
ปรับปรุงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องท าหนังสือ

ได้ตอบรวมอยู่ ใน

หนังสือยืนยนัยอด

อยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก 

**ให้ระบุช่ือและทีอ่ยู่ของหน่วยงานทีจ่ดัส่ง

1 ธนาคารออมสิน เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจเงินฝาก บริการ
 และอิเลก็ทรอนิกส์ 
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจเงินฝาก 
บริการ และอิเลก็ทรอนิกส์

0 2299 8000  ต่อ 020256, 
020263-64, 998507

Unit.CRI@gsb.or.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ
ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ีหักค่าธรรมเนียม

P P P

ถึง ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการการลงทนุ
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 3 เลขท่ี 470 
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

สาขา
ท่ีบริษทั
มีธุรกรรม

เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขท่ี 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเงินฝาก 0 2558 6555  
ต่อ 8034, 8016, 6198

benjawan.in@baac.or.th ให้ผูมี้อ  านาจลงนามกระท าการแทนส่วนงาน
หรือนิติบคุคลนั้นๆ เป็นผูล้งนามในหนงัสือ
ขอให้ยืนยนัยอดเงินฝาก

P P

กรณีลูกคา้มีบญัชีกบัหลายสาขา
   - กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้จดัส่ง
หนงัสือแจง้ถึงส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะเป็น
ผูย้ืนยนัยอดทกุบญัชี ทกุสาขา 
    - กรณีนิติบคุคล ให้จดัส่งหนงัสือขอให้ยืนยนั
ยอดไปยงัสาขาท่ีมีบญัชีเงินฝาก

ธ.ก.ส. ไม่มีตราสาร
อนุพนัธ์

3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการปฎิบติังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ  10310

ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 0 2202 1816 D352@ghb.co.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย ์หรือผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย
บญัชีท่ีหักค่าธรรมเนียมหรือผูมี้อ  านาจลงนามตาม
เง่ือนไขท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร

P P P P

4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 (ธอท.)

เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน             
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขท่ี 66 อาคารนวม ชั้น 22
ถนนสุขมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 0 2650 6999 
ต่อ 2446, 2465

deporme_ro@ibank.co.th
phapada_ph@ibank.co.th

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล
- ผูมี้อ  านาจลงนามตามเง่ือนไขท่ีแจง้ไวก้บั
ธนาคาร
- หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ

P P P

5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย (ธพว.)

สาขา
ท่ีบริษทั
มีธุรกรรม

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย
เลขท่ี 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายบญัชีสินเช่ือ 0 2265 4828
08 5980 7844

nongluckni@smebank.co.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย์

P P

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

6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.)

เรียน ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย
เลขท่ี 1193 อาคารเอก็ซิม  ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 0 2271 3700 ต่อ 1590-2 Asu@exim.go.th กรรมการผูมี้อ  านาจตามหนงัสือรับรอง หรือ 
ผูมี้อ  านาจลงนามในการเบิกถอนเงินจากบญัชีท่ี
หักค่าธรรมเนียม P P P

7 บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ชั้น 16-18  ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 0 2890 9799
0 2890 9730

supamol@tcg.or.th
urai@tcg.or.th

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูรั้บมอบอ านาจ
กระท าการแทน P P P

หมายเหตุ

1. กรณีลูกคา้มีบญัชีกบัหลายสาขาและธนาคารนั้นขอให้ส่งหนงัสือผา่นสาขา สามารถส่งหนงัสือค าขอเพียงฉบบัเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทกุบญัชีตามท่ีขอ (หรือบางบญัชี ข้ึนอยูก่บัถอ้ยค าท่ีระบใุนหนงัสือขอขอ้มูล)
2. การลงนาม ในหนงัสือขอขอ้มูลยืนยนัยอด หากจะลงนามโดยบคุคลอ่ืน ตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงบริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบอ านาจในเร่ืองดงักล่าวให้แก่ผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัไวเ้ป็นการเฉพาะ และไดย้ื่นหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย

เอกสารทีใ่ช้กรณกีรรมการผู้มอี านาจตามหนังสือรับรองลงนามใน

ใบค าขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์อายุไม่เกนิ 6 เดือน 

    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มอี านาจทีล่งนาม 

   พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบ

กลบัหนังสือยืนยนั

หมายเหตุ

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินเฉพาะกจิในการส่งหนงัสือยืนยนัยอดธนาคารประจ าปี 2565

สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ล าดับ สถาบันการเงนิ

ทีอ่ยู่ ในการจดัส่งหนังสือ

 (เลือกอย่างใดอย่างหนึง่)
การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพันธ์ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

  ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอดธนาคาร

(การประทบัตราขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบั

กระทรวงพาณชิย์หรือธนาคาร)
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