
ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาอิมพีเรียลเวลิด์ ส าโรง     สมุทรปราการ ปิดให้บริการวนัที 6 - 8 พ.ค 2565 "Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media"

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาสมุทรสาคร สมุทรสาคร  ปิดให้บริการวนัที 5 - 6 พ.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ปิดให้บริการวนัที 25-27 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาชัยภูมิ ชัยภูมิ ปิดให้บริการวนัที 25-27 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเบตง ยะลา ปิดให้บริการวนัที 25-26 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขามหาสารคาม มหาสารคาม 22-23/04/2565 และ 25/04/2565 Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขามุกดาหาร มุกดาหาร 22-23/4/2565 Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปิดให้บริการวนัที 19 - 21 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา นครราชสีมา ปิดให้บริการวนัที 19 - 21 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขาแม่สอด ตาก 18-เม.ย.-65 Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปิดให้บริการวนัที 11 - 12 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม ปิดให้บริการวนัที่ 10-12 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาพังงา พังงา ปิดให้บริการวนัที่ 7 - 8 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาพิษณุโลก พิษณุโลก ปิดให้บริการวนัที่ 5 - 7 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาล าพูน ล าพูน ปิดให้บริการวนัที่ 5 - 7  เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม ปิดให้บริการวนัที่ 4-6 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปิดให้บริการวนัที่ 4-5 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเกาะสมุย สุราษฏร์ธานี ปิดให้บริการวนัที่ 4-5 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย เชียงราย ปิดให้บริการวนัที่ 4-6 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแพร่ แพร่ ปิดให้บริการวนัที่ 4-5  เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปิดให้บริการวนัที่ 4-5 เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปิดให้บริการวนัที่ 4-5  เมษ 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขาแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน วนัที่ 4 – 9  เมษายน 2565 Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาน่าน น่าน ปิดให้บริการวนัที่ 28 - 30 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นครสวรรค์ นครสวรรค์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ราชบุรี ราชบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เชียงราย เชียงราย

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

www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com

Line : @PhillipLife

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา 
และลดความเส่ียง เวน้ระยะห่างทางสังคม

http://www.philliplife.com/
http://www.philliplife.com/
http://www.philliplife.com/


ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เชียงใหม่ เชียงใหม่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ล าปาง ล าปาง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) พิษณุโลก พิษณุโลก

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ภูเก็ต ภูเก็ต

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ตรัง ตรัง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ชลบุรี ชลบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ระยอง ระยอง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หนองคาย หนองคาย

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) อุดรธานี อุดรธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น ขอนแก่น

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) มุกดาหาร มุกดาหาร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาหนองคาย หนองคาย ปิดให้บริการวนัที่ 18 - 19 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

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

www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com

Line : @PhillipLife

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา 
และลดความเส่ียง เวน้ระยะห่างทางสังคม



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ปิดให้บริการวนัที่ 18 - 20 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิดให้บริการวนัที่ 16-18 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปราจนีบุรี ปราจนีบุรี ปิดให้บริการวนัที่ 16-18 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาสตูล สตูล ปิดให้บริการวนัที่ 16-18 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาตรัง ตรัง ปิดให้บริการวนัที่ 14 - 15 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาลพบุรี ลพบุรี ปิดให้บริการวนัที่ 14 - 15 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี ปิดให้บริการวนัที่ 14 - 15 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Mediaเพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนัที่ 9 – 10  มีนาคม 2565 "Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th "

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพ ปิดให้บริการวนัที่ 8 - 10 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาตาคลี นครสวรรค์ ปิดให้บริการวนัที่ 8 - 10 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ กรุงเทพ ปิดให้บริการวนัที่ 9 - 11 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก จะปิดให้บริการเป็นเวลา  3 วนั คือ  วนัที่ 9 – 11
 มีนาคม 2565

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

พนักงานประจ าสาขาแม่สอด  ติดเชือ้โควดิ-19  

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขายโสธร ยโสธร ปิดให้บริการวนัที่ 7 - 9 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ปิดให้บริการวนัที่ 7 - 9 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาตราด ตราด ปิดให้บริการวนัที่ 7 - 9 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิดให้บริการวนัที่ 7 - 9 มี.ค 2565 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปัตตานี ปัตตานี ปิดให้บริการวนัที่ 3-4 มี.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาตรัง ตรัง ปิดให้บริการวนัที่ 3-4 มี.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขาพะเยา พะเยา วนัที่ 4 – 5  มีนาคม 2565 Tel: 02-650-1400 
e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.ไทยประกันชีวติ อโศก กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วนัที่ 3-5 มีนาคม 2565 ลูกค้าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง 
อี-แบงค์กิง้ App ThaiLife Insurance  หรือ
สอบถามข้อมูลทางออนไลน์  ผ่าน Social Meia
 ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.สาขา CSC ที่ให้บริการในศูนย์การค้า 
6.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

พ่นยาฆ่าเชือ้โรคและท าความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร
ส านักงาน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้             
ไวรัสโคโรน่า
จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราว

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ วนัที่ 3 มีนาคม 2565 (13.00-17.00 น.)  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาเชียงราย  โทร
 0-5371-1816
 -  E-mail :  chiangrai@bangkoklife.com  , 
หรือสาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login   
     Smart Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ในส านักงานสาขา เมือ่วนัที่ 27
 กุมภาพันธ ์2565

การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

  -  ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  
Application “BLA Happy  Life” หรือ 
“ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ หรือ BLA 
Line official  
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน 
iBanking/mBanking
  - ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11
  แสดง “บัตรประชาชน”      หรือ “ใบแจง้
ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย” เพื่อช าระเงินค่าเบี้ย
  - น า “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให”้ ไปจา่ยเงินที่  เคาน์เตอร์ธนาคาร
 หรือคู่สัญญา non-bank อืน่ๆ  เช่น เคาน์เตอร์ 
 เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้
โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ เป็นต้น
  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาเชียงราย  โทร
 0-5371-1816

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น ปิดให้บริการวนัที่ 2-4 มี.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต  ภูเก็ต ปิดให้บริการวนัที่ 2-4 มี.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท คิว ไว ประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ปิดให้บริการวนัที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค 65 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.kwilife.com หรือ
ผ่านบริการสอบถามข้อมูลประกันภัย สายด่วน
ลูกค้าสัมพันธ ์โทร.02-0339000 ในระหวา่ง
เวลาท าการ 8.30-21.00 น. หรือบริการแจง้
เหตุเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน 24 ชัว่โมง 
โทร.02-6601201

มีเจา้หน้าที่สาขาติเชือ้



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี อุดรธานี วนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 12.00-17.00
 น. (คร่ึงวนั)

 -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง ดังนี้
     1. สาขาหนองคาย โทร: 0-4246-4034  
E-mail :       nongkhai@bangkoklife.com
     2. สาขาหนองบัวล าภู โทร. 
0-4231-6666 E-mail : 
nongbualamphu@bangkoklife.com  หรือ
สาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login   
     Smart Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการส านักงานสาขา เมือ่
วนัที่ 23 กุมภาพันธ ์2565 ได้รับผลยืนยันการตรวจ 
เมือ่วนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2565

การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย                     -
 ธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  
Application “BLA Happy  Life” หรือ 
“ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ หรือ BLA 
Line official   a
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน 
iBanking/mBanking
  - ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11
  แสดง “บัตรประชาชน”      หรือ “ใบแจง้
ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย” เพื่อช าระเงินค่าเบี้ย
  - น า “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให”้ ไปจา่ยเงินที่  เคาน์เตอร์ธนาคาร
 หรือคู่สัญญา non-bank อืน่ๆ  เช่น เคาน์เตอร์ 
         เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11, ทรูมันนี,่ 
เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ เป็นต้น
  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง  สาขาหนองคาย 
โทร: 0-4246-4034 และสาขาหนองบัวล าภู 
โทร. 0-4231-6666



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแม่สาย เชียงราย ปิดให้บริการวนัที่ 25 ก.พ 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ปิดให้บริการวนัที่ 21 - 22 ก.พ 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กรุงเทพฯ ปิดให้บริการวนัที่ 14 - 16 ม.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นนทบุรี ปิดให้บริการวนัที่ 12-14 ม.ค 65 "Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media"

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขากาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ ปิดให้บริการวนัที่ 10-11 ม.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 

บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแม่สอด ตาก ปิดให้บริการวนัที่ 10 - 11 ม.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 

บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต ภูเก็ต ปิดให้บริการวนัที่ 5-7 ม.ค 65 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นครสวรรค์ นครสวรรค์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นนทบุรี นนทบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ราชบุรี ราชบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เชียงราย เชียงราย

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เชียงใหม่ เชียงใหม่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ล าปาง ล าปาง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) แม่สอด ตาก

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) พิษณุโลก พิษณุโลก

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) กระบี่ กระบี่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ภูเก็ต ภูเก็ต

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ตรัง ตรัง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ชลบุรี ชลบุรี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ระยอง ระยอง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หนองคาย หนองคาย

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) อุดรธานี อุดรธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น ขอนแก่น

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) อุบลราชธานี อุบลราชธานี

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) มุกดาหาร มุกดาหาร
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่  24 พฤศจกิายน 2564 Tel: 02-650-1400 

e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th
เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปัตตานี ปัตตานี ปิดให้บริการวนัที่ 23 - 25 พ.ย 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่านmuangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัส ส าหรับพนักงานสาขาและลูกค้าผู้เข้ารับ
บริการ

วนัเสาร์ที่ 8,15,22  มกราคม 2565
วนัเสาร์ที่ 5,12,19  กุมภาพันธ ์2565
วนัเสาร์ที่ 5,12,19  มีนาคม 2565

•        Website : www.Philliplife.com
•        Email  : phillipcare@philliplife.com
•        Line  :  @PhillipLife
•        Fax  :    02-022-5500
•          หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน : 
02-022-5666  หรือ Email : 
complaint@philliplife.com
•          ช่องทางการติดต่อ Fax Claim 
(สินไหมทดแทน)
Fax : 02-022-5602  หรือ  E-mail : 
claim@philliplife.com



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพ เปดิบริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 -
17.00 น.ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการอืน่ๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เช่น 
แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart 
Customer ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https:bangkoklife.com/login หรือ 
website:bangkoklife.com หรือQR Code 
หรือ โทร.            02 777- 8888ตลอด 24

บริษัทมีมาตรการและการด าเนินการเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVID-19

ไทยประกันชีวติ แม็กซ์ แวลู นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เมกา บางนา สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ สีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ อิมพีเรียล เวลิด์ ส าโรง สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี

ไทยประกันชีวติ อาคารภคินท์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ บลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ไทยประกันชีวติ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ ยูดีทาวน์ อุดรธานี อุดรธานี

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช ปิดระหวา่งวนัที่ 4-5 พ.ย 64
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

ไทยประกันชีวติ แม็กซ์ แวลู นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เมกา บางนา สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ สีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เปดิปกต ิเปิดท าการต้ังแต่วนัที่ 16 กันยายน 

2564 เป็นต้นไป

แจง้เปิดท าการปกติ 14 สาขา (ที่เปิดท าการใน
ศูนย์การค้า)  วนั เวลา เปิด และปิดท าการเป็นไปตามที่

ศูนย์การค้าก าหนด

เปดิท าการ 14 สาขา และปรับเปลีย่นวัน  เวลา 
เปดิและปดิท าการ 2 สาขา คือ ล าดับที่ 1 สาขา
แม็กซ์ แวลู  นวมินทร์ เวลาเปดิท าการ 8.00 
เวลาปดิ  17.00) และล าดับที่ 8 สาขาสีลม     
 คอมเพล็กซ์ เวลาเปดิท าการ 11.00 และเวลา
ปดิ ท าการ 17.00)

แจง้เปิดท าการ 14 สาขา                    และมี 2 
สาขา (สาขาล าดับที่ 1  สาขาแม็กซ์แวลูนวมินทร์) และ
ล าดับที่ 8 สาขาสีลม คอมแพล็กซ์) ได้ปรับเปล่ียน วนั 
เวลาเปิดและปิดท าการเพื่อให้เป็นตามศูนย์การค้าก าหนด



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

ไทยประกันชีวติ อิมพีเรียล เวลิด์ ส าโรง สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี

ไทยประกันชีวติ อาคารภคินท์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ บลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ไทยประกันชีวติ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ ยูดีทาวน์ อุดรธานี อุดรธานี

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแยกเวยีงทอง-ล าปาง ล าปาง ปิดระหวา่งวนัที่ 1 - 3 ต.ค 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

ไทยประกันชีวติ แม็กซ์ แวลู นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ สีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี

ไทยประกันชีวติ อาคารภคินท์ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ บลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ไทยประกันชีวติ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล กรุงเทพมหานคร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เชียงราย ปิดระหวา่งวนัที่ 9 - 11 ก.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

เปดิปกต ิเปิดท าการต้ังแต่วนัที่ 1 กันยายน 2564
 เป็นต้นไป

แจง้เปิดท าการปกติ 6 สาขา (ที่เปิดท าการใน
ศูนย์การค้า)  วนั เวลา เปิด และปิดท าการเป็นไปตามที่

ศูนย์การค้าก าหนด

เปดิปกต ิเปิดท าการต้ังแต่วนัที่ 16 กันยายน 
2564 เป็นต้นไป

แจง้เปิดท าการปกติ 14 สาขา (ที่เปิดท าการใน
ศูนย์การค้า)  วนั เวลา เปิด และปิดท าการเป็นไปตามที่

ศูนย์การค้าก าหนด



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนัที่ 7 กันยายน 2564 ถึง วนัที่ 10 กันยายน 
2564

 -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาชุมพร โทร: 
0-7750-1871
 -  E-mail :  chumphon@bangkoklife.com 
 , หรือสาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login Smart 
Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 
การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย   
  -  ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  
Application “BLA Happy  Life” หรือ 
“ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ หรือ BLA 
Line official
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน 
iBanking/mBanking
  - ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ในส านักงานสาขา เมือ่วนัที่ 7 
กันยายน 2564

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ สาขาอโศก เลขที่ 175 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร วนัที่ 24 สิงหาคม 2564  - ส านักงานใหญ่ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอ
เชีย่นทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 - ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เวป๊ไซต์ 
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife, 
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE 
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(24 
ชัว่โมง) และส านักงานสาขาทั่วประเทศ

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้ 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ สาขาธนบุรี เลขที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  (ซอย 53) 
แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร วนัที่ 24 สิงหาคม 2564  - สาขานนทบุรี เลขที่ 41/93-94  หมูท่ี่ 8  
ถนนรัตนาธเิบศร์  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี   
 - ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เวป๊ไซต์ 
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife, 
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE 
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(24 
ชัว่โมง) และส านักงานสาขาทั่วประเทศ

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้ 



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน)  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาหาดใหญ่ โทร:
 0-7425-2072
 -  E-mail : hatyai@bangkoklife.com  , 
หรือสาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login   
     Smart Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการส านักงานสาขา เมือ่
วนัที่ 16  สิงหาคม 2564

การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย                  -  
ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  
Application “BLA Happy  Life” หรือ    
“ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ หรือ BLA 
Line official   a
   - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน 
iBanking/mBanking
  - ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11
  แสดง “บัตรประชาชน”      หรือ “ใบแจง้
ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย” เพื่อช าระเงินค่าเบี้ย
  - น า “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให”้ ไปจา่ยเงินที่       เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือคู่สัญญา non-bank อืน่ๆ  เช่น 
เคาน์เตอร์          เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 
7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ 
เป็นต้น
  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาหาดใหญ่ โทร:
 0-7425-2072

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาภูเก็ต ภูเก็ต ปิดระหวา่งวนัที่ 21 - 23 ส.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

สาขานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนัที่ 24 สิงหาคม ถึง วนัที่ 25  สิงหาคม 2564



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี "ปิดต้ังแต่วนัที่ 20 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง"

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาซีคอน บางแค กรุเทพฯ เปดิปกติ แต่ปรับเวลา ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม2 กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

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



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิล์ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเวลิด์ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั
เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาบิ๊กซี พระราม4 กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

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



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเอ็มควอเทียร์ กรุเทพฯ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

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



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา นครราชสีมา ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นนทบุรี ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นนทบุรี ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.   เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

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



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ระยอง ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ ปิด
บริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเมกาบางนา สมุทรปราการ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาอิมพีเรียลเวลิด์ ส าโรง สมุทรปราการ ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.   เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.   เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ และ 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

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



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ นครราชสีมา นครราชสีมา ปิดต้ังแต่วนัที่ 19 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 

บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี ปิดต้ังแต่วนัที่ 19 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 

บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี ปิดต้ังแต่วนัที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี ปิดต้ังแต่วนัที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นนทบุรี ปิดต้ังแต่วนัที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ นครราชสีมา นครราชสีมา ปิดต้ังแต่วนัที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดโรคโค
วดิ-19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 17 - 31 สิงหาคม 2564 - Call Center   0-2111-0055 / FAX. 
0-2111-0056 
- https:\\www.mbklife.co.th  
- Line : @mbklife  
- E-mail : contactcenter@mbklife. co.th 
วนัเวลาท าการ จนัทร์ ถึง ศุกร์        เวลา 8.30
 - 17.00 น. (เวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุด
นักขัตฤกษ)์

เนือ่งจากที่ท าการส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่น
ศูนย์การค้าซ่ึงต้องปิดท าการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเส่ียงของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ท าการของบริษัทฯ จงึได้จดักระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วนัที่ 17 สิงหาคม ถึง วนัที่ 18 สิงหาคม 2564 " -  ส านกังานสาขาใกล้เคียง สาขาชลบรีุ โทร.
0-3838-6311  
 -  E-mail : chonburi@bangkoklife.com  , หรือสาขา
ใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  https://bangkoklife.com/login   
     Smart Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 
" การการช าระเงินค่าเบีย้ประกันภยั              -  ท า
ธรุกรรมด้วยตนเองผ่านMobile  Application “BLA 
Happy  Life” หรือ “ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ 
หรือ BLA Line official   a
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน iBanking/mBanking
  - ผ่านเคานเ์ตอร์เซอร์วสิทีร้่านสะดวกซ้ือ 7-11  แสดง 
“บตัรประชาชน”      หรือ “ใบแจ้งก าหนดช าระเบีย้
ประกันภยั” เพือ่ช าระเงินค่าเบีย้
  - น า “ใบแจ้งก าหนดช าระเบีย้ประกันภยัทีบ่ริษัทออก
ให้” ไปจ่ายเงินที ่      เคานเ์ตอร์ธนาคาร หรือคู่สัญญา 
non-bank อื่นๆ  เช่น เคานเ์ตอร์          เซอร์วสิทีร้่าน
สะดวกซ้ือ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชั่น 
เปน็ต้น
  -  ส านกังานสาขาใกล้เคียง สาขาชลบรีุ โทร.
0-3838-6311

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ใช้บริการส านักงานสาขา เมือ่
วนัที่ 16 สิงหาคม 2564



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 13-20 สิงหาคม 2564 ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.ส าน างานใหญ่(เพลินจติ ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2. สาขาถนนสุรวงศ์
3.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
4.เวบ็ไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
5.CALL CENTER 1373

ปิดสาขาเนือ่งจากมีพนักงานติดเชือ้โควดิ-19 ต้องหยุด
กักตัว 14 วนั และเพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/
ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ และท าความสะอาดพ่นฆ่าเชือ้
โรค เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ไวรัสโคโรน่า
 (COVID-19)

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาปัตตานี ปัตตานี วนัที่ 9 - 11 ส.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ สาขาบางเลน นครปฐม วนัที่ 7 สิงหาคม 2564  - สาขานครปฐม เลขที่ 1066 ถนนเพชรเกษม 
ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั
นครปฐม 
 - ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เวป๊ไซต์ 
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife, 
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE 
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(24 
ชัว่โมง) และส านักงานสาขาทั่วประเทศ

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้ 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาระยอง ระยอง วนัที่ 7 - 9 ส.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.
co.th /  ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.ไทยประกันชีวติ บลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกวา่
จะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง

ลูกค้าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง 
อี-แบงค์กิง้ App ThaiLife Insurance หรือ
สอบถามข้อมูลทาง
ออนไลน์ ผ่าน Social Meia ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า
ซ่ึงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราวตาม
มาตรการ

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขานครปฐม นครปฐม วนัที่ 7 สิงหาคม 2564 1. FWD Contact 
center1351(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา19 พ.ศ. 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วนัที่ 4 - 6 ส.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขารัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วนัที่ 4  - 7 สิงหาคม 2564 1. FWD Contact 
center1351(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร และ สาขาออล ซีซ่ัน
เพลส

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา19 พ.ศ. 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา นครราชสีมา วนัที่ 3 - 31 ส.ค. 64
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจกัรในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง ขยาย
ระยะเวลาล็อกดาวน์ 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ระยอง วนัที่ 3 - 31 ส.ค. 64
หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

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

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจกัรในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง ขยาย
ระยะเวลาล็อกดาวน์ 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

ปรับวนัให้บริการ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์-อาทิตย์ ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) พหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร วนัเวลาบริการตามปกติ
จนัทร์-เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

ปรับวนัวลาให้บริการ เป็น
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
วนัเสาร์    ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เวลาบริการตามปกติ
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.

ปรับเวลาให้บริการ เป็น
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

วนัที่ 2- 31 สิงหาคม 2564 1.Call Center 1373
2. แอบพลิเคชัน่ My Allianz
3.เวบ็ไซต์ www.azay.co.th



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เชียงใหม่ เชียงใหม่ วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หนองคาย หนองคาย วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ศรีราชา ชลบุรี วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

วนัที่ 2- 31 สิงหาคม 2564 1.Call Center 1373
2. แอบพลิเคชัน่ My Allianz
3.เวบ็ไซต์ www.azay.co.th



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) พัทยา ชลบุรี วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วนัเสาร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรับวนัให้บริการ 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์  ปิดให้บริการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ตรัง ตรัง เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

วนัเวลาบริการตามปกติ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

ปรับวนัให้บริการ
วนัจนัทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ
วนัเสาร์-อาทิตย์ ปิดให้บริการ

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 3 - 16 สิงหาคม 2564 - Call Center   0-2111-0055 / FAX. 0-
2111-0056 
- https:\\www.mbklife.co.th  
- Line : @mbklife  
- E-mail : contactcenter@mbklife.co.th

เนือ่งจากที่ท าการส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่น
ศูนย์การค้าซ่ึงต้องปิดท าการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเส่ียงของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ท าการของบริษัทฯ จงึได้จดักระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

วนัที่ 2- 31 สิงหาคม 2564 1.Call Center 1373
2. แอบพลิเคชัน่ My Allianz
3.เวบ็ไซต์ www.azay.co.th



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วนัที่ 2 สิงหาคม ถึง วนัที่ 3 สิงหาคม 2564  -  ส านักงานสาขาใกล้เคียง สาขาสระบุรี  โทร 
0-3630-8205
 -  E-mail :  phitsanulok@bangkoklife.com
  , หรือสาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login Smart 
Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 
การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย   
  -  ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  
Application “BLA Happy  Life” หรือ 
“ระบบบริการลูกค้า” บนเวบ็ไซต์ หรือ BLA 
Line official
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน 
iBanking/mBanking
  - ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11
  แสดง “บัตรประชาชน”      หรือ “ใบแจง้
ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย” เพื่อช าระเงินค่าเบี้ย
  - น า “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทออกให”้ ไปจา่ยเงินที่       เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือคู่สัญญา non-bank อืน่ๆ  เช่น 
เคาน์เตอร์          เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 
7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ 

พบผู้ติดเชือ้ COVID-19 ในส านักงานสาขา เมือ่วนัที่ 1 
สิงหาคม 2564

บมจ.คิง ไว ประกันชีวติ นครราชสีมา นครราชสีมา วนัที่ 1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ลูกค้าสามารถท าธรุกรรมผ่าน 
www.manulife.co.th หรือสอบถามข้อมูลสาย
ด่วนลูกคาสัมพันธ ์โทร. 02-0339000 หรือ
แจง้เหตุเรียกร้องสินไหมทดแทน โทร. 
02-6601201

เพื่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สาธารณสุขของภาครัฐวา่ด้วยการป้องกันการ
แพร่กระจายของ Covid 19



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.ไทยประกันชีวติ อาร์ เอส ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564 ลูกค้าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง 
อี-แบงค์กิง้ App ThaiLife    Insurance  หรือ
สอบถามข้อมูล       ทางออนไลน์ ผ่าน Social 
Meia ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
และเป็นไปตามข้อก าหนด  ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราช 
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 28) 
จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราว

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ อ่างทอง อ่างทอง วนัที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-19
 เข้าในบริเวณพื้นที่สาขา

บมจ.. โตเกยีวมารีนประกนัชวีติ (ประเทศไทย) อยุธยา พระนครศรีอยุธยา วนัที่ 19-21 ก.ค. 64 Tel : 650-1400 E-mail : 
CSC@tokiomarinelife.co.th

เพื่อด าเนินการฆ่าเชือ้โรคในบริเวณสาขาโดยรอบ

บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2564 และมีผลอย่างน้อย 14 วนั 
(ถึงวนัที่ 2 สิงหาคม 2564)

"- Call Center   0-2111-0055 / FAX. 
0-2111-0056 
- https:\\www.mbklife.co.th  
- Line : @mbklife  
- E-mail : contactcenter@mbklife.co.th 
วนัเวลาท าการ จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 - 
17.00 น. (เวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุด
นักขัตฤกษ)์
"

เนือ่งจากที่ท าการส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ อยูใ่น
ศูนย์การค้าซ่ึงต้องปิดท าการตามประกาศของทาง
ราชการและเพื่อลดความเส่ียงของลูกค้าที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อกับที่ท าการของบริษัทฯ จงึได้จดักระบวนการ
ให้บริการทดแทนแทนช่องทางการเข้ามาติอด่อยังบริษัทฯ

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
ต้ังแต่วนัที่  20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

จนกวา่จะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง

ลูกค้าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง  
อี-แบงค์กิง้
App ThaiLife Insurance  หรือสอบถามข้อมูล
ทางออนไลน์
ผ่าน Social Meia ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า
และเป็นไปตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) 
จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราว



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. ไทยประกันชีวติ อิมพีเรียลเวลิด์ ส าโรง สมุทรปราการ

บมจ. ไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี

บมจ. ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ อาคารภคินท์ กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล กรุงเทพมหานคร

บมจ. ไทยประกันชีวติ แม่สอด ตาก วนัที่ 15 - 28 ก.ค. 64 สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ๆ
หรือสอบถามข้อมูลทางออนไลน์ ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า  
ในพื้นที่อ าเภอแม่สอดจงัหวดัตาก ซ่ึงพบผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็ว จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการชัว่คราว

บมจ. ไทยประกันชีวติ ชุมแพ ขอนแก่น วนัที่ 9 ก.ค. 64 สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ๆ ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคตามมาตรการของ
สาธารณสุขอ าเภอชุมแพ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ อุทัยธานี อุทัยธานี วนัที่ 5 - 7 ก.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด            24 ชัว่โมง
 / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ- 19 ตามประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั เนือ่งจากที่พักอาศัย  ผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 อยูติ่ดกับพื้นที่ส านักงานและมีผู้ติดเชือ้โควดิ-19       
เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ หาดใหญ ่ สงขลา วนัที่ 3 – 6  กรกฎาคม 2564 www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ผู้บริหารงานขาย-ฝ่ายขาย  ติดเชือ้โควดิ-19  เนือ่งจาก
ไปบริการลูกค้าและลูกค้าได้แจง้วา่ติดโควดิ

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วนัเสาร์ที่ 3,10,17,24,31 กรกฎาคม 2564
วนัเสาร์ที่ 7,14,21,28 สิงหาคม 2564
วนัเสาร์ที่ 4,11,18,25 กันยายน 2564

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

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเส่ียง เวน้ระยะ
ห่างทางสังคม

ต้ังแต่วนัที่  20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
จนกวา่จะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง

ลูกค้าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง  
อี-แบงค์กิง้
App ThaiLife Insurance  หรือสอบถามข้อมูล
ทางออนไลน์
ผ่าน Social Meia ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า
และเป็นไปตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) 
จงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราว



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ นนทบุรี นนทบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ ราชบุรี ราชบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ เชียงราย เชียงราย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ เชียงใหม่ เชียงใหม่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ ล าปาง ล าปาง

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

วนัเสาร์ที่ 3,10,17,24,31 กรกฎาคม 2564
วนัเสาร์ที่ 7,14,21,28 สิงหาคม 2564
วนัเสาร์ที่ 4,11,18,25 กันยายน 2564

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

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา
และลดความเส่ียง เวน้ระยะ
ห่างทางสังคม



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. ไทยประกันชีวติ ยะลา ยะลา วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่       14 
กรกฎาคม 2564

สาขาใกล้เคียง , สนญ., ช่องทางอืน่ๆ
หรือสอบถามข้อมูลทางออนไลน์ ดังนี้
1.เวบ็ไซด์ WWW.thailife.com
2.เฟซบุ๊คไทยประกันชีวติ 
3.Line Official Account@thailifeinsurance
4.Twitter@thailifePLC
5.ไทยประกันชีวติแคร์เซ็นเตอร์ โทร 1124

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า
ในพื้นที่จงัหวดัยะลาซ่ึงพบ    ผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วจงึมีความจ าเป็นต้องหยุดท าการเป็นการชัว่คราว

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่     2 
กรกฎาคม 2564  (3 วนัท าการ)

"ตามที่บริษัทได้แจง้ปิดส านักงานใหญ่ ส่งผลให้
ลูกค้าไม่สามารถติดต่อใช้บริการที่ส านักงานใหญ่
ได้นัน้ 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  
ทั้งนี ้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้า
ประสงค์จะเข้ามาติดต่อที่ส านักงานใหญ่ บริษัท
จะส่ือสารให้แก่ลูกค้าทราบเบื้องต้นวา่ ส านักงาน
ใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการในวนัจนัทร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2564 และขอให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ
ในวนัดังกล่าว"

เนือ่งจากมีพนักงานบริษัทได้รับการตรวจและยืนยันจาก
โรงพยาบาลวา่ติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ซ่ึงบริษัทตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของพนักงานบริษัทและลูกค้า บริษัท
จงึขอประกาศปิดท าการส านักงานใหญ่เพื่อท าความ
สะอาดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี วนัที่ 25 - 28 มิ.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง /
Application  MTl  Click /
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เจนเนอราล่ี ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) สาธรธานี กรุงเทพมหานคร วนัที่ 21 มิ.ย.64 1.Call Center 1394 
2.บมจ.เจนเนอราล่ี ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) 
ส านักงานใหญ่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ 
ออลซีซ่ันส์ เพลส ชัน้ 16  ยูนิต 1602-1605 
ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร โทร 026853828
3.คุณชัยธวฒัน์ ฉัตรบูรภานันท์ (ผู้จดัการสาขา)

พนักงานติดเชือ้ Covid-19 จ านวน 1 คน จ าเป็นต้อง
ปิดสาขาวนัที่ 21/6/2564

บมจ ไทยประกันชีวติ เทิง เชียงราย วนัที่ 16 - 18 มิ.ย. 64 ผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าของบริษัทสามารถ
ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง ส านักงาน
ใหญ่ และช่องทางอืน่ที่เปิดให้บริการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี ปิดระหวา่งวนัที่ 16 - 18 มิ.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นนทบุรี นนทบุรี 9 - 11 มิถุนายน 2564 ส านักงานใหญ่ อาคารวรวฒัน์
Call Center 02-022-5800
www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ตรวจพบพนักงานติดโควดิ จ านวน 1  ราย

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ สาขาชลบุรี ชลบุรี วนัที่ 1 - 2 มิ.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วนัที่ 5,12,19,26 มิถุนายน 2564

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ นนทบุรี นนทบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ ราชบุรี ราชบุรี

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ เชียงราย เชียงราย

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ เชียงใหม่ เชียงใหม่

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ ล าปาง ล าปาง

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ แม่สอด ตาก

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

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา 
และลดความเส่ียง เวน้ระยะห่างทางสังคม



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

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 วนัที่ 1-30  มิถุนายน 2564 ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.ส านักงานใหญ่(เพลินจติ ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เวบ็ไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเพชรบุรี เพชรบุรี ปิดระหวา่งวนัที่ 24 - 25 พ.ค. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวติ ไอทีเอฟ สีลม กรุงเทพมหานคร วนัที่20 - 21 พฤษภาคม 2564  ส านักงานใหญ่ อาคารวรวฒัน์
Call Center 02-022-5800
www.philliplife.com
phillipcare@philliplife.com
Line : @PhillipCare

ตรวจพบพนักงานติดโควดิ จ านวน 2  ราย

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

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ลดการเดินทางพนักงานสาขา 
และลดความเส่ียง เวน้ระยะห่างทางสังคม



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. ไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร วนัที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าของบริษัทสามารถ
ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง ส านักงาน
ใหญ่ และช่องทางอืน่ๆที่เปิดบริการ

มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต ภูเก็ต วนัที่ 9-11 พฤษภาคม 2564 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ. ไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ วนัที่ 5-7 พฤษภาคม 2564  ติดต่อหรือใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง ส านักงาน
ใหญ่ และช่องทางอืน่ที่เปิดให้บริการ

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขารัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่  8 - 29 พ.ค.64 1. FWD Contact center1351  
(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00) 
ทุกวนั
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขาชลบุรี ชลบุรี ต้ังแต่วนัที่  8 - 29 พ.ค.64 1. FWD Contact center1351  
(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00) 
ทุกวนั
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ต้ังแต่วนัที่  8 - 29 พ.ค.64 1. FWD Contact center1351  
(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00) 
ทุกวนั
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวติ สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี วนัที่ 3 พ.ค.64  - สาขากาญจนดิษฐ์ เลขที่ 159/6-8 ถนนสุ
ราษฎร์ธาน-ีสิชล ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 - ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เวป๊ไซต์ 
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife, 
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE 
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(24 
ชัว่โมง)

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ สาขาถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 5-31 พ.ค.64 1.ส านักงานใหญ่(เพลินจติ ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เวบ็ไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 และ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ่ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ สาขาฉะเชิงเทรา        ฉะเชิงเทรา ปิดวนัที่ 30 เม.ย. 64
Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ สาขานครปฐม นครปฐม วนัที่ 26 - 27 เม.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ สาขากาญจนบุรี กาญจนบุรี วนัที่ 26 - 27 เม.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าในพื้นที่

บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ ส านักงานใหญ่ ศูนย์บริการลูกค้าเคาน์เตอร์ช าระเงิน 
ชัน้ 1 และส านักงานสาขาทั่วประเทศ

แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart 
Customer ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
bangkoklife.com/login หรือ websife: 
www.bangkoklife.com หรือ QR Code หรือ
โทร. 02-7778888 ตลอด 24 ชัว่โมง

ปรับเวลาให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์
เวลา 09..30 - 15.30 น. ต้ังแต่วนัที่        21 
เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกวา่จะแจง้เปล่ียนแปลง

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเมกาบางนา  สมุทรปราการ วนัที่ 23 - 25 เม.ย. 64 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

เพื่อท าความสะอาดตามมาตรการป้องกันและยับยัง้การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เนือ่งจากมีผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 เข้าใช้บริการที่สาขา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) สาขาชุมแพ ขอนแก่น วนัที่ 22 เมษายน 2564  -  ส านักงานสาขาศูนย์ภูมิภาค สาขาขอนแก่น 
โทร.043-424-579
 -  E-mail :  khonkhan@bangkoklife.com  ,
 หรือสาขาใกล้เคียง
 -  เวบ็ไซต์บริษัท  
https://bangkoklife.com/login   
     Smart Customer / Smart Agent
 -   Mobile  Application : BLA Happy Life
 -   Call Center  โทร. 02-777-8888 

  การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัย    
  -  ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน   Mobile  Application
 “BLA Happy  Life” หรือ “ระบบบริการลูกค้า” บน
เวบ็ไซต์ หรือ BLA Line official   
  - ท าธรุกรรมด้วยตนเองผ่าน iBanking/mBanking
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-11  แสดง 
“บัตรประชาชน”     หรือ “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ย
ประกันภัย” เพื่อช าระเงินค่าเบี้ย
- น า “ใบแจง้ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออก
ให้” ไปจา่ยเงินที่       เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือคู่สัญญา 
non-bank อืน่ๆ  เช่น เคาน์เตอร์          เซอร์วสิที่ร้าน
สะดวกซ้ือ 7-11, ทรูมันนี,่ เทสโก้โลตัส, เอ็มเปย์สเตชัน่ 
เป็นต้น
  -  ส านักงานสาขาศูนย์ภูมิภาค ส านักงานสาขา
ขอนแก่น โทร. 043-424-579



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ สาขาออล ซีซ่ัน เพลส กทม. ต้ังแต่ วนัที่ 21  - 25 เมษายน 2564 1. FWD Contact center1351  
(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th (8:00-20:00) 
ทุกวนั
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน(์Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรม์ออนไลน์ iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาซีคอน บางแค                         กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า             กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม2               กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิล์             กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเวลิด์                      กรุเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ                   กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์10.30 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาบิ๊กซี พระราม4                      กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์               กรุเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์                     กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเอ็มควอเทียร์                       กรุงเทพฯ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น               ขอนแก่น ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา                 ฉะเชิงเทรา ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี                ชลบุรี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย              เชียงราย ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต            เชียงใหม่ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่              เชียงใหม่ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา                นครปฐม ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา                    นครราชสีมา ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั
** ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช             นครศรีธรรมราช  ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต              นนทบุรี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน                นนทบุรี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.   เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                ปทุมธานี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต             ภูเก็ต ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.30 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง                 ระยอง ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั
** ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเมกาบางนา                           สมุทรปราการ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
10.00 - 20.00 น. ทุกวนั

เวลาท าการช่วง Covid-19
10.00 - 17.00 น. ทุกวนั

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาอิมพีเรียลเวลิด์ ส าโรง              สมุทรปราการ ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น.   เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.30 - 17.00 น.



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี              อุดรธานี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี           อุบลราชธานี ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปรับเวลาให้บริการ
เวลาบริการตามปกติ 
จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 - 20.00 น.  เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 20.00 น.

เวลาท าการช่วง Covid-19
จนัทร์ - ศุกร์ 11.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
10.00 - 17.00 น.

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 16-17 เมษายน 2564 ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อรับบริการได้
ตามปกติทาง
1.ส าน างานใหญ่(เพลินจติ ทาวเวอร์ ชัน้ 1)
2.แอบพลิเคชัน่ MY ALLIANZ
3.เวบ็ไซต์ WWW.AZAY.CO.TH
4.CALL CENTER 1373

เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายขาย/ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 และท าความสะอาดอบฆ่าเชือ้โรค เป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชือ่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) นครสวรรค์ นครสวรรค์ วนัที่ 16 เมษายน 2564 1.ศูนย์ภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โทร.
055-334-662

2.แอปพลิเคชัน่ BLA Happy Life หรือ Smart 
customer ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://bangkoklife.com 
3.หรือโทร 02777 8888

ปิดส านักงานเพื่อท าความสะอาดและพ่นฆ่าเชือ้

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า (ส านักงานใหญ่) อาคารจ ีทาวเวอร์
 ชัน้ 1

กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์ โทร. 1159 ปรับเวลาท าการ จาก 08.30 - 17.00 น. เปน็ 
09.00 -16.00 น. ตัง้แต่ 16 เม.ย.64 เปน็ต้นไป 

จนกว่าจะแจ้งเปลีย่นแปลง



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัที่ 12 เมษายน 2564 (1 วนัท าการ) ตามที่บริษัทได้แจง้ปิดส านักงานใหญ่ ส่งผลให้
ลูกค้าไม่สามารถติดต่อใช้บริการที่ส านักงานใหญ่
ได้นัน้ 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  
ทั้งนี ้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้า
ประสงค์จะเข้ามาติดต่อที่ส านักงานใหญ่ บริษัท
จะส่ือสารให้แก่ลูกค้าทราบเบื้องต้นวา่ ส านักงาน
ใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการในวนัศุกร์ที่ 16 
เมษายน 2564 และขอให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อใน
วนัดังกล่าว

 บริษัทจงึขอประกาศปิดท าการส านักงานใหญ่เพื่อท า
ความสะอาดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกนัชวีติ สาขารัชดาภิเษก กทม. ต้ังแต่ วนัที่ 12  - 25 เมษายน 2564 1. FWD Contact 
center1351(8:00-20:00) ทุกวนั
2. ไลฟ์แชท www.fwd.co.th
3. iService@fwd.co.th
4. บริการผ่านไลน์(Line) @FWDThailand
5. จดัการกรมธรรมอ์อนไลน์ 
iService.fwd.co.th
6. ส านักงานใหญ่ สินธร และ สาขาออล ซี
ซ่ันเพลส

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน                นนทบุรี 08/04/2564 - 10/04/2564 Call Center 1766 ตลอด 24 ชัว่โมง / 
Application MTl Click / 
บริการ Live Chat ผ่าน muangthai.co.th / 
ช่องทาง Social Media

ปิดสาขาเนือ่งจากผู้ติดเชือ้โควดิ-19 เข้าใช้บริการที่สาขา
 และปัจจบุันเจา้หน้าที่อยูร่อผลตรวจและกักตัวเป็นเวลา
 14 วนั

ไทยประกันชีวติ แม็กซ์ แวลู นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร

ไทยประกันชีวติ เมกา บางนา สมุทรปราการ

14 ม.ค. 64

ปรับเวลาเปดิปดิตามเวลาเปดิปดิของศูนย์การค้าน้ัน ๆ
 ตัง้แต่วันที่ 14 ม.ค.64 เปน็ต้นไป



ชือ่บริษัท ชือ่สาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปดิท าการ ช่องทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ

รายชือ่สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ปดิท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ป ี2565

ไทยประกันชีวติ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ สีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
ไทยประกันชีวติ อิมพีเรียล เวลิด์ ส าโรง สมุทรปราการ
ไทยประกันชีวติ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี
ไทยประกันชีวติ บลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ไทยประกันชีวติ ยูดีทาวน์ อุดรธานี อุดรธานี
ไทยสมุทรประกันชีวติ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 13 ม.ค. 64 ช่องทางออนไลน์ Website www.ocean.co.th,

 LINE @oceanlife, Facebook 
oceanlifepage, OCEAN LIFE CLAIMS 
HOTLINE ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์24 ชัว่โมง

ไทยสมุทรประกันชีวติ นนทบุรี นนทบุรี 18-19 ม.ค. 64  - สาขาวภิาวดี เลขที่ 996  ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
 - ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิเช่น เวป๊ไซต์ 
www.ocean.co.th, LINE@oceanlife, 
Facebook :oceanlifepage, OCEAN LIFE 
CLAIMS HOTLINE, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(24 
ชัว่โมง)

ปิดอาคารเพื่อพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้

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 (ส านักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 5 ม.ค. 64 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์ โทร. 1159 ศูนย์บริการลูกค้า ส านักงานใหญ่ อาคารจ ีทาวเวอร์ แก
รนด์ รามา ชัน้ 1 ปรับเวลาเปิดท าการ เปน็ 9.00 - 
16.00 น. ตัง้แต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เปน็ต้นไป

ในระหวา่งวนัที่ 5-31 มกราคม 2564 ปรับเวลาเปิดท า
การ เปน็ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. 

และวนัเสาร์ที่ 23 และ 30 มกราคม 2564 เวลา 
8.30-17.00 น. (วันเสาร์ที่ 9 และ 16 มกราคม 2564 

ปดิท าการ)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์ โทร. 1159
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