
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม ๒๕62 
 

กิจกรรมที่ 1    “ส ำนักงำน คปภ.มุ่งมั่นให้บริกำร ด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มครองประชำชน” 
           วันนี้ 2 พฤษภำคม 2562 เวลำ 10.00 น.  นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นำยสิทธิพร พันธุ์คง  ผจก.บมจ.สินมั่นคงประกันภัย สำขำพัทลุง และนำยศิริวัฒก์  
สุขศรี ผู้แทน บมจ.ทิพยประกันภัย สำขำตรัง ลงพ้ืนที่ ณ ส ำนักสงฆ์แหลมตะเคียนทอง ต.ป่ำบอน อ.ป่ำบอน  
จ.พัทลุง เพ่ือชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัยและเยี่ยมให้ก ำลังใจนำยบรรรพต เกตวงค์ ผู้ขับขี่รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน กฉ 3517 พัทลุง ซึ่งประสบอุบัติเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 สถำนที่เกิดเหตุบริเวณโค้ง
ห้วยเสียด ถนนสำยบ้ำนใน-ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี เป็นเหตุให้นำงกัลยำ เกตวงค์ ภรรยำ และ น.ส.ปณิดำ    
เกตวงค์ บุตรสำว เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทั้ง 2 รำย จำกกำรตรวจสอบข้อมูลกำรท ำประกันภัยในเบื้องต้นพบว่ำ 
รถยนต์ทะเบียน กฉ 3517 พัทลุง ได้ท ำประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) กับบริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) ให้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรำยละ 300,000 บำท และประกันภัยภำคสมัครใจ ประเภท 1 กับ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุ้มครองส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.1,000,000 
บำท อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้โดยสำร รำยละ 200,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล รำยละ 200,000 บำท และ
ควำมเสียหำยต่อรถยนต์ จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 650,00 บำท นำยศิริวัฒน์ สุขศรี ผู้แทนบริษัท ทิพย
ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) แจงให้ทำยำทผู้เสียชีวิตทรำบว่ำ บริษัทตกลงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 รำยละ 300,000 บำท และนำยสิทธิพร พันธ์คง ผู้แทนบริษัท     
สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ตกลงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในส่วนของควำมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วน
บุคคล รำยละ 200,000 บำท และรถยนต์ที่ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกในเบื้องต้น จำกกำรตรวจสอบควำม
เสียหำยรถยนต์มีควำมเสียหำยเกินกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำรถยนต์ บริษัทตกลงชดใช้เต็มจ ำนวนเงินเอำ
ประกันภัย 650,000 บำท ให้แก่ผู้เอำประกันภัย ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทำยำทจัดเตรียมเอกสำรและยื่นให้บริษัท
ประกันภัยเพ่ือชดใช้ค่ำสินไหมดทแทนตำมกฎหมำยโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ จำกกำรตรวจสอบเพ่ิมเติมในเบื้องต้น 
พบว่ำ ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รำยมีกำรท ำบัตร ATM ไว้กับธนำคำร จ ำนวน 4 ใบและจำกกำรประสำนงำนพบว่ำ มี
บัตร ATM ที่มีควำมคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุไว้ ประกอบด้วยบัตร K-MAX PLUS DEBIT CARD กับบริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ส่วนอีก 3 ใบ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ และได้แจ้งให้ทำยำทติดต่อ
ธ น ำ ค ำ ร เ จ้ ำ ข อ ง บั ต ร เ พ่ื อ ด ำ เ นิ น ก ำ ร เ รี ย ก ร้ อ ง ค่ ำ สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย ต่ อ ไ ป  
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมำ ณ โอกำสนี้ # คปภ.คุ้มครองผู้ท ำ
ประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ # สำยด่วน คปภ.1186  
 
 
 
 
 

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


    
 

 
 

  
 



 
 

กิจกรรมที่ 2   

วันที่ 3 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง , นำงสำวอุไรวรรณ ขวำนอก พนักงำนช ำนำญงำน และนำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำร
ประกันภัย และทีมงำน เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำส  
มหำมงคล พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ์  บดินทรเทพยวรำงกูร และธ ำรงไว้ซึ่ งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของ
พระมหำกษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประเทศไทย  นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำ
มงคล พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เปน็พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ตั้งแต่รัชกำลที่ 1 – รัชกำลที่ 
9 พระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั มหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร ในโอกำสที่เสด็จพระรำช
ด ำเนิน ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พิธีพลีกรรมตักน้ ำศักดิ์สิทธิ์ จำกแหล่งน้ ำศักดิ์สิทธิ์ใน
จังหวัดพัทลุง 3 แหล่ง เพ่ือจัดท ำน้ ำอภิเษกประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 
10 รวมทั้งพระรำชกรณียกิจอื่น ๆ  โดยจังหวัดพัทลุงเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไปได้ร่วมลงนำมถวำยพระพร 
และเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำร ระหว่ำงวันที่ 1-31 พฤษภำคม 2562 ณ อำคำรหอประชุมจังหวัดพัทลุง พร้อม
กันนี้ จะมีจิตอำสำคอยอธิบำยให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรด้วย 

     
 

  
 

  



 
 

กิจกรรมที่ 3   

วันนี้ 7 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำรประกันภัย เข้ำเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ได้รับบำดเจ็บและ
พบปะทำยำทผู้เสียชีวิต ณ โรงพยำบำลพัทลุง กรณีอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 เวลำประมำณ 
01.20 น. ได้เกิดอุบัติเหตรุถยนต์กระบะ 4 ประตู หมำยเลขทะเบียน ขย 3335 สงขลำ เสียหลักลงร่องกลำง
ถนนชนต้นไม้เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหำยหนัก มีผู้โดยสำรและผู้ขับขี่รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้รับบำดเจ็บ รวม
ทั้งสิ้น 9 คน (บำดเจ็บสำหัส 2 คน) และเสียชีวิต 1 คน ดังนี้ ผู้เสียชีวิต จ ำนวน 1 รำย นำงไซนับ ดอฆอร์ อำยุ 
54 ปี ผู้โดยสำรในรถยนต์ ผู้บำดเจ็บ จ ำนวน 9 รำย ประกอบด้วย 

1. นำยอับดุลดอเดร์ หมะเยะ อำยุ 36 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์ (บำดเจบ็สำหัส) 
2. นำงสำวอัยมำน ดอฆอร์ อำยุ 23 ปี ผูโ้ดยสำร (บำดเจบ็สำหัส) 
3. นำงสำวยำอีมะ๊ ดอฆอร์ อำยุ 31 ปี ผูโ้ดยสำร (ออกจำก ร.พ.แลว้) 
4. เด็กชำยนัศรูลเลำะห์ หมะเยะ อำยุ 7 ปี ผู้โดยสำร 
5. เด็กชำยอัลดิลฟติร์ หมะเยะ อำยุ 3 ปี ผู้โดยสำร (ออกจำก ร.พ.แล้ว) 
6. นำงยำวำร ีลำบอูำป ีอำยุ 33 ปี ผู้โดยสำร 
7. นำงสำวยูวัยณนี์ ดอฆอร์ อำยุ 36 ปี ผูโ้ดยสำร 
8. นำยรอมลี ล่ำแมบำกอ อำย ุ34 ปี ผู้โดยสำร  
9. นำยลุกมำร ดอฆอร์ อำยุ 33 ปี ผู้โดยสำร (ออกจำก ร.พ.แล้ว)  

โดยผู้ประสบภัยทั้งหมดเป็นชำวอ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ จำกกำรสอบถำมผู้ประสบภัยเป็นเครือญำติกันและ
ก ำลังจะเดินทำงไปส่งนำงสำวอัยมำน ดอฆอร์ ไปปฏิบัติงำนเป็นครูอัตรำจ้ำงที่โรงเรียนอิสลำมด ำรงค์ธรรม     
ต.ท่ำแร้งออก อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี แต่มำเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดระหว่ำงกำรเดินทำงดังกล่ำว  
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บริษัทประกันภัย เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ 
ตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรประกันภัยเบื้องต้นพบว่ำ รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมำยเลขทะเบียน 3335 สงขลำ 
เป็นของนำยอับดุลกอเดร์ หมะเยะ ผู้ขับขี่ เป็นผู้ครอบครอง ได้มีกำรท ำประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
ไว้ 2 กรมธรรม์ ประกอบด้วย กรมธรรม์ฉบับที่ 1 ท ำไว้กับบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ตำม
กรมธรรม์เลขที่ NCMI9000961498 คุ้มครองวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 สิ้นสุด ควำมคุ้มครองวันที่ 9 
พฤษภำคม 2562 กรมธรรม์ฉบับที่ 2 ท ำไว้กับบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ตำมกรมธรรม์
เลขที่ 000-AC-0119-065173 คุ้มครองวันที่ 1 เมษำยน 2562 สิ้นสุดควำมคุ้มครองวันที่ 1 เมษำยน 
2563 และมีกำรท ำประกันภัยภำคสมัครใจ ประเภท 2 ไว้กับบริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ตำมกรมธรรม์เลขที่ 37-AV2-0000589-00000-2018-05 คุ้มครองวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 สิ้นสุด
วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยและเร่งรัดให้บริษัทประกันภัย
ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไป เหตุเกิดที่ถนนสำยเอเชีย ฝั่งขำขึ้นพัทลุง -
นครศรีธรรมรำช ใกล้สนำมชนโคบ้ำนหยีใน ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ส ำนักงำน คปภ.จ.พัทลุง  
ข อ แ ส ด ง ค ว ำ ม เ สี ย ใ จ กั บ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ม ำ  ณ  โ อ ก ำ ส นี้ ด้ ว ย ค รั บ 
#คปภ.คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ # สำยด่วน คปภ.1186 , สนง.คปภ.จ.พัทลุง      
074-614-145 
 

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


  
 

    
 

  
 

   
 

    
 



 
 
กิจกรรมที่ 4   

วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกำรอบรมโครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของผู้ประกอบกำร
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวดัพัทลุง ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมที่ 5   

วันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30-12.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนำงอมรรตัน ์เลำแก้ว นักวิชำกำรประกนัภัย ร่วมโครงกำรหนว่ยบ ำบดั
ทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562  โดยออกบู๊ทประชำสัมพันธ์และ
บริกำรประชำชนด้ำนกำรประกันภัย และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ข้อมูล รวมทั้งปัญหำด้ำนกำรประกันภัยแก่
ประชำชน โดย มีนำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน พร้อมหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมออกหนว่ยบรกิำรประชำชน ณ โรงเรียนบ้ำนควนประกอบ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรำ 
จ.พัทลุง 

 

  
 

   
 

 
 
 



 

กิจกรรมที่ 6   

วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 เวลำ 14.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรควำมเสียหำยของรถยนต์เนื่องจำกเสียหำยหนัก        
มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับรำคำค่ำซ่อมที่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง      
ได้ประสำนทุกฝ่ำยและขอควำมร่วมมือให้ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรซ่อมในพ้ืนที่ ให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่ำงๆ        
ที่เกี่ยวข้อง ได้ไกล่เกลี่ยหำข้อยุติระหว่ำงผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) กับ ผู้เอำประกันภัย (ประชำชน) 
แล้วเนื่องจำกปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำรถยนต์เสียหำยเกินกว่ำร้อยละ 70 ของมูลค่ำรถยนต์ ณ วันเกิดเหตุ       
เข้ำเงื่อนไขเสียหำยสิ้นเชิง ผู้เอำประกันภัยจึงตกลงขอรับทุนประกันภัย จ ำนวน 380,000 บำท  

 

 
 

 
 



 

กิจกรรมที่ 7   

วันที่ 22 พฤษภำคม 2562 เวลำ 14.00 - 17.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด
พัทลุง เพื่อรับทรำบข้อมูล สถิติกำรเกิดอุบตัิเหตทุำงถนน แนวทำงกำรแก้ไข กำรรณรงค์ลดอุบัติเหตุทำงถนนใน
พ้ืนที่ ตลอดจนมำตรกำรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังกำรเกิดเหตุ โดยมี นำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ ว่ำ
รำชกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน ณ ห้องประชุมอิรวดี  ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง   
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ได้กล่ำวถึงโครงกำร “ผู้ว่ำฯ ห่วงหัว” และขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนติดป้ำยและ
ร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้ำย สวมใส่หมวกกันน็อค 100% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 
ผู้ที่ฝ่ำฝืนจะถูกจับและปรับจริงทุกรำย 

   

 

 



 

กิจกรรมที่ 8   

วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ.ภำค9 (สงขลำ) นำย
ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จ.พัทลุง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด
โครงกำรอำสำสมัครประกันภัย ที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี 2561 (ระดับภำค) โดยมีอำสำสมัครประกันภัย
ดีเด่นของแต่ละจังหวัดภำยในสังกัด ส ำนักงำน คปภ.ภำค 9 (สงขลำ) ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ ปัตตำนี 
นรำธิวำส สงขลำ สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนำยนุกูล สวนขวัญ ผู้อ ำนวยกำร
ภำคอำวุโส ส ำนักงำน คปภ.ภำค 9 (สงขลำ) เป็นประธำนส ำหรับอำสำสมัครประกันภัย ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ชนะเลิศดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นำงสำวณรำกำญจน์ บุญนวล เป็นตัวแทนอำสำฯ ของจังหวัด
พัทลุง เข้ำร่วมประกวดแข่งขันระดับภำคประจ ำปีนี้ ผลกำรพิจำรณำตัดสินระดับภำค ได้แก่...   

1.รำงวัลชนะเลิศ ระดับภำค ได้แก่ นำยปรีชำ แดงหลี อำสำสมัครประกันภัย ส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
สงขลำ ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 10,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 

2.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ณรำกำญจน์ บุญนวล อำสำสมัครประกันภัย ส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 8,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร (ระดับจังหวัดได้รับเงินรำงวัล 
5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร) 

3.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นำยทศจักร ปัญญำนันท์ อำสำสมัครประกันภัย ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดตรัง ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร  ส ำหรับอำสำสมัครที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับภำค จะได้เป็นตัวแทนอำสำฯ ของภำค 9 (สงขลำ) เข้ำประกวดในระดับประเทศต่อไป 

    

    

 



 

กิจกรรมที่ 9   

วันที ่ 28 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30 น. ณ นำยชนม์ชนันท ์ โต๊ะเจะ๊ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนกังำน 
คปภ.จังหวดัพัทลุง พร้อมดว้ยหัวหนำ้ส่วนรำชกำร นำยอ ำเภอเมืองพัทลุง และแขกผู้มีเกียรต ิ เขำ้ร่วมพิธีเปิด
ช่องทำงบริกำรเลื่อนล้อต่อภำษี (Drive Thru For Tax) ตำมโครงกำรยกระดับกำรให้บรกิำรประชำชน ในกำร
ติดต่อช ำระและต่อภำษีรถยนต ์ รถจกัรยำนยนต์ ประจ ำปี ณ ส ำนกังำนขนส่งจงัหวัดพัทลุง โดยมนีำยกู้เกียรต ิ
วงศก์ระพันธุ์ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพัทลุง เป็นประธำน แลละนำยวสันต์ ยี่ตนั ขนส่งจังหวดัพัทลุง กล่ำวรำยงำน
และใหก้ำรต้อนรับชอ่งทำงดังกลำ่ว เปดิขึ้นเพ่ือให้บริกำรประชำชนที่ประสงคท์ีจ่ะช ำระหรือต่อภำษปีระจ ำปี 
สำมำรถใช้บรกิำรไดโ้ดยใช้เวลำในกำรใหบ้ริกำรไม่เกนิ 5 นำที โดยรถทุกคันต้องจดัท ำประกนัภัย พ.ร.บ. (ภำค
บังคับตำมกฎหมำย) หรือในกรณีทีร่ถมอีำยุกำรใช้งำนเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดต้องมีกำรตรวจสภำพถงึ
จะสำมำรถด ำเนินกำรต่อและช ำระภำษีได้ตำมกฎหมำย  

 

 

    



 

กิจกรรมที่ 10   

วันที่ 28 พฤษภำคม 2562 ส ำนักงำน คปภ.จังหวดัพัทลุง โดย นำยชนม์ชนนัท์ โต๊ะเจะ๊ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำน คปภ.จังหวดัพัทลุง เปน็ประธำนและร่วมบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกบักำรประกนัภัยในกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้ดำ้นกำรประกันภัยแก่นักเรียน ครู อำจำรย์ ในโรงเรียนตำมโครงกำรยวุชนประกนัภัย ประจ ำปี 2562 
ซึ่งได้รบัเกียรติจำกจำกสถำนีต ำรวจภูธรเมืองพัทลุง มอบหมำยให้ ร.ต.อ.สนัต์ชัย ศริิชุม บรรยำยเรื่องกำรขับขี่
ปลอดภัย เคำรพกฎหมำยและวินัยจรำจร ทั้งนี ้ ส ำนกังำน คปภ.จังหวัดพัทลงุ ได้รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้
นักเรียน คร ู อำจำรย์ ใหค้วำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรท ำประกนัภัย พ.ร.บ.และสวมหมวกนริภัยทุกครัง้ขณะขับขี่
หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ เพื่อสนับสนุนและสนองนโยบำยผูว้่ำรำชกำรจังหวดัพัทลุงตำมโครงกำร “ผู้ว่ำฯ 
ห่วงหัว” เพื่อให้ประชำชนชำวพัทลุง สวมหมวกนิรภยัและท ำประกันภัย 100% ณ โรงเรียนปัญญำวธุ         
ต.แพรกหำ อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 

    

  

   



   

 กิจกรรมที่ 11   

วันที่ 29 พฤษภำคม 2562 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย    
เชิงรุกสู่อ ำเภอตะโหมด ครั้งที่ 4 และประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้รถทุกคันท ำประกันภัย พ.ร.บ. กำรประกันภัย
รถยนต์ภำคสมัรใจ และกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ตำมกฎหมำยจำก
กำรประกันภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องด้ำนกำรประกันภัยและน ำ
ค ว ำ ม รู้ ไ ป ข ย ำ ย ผ ล ถ่ ำ ย ท อ ด สู่ ป ร ะ ช ำ ช น แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ใ น พ้ื น ที่ ต่ อ ไ ป 
กำรอบรมดังกล่ำวนำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผอ.คปภ.จ.พัทลุง บรรยำยในหัวข้อ “สนง.คปภ.กับกำรคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย” และได้รับควำมร่วมมือจำกผู้จัดกำร บจ.กลำงคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำตรัง บรรยำยหัวข้อ “พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 ” และ
นำงกิตติพร มะนอ ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ร่วมบูรณำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันตนและรับประกัน
ตนตำมมำตรำ 40 และมีอำสำสมัครประกันภัยในพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมและประชำสัมพันธ์บทบำทกำรเป็น
อำสำสมัครประกันภัย ภำรกิจ และเชิญชวนผู้เข้ำอบรมสมัครเป็นอำสำสมัครประกันภัยในปีหน้ำอีกด้วย  
ทั้งนี้ นอกจำกรถทุกคันต้องจัดให้มีกำรท ำประกันภัยแล้ว ส ำนักงำนฯ ได้ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำรต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกรำย ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ตำม"โครงกำรผู้ว่ำฯ ห่วงหัว" มีกลุ่มแกน
น ำ อสม.สังกัด รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง และ จนท.รพ.ตะโหมด เข้ำรับกำรอบรมรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 122 คน       
โดยมีนำยประจวบ รำมณีย์ สำธำรณสุขอ ำเภอตะโหมด เป็นประธำน ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลตะโหมด อ.ตะหมด จ.พัทลุง   

       

  



 

กิจกรรมที่ 12   
  วันที่ 29 พฤษภำคม 2562 เวลำ 10.30 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ให้สัมภำษณ์ผ่ำนโทรศัพท์ (phone in) เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเชิงรุกของส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
พัทลุง และกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย ในรำยกำร  #ที่นี่เมืองลุง # สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ควำมถี่ 98.00 MHz นำทีที่ 16.35 เป็นต้น
ไป  https://www.facebook.com/RadioThailandPhatthalung/videos/426180411538124/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBKVw05LIUhs6o9dyGW-0oOAwDoO-qmj24KSS9n1UM2toA0g2JIUIM9Ie4O-82h2GruR44D7kHiYXucKRB2oVjoT8j-iYGuAfn5qxisf6TnmcbZtv_e0UnNmJ_jqpO7L1jD7nVlrmbNgwD9RmnouyA6Iq4s_e2GAOGqCclTlVddv4yBunS_0ot9JYF_bC1m-tRPvYclrUDK3byx90pJSU4rvUG3oLOvxyzh9ddc8DkAhqtRsmWyhk6R3u7KbmyqhUemg771CdGHgQuYQr5jaNTkvGSyhZevFbvbJO4PnyxeB8zFC_iDfM9dlX6V6wJIhOFLHS8Akzp2DLhpAKfUDA6hrqV1t4qwbko&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/RadioThailandPhatthalung/videos/426180411538124/


 

กิจกรรมที่ 13   

วันที่ 30 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30 น. นำยบุญลภ ไชยหล่อ ประธำนกรรมกำรสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนคลองใหญ่ พร้อมด้วยอำสำสมัครประกันภัยจังหวัดพัทลุง นำยปรีดี  จันทร์แจ่ม  เข้ำพบนำยชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.จ.พัทลุง เพ่ือประสำนงำนเชิญชวนให้ส ำนักงำน คปภ.จ.พัทลุง  ลงพ้ืนที่
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่สมำชิกสหกรณ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกับด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสหกรณ์และสมำชิก โดยสหกรณ์ได้ก ำหนดจัดประชุมสมำชิก
เบื้องต้นในวันที่ 22-23 มิถุนำยน 2562 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองใหญ่ อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 
จำกกำรพูดคุยดังกล่ำวทรำบว่ำ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองใหญ่ มีเงินทุนหมุนกว่ำ 200 ล้ำน และมีสมำชิก
สหกรณ์มำกกว่ำ 300 คน มีกำรปล่อยกู้เงินให้แก่สมำชิกจึงมีควำมประสงค์ที่จะให้ส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
พัทลุง และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
เพื่อเป็นหลักประกนัควำมเสี่ยงในกำรอนุมัติเงินกู้แก่สมำชิกหำกเกิดเหตุที่ไม่คำดคิดกับสมำชิกที่ท ำกำรกู้เงินกับ
สหกรณ์ สำยด่วน คปภ.1186 

     

 



 

กิจกรรมที่ 14   

วันที่ 30 พฤษภำคม 2562 เวลำ 16.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ให้ค ำแนะน ำและปรึกษำข้อมูลรวมทั้งกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันภัยพร้อมประสำนงำนกับ
บริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ที่เกีย่วข้องเพ่ือเขำ้พบและเจรจำค่ำสินไหมทดแทนกับผู้ประสบภัย ทำยำทผู้ประสบภัย 
กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสำรรับส่งนักเรียนโรงเรียนดำรุสลำม อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง ถู กรถยนต์กระบะคู่กรณีไม่มี
กำรท ำประกันภัยเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 รำย บำดเจ็บ 11 รำย  ส ำนักงำนฯ ได้ประสำนงำนกับ 
พนักงำนสอบสวน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจนทุกฝ่ำยมีกำรเจรจำเสนอชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและสำมำรถ
เจรจำยุติข้อพิพำทได้ ณ ส ำนักงำน คปภ.จ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 

  

   

 



 

กิจกรรมที่ 15   

วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 นำยชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
ร่วมกับคณะของนำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบไปด้วย ท่ำน ปภ.จ.พัทลุง 
ผู้แทน พมจ.พัทลุง นำยอ ำเภอตะโหมด และคณะของกำชำดจังหวัดพัทลุง พร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเยี่ยม
เยียนให้ก ำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย ที่สำมีและบุตรสำว 2 คน เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุตกบ่อพักมูลสุกร  เมื่อวันที่ 
29 พฤษภำคม 2562 ณ พื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ในส่วนของส ำนักงำนฯ ได้พูดคุยให้ก ำลังใจและสอบถำม
เกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรประกันภัยกับภรรยำผู้เสียชีวิต เบื้องต้นผู้เสียชีวิตไม่มีกำรท ำประกันชีวิต แต่ได้
ตรวจสอบพบว่ำได้ท ำบัตร ATM กับธนำคำรกรุงไทย ซึ่งเป็นบัตรแบบมีประกันอุบัตเหตุ 2 ใบ ได้ชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์ กำรด ำเนินกำรเรียกร้องกำรส่งเอกสำรและประสำนงำนกับธนำคำรและบริษัทที่รับประกันเพ่ือขอให้
เร่งรัดกำรชดใช้เยียวยำแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป ณ วัดพรุนำยขำว  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
 

      

     

     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818230271879685&set=pcb.818318585204187&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9x1HyBCXAem9SDjjH3IhopxVJml0FE0evj7QJ8bbSeG_n8bXq3x-mAYeFpBb3EThoARbF5nwO_yhM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818230271879685&set=pcb.818318585204187&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9x1HyBCXAem9SDjjH3IhopxVJml0FE0evj7QJ8bbSeG_n8bXq3x-mAYeFpBb3EThoARbF5nwO_yhM


           

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


