
ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
บมจ. น าสินประกันภยั อ าเภอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วันที่ 30 มี.ค.65 - 1 เม.ย.65                        

   เปิดท าการ 4 เม.ย.65
website   : www.namsengins.co.th
line : @nsi_insurance
facebook : www.facebook.com/ namsengins 
Callcenter : 0 2017 3333

เนื่องจากพบพนักงาน 2 ราย ซ่ึง
ปฏบิัติงานที่สาขาเพชรบุรี ติดเชื้อไวรัส 
COVID -19

บมจ. น าสินประกันภยั เชียงราย เชียงราย วันที่ 28 มี.ค.65 - 1 เม.ย.65                        
   เปิดท าการ 4 เม.ย.65

website   : www.namsengins.co.th
line : @nsi_insurance
facebook : www.facebook.com/ namsengins 
Callcenter : 0 2017 3333

เนื่องจากพบพนักงาน 3 ราย ซ่ึง
ปฏบิัติงานที่สาขาเชียงราย ติดเชื้อไวรัส 
COVID -19

บมจ.เอฟพจีี ประกันภยั (ประเทศไทย) สาขาภเูก็ต ภเูก็ต  โทร.081-891-3259 หรือฝ่ายสินไหมโทร. 
081-979-5191 ในเวลาท าการ 8.30-17.00 
น. หรือติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 
02-231-2640 ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานติดเชื้อโควิด-19

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั ส านักงานสาขา
สงขลา

สงขลา วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2565
จ านวน 1 วัน

1. การรับแจ้งเหตุ
 โทร.1429 หรือ 02 780 8000 กด 3 
2. การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
โทร. 095 395 9969, 093 575 2233, 088
 827 1555
3. บริการอื่นๆ
โทร. 02 780 8000

เนื่องจากพบพนักงาน 1 ท่าน ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

บมจ. คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั 
(ประเทศไทย)

ศูนย์บริการสินไหมนาทวี สงขลา 1 วัน คือ วันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565 คุณด ารงค์ เริงจิตร ศูนย์บริการสินไหมนาทวี โทร. 
089-9208084 หรือ ส านักงานใหญ ่
02-257-8000

เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

บมจ.วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ ภเูก็ต ภเูก็ต วันที่ 18-20 มกราคม 2565 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อโควิด-19

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สาขานนทบุรี นนทบุรี วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทกลางฯ ส านักงานใหญ ่เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท
 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระ
โขนง กทม. 10260 โทร. 0 2100 9191  ใน
เวลาท าการ 08.30 – 17.00 น. หรือติดต่อ Call
 Center บริษัทกลางฯ ได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด
 24 ชั่วโมง

เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย)สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน เชียงใหม่

เชียงใหม่ วันที่ 11  มกราคม 2565 """ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น. 
กรณีค่าสินไหมทดแทน หรือแจ้งอุบัติเหตุ
- ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร 096 794 4646
- แจ้งอุบัติเหตุ 1259  หรือ 064 586 3130  

กรณีอื่น ๆ
1. ผู้ประสานงานสาขา โทร 097 996 9891
2. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ โทร 082 388 2473
3. ฝ่ายรับประกันภยั โทร 063 796 4567
4. MSIG Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเลข 02 007 9000  
""
"

พบว่า มีพนักงานของสาขาที่ได้รับการ
ตรวจยืนยันพบว่าติดเชื้อ COVID-19 แต่
พนักงานรายนี้ไม่ได้สัมผัสกับพนักงานราย
อื่นในสาขา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภยัของ
ส่วนรวม จึงจ าเป็นต้องปิดสาขาเพื่อท า
ความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค เป็นเวลา 1 
วันท าการ 

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
จ ากัด

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 บริษัทกลางฯ สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 508/4 
ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 โทร. 0 2702 0622 หรือ 0 2702 
0688 หรือ สาขาใกล้เคียง ในเวลาท าการ 08.30
 – 17.00 น. หรือติดต่อ Call Center บริษัท
กลางฯ ได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
จ ากัด

สาขาสกลนคร สกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 บริษัทกลางฯ สาขานครพนม ส านักงานเลขที่ 9/5 
ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย  ต าบลหนองญาติ  อ าเภอ
เมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 
042-511-783-4 ในเวลาท าการ 08.30 – 
17.00 น. หรือติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 
ได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง 

เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
จ ากัด

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัทกลางฯ สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 508/4 
ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 โทร. 0 2702 0622 หรือ 0 2702 
0688 หรือ สาขาใกล้เคียง ในเวลาท าการ 08.30
 – 17.00 น. หรือติดต่อ Call Center บริษัท
กลางฯ ได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จ ากัด 
(สาขาประเทศไทย)

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 02-245988
ฝ่ายสินไหม โทร.081-734-1470
call center โทร. 064-567-9765

(เปิดท าการวันที่ 13 ธันวาคม 2564)

King Wai Insurance Public Company 
Limited

ส านักงานใหญแ่ห่งใหม่ เลขที่ 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ 
ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 02-624-1000  
Call divert

พนักงานจ านวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-
2019 ตรวจโควิดแบบ RT-PCR บริษัท
จัดหาชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)ให้
พนักงานทุกคนที่ปฏบิัติหน้าที่อยู่ใน
ออฟฟศิตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า มี
พนักงานอีกจ านวน 1 คน มีผลตรวจติด
เชื้อไวรัสโควิด-2019 รวมพบพนักงานติด
เชื้อ COVID-19 จ านวน 2 คน

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานใหญ ่เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 
10260 โทร. 0 2100 9191 หรือสาขาใกล้เคียง
 ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น. หรือติดต่อ 
Call Center บริษัทกลางฯ ได้ที่หมายเลข 1791 
ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สิงห์บุรี สิงห์บุรี ปิดท าการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเปิดท า
การปกตใินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

การให้บริการกับประชาชนและลูกค้าผ่าน
ช่องทางเว็ปไซด์และส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆของบริษัท
 โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง 
หรือที่ส านักงานใหญ ่เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 
 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ กทม. 10260 
โทร. 0 2100 9191 หรือ ในเวลาท าการ 8.30 -
 17.00 น. หรือติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 
ได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรคภายใน
สถานที่ปฏบิัติงานของบริษัท

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั ส านักงานสาขา
จันทบุรี จันทบุรี วันที่ 15 กันยายน 2564
 จ านวน 1 วัน

1. การรับแจ้งเหตุ
 โทร.1429 หรือ 02 780 8000 กด 3 
2. การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
โทร. 088 423 8455, 090 993 5639
3. บริการอื่นๆ
โทร. 02 780 8000

เนื่องจากพบพนักงาน 1 ท่าน ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ. เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) อุดรธานี อุดรธานี

เกี่ยวกบัการด าเนนิการ

ฝ่ายการตลาด               
คุณอภวิดี ชุณหโสภาค    081-955-4511
คุณอรอนงค์ จันปัญญา   084-438-8372       
     
ฝ่ายการเงิน                  
คุณเอกวัฒน์ คุณาสิทธิ์    081-964-0258 

ฝ่ายบริการสินไหมทดแทน 
คุณธิติพนัธ์ อุดมศรีชัย     081-964-0944

ทางอีเมลล์      
ฝ่ายบริการกรมธรรม:์ aigcare@aig.com
ฝ่ายบริการสินไหมทดแทน: 
Claimshareservices@aig.com

เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น บริษัทจึงเห็น
ควรให้พนักงานทั้งหมดในสาขาท าการกัก
ตัว จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2564

บมจ.น าสินประกันภยั อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี          31 ส.ค. 64 - 1 ก.ย. 64                
โดยจะเปิดท าการ 2 ก.ย. 64

website : www.namsengins.co.th 
 line : @nsi_insurance 
facebook : www.facebook.com/namsengins 
     
โทร : 0 2017 3333

เนื่องจากพบพนง.ธุรการประจ าสาขา 
จ านวน 1 คน  ซ่ึงปฏบิัติหน้าที่ในสาขา
ชลบุรี ติดเชื้อไวรัส COVID-19

บมจ.น าสินประกันภยั อ าเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 27-29 สิงหาคม 2564 (ศ-ส-อา) 
โดยจะเปิดท าการวันที่ 30 สิงหาคม 2564

website   : www.namsengins.co.th
line : @nsi_insurance
facebook  : www.facebook.com/namsengins
Callcenter : 0 2017 3333

เนื่องจากพบพนักงานท าความสะอาด
ประจ าสาขานครสวรรค์ (ซึงเป็นพนักงาน 
Outsource) จ านวน 1 คน ติดเชื้อไวรัส 
COVID-19

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888         2. เว็บไซต์ 
bangkokinsurance.com       3.โทร 

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 
สิงหาคม 2564

ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     
 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ( เปิดท าการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดท าการใน

เวลา 17.00 น. ทุกวัน )



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888          2. เว็บไซต์
 bangkokinsurance.com      3.โทร 
084-7517179                       4.LINE ID 
bkicare-pinklao

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-3738400                           4.LINE ID 
bkicare-rama2

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-
พระราม 3

กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-9677455                           4.LINE ID 
bkicare-rama3

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8336254                          4.LINE ID 
bkicare-centralworld

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8336402                           4.LINE ID 
bkicare-chaengwat

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607400                           4.LINE ID 
bkicare-ramindra

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 
สิงหาคม 2564

ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     
 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ( เปิดท าการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดท าการใน

เวลา 17.00 น. ทุกวัน )



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
090-1973925                           4.LINE ID 
bkicare-rama9

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-1729459                          4.LINE ID 
bkicare-ladprao

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
063-2219907                          4.LINE ID 
bkicare-westgate

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-8743926                          4.LINE ID 
bkicare-bangkapi

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607375                          4.LINE ID 
bkicare-bangkae

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607380                         4.LINE ID 
bkicare-thapra

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 
สิงหาคม 2564

ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     
 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ( เปิดท าการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดท าการใน

เวลา 17.00 น. ทุกวัน )



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์-งามวงศ์วาน นนทบุรี 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-9677451                           4.LINE ID 
bkicare-ngamwongwan

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยสีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-2049798                           4.LINE ID 
bkicare-silom

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-3737951                           4.LINE ID 
bkicare-fashion

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
085-4857592                           4.LINE ID 
bkicare-paradise

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยโรบินสัน(ในฟวิเจอร์พาร์ค
 รังสิต)

ปทุมธานี 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8327767                           4.LINE ID 
bkicare-rangsit

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเมกา บางนา สมุทรปราการ 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
063-2721727                           4.LINE ID 
bkicare-megabangna

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 
สิงหาคม 2564

ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     
 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ( เปิดท าการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดท าการใน

เวลา 17.00 น. ทุกวัน )



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั ส านักงานสาขา นครปฐม นครปฐม วันที่ 6 สิงหาคม 2564 1. การรับแจ้งเหตุ โทร.1429 หรือ
 02 780 8000 กด 3 
2. การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
โทร. 086 595 4130, 098 247 9692, 090
 986 9397, 083 243 9478
3. บริการอื่นๆ โทร. 02 780 8000

เนื่องจากพบพนักงาน 1 ท่าน ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

บมจ. เอฟดับลิวดีประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัทมีมาตรการการรองรับการให้บริการกับ
ประชาชน และลูกค้าทุกช่องทาง           เป็นปกติ 
และได้มีการแจ้งประชาสัมพนัธ์ผ่านทุกช่องทางของ
บริษัทเป็นที่เรียบร้อย    แล้ว  ลูกค้าสามารถติดต่อ
ได้ที่เบอร์ 02-202-9500 หรือ www.fwdgi.co.th
หรือ enquiry@fwdgi.co.th ตลอด 24      ชั่วโมง

เนื่องด้วยพบผู้ติดเชื้อไวรัส     โคโรน่า 
2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการ
หยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายใน
สถานประกอบการ บริษัทฯ จึงจะท าการ
ปิด          ที่ท าการส านักงานใหญ ่     
เพื่อด าเนินการท าความสะอาด  และพน่ยา
ฆ่าเชื้อโรคในสถานประกอบการในวัน
ดังกล่าว

บมจ. วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ สมุทรสาคร สมุทรสาคร วันที่ 5-6 ส.ค. 64 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19
บมจ. วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ ปัตตานี ปัตตานี วันที่ 5-6 ส.ค. 64 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 สิงหาคม 2564 1. การรับแจ้งเหตุ

 โทร.1429 หรือ 02 780 8000 กด 3 
2. การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
โทร. 095 776 0361, 084 154 3569, 098
 840 9066, 064 167 2109
3. บริการอื่นๆ
โทร. 02 780 8000

เนื่องจากพบพนักงาน 1 ท่าน ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29-30 ก.ค.64 บริษัทมีมาตรการการรองรับให้การบริการ
ประชาชนผ่านช่องทางที่เว็บไซต์และส่ือโซเซียล
มีเดียต่างๆ โดยติดต่อใช้บริการที่สาขาสมุทรปราการ
 เลขที่ 508/4 ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2702 0622     
      02702 0688 เวลาท าการ 08.30 - 
17.00 น. หรือติดต่อCall Center        บริษัท
ลางฯได้ที่หมายเลข 1791 ตลอด     24 ชั่วโมง

เพื่อด าเนินการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
โรคโดยการอบไอโซนและท าความสะอาด
สถานที่ท างาน

บริษัท นวกิจประกันภยั จ ากัด ( มหาชน) ฟวิเจอร์ พาร์ค รังสิต ปทุมธานี 20 กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าส่ัง
เปล่ียนแปลง

ส านักงานใหญ ่0 2958 0750-5,0 2644 
7777 หรือ Call Center  
1748

เนื่องจากส านักงานสาขารังสิตต้ังอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าฟวิเจอร์ พาร์ค รังสิต จึง
ต้องปิดท าการเป็นการชั่วคราวตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
(ฉบับที่ 28)

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888         2. เว็บไซต์ 
bangkokinsurance.com       3.โทร 
081-8750203                      4.LINE ID bki-
rattanatibet

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888          2. เว็บไซต์
 bangkokinsurance.com      3.โทร 
084-7517179                       4.LINE ID 
bkicare-pinklao

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-3738400                           4.LINE ID 
bkicare-rama2

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     

 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-
พระราม 3

กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-9677455                           4.LINE ID 
bkicare-rama3

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8336254                          4.LINE ID 
bkicare-centralworld

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8336402                           4.LINE ID 
bkicare-chaengwat

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607400                           4.LINE ID 
bkicare-ramindra

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
090-1973925                           4.LINE ID 
bkicare-rama9

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-1729459                          4.LINE ID 
bkicare-ladprao

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     

 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
063-2219907                          4.LINE ID 
bkicare-westgate

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-8743926                          4.LINE ID 
bkicare-bangkapi

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607375                          4.LINE ID 
bkicare-bangkae

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
084-3607380                         4.LINE ID 
bkicare-thapra

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเดอะมอลล์-งามวงศ์วาน นนทบุรี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-9677451                           4.LINE ID 
bkicare-ngamwongwan

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยสีลม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
089-2049798                           4.LINE ID 
bkicare-silom

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     

 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-3737951                           4.LINE ID 
bkicare-fashion

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
085-4857592                           4.LINE ID 
bkicare-paradise

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยโรบินสัน(ในฟวิเจอร์พาร์ค
 รังสิต)

ปทุมธานี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-8327767                           4.LINE ID 
bkicare-rangsit

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเมกา บางนา สมุทรปราการ 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
063-2721727                           4.LINE ID 
bkicare-megabangna

กรุงเทพประกันภยั จ ากัด(มหาชน) ย่อยเซ็นทรัล ชลบุรี ชลบุรี 1..บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญ ่ถนน
สาทรใต้ โทร. 0 2285 8888             2. 
เว็บไซต์ bangkokinsurance.com  3.โทร 
081-9344416                         4.LINE ID 
bkicarechonburi

บมจ. น าสินประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 "website : www.namsengins.co.th
line : @nsi_insurance
facebook : www.facebook.com/         
namsengins โทร : 0 2016 3333

เนื่องจากพบพนักงานประจ าส านักงานใหญ่
 จ านวน 1 คน ซ่ึงปฏบิัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า 
(ปฏบิัติงานส่วน Back office) ติดเขื้อไวรัส
 COVID-19

ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว ตามความในมาตรา
 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
 28)   ในวันที่  18 กรกฎาคม 2564     

 ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภยั สมุทรสาคร สมุทรสาคร วันที่ 12-27 กรกฎาคม 2564 1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขา โทร. 
086-9015555  , 082-9010703   
e-mail : 
samutsakorn.sales@lmginsurance.co.th
2. กรณีติดต่อเคลมประกัน โทร. 1790 (call 
center)

หลีกเล่ียงการพบปะและลดความเส่ียง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่
ขณะนี้

บมจ. กรุงเทพประกันภยั กาญจนาภเิษก กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 1.บมจ.กรุงเทพประกันภยั ส านักงานใหญถ่นนสาทร
ใต้ โทร. 0 2285 8888     2.เว็บไซต์ 
bangkokinsurance.com

เนื่องด้วยพบผู้ติดเชื้อไวรัส        โคโรนา 
(COVID-19)

บมจ. นวกิจประกันภยั นครปฐม นครปฐม วันที่ 29 มิ.ย. 2564 - 1 ก.ค. 2564 ส านักงานใหญ ่0 2644 7777 หรือ Call Center
  1748  สาขาปราณบุรี   0 3262 3621-3

เจ้าหน้าที่ของสาขานครปฐม ได้รับการ
ตรวจพบว่าติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

บมจ. วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ บางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-30  มิถุนายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19

บมจ. วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29  มิถุนายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศ
ไทย)

หาดใหญ่ สงขลา 24 - 25 และ 28 มิถุนายน 2564 สาขาหาดใหญ ่ในเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น. 
1. ผู้จัดการสาขา โทร 061 895 1945
2. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ โทร 083 6942697
3. ฝ่ายรับประกันภยั โทร 086 966 6771
4. ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร 086 958 2007
5. ฝ่ายการเงิน โทร 081 149 5070

หรือ MSIG Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลข 02 007 9000

พนักงานที่ปฏบิัติงานอยู่ภายในส านักงาน 
สาขาหาดใหญ ่ติดเชื้อ COVID-19

บจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศ
ไทย)

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17-20  มิถุนายน 2564 โทร. 02-245988 หรือ
ฝ่ายสินไหม โทร. 081-7341470
Call center 064-5679765

พนักงานติดเชื้อ COVID- 19



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ. น าสินประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 เปิดท าการวันที่ 21
 มิถุนายน 2564

website : www.namsengins.co.th line : @
nsi_insurance 
www.facebook.com/namsengins     โทร : 0 
2016 3333

เนื่องจากพบพนกงาน ประจ าส านักงาน
ใหญ ่จานวน 1 คน ซ่ึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการลูกค้า (back office) ติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19

บมจ. วิริยะประกันภยั สาขาสุขาภบิาล 3 กรุงเทพมหานคร วันที่ 14-16  มิถุนายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19

บมจ. วิริยะประกันภยั ศูนย์ฯ บางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557 พนักงานติดเชื้อ COVID- 19

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตรวจรายงานการประชุม OIC-BIS ระบบ 2.3 และ
ระบบ 2.4

เนื่องจากพบพนักงาน 1 ท่าน ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

บมจ. คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศไทย) จันทบุรี จันทบุรี กรุงเทพมหานคร คุณมัญชรี ท่าม่วง ผจก.สาขาจันทบุรี โทร. 
063-1929591 หรือ ส านักงานใหญ ่
02-257-8000

เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

บมจ. กรุงเทพประกันภยั ย่อยท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่  17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป บมจ. กรุงเทพประกันภยั เนื่องจากลดการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 บริษัทฯจึงให้พนักงาน work 
from home



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ. เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริการ
กรมธรรมท์างโทรศัพท์ 02-649-1999
ทางโทรศัพท์ 02-649-1999
ทางอีเมล์ thailand.cc@aig.com    
ฝ่ายบริการสินไหมทดแทน ช่องทางโทรศัพท์ 
ส าหรับการแจ้งเคลม หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ
สอบถามผลการพจิารณาสินไหมทดแทน โทร 
02-649-1999 ทางอีเมล์
ที่ Claimshareservices@aig.com ทางไปรษณีย์ ตู้
 ปณ.40 ปณศ.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330                 ฝ่ายบริการตัวแทนทาง
โทรศัพท์ 02-649-1888

เนื่องจากแม่บ้านที่เข้ามาท าความสะอาด
ในส านักงานเพิ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อไวรัส
โคโรนา

บมจ. วิริยะประกันภยั บางนา กรุงเทพมหานคร 17 - 18 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557

บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาสมุทรปราการ 
เลขที่ 508/4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า จ.สมุทรปราการ
 10270 โทร. 02-702-0622 หรือ 
02-702-0688   ในเวลาท าการ 08.30 - 
17.00 น. Call Center บริษัทกลางฯ ที่หมายเลข
 1791ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานของบริษัทติดเชื้อ COVID-19 
เพื่อหยุดการกระจายเชื้อโรคภายใน
สถานที่ท างานภายในบริษัท ได้ด าเนินการ
ท าความสะอาดโดยการอบโอโซนและท า
ความสะอาดสถานที่ท างาน  เปิดท าการ
ปกติวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภยั ภเูก็ต ภเูก็ต 14 วัน (11-23 พฤษภาคม 2564) Call Center 1292 , www.azay.co.th เพื่อท าความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19

บมจ. จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 11 - 24 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็ก แต่ละแผนกให้ติดต่อ
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยตรง



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภยั สาขาพทัลุง พทัลุง ต้ังแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 1. กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขา          Tel. 
088-0225360 ,                     
095-0378798                           2. กรณี
ติดต่อเคลมประกัน                    Tel. 1790 
(Call center)

เพื่อหล่ีกเล่ียงการพบปะและลดความเส่ียง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่
ขณะนี้ของเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVID-19)

บมจ. วิริยะประกันภยั สาขาวิภาวดี กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 และ 10 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557

บมจ. นวกิจประกันภยั สาขานครสวรรค์ นครสวรรค์ วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564 สาขาพษิณุโลก โทรศัพท์ 055-320621-4   
โทรสาร 055-320620 Navakij Call Center 
1748

บมจ. วิริยะประกันภยั สาขารัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร วันที่ 27-29 เมษายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557

บมจ. วิริยะประกันภยั สาขาสุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร วันที่ 26-28 เมษายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557

บมจ. น าสินประกันภยั สาขาอ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 
2564

website : www.namsengins.co.th
line : @nsi_insurance
facebook : www.facebook.com/namsengins
call center : 0 2017 3333
Email address : vichit@namsengins.co.th

บมจ. วิริยะประกันภยั สาขาระยอง ระยอง วันที่ 26-28 เมษายน 2564 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1557
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน)

สาขาชลบุรี ชลบุรี ต้ังแต่วันที่ 16-19 เมษายน 2564 1. กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขา            โทร.
 081-868 4964 , 081-19494945,    
081-8620220                                   2.
 กรณีติดต่อเคลมประกันภยั                    โทร. 
081-13485377, 081-2551845

เพื่อหล่ีกเล่ียงการพบปะและลดความเส่ียง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า  (โควิค-19)



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

บริษทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)

ส านักงานใหญ ่(พระราม3) กรุงเทพมหานคร วันที่ 13-18 เมษายน 2564  - Call Center 1736
 - เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th
 - Line : @Dhipayainsurance
 - Facebook : 
https://www.facebook.com/Dhipaya.ins
urance/
 - กรณีติดต่อเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินของ
บริษทัทกุประเภท : สามารถติดต่อผ่านระบบ
 Call Center 1736 ต่อ 2466
 - กรณีติดต่อเพื่อท าธุรกรรมเกี่ยวกบัสินไหม
ทดแทนทกุประเภท : สามารถติดต่อผ่าน
ระบบ Call Center 1736 กด1 หรือแจ้ง
ผ่าน Mobile Application: TIP Flash 
Claim 

พบพนกังานของบริษทัฯ ติดเชื้อไวรัส
 COVID-19 มคีวามจ าเปน็ต้องปดิ
พื้นที่เพื่อท าความสะอาด ฆา่เชื้อโรค 
และอบโอโซน (Big Cleaning) ทกุ
ชั้นทั้งอาคาร

คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศ
ไทย)

เทพารักษ์ สมุทรปราการ ต้ังแต่วันที่ 16-19 เมษายน 2564 คุณพรินท์พดิา บพติรพทิักษ์ โทร. 
081-984-3886 / ส านักงานใหญ ่
02-257-8000

เนื่องจากมีพนักงาน 1 ราย ที่ปฏบิัติงาน
ภายในสาขาดังกล่าวตรวจพบว่าติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศ
ไทย)

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ศูนย์บริการ
สินไหมศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 - 18 เมษายน 2564 Call Center 02-257-8080 เนื่องจากมีพนักงาน 1 ราย ที่ปฏบิัติงาน
ภายในสาขาดังกล่าวตรวจพบว่าติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คิง ไว ประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 วันท าการ ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 และจะเปิด
ให้บริการอีกคร้ังในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

02-624-1000  
Call divert

พนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ านวน 1 
ราย ส านักงานเขตบางรักแนะน าให้
ออฟฟศิปิดท าการ เพื่อท าการฉีดพน่น้ ายา
ฆ่าเชื้อและแจ้งบริษัทที่อยู่ในอาคารทราบ
เหตุการณ์เพื่อด าเนินการมาตรการที่จ าเป็น



ชื่อบริษัท ชื่อสาขา จังหวัด ระยะเวลาที่ปิดท าการ ชอ่งทางการติดต่อทดแทน หมายเหตุ
รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดท าการในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปี 2565

คุ้มภยัโตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศ
ไทย)

รังสิต - ปทุมธานี ปทุมธานี 1 วันท าการ ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 และจะเปิด
ให้บริการอีกคร้ังในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

ส านักงานใหญ ่Business Unit 02-257-8000 
ต่อ 8333 หรือ 061-410-8924

สินทรัพย์ประกันภยั ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 7-9 เมษายน 2564

สินทรัพย์ประกันภยั นครปฐม นครปฐม 15-16 ก.พ. 64 
สินทรัพย์ประกันภยั อุบลราชธานี อุบลราชธานี
สินทรัพย์ประกันภยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สินทรัพย์ประกันภยั บางพระ ชลบุรี
สินทรัพย์ประกันภยั ภเูก็ต ภเูก็ต
สินทรัพย์ประกันภยั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
สินทรัพย์ประกันภยั รอบเวียง เชียงราย
สินทรัพย์ประกันภยั หมากแข้ง อุดรธานี
สินทรัพย์ประกันภยั ราชบุรี ราชบุรี
สินทรัพย์ประกันภยั ส านักงานภาค สาขานครพงิค์ เชียงใหม่
สินทรัพย์ประกันภยั ชลบุรี ชลบุรี
สินทรัพย์ประกันภยั นครราชสีมา นครราชสีมา
สินทรัพย์ประกันภยั ขอนแก่น ขอนแก่น
สินทรัพย์ประกันภยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
สินทรัพย์ประกันภยั หาดใหญ่ สงขลา
สินทรัพย์ประกันภยั ลพบุรี ลพบุรี
สินทรัพย์ประกันภยั นครสวรรค์ นครสวรรค์

 เปล่ียนเวลาท าการ 
9.00-16.00 น.

ต้ังแต่วันที่ 5-31 ม.ค. 64

ส านักงานใหญ ่02-792-5555 #8611 หรือ 
1729 หรือ 081-590-6896


