
                                                         
 

 

      ภาพกิจกรรมส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง 
                 ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
               ************************* 

กิจกรรมที่ ๑   ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง         
จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการประกันภัยสู่เครือข่าย ปภ. (MOU) ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชาวดี 
ชั้น ๔ อาคารส านักการช่าง กองคลัง เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสมาชิก
หน่วยกู้ภัย กู้ชีพ อปพร. จังหวัดล าปาง  



กิจกรรมที่ ๒  ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                
จัดอบรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสมาคม อสม. 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสมาชิก อสม. จังหวัดล าปาง  
 



กิจกรรมที่ ๓  ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง บรรยาย     
ให้ความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยบรรยายเกี่ยวกับบทบาท  
หน้าที่ของส านักงาน คปภ., พ.ร.บ., ประกันภัย ๒๐๐, การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันภัยคนพิการ      
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ให้แก่กลุ่มก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 



กิจกรรมที่ ๔  ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง              
เข้าร่วมจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดล าปาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง 
ความสามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๐ แจกแผ่นพับ ให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัยต่างๆ และแจกของที่ระลึก         
จากส านักงานฯ ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 



กิจกรรมที่ ๕  ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง จัดอบรม       
ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจ าปี ๒๕๖๐ บรรยายเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของส านักงาน คปภ.,          
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครประกันภัย, พ.ร.บ., การประกันชีวิต, การประกันวินาศภัย, การประกันภัยคนพิการ,                  
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) ๑๐๐ และ ๒๒๒ ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนต าบล     
พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 



กิจกรรมที่ ๖  ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง เข้าตรวจ
เยี่ยมติดตามการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคารในพื้นที่จังหวัดล าปาง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาประตูชัย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาล าปาง, ธนาคารออมสิน สาขาล าปาง,          
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขารอบเวียง และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย 



กิจกรรมที่ 7  ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                   
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังที่๓/๒๕๖๐ และได้แจกข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์การติดตั้งกล้อง CCTV            
จะได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยส าหรับการท ารถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ ๕ - ๑๐ และการประกันภัยรายย่อย          
(ไมโครอินชัวร์รันส์) ๑๐๐ และ ๒๒๒ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ช้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดล าปาง 
 



กิจกรรมที่ 8 ในวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดล าปาง                
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป บรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ของส านักงาน คปภ., 
พ.ร.บ., การประกันชีวิต, การประกันวินาศภัย, การประกันภัยคนพิการ ,การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) 
๑๐๐ และ ๒๒๒ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง 
 

 
 

                   “คปภ.คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย  ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
 


