
ปรับปรุงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องท าหนังสือ

ได้ตอบรวมอยู่ใน

หนังสือยืนยันยอด

อยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก 

**ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของหน่วยงานที่จัดส่ง

1 ธนาคารออมสิน x เรียน ผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน
เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจเงิน
ฝาก บริการ และ
อิเล็กทรอนิกส์

0 2299 8000
ต่อ 020263 - 4

jirapornb@gsb.or.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือผูมี้อ  านาจ
สั่งจ่ายบญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม P P

ถึง ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการการลงทุน
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 3 เลขท่ี 470 
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
ผูป้ระสานงาน คุณสมชาย ยี่เข่ง โทร 0 2299 8627

2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

สาขา
ท่ีบริษทั
มีธุรกรรม

เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขท่ี 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเงินฝาก 1.นางเบญจวรรณ อินตะ๊ซาว
ต าแหน่ง ผูบ้ริหารทีม
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 6198
2.น.ส.ธญัญน์รี ทิพยว์งศ์
ต  าแหน่ง พนกังานธุรกิจเงินฝาก
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8034

benjawan.in@baac.or.th

thannari.th@baac.or.th

ให้ผูมี้อ  านาจลงนามกระท าการแทนส่วนงาน
หรือนิติบุคคลนั้นๆ เป็นผูล้งนามในหนงัสือ
ขอให้ยนืยนัยอดเงินฝาก

P P

กรณีลูกคา้มีบญัชีกบัหลายสาขา
   - กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้จดัส่ง
หนงัสือแจง้ถึงส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะเป็น
ผูย้นืยนัยอดทุกบญัชี ทุกสาขา 
    - กรณีนิติบุคคล ให้จดัส่งหนงัสือขอให้ยนืยนั
ยอดไปยงัสาขาท่ีมีบญัชีเงินฝาก

ธ.ก.ส. ไมมี่ตราสาร
อนุพนัธ์

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

ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 0 2202 1816 poonna.s@ghb.co.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือผูมี้อ  านาจ
สั่งจ่ายบญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียมหรือผูมี้อ  านาจ
ลงนามตามเง่ือนไขท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร

P P P

4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 (ธอท.)

x ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขท่ี 66 อาคารคิวเฮา้ส์ อโศก 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  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
- ผูมี้อ  านาจลงนามตามเง่ือนไขท่ีแจง้ไวก้บั
ธนาคาร
- หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ

P P P

5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (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  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย์

P P

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

6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.)

x เรียน ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย
เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิม  ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 0 2271 3700
ต่อ 1590-2

Asu@exim.go.th กรรมการผูมี้อ  านาจตามหนงัสือรับรอง หรือ 
ผูมี้อ  านาจลงนามในการเบิกถอนเงินจากบญัชี
ท่ีหกัค่าธรรมเนียม P P P

7 บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

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

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 0 2890 9799
0 2890 9730

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

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูรั้บมอบ
อ านาจกระท าการแทน P P P

หมายเหตุ

1. กรณีลูกค้ามีบัญชีกับหลายสาขาและธนาคารน้ันขอให้ส่งหนังสือผ่านสาขา สามารถส่งหนังสือค าขอเพียงฉบับเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามท่ีขอ (หรือบางบัญชี ข้ึนอยู่กับถ้อยค าท่ีระบุในหนังสือขอข้อมูล)

2. การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอ่ืน ต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึงบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอ านาจในเร่ืองดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ย่ืนหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วย

เอกสารที่ใช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองลงนาม

ในใบค าขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน 

    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนาม 

   พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบ

กลับหนังสือยืนยัน

หมายเหตุ

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงนิเฉพาะกจิในการส่งหนังสือยืนยนัยอดธนาคารประจ าปี 2564
สมาชิกสมาคมสถาบันการเงนิของรัฐ

ล าดบั สถาบันการเงนิ

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ

 (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
การขอรายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

  ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอด

ธนาคาร

(การประทับตราขึน้อยู่กับเง่ือนไขที่ให้ไว้กับ

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)


