รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

สมุทรปราการ

ปิดให้บริการวันที 6 - 8 พ.ค 2565

"Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media"

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ปิดให้บริการวันที 5 - 6 พ.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาอานาจเจริญ

อานาจเจริญ

ปิดให้บริการวันที 25-27 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ปิดให้บริการวันที 25-27 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเบตง

ยะลา

ปิดให้บริการวันที 25-26 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

สาขามหาสารคาม

มหาสารคาม

22-23/04/2565 และ 25/04/2565

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

สาขามุกดาหาร

มุกดาหาร

22-23/4/2565

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ปิดให้บริการวันที 19 - 21 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปิดให้บริการวันที 19 - 21 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

สาขาแม่สอด

ตาก

18-เม.ย.-65

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

ปิดให้บริการวันที 11 - 12 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

นครปฐม

ปิดให้บริการวันที่ 10-12 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

สาขาพังงา

พังงา

ปิดให้บริการวันที่ 7 - 8 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาพิษณุโลก

พิษณุโลก

ปิดให้บริการวันที่ 5 - 7 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาลาพูน

ลาพูน

ปิดให้บริการวันที่ 5 - 7 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

นครปฐม

ปิดให้บริการวันที่ 4-6 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ปิดให้บริการวันที่ 4-5 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเกาะสมุย

สุราษฏร์ธานี

ปิดให้บริการวันที่ 4-5 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเชียงราย

เชียงราย

ปิดให้บริการวันที่ 4-6 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแพร่

แพร่

ปิดให้บริการวันที่ 4-5 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

ปิดให้บริการวันที่ 4-5 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ปิดให้บริการวันที่ 4-5 เมษ 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

สาขาแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 – 9 เมษายน 2565

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาน่าน

น่าน

ปิดให้บริการวันที่ 28 - 30 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

นครสวรรค์

นครสวรรค์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ราชบุรี

ราชบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

เชียงราย

เชียงราย

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

เชียงใหม่

เชียงใหม่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ลาปาง

ลาปาง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

พิษณุโลก

พิษณุโลก

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ภูเก็ต

ภูเก็ต

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ตรัง

ตรัง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

หาดใหญ่

สงขลา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ชลบุรี

ชลบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ระยอง

ระยอง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

หนองคาย

หนองคาย

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

อุดรธานี

อุดรธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ขอนแก่น

ขอนแก่น

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

มุกดาหาร

มุกดาหาร

สาขาหนองคาย

หนองคาย

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 2,9,16, 23 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 7,14, 21 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ที่ 4,11,18 มิถุนายน 2565

www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipLife

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเสีย่ ง เว้นระยะห่างทางสังคม

ปิดให้บริการวันที่ 18 - 19 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ปิดให้บริการวันที่ 18 - 20 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ปิดให้บริการวันที่ 16-18 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ปิดให้บริการวันที่ 16-18 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาสตูล

สตูล

ปิดให้บริการวันที่ 16-18 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาตรัง

ตรัง

ปิดให้บริการวันที่ 14 - 15 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาลพบุรี

ลพบุรี

ปิดให้บริการวันที่ 14 - 15 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาถนนชยางกูร

อุบลราชธานี

ปิดให้บริการวันที่ 14 - 15 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง / Application
เพื่อทMTl
าความสะอาดตามมาตรการป้
Click / บริการ Live Chatองกัผ่านนmuangthai.co.th
และยับยัง้ การ
/ ช่องทาง So
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

สาขาสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

กรุงเทพ

ปิดให้บริการวันที่ 8 - 10 มี.ค 2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

"Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th "

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาตาคลี

นครสวรรค์

ปิดให้บริการวันที่ 8 - 10 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์

กรุงเทพ

ปิดให้บริการวันที่ 9 - 11 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

สาขาแม่สอด

ตาก

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขายโสธร

ยโสธร

ปิดให้บริการวันที่ 7 - 9 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ปิดให้บริการวันที่ 7 - 9 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาตราด

ตราด

ปิดให้บริการวันที่ 7 - 9 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ปิดให้บริการวันที่ 7 - 9 มี.ค 2565

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาปัตตานี

ปัตตานี

ปิดให้บริการวันที่ 3-4 มี.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

จะปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 9 – 11 www.philliplife.com
มีนาคม 2565
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipLife

หมายเหตุ

พนักงานประจาสาขาแม่สอด ติดเชือ้ โควิด-19

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)
บมจ.ไทยประกันชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

สาขาตรัง

ตรัง

ปิดให้บริการวันที่ 3-4 มี.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

สาขาพะเยา

พะเยา

วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

อโศก

กรุงเทพมหานคร

ตัง้ แต่วนั ที่ 3-5 มีนาคม 2565

ลูกค้าสามารถชาระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง
อี-แบงค์กงิ้ App ThaiLife Insurance หรือ
สอบถามข้อมูลทางออนไลน์ ผ่าน Social Meia
ดังนี้
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.สาขา CSC ที่ให้บริการในศูนย์การค้า
6.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

พ่นยาฆ่าเชือ้ โรคและทาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร
สานักงาน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า
จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราว

สาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2565 (13.00-17.00 น.)

- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาเชียงราย โทร พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในสานักงานสาขา เมือ่ วันที่ 27
0-5371-1816
กุมภาพันธ์ 2565
- E-mail : chiangrai@bangkoklife.com ,
หรือสาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login
Smart Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life

การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile
Application “BLA Happy Life” หรือ
“ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์ หรือ BLA
Line official
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11
แสดง “บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้ง
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย” เพื่อชาระเงินค่าเบี้ย
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให้” ไปจ่ายเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร
หรือคูส่ ัญญา non-bank อืน่ ๆ เช่น เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้
โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ เป็นต้น
- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาเชียงราย โทร
0-5371-1816

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ขอนแก่น

ปิดให้บริการวันที่ 2-4 มี.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

ภูเก็ต

ปิดให้บริการวันที่ 2-4 มี.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

สาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

ปิดให้บริการวันที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค 65

ผ่านช่องทางออนไลน์ www.kwilife.com หรือ
ผ่านบริการสอบถามข้อมูลประกันภัย สายด่วน
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-0339000 ในระหว่าง
เวลาทาการ 8.30-21.00 น. หรือบริการแจ้ง
เหตุเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน 24 ชัว่ โมง
โทร.02-6601201

มีเจ้าหน้าที่สาขาติเชือ้

บริษัท คิว ไว ประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาอุดรธานี

อุดรธานี

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-17.00 - สานักงานสาขาใกล้เคียง ดังนี้
พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการสานักงานสาขา เมือ่
น. (ครึ่งวัน)
1. สาขาหนองคาย โทร: 0-4246-4034 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับผลยืนยันการตรวจ
E-mail :
nongkhai@bangkoklife.com เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2. สาขาหนองบัวลาภู โทร.
0-4231-6666 E-mail :
nongbualamphu@bangkoklife.com หรือ
สาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login
Smart Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888

การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile
Application “BLA Happy Life” หรือ
“ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์ หรือ BLA
Line official a
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11
แสดง “บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้ง
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย” เพื่อชาระเงินค่าเบี้ย
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให้” ไปจ่ายเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร
หรือคูส่ ัญญา non-bank อืน่ ๆ เช่น เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11, ทรูมันนี,่
เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ เป็นต้น
- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาหนองคาย
โทร: 0-4246-4034 และสาขาหนองบัวลาภู
โทร. 0-4231-6666

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแม่สาย

เชียงราย

ปิดให้บริการวันที่ 25 ก.พ 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ปิดให้บริการวันที่ 21 - 22 ก.พ 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

กรุงเทพฯ

ปิดให้บริการวันที่ 14 - 16 ม.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นนทบุรี

ปิดให้บริการวันที่ 12-14 ม.ค 65

"Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media"

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ปิดให้บริการวันที่ 10-11 ม.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแม่สอด

ตาก

ปิดให้บริการวันที่ 10 - 11 ม.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

ภูเก็ต

ปิดให้บริการวันที่ 5-7 ม.ค 65

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
วันเสาร์ที่ 8,15,22 มกราคม 2565
วันเสาร์ที่ 5,12,19 กุมภาพันธ์ 2565
วันเสาร์ที่ 5,12,19 มีนาคม 2565

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

นครสวรรค์

นครสวรรค์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

นนทบุรี
ราชบุรี
เชียงราย
เชียงใหม่

นนทบุรี
ราชบุรี
เชียงราย
เชียงใหม่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ลาปาง
แม่สอด
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี

ลาปาง
ตาก
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

นครศรีธรรมราช
กระบี่

นครศรีธรรมราช
กระบี่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ภูเก็ต
ตรัง

ภูเก็ต
ตรัง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

หาดใหญ่
ชลบุรี
ระยอง
หนองคาย
อุดรธานี

สงขลา
ชลบุรี
ระยอง
หนองคาย
อุดรธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ขอนแก่น
อุบลราชธานี

ขอนแก่น
อุบลราชธานี

บุรีรัมย์
มุกดาหาร
สาขา เชียงใหม่

บุรีรัมย์
มุกดาหาร
เชียงใหม่

24 พฤศจิกายน 2564

สาขาปัตตานี

ปัตตานี

ปิดให้บริการวันที่ 23 - 25 พ.ย 64

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

•
Website : www.Philliplife.com
เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
•
Email : phillipcare@philliplife.com ของเชือ้ ไวรัส สาหรับพนักงานสาขาและลูกค้าผูเ้ ข้ารับ
•
Line : @PhillipLife
บริการ
•
Fax : 02-022-5500
•
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน :
02-022-5666 หรือ Email :
complaint@philliplife.com
•
ช่องทางการติดต่อ Fax Claim
(สินไหมทดแทน)
Fax : 02-022-5602 หรือ E-mail :
claim@philliplife.com

Tel: 02-650-1400
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สานักงานใหญ่

กรุงเทพ

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

แม็กซ์ แวลู นวมินทร์
พาราไดซ์ พาร์ค
แฟชัน่ ไอส์แลนด์
เดอะมอลล์ บางแค
เมกา บางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ

เดอะมอลล์ บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

สีลม คอมเพล็กซ์
อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
อาคารภคินท์
บลูพอร์ต หัวหิน
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
ยูดีทาวน์ อุดรธานี

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

แม็กซ์ แวลู นวมินทร์
พาราไดซ์ พาร์ค
แฟชัน่ ไอส์แลนด์
เดอะมอลล์ บางแค
เมกา บางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
สีลม คอมเพล็กซ์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

เปิดบริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการอืน่ ๆ ผ่าน
บริษัทมีมาตรการและการดาเนินการเพื่อป้องกันและ
17.00 น.ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เช่น
ควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19
แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart
Customer ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https:bangkoklife.com/login หรือ
website:bangkoklife.com หรือQR Code
หรือ โทร.
02 777- 8888ตลอด 24

เปิดทาการ 14 สาขา และปรับเปลีย่ นวัน เวลา
เปิดและปิดทาการ 2 สาขา คือ ลาดับที่ 1 สาขา
แม็กซ์ แวลู นวมินทร์ เวลาเปิดทาการ 8.00
เวลาปิด 17.00) และลาดับที่ 8 สาขาสีลม
คอมเพล็กซ์ เวลาเปิดทาการ 11.00 และเวลา
ปิด ทาการ 17.00)

ปิดระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย 64

เปิดปกติ เปิดทาการตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน
2564 เป็นต้นไป

แจ้งเปิดทาการ 14 สาขา
และมี 2
สาขา (สาขาลาดับที่ 1 สาขาแม็กซ์แวลูนวมินทร์) และ
ลาดับที่ 8 สาขาสีลม คอมแพล็กซ์) ได้ปรับเปลีย่ น วัน
เวลาเปิดและปิดทาการเพื่อให้เป็นตามศูนย์การค้ากาหนด

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

แจ้งเปิดทาการปกติ 14 สาขา (ที่เปิดทาการใน
ศูนย์การค้า) วัน เวลา เปิด และปิดทาการเป็นไปตามที่
ศูนย์การค้ากาหนด

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
อาคารภคินท์

สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

บลูพอร์ต หัวหิน
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
ยูดีทาวน์ อุดรธานี

ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแยกเวียงทอง-ลาปาง

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

แม็กซ์ แวลู นวมินทร์
สีลม คอมเพล็กซ์
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
อาคารภคินท์
บลูพอร์ต หัวหิน
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ลาปาง

่ปดิ วทนั าการ
เปิดปกติ เปิระยะเวลาที
ดทาการตัง้ แต่
ที่ 16 กันยายน
2564 เป็นต้นไป

ปิดระหว่างวันที่ 1 - 3 ต.ค 64

ช่องทางการติดต่อทดแทน

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
เปิดปกติ เปิดทาการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564
กรุงเทพมหานคร
เป็นต้นไป
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
ปิดระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.ย. 64
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

แจ้งเปิดทาการปกติหมายเหตุ
14 สาขา (ที่เปิดทาการใน
ศูนย์การค้า) วัน เวลา เปิด และปิดทาการเป็นไปตามที่
ศูนย์การค้ากาหนด

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

แจ้งเปิดทาการปกติ 6 สาขา (ที่เปิดทาการใน
ศูนย์การค้า) วัน เวลา เปิด และปิดทาการเป็นไปตามที่
ศูนย์การค้ากาหนด
เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ

สาขาอโศก เลขที่ 175 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ

สาขาธนบุรี เลขที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ซอย 53)
แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

วันที่ 7 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 10 กันยายน - สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาชุมพร โทร:
พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในสานักงานสาขา เมือ่ วันที่ 7
2564
0-7750-1871
กันยายน 2564
- E-mail : chumphon@bangkoklife.com
, หรือสาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login Smart
Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888
การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile
Application “BLA Happy Life” หรือ
“ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์ หรือ BLA
Line official
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
- สานักงานใหญ่ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอ ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ายาฆ่าเชือ้
เชีย่ นทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เว๊ปไซต์
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife,
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (24
ชัว่ โมง) และสานักงานสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

- สาขานนทบุรี เลขที่ 41/93-94 หมูท่ ี่ 8
ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ายาฆ่าเชือ้
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เว๊ปไซต์
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife,
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (24
ชัว่ โมง) และสานักงานสาขาทั่วประเทศ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขานครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

วันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 - สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาหาดใหญ่ โทร: พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการสานักงานสาขา เมือ่
0-7425-2072
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
- E-mail : hatyai@bangkoklife.com ,
หรือสาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login
Smart Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888
การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile
Application “BLA Happy Life” หรือ
“ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์ หรือ BLA
Line official a
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11
แสดง “บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้ง
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย” เพื่อชาระเงินค่าเบี้ย
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให้” ไปจ่ายเงินที่
เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือคูส่ ัญญา non-bank อืน่ ๆ เช่น
เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้
7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่
เป็นต้น
- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาหาดใหญ่ โทร:
0-7425-2072

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาภูเก็ต

ภูเก็ต

ปิดระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค. 64

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ชลบุรี

"ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 20 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง"

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาซีคอน บางแค

กรุเทพฯ

เปิดปกติ แต่ปรับเวลา

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม2

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์

กรุเทพฯ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาบิ๊กซี พระราม4

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

กรุเทพฯ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเอ็มควอเทียร์

กรุเทพฯ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

นครราชสีมา

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

นนทบุรี

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นนทบุรี

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ปทุมธานี

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ระยอง

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ ปิด
บริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเมกาบางนา

สมุทรปราการ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง

สมุทรปราการ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

นครปฐม

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 19 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ชลบุรี

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 19 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ปทุมธานี

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ชลบุรี

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นนทบุรี

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปิดตัง้ แต่วนั ที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

สานักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2564

สาขาฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

- Call Center 0-2111-0055 / FAX.
0-2111-0056
- https:\\www.mbklife.co.th
- Line : @mbklife
- E-mail : contactcenter@mbklife. co.th
วันเวลาทาการ จันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 8.30
- 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

เนือ่ งจากที่ทาการสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่ น
ศูนย์การค้าซึง่ ต้องปิดทาการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเสีย่ งของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ทาการของบริษัทฯ จึงได้จดั กระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

วันที่ 17 สิงหาคม ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2564 " - สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาชลบุรี โทร.

พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการสานักงานสาขา เมือ่

0-3838-6311
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
- E-mail : chonburi@bangkoklife.com , หรือสาขา
ใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท https://bangkoklife.com/login
Smart Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888
" การการชาระเงินค่าเบีย้ ประกันภัย
- ทา
ธุรกรรมด้วยตนเองผ่านMobile Application “BLA
Happy Life” หรือ “ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์
หรือ BLA Line official a
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทีร่ ้านสะดวกซื้อ 7-11 แสดง
“บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้งกาหนดชาระเบีย้
ประกันภัย” เพือ่ ชาระเงินค่าเบีย้
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษัทออก
ให้” ไปจ่ายเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือคู่สัญญา
non-bank อื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ทีร่ ้าน
สะดวกซื้อ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชั่น
เป็นต้น
- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาชลบุรี โทร.
0-3838-6311

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

สาขาพหลโยธิน

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13-20 สิงหาคม 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 9 - 11 ส.ค. 64

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ

สาขาบางเลน

นครปฐม

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาระยอง

ระยอง

วันที่ 7 - 9 ส.ค. 64

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.สานางานใหญ่(เพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2. สาขาถนนสุรวงศ์
3.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
4.เว็บไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
5.CALL CENTER 1373

ปิดสาขาเนือ่ งจากมีพนักงานติดเชือ้ โควิด-19 ต้องหยุด
กักตัว 14 วัน และเพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/
ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ และทาความสะอาดพ่นฆ่าเชือ้
โรค เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ ไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

- สาขานครปฐม เลขที่ 1066 ถนนเพชรเกษม ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ายาฆ่าเชือ้
ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
- ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เว๊ปไซต์
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife,
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (24
ชัว่ โมง) และสานักงานสาขาทั่วประเทศ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.
co.th / ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ.ไทยประกันชีวติ

บลูพอร์ต หัวหิน

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขานครปฐม

นครปฐม

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 - 6 ส.ค. 64

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขารัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2564

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 - 31 ส.ค. 64
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีคาสัง่ เปลีย่ นแปลง

ช่องทางการติดต่อทดแทน
ลูกค้าสามารถชาระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง
อี-แบงค์กงิ้ App ThaiLife Insurance หรือ
สอบถามข้อมูลทาง
ออนไลน์ ผ่าน Social Meia ดังนี้
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
ซึง่ มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราวตาม
มาตรการ

1. FWD Contact
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
center1351(8:00-20:00) ทุกวัน
ของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา19 พ.ศ. 2564
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

1. FWD Contact
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
center1351(8:00-20:00) ทุกวัน
ของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา19 พ.ศ. 2564
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร และ สาขาออล ซีซนั่
เพลส
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
ตามทีไ่ ด้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
Application MTl Click /
ราชอาณาจักรในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ขยาย
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / ระยะเวลาล็อกดาวน์ 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'
ช่องทาง Social Media

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ระยอง

วันที่ 3 - 31 ส.ค. 64
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

สานักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2- 31 สิงหาคม 2564

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาล็อกดาวน์ 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'

1.Call Center 1373
2. แอบพลิเคชัน่ My Allianz
3.เว็บไซต์ www.azay.co.th

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)
วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

พหลโยธิน

กรุงเทพมหานคร

วันเวลาบริการตามปกติ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
ปรับวันวลาให้บริการ เป็น
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ถนนสุรวงศ์

กรุงเทพมหานคร

เวลาบริการตามปกติ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.
ปรับเวลาให้บริการ เป็น
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

หนองคาย

หนองคาย

วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ศรีราชา

ชลบุรี

วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ชือ่ สาขา

จังหวัด

พัทยา

ชลบุรี

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

หาดใหญ่

สงขลา

วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ตรัง

ตรัง

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)
วันเวลาบริการตามปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปรับวันให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดให้บริการ

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

สานักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

3 - 16 สิงหาคม 2564

- Call Center 0-2111-0055 / FAX. 02111-0056
- https:\\www.mbklife.co.th
- Line : @mbklife
- E-mail : contactcenter@mbklife.co.th

เนือ่ งจากที่ทาการสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่ น
ศูนย์การค้าซึง่ ต้องปิดทาการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเสีย่ งของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ทาการของบริษัทฯ จึงได้จดั กระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

บมจ.คิง ไว ประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2564

นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64

- สานักงานสาขาใกล้เคียง สาขาสระบุรี โทร
0-3630-8205
- E-mail : phitsanulok@bangkoklife.com
, หรือสาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login Smart
Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888
การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile
Application “BLA Happy Life” หรือ
“ระบบบริการลูกค้า” บนเว็บไซต์ หรือ BLA
Line official
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11
แสดง “บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้ง
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย” เพื่อชาระเงินค่าเบี้ย
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให้” ไปจ่ายเงินที่
เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือคูส่ ัญญา non-bank อืน่ ๆ เช่น
เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้
7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่
ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมผ่าน
www.manulife.co.th หรือสอบถามข้อมูลสาย
ด่วนลูกคาสัมพันธ์ โทร. 02-0339000 หรือ
แจ้งเหตุเรียกร้องสินไหมทดแทน โทร.
02-6601201

หมายเหตุ
พบผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในสานักงานสาขา เมือ่ วันที่ 1
สิงหาคม 2564

เพื่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สาธารณสุขของภาครัฐว่าด้วยการป้องกันการ
แพร่กระจายของ Covid 19

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.ไทยประกันชีวติ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

บมจ.. โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

อาร์ เอส ทาวเวอร์

กรุงเทพมหานคร

อ่างทอง

อ่างทอง

อยุธยา
สานักงานใหญ่

พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

แม็กซ์แวลู นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

พาราไดซ์ พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

เดอะมอลล์ บางแค

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

เมกา บางนา

สมุทรปราการ

บมจ. ไทยประกันชีวติ

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

สีลม คอมเพล็กซ์

กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564 ลูกค้าสามารถชาระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง
อี-แบงค์กงิ้ App ThaiLife Insurance หรือ
สอบถามข้อมูล
ทางออนไลน์ ผ่าน Social
Meia ดังนี้
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

วันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 64

วันที่ 19-21 ก.ค. 64

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media
Tel : 650-1400 E-mail :
CSC@tokiomarinelife.co.th

20 กรกฎาคม 2564 และมีผลอย่างน้อย 14 วัน "- Call Center 0-2111-0055 / FAX.
(ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564)
0-2111-0056
- https:\\www.mbklife.co.th
- Line : @mbklife
- E-mail : contactcenter@mbklife.co.th
วันเวลาทาการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
"

ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีคาสัง่ เปลีย่ นแปลง

ลูกค้าสามารถชาระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง
อี-แบงค์กงิ้
App ThaiLife Insurance หรือสอบถามข้อมูล
ทางออนไลน์
ผ่าน Social Meia ดังนี้
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
และเป็นไปตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 28)
จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราว

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด-19
เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา
เพื่อดาเนินการฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ
เนือ่ งจากที่ทาการสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่ น
ศูนย์การค้าซึง่ ต้องปิดทาการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเสีย่ งของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ทาการของบริษัทฯ จึงได้จดั กระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
และเป็นไปตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)
จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราว

ชือ่ บริษัท

ทางออนไลน์
ฉุกเฉิน
ผ่าน Social Meia ดังนี้
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราว
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
3.Line Official Account@thailifeinsurance
ตัง้ แต่วนั ที่ ระยะเวลาที
20 กรกฎาคม
ชือ่ สาขา
จังหวัด
่ปดิ ท2564
าการ เป็นต้นไป 4.Twitter@thailifePLC
ช่องทางการติดต่อทดแทน
หมายเหตุ
จนกว่าจะมีคาสัง่ เปลีย่ นแปลง
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

บมจ. ไทยประกันชีวติ

อิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง

สมุทรปราการ

บมจ. ไทยประกันชีวติ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ปทุมธานี

บมจ. ไทยประกันชีวติ

เดอะมอลล์ บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

อาคารภคินท์

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ

แม่สอด

ตาก

วันที่ 15 - 28 ก.ค. 64

บมจ. ไทยประกันชีวติ

ชุมแพ

ขอนแก่น

วันที่ 9 ก.ค. 64

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 5 - 7 ก.ค. 64

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

หาดใหญ่

สงขลา

วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2564

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

นครสวรรค์

นครสวรรค์

สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
หรือสอบถามข้อมูลทางออนไลน์ ดังนี้
ในพื้นที่อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึง่ พบผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
อย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการชัว่ คราว
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ ๆ

ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคตามมาตรการของ
สาธารณสุขอาเภอชุมแพ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Call Center 1766 ตลอด
24 ชัว่ โมง
/
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ตามประกาศของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เนือ่ งจากที่พักอาศัย ผูต้ ิดเชือ้ โควิด19 อยูต่ ิดกับพื้นที่สานักงานและมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด-19
เข้าใช้บริการที่สาขา

www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ผูบ้ ริหารงานขาย-ฝ่ายขาย ติดเชือ้ โควิด-19 เนือ่ งจาก
ไปบริการลูกค้าและลูกค้าได้แจ้งว่าติดโควิด

วันเสาร์ที่ 3,10,17,24,31 กรกฎาคม 2564 www.philliplife.com
วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 สิงหาคม 2564
phillipcare@philliplife.com
วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 กันยายน 2564
Line : @PhillipCare

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเสีย่ ง เว้นระยะ
ห่างทางสังคม

วันเสาร์ที่ 3,10,17,24,31 กรกฎาคม 2564 www.philliplife.com
วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 สิงหาคม 2564
phillipcare@philliplife.com
วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 กันยายน 2564
Line : @PhillipCare
รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

นนทบุรี

นนทบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ราชบุรี

ราชบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

เชียงราย

เชียงราย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

เชียงใหม่

เชียงใหม่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ลาปาง

ลาปาง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

แม่สอด

ตาก

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

พิษณุโลก

พิษณุโลก

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

กระบี่

กระบี่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ภูเก็ต

ภูเก็ต

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ตรัง

ตรัง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

หาดใหญ่

สงขลา

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ชลบุรี

ชลบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ระยอง

ระยอง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

หนองคาย

หนองคาย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

อุดรธานี

อุดรธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ขอนแก่น

ขอนแก่น

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

มุกดาหาร

มุกดาหาร

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเสีย่ ง เว้นระยะ
ห่างทางสังคม
หมายเหตุ

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ. ไทยประกันชีวติ

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ยะลา

ยะลา

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่
กรกฎาคม 2564

สานักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่
กรกฎาคม 2564 (3 วันทาการ)

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 25 - 28 มิ.ย. 64

ช่องทางการติดต่อทดแทน
14

2

หมายเหตุ

สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
หรือสอบถามข้อมูลทางออนไลน์ ดังนี้
ในพื้นที่จงั หวัดยะลาซึง่ พบ ผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้ อย่าง
1.เว็บไซด์ WWW.thailife.com
รวดเร็วจึงมีความจาเป็นต้องหยุดทาการเป็นการชัว่ คราว
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติ แคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

"ตามที่บริษัทได้แจ้งปิดสานักงานใหญ่ ส่งผลให้
ลูกค้าไม่สามารถติดต่อใช้บริการที่สานักงานใหญ่
ได้นนั้ บริษัทยังคงเปิดบริการตามปกติผ่าน
ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สายด่วน 1621
2. Hotline email
(hotline@prudential.co.th)
3. LINE Chatbot หรือ LINE Live Chat
4. โทรสาร หมายเลข 0 2353 4888
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้า
ประสงค์จะเข้ามาติดต่อที่สานักงานใหญ่ บริษัท
จะสือ่ สารให้แก่ลูกค้าทราบเบื้องต้นว่า สานักงาน
ใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 5
กรกฎาคม 2564 และขอให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ
ในวันดังกล่าว"

เนือ่ งจากมีพนักงานบริษัทได้รับการตรวจและยืนยันจาก
โรงพยาบาลว่าติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึง่ บริษัทตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของพนักงานบริษัทและลูกค้า บริษัท
จึงขอประกาศปิดทาการสานักงานใหญ่เพื่อทาความ
สะอาดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์)

สาธรธานี

กรุงเทพมหานคร

บมจ ไทยประกันชีวติ

เทิง

เชียงราย

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ชลบุรี

ปิดระหว่างวันที่ 16 - 18 มิ.ย. 64

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

นนทบุรี

นนทบุรี

9 - 11 มิถุนายน 2564

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 1 - 2 มิ.ย. 64

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ
บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

นครสวรรค์
นนทบุรี

นครสวรรค์
นนทบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ราชบุรี

ราชบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

เชียงราย

เชียงราย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

เชียงใหม่

เชียงใหม่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ลาปาง

ลาปาง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

แม่สอด

ตาก

ช่องทางการติดต่อทดแทน

วันที่ 21 มิ.ย.64

1.Call Center 1394
2.บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์)
สานักงานใหญ่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์
ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 16 ยูนิต 1602-1605
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โทร 026853828
3.คุณชัยธวัฒน์ ฉัตรบูรภานันท์ (ผูจ้ ดั การสาขา)

วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 64

ผูเ้ อาประกันภัยหรือลูกค้าของบริษัทสามารถ
ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง สานักงาน
ใหญ่ และช่องทางอืน่ ที่เปิดให้บริการ

วันที่ 5,12,19,26 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
พนักงานติดเชือ้ Covid-19 จานวน 1 คน จาเป็นต้อง
ปิดสาขาวันที่ 21/6/2564

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

สานักงานใหญ่ อาคารวรวัฒน์
Call Center 02-022-5800
www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ตรวจพบพนักงานติดโควิด จานวน 1 ราย

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเสีย่ ง เว้นระยะห่างทางสังคม

Line : @PhillipCare

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

พิษณุโลก

พิษณุโลก

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

กระบี่

กระบี่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ภูเก็ต

ภูเก็ต

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ตรัง

ตรัง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ชลบุรี

ชลบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ระยอง

ระยอง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

หนองคาย

หนองคาย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

อุดรธานี

อุดรธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ขอนแก่น

ขอนแก่น

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

มุกดาหาร

มุกดาหาร

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ

สาขาถนนสุรวงศ์

กรุงเทพมหานคร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเพชรบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ

ไอทีเอฟ สีลม

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.สานักงานใหญ่(เพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เว็บไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

เพชรบุรี

ปิดระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 64

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

กรุงเทพมหานคร

วันที่20 - 21 พฤษภาคม 2564

สานักงานใหญ่ อาคารวรวัฒน์
Call Center 02-022-5800
www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ตรวจพบพนักงานติดโควิด จานวน 2 ราย

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

บมจ. ไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564

ผูเ้ อาประกันภัยหรือลูกค้าของบริษัทสามารถ
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง สานักงาน โรนา 2019 (COVID -19)
ใหญ่ และช่องทางอืน่ ๆที่เปิดบริการ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2564

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

บมจ. ไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

กรุงเทพฯ

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง สานักงาน
ใหญ่ และช่องทางอืน่ ที่เปิดให้บริการ

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขารัชดาภิเษก

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 8 - 29 พ.ค.64

1. FWD Contact center1351
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
(8:00-20:00) ทุกวัน
ของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00)
ทุกวัน
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขาชลบุรี

ชลบุรี

ตัง้ แต่วนั ที่ 8 - 29 พ.ค.64

1. FWD Contact center1351
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
(8:00-20:00) ทุกวัน
ของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00)
ทุกวัน
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

ตัง้ แต่วนั ที่ 8 - 29 พ.ค.64

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวติ

สาขาสุราษฎร์ธานี

สาขาสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 พ.ค.64

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ

สาขาถนนสุรวงศ์

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5-31 พ.ค.64

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ปิดวันที่ 30 เม.ย. 64

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

สาขานครปฐม

นครปฐม

วันที่ 26 - 27 เม.ย. 64

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

1. FWD Contact center1351
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
(8:00-20:00) ทุกวัน
ของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00)
ทุกวัน
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร
- สาขากาญจนดิษฐ์ เลขที่ 159/6-8 ถนนสุ
ราษฎร์ธานี-สิชล ตาบลกะแดะ อาเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เว๊ปไซต์
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife,
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (24
ชัว่ โมง)

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ายาฆ่าเชือ้

1.สานักงานใหญ่(เพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เว็บไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
วันที่ 26 - 27 เม.ย. 64

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ

สาขากาญจนบุรี

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าในพื้นที่

บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ

สานักงานใหญ่ ศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์ชาระเงิน
ชัน้ 1 และสานักงานสาขาทั่วประเทศ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเมกาบางนา

สมุทรปราการ

วันที่ 23 - 25 เม.ย. 64

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

เพื่อทาความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนือ่ งจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด(มหาชน)

สาขาชุมแพ

ขอนแก่น

วันที่ 22 เมษายน 2564

- สานักงานสาขาศูนย์ภูมิภาค สาขาขอนแก่น
โทร.043-424-579
- E-mail : khonkhan@bangkoklife.com ,
หรือสาขาใกล้เคียง
- เว็บไซต์บริษัท
https://bangkoklife.com/login
Smart Customer / Smart Agent
- Mobile Application : BLA Happy Life
- Call Center โทร. 02-777-8888

การชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Mobile Application
“BLA Happy Life” หรือ “ระบบบริการลูกค้า” บน
เว็บไซต์ หรือ BLA Line official
- ทาธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ร้านสะดวกซือ้ 7-11 แสดง
“บัตรประชาชน” หรือ “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ย
ประกันภัย” เพื่อชาระเงินค่าเบี้ย
- นา “ใบแจ้งกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออก
ให้” ไปจ่ายเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือคูส่ ัญญา
non-bank อืน่ ๆ เช่น เคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ที่ร้าน
สะดวกซือ้ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่
เป็นต้น
- สานักงานสาขาศูนย์ภูมิภาค สานักงานสาขา
ขอนแก่น โทร. 043-424-579

แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart
ปรับเวลาให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
Customer ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เวลา 09..30 - 15.30 น. ตัง้ แต่วนั ที่
21
bangkoklife.com/login หรือ websife:
เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลีย่ นแปลง
www.bangkoklife.com หรือ QR Code หรือ
โทร. 02-7778888 ตลอด 24 ชัว่ โมง

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

จังหวัด

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขาออล ซีซนั่ เพลส

กทม.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาซีคอน บางแค

กรุงเทพฯ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

ตัง้ แต่ วันที่ 21 - 25 เมษายน 2564

1. FWD Contact center1351
(8:00-20:00) ทุกวัน
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00)
ทุกวัน
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม2

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์

จังหวัด
กรุงเทพฯ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

กรุเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาบิ๊กซี พระราม4

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

กรุเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์

จังหวัด
กรุงเทพฯ

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเอ็มควอเทียร์

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ขอนแก่น

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ชลบุรี

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

จังหวัด
เชียงราย

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เชียงใหม่

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่

เชียงใหม่

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

นครปฐม

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน
** ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

นนทบุรี

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นนทบุรี

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

จังหวัด
ปทุมธานี

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

ภูเก็ต

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ระยอง

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน
** ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเมกาบางนา

สมุทรปราการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เวลาทาการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวัน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง

สมุทรปราการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.30 - 17.00 น.

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

จังหวัด
อุดรธานี

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางการติดต่อทดแทน
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

หมายเหตุ
ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.
เวลาทาการช่วง Covid-19
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

สาขาพหลโยธิน

นครสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

นครสวรรค์

ศูนย์บริการลูกค้า (สานักงานใหญ่) อาคารจี ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ชัน้ 1

วันที่ 16-17 เมษายน 2564

ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.สานางานใหญ่(เพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เว็บไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
และทาความสะอาดอบฆ่าเชือ้ โรค เป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชือ่ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 16 เมษายน 2564

1.ศูนย์ภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โทร.
055-334-662
2.แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart
customer ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://bangkoklife.com
3.หรือโทร 02777 8888

ปิดสานักงานเพื่อทาความสะอาดและพ่นฆ่าเชือ้

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159

ปรับเวลาทาการ จาก 08.30 - 17.00 น. เป็น
09.00 -16.00 น. ตัง้ แต่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป
จนกว่าจะแจ้งเปลีย่ นแปลง

รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท

ชือ่ สาขา

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

สานักงานใหญ่

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ
วันที่ 12 เมษายน 2564 (1 วันทาการ)

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

สาขารัชดาภิเษก

กทม.

ตั้งแต่ วันที่ 12 - 25 เมษายน 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

นนทบุรี

08/04/2564 - 10/04/2564

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

แม็กซ์ แวลู นวมินทร์
พาราไดซ์ พาร์ค

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ

แฟชัน่ ไอส์แลนด์
เดอะมอลล์ บางแค
เมกา บางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ

ตามที่บริษัทได้แจ้งปิดสานักงานใหญ่ ส่งผลให้
บริษัทจึงขอประกาศปิดทาการสานักงานใหญ่เพื่อทา
ลูกค้าไม่สามารถติดต่อใช้บริการที่สานักงานใหญ่ ความสะอาดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
ได้นนั้ บริษัทยังคงเปิดบริการตามปกติผ่าน
สาธารณสุข
ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สายด่วน 1621
2. Hotline email
(hotline@prudential.co.th)
3. LINE Chatbot หรือ LINE Live Chat
4. โทรสาร หมายเลข 0 2353 4888
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้า
ประสงค์จะเข้ามาติดต่อที่สานักงานใหญ่ บริษัท
จะสือ่ สารให้แก่ลูกค้าทราบเบื้องต้นว่า สานักงาน
ใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 16
เมษายน 2564 และขอให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อใน
วันดังกล่าว

1. FWD Contact
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่
center1351(8:00-20:00) ทุกวัน
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จัดการกรมธรรม์ออนไลน์
iService.fwd.co.th
6. สานักงานใหญ่ สินธร และ สาขาออล ซี
ซั่นเพลส
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่ โมง /
Application MTl Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th /
ช่องทาง Social Media

ปิดสาขาเนือ่ งจากผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 เข้าใช้บริการที่สาขา
และปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยูร่ อผลตรวจและกักตัวเป็นเวลา
14 วัน

14 ม.ค. 64

ปรับเวลาเปิดปิดตามเวลาเปิดปิดของศูนย์การค้านั้น ๆ
ตัง้ แต่วันที่ 14 ม.ค.64 เป็นต้นไป

14 ม.ค. 64
รายชือ่ สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิ ทาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ปี 2565
ชือ่ บริษัท
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยประกันชีวติ
ไทยสมุทรประกันชีวติ

ชือ่ สาขา
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
สีลม คอมเพล็กซ์
อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
บลูพอร์ต หัวหิน
ยูดีทาวน์ อุดรธานี

จังหวัด

ระยะเวลาที่ปดิ ทาการ

ช่องทางการติดต่อทดแทน

หมายเหตุ
ปรับเวลาเปิดปิดตามเวลาเปิดปิดของศูนย์การค้านั้น ๆ
ตัง้ แต่วันที่ 14 ม.ค.64 เป็นต้นไป

สานักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร

13 ม.ค. 64

ช่องทางออนไลน์ Website www.ocean.co.th,
LINE @oceanlife, Facebook
oceanlifepage, OCEAN LIFE CLAIMS
HOTLINE ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชัว่ โมง

ไทยสมุทรประกันชีวติ

นนทบุรี

นนทบุรี

18-19 ม.ค. 64

- สาขาวิภาวดี เลขที่ 996 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
- ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เว๊ปไซต์
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife,
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (24
ชัว่ โมง)

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

เชียงใหม่

เชียงใหม่

5-31 ม.ค. 64

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

ขอนแก่น

ขอนแก่น

5-31 ม.ค. 64

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

พิษณุโลก

พิษณุโลก

5-31 ม.ค. 64

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

5-31 ม.ค. 64

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

หาดใหญ่

สงขลา

5-31 ม.ค. 64

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

ศูนย์บริการลูกค้า (สานักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร

5 ม.ค. 64

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ายาฆ่าเชือ้

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159

ในระหว่างวันที่ 5-31 มกราคม 2564 ปรับเวลาเปิดทา
การ เป็น วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
และวันเสาร์ที่ 23 และ 30 มกราคม 2564 เวลา
8.30-17.00 น. (วันเสาร์ที่ 9 และ 16 มกราคม 2564
ปิดทาการ)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159

ศูนย์บริการลูกค้า สานักงานใหญ่ อาคารจี ทาวเวอร์ แก
รนด์ รามา ชัน้ 1 ปรับเวลาเปิดทาการ เป็น 9.00 16.00 น. ตัง้ แต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

