
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู'อํานวยการ
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู'เช่ียวชาญ เข'าร0วมประชุมการปรับปรุงกรมธรรม2
ประกันภัยรถยนต2และคู0มือตีความกรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ0 
จังหวัดสงขลา 

 

         

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 4 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห'องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สํานักงาน กศน.
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู'อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
เข'าร0วมประชุมคณะผู'บริหารการคลังประจําจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 3/2563 เพ่ือติดตามความก'าวหน'า          
การดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดตามเกณฑ2การพิจารณาคณะผู'บริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)ดีเด0น        
ประปCงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมท้ังได'ช้ีแจงเร่ืองการปรับปรุงกรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2และคู0มือตีความ
กรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2 โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เปEนประธาน 

 

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศรีนิบง ศูนย2เยาวชนเทศบาลนครยะลา   
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู'อํานวยการสํานักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา และเจ' าหน'า ท่ี สํ า นักงาน ร0 วมกิจกรรมพบปะยามเช' า  ประ จําเดือนมีนาคม 2563                
โดยมีนายชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ2 ผู'ว0าราชการจังหวัดยะลา เปEนประธาน 

 

         

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห'องประชุมท่ีทําการปกครองจังหวัดยะลา        
อาคาร 1 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู'อํานวยการ     
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข'าร0วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย2 สิน          
สืบเน่ืองจากสถานการณ2ความไม0สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 2/2563 เพ่ือพิจารณาให'ความช0วยเหลือ
เยียวยาผู'ได' รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย2สินเสียหายในเขตพ้ืนท่ีอําเภอยะหา และอําเภอเมืองยะลา         
จํานวน 9 ราย ท้ังน้ี สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลาได'ช้ีแจงเร่ืองการปรับปรุงกรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2     
และคู0มือตีความกรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2 โดยมีนายสาโรจ กาญจนพงศ2 ปลัดจังหวัดยะลา เปEนประธาน 

 

         

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห'องประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อําเภอรามัน   
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู'อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
เข'าร0วมประชุมมาตรการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให'แก0ผู'ประกอบการรับซื้อขี้ยางก'อนถ'วย            
เ พ่ือหารือถึ งแนวทางการปJอง กันและลดอุบัติ เหตุทางถนน ท้ัง น้ี  สํา นักงาน คปภ. จังหวัดยะลา                   
ได' ช้ีแจงเก่ียวกับสิทธิประโยชน2 ท่ีได' รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และกองทุนทดแทน      
ผู'ประสบภัยจากรถ รวมท้ังการปรับปรุงกรมธรรม2ประกันภัยรถยนต2 และคู0มือตีความกรมธรรม2ประกันภัย
รถยนต2 

 

         

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห'องประชุมพิกุล  อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู' อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา             
เข'าร0วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห0งชาติ คร้ังท่ี 1/2563          
ผ0านระบบวีดีทัศน2ทางไกล (Video Conference) เพ่ือรับนโยบายเก่ียวกับแผนบูรณาการปJองกัน             
และลดอุบัติเหตุทางถนนช0วงเทศกาลสงกรานต2 พ.ศ.2563 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู'ว0าราชการ
จังหวัดยะลา เปEนประธาน 

 

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห'องประชุมนิบง ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู'เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน0งผู'อํานวยการสํานักงาน 
คปภ. จังหวัดยะลา เข'าร0วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค0าตอบแทนผู'เสียหายฯประจําจังหวัดยะลา   
คร้ังท่ี 3/2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค0าตอบแทนผู'เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากล่ันกรองคําขอค0าทดแทน
หรือค0าใช'จ0ายแก0จําเลยในคดีอาญา รวมท้ังให'ความเห็นและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดค0าตอบแทน     
ค0าทดแทน หรือค0าใช'จ0ายแก0จําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค0าตอบแทนผู'เสียหาย และค0าทดแทน  
และค0าใช'จ0ายแก0จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติค0าตอบแทนผู'เสียหาย        
และค0าทดแทนและค0าใช'จ0ายแก0จําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 รวมท้ังระเบียบ และประกาศท่ี 
เก่ียวข'อง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน2 รองผู'ว0าราชการจังหวัดยะลา เปEนประธาน 

 

         

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห�องประชุมนิบง ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน3งผู�อํานวยการสํานักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร3วมประชุมคณะอนุกรรมการให�ความช3วยเหลือประจําจังหวัดยะลาคร้ังท่ี 3/2563   
กรณีการให�ค3าใช�จ3ายในการช3วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี และการขอปล3อยตัวช่ัวคราวผู�ต�องหาหรือ
จําเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ         
กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมท้ังระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข�อง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน; รองผู�ว3าราชการ
จังหวัดยะลา เป<นประธาน 

 

         


