สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
จังหวัดพัทลุง
ประมวลภำพกิจกรรม ประจำเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕62
กิจกรรมที่ 1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เข้าพบผู้จัดการ ศูนย์บริการและตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Ford สาขาพัทลุง บริษัท จ.วินิต
พัทลุง จากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล รายละเอียด เกี่ยวกับราคารถยนต์ การประเมินมูลค่ารถยนต์
ค่าเสื่อมสภาพ และข้ อมูลที่เกี่ย วข้อง เพื่อ นาไปประกอบการพิ จารณาเรื่อ งร้องเรีย นให้เป็นไปด้ว ยความ
รอบคอบ ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามกฎหมายต่อไป

กิจกรรมที่ 2
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดยนาย
ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ ได้มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ร่วมจัดบู๊ทและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการประกันภัย รวมทั้งเชิญชวนน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมส่งผลงาน
ประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2562 ในงาน”นิทรรศการทางวิชาการและแนะแนว
การศึกษา “ โดยมีนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต
อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตลิง่ ชัน ตาบลบ้าน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดพัทลุงตามโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) และร่วมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ แนะนาหน่วยงาน และให้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ด้านการประกันภัย รวมทั้งการบริการประชาชน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การให้คาปรึกษา
ปัญหาด้านการประกันภัย แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีหวั หน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
และมีการออกบู๊ทให้บริการประชาชนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกแประชาชน
ในพื้นที่ดว้ ย “คปภ.คุม้ ครองผู้ทาประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” สายด่วน คปภ. 1186

กิจกรรมที่ 4
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก พนักงานชานาญงาน พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านพร้าวเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์แนะนาหน่วยงาน อานาจหน้าที่ และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ความรู้ดา้ นการประกันภัยแก่ประชาชนที่เข้าชมการแสดงศิลปพื้นบ้านมโนราห์ เทพศรัทธา และเป็นตัวแทน
ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานมอบอุปกรณ์ฉายภาพ (เครื่องฉายภาพพร้อมจอ) จานวน 2 ชุด ให้แก่มโนราห์
เทพศรัทธา ณ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง มโนราห์เทพศรัทธา เป็นกลุ่มศิลปินในพื้นที่พัทลุงที่มี
ความรู้ความสามารถโดยหัวหน้าคณะสาเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และมีใจรักในการสืบทอดการแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน ทัง้ นี้ มโนราห์เทพศรัทธายังได้นาความรู้ด้านการประกันภัย ถ่ายทอดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่เผยแพร่และรู้จกั แก่ประชาชน ประกอบด้วยการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ การประกัน
ชีวิต และแนะนาองค์ คปภ. ผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้านในรูปแบบมโนราห์ดังกล่าวด้วย

กิจกรรมที่ 5
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพื้นที่โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี
2562 มีการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัย อธิบายชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการยุวชน
ประกันภัยให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและ
ส่งผลงานประเภทเพลง คลิปสั้น เกี่ยวกับการประกันภัย เข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย
ประจาปี 2562 โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ที่สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว จานวน 70 คน ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม “คปภ.คุ้มครองผู้ทาประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ ”สายด่วน คปภ.
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กิจกรรมที่ 6
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน
คปภ. จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ ม อบหมายให้ น างสาวอุ ไรวรรณ ขวานอก พนัก งานช านาญงาน เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนาย
ศิ ล ป์ ชั ย รามณี ย์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พั ท ลุ ง เป็ น ประธาน ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน คปภ.จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กาชับและเน้นย้าให้ประชาชนที่ใช้รถให้ความสาคัญและทา
ประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงเยียวยาชดเชยผู้ประสบภัยจากรถและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย “คปภ.คุ้มครองผู้ทาประกันภัย
ประกันภัยคุ้มครองคุณ” สายด่วน คปภ. 1186

กิจกรรมที่ 7
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2562 ซึ่งจัดโดยสานักงานจังหวัด
พัทลุง โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ภายในงานมีการเดินขบวนของ
สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมต่างๆ มากมายมีสมาชิก
และประชาชนเข้าร่วมเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้หารือร่วมกับนายนาวี หะยีดอ
เลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือให้สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้า
ร่ว มประชุมพบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เพื่อนาความรู้ด้านการประกันภัยประชาสัมพันธ์เชิงรุกแ ก่
ประชาชนและต่อยอดขยายผลสู่สหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะได้ร่วม
บูรณาการการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต “คปภ.คุ้มครองผู้ทาประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ ”
สายด่วน คปภ.1186

กิจกรรมที่ 8
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัด
ประชุมแกนนาอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงการดาเนินการตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย
ประจาปี 2562 พร้อมวางแผนการดาเนินงาน หารือ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้การ
ดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป สาหรับปี 2562 สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง
จะจัดอบรมตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจาปี 2562 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม นี้ โดยมีเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมและรับสมัครเป็นอาสาสมัครประกันภัย จานวน 60 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมและเป็น
อาสาสมัครประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สานักงาน คปภ.จพัทลุง หมายเลข
โทรศัพท์ติด ต่อ 074-614-145 หรือแจ้งความประสงค์พร้อมแจ้งรายชื่อ ได้ผ่านแกนนาอาสาสมัค ร
ประกันภัยของแต่ละอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป สายด่วน คปภ.1186

กิจกรรมที่ 9
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ มอบเกียรติบตั รแก่
ผู้อานวยการ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ที่ได้รบั รางวัลในการส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2561 โดยโรงเรียนได้สง่ ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทุกประเภท ได้รับ
รางวัลทุกประเภทในระดับจังหวัดและระดับภาค โดยได้รับเกียรติบัตรโครงการฯ ของสานักงานฯ ซึ่งลงนามโดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ได้พบปะ
นักเรียน ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านการประกันภัย แนะนา เชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ในปี 2562
และได้รบั การต้อนรับอย่างดีจากผูบ้ ริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 10
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.จั งหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมตลาดนัด
วิชาการ เปิดบ้านวชิรธรรมสถิต ประจาปี 2562 โดยสานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความรู้ด้านการประกันภัย และเชิญชวนคณะครู นักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจาปี 2562 ต่อไปด้วย ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ตานาน อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 11
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัด พัทลุง พร้อมด้วยลูกจ้างฯ ลงพื้นที่โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง จัดอบรมให้
ความรู้ด้านการประกันภัยแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2562
มีการ
บรรยายความรู้ด้านการประกันภัย อธิบายชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการยุวชนประกันภัยให้แก่
นักเรียน ครู อาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานประเภทเพลง
คลิปสั้น เกี่ยวกับการประกันภัย เข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2562 โดยมีคณะครู
อาจารย์ และนักเรี ยน ที่สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว จานวน 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

ประชาสัมพันธ์
ในกรณีที่ มี ป ระชาชน ผู้ ท าประกั น ภัย หรือ ผู้ ประสบภั ย มี ปัญ หาเกี่ย วกั บการ
เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนหรื อ เงิ น ตามสั ญ ญาประกั น ภั ย หรื อ มี ปั ญ หาการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ค่าเสียหาย กับบริษัทประกันภัยท่านสามารถติดต่อ
ประสานงาน ปรึกษา ขอคาแนะนา หรือร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่

“สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง อาคารเลขที่ 330-330/1 ถนนมโนราห์
(สายบายบาส) หมู่ ท่ี 11 ต าบลต านาน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
93000”
โทรศัพท์ 074 614 145 มือถือ 081-110-7009

“โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”
ด้วยความปราถนาดี
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
จังหวัดพัทลุง
public relations

