
เอกสารแนบ 1
อปัเดตวนัที่ 25 ธันวาคม 2562

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องท าหนังสือ
ได้ตอบรวมอยู่ใน
หนังสือยืนยันยอด

อยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก 
**ให้ระบุช่ือและท่ีอยู่ของ

หน่วยงานท่ีจัดส่ง

1 ธนาคารออมสิน x เรียนผู้อ านวยการธนาคารออมสิน
- ส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 470
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายปฎิบัติการ
ธุรกิจเงินฝาก

0 2299 8000
ต่อ 020263 - 4

jirapornb@gsb.or.th กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้มี
อ านาจส่ังจ่ายบัญชีท่ีหักค่าธรรมเนียม

P P

ถึง ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน
 อาคาร 1 ช้ัน 3 เลขท่ี 470 ธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กทม. 10400        
 ผู้ประสานงาน คุณสมชาย ย่ีเข่ง       
เบอร์โทร 0 2299 8627

2 ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

สาขาท่ีบริษัทมีธุรกรรม เรียนผู้จัดการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 2346 
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเงินฝาก 1.นางพธู มาลี
ต าแหน่ง ผู้บริหารทีม
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 6198
มือถือ 08 9848 1744
2.นายวีระยุทธ เอ่ียมพงษ์
ต าแหน่ง พนักงานธุรกิจเงินฝาก
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8005
มือถือ 08 1355 9633

1. phatu.ma@baac.or.th 

2. weerayut.ae@baac.or.th

ให้ผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนส่วน
งานหรือนิติบุคคลน้ันๆ เป็นผู้ลงนามใน
หนังสือขอให้ยืนยันยอดเงินฝาก

P  P

1. กรณีลูกค้ามีบัญชีกับหลายสาขา
    1.1 กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ให้จัดส่งหนังสือแจ้งถึงส่วนกลาง โดย
ส่วนกลางจะเป็นผู้ยืนยันยอดทุกบัญชี 
ทุกสาขา
    1.2 กรณีนิติบุคคล ให้จัดส่งหนังสือ
ขอให้ยืนยันยอดไปยังสาขาท่ีมีบัญชีเงิน
ฝาก

ธ.ก.ส. ไม่มีตราสาร
อนุพันธ์

3 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.)

x เรียนกรรมการผู้จัดการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
- ส านักงานใหญ่ :                    
เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310

ฝ่ายก ากับการ
ปฏิบัติงาน

0 2202 1816 poonna.s@ghb.co.th กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้มี
อ านาจส่ังจ่ายบัญชีท่ีหักค่าธรรมเนียม
หรือผู้มีอ านาจลงนามตามเง่ือนไขท่ีแจ้ง
ไว้กับธนาคาร

P  P P

4 ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย (ธอท.)

x  '- ส านักงานใหญ่ : 66
อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก  
ถนนสุขุมวิท 21                      
แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

0 2650 6999
ต่อ 2466 ,2465

deporme_@ibank.co.th
phapada_ph@ibank.co.th

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล หรือ ผู้มีอ านาจลงนามส่ังจ่าย

P P P

5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ธพว.)

- สาขาท่ีบริษัทมี
ธุรกรรม

- ส านักงานใหญ่
เลขท่ี 310  ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  10400

ฝ่ายบัญชีสินเช่ือ  0 2265 4827 jindarat@smebank.co.th กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์

P P 

ถึง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเงิน         
เลขท่ี 310 อาคาร SME Bank Tower 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

6 ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  (ธสน.)

x

เรียนผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
- ส านักงานใหญ่อาคารเอ็กซิม   
1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 0 2271 3700
ต่อ 1590-2

Asu@exim.go.th กรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง 
หรือ ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกถอนเงิน
จากบัญชีท่ีหักค่าธรรมเนียม

P P P

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนงัสือยืนยนัยอด
สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน   ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยัน
ยอดธนาคาร

(การประทับตราข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีให้
ไว้กับกระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

ล าดับ สถาบันการเงิน หมายเหตุ

รูปแบบการตอบกลับ
หนังสือยืนยัน

ท่ีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ
 (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง)

เอกสารท่ีใช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองลงนาม
   ในใบค าขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีลงนาม 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
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เอกสารแนบ 1
อปัเดตวนัที่ 25 ธันวาคม 2562

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องท าหนังสือ
ได้ตอบรวมอยู่ใน
หนังสือยืนยันยอด

อยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก 
**ให้ระบุช่ือและท่ีอยู่ของ

หน่วยงานท่ีจัดส่ง

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนงัสือยืนยนัยอด
สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน   ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยัน
ยอดธนาคาร

(การประทับตราข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีให้
ไว้กับกระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

ล าดับ สถาบันการเงิน หมายเหตุ

รูปแบบการตอบกลับ
หนังสือยืนยัน

ท่ีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ
 (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง)

เอกสารท่ีใช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองลงนาม
   ในใบค าขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีลงนาม 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

7 บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) x

-ส านักงานใหญ่ : อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16-18
เลขท่ี 2922/243                    
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

0 2890 9799 Phakamas@tcg.or.th กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจกระท าการแทน

P P P

8 บรรษัทตลาดรอง
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (บตท.)

x

ส านักงานใหญ่ :ช้ัน 21
อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ 
เลขท่ี 89 ถนนรัชดาภิเษก       
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 10400

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

0 2047 6525 
0 2018 3696  

sitthan_w@smc.or.th  
 janthana_v@smc.or.th 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ ผู้มี
อ านาจ

P P P

หมายเหตุ

1 กรณีลูกค้ามีบัญชีกับหลายสาขาและธนาคารน้ันขอให้ส่งหนังสือผ่านสาขา สามารถส่งหนังสือค าขอเพียงฉบับเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามท่ีขอ (หรือบางบัญชี ข้ึนอยู่กับถ้อยค าท่ีระบุในหนังสือขอข้อมูล)

2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอ่ืน ต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึงบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอ านาจในเร่ืองดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ย่ืนหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วย
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