
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 
กิจกรรมที่ 1 

วันที่  6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดพัทลุง (คปภ.) โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมาย
ให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้ช านาญงานอาวุโส  ลงพื้นที่โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประเภทเพลงเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี พ.ศ. 2562 และได้ประชาสัมพันธ์โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจ าปี    
พ.ศ. 2563 รวมทั้งการรณรงค์การท าประกันภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน และการสวมใส่หมวกกันน็อค ให้กับนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบโดยมี ดร.นันทรัตน์  ไพรัตน์  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ให้การต้อนรับ
และร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์อ าเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง 

 

  
 

  
 

           
 
 

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 2 

   วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
ได้รับมอบหมายจากนางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวต้อนรับ
และเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหารตัวแทน
ประกันชีวิตจาก 8 บริษัทประกันชีวิต จ านวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอังสนา เกตุเวช อุปนายกฝ่ายภูมิภาค สมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ส่วนกลางและคณะเข้าร่วมประชุมและชี้แจงประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ และกิจกรรมเพื่อสังคม การขับเคลื่อนผลักดันงานของสมาคมฯ ตลอดจนการร่วม
กิจกรรมและบูรณาการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับส านักงาน คปภ.  

การประชุมในวันนี้ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดตั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และได้เลือกคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินจังหวัดพัทลุง ในฐานะจังหวัดพี่เลี้ยงในการจัดตั้งได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุม พื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมฯ การวางแผนการปฏิบัติงาน การรับสมัครสมาชิก และการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับส านักงาน คปภ.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านการประกันชีวิตในพื้นที่
ให้ ที่สามารถจัดตั้งได้ส าเร็จและขอเป็นก าลังใจให้คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ทุกๆ ท่านจากทุกๆ บริษัทที่ให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นต่อประชาชน  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ
ที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีความร่วมมือจนการประชุมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์
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กิจกรรมที่ 3 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง   
ลงพื้นที่โรงเรียนประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมือง จ. พัทลุง โดยมีนายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประภัสสรรังสิต ให้การต้อนรับ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริเวณแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นเหตุให้มี
นักเรียนเสียชีวิตจ านวน 2 ราย ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ เสียชีวิต            
มา  ณ โอกาสนี ้ # สายด่วน คปภ. 1186 
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กิจกรรมที่ 4 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
พร้อมทีมงาน และตัวแทนชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง เข้าพบนางมาลี แก้วละเอียด ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรี
พัทลุง เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน และร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนักเรียนของ
โรงเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับการด าเนินการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม
กฎหมาย และหารือร่วมกับโรงเรียนในการหาแนวทางรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย ท าประกันภัย 100% 
และสวม ใส่หมวกกันน็ อค  ณ  ห้ องป ฏิบั ติ ราชการผู้ อ านวยการโรงเรียนสตรีพั ทลุ ง อ .เมื อ ง จ .พั ทลุ ง 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ 

# คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ 
#  สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 5 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญจากโรงเรียนดารุสสลาม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ให้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ    
ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2562 และพบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2563 ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ให้เกียรติเชิญ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด พัทลุง มอบเกียรติ
บัตรแก่น้องๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดหนูน้อยประเภทต่างๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเป็นขวัญและก าลังใจแก่
น้องๆ อีกด้วย 

# คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ 

#สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 6 

วันที่  11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง 
คลื่นความถี่  95.75 MHZ. เพื่อประชาสัมพันธ์พูดคุยผ่านรายการดังกล่าว ซึ่งส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง             
ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งจะมีผลตั้งวันที่ 1 เมษายน 2563 รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนขับขี่
ปลอดภัย ท าประกันภัย สวมหมวกกันน็อค และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันภัยไวรัสโคโน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 
(covid-19) เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับ 
ผอ.สถานีวิทยุ อสมท. เกี่ยวกับการบูรณาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ในอนาคตต่อไปด้วย ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดพัทลุง มา ณ โอกาสนี ้

# คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ 
# สายด่วน คปภ.1186 
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กิจกรรมที่ 7 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดพัทลุง (คปภ.) มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส  เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์
ทางไกล (Vedeo Conference ) โดยมีคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วม
ประชุมมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ที่ประชุมมีการรายงานให้ทราบสรุปผล
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ , มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 เรื่องสรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนสรุปผลการด าเนินการป้องกันได้ทั้งประเทศ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 , แผนบูรณาการป้องกันและลดประเทศทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 
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และพิจารณานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุม
โนราห์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

 

   
 

   
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมที่ 8 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดพัทลุง (คปภ.) โดย นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยและการขอตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยแก่ครอบครัว จ.ส.อ.บุญจรัล สงทิพย์ ผบ.
หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ศรีสาคร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ถูกดัก
ซุ่มและถล่มยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และร่วมเป็นสักขีพยานการ
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จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 
235,000.-บาท ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ณ วัดสมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมที่ 9 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องจากสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย ผู้เสียหาย 2 ราย บริษัท
ประกันภัยที่ต้องรับผิดร่วมตามสัญญาประกันภัย 4 บริษัท ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่พิพาททั้ง 6 ฝ่าย ตกลงกันได้ด้วยดี

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


และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายภายใต้หลักการ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย รวมค่าสินไหมทดแทนที่ 7 แสนกว่าบาท ท่านใดมี
ปัญหาด้านการประกันภัย ติดต่อปรึกษา ขอค าแนะน าได้ที่ ส านักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้าน 

 

# คปภ.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม คุ้มครองประชาชน 
# สายด่วน คปภ.1186 

 

     
 

     
 

     
 

 
กิจกรรมที่ 10 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมบูรณาการโครงการท าประกันภัยอย่างไรให้มี

ประโยชน์ โดยได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีนครินทร์ (กศน.) จังหวัด
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พัทลุง เชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ กฎหมายที่เกี่ ยวข้องด้านการ

ประกันภัย โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ 

ส านักงาน คปภ.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย , การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ , การใช้สิทธิ

ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์การแก้ไขเพิ่มความ

คุ้มครองตามกรมธรรม์ พ.ร.บ.และประกันภัยรถยนต์ , ประชาสัมพันธ์การประกันภัย COVID-19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

อบรมได้รับทราบ โดยมีนายสหัสวรรษ หนูเม่น ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด (สาขาตรัง) 

ร่วมบรรยายหัวข้อ การชดใช้ค่าเสียหายและเงื่อนไขการจ่ายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 , 

รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค ให้แก่ประชาชนกลุ่มแกนน าในพื้นที่อ าเภอศรีนครินทร์ ประมาณ 50 คน ณ อาคาร

หอประชุมอ าเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตัวตามาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาบริการวัดไข้ก่อนลงทะเบียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตามจุดที่ผู้จัดได้เตรียมไว้ 

# ส านกังาน คปภ.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มครองประชาชน 

# คปภ.คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ 

# สายด่วน คปภ.118
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กิจกรรมที่ 11 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เสร็จจากการร่วมรับฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ของจังหวัดพัทลุง ได้เข้าพบผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารออมสิน และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยโรคไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) พบเจอบรรยากาศมีประชาชนสนใจและรอคิวซื้อประกันภัยดังกล่าวเพื่อบริหารความเสี่ยงภายใต้

สถานการณ์ของโรคร้ายดังกล่าว จากการพูดคุยและสอบเจ้าหน้าที่ถามธนาคารและประชาชน ทราบว่า ประชาชนเริ่ม

วิตกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและต้องการที่จะป้องกันโดยการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐก าหนดและเลือก

ท าประกันภัยเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาค่อนข้างสูง จึงเลือกที่จะโอนความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระให้บริษัท

ประกันภัยโดยการท าประกันภัยดังกล่าว  จากการสอบถามและประสานงานขอข้อมูลการขายประกันภัยโคโรน่า 

2019 ผ่านธนาคารในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบว่า มีการขายประกันภัยดังกล่าวให้แก่ประชาชนที่สนใจและตกลงท า

ประกันไปไปแล้วกว่า 4,420.-ราย จากทุกสาขาของธนาคารที่มีการขายประกันภัยดังกล่าวในจังหวัดพัทลุง จ านวนเงิน

เอาประกันภัยกว่า 400 ล้านบาท โดยประชาชนส่วนใหญ่เลือกท าประกันภัยแบบ " เจอ จ่าย จบ" และไม่มีระยะเวลา

รอคอย มาก เป็ นอันดับ  1 และซื้ อค่ ารักษ าพยาบาล ค่ าชด เชย และกรณี โคม่ า เสี ยชี วิต  ตามล าดับ 

ส าหรับจังหวัดพัทลุงพบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวแล้ว จ านวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 56 ปี และอยู่ในความดูแลของ

แ พ ท ย์ อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด  ดู แ ล สุ ข ภ า พ กั น แ ล ะ ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ก่ อ น ท า ป ร ะ กั น ภั ย 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 074-614-145 
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กิจกรรมที่ 12 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดพัทลุง (คปภ.) โดยนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจการบูรณาการปฏิบัติงานช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งยกเลิกจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและการประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2563 ในช่วงดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 การชี้แจงท าวามเข้าใจการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามค าสั่งนายทะเบียนที่เพิ่มวงเงินความคุ้มครองใหม่ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2563 และการประชาสัมพันธ์
มาตราการช่วยเหลือ 10 มาตรการด้านการประกันภัยรับมือไวรัสโคโรนา เช่น การผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย
ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบก าหนดผ่อนผัน การขยายระยะเวลาในการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนนาย
หน้าที่ได้รับผลกระทบ ส าหรับบัตรตัวแทนนายหน้าที่หมดอายุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมาตรการอื่นๆ การ
ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยโควิด-19 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน     
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

# สายด่วน คปภ. 1186 # 
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กิจกรรมที่ 13 
 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง     

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัดพัทลุง 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

ประจ าจังหวัดพัทลุง โดยการประชุมในวันนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย จ านวน 9 ราย 

เป็นเงิน 514,350.-บาท และงดให้การช่วยเหลือ จ านวน 3 ราย ณ ห้องประชุมเรือนจ ากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนาย

ศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน 
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