
รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนังสือยืนยันยอด

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลําดับ สถาบันการเงิน ที�อยู่เพื�อจัดส่งหนังสือ (โปรดดูหมายเหตุ 1) ฝ่ายที�ตอบหนังสือ เบอร์โทรศัพท์ email ปรับปรุง ณ วันที� หมายเหตุ

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - สาขาหลกัที�บริษัทมีธรุกรรมด้วย (เพียงฉบบัเดียว)
                          ศนูย์สนบัสนนุการธนาคาร                        

 (Account Maintenance Service Center)
02-233 6090 ต่อ 3605 - 25-ธ.ค.-60 -

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

1. ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา อาคารถนนศรีอยธุยา : 513 ถนนศรีอยธุยา 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

 หมายเหต ุ: กรณีที�ลกูค้ามีบญัชีหลายสาขาให้ผู้สอบบญัชีจดัส่ง

หนงัสือขอรับรองยอดเงินฝากมายงัฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา (Center)

2.  ทีมบริการลกูค้าธรุกิจขนาดใหญ่ 1 หรือ 2 

ที�อยู ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที� 10 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

หมายเหต ุ: ส่งตามทีมที�ดแูลลกูค้าสินเชื�อธรุกิจขนาดใหญ่ CBC

  - ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา                 

  - ทีมบริการลกูค้าธรุกิจขนาดใหญ่ 1

  - ทีมบริการลกูค้าธรุกิจขนาดใหญ่ 2

     (ลกูค้าสินเชื�อธรุกิจขนาดใหญ่ CBC  ทีมบริการลกูค้า

ธรุกิจขนาดใหญ่ 1 และ 2 เป็น RM ผู้ดแูลลกูค้า)

02 203 2075 (คณุฐิตารีย์)

02 203 2078 (คณุเติมทพิย์) - 25-ธ.ค.-60 -

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

- สํานกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที� 3 

  บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120 หรือ

- สาขาที�บริษัทมีธรุกรรมด้วย (เพียงฉบบัเดียว)

ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื�อ
02 296 5063 (คณุสพุจน์)

02 296 3247  (คณุศลิษา)
Supot Chamnongtham@krungsri.com 25-ธ.ค.-60 -

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)
- สาขาเจ้าของบญัชีที�ตดัค่าธรรมเนียม หรือผู้ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้า 

(RM) (เพียงฉบบัเดียว)

ศนูย์การให้บริการเงินฝากและหกับญัชี

ฝ่ายการให้บริการเงินสดและการชําระเงิน

                'ติดต่อสาขาที�ส่งหนงัสือ                

หรือผู้ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้า (RM)
- 25-ธ.ค.-60 -

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)

- สาขาอโศก : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ตึก A ชั ]น 6 

ฝ่ายปฏิบตัิการชาระเงินถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

ปฏิบตัิการชําระเงิน

02 713 2457 (คณุวราภรณ์) 

02 680 3814 (คณุนภิาภรณ์)

02 680 3665 (คณุสทุธิพรรณ)

waraporn.kae@kiatnakin.co.th 

 nipaporn.pec@kiatnakin.co.th

 suttipun@kiatnakin.co.th  

25-ธ.ค.-60 -

6 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)

- สํานกังานใหญ่ : 44 ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี 

  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือ

- สาขาเจ้าของบญัชี หรือ ต่างสาขาก็ได้ (เพียงฉบบัเดียว)

ฝ่ายการธนาคารในประเทศ

02-626-7149 (คณุณฐัพร หุ้มขาว)

02-626-7162 (คณุคมัพร ประกายรุ่งรัศมี)

02-626-7288 (คณุขวญับญุ สะอาด)

NATTAPORN.H@CIMBTHAI.COM

KHUMPORN.P@CIMBTHAI.COM

KWANBOON.S@CIMBTHAI.COM

25-ธ.ค.-60 -

7 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) - สาขาใดก็ได้ เพียงฉบบัเดียว (ไม่จําเป็นต้องมีบญัชีที�สาขานั ]น)
        จดัการข้อมลูลกูค้า บริหารปฏิบตัิการการธนาคาร         

           ชั ]น 11 อาคาร B

                           02 242 3638,                         

                             02 242 3691,                       

   02 242 3462

cir@tmbbank.com 25-ธ.ค.-60 -

8 ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)
- สํานกังานใหญ่ : 48/2 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชั ]น 7

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ฝ่ายบญัชี

ยืนยนัยอดเงินฝาก 02-633 6174

ยืนยนัยอดอื�นๆ 02-633 6785

ยืนยนัยอดเงินฝาก waewdao@tisco.co.th

ยืนยนัยอดอื�นๆ aphatsara@tisco.co.th
25-ธ.ค.-60 -

9 ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน)
- สํานกังานใหญ่ : 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หนว่ยงานบญัชีและภาษี 02 697 5300 ต่อ 2508 - 25-ธ.ค.-60 -

หน้าที่ 1



ลําดับ สถาบันการเงิน ที�อยู่เพื�อจัดส่งหนังสือ (โปรดดูหมายเหตุ 1) ฝ่ายที�ตอบหนังสือ เบอร์โทรศัพท์ email ปรับปรุง ณ วันที� หมายเหตุ

สําหรับลูกค้าCorporate&SME  - ทีมปฏิบตัิการข้อมลู

สินเชื�อ 1 สายปฏิบตัิการสินเชื�อธรุกิจ ( OC CODE 8941)

                         02 128 1338,                         

02 128 1320
- 25-ธ.ค.-60 -

สําหรับลูกค้าRetail - ทีมบริการงานข้อมลูและสนบัสนนุ

ลกูค้าบคุคล  สายปฏิบตัิการสินเชื�อเพื�อที�อยู ่อาศยั/ธรุกิจราย

ยอ่ย และสํารวจประเมินราคา (OC CODE 8924)

 02 777 4884 - 25-ธ.ค.-60 -

11 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)
- สํานกังานใหญ่(สวนมะล)ิ : 2 ถนนเฉลิมเขตร์4  

แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

Branch Business Support 

อาคารสวนมะลิ ชั ]น 8
02 220 2222 ต่อ 1447, 1908, 1675 - 25-ธ.ค.-60 -

12 ธนาคารยโูอบี  จํากดั (มหาชน) - สํานกังานใหญ่ : 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ฝ่ายบริการข้อมลูลกูค้า (CIS)
02 093 2937 ต่อ 40

02 093 2942
CISTeam@uob.co.th 25-ธ.ค.-60

13 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากดั (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร  สํานกังานใหญ่    

เลขที� 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร        

- ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื�อ (เฉพาะขอข้อมลูด้านสินเชื�อเพียง

อยา่งเดียว)

               02 359 0000 ต่อ 5301, 5303            

   02 359 0112

titak@lhbank.co.th

phiradeev@lhbank.co.th
25-ธ.ค.-60 -

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)
- สํานกังานใหญ่ : ชั ]น 11-13 เอ็มโพเรี�ยม ทาวเวอร์  622 ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ฝ่ายบญัชี

02 663 9865 (คณุอารตี)

02 663 9871 (คณุปราณี)

arratee.kan@th.icbc.com.cn

pranee.wic@th.icbc.com.cn
25-ธ.ค.-60 -

15 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)
- สํานกังานใหญ่ : 100 สาธรธานี  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบาง

รัก กทม 10500
Account Services

02 724 6858

02 724 6617

02 724 6976

02 724 6733

- 25-ธ.ค.-60 -

หมายเหตุ

1. กรณีลกูค้ามีบญัชีกบัหลายสาขาและธนาคารนั ]นขอให้ส่งหนงัสือผ่านสาขา สามารถส่งหนงัสือคําขอเพียงฉบบัเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทกุบญัชีตามที�ขอ (หรือบางบญัชี ขึ ]นอยูก่บัถ้อยคําที�ระบใุนหนงัสือขอข้อมลู)

สมาชิกสภาสถาบันการเงนิของรัฐ
ลําดับ ชื�อสถาบันการเงินสมาชิก ที�อยู่เพื�อจัดส่งหนังสือ ฝ่ายที�ตอบหนังสือ เบอร์โทรศัพท์ email ปรับปรุง ณ วันที� หมายเหตุ

1 ธนาคารออมสิน

เรียนผู้ อํานวยการธนาคารออมสิน

- สํานกังานใหญ่ : 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ฝ่ายปฎิบตัิการธรุกิจเงินฝาก 02 299 8000 ต่อ  020263 - 4 jirapornb@gsb.or.th 21-ธ.ค.-59 -

2 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เรียนผู้จดัการธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- สํานกังานใหญ่ : เลขที� 2346 ถนนพหลโยธิน 

แขวงเสนานคิม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเงินฝาก
02 558 8034 (คณุเบญจวรรณ)

02 558 6555 ต่อ 8040, 8005 (คณุอานญัญา)

      benjawan.in@baac.or.th,      

arnanya.ka@baac.or.th
23-ก.พ.-61

แก้ไขเบอร์โทรศพัท์

และ e-mail

- สาขาหลกัที�บริษัทมีธรุกรรมด้วย (เพียงฉบบัเดียว)ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)10

หน้าที่ 2



ลําดับ สถาบันการเงิน ที�อยู่เพื�อจัดส่งหนังสือ (โปรดดูหมายเหตุ 1) ฝ่ายที�ตอบหนังสือ เบอร์โทรศัพท์ email ปรับปรุง ณ วันที� หมายเหตุ

3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เรียนกรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์

- สํานกังานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310

ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน 02 202 1816 poonna.s@ghb.co.th 21-ธ.ค.-59 -

4 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย (ธอท.)
- สํานกังานใหญ่ : 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสขุมุวิท 21 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110
ฝ่ายบญัชี 02 650 6999 ต่อ 2482

Praputsorn_Ta@ibank.co.th

ravinporn_ba@ibank.co.th
21-ธ.ค.-59 -

5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ธพว.)

- สํานกังานใหญ่ : เลขที� 310 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

- สาขาที�บริษัทมีธรุกรรมด้วย

ฝ่ายบญัชีสินเชื�อ  02 265 4827 8
nongluck@smebank.co.th 

jindarat@smebank.co.th
21-ธ.ค.-59 -

6 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  (ธสน.)

เรียนผู้ อํานวยการฝ่ายธรุกิจธนาคาร

- สํานกังานใหญ่ : อาคารเอ็กซมิ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายธรุกิจธนาคาร 02  271 3700  ต่อ 1604 sodsaip@exim.go.th 21-ธ.ค.-59 -

7 บรรษัทประกนัสินเชื�ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

- สํานกังานใหญ่ : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั ]น 16-18

เลขที� 2922/243 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 02 890 9799 Phakamas@tcg.or.th 21-ธ.ค.-59 -

8 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั (บตท.)

- สํานกังานใหญ่ : ชั ]น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล 

เซน็เตอร์ เลขที� 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400

บญัชี

02 018 3698 และ

02 018 3693 และ

02 018 3697

panida_y@smc.or.th และ 

sukitta_p@smc.or.th และ 

janthana_v@smc.or.th

21-ธ.ค.-59 -

9 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) รวมอยูข่้างต้น

หน้าที่ 3


