
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕61 

กิจกรรมที่ 1   
วันที ่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวดัพัทลุง  โดยนายชนม์ชนนัท์  โต๊ะเจะ๊  ผู้อ านวยการ  เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการด าเนนิงานของศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวดัพัทลุง ช่วงเทศกาลปีใหม ่ 2561 โดยมี
นายกู้เกียรต ิ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุ เป็นประธาน ในชว่ง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561 ระหว่าง
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 จังหวดัพัทลุงมีอบุัติเหตุเกดิขึน้รวมทั้งสิ้น 51 ครั้ง บาดเจบ็ 65 
คน และเสียชวีิต 4 คน ทั้งนี้ ส านกังาน คปภ.จังหวดัพัทลุง ไดช้ี้แจงท าความเข้าใจ และแจ้งให้บริษัทประกนัภัย
ด าเนินการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน  ตามสญัญาประกนัภัยโดยเรว็ ส าหรับผูป้ระสบภัยที่เสียชีวิต 4 คน ไดร้ับค่า
ปลงศพจากบริษัทประกันภยัแล้ว จ านวน 3  คน อกี 1 คน รอเอกสารหลักฐานทางคดี ในส่วนของผู้ประสบภัยที่
บาดเจบ็และมปีระกันภัยไดแ้จ้ง ให้โรงพยาบาลรับมอบอ านาจเบิกคา่รักษาพยาบาลและใหบ้ริษัทประกันภัยรบัรอง
สิทธิค่ารักษาและในกรณีทีร่ถไมม่ีประกนัภัย ไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ใช้สิทธเิบกิค่าเสียหายเบื้องตน้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยต่อไป 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801


 

กิจกรรมที่ 2   

วันที ่11 มกราคม 2561 08.00 น.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จงัหวดัพัทลุง  นายชนม์ชนนัท์  โต๊ะเจะ๊  ผู้อ านวยการ รว่มพบปะนักเรียนโรงเรียน   
อุบลรตันราชกญัญาราชวิทยาลัย พัทลุง เพื่อประชาสมัพันธ์เชญิชวนโรงเรียน นักเรยีน สมัครเขา้ร่วมโครงการและ
ส่งผลงานเข้าแขง่ขนัโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 และมอบเกียรติบตัรแก่นกัเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ 
ระดบัจังหวดั ประเภทผลงานการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน (หนังตะลุง) ทีน่ักเรียนสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดแขง่ขัน 
ตามโครงการยุวชนประกนัภัยประจ าป2ี560ที่ผ่านมา ทั้งนีไ้ดร้ับเกียรติจากนายนราธปิ สวุรรณพนัง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลัย พัทลงุ ร่วมมอบเกียรติบตัรแกค่ณะครูอาจารย์ที่รับผดิชอบณ หอประชุม
โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลัย พัทลุง   ต.ทา่มิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3   

วันที่ 11 มกราคม 2560  เวลา 13.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ มอบเกียรติบัตร
โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจ าปี 2560 ลงนามในเกียรติบัตร  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ให้แก่อาสาสมัครประกันภัย คปภ. จังหวัดพัทลุง ที่มีผลงานและได้รับรางวัลระดับจังหวัด
ประกอบด้วย 

1. นางอรณุทิพย์ สนิบากอ  จากอ าเภอกงหรา  ชนะเลศิอันดับ 1 ระดับจังหวดั  เงนิรางวัล 
5,000 บาท และไดร้องชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัภาค เงนิรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
                   2. นายพงศไ์พโรจณ์ ฆังคะรตัน ์ จากอ าเภอเมือง  รองชนะเลศิอันดบั 1 ระดับจงัหวัด เงนิรางวลั 
3,000 บาท  พร้อมเกียรตบิัตร 
                   3. นางปุญญิสา เกื้อสุข  จากอ าเภอควนขนนุ รองชนะเลิศอนัดบั 2  เงินรางวัล 2,000 บาท 
พร้อมเกียรติบตัร 
                   ทั้งนี ้ส านักงาน คปภ.จังหวดัพัทลุง  ไดม้อบเสื้อยดืรณรงคแ์ละประชาสัมพันธก์ารท าประกนัภัย 
พ.ร.บ. ให้อาสาสมคัรทั้ง 3 ราย เปน็ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 ดว้ย  ณ ส านกังาน คปภ.จังหวดั
พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 4   

               วันที ่11 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวดัพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท ์ โต๊ะเจ๊ะ  มอบขนม จ านวน 1 ลัง เพื่อรว่มสนับสนุน
กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิ ประจ าปี 2561 ของเทศบาลต าบลแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการนี้ส านกังานฯ 
ได้มอบพัดสปริง จ านวน 30 อัน ใหแ้ก่เทศบาลต าบลแพรกหา ผา่นอาสาสมัครประกันภัย เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ส านกังาน คปภ. รวมทัง้การท าประกนัภัยรถภาคบงัคับและไวม้อบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานในการ
จัดกิจกรรมวันเดก็ดังกล่าว  
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กิจกรรมที่ 5   

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จงัหวัดพัทลุง  โดย นายชนม์ชนนัท์ โตะ๊เจะ๊ ผูอ้ านวยการ  มอบเกียรติบตัรแก่
ผู้อ านวยการ คณะครูอาจารย์ และนกัเรียน โรงเรียนปา่พะยอมพิทยาคม   ที่ได้รบัรางวัลในการส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการยวุชนประกันภัย ประจ าปี 2560 โดยโรงเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมแขง่ขันทุกประเภท ได้แก่ประเภท 
โรงเรียน  เพลง ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และละครสัน้ ได้รับรางวัลทุกประเภทในระดับจังหวดัและระดบัภาค โดย
ได้รบัเกียรตบิัตรโครงการฯ ของส านักงานฯ ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี  พร้อมเงิน
รางวลัรวมทั้งสิน้ 65,500 บาท  ทั้งนี ้ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด 
พัทลุง ได้พบปะ นักเรียน ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ดา้นการประกนัภัย แนะน า เชญิชวนให้สมคัรเข้ารว่มโครงการ 
ในปี 2561 และไดร้ับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนป่าพะยอม
พิทยาคม อ.ปา่พะยอม จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6  การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

  วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง  ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนระหว่างนางสาวณัฐพร ทองประศรี    ผู้ร้องเรียนกับ 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (ผู้ถูกร้องเรียน) กรณีนายแทน ทองประศรี อายุ 54 ปี  บิดาซึ่งได้ท า
ประกันชีวิต และเสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากท าประกันได้เพียง 3 เดือน  โดยบริษัทได้
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตพร้อมปฏิเสธการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต จ านวน 100,000 บาท  โดยอ้างว่า 
ผู้ตายปกปิดข้อมูลสุขภาพและมีการเจ็บป่วยมาก่อนท าสัญญาประกันชีวิต  

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า การปฏิเสธและบอกล้างสัญญาของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก   
ไม่ปรากฎเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างในการบอกล้าง บริษัทจึงตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 102,184 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 

 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-614-145 , 081-174-8954 

“ คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
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กิจกรรมที่ 7   

วันท่ี 15 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนนัท์ โตะ๊เจ๊ะ ผูอ้ านวยการ มอบเกียรติบตัรแก่
คณะครูอาจารย์ และพบปะนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ทีไ่ดร้ับรางวัลในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการยวุชน
ประกนัภัย ประจ าป ี 2560 โดยโรงเรียนได้สง่ผลงานเขา้รว่มแข่งขันประเภทผลงานโรงเรียน และได้รบัรางวัล
ชมเชยระดบัจังหวดั  โดยได้รับเกียรติบตัรโครงการฯ ของส านักงานฯ  ซึ่งลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี พร้อมเงนิรางวัล ทั้งนี ้ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ.จงัหวัดพัทลุง ได้พบปะนักเรียน ประชาสัมพันธ ์
รณรงค์ด้านการประกนัภัย แนะน า เชญิชวนให้สมัครเข้ารว่มโครงการในปี 2561 และไดร้ับการต้อนรับอยา่งดี
จากคณะครู/อาจารย์และนกัเรียนทกุคน ณ โรงเรียนวชริธรรมสถติ อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8   

วันท่ี 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์  โตะ๊เจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวดัพัทลุง ลงพ้ืนทีส่ ารวจสถานที่ท่องเที่ยวเชงิเกษตรเชงิอนรุักษ์ แหง่ใหม่ “นาโปแก”  ต.บ้านสวน      
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อศึกษาและขอข้อมลูเกี่ยวกับสถานที่ในการเสนอคัดเลือกจังหวดัเพื่อด าเนนิการตาม
โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าป ี 2561 นาโปแก เท่าทีไ่ด้พูดคุยกับนายทศพล รักใหม ่ (พ่ีเด็จ) เล่านาโปแก 
สร้างขึน้ด้วยงบประมาณสว่นตวับนพ้ืนที่นาสว่นบุคคลของตวัเอง ครอบครวั ญาตพ่ีิน้อง และน ามาท าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยมีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหมข่องจังหวัดและเป็นทางเลอืกของนักทอ่งเที่ยว รวมทั้งต้องการ
ปลูกฝังและสื่อให้คนรุ่นหลังได้รบัรูถ้ึงการท านาแบบโบราณในอดตี ท่องเที่ยวแบบเกษตรเชงิอนรุักษ์ มกีารแบ่งฐาน
การเรียนรูม้ีการจ าหน่ายอาหารของกนิพื้นบา้นสนิค้า OTOP โดยไมค่ิดคา่บรกิารในการเข้าชม  ใครสนใจพักผ่อน
ท่องเที่ยวแบบบรรยากาศบา้นนาเชิญชวนมาเที่ยวได้ที่  นาโปแก คือพื้นดนิที่ใช้ปลกูข้าวของปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อใช้
เป็นศนูย์เรียนรูว้ิถีชวีิตชาวนาเมืองลงุ 
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กิจกรรมที่ 9   

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวดัพัทลุง  โดยนายชนม์ชนนัท์ โตะ๊เจ๊ะ ผูอ้ านวยการ  มอบเกียรตบิตัรแก่
ผู้อ านวยการ คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนชะรดัชนปูถัมภ์ ต.ชะรดั   อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งไดร้ับรางวัลจากการ
ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขนัตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าป ี 2560โดยโรงเรียนฯ ได้รบัรางวัลทัง้ระดับ
จังหวดัและระดบัภาค ซึ่งเกียรตบิัตรที่ได้รับลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชานายกรฐัมนตรี พร้อมเงิน
รางวลั ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้ท าการพบปะนักเรียนและประชาสัมพันธ์ โครงการยวุชนประกนัภัยประจ าปี 2561 
พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน นกัเรียนที่สนบัสนุนโครงการฯ โดยสง่ผลงานเข้าประกวดเปน็ประจ าทุกปี 
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กิจกรรมที่ 10   

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โตะ๊เจ๊ะ ผูอ้ านวยการส านักงานคปภ. 
จังหวดัพัทลุง ร่วมเปน็เกียรติในงานวนัคนพิการสากลจงัหวดัพัทลุง และร่วมสนับสนุนรม่จ านวน 30 คัน เพื่อใช้
แจกจ่ายให้ผู้พิการที่เข้ารว่มงานในวันนี ้ มีผู้พิการและผูดู้แลเข้าร่วมจ านวนมาก จดัโดยส านกังานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพัทลุง โดยได้รบัเกียรติจาก นางสาวดวงพร บุญครบ รองผูว้่าราชการจังหวดัพัทลุง 
เป็นประธาน ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุงได้ประชาสมัพันธก์รมธรรม์ประกนัภัยส าหรบัผู้พิการ ผ่าน
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัพัทลุง ใหร้ับทราบเพื่อรว่มบรูณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป  ณ ห้องประชมุชั้น 1 โรงแรมชยัคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 11   

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดพัทลุง รว่มออกบูธประชาสัมพนัธ์รณรงค์ความรูด้้านการประกนัภัย 
ให้บริการรบัเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา ปญัหาดา้นประกันภัย บริการรับท า พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถฯ 
โดยบริษัท กลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ จ ากัด รว่มกบัคณะผูบ้รหิารการคลังจังหวดัพัทลุง ในโครงการหน่วย
บ าบดัทุกข ์ บ ารุงสขุ สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือน มกราคม 2561 โดยมีนายกู้เกียรต ิ วงศ์กระพันธุ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุ เป็นประธาน พร้อมดว้ยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวดัพัทลุง หัวหน้า
ส่วนราชการตา่งๆ ประชาชนในพื้นที่เข้ารว่มเป็นจ านวนมาก ณ วัดทุง่นารีอ..ปา่บอน จ.พัทลุง  "คปภ.คุม้ครองผู้ท า
ประกนัภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ" 
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กิจกรรมที่ 12   

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ประชุมร่วมกับ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เพ่ือชี้แจงบทบาท หน้าที่ ภารกิจงานของส านักงาน คปภ. รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับตามกฎหมายจาก       
การประกันภัย แก่นักพัฒนาชุมชุนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง เพ่ือน าไปขยายผลถ่ายทอดและแจ้งให้ประชาสัมพันธ์  แจ้งให้
ประชาชนในพ้ืนที่ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เกิดจากการประสานงานของนางสาวอรุณทิพย์ 
สนิบากอ  อาสาสมัครประกันภัยดีเด่นของจังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานเพ่ือสังคมในพ้ืนที่ 
ซึ่งส านักงานฯ ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนถ่ายทอดขยายผลต่อผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น     
ทุกแห่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและท าประกันภัยรถ
ภาคบังคับตามกฎหมาย โดยมีนายถนอม ชูสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้ องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 13   

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท์ โตีะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ  มอบเกียรติบัตร ซึ่ง
ลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรแีกค่ณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวลัจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการ
ยุวชนประกันภัยประจ าปี 2560 และร่วมพบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ เพ่ือกล่าว
ขอบคุณและประชาสัมพันธโ์ครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 ทั้งนี้ โรงเรียนปัญญาวุธ เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก ส่งผลงานประเภทโรงเรียนและละครสั้นและได้รับรางวัลทั้งสองประเภท ขอชื่นชมในความสามารถและ
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ณ โรงเรียนปัญญาวุธ ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 14   

วันที่ 23 ม.ค.2561 เวลา 08.00 น.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
โรงเรียนพัทลุง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันประเภทละครสั้นและการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  และได้รับรางวัลตาม
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 ในการนี้ ส านักงานฯ ได้ถือโอกาสพบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ 
และนักเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 2561 ต่อไป ณ โรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.
พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 15   

วันที่ 23 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น.  เสร็จจากการมอบเกียรติบัตรโครงการยุวชน
ประกันภัย ได้รับเชิญจาก นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังการ
บรรยายโดยวิทยากรมอือาชีพ พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ (ผู้พันหนุ่ม) จากกองบัญชาการกองทัพไทย ตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1-ม.6   ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง เป็นการ
บรรยายที่สนุกสนาน สลับกับการท ากิจกรรม และสอดแทรกเนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของแต่ละคน 
การแสดงออก การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จและการทดแทนคุณแผ่นดิน
ในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทย 
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กิจกรรมที่ 16  การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

  วันที่ 23  มกราคม 2561  เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง     นายทนงศักดิ์ ชูเหล็ก (ผู้ร้องเรียน) อายุ 27 ปี กับ บริษัท ธนชาต  
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (ผู้ถูกร้องเรียน) กรณี นายทนงศักดิ์ฯ ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชนเป็นเหตุให้
ได้รับอันตรายสาหัส ตกเป็นบุคคลพิการประเภท 3  ด้านการเคลื่อนไหว และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ 
(กรีดยาง) โดยผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถยุติได้ ดังนี้ 

1.  บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รวมค่าชดเชยตามกฎหมาย และตามกรมธรรม์ภาคสมัครใจ จ านวน  
704,000 บาท 

2.  นางสาวชาลิสา ทองขาวเผือก ผู้ขับขี่และเป็นผู้ท าละเมิด เสนอชดใช้เงินเพ่ือช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมเพื่อเป็นเหตุบรรเทาโทษในคดีอาญา ให้แก่นายทนงศักดิ์ ชูเหล็ก จ านวน 200,000 บาท 
  3.  ค่าสินไหมทดแทนที่ยุตทิั้งสิ้น จ านวน 904,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-614-145 , 081-174-8954 
“ คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
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กิจกรรมที่ 17   

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่รับผิดชอบงานด้านการเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ เอกสารต่างๆ ในการยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
กรณี ผู้ประสบภัยจากรถเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
ในการนี้ส านักงานฯ ได้ทราบข้อมูลจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
รวมทั้งพบว่า ในพ้ืนที่มีผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีการท าประกันภัยอยู่บางส่วน พร้อมได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกัน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญในการท าประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมาย  
ณ ห้องประชุมชั้น 2  ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 18   

วันที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 07.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง (คปภ.) โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกับกิจกกรม “ยามเช้าเล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง ครั้งที่ 1 ” ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมพบปะ หารือ และประชาสัมพันธ์รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการ
ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดย มีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศบาลเมืองพัทลุง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วน
ราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเมืองพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 19   

วันนี้ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง (คปภ.)  โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ ลงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้
และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี ส ารวจสถานที่ พูดคุย และเข้าพบกับนายสุพัฒน์ มุลเมฆ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยบุรี และนายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ (สจ.พ่ีถึก) เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรแห่งประเทศไทย และประธาน
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พัทลุง เพ่ือวางแผนการด าเนินการโครงการประกันภัยข้าวหน้าปี 
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการและข้อมูลการท านา ข้อมูลเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรฯ 
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และได้รับความรว่มมืออย่างดียิ่งจากทั้งสองท่าน ในการนี้ ส านักงาน คปภ. จังหวัด
พัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์ และแนะน า บทบาท หน้าที่ ของส านักงาน คปภ. และขอบคุณที่ท่านที่ให้การต้อนรับ
อย่างเป็นกันเองและมอบข้าวไรส์เบอร์รี่ ที่ปลูกและสีโดยเกษตรกรของศูนย์ฯ ให้เป็นของฝากในวันนี้ 
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กิจกรรมที่ 20   

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ได้มอบหมายให้
นางสาวพนิดา ชุมโชติ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ คบจ.พัทลุง  ในกิจกรรม "พลังเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันสู่
ผู้ประกอบการน้อย "Junior Startup ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   ต.ท่ามิหร า  อ.เมือง    
จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 21   

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.30 -16.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายกู้เกียรติ         
วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้รายงานข้อมูลสถิติการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23(1)-(6) และรณรงค์ ให้ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักให้ความส าคัญการท าประกันภัยรถภาคบังคับ และร่วมถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานการปฏิบัติงาน 
ของส านักงาน คปภ. ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านการประกันภัยในพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ   
ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 22   

วันท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง (คปภ.) โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ  ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ประสานงาน ส ารวจสถานที่ พูดคุยกับนายนัด อ่อนแก้ว ประธานกรรมการ วิส าหกิจชุมชนบ้านเขากลาง           
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  เพ่ือขอข้อมูลประกอบการด าเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561  โดย
ศูนย์วิสาหกิจแห่งนี้จะมีการรวมตัวสมาชิกในพ้ืนที่ ชาวบ้านมีการท านาข้าวสังข์หยด  แปรรูปข้าวสังข์หยด บรรจุ 
รวมทั้งส่งขายตามห้างต่างๆ และเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศด้วย  ในการนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง       
ได้ประชาสัมพันธ์ และแนะน า บทบาท หน้าที่ ของส านักงาน คปภ. รวมทั้งการประกันภัยต่างๆ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
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