
 

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

กิจกรรมที่ 1    

วนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2561 ของอ าเภอป่าพะยอม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย รวมทั้งบทบาท หน้าที่
ของส านักงาน คปภ. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ท าประกันภัย พ.ร.บ. 100% เพ่ือเป็น
หลักประกันในยามประสบภัยจากรถและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีนายอ าเภอป่าพะยอม เป็นประธาน 
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. เสร็จจากการประชุมร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ       
ป่าพะยอม  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาควนขนุน รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ท ากับ
บริษัท ซึ่งมีสาขาในจังหวัดพัทลุง 2 สาขาได้แก่ สาขาเมืองพัทลุง และสาขาควนขนุน  โดยในแต่ละเดือน           
มีประชาชนสนใจท าประกนัชีวติและบริษัทสามารถออกกรมธรรม์จ านวนมาก ค่าเบี้ยประกันชวีิตที่ได้รับเฉลี่ยเดือน
ละ 3-6 ล้านบาท โดยมีนายเนรมิตร ลายทิพย์ ผู้จัดการภาคให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้ขอความร่ วมมือให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและก าชับเรื่องการก ากับดูแลตัวแทนในสังกัด ในการเสนอขาย การอธิบายแบบ
กรมธรรม์ และการคุ้มครองสิทธปิระโยชนข์องประชาชนตามกรมธรรม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบธุรกิจประกัน
ชีวิต ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 3 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวั ตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 ของอ าเภอศรีนครินทร์  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย รวมทั้ง
บทบาท หน้าที่ของส านักงาน คปภ. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ท าประกันภัย พ.ร.บ. 100% 
เพื่อเป็นหลักประกันในยามประสบภัยจากรถและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีนายอ าเภอศรีนครินทร์ เป็น
ประธาน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลงุ 
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กิจกรรมที่ 4    

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ คปภ.จังหวัดพัทลุง 
ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 
เป็นเหตุให้นางสาวกัญญามาศ บัวช่วย อายุ 19 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต ผลการไกล่เกลี่ย บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัยรถบรรทุก ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่
นางสาววิชชุพร สงขาว มารดาผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท    

“คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”  สายด่วน คปภ. 1186  
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง มอบหมายให้นางสาวพนดิา ชุมโชติ  ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าระดับอ าเภอ จังหวัดพัทลุง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ณ ร้อยทองรีสอร์ท โดยมี 
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน จัดโดย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง  พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย ให้ค าปรึกษา และบริการ
ประชาชน  ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนวัดประดู่หอม หมู่ที่ 9 ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
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กิจกรรมที่ 7  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้แทนผู้อ านวยการธนาคาร ธกส.จังหวัดพัทลุง และผู้แทน
ผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง มอบน้ าดื่มให้แก่ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง เพ่ือใช้ในกิจกรรมบริจาค
โลหิตในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2561 โดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน (Thaifa Phatthalung) และส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมบูรณาการจัดงาน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
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กิจกรรมที่ 8  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง  เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประมูลเลขสวยหมวด กฉ พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   
เข้าร่วมการจัดประมูลจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ าเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง  
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30-16.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย” ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งพนักงานธนาคาร ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง ประจ าปี 2561 ในการนี้ ส านักงานฯ 
ได้บรรยายถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่างๆ ของส านักงานฯ และความรู้เกีย่วกับการประกันภัย สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมวังมดแดง หนานมดแดงรีสอร์ท อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง   
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กิจกรรมที่ 10  

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง กล่าวต้อนรับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง คร้ังที่ 19"  ซึ่งจัดโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุง ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับอ าเภอเมืองพัทลุง และภาคธุรกิจประกันภัยใน
พื้นที่ บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม   มีการรับบริจาค
โลหิต โดยเหล่ากาชาดจงัหวัดพทัลุง การแห่ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 15 ทุน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและประชาชนได้รับทราบ โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทต่างๆ นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมงานและร่วม
บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

       

   

    

 

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 11  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนุกูล สวนขวัญ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. ภาคอาวุโส 
ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) และนางสาวพิกุล เซ่งซิ้ม  ผูช้ านาญงานอาวุโส  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ
ปฏิบัติของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
และทีมงานให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ท่านผู้อ านวยการภาคอาวโุส  ได้ก าชับให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท าก าหนดไว้ เพ่ือความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ ต้องถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด   
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้รับการประสานงานจากนายวรายุทธ์  ทองแก้ว อาสาสมัครประกันภัย เชิญเข้าร่วมพบปะ
ประชาชน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ          
พ.ศ.2535 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง    
ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปีของสหกรณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จังหวัดได้เชิญให้ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพบปะสมาชิกกองทุนฯ ต่างๆ เพ่ือน าความรู้
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบและตระหนักถึงการท าประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายต่อไป  
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กิจกรรมที่ 13  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง    
เป็นประธานมอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาววิชชุพร สงขาว มารดาของนางสาวกัญญามาศ บัวช่วย อายุ   
19 ปี ผู้ประสบภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์บรรทุก เป็นจ านวนเงิน 
1,000,000 บาท  โดยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  ได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบรษิัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) และผู้ร้อง รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้แทนบริษัทประกันภัย 
รวมทั้งคนขับรถบรรทุกได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินสินไหมทดแทน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 14 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ธนารักษ์พ้ืนที่พัทลุง ,อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ,ปภ.จังหวัด
พัทลุง ,ขนส่งจังหวัดพัทลุง, พมจ.พัทลุง , สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 15  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.  นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง เข้าตรวจเยี่ยมและตดิตามการเสนอขายประกันของธนาคาร พร้อมขอความร่วมมือให้ธนาคารปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการเสนอขายประกันภัย ประกันชีวิต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ สาขา
โฮมโปรจังหวัดพัทลุง  
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กิจกรรมที่ 16  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม
รับฟังการเสวนาในกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา        
มีตัวแทนจากบริษัทตา่งๆ เข้าร่วมฟังการเสวนากวา่ 500 คน  โดยนายนุกูล สวนขวัญ ผู้อ านวยการส านักงานภาค
อาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา 
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กิจกรรมที่ 17  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรม
พิจารณาตัดสินผลงานนักเรียน โรงเรียน สถานศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2561 โดยมีนางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทน สพม.เขต 12 และประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด
พัทลุง เป็นกรรมการ และนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 18  

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การ
ประกันภัยและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรรู้” ให้แก่กลุ่มแกนน าสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและเห็นว่าความรู้ดังกล่าวมีความส าคัญและเป็นความรู้ที่ประชาชนควรได้รับ 
ได้เชิญชวนให้ส านัก คปภ.จังหวัดพัทลุง ลงพ้ืนที่ในลักษณะดังกล่าวเพ่ือร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ องค์กร
ปกรองส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญ
ในการท าประกันภัย ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายของจังหวัดในการรณรงค์ให้
เจ้าของรถทุกคันท า พ.ร.บ. 100% ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 19  

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ร่วมกิจกรรม “ยามเช้าเล่าขาน สร้าง
สัมพนัธ์กับเจ้าเมืองลุง” โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง  ได้ร่วมสนับสนุนโรตีอร่อยๆ จากร้านตุ๊
โรตี มาบริการผู้เข้าร่วมภายในงานด้วย ณ ลานหน้าส านักงานสรรพากรจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 20  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กฉ จังหวัดพัทลุง มีนายกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ และประชาชนเข้าร่วมการ
ประมูลเป็นจ านวน โดยจะมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรวมทั้งสิ้น 301 หมายเลข ในวันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2561  ส าหรับวันนี้มีการประมูลเลขสวย จ านวน 134 หมายเลข ยอดเงินในการประมูลวันนี้รวม
ท้ังสิ้น 7,454,111 บาท  ณ โรงแรมชัยคณาธาณี 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 21  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย  ให้ความรู้ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แก่แกนน าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน 
จัดโดย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 22  

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์     
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างพร้อมเพรียง 
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