
 

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

กิจกรรมที่ 1    

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน "วันดอกพะยอมบาน" ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2561 โดย มีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของอ าเภอป่าพะยอม  โดยน ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญของอ าเภอป่าพะยอมที่เรียกว่ากิจกรรม "กินเท่" 
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ภายในงานมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวดั ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด นายอ าเภอ
ป่าพะยอม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ณ ที่ว่า
การอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  
รับมอบสิ่งของ (น้ าดื่ม น้ าส้ม กาแฟ ขนม ผ้าเย็น และเครื่องดื่มต่างๆ) จากทีมงานภาคธุรกิจประกันภัย/ประกัน
ชีวิต ส านักงานตัวแทน/นายหน้าทุกแห่ง รวมทั้งทีมงานเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ร่วมสนับสนุน เพ่ือมอบ
ให้แก่จุดตรวจตา่งๆ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 
2561 โดย ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และทีมงานเครือข่าธุรกิจประกันภัย จะด าเนินการรวบรวมและน าไป
มอบแก่เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ จุดบริการร่วมในพื้นที่ในวันที่ 12 เมษายน 2561  
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กิจกรรมที่ 3  

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง   
ได้เข้าร่วมจัดรายการวิทยุในช่วงรายการสบายใจไทยแลนด์ 4.0 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
FM.98 MHz Radio Thailand Phatthalung เพื่อประชาสัมพันธ์บาบาท หน้าที่ และกิจกรรมการรณรงค์รณรงค์
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท าประกันภัย พ.ร.บ. การประกันภัยไมโคร
อินชัวรันส์ การประกันภัย 100 การประกันภัย 222 และประกันภัย 10 บาท โดยมีนางสาวเหมวดี เกตุตะพันธุ์ 
ผู้อ านวยการสถานี  ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินรายการด้วยตัวเอง และให้ความส าคัญกับการประกันภัย  รวมทั้งยินดี 
ให้ความร่วมมือกับส านักงาน คปภ.  ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวดีๆ ด้านการประกันภัยให้ประชาชนได้รับทราบและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อด้วยช่วงสายๆ ได้ร่วมจัดรายการสดทางสถานีวิทยุควนขนุนซิตี้เรดิโอ คลื่นความถี่ 
99.75MHz โดยมีนางสาวณรากาญจน์ บุญนวล หรือดีเจสาวล าป า อาสาสมัครประกันภัย เป็นผู้ด าเนินรายการ 
และนายพงศ์ไพโรจณ์ ฆังคะรัตน์ อาสาสมัครประกันภัย ร่วมจัดรายการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ดีๆ ของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง รวมทั้งรณรงค์การท าประกันภัยในพื้นที่ด้วย  
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กิจกรรมที่ 4  

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง และผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน     
ในจังหวัดพัทลุง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ   
วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมวังโนรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. - 09.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  จัดรายการวิทยุรณรงค์การท าประกันภัยก่อนเดินทาง และการขับขี่ปลอดภัยลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีวิทยุสมาคมกฬีาจังหวดัพัทลุง โดยมีนายพงศ์ไพโรจณ์  ฆังคะรัตน์
อาสาสมัครประกันภัย ร่วมจัดรายการ ขอบคุณสถานีวิทยุ น้องๆ ที่คอยก ากับสถานีที่ให้ความอนุเคราะห์   “ขับขี่
ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” 
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กิจกรรมที่ 6  

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับชมรมประกัน
วินาศภัยจังหวัดพัทลุง ชมรมประกันชีวติจังหวดัพัทลุง และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด
พัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การประกันภัย 100 และประกันภัย 200 เทศกาลสงกรานต์สุขใจ ไมโครอิน      
ชัวรันส์  โดยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนท าประกันภัยอุบัติเหตุก่อนเดินทาง การรับสิทธิตามโครงการ
ประกันภัย 10 บาท การใช้สิทธิลงทะเบียนประกันภัยอุบัติเหตุฟรีจาก บจ.ทีคิวเอ็มฯ โดยส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง จะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุง 
ภายในบูธ คปภ.มีการบริการน้ าดื่มฟรี !!! ให้ค าปรึกษาและมอบของสมนาคุณแก่ผู้ท าประกันภัยและประชาชน
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และมีการตรวจเข้มผู้ขับขี่ สภาพรถโดยส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง และจากการ
ตรวจสอบของส านักงานฯ พบว่า รถโดยสารสาธารณะทั้งรถบัสและรถตู้ที่ให้บริการประชาชนมีการท าประกัน
รถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. และภาคสมัครใจทุกคัน ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง           
“เดินทางอุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ” สายด่วน คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 7  

วันที่ 9 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวารอยัล อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันภัย สู่ผู้น าท้องถิ่นและเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561” 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้นเพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง เป็นเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยง 
และร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างจิตส านึก ตระหนักถึงการ
ขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมให้รถทุกคันต้องท าประกันภัย ช าระภาษี มีใบอนุญาตขับขี่ และสวมหมวกกันน็อค 
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้เจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมาย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  
โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้แก่ บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สมาชิก
สหกรณ์ แกนน ากลุ่มอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ พนักงานบริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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กิจกรรมที่ 8  

วันที ่10 เมษายน 2561  นายชนม์ชนนัท์ โตะ๊เจ๊ะ  ผูอ้ านวยการ ส านกังาน คปภ.จังหวดัพัทลุง ปฏิบตัิงาน
ร่วมกับคณะ คบจ.พัทลุง ดังนี้  
            เวลา 08.00 น. ร่วมกับคณะ คบจ.พัทลุง น านายยุทธนา หยิมการุณ  หวัหน้าคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและคณะ เข้าพบนายกู้เกียรต ิวงศ์กระพันธุ ์ผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง เนื่องในโอกาสมาปฏบิตัิ
ภารกิจตรวจราชการที่จังหวดัพัทลุง 
            เวลา 09.00 น.- 13.00 น. ร่วมประชุมรายงานผลการปฏบิัตงิานของส านักงาน คปภ.จังหวดัพัทลุง 
ต่อหวัหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงัและคณะ 
            เวลา 13.30 น. ลงพ้ืนที่โรงงานผลิตหมอนยางพารา โนราลาเท็ก อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
            เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมธนาคารในพื้นที่อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลงุ  
            เวลา 19.30 น. ร่วมกับคณะ คบจ.ส่งผูต้รวจราชการฯ และคณะที่สนามบินหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังวัดพัทลุง  ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 
เวลา 08.00 น. ร่วมอวยพรท่านผูว้่าราชการจังหวดัพัทลุง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าป ี2561  

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง 
          เวลา 09.00 น. ให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อมูล ปัญหาข้อพิพาทดา้นการประกันภัยแก่ผู้มาตดิต่อที่
ส านักงานฯ  

เวลา 10.00 น. ร่วมประชมุรับมอบนโยบายและเปิดศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต ์ประจ าปี 2561 ผ่านระบบ vdo conference ณ หัองประชมุโนรา ศาลากลางจงัหวัดพัทลุง 

เวลา 13.30 น. ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมชดุที ่3 ตามค าสั่งจังหวดัพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ 
ร่วมรณรงค์และลดอุบตัิเหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ าป ี2561 ที่ อ.บางแกว้ อ.ปากพะยูน และ  
อ.ป่าบอน ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของและให้ก าลงัใจผู้ปฏิบตัิหน้าที่ประจ าจดุตรวจ จ านวน 6 จุด  

เวลา 16.30 น. น าเจา้หน้าที่ในสังกดั ชมรมฯ สมาคมฯ และภาคธรุกิจประกนัภัยในพื้นที่ ร่วมพธิีเปดิ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดัพัทลุง และร่วมสนบัสนนุมอบสิง่ของน้ าดืม่แก่จุดตรวจผ่านผูว้่า
ราชการจังหวดัพัทลุง 

เวลา 17.30 น. ร่วมกับทา่นผู้ว่าราชการจังหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวัด และคณะ ตรวจเยี่ยม พบปะ 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อบจ.พัทลุง พรอ้ม
มอบน้ าดืม่ ขนม และประชาสัมพันธก์ารประกันภัยแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ าป ี2561  
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กิจกรรมที่ 10  

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 12.00 -17.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย       
นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. และทีมงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสมาคม Thaifa 
Phatthalung โดยนายเนรมิตร ลายทิพย์ และกรรมการสมาคมฯ ,ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง โดย 
นางสาวพราวทัศน์ ยงจินดารัตน์ , นายเอกชาติ ด้วงชาย และสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือน าสิ่งของที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในพ้ืนที่ ประกอบด้วย น้ าดื่ม จ านวน 1,500 ขวด ขนมปัง 
ชา กาแฟ  ผ้าเย็น ลูกอม น้ าส้ม เป็นต้น มอบให้แก่จุดตรวจ/ด่านตรวจ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด อ าเภอกงหรา อ าเภอควนขนุน 
จ านวน  12 จุด  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง  ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเครือข่าย พร้อมรณรงค์ให้ในพ้ืนที่ตระหนักและให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการท าประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. เพ่ือเป็นหลักประกันในการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อ
ประชาชนประสบอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย   # คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัย
คุ้มครองคุณ # สายด่วน คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 11  

วันที่ 12-18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง     
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 เพ่ือสรุปติดตามและรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่พร้อมแนว
ทางการป้องกัน และให้ข้อมูลด้านการประกันภัย โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน มีนายวันชัย จันทร์พร ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง โดย วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นการประชุมปิดศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ของจังหวัดพัทลุง ส าหรับจังหวัดพัทลุง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงวันที่ 11-
17 เมษายน 2561 เกิดเหตุรวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 51 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน  ณ ห้องประชุมโนราห์ 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  # คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ # สายด่วน คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 17 เมษายน 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการ ออกรายการทางสถานวีิทยุพัทลุงซติีเ้รดโิอ คลื่นความถี่ 99.75 MHz. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การท า
ประกันภัย และชี้แจงสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย งานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับทราบรวมทั้งผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วตามกฎหมาย เสร็จจากรายการ
วิทยุได้แวะเยี่ยมและมอบของสนับสนุนจุดตรวจหน้าสถานีต ารวจภูธรควนขนุน เพ่ือให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ส าหรับจังหวัดพัทลุงช่วงเทศกาลสงกรานต์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ในการนี้
ส านักงานฯ ได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ร่วมกันรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้กันอย่างเต็มที่   
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กิจกรรมที่ 13  

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง  ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “การประกวดหนุ่มเมืองลุง สาวเสกัก และงานประกาศเป็น
เจ้าภาพการเก็บตัวและตัดสิน World Miss Tourism Ambasdor 2018 ที่จะจัดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  มีรองผู้ว่าราชการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 14  

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนายคเณศวร์  คงจัง ผู้จัดการบริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทลุง  
เข้าเยี่ยมเด็กชายจิรพัฒน์ ประพฤติชอบ อายุ 1 ขวบ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ าตกข้างทาง  
ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน     
โดยเด็กชายจิรพัฒน์ฯ อาการสาหัส พักรักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพัทลุง ปัจจุบันอาการดีขึ้นตามล าดับและ
พ้นขีดอันตรายแล้ว โดยได้พูดคุยกับมารดาและมอบกระเช้าของขวัญให้ก าลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย 
ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย ซึ่งรถยนต์คันเกิดเหตุมีการท า
ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาท และภาคสมัครใจ คุ้มครอง         
ค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร ตามเอกสารแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สูงสุด 50,000 บาท เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ประสบภัยว่าจะได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและไม่ต้ องส ารองจ่าย    
โดยยื่นเอกสารมอบอ านาจให้โรงพยาบาล ท าการเบิกกับบริษัทโดยตรง และบริษัท ประกันคุ้มภัยฯ ได้รับรองค่า
รักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วภายในวงเงินความคุ้มครองที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย 
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กิจกรรมที่ 15  

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดพัทลุง รว่มออกบูธประชาสัมพนัธ์รณรงค์ความรูด้้านการประกนัภัย 
ให้บริการรบัเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา ปญัหาดา้นประกันภัย บริการรับท า พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถฯ 
โดยบริษัท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จ ากดั สาขาพัทลุง และร่วมกับคณะผู้บรหิารการคลังจังหวดัพัทลุง  
ในโครงการหน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารงุสุข สร้างรอยย้ิมใหป้ระชาชน ประจ าเดือน เมษายน 2561 โดยมีนายกู้เกียรต ิ
วงศก์ระพันธุ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัพัทลุง เป็นประธาน พร้อมดว้ยนายวนัชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจงัหวัด และ
หัวหน้าสว่นราชการต่างๆ ประชาชนในพื้นทีเ่ข้าร่วมเปน็จ านวนมาก ณ วดัลานช้าง อ.เขาชัยสน 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 16  

วันที่ 25 เมษายน 2561  นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
และทีมงาน ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันตามโครงการอาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจ าปี 2561 ให้แก่
ประชาชนผู้สนใจ และแกนน าจากเครือข่ายอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีศักยภาพจากทุกอ าเภอในพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายจาก   ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในการช่วยขยายผลและ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการรณรงค์และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท าประกันภัย โดยเฉพาะความรู้
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูล ประสานงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่  การอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจ านวนมาก  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่มี
คุณสมบัติตามประกาศฯ สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครประกันภัยของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จ านวน  74 
คน ซึ่งส านักงานฯ จะได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการและเสนอรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจ าปี 2561 ต่อไป ในการนี้ ส านักงานฯ ได้ให้นายพงศ์ไพโรจณ์  ฆังคะรัตน์ 
อาสาสมัครประกันภัยเก่า แชร์ประสบการณ์ กิจกรรมและประโยชน์ที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครประกันภัย        
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจและยินดีเป็นเครือข่ายภาคประชาชนท างานเป็นอาสาฯ ช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีปัญหาด้านการประกันภัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม           
ตามกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง 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 17  

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายวิโชค เหล็มหมาด ผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทลุง 
ลงพ้ืนที่เป็นพยานมอบเช็คค่าสินไหมทดแทน จ านวน 686,447 บาท ของบริษัท วิริยะประกันภัยฯ ให้แก่     
นางดวงสมร โยกทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ าตก หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และนางวรางกูร พุทธิมา 
มารดาผู้เสียชีวิต พร้อมอธิบายชี้แจงสิทธิประโยชน์ดา้นการประกันภัย กรณี อบุัติเหตุเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 
รถทัวร์โดยสารชนกับรถยนต์กระบะ เหตุเกิดที่อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยคดียังอยู่
ระหว่างการด าเนินการของพนักงานสอบสวน โดยในส่วนของบริษัท วิริยะประกันภัยฯ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลักส ารองจ่าย รายละ 300,000 บาท เนื่องจากรถทั้งสองคันมีประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ทั้งสองคันและ
จ่ายตามเอกสารแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้โดยสารเสียชีวิต รายละ 50,000 บาท เป็นค่าสินไหมทดแทน      
ที่บริษัทจ่ายรายละ 350,000 บาท (ยอดจ่ายจริงข้างต้นหักค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต)   
ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประสานงานกับส านักงาน คปภ.จังหวัดกระบี่ เพ่ือร่วมช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ประสบภัยและประสานงานติดตามเรื่องผลคดีประกอบการพิจารณาให้ความเป็นธรรมและเร่งรัดการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนแก่ทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเร็วต่อไป   

                

             

                                    

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

