
ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดทําการ ชองทางการติดตอทดแทน

แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร

แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เชียงใหม เชียงใหม

แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) นครสวรรค นครสวรรค

แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) นครราชสีมา นครราชสีมา

แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) อุดรธานี อุดรธานี

ไทยสมุทรประกันชีวิต สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 27-30 ม.ีค. 63 ศูนยลูกคาสัมพันธ 02-207-8888

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต หาดใหญ สงขลา 27 ม.ีค.-3 เม.ย. 63

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ขอนแกน ขอนแกน 1 - 3 เม.ย 63

ไทยประกันชีวิต บลูพอรต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 25 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63 สํานักงานใหญ 02-2470247

เมืองไทยประกันชีวิต บิ๊กซี พระราม4                      กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต แฟชั่นไอสแลนด                     กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต สุพรีม คอมเพล็กซ                   กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เอ็มควอเทียร                       กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เดอะมอลล ทาพระ                    กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เดอะมอลล บางกะป                   กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต สีลม คอมเพล็กซ                     กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลเวลิด                      กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต พาราไดซพารค ศรีนครินทร               กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต ซีคอน บางแค                         กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

รายชื่อสาขาบริษัทประกนัชีวิตท่ีปดทําการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

1.ศูนยบริการลูกคา 02-612-9888

2. เว็บไซตบริษัท www.generali.co.th

3. ตัวแทนเจาของผลงาน

4. Application Generali36

5. FB Generali Thailand

19 ม.ิย. 63 ศูนยลูกคาสัมพันธ 02-033-9000 



เมืองไทยประกันชีวิต ซีคอนสแควร ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา            นครราชสีมา 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เดอะมอลล นครราชสีมา                    นครราชสีมา 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา เวสตเกต              นนทบุรี 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ             นนทบุรี 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เดอะมอลล งามวงศวาน                นนทบุรี 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต ฟวเจอรพารค รังสิต                ปทุมธานี 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เมกาบางนา                           สมุทรปราการ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต อิมพีเรียลเวิลด สําโรง              สมุทรปราการ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา             กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา พระราม2               กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสตวิลล             กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา                นครปฐม 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน               ขอนแกน 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา อุดรธานี              อุดรธานี 23 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัล เชียงใหม แอรพอรต            เชียงใหม 22 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ            สงขลา 24 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม              เชียงใหม 24 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต             ภูเก็ต 24 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต บลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล           ประจวบครีีขันธ 26 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต โรบินสัน สุพรรณบุรี                 สุพรรณบุรี 26 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา ชลบุรี                ชลบุรี 26 ม.ีค. - ยังไมระบุ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง / 

Application MTl Click / 

บริการ Live Chat ผาน muangthai.co.th / 

ชองทาง Social Media



เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย              เชียงราย 28 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต โรบินสัน รอยเอ็ด                   รอยเอ็ด 28 ม.ีค. - ยังไมระบุ

เมืองไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา ระยอง                 ระยอง 28 ม.ีค. - ยังไมระบุ

เมืองไทยประกันชีวิต เซ็นทรัลพลาซา นครศรธีรรมราช             นครศรีธรรมราช  29 ม.ีค. - 11 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต อัศวรรณ ชอปปง คอมเพล็กซ สาขา 2                             หนองคาย 31 ม.ีค. - 30 เม.ย.63

เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเซน็ทรัลพลาซา อุบลราชธานี      อุบลราชธานี   2-30 เม.ย.63

ไทยประกันชีวิต แม็กแวลู นวมินทร กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต พาราไดซพารค           กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต แฟชั่นไอสแลนด                     กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เดอะมอลล บางแค กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เดอะมอลล ทาพระ                    กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต ซคีอนสแคสร ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต สีลม คอมเพล็กซ                     กรุงเทพฯ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต ฟวเจอรพารค รังสิต                ปทุมธานี 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลแจงวัฒนะ นนทบุรี 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต อิมพีเรียลเวิลด สําโรง              สมุทรปราการ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เมกาบางนา                           สมุทรปราการ 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน ขอนแกน 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต ยูดีทาวน อุดรธานี อุดรธานี 22 ม.ีค. - 31 พ.ค. 63

ไทยประกันชีวิต อารเอส ทาวเวอร กรุงเทพฯ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อาคารรุงโรจนธนกุล กรุงเทพฯ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อาคารภคนิทร กรุงเทพฯ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63



ไทยประกันชีวิต นวนคร ปทุมธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทามะกา กาญจนบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ยางตลาด กาฬสินธุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สมเด็จ กาฬสินธุ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สลกบาตร กําแพงเพชร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต กระนวน ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ชุมแพ ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานไผ 2 ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานไผ ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เมืองพล ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต มัญจาคีรี ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต น้ําพอง ขอนแกน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ขลุง จันทบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทาใหม จันทบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ศรีราชา ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สัตหีบ ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พนัสนิคม ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หนองมน ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานบึง ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อมตะนคร ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บอวิน ชลบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ภูเขียว ชัยภูมิ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แกงครอ ชัยภูมิ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หลังสวน ชุมพร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63



ไทยประกันชีวิต สันปาตอง เชียงใหม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ฝาง เชียงใหม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พราว เชียงใหม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แมจัน เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แมสาย เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พาน เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เชียงแสน เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เวียงแกน เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แมสาย 2 เชียงราย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ตรัง ตรัง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต คลองใหญ ตราด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานนา นครนายก 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต นครชัยศรี นครปฐม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บางเลน นครปฐม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ธาตุพนม นครพนม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานแพง นครพนม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บัวใหญ นครราชสีมา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พิมาย นครราชสีมา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปกธงชัย นครราชสีมา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปากชอง นครราชสีมา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สีคิ้ว นครราชสีมา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทุงสง นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สิชล นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ขนอม นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63



ไทยประกันชีวิต ฉวาง นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ชุมแสง นครสวรรค 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บรรพตพิสัย นครสวรรค 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ตาคลี นครสวรรค 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พยุหะคีรี นครสวรรค 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต นานอย นาน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สตึก บุรีรัมย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ประโคนชัย บุรีรัมย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต โคกโพธิ์ ปตตานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เสนา พระนครศรีอยุธยา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปง พะเยา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทายเหมือง พังงา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ควนขนุน พัทลุง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ตะพานหิน พิจิตร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต นครไทย พิษณุโลก 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ทายาง เพชรบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ชะอํา เพชรบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หนองไผ เพชรบูรณ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หลมสัก เพชรบูรณ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

สํานักงานใหญ 02-2470247



ไทยประกันชีวิต สอง แพร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ลอง แพร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต รองกวาง แพร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปาตอง ภูเก็ต 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บรบือ มหาสารคาม 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แมสะเรียง แมฮองสอน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต คําเขื่อนแกว ยโสธร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เบตง ยะลา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อาจสามารถ รอยเอ็ด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เสลภูมิ รอยเอ็ด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พนมไพร รอยเอ็ด 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานคาย ระยอง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานโปง ราชบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บางแพ ราชบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ดําเนินสะดวก ราชบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ลํานารายณ ลพบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต โคกสําโรง ลพบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วังเหนือ ลําปาง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เถิน ลําปาง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต แจหม ลําปาง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต งาว ลําปาง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานโฮง ลําพูน 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เชียงคาน เลย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต กันทรารมย ศรีสะเกษ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63



ไทยประกันชีวิต พังโคน สกลนคร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สวางแดนดิน สกลนคร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พรรณานิคม สกลนคร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วานรนิวาส สกลนคร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ระโนด สงขลา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สะเดา สงขลา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต นาทวี สงขลา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อรัญประเทศ สระแกว 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วังน้ําเย็น สระแกว 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วัฒนานคร สระแกว 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หนองแค สระบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พระพุทธบาท สระบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สวรรคโลก สุโขทัย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ศรีนคร สุโขทัย 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สามชุก สุพรรณบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ดานชาง สุพรรณบุรี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พุนพิน สุราษฎรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เวียงสระ สุราษฎรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานนาสาร สรุาษฎรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ปราสาท สุรินทร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ศีขรภูมิ สุรินทร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ชุมพลบุรี สุรินทร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต นากลาง หนองบัวลําภู 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63



ไทยประกันชีวิต โนนสัง หนองบัวลําภู 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต โพธิ์ทอง อางทอง 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานดุง อุดรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานผือ อุดรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต หนองหาน อุดรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วังสามหมอ อุดรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต อุดรธานี อุดรธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พิชัย อุตรดิตถ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต บานไร อุทัยธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เดชอุดม อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เขื่องใน อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต วารินชําราบ อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต เขมราฐ อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

ไทยประกันชีวิต ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ยโสธร ยโสธร

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หนองคาย หนองคาย

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต อุดรธานี อุดรธานี

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ชลบุรี ชลบุรี

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต นครราชสีมา นครราชสีมา

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กาฬสินธุ กาฬสนิธุ

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เชียงใหม เชียงใหม

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ขอนแกน ขอนแกน

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ระยอง ระยอง

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หาดใหญ สงขลา

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ตราด ตราด

1. FWD Contact center1351(8:00-20:00) ทุกวัน

2. ไลฟแชท www.fwd.co.th

3. iService@fwd.co.th

4. บริการผานไลน(Line) @FWDThailand

5. จัดการกรมธรรมออนไลน iService.fwd.co.th

6. ฝายขาย 0-2207-5600 (8:00-20:00) ทุกวัน

หยุดเฉพาะวันเสาร ตั้งแต

เสารท่ี 4 เม.ย. - เสารท่ี 27 

ม.ิย. 63



เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จันทบุรี จันทบุรี

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 26 เม.ย. 63

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ภูเก็ต2 ภูเก็ต2 13 - 26 เม.ย. 63

โตเกียวมารีนประกันชีวิต 

(ประเทศไทย)

ภูเก็ต ภูเก็ต 13 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 1. 02-650-1400  กด 1 ชวงเวลา 8.30-17.00 

2. Email  CSC@tokiomarinelife.co.th

3. Website:  https://www.tokiomarine.com/th/th-

life/personal/get-in-touch/life.html

กรุงเทพประกันชีวิต ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 26 เม.ย. 63  -  ศูนยภูมิภาคสาขาหาดใหญ  ติดตอโทร.  0-7425-2072

 -  E-mail :  hatyai@bangkoklife.com  , หรือสาขา 

ใกลเคียง

 -  เว็บไซตบริษัท  https://bangkoklife.com/login

 -  Mobile  Application : BLA Happy Life

 -  Call Center  โทร. 02-777-8888



การชาํระเงนิค่าเบียประกันภัย

 -  ทาํธุรกรรมดว้ยตนเองผ่าน   Mobile  Application 

“BLA Happy  Life” หรือ “ระบบบรกิารลกูคา้” บนเว็บไซต์

 หรือ BLA Line official  account 

-  ทาํธุรกรรมดว้ยตนเองผ่าน iBanking/ mBanking 

-  ผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิทรีา้นสะดวกซอื 7-11  แสดง 

“บตัรประชาชน” หรือ “ใบแจง้กาํหนดชาํระเบียประกนัภยั”

 เพือชาํระเงินค่าเบียประกนัภยั

-  นาํ “ใบแจง้กาํหนดชาํระเบียประกนัภยั” ไปจ่ายเงินที

เคานเ์ตอรธ์นาคาร หรือคูส่ญัญา non-bank อืนๆ

ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดทําการ ชองทางการติดตอทดแทน

กรุงเทพประกันภัย รังสิต ปทุมธานี 13 ม.ีค. 63 สาขากาญจนาภิเษก 02-865-3300

กรุงเทพประกันภัย สระบุรี สระบุรี 13 ม.ีค. 63 สาขาอยุธยา 03-532-3191

ธนชาตประกันภัย สระบุรี สระบุรี 13 ม.ีค. 63 สาขาอยุธยา 03-521-3273

ธนชาตประกันภัย พัทยาเหนือ ชลบุรี 13 ม.ีค. 63 สาขาระยอง 03-837-1034

คุมภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศ

ไทย)

สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร 18-23 ม.ีค. 63  สํานักงานใหญ Business Unit 02-257-8000 ตอ 8333

กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ขอนแกน 22 ม.ีค. 63 เปนตนไป

กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อุดรธานี 22 ม.ีค. 63 เปนตนไป

กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวลั ภูเก็ต 24 - 31 ม.ีค. 63 สํานักงานใหญ 02-285-8888 หรือ สาขาภูเก็ต 

076-304055

รายชื่อสาขาบริษัทประกนัวินาศภัยที่ปดทําการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สํานักงานใหญ 02-285-8888



กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี 25 ม.ีค. 63 เปนตนไป สํานักงานใหญ 02-285-8888 หรือ สาขาชลบุรี 

038-8123545 หรือ สาขาพิษณุโลก 055-304291

กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก พิษณุโลก 26 ม.ีค.-30 เม.ย. 63 สํานักงานใหญ 02-285-8888 หรือ สาขาชลบุรี 

038-8123545 หรือ สาขาพิษณุโลก 055-304291

กรุงเทพประกันภัย ยอยเซ็นทรัล สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 1 เม.ย. - 30 เม.ย. 63 สํานักงานใหญ 02-285-8888 หรือ สาขาสุราษฎรธานี 0 7727 3806

กรุงเทพประกันภัย ยอยเซ็นทรัล อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 63 สํานักงานใหญ 02-285-8888 หรือ สาขาอุบลราชธานี 0 4531 2081

กรุงเทพประกันภัย เซ็นทรัล เชียงราย เชียงราย 28 ม.ีค. 63 เปนตนไป สํานักงานใหญ 02-285-8888  หรือ สาขาเชียงราย  

053-717291                                                 

เทเวศประกันภัย ศนูยราชการ แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.083-097-5033/Line ID:pubst.

เทเวศประกันภัย เดอะมอลล งามวงศวาน กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.083-097-5032/Line ID:dvs_themall_ngam

เทเวศประกันภัย เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.095-845-7675/Line ID:devesbangkapi

เทเวศประกันภัย เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.064-001-1972/Line ID:itl2490

เทเวศประกันภัย เดอะ พาซิโอ (ลาดกระบัง) กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.088-002-8540/Line ID:paseo2490

เทเวศประกันภัย ซคีอน ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.096-898-7895/Line ID:scsnkrdvs

เทเวศประกันภัย ซคีอน บางแค กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.090-980-6682/Line ID:dvs_seaconbangkae

เทเวศประกันภัย เดอะไนน พระราม 9 กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.083-097-5031/Line ID:centralworld111

เทเวศประกันภัย อินเตอรลิงค บางนา กรุงเทพฯ 22 ม.ีค - 30  เม.ย 63 โทร.095-845-2748/Line ID:dvsinterlink

เทเวศประกันภัย เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ขอนแกน 23 ม.ีค. - 12  เม.ย 63 โทร.084-7526616/Line ID:koeymushroom

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 15 - 16 ก.ค. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ ราชพฤกษ กรุงเทพมหานคร 15 - 16 ก.ค. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 15 - 16 ก.ค. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ เกษตร-นวมินทร กรุงเทพมหานคร 15 - 16 ก.ค. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ ระยอง ระยอง 14 - 27 ก.ค. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ ขอนแกน ขอนแกน 23 ม.ีค. - 12 เม.ย. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ อุดรธานี อุดรธานี 23 ม.ีค. - 12 เม.ย. 63

เอ็ทนา ประกันสุขภาพ ชลบุรี ชลบุรี 26 ม.ีค. - 30 เม.ย. 63

ศูนยบริการขอมูลสมาชิกเอ็ทนา  0 2232 8666



เอราวัณประกันภัย สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 26 ม.ีค.-26 เม.ย. 63 02-224-0056 หรือ 081-870-4309 หรือ 098-830-0051

สินมั่นคงประกันภัย แฟชั่นไอสแลนด(พระอาทิตย) กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7660

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7655

สินมั่นคงประกันภัย แฟชั่นไอสแลนด (พระจันทร) กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7659

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7860

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7809

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี พระราม2 กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7870

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี ดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8012

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี วงศสวาง กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8016

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล พระราม2 กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7896

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8010

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล พระราม3 กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8040

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8042

สินมั่นคงประกันภัย The Old Siam Plaza กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7607

สินมั่นคงประกันภัย Seacon Square(ศรีนครินทร) กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 092-283-9079

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี บางนา กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7608

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7895

สินมั่นคงประกันภัย โรบินสัน บางรัก กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-485-1950

สินมั่นคงประกันภัย เดอะ พาซิโอ ออนนุช-ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-482-5621 

สินมั่นคงประกันภัย มารเก็ตเพลสบางบอน กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-8041

สินมั่นคงประกันภัย I Place ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 081-372-9587

สินมั่นคงประกันภัย ศูนยการคาEspranade กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 084-438-6197

สินมั่นคงประกันภัย สัมมากร เพลส รามคาํแหง กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 089-925-7510

สินมั่นคงประกันภัย แม็กซแวลู นวมินทร กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 089-816-3695

สินมั่นคงประกันภัย IT Square อาคารหลักสี่พลาซา กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7880



สินมั่นคงประกันภัย เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 081-908-1565

สินมั่นคงประกันภัย เดอะมอลล บางแค กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 085-661-7801

สินมั่นคงประกันภัย วิสซดอม วัน โอ วัน กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 084-700-3258

สินมั่นคงประกันภัย The Circle ราชพฤกษ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 084-388-3175

สินมั่นคงประกันภัย พาราไดซพารค กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 095-368-8256

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี เอ็กซตรา สุขาภิบาล3 กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 092-264-2380

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 092-265-0522

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี มารเก็ต เคหะรมเกลา กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 092-284-3173

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซีมารเก็ตหทัยราษฎร กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 061-410-7140

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี มารเก็ต สายไหม กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 061-410-7403

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี มารเก็ต ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 061-4158017

สินมั่นคงประกันภัย เดอะมออล ทาพระ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 062-601-7948

สินมั่นคงประกันภัย มารเก็ตเพลส นางลิ้นจี่ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 063-2216397

สินมั่นคงประกันภัย ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 061-410-6983

สินมั่นคงประกันภัย เดอะมอลล งามวงศวาน นนทบุรี 30 เม.ย. 63 061-410-7390

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร นนทบุรี 30 เม.ย. 63 095-364-1476

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล แจงวัฒนะ นนทบุรี 30 เม.ย. 63 085-661-8029

สินมั่นคงประกันภัย สัมมากร เพลส ราชพฤกษ นนทบุรี 30 เม.ย. 63 081-918-6196

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี รัตนาธิเบศร นนทบุรี 30 เม.ย. 63 081-938-0070

สินมั่นคงประกันภัย THE WALK-ราชพฤกษ นนทบุรี 30 เม.ย. 63 085-489-3877

สินมั่นคงประกันภัย เมืองทองธานี แจงวัฒนะ นนทบุรี 30 เม.ย. 63 081-936-2138

สินมั่นคงประกันภัย เซ็นทรัล West Gate นนทบุรี 30 เม.ย. 63 061-415-9334

สินมั่นคงประกันภัย ฟวเจอรปารค รังสิต ปทุมธานี 30 เม.ย. 63 081-754-6557

สินมั่นคงประกันภัย สัมมากร เพลส รังสิต คลอง 2 ปทุมธานี 30 เม.ย. 63 081-376-9810

สินมั่นคงประกันภัย The Hub เซียร รังสิต ปทุมธานี 30 เม.ย. 63 081-936-5213

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี ศรีนครินทร สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 061-414-0743



สินมั่นคงประกันภัย ยิ่งเจริญ บางพลี สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 085-661-7891

สินมั่นคงประกันภัย ถนนสุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 085-661-7804

สินมั่นคงประกันภัย บิ๊กซี ปากน้ํา สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 085-485-1945

สินมั่นคงประกันภัย อิมพีเรียลเวิลด สําโรง(ใตดิน) สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 085-485-1954

สินมั่นคงประกันภัย อิมพีเรียลเวิลด สําโรง(ชั้น1) สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 081-927-4928

สินมั่นคงประกันภัย มารเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 063-220-1605

สินมั่นคงประกันภัย เมกาบางนา สมุทรปราการ 30 เม.ย. 63 092-283-8867 

สินมั่นคงประกันภัย สาขาหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 089-173-8582

สินมั่นคงประกันภัย สาขาศรีนครินทร กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 089-123-9044

สินมั่นคงประกันภัย สาขาพระราม 2 กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 63 091-8823066

กรุงไทยพานิชประกันภัย ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 26 เม.ย. 2563 สํานักงานใหญ โทร. 02-624 1111

เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 30 เม.ย. 2563 ติดตอบริษัทไดที่เบอร 076 256854 – 64

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 30 เม.ย. 2563 หรือ

จนกวาจะมีประกาศ

เปลี่ยนแปลง

1. แจงเคลมอุบัติเหตุ โทร. 02-6208000 กด 3

2. แจงเคลมอุบัติเหตุ โทร. 090-9085324

3. โทร. 094-4564794 คุณบริพัตร (บ)ี ผูจัดการสาขายอย

ภูเก็ต



สินทรัพยประกันภัย ภูเก็ต ภูเก็ต 13 - 26 เม.ย. 2563

 - ทางลูกคา้สามารถตดิต่อบรกิารทางโทรศพัท ์1729 

ตลอดเวลา 24 ชม.

 - พนง.ประจาํสาขาปฏบิตังิานทบีา้นได ้ (Work from 

home) สามารถตดิต่อได้

1. คณุสสิช์ลปวรี ์(สม้) ผูจ้ดัการสาขา โทร. 095-5941570

2. คณุธนภคั (พร) เจา้หน้าทสีนิไหม โทร.095-8524579

3. คณุวรนิทรร์กัษ ์(แต๋ม) เจา้หน้าทตีงัเบกิ โทร.

087-8086090

4. คณุกนกวรรณ (ปุ๊ ก) เจา้หน้าทรีบัประกนัภยั โทร.

081-4769664

5. คณุสุภาวด ี(ใจ) เจา้หน้าทบีญัช-ีการเงนิ โทร.

081-9704076

แอลเอ็มจี ประกันภัย ภูเก็ต ภูเก็ต 14 - 26 เม.ย. 2563 การแจง้อุบตัเิหตุเหตุใชเ้บอรเ์ดมิ 1790

 - ฝ่ายขายและอนืๆ ตดิต่อ ผูจ้ดัการสาขา คุณสาธติ โทร

 081-9745652

 - ฝ่ายสนิไหม ยกเวน้การแจง้อุบตัเิหตุ ตดิต่อ คุณ

สมพงษ์ บวัอ่อน โทร 081-9745652


