุน SMEs สู้ภัยโควิด“    
จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง
และนางสาวจินตนา ปั้นทอง เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
ของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดตรัง (คบจ) ณ ชุมชนบ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.15 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา       
เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าของส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา        
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดยะลา ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 4 แห่ง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2546 ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ได้ชี้แจงแก่ผู้ประกอบการฯ 
เก่ียวกับแนวทางการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างการจัดซ่อมของผู้เอาประกันภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)


