
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน ตุลำคม ๒๕61 

กิจกรรมที่ 1  
ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.และคณะ

ผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพ่ือด าเนินการตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) 
ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 10 จังหวัดพัทลุง โดยปฏิบัติภารกิจ ดังนี้  

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.และคณะผู้บริหารเข้า
ตรวจเยี่ยมส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
ความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 10         
ณ จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายในการปฏิบัตงิานและให้ก าลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ส านักงาน คปภ.ภาค 8-9 และส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในภาค ณ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง นายปิยะ วงศ์แสงค า ประธาน
ชมรมธนาคารจังหวัดพัทลุง กรรมการชมรม และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินทั้ง 13 แห่งในจังหวัด
พัทลุง เข้าพบท่านเลขาธิการ คปภ.ร่วมประชุมรับนโยบายเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยผ่านธนาคาร โดยมี   
ดร .สุทธิพล ทวีชั ยการ เลขาธิการ คปภ.  เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ าร่ วมประชุมด้ วย 
การประชุมในวันนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัย ประกันชีวิตผ่านธนาคาร 
และเน้นย้ าให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนและหากไม่ปฏิบัติตามหรือ    
ฝ่าฝืนกฎหมายอาจสุ่มเสี่ยงถูกด าเนินคดีหรือด าเนินการตามกฎหมายและอาจน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต    
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายและน าไป
ประชาสัมพันธ์และถือปฏิบัติต่อไป 
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 กิจกรรมที่ 3    
          
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น

เกษตรกร ณ หอประชุมเทศบาลต าบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน 
โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอ าเภอควนขนุน กล่าวต้อนรับ และนายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลควนขนุน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การประชุมดัง
กล่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี เพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและ     ต่อยอดการประกันภัยพืชผลอื่นๆ ในอนาคต 15.30 น.  ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมและศึกษา
เรียนรู้การปลูกข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้นาโปแก และต่อด้วยเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 4    
 

 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ
อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 10 
จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ 
แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม และมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมกว่า 250 คน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรูท้ี่ไดร้ับไปถา่ยทอดขยายผลตอ่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจและตระหนักในเลือกการท าประกันภัยข้าวนาปี เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนที่
และสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรที่ท าประกันภัยข้าวนาปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์หากนาข้าวได้รับความเสียหายจากภัยน้ าท่วม หรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ หรือ
พายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว หรือน้ าแข็งค้าง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ไร่ละ 1,250 บาท ภัยจากศัตรูพืช หรือโรค
ระบาด ไร่ละ 630 บาท เบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนให้เกษตรกรทุกราย 54 บาทต่อไร่ หาก
เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ธกส. อุดหนุนให้อีก 36 บาทต่อไร่ ลูกค้าทั่วไปช าระเบี้ยประกันภัยเพียง 36 บาท 
เกษตรกรรายใดสนใจท าประกันภัยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร ธกส.ได้ทุกสาขา ส าหรับภาคใต้สิ้นสุดการรับ
ประกันภัยถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 5    
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ส านักงานคปภ.จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการบริหารการคลังจังหวัดพัทลุง (คบจ.) มอบของที่
ระลึกและร่วมส่งท่านศุลีพร รองเงิน สรรพากรพ้ืนที่พัทลุง เนื่องในโอกาสย้ายไปด ารงค์ต าแหน่งสรรพากรพ้ืนที่
สงขลา 2 ณ อาคารส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6    
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการ
ประกันภัย เข้าพบท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา และท่านศิลป์ชัย รามณีย์ เพ่ือแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้มีโอกาสพูดคุยแนะน าบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบของส านักงาน คปภ.จังหวัด โดยส านักงานฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับจังหวัดพัทลุง 
และส่วนราชการต่างๆในพ้ืนที่ เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อน สนับสนุนนโยบายให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ
ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7    
 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   
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กิจกรรมที่ 8  

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย       
กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา , นายศิลป์ชัย รามณีย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกเนื่องใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 9  
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด

พัทลุง มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่อาสาสมัครประกันภัยจังหวัดพัทลุง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัคร
ประกันภัยเป็นเครือข่ายของส านักงาน คปภ. และมีผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครประกันภัย
ดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

1.นายพงศไ์พโรจณ ์ฆังคะรตัน ์
2.นายณฐักร จุลรอด 
3.น.ส.น้ าฝน ผอมคง  

ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครทั้ง 3 ราย ที่ปฏิบัตหินา้ที่และให้ความส าคัญกับการ
ประกนัภัย ชว่ยประชาสมัพันธ์ขยายผลแกป่ระชาชนในพ้ืนที่ให้ตระหนักและเห็นความส าคญัของการท าประกนัภัย 
ณ ส านกังาน คปภ.จังหวดัพัทลุง 330-330/1 ถนนมโนราห์ หมู่ที่ 11 ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จงัหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 10  

     ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 รถบรรทุกห้องเย็นชนท้ายรถยนต์โดยสารสายแม่ขรี-
พัทลุง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 ราย ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้ติดตามประสานงานให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและสิทธิประโยชน์        
ที่จะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจากท่านผู้ว่าฯ มีความห่วงใยและได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้  
ส านักงาน คปภ.จ.พัทลุง ได้ด าเนินการประสานงานกับบริษัทประกันภัย ทายาทผู้เสียชีวิต และตรวจสอบสิทธิ
ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 
800,000 บาท  โดยได้รับจากการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จ านวน 
300,000 บาท จากการประกันภัยภาคสมัครใจ เต็มวงเงิน จ านวน 300,000 บาท และจากประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มนักเรียน จ านวน 200,000 บาท  ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมศิวา
รอยัล)  ได้รับเกียรติจากท่านกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุม            
เชิงปฏิบัติการ “เวทีถนนปลอดภัย 2561” ได้เป็นประธานมอบค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่นายประเสริฐ   
นางอภิญญา ขวัญเมือง บิดาและมารดา   เด็กหญิงอาภัสรา ขวัญเมือง ที่เสียชีวิตและได้พบปะพูดคุยแสดงความ
เสียใจต่อครัวครัวผู้เสียชีวิตด้วย  ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวขอบคุณส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง สนง.ปภ.จ.พัทลุง บ.กลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมประสานงานบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ครั้งนี้   
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กิจกรรมที่ 11  

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่4 (MIS 
FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมแถลงข่าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส านักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง และ
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสาขา บ.กลางฯ รวมทั้งได้น าเสนอมาตราการช่วยเหลือดา้นการประกันภัยภายหลังการเกิด
เหตุ และชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันขยายผลรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงท าประกันภัย พ.ร.บ. 
100% เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและยังเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยใช้เยียวยาผู้ประสบภัยยามเมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้น  
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมออกบู๊ทให้บริการประชาชน ให้ค าปรึกษา แนะน า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการ
ประกันภัยแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่)  ณ โรงเรียนบ้านพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธาน มีนายกเหล่ากาชาดและคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ       
ในจังหวัด ได้ลงพ้ืนที่ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ในการประกอบอาชีพและรวมทั้งสิ่งของต่างๆ เช่น พันธุ์ปลา ไข่ไก่ ถุงยังชีพ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับจังหวัดพัทลุง ในการออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยเป็นประจ าทุก
เดือน  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านการประกันภัยสามารถติดต่อได้ที่ ส านักงาน คปภ.จ.พัทลุง โทรศัพท์ 
074-614145 สายด่วน คปภ.1186 “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”  
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กิจกรรมที่ 13  

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งโพน -ลากพระ จังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ประธานจัดงาน       
มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก งานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ 
จังหวัดพัทลุง จัดโดยเทศบาลเมืองพัทลุง ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561  มีการแสดงชุดพิเศษจากคณะ
เพชรจรัสแสง (ทีมชนะเลิศรายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นท์) การประกวดแข่งขันการตีโพน การประกวดธิ ดาโพน 
การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง การแสดงชุดการตีกลองบานอจากจังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมการแสดง
ต่างๆ มากมาย ส าหรับใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานชมการแสดงได้ฟรี ณ เวทีข้างเทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง   
จ.พัทลุง   
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กิจกรรมที่ 14  

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 09.00 น.-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 เพ่ือรับทราบการ
ด าเนินงานและกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงาน ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง โดย มีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการ      
ยื่นค าทวงหนี้ ของ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็นเจ้ าหนี้ของ
บริษัทด าเนินการย่ืนค าทวงหนีต้่อกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ช าระบัญชี โดยย่ืนผ่านส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2561  “สายด่วน คปภ.1186” 
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กิจกรรมที่ 15  

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดพัทลุง (คบจ.) โดย มีนางกัญชิตา สังข์ศิริ คลัง
จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามาตราการต่างๆ ที่เป็นตัวชี้วัดของ คบจ.  ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับท่านสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง และ 
ผอ.ธกส.จังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 16  

  วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ให้บริการรับค าทวงหนี้ของ บริษัท 
เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามค าสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 บรรยากาศการรับค าทวงหนี้จากเจ้าหนี้ตาม
สัญญาประกันภัย ผู้เสียหาย ในพ้ืนที่พัทลุงและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีประชาชนมายื่นค าทวงหนี้อย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับระยะเวลาการยื่นค าทวงหนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้ทุกรายด าเนินการ
ยื่นค าทวงหนี้ไดต้ัง้แตว่นัที่ 29 ตุลาคม 2561 - 27 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 
คปภ.1186 
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