
 

 

 

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

กิจกรรมที่ 1  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เลาแก้ว 
นักวิชาการประกันภัย ร่วมมอบน  าดื่ม จ านวน 36 โหล (432 ขวด) ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผ่าน
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือสนับสนุนใช้ในกิจกกรม "หมอเมืองลุงชวนวิ่ง" ที่จะจัดขึ นในวั นที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมวิ่งใน
โครงการ "หมอเมืองลุง ชวนวิ่ง" จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา และนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก   
ทั งนี  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมสนับสนุนมอบน  าดื่ม จ านวน 420 ขวด เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
ณ ลานหน้าหอพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง 
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 กิจกรรมที่ 3     

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 
"มหัศจรรย์แห่งพัทลุง" มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งจัดโดย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง (พช.) โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก  ทั งนี  ภายในงานมีการออกร้านจ าหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง 
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงอีกด้วย ณ ฮอล์ล ชั น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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กิจกรรมที่ 4    

      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งจัดโดย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 500 คน  ทั งนี  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการ
ประกันภัย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ส านักงานฯ ให้ความรู้ด้านการประกันภัย แจกเอกสาร ให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการประกันภัย และมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบหมวกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
กองทุนประกันชีวิต จ านวน 20 ใบ ให้แก่ผู้จัดกิจกรรมเป็นเป็นของรางวัลในการท ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมในครั งนี  
ณ ห้องประชุมชั น 2 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 5    

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหนา้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ประสบภัยจากรถ กรณีอุบัติเหตุในพื นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
เวลาประมาณ 07.00 น. รถบรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 63-7187 กรุงเทพ ชนท้ายรถยนต์โดยสาร
หมายเลขทะเบียน 10-2091 พัทลุง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 19 ราย (รักษาตัวในโรงพยาบาลพัทลุง 
จ านวน 7 ราย และเสียชีวิต จ านวน 1 ราย รวมผู้ประสบภัยจากรถทั งสิ น 20 ราย เหตุเกิดบริเวณโค้งบ้านศาลา
เกษตรบนถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ นในท้องท่ี หมู่ที่ 3 ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแล และตรวจสอบสิทธิ์ที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัย 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว  นักวิชาการประกันภัย เดินทางไป
เยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์และตรวจสอบข้อมูลการท าประกันภัยเบื องต้นพบว่า รถหกล้อ
ทะเบียน 6- 7187 กทม. มีการท าประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ บมจ.วิริยะประกันภัย และรถยนต์โดยสารทะเบียน 10-2091 พัทลุง 
พบว่า มีการท าประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไว้กับ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ไม่
พบข้อมูลการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผลคดีในเบื องต้นพนักงานสอบสวน 

ทั งนี  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประสานงานแจ้งผู้จัดการสาขาพัทลุง บมจ.วิริยะประกันภัย        
ให้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและด าเนินการจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและเร่งรัด
ให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตภายใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ในส่วนของผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บให้บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองรับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ประสบภัย
ในการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริง
นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากผู้ประสบภัยได้รักษาตัวเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับผู้เสียชีวิต จ านวน 1 ราย ทายาทจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรวมค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัท จ านวน 300,000 บาท และค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ภาคสมัครใจจากบริษัทโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดจากการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จ านวน 
300,000 บาท ส่วนผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บทั ง 19 ราย จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่า
สินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สูงสุดรายละ 80,000 บาท และจะได้รับ
ความคุ้มครองสูงสุดจากการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รายละ 300,000 บาท และผู้ประสบภัยที่ต้องรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Admit) จะได้รับค่าชดเชยรายวันเพ่ิมเติม วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน รวมเป็นเงิน 
4,000 บาท 
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ทั งนี  หากทายาทผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยมีข้อสงสัยหรือตอ้งการค าปรึกษา สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ส านักงาน คปภ.จงัหวัดพัทลุง หมายเลข 074 614 145 หรือสายด่วน คปภ.1186 

 

 

 

 
                
 



 
 

 

กิจกรรมที่ 6    
 

   วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารด้านการประกันภั ย
รถยนต์ ประจ าปี 2561 ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทประกันภัย พนักงานด้านการจัดการการสินไหมทดแทนของ    
ทุกบริษัทประกันวนิาศภัย ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อรับทราบนโยบายการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การจัดการและการพิจารณาสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมต่อปร ะชาชน     
รวมทั งการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับแก่ประชาชน โดยมี    
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมคาวาลี่ คาซ่า รีสอร์ท 
อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรมที่ 7    
 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับชมรมราชนาวีพัทลุง และสมรมคนบอลพัทลุง โดยการ
สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน และเลี ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย ทั งนี  ได้
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเลือกใช้การประกันภัยให้แก่นักเรียน รวมทั ง  บุคลากรของโรงเรียนด้วยการประกันภัย
กลุ่มนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต ณ โรงเรียนวัดท่าควาย อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8  

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง เพ่ือรับนโยบายและเตรียมความพร้อมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและการขบัขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2562 และเสนอแผนงาน กิจกรรมการร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ โดยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมบูรณาการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประกันภัย
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยต่างๆ เน้นย  าให้รถทุกคันต้องจัดท า
ประกันภัย พ.ร.บ. 100% รวมทั งการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองหลังการเกิดเหตุด้านการประกันภัยเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
ผู้ว่าราชกาจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมออกบูธให้บริการประชาชนและ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน 
จังหวัดพัทลุง โดย มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีส่วนราชการมาออก
หน่วยบริการประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนในพื นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ณ โรงเรียน
บางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 10  

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว 
นักวิชาการประกันภัย น าเช็คเงินรางวลัมอบให้น้องๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในการส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 

 

        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
  โรงเรียนประภัสสรรังสติ 
   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
     โรงเรียนปญัญาวุธ 
        โรงเรียนชะรดัชนูปถัมภ์ 
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กิจกรรมที่ 10  
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