
 

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

กิจกรรมที่ 1    

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน
พ้ืนที่อ าเภอตะโหมด เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 และขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันส ารวจประชาชนในพ้ืนที่           
ที่รับผิดชอบตรวจสอบการท าประกันภัยรถภาคบังคับและเชิญชวนให้มีการท าประกันภัย 100% เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่เจ้าของรถและผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอ      
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง     
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานรวมน้ าใจสู่กาชาดจังหวัดพัทลุง มอบตู้เย็นในนามคณะผู้บริหารการ
คลังประจ าจังหวัดพัทลุง จ านวน 1 เครื่อง ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3    
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด

พัทลุง และนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอป่าบอน เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การช าระภาษี และขอความ
ร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันส ารวจประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบการท า
ประกันภัยรถภาคบังคับและเชิญชวนให้มีการท าประกันภัยและช าระภาษี 100% เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายและเป็นหลักประกันแก่เจ้าของรถและผู้ประสบภัยจากรถทุกคน โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอ าเภอ
ป่าบอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 4  

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุ ง คณะกรรมการ
ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง เพ่ือวางแผนและหารือแนวทางในการร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่เปิดงานงาน
กาชาดจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับ
มอบหมายจากจังหวัดพัทลุง อยู่ร่วมในขบวนเล ให้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในพ้ืนที่ท าการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และหารือการจัดงาน        
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจ าปี 2561 การบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจ าปี 2561 โดยมี    
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต        
ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อ า เภอควนขนุน มีหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพ้ืนที่        
เข้าร่วมงานจ านวนมาก ในการนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ถือโอกาสประสานงานพูดคุยกับนายนัด      
อ่อนแก้ว ประธานศูนย์ฯ และศึกษาดูงานดงักล่าวเพื่อเตรยีมความพร้อมตอ้นรับการลงพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของคณะ
ท่านเลขาธิการ คปภ. ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัย และคณะในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ตามโครงการอบรม
ความรู้ประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2561 ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดเลือกศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
ส าหรับการศึกษาดูงานและรับฟังสภาพทั่วไปของเกษตรกรที่ท านาในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ระบบการประกันภัยเป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาให้เกษตรกรต่อไป 
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กิจกรรมที่ 6  

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และสิทธิ
ประโยชน์จากการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเกี่ยวกับ
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน    
ชะรัดชนูปถัมภ์ อ.กงหรา จ.พัทลง 
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กิจกรรมที่ 7  

วันทึ่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมโครงการพบปะผู้น าศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฏอน ครั้งที่ 8 และร่วม
มอบสิ่งของเพ่ือใช้ในการละศีลอด แก่อีหม่ามประจ ามัสยิดในพ้ืนที่อ าเภอตะโหมด โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ มัสยิด     
ควนอินโนโม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8  

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง น าทีมโดย น.ส.พนิดา ชุมโชติ 
ผู้ช านาญงาน ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด
พัทลุง พร้อมทีมงานภาคธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ส านักงานตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต อู่ซ่อม
รถยนต์ในพ้ืนที่พัทลุง เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์การท าประกันภัย ในพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 
2561  
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ประจ าเดือน
มิถุนายน 2561 และรายงานผลการด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัย พ.ร.บ. และการเร่งรัด
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุรถตู้คณะทีมงานล าไย ไหทองค า ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 ราย 
และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยให้ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ               
ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัดพัทลุง ชั้น 2  อ.เมือง จ.พัทลุง    
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กิจกรรมที่ 10  

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง พร้อมทีมงาน ได้รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี “ปากเหมืองเกมส์” ของโรงเรียน
ปากเหมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และมอบอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วยลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และ
ชุดกีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมใจสนับสนุนเพ่ือมอบแก่น้องๆ ใช้ในการออกก าลังกาย
เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด นอกจากการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้ว ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วม
ลงแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ระหว่างทีม VIP ป่าพะยอมกับทีมสมรมคนรักษ์สุขภาพ (ทีมรวมครู) และ
ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนยุวชนประกันภัยต่อไป ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากเหมือง         
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 11  

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 - 22.00 น.  ส านักงาน คปภ.พัทลุง ร่วมออกบู๊ท
ประชาสัมพันธ์การประกันภัย ในงานกาชาดประจ าปี ของดีเมืองลุง จังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561  โดยส านักงาน
ฯ ได้รับเกียรติจากนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แวะเยี่ยมชมบู๊ทส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.  นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ คปภ.จังหวัดพัทลุง 
และนายเนรมิตร ลายทิพย์ ประธาน Thaifa Phatthalung เข้าพบตัวแทนผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 434 เพ่ือประสานงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ           
ที่ทางสมาคมฯ ร่วมกับอ าเภอเมืองพัทลุง จะด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม
โรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 13 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ 
ของส านักงาน คปภ. การรณรงค์ให้ประชาชนให้ความส าคัญและเลือกการท าประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอ าเภอป่าบอน เป็นประธาน มีนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง และ      
นางพิชญะ เยาว์นุ่น ผจก.บจ.กลางคุ้มรองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
ณ ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอ าเภอป่าบอน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 14  

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมพบปะและบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการประกันภัย แนะน า บทบาท หน้าที่ 
ของส านักงาน คปภ. แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้เข้า
อบรมเป็นแกนน า อสม.ในพ้ืนที่ โดยมี นายวิโชค เหล็มหมาด ผจก.บมจ.วิริยะประกันภัย สาขาพัทลุง สนับสนุน
หมวกกันน๊อค น้ าดื่ม และนายสหัสวรรษ หนแูม่น ผจก.บมจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตรัง ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย และร่วมมอบหมวกกันน๊อคแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ วารี-สีดา โฮมสเตย์ จัดโดย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเฉลิม อ.กงหรา 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 15  

         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 09.00-12.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยบริการ
ประชาชนตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจ าเดือน มิถุนายน 
2561  โดยร่วมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ณ โรงเรียน
บ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรบต จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
และมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
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กิจกรรมที่ 16  

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และ
นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ได้เข้าตรวจ ติดตาม การเสนอขายประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร 
และขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งเสนอขายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดโดยเข้าตรวจติดตามธนาคาร     
ในพ้ืนที่อ าเภอป่าพะยอมอ าเภอควนขนุน และอ าเภอเมือง ประกอบด้วย 

1. ธนาคารกรุงไทยฯ 3 สาขา ได้แก่ สาขาเทสโก้โลตัสป่าพะยอม สาขาเทสโก้โลตัสพัทลุง และ 
สาขาควนขนุน 

2. ธนาคารออมสินฯ 2 สาขา ได้แก่ สาขาป่าพะยอม สาขาควนขนุน 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ 1 สาขา ได้แก่ สาขาเทสโก้โลตัสเมืองพัทลุง 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 สาขา ได้แก่ สาขาป่าพะยอม 
5. ธนาคารกรุงเทพ 1 สาขา ได้แก่ สาขาเทสโก้โลตัสพัทลุง 
6. ธนาคารไทยเครดิต 1 สาขา ได้แก่ สาขาพัทลุง 

จากการตรวจติดตามดังกล่าว โดยภาพรวมธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศฯ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อม
ก าชับให้ผู้จัดการสาขาให้ความส าคัญและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ท าประกันภัย ประกันชีวิต 
เพื่อบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตต่อไป 
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