
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕62 

กิจกรรมที่ 1   

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานการประชุม ฯ 
เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและออกมาตรการแก้ปัญหา เพ่ือให้
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากที่สุด  ในส่วนของจังหวัดพัทลุงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561            
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย สถิติสะสมระหว่างวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2561 
มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งหมด 34 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 38 ราย เสียชีวิต 3 ราย 
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กิจกรรมที่ 2   

วันที ่1 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายชนมช์นันท ์โต๊ะเจะ๊ ผูอ้ านวยการส านักงาน คปภ.จงัหวัด
พัทลุง รว่มกิจกรรมส่งผูโ้ดยสารกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม ่ พ.ศ. 2562 โดยม ี นายกู้เกียรต ิ วงศ์กระพันธุ์ ผูว้่า
ราชการจังหวดั และ นายวิสุทธิ ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กลา่วพบปะและอวยพรปีใหม่ใหแ้กประชาชน
ผู้ใช้บริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะให้เดินทางสู่จดุหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งมี
หัวหน้าสว่นราชการที่เกี่ยวขอ้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผวจ.พัทลุง และนายก อบจ.พัทลุง ได้มอบชุด
ขนม น้ าดืม่พร้อม ส.ค.ส. เพ่ือให้ประชาชนน าไปประชาสัมพันธ์จงัหวัดพัทลุงต่อไป ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิม
พระเกียรติจังหวดัพัทลุง      
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กิจกรรมที่ 3   

      วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่าน
ระบบ Video Conference  โดยคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง               
มีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เพ่ือติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ส าหรับสถิติการ
เกิดอุบัติเหตขุองจังหวัดพัทลุง สะสมระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 มีการเกิดอุบัติเหตุ 

ดังนี ้ อุบัติเหตเุกดิขึน้รวมทั้งสิน้จ านวน 44 ครั้ง  
 มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 49 คน  
 ผู้เสียชีวิต จ านวน 3 คน 
ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายในการรณรงค์ลดอบุัตเิหตทุางถนนและสัง่การให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรว่มกัน
บูรณาการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและลดอุบตัิเหตุในพ้ืนที่ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 4   
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด

พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  ผ่าน
ระบบ Video Conference ซึ่งเป็นการประชุมปิดศูนย์ฯ และสรุปสถิติการเกิดเหตุรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลา 7 วันระวังอันตราย 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง มี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน เพ่ือติดตามและรับฟังสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ส าหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด
พัทลุง สะสมระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 มีการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 

�อุบัติเหตเุกิดขึ้นรวมทั้งสิน้ จ านวน 48 ครั้ง  
�มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 54 คน  
�ผู้เสียชีวิต จ านวน 4 คน 

 
จากการประสานงานกับทางโรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผู้ประสบภัยจากรถช่วงเทศกาลปีใหม่ เบื้องต้นได้รับทราบ
ข้อมูลว่า มีผู้ประสบภัยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยใช้สิทธิจากประกันภัย พ.ร.บ. จ านวนกว่า 
44 ราย ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 730,000 บาท ท้ังนี้ ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.จะคุ้มครองคา่รักษาพยาบาล
เบื้องต้น (ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด) รายละ 30,000 บาท ค่าปลงศพ รายละ 35,000 บาท หากเป็นฝ่ายที่ถูกตาม
กฎหมาย กรณีบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดรายละ 80,000 บาท เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร รายละ 
300,000 บาท สูญเสียอวัยวะรายละ 200,000-300,000 บาท (แล้วแต่ประเภทการสูญเสีย) และค่าชดเชย
รายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน โดยภาพรวมจ านวนการเกิดเหตุลดลง จ านวน
ผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว แต่จ านวนผู้เสียชีวิตเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส าหรับผู้ เสียชีวิตทั้ง 4 ราย รถคัน
เกิดเหตุมีการท าประกนัภัย พ.ร.บ.จ านวน 3 รายได้รับความคุม้ครองคา่ปลงศพรายละ 35,000 บาท และขาดต่อ
อายุ พ.ร.บ.1 ราย ได้แนะน าและแจ้งให้ใช้สิทธิเบิกค่าปลงศพจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามกฎหมายได้
ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 5   

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนนัท์ โต๊ะเจะ๊ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวดั
พัทลุง ร่วมเปน็สักขีพยานการรับมอบหมวกกนัน็อคเด็ก จ านวน 30 ใบ โดยนายธรีะยุทธ บัวตูม ผู้จดัการ บมจ.
วิริยะประกันภัย สาขาพัทลุง ได้สนบัสนบัมอบให้จังหวดัพัทลุง เพื่อใช้ในกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันที ่
12 มกราคม 2562 ณ หน้าจวนผู้วา่ราชการจงัหวัดพัทลุง ซึง่มีนายขจรศักดิ์ เจรญิโสภา รองผูว้่าราชการจงัหวดั
พัทลุง เป็นผูร้ับมอบ ณ ห้องปฏิบัตริาชการผูว้่าราชการจงัหวัดพัทลุง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวดัพัทลุง  
หมวกกนัน็อคเดก็ดงักล่าว จะน าไปใช้ให้เด็กและเยาวชนสวมใสข่ณะรว่มกิจกรรมซอ้นท้ายรถ Big Bike ชมรอบ
เมืองพัทลุง เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวนัเด็กแห่งชาติจงัหวดัพัทลุงที่ชมรมบิ๊กไบตพั์ทลุงจะมาบริการน้องๆ เด็กๆ 
เยาวชนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศกบัขี่บิก๊ไบตซ์ึ่งจะบริการเฉพาะเดก็ๆ เยาวชนทีม่ารว่มกิจกรรมวนัเดก็ดงักล่าว 
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กิจกรรมที่ 6   

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นานชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ.2562 และได้กล่าวต้อนรับบุคคลากรภาค
ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิติในพ้ืนที่ผู้เข้าร่วมงานภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนประกันและทีมงานเครือข่ายจังหวัด
พัทลุง ครั้งที่ 2 “ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและพบปะ
ผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมเป็นไปดว้ยความสนุกสนานและมีการจับของรางวัลมอบให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง #คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ                   
# สายด่วน คปภ.1186                
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กิจกรรมที่ 7   
วันท่ี 7 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแพรทอง ศาลากลางจังหวดัพัทลุง นายชนม์ชนันท ์โต๊ะเจ๊ะ 

ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลงุ เขา้ร่วมประชุมกับหน่วยงานสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารของรัฐ เพื่อรายงานมาตรการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจงัหวัด
พัทลงุ เป็นประธาน  ส าหรับส านักงาน คปภ.จังหวัดพทัลุง ได้รายงานมาตรการด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชนด์้าน
การประกันภัย ซึง่จากการรายงานข้อมูลของบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตในพืน้ที่เบือ้งต้น    ไม่พบความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินรถยนต์ หรืออาคารบ้านเรือนแต่อย่างใด แต่ในส่วนของนาขา้วมพีื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ
ดังกลา่วประมาณ 1,580 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสยีหายของเกษตรอ าเภอและธนาคาร ธกส.จะ
ตรวจสอบการท าประกันภยัข้าวนาป ีและหากปรากฎวา่ เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าวนาป ีเกษตรกรจะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท จากการท าประกันภัยดงักลา่ว โดยทางเกษตรอ าเภอจะ
ด าเนินการตามขัน้ตอนและประสานงานธนาคาร ธกส. โดยขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสมาคมประกันวินาศภัย
จะตรวจสอบข้อมลูการขอเอาประกันภัยจากธนาคาร ธกส. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.2561/2562) 
และข้อมูลความเสยีหายตามแบบ กษ.02 เพื่อการประกันภัย เพื่อจ่ายคา่สินไหมทดแทนและโอนเงินเขา้บัญชี
เกษตรกรเงินฝาก ธ.ก.ส.ภายใน 15 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับข้อมูลครบถ้วน ส าหรับจังหวัดพัทลุงมพีื้นที่นาข้าวเอา
ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 59,339 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 82,000 ไร่ สง่ผลให้มีพื้นที่บางส่วนไมไ่ด้ขอเอา
ประกันภัย (ขอบคุณข้อมลูจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย)  
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กิจกรรมที่ 8   

วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช นายชนม์ชนนัท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
คปภ.จังหวดัพัทลุง รว่มกิจกรรม CSR ของส านักงาน คกภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมี ดร.สทุธิพล ทวีชัย
การ เลขาธิการ น าทีมผู้บรหิารพร้อมคณะรวมทั้งผูบ้รหิารจากภาคอตุสาหกรรมประกนัภัย ลงพื้นทีป่ระสบภัยพิบัติ
จ านวน 3 จุด มอบหมอ้หุงข้าว เครื่องอุปโภคบรโิภค จ านวน 600 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผูป้ระสบภยัที่
ได้รบัผลกระทบจากพายุปาบึกและยังรว่มกนัท ากิจกกรม big cleaning day ณ วดัรตัตนาราม (วัดบางบ่อ)       
อ.ปากพนงัจ.นครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมที่ 9   
    เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นานชนม์ชนันท์ โตะ๊เจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านกังาน คปภ.
จังหวดัพัทลุง พนักงาน ลกูจ้าง เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ.2562 และไดก้ล่าวต้อนรบับุคคลากรภาค
ธุรกิจประกันภัยประกนัชวีิตใินพ้ืนที่ผู้เข้าร่วมงานภายใตช้ื่องาน “รวมพลคนประกันและทีมงานเครือข่ายจังหวดั
พัทลุง ครั้งที ่2 “ โดยมนีายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ ์ผูว้่าราชการจังหวดัพัทลุง เปน็ประธานกลา่วเปิดงานและพบปะ
ผู้เข้ารว่มงาน กิจกรรมเป็นไปดว้ยความสนกุสนานและมกีารจับของรางวัลมอบให้ผู้เข้ารว่มงานด้วย ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 โรงแรมศวิารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง #คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกนัภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ # สายด่วน 
คปภ.1186 

         

        

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A0?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 10   

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และทีมงานภาคธุรกิจประกนัภัยในพื้นที่ ได้ร่วมออกบู๊ทจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจ า พ.ศ.2562 เพ่ือให้เด็กๆ และเยาวชนได้ร่วมสนุกสนาน ท ากิจกรรม เล่นของเล่นต่างๆ 
รวมทั้งได้ท าการประชาสัมพันธ์ส านักงาน คปภ.ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็กๆ เยาวชน ประชาชน ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน 
ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชกา รจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน และมีส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน เข้ าร่วมออกบู๊ทจัดกิจกรรมนิทรรศการมากมายๆ   
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดจวนผู้ว่าฯ และห้องปฏิบัติราชการของผู้ว่าฯ ให้ทุกคนได้เยี่ยมชนถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก และเดินเยี่ยมชมบู๊ทตา่งๆ ภายในงาน เยี่ยมชมบู๊ทกิจกรรมของส านกังาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และแจก
ของเล่น ของรางวัลให้เด็กๆ อีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอาหาร น้ าดื่ม ขนม และของเล่ นต่างๆ 
มากมายเพ่ือกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ครับ#คปภ .คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ 
สายด่วน คปภ. 1186     
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กิจกรรมที่ 11   

       วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุ ส านักงาน คปภ.จังหวดั
พัทลุง ร่วมสนบัสนนุน้ าดื่มและเครื่องดื่มสปอนเซอร์ ให้แก่กลุม่บิ๊กไบต์พัทลุง ทีท่ ากิจกรรมวันเด็กน ารถบิ๊กไบต ์  
มาให้บริการน้องๆ ขี่ชมเมอืงพัทลุงในวนัเด็กแห่งชาตทิี่ผ่านมาและขอขอบคุณ บมจ.วิริยะประกนัภัย สาขาพัทลุง 
ที่ร่วมสนับสนุนหมวกกนัน๊อคเด็ก 20 ใบ ผู้ใหญ่ 10 ใบ น้ าดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมและมอบให้จงัหวัดพัทลงุ เพื่อ
น าไปใช้ให้น้องๆ เยาวชนสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถบนท้องถนน เป็นการส่งเสริม สร้างจติรส านึกให้น้องๆ 
เยาวชน ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนและรณรงคก์ารขบัขีป่ลอดภัย สวมหมวกกันน็อคทกุครัง้ เพื่อลดความ
สูญเสีย และส่งเสริมการท าประกนัภัย พ.ร.บ. 100% #คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุม้ครองคุณ 
สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 12   

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
การมอบค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวของนางสาวพรปวีณ์ สารศรี ผู้ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์รถยนต์ 6 ล้อห้อง
เย็น ชนท้ายรถสองแถวโดยสารสายแม่ขรี-พัทลุงเมื่อเช้าวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เหตุเกิดที่ริมถนนเพชรเกษมฝั่ง
ขาขึ้นหาดใหญ่-พัทลุง ท้องที่บ้านไร่ลุ่ม หมู่ที่ 8 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย 
บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ติดตามและประสานงานเร่งรัดให้บริษัท 
วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เจรจาไกล่เกลี่ยและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางสาวพรปวีณ์ สารศรี ซึ่งปัจจุบัน
ไม่สามารถช่วยเหลือตังเองได้ โดยบริษัทได้ตกลงชดใช้เต็มวงเงินความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. 300,000 บาท 
ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล 4,000 บาท และประกันภัยภาคสมัครใจ 300,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 574,000 
บาท (หักค่ารักษาจ่ายโรงพยาบาล จ านวน 30,000 บาท เรียบร้อยแล้ว) และได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดในคดีนี้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,941,000 บาท โดยมีนายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ผอ.คปภ.จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 
รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง นายอ าเภอเมืองพัทลุง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และครอบครัวผู้ประสบภัยร่วม
เป็นสักขีพยานจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
พัทลุง นายอ าเภอเมืองพัทลุง หน.สนง.ปภ.จว.พัทลุง ผอ.คปภ.จว.พัทลุง ผู้แทนบริษัทประกันภัย ได้เข้าเยี่ยมอาการของ
นางสาวพรปวีณ์ สาระสี ซึ่งไม่สามารถข่วยเหลือตัวเองได้และยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุง โดยได้มอบ
สิ่งของและให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบเหตุและญาติพร้อมก าชับให้แพทย์ดูแลอาการ 
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กิจกรรมที่ 13   

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน.คปภ.จังหวัด
พัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้ช านาญงาน พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการ
ประกันภัย เป็นตัวแทนมอบพัดลม จ านวน 2 ตัว ให้แก่นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพัทลุง สนับสนุนกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ 
ท่ี 18 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง ส าหรับงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง จัดโดย
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ยินดีส่งเสริม 
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดพัทลุง และจะได้ประชาสัมพันธ์
การประกันภัยส าหรับผู้พิการในโอกาสต่อไป  # คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ               
#สายด่วน คปภ.1186           
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กิจกรรมที่ 14   

   วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จงัหวัด
พัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 
2562 ซึ่งมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ได้สนับสนุนกิจกรรมโดยการมอบพัดลม จ านวน 2 ตัว  ให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพัทลุงเพื่อใช้ในการจับสลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ณ สวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  # คปภ .คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ                        
# สายด่วน คปภ. 1186    
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กิจกรรมที่ 15   

วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับอนุมัติจากส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ 
ขวานอก ผูช้ านาญงาน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยส านักงานประชาสัมพันธ์พัทลุง  โครงการ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ สร้างการตระหนักร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ
เป็นการเพ่ิมช่องทางการใช้สื่อในการเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ให้
สามารถเข้าถึงและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้เห็นถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในยุคปัจจุบัน อาทิเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เพจต่างๆ รวมทั้ง  การ
สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่จึงมอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้เพ่ือจะได้น า
ความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  โ ค ร ง ก า ร  ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ข อ ง ส า นั ก ง า น  ค ป ภ . ต่ อ ไ ป  
#คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ#สายด่วน คปภ.1186 
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ประชาสัมพันธ์ 
ในกรณีที่มีประชาชน ผู้ท าประกันภัย หรือผู้ประสบภัย มีปัญหาเกี่ยวกับการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินตามสัญญาประกันภัย หรือมีปัญหาการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ค่าเสียหาย กับบริษัทประกันภัยท่านสามารถติดต่อ

ประสานงาน ปรกึษา ขอค าแนะน า หรือร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที ่

“ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง อาคารเลขที่ 330-330/1 ถนนมโนราห์ 

(สายบายบาส) หมู่ที่ 11 ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000” 

โทรศัพท์ 074 614 145 มือถือ 081-110-7009 

 

“โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” 
 

ด้วยความปราถนาด ี 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

จังหวัดพัทลุง 
 



public relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


