
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่  1 วันที่  5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพ่ือสรุปรายงานการป้องกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (เทศกาลหยุดยาว) และติดตามการเยียวยาผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน    

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                           
นางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา                 
ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการ  พิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง                                                      
โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                           
นางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ                     
ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอ                  
ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน     

         

          

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่                    
เข้าพบนายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลา เพ่ือเยี่ ยมเยียนและหารือแนวทางการด าเนินงาน
การส่งเสริมประกันภัยให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หน้าโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่าย              
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รณรงค์ส่งแสงเพ่ือร าลึกถึงหมอกระต่าย 
(แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัควัตรจริยากุล) ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ชนขณะเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม                   
ทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอ านาจ  ชูทอง รองผู้ว่าราชการ                 
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

                 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่  6 วันที่  24 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง                   
โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 7 วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา อ าเภอเมือง               
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ
ส าคัญของกระทรวงการคลัง โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         
 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา
ประจ าเดือนมกราคม 2566 โดยมีสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 9 วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพิจารณา                      
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 21 ราย อ าเภอเมือง 6 ราย 
อ าเภอรามัน 7 ราย และอ าเภอบันนังสตา จ านวน 8 ราย โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา               
เป็นประธาน 

ทั้งนี้ ส านักงานฯได้ประชาสัมพันธ์การประกันภัย ตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย พีเอ 365 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
คุ้มครองภัยก่อการร้าย 

         

         

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 

กิจกรรมที่ 10 วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.เปาะเส้ง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการ
ประกันภัย ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และกองทุนทดแทน
ผู้ประภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 40 คน 

ทั้งนี้ ส านักงานฯได้ประชาสัมพันธ์การประกันภัย ตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย พีเอ 365 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
คุ้มครองภัยก่อการร้าย 

         
 

         
     

 


