
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ ๒๕62 

กิจกรรมที่ 1   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าพบผู้จัดการ ศูนย์บริการและตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Ford สาขาพัทลุง บริษัท จ.วินิต 
พัทลุง จ ากัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด เกี่ยวกับราคารถยนต์ การประเมินมูลค่ารถยนต์          
ค่าเสื่อมสภาพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามกฎหมายต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดยนาย
ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ได้มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ร่วมจัดบู๊ทและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการประกันภัย รวมทั้งเชิญชวนน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมส่งผลงาน
ประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 ในงาน”นิทรรศการทางวิชาการและแนะแนว
การศึกษา “ โดยมีนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต      
อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08.30 น. นายชนม์ชนนัท์ โต๊ะเจะ๊ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง  พร้อมด้วยลูกจา้งฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตลิง่ชัน ต าบลบ้าน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อร่วมกิจกรรมกับ
จังหวดัพัทลุงตามโครงการหน่วยบ าบัดทุกข ์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มใหป้ระชาชนจังหวดัพัทลุง ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ ์2562  (โครงการจังหวดัเคลื่อนที่) และรว่มออกบู๊ทประชาสัมพนัธ ์แนะน าหน่วยงาน และใหข้้อมูล
ข่าวสารความรู้ด้านการประกันภัย รวมทั้งการบริการประชาชน เชน่ การรับเรื่องร้องเรียน การให้ค าปรกึษา 
ปัญหาด้านการประกนัภัย แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว โดยมนีายศิลปช์ัย รามณีย์ รองผู้วา่ราชการ
จังหวดัพัทลงุ เป็นประธาน มีหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหนว่ยงานภาครฐั เข้ารว่มกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 
และมกีารออกบู๊ทให้บรกิารประชาชนจากส่วนราชการและหนว่ยงานต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแประชาชน
ในพ้ืนที่ดว้ย “คปภ.คุม้ครองผู้ท าประกนัภัย ประกนัภัยคุ้มครองคุณ”  สายดว่น คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 4   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายชนม์ชนนัท์ โตะ๊เจะ๊ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวดัพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอไุรวรรณ ขวานอก พนกังานช านาญงาน พร้อมดว้ยลูกจ้างฯ ลงพื้นที่
เทศบาลต าบลบ้านพร้าวเพื่อร่วมประชาสัมพนัธแ์นะน าหนว่ยงาน อ านาจหน้าที ่ และขอ้มูลขา่วสาร รวมทั้ง
ความรู้ดา้นการประกันภัยแก่ประชาชนที่เขา้ชมการแสดงศิลปพื้นบ้านมโนราห ์ เทพศรัทธา และเป็นตัวแทน
ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานมอบอุปกรณ์ฉายภาพ (เครื่องฉายภาพพร้อมจอ) จ านวน 2 ชุด ใหแ้ก่มโนราห์
เทพศรัทธา ณ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  มโนราห์เทพศรัทธา เป็นกลุ่มศิลปนิในพื้นที่พัทลุงที่มี
ความรู้ความสามารถโดยหวัหน้าคณะส าเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และมีใจรักในการสืบทอดการแสดง
ศิลปะพ้ืนบ้าน ทัง้นี้ มโนราห์เทพศรทัธายงัได้น าความรู้ด้านการประกนัภัย ถ่ายทอดเปน็สื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่เผยแพรแ่ละรู้จกัแก่ประชาชน ประกอบดว้ยการประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคบั ภาคสมัครใจ การประกนั
ชีวิต และแนะน าองค์ คปภ. ผ่านการแสดงศิลปะพ้ืนบา้นในรูปแบบมโนราหด์ังกลา่วดว้ย 
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กิจกรรมที่ 5   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพ้ืนที่โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 
2562 มกีารบรรยายความรู้ด้านการประกันภัย อธิบายชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการยุวชน
ประกันภัยให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและ
ส่งผลงานประเภทเพลง คลิปสั้น เกี่ยวกับการประกันภัย เข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2562 โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ที่สนใจเข้ารับการอบรมดงักล่าว จ านวน 70 คน ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”สายด่วน คปภ. 
1186  
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กิจกรรมที่ 6   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก พนักงานช านาญงาน เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดัพัทลุง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนาย
ศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ทั้งนี้  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ก าชับและเน้นย้ าให้ประชาชนที่ใช้รถให้ความส าคัญและท า
ประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.ตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงเยียวยาชดเชยผู้ประสบภัยจากรถและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย 
ประกันภัยคุ้มครองคุณ” สายด่วน คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 7   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดโดยส านักงานจังหวัด
พัทลุง  โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ภายในงานมีการเดินขบวนของ
สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน และกิจกรรมต่างๆ มากมายมีสมาชิก
และประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้หารือร่วมกับนายนาวี หะยีดอ
เลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพ่ือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือให้ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้า
ร่วมประชุมพบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เพ่ือน าความรู้ด้านการประกันภัยประชาสัมพันธ์เชิงรุกแ ก่
ประชาชนและต่อยอดขยายผลสู่สหกรณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะได้ร่วม
บูรณาการการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต “คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”  
สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 8   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัด
ประชุมแกนน าอาสาสมคัรประกันภัยจังหวดัพัทลุง เพ่ือชี้แจงการด าเนินการตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย 
ประจ าปี 2562 พร้อมวางแผนการด าเนินงาน หารือ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  ส าหรับปี 2562 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง     
จะจัดอบรมตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจ าปี 2562 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม นี้  โดยมีเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมและรับสมัครเป็นอาสาสมัครประกันภัย จ านวน 60 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมและเป็น
อาสาสมัครประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ส านักงาน คปภ.จพัทลุง หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 074-614-145  หรือแจ้งความประสงค์พร้อมแจ้งรายชื่อได้ผ่านแกนน าอาสาสมัคร
ประกันภัยของแต่ละอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 9    

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จงัหวดัพัทลุง  โดย นายชนม์ชนนัท ์ โต๊ะเจะ๊ ผู้อ านวยการ  มอบเกียรติบตัรแก่
ผู้อ านวยการ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนปา่พะยอมพิทยาคม   ที่ได้รบัรางวัลในการส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการยุวชนประกนัภัย ประจ าปี 2561 โดยโรงเรียนได้สง่ผลงานเขา้รว่มแขง่ขนัทุกประเภท ไดร้ับ
รางวลัทุกประเภทในระดับจงัหวดัและระดบัภาค โดยไดร้ับเกียรตบิัตรโครงการฯ ของส านักงานฯ ซึ่งลงนามโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ี  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวดัพัทลุง ได้พบปะ 
นักเรียน ประชาสัมพนัธ ์ รณรงคด์้านการประกันภัย แนะน า เชิญชวนให้สมัครเขา้ร่วมโครงการ ในป ี 2562 
และได้รบัการตอ้นรบัอย่างดีจากผูบ้ริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 10     

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมตลาดนัด
วิชาการ เปิดบ้านวชิรธรรมสถิต ประจ าปี 2562 โดยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ความรู้ด้านการประกันภัย และเชิญชวนคณะครู นักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2562 ต่อไปด้วย ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง        
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กิจกรรมที่ 11   
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพ้ืนที่โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง จัดอบรมให้
ความรู้ด้านการประกันภัยแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562      มีการ
บรรยายความรู้ด้านการประกันภัย อธิบายชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการยุวชนประกันภัยให้แก่
นักเรียน ครู อาจารย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานประเภทเพลง 
คลิปสั้น เกี่ยวกับการประกันภัย เข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2562 โดยมีคณะครู 
อาจารย์ และนักเรียน ที่สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว จ านวน 78 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
“ค ป ภ . คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ท า ป ร ะ กั น ภั ย  ป ร ะ กั น ภั ย คุ้ ม ค ร อ ง คุ ณ ”ส า ย ด่ ว น  ค ป ภ . 1186    
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ประชาสัมพันธ์ 
ในกรณีที่มีประชาชน ผู้ท าประกันภัย หรือผู้ประสบภัย มีปัญหาเกี่ยวกับการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินตามสัญญาประกันภัย หรือมีปัญหาการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ค่าเสียหาย กับบริษัทประกันภัยท่านสามารถติดต่อ

ประสานงาน ปรกึษา ขอค าแนะน า หรือร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที ่

“ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง อาคารเลขที่ 330-330/1 ถนนมโนราห์ 

(สายบายบาส) หมู่ที่  11 ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

93000” 

โทรศัพท์ 074 614 145 มือถือ 081-110-7009 

 

“โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” 
ด้วยความปราถนาด ี 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

จังหวัดพัทลุง 
 

public relations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


