
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ ๒๕61 

กิจกรรมที่ 1    

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง        
ได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีนางยุพิน ศิริธรรม อายุ 42 ปี ผู้ประสบภัย        
ถูกรถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกสะโพกขวาหัก กระดูกหน้าแข้งขวาหัก กระดูกลูกสะบ้าขวา
หัก แพทย์ลงความเห็นตอ้งพักรักษาตัวเป็นเวลา 180 วัน โดย โดยผลการประสานงานเจรจาสามารถยุติข้อพิพาท
และค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น จ านวน 427,272 บาท และร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่นางยุพิ น ศิริธรรม 
ผู้ประสบภัย ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัย คุ้มครองคุณ” 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 614 145 มือถือ 081 174 8955 
สายด่วน คปภ. 1186, website: www.oic.or.th, Facebook : คปภ.จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2    

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการ
ประสานงานและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเรื่องร้องเรียนของนางไพเราะ หนูด้วง มารดาของนายจตุรพร 
สุวรรณโณ บุตรชาย ผู้ประสบภัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดไว้ริมทางเป็น
เหตุให้เสียชีวิตโดยมีประเด็นโต้แย้งเรื่องของผลการด าเนินคดีกรณีอุบัติเหตุดังกล่าว ผลการประสานงานและไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในวันนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2 กรมธรรม์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ตามกฎหมายให้แก่นางสาวไพเราะ 
หนูด้วง มารดาผู้ประสบภัย โดยไม่โต้แย้งผลการด าเนินคดีอีกต่อไป ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัย คุ้มครองคุณ” 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 614 145 มือถือ 081 174 8955 

สายด่วน คปภ. 1186 , website: www.oic.or.th , Facebook : คปภ.จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3    

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติ
พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.
พัทลุง จ ากัด  ระดับหมู่บ้าน และเวลา 10.00-11.00 น. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมให้เกษตรกรชาวนา เข้าร่วมท าประกันตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี 
ประจ าปี 2561 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายชาญยุทธ กาญจพรหม ผู้อ านวยการ ธกส.จังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายสุพัฒน์ มูลเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี ในฐานะเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ และนายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ ประธานสหกรณ์ฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและถ่ายภาพ
ร่วมกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางทุ่งนาที่ดูเป็นธรรมชาติ 
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กิจกรรมที่ 4    

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ร่วมประชุมผ่านระบบ 
(VDO Conference) กับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพัทลุง เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและมาตรการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมีท่าน ดร.สมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 
4 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 5    

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ได้น าพนักงานในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมพลังวายุภักษ์รวมใจสามัคคี พิชิตเขาอกทะลุ โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้ก าลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ คน โดยมีคณะผู้บริหารการคลังจังหวัด
พัทลุง (คบจ.) หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการธนาคารและพนักงานเข้าร่วมกว่า 120 คน  
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ คปภ.จังหวัดพัทลุง ,ธนารักษ์พ้ืนที่พัทลุง , นายแพทสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ 
สสจ. ได้ไต่เชือกปีนเขาชมความงดงามของธรรมชาติถึงจุดสูงสุดของเขาอกทะลุ เพ่ือชมบรรยากาศรอบจังหวัด
พัทลุงด้วย จัดโดยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพัทลุง (คบจ.) ณ ทางขึ้นเขาอกทะลุ อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6    

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์   โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ได้รับเชิญจาก 
นายนิยม ข าแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนางตุง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บรรยายให้
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย แนะน า
บทบาทหน้าที่ของส านักงาน คปภ. รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 แก่กลุ่ม
อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ใน พ้ืนที่ ต าบลพนางตุ ง  ณ โ รงพยาบาลส่ ง เ สริ มสุ ขภาพต าบลพนางตุ ง   
ทั้งนี้ จากการบรรยายดังกล่าวส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาสาสมัครสาธารณสุข
สมัครเข้ารับการอบรมเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประกันภัย ประจ าปี 2561 โดยมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์
ต้องการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยและยินดีให้ความร่วมมือกับส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง   ในการ
ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 
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กิจกรรมที่ 7    

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยพนักงานทุกคน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประสานงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) และส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในภาค โดย มีนายนุกูล 
สวนขวัญ ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมและมอบ
นโยบายของท่านเลขธิการ พร้อมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการ 
ประจ าปี 2561 ให้ประสบผลส าเร็จต่อไป ทั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส านักงาน คปภ.ภาค 9 
และส านักงาน คปภ.จังหวัด  ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน การ
ท างานเป็นทีม โดยมีการจับของรางวัลมอบให้แก่พนักงานที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเขาชันรีสอร์ท 
ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ร่วมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการประชาชนด้านการประกันภัย "โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ า เดือน 
กุมภาพันธ์ 2561" โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายยก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วม            
ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและคณะ ได้เยี่ยม
ชมบู๊ทของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ได้มอบหนังสือพอคเก็ตบุ๊ค "ท าดีที่สุด ในจุดที่เป็น กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ " เลขาธิการ คปภ. ซึ่งเป็น
หนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 
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กิจกรรมที่ 9    

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 07.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า
หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 "ยามเช้าเล่าขาน สร้างสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" โดยมี        
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง โดยพล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ    
ผู้บั งคับการต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพ  ทั้ งนี้  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง                   
ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย แนะน าบทบาท หน้าที่ ของส านักงาน คปภ. และขอความ
ร่ วมมือส่ วนราชการต่ างๆ  ในการร่ วมบู รณาการปฏิบัติ การที่ เกี่ ยวข้ อง ให้บรรลุผลส า เ ร็ จต่ อไป   
ณ ห้องประชุมต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 10    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
“ตลาดประชารัฐต้องชม #ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย# จังหวัดพัทลุง  โดยมีนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
กล่าวต้อนรับประธานและคณะ มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมงานและเที่ยวชมตลาด
เป็นจ านวนมาก ณ ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 11    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายนุกูล สวนขวัญ ผู้อ านวยการภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในภาค 9 และพนักงาน     
เข้าร่วมสัมมนา “โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอก
เงิน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การเผยแพร่ขยายอาวุธ  ที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ซึ่งจัดโดย ส านักงาน ปปง. มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานก ากับด้าน
การเงิน ได้แก่ สนง.คปภ. , ธปท , สหกรณ์ ,ธนาคารพาณิชย์ , บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต กลุ่มผู้ประกอบการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมสยามออ
เรียนทัล  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  ทั้งนี้ การเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เป็นการร่วมบูรณาการให้ความร่วมมือเป็นไป
ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส านักงาน คปภ. และส านักงาน ปปง. ที่หน่วยงานทั้งสองได้บันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ 12    

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ได้เข้าร่วมงาน Happiness for 
All "ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" มอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบเหตจุากรถ โดยมีนายกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน
งานดังกล่าว  ทั้งนี้ นายชนม์ชนันท์ โต๊ะจ๊ะ ผู้อ านวยการ  ได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง   
ให้เป็นผู้มอบอุปกรณ์เตียงนอน 3 ไก และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ มูลค่า 34,000 บาท แก่ตัวแทน
ผู้ประสบภัย โดยในปีนี้จังหวัดพัทลุงมีผู้ประสบภัยผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาและได้รับอุปกรณ์ จ านวน 9 ราย 
รวมมูลค่าอุปกรณ์กว่า 4 แสนบาท โดยงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการประมูลเลขสวย และกองทุนความ
ปลอดภัยทางถนน ซึ่งในปีนี้ทางขนส่งจังหวัดพัทลุงจะมีการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยในเดือนกรกฎาคม 2561 
หากท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและร่วมประมูลได้ต่อไป 
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