
 

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

กิจกรรมที่ 1    

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ส านักงาน คปภ.จัหงวัดพัทลุง ร่วมออกบู๊ท
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและให้บริการประชาชนด้านการประกันภัย "โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือน มีนาคม 2561" โดยมีนางสาวดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วม  ณ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง   

      
 

    
 

 
 

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  

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คภป. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพัทลุง (คบจ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี          
นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3  

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 19.30-10.30น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say No To Form) กับจังหวัด  โดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 4  

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-16.00น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง  เข้าพบผู้จัดการ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทลุง และผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อตรวจเยี่ยม และก ากับ ดูแล การด าเนินการด้านการประกันภัยของสาขา โดยขอความร่วมมือสาขาและเน้นย้ า
ให้บริษัทด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับต่างๆ ที่ส านักงาน คปภ.ได้ก าหนดไว้ 
เช่น การรายงานข้อมูลต่างๆ กับรับแจ้งเหตุและออกหลักฐานแสดงความเสียหายการประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งก าชับการให้บริการประชาชน/ผู้เอาประกันภัย/ผู้เสียหายหรือ
ผู้ประสบภัย การเจรจาและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการเสนอขายประกันภัย ขอให้บริษัทด าเนินการ
ด้วยความเป็นมืออาชีพ ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ธุรกิจประกันต่อประชาชนในพ้ืนที่และโดยภาพรวม โดยได้รับการต้อนรับและความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดการสาขา/ผู้แทน พนักงานของบริษัทประกันภัยทั้งสองสาขา 
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง เข้าพบผู้จัดการ 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน),บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ประกันคุ้มภัย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม และก ากับ ดูแล การด าเนินการด้านการเกี่ยวกับประกันภัยของบริษัท 
โดยเน้นย้ าให้บริษัทด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งการให้บริการประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ประสบภัย 
ขอให้บริษัทด าเนินการด้วยความเป็นมืออาชีพ ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ธุรกิจประกันต่อประชาชนในพื้นที่และโดยภาพรวม 
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กิจกรรมที่ 6  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุงโดย นาย
ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เพ่ือเตรียมความพร้อมการรณรงค์
ลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561  ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  ได้ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดท าประกันภัย พ.ร.บ.  รถตามกฎหมาย 
การประกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพย์สินต่อไป ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 7  

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ และคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดพัทลุง (คบจ.) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
9,500 บาท ให้แก่กลุ่มศิลปินจิตรกรอาสา เพ่ือใช้เป็นค่าด าเนินการโครงการสร้าง Land mak Phatthalung 
โดยมีนางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดพัทลุง เป็นผู้มอบ และมีนายโชคชัย มาละมัย จิตรกรอาสา ผู้คิดโครงการ 
เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณรั้วบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8  

    วันนี้ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  โดยนายชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ ได้ออกตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัย/ประกันชีวิตของธนาคารในพ้ืนที่อ าเภอตะ
โหมด จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอิสลามฯ ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารกสิกรไทย ,และตรวจเยี่ยม บมจ.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต สาขาต าบลแม่ขรี และธนาคาร ในพ้ืนที่
อ าเภอเขาชัยสน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน   ทั้งนี้ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ก าชับและแจ้งให้ธนาคารถือปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและธนาคาร พ.ศ.2551 และ 
พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดปัญหา ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเสนอขายประกันของ
ธนาคารและสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อประชาชนต่อไป 
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กิจกรรมที่ 9    

  วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และนางกันต์ชิตา สังศิริ 
คลังจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารการคลัง (คบจ.) ประจ าจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จะได้น าข้อมูลผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวมาประกอบการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีการท า
ประกันภัย/ประกันชวีิต เป็นการเพิ่มจ านวนสถติิกรมธรรม์เบี้ยประกันภัย และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการประกันภัย
ในพ้ืนที่ต่อไป ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 10    

  วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ จัดประชุมชมรมประกันวินาศ
ภัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือเตรียมความพร้อมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์การ
ท าประกันภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2561 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมฯ การชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. ฯ เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานปัญหา 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีผู้จัดการสาขาบริษัทประกันวินาศภัย 
เจ้าของส านักงานตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ในพ้ืนที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุงถ.มโนราห์ ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 11    

   วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประเดือนมีนาคม 2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระ
พันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง                                      
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