
เงื่อนไขการได้รับสิทธิ“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” 
จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562) 
 

ชื่อหน่วยงาน บริษัทที่รับประกันภยั กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
1.บริษัท เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 

1. ลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการซือ้
สนิค้าครบ 100 บาท / 
ใบเสร็จ 

2. ลกูค้าที่ใช้บริการช าระบิล
ผา่น Counter Service 

3. กลุม่ลกูค้า 7 Card 
Member 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ : มอบฟรี ส าหรับกลุม่ลกูค้า ท่ีมา
ใช้บริการในร้าน 7-11 ดงันี ้
1. ลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการซือ้สนิค้าครบ 

100 บาท / ใบเสร็จ 
2. ลกูค้าที่ใช้บริการช าระบิลผา่น Counter 

Service 
3. กลุม่ลกูค้า 7 Card Member 

จ านวนราย : 250,000 ราย (เมอืงไทย
ประกนัชีวติ : 200,000 รายและกรุงเทพ
ประกนัภยั 50,000ราย)  

ช่วงระยะเวลา :  
1. ระยะเวลาการแจก 

กลุม่ที่ 1 :  5 -15 เม.ย. 62 ส าหรับกลุม่
ลกูค้าที่ใช้บริการช าระบิลผา่น Counter 
service 
กลุม่ที่ 2 : 11 – 13 เม.ย.62 ส าหรับ
ลกูค้าที่กลุม่ตามข้อ 1 - 3 

2. ระยะเวลาในการใช้สทิธ์ิ 11 – 30 เม.ย. 
62 

วิธีการ :  
1. สมาชิกทีม่าใช้บริการตามที่ก าหนด จะ

ได้ Slip ท่ีมีข้อความระบวุา่ได้รับสทิธ์ิ
คุ้มครองฟรี PA.7 ท้าย Slip 

2. ลกูค้าแจ้งความประสงค์วา่ขอรับสทิธ์ิ 
PA. 7 โดย Scan bar code ท้าย Slip 

3. ลกูค้าเสยีบบตัรประชาชนเพื่อขอรับ
สทิธ์ิความคุ้มครองหน้า Counter 

4. ลกูค้าได้รับ SMS ยืนยนัความคุ้มครอง 
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ชื่อหน่วยงาน บริษัทที่รับประกันภยั กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
2.บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วสิ 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
 

ลกูค้าที่ใช้งานหมายเลข
ลงทะเบียนของ AIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ : มอบฟรี แก่ลกูค้าที่ใช้งาน
หมายเลขลงทะเบยีนของ AIS 

จ านวนราย : 300,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 5 – 15 เม.ย.62 

วิธีการ :  
1. ลกูค้าได้รับขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อ

ตา่งๆ ของ AIS 
2. ลกูค้าสนใจ กด USSD เพื่อเข้าไปรับ

สทิธ์  
3. ให้ข้อมลูหน้า Micro site ของ 

เมืองไทยประกนัชีวติ 
4. ลกูค้าได้รับ SMS ยืนยนัความคุ้มครอง 

3.Shopee บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
 

ลกูค้าทัว่ไปท่ีเข้าไปใน เวปไซต์ 
Shopee 

รูปแบบ : เสนอขายโดย บมจ. เมืองไทย
ประกนัชีวติ ผา่น เวปไซต์ Shopee 

จ านวนราย : ไม่จ ากัดจ านวนราย 

ช่วงระยะเวลา : 4 เม.ย. – 31 พ.ค. 62 

วิธีการ :  
1. ลกูค้าทัว่ไปท่ีเข้าไป เวปไซต์ Shopee  
2. ลกูค้าเห็นข้อมลูแบบประกนัภยัปรากฎ

ที่หน้า เวปไซต์ Shopee 
3. ลกูค้าสนใจแบบประกนั ขอ Code 

พร้อมช าระเงิน 
4. กด Link เข้ามาที่ Micro site ของ 

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
5. กรอกรายละเอียดสว่นตวั 
6. ลกูค้าได้รับ SMS ยืนยนัความคุ้มครอง 

4. TQM Broker บมจ.กรุงเทพประกนัภยั ลกูค้าของ TQM และจดังาน 
event ตามสถานท่ีตา่งๆ 

รูปแบบ : มอบฟรี 

จ านวนราย : 600,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 1 เม.ย.-31 พ.ค.62 

วิธีการ : 
1. ประชาชนสามารถลงทะเบยีนรับสทิธิ

ตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีก าหนดได้ทาง 
www.tqm.co.th และ Line Official 
“TQM Insurance Broker”         
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ชื่อหน่วยงาน บริษัทที่รับประกันภยั กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
2. ได้รับ SMS ยืนยนัความคุ้มครองจาก

บริษัท 
5.ห้างสรรพสนิค้า 
เซนทรัล ทุกสาขา 

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั ลกูค้าที่ใช้บริการ รูปแบบ : มอบฟรี 

จ านวนราย : 100,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 6-10 เม.ย.62 

วิธีการ :  
1. การใช้จา่ยในโซนพลาซา่ ศนูย์การค้า

เซ็นทรัลครบทกุ 1000 บาท (รวม
ใบเสร็จได้) รับ 1 สทิธ์ิกรมธรรม์  

2. ลงทะเบียนรับสทิธิตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนด 

3. ลกูค้าจะได้รับ SMS ยืนยนัความ
คุ้มครองจากบริษัท 

6.บริษัท เทสโก้ 
เจเนอรัล อินชัวรันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด  

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั ลูกค้าห้างเทสโก้ โลตสั และ
ลูกค้าบตัรเครดติเทสโก้ที่ใช้
บริการ 

รูปแบบ : มอบฟรีให้กบัลกูค้าทีใ่ช้บริการ  

จ านวนราย : 10,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 12 – 30 เม.ย.62 

วิธีการ :  
1. แจกลกูค้าห้างเทสโก้ โลตสั จ านวน 

7,000 ราย โดยการสแกน QR Code ที่
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ณ เคาน์เตอร์เทส
โก้ โบรคเกอร์กวา่ 200 สาขาทัว่
ประเทศ 

2. ลกูค้าบตัรเครดิตเทสโก้ เข้าไปดาวน์
โหลด eCoupon ที่แอพพลเิคชัน่ 
UChoose จ านวน 3,000 ราย 

7. ร้านอาหาร Black 
Canyon 

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั ลกูค้าร้าน Black Canyon รูปแบบ : มอบฟรีให้กบัลกูค้าทีใ่ช้บริการ 

จ านวนราย : 10,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 10-20 เม.ย. 62 

วิธีการ :  
1. ลกูค้าที่ใช้บริการครบ 100 บาท หรือ

ใช้แต้มสะสม 8 แต้ม จาก Black 
Canyon Reward Card   

2. ลงทะเบียนรับสทิธิตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนด 
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ชื่อหน่วยงาน บริษัทที่รับประกันภยั กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
3. ลกูค้าจะได้รับ SMS ยืนยนัความ

คุ้มครองจากบริษัท 
8.ธนาคารออมสนิ บมจ.ทิพยประกนัภยั  กลุม่ลกูค้าของธนาคารออมสนิ รูปแบบ : เสนอขายผา่นเคาน์เตอร์

ธนาคารออมสนิทกุสาขาทัว่ประเทศ  

จ านวนราย : ไม่จ ากัดจ านวนราย 

ช่วงระยะเวลา : 1 เม.ย.-31 พ.ค.62 

วิธีการ : เมื่อลกูค้ามคีวามสนใจในการท า
กรมธรรม์ประกนัภยักลุม่ สงกรานต์ถกูใจ 
(ไมโครอินชวัรันส์) สามารถซือ้กรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่วผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร
ออมสนิ ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

9.บริษัท เงนิตดิล้อ 
จ ากัด 

บมจ.ศรีอยธุยา เจนเนอรัล 
ประกนัภยั 

ลกูค้าทัว่ไปท่ีสนใจท า
ประกนัภยั  

รูปแบบ : มอบฟรีแก่ผู้ที่สนใจ ผา่น
ช่องทางตา่งๆของ บจ.เงินติดล้อ  
- Line official 
- Facebook Ngerntidlor 
- Facebook Buriram 
- Website Ngerntidlor 
- ลกูค้า work-in หน้าสาขา 

จ านวนราย : ประมาณ 50,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา :  1 เม.ย.-31 พ.ค.62                                             

วิธีการ :  
1. ผู้ที่สนใจลงทะเบียนผา่นช่องทางตา่งๆ 
2. บจ.เงินตดิล้อ แจ้งข้อมลูในการแจ้งท า

ประกนัภยัผา่นทางอเีมลล์ 
3. บริษัทฯ ได้รับข้อมลู ด าเนินการบนัทกึ

กรมธรรม์ 
4. ลกูค้าได้รับ SMS ยืนยนัความคุ้มครอง 

10. Big C  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั  ลกูค้าที่มาใช้บริการ รูปแบบ : มอบฟรี 

จ านวนราย : ประมาณ 5,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา :  1-30 เม.ย.62                                             

วิธีการ :  
1. ซือ้สนิค้าครบ 999 บาท ขึน้ไปท่ี Big C 

Super Center , Big C Extra , Big C 
Market 
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ชื่อหน่วยงาน บริษัทที่รับประกันภยั กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
2. ใช้บริการเตมิเงิน สง่พสัด ุซือ้ตัว๋ ที่ Big 

C ทกุสาขา 
3. ซือ้สนิค้าครบ 79 บาท ท่ี Mini Big C 
4. ใช้บริการจ่ายบิล สง่พสัด ุซือ้ตัว๋ ท่ีร้าน

ขายยาเพรียว 
11. บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอย ีจ ากัด มหาชน 

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
 

สมาชิก PT Max Card รูปแบบ : มอบฟรี แก่ สมาชิก PT Max 
Card 

จ านวนราย : 100,000 ราย 

ช่วงระยะเวลา : 10 เม.ย.-31 พ.ค.62                                             

วิธีการ :  
1. สมาชิก PT Max Card ใช้ 70 แต้มรับ

กรมธรรม์ประกนัภยัสงกรานต์ถกูใจ 
2. ลงทะเบียนรับสทิธิตามเง่ือนไขและ

วิธีการท่ีก าหนด 
3. ลกูค้าจะได้รับ SMS ยืนยนัความ

คุ้มครองจากบริษัท 

หมายเหตุ : รายชื่อบริษัทที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ณ วนัที่ 9 เมษายน 2562 
1. บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
2. บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
3. บมจ.ทิพยประกนัภยั  
4. บมจ.ไทยสมทุรประกนัชีวิต 
5. บมจ.ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั 
6. บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
7. บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
8. บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
9. บมจ.เจนเนอราลี ่ประกนัภยั (ไทยแลนด์) (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
10. บมจ.ธนชาตประกนัภยั (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
11. บจ.เอไอเอ (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
12. บมจ.วิริยะประกนัภยั (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
13. บมจ.ไทยศรีประกนัภยั (อยูร่ะหวา่งประสานผู้ประกอบการ) 
14. บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั  
15. บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 

16. บมจ. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต 


