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บริการ Krungthai Telebank ”1551”
Krungthai Telebank เป็ นบริการทีธ
่ นาคารอํานวยความสะดวกให ้กับลูกค ้าของธนาคาร ในการสอบถาม หรือเรียกดูข ้อมูล
ด ้านบัญชีและข ้อมูลด ้านธุรกิจต่างๆ รวมทัง้ การทํารายการด ้านบัญชี ได ้แก่ โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของลูกค ้า โอนเงินไปบัญชี
้ /ขายหน่วย
บุคคลอืน
่ โอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคาร โอนเงินเพือ
่ ชําระค่าสาธารณูปโภค/
ค่าสินค ้าและหรือบริการ/ค่าภาษี การซือ
ลงทุนกองทุนต่างๆ การอายัดเช็ค สอบถามสถานะเช็ค และบริการอืน
่ ๆ โดยผู ้ใช ้บริการทํ ารายการดังกล่าวด ้วยตนเองผ่านระบบ
โทรศัพท์ตด
ิ ต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1551 ของธนาคาร

้ ริการ Krungthai Telebank เรียบร้อยแล้ว
1. เมือ
่ ท่านได้สม ัครใชบ
2.

เข้ าสู่บริการ Krungthai Telebank โดยกดโทรศัพท์หมายเลข “ 1551” จะได้ ยินข้ อความเสียง
“สวัสดีคะ่ ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งไทย”
“For English, please press 9”
“ ลูกค ้านิตบ
ิ ค
ุ คลและหน่วยงาน กด 2”
“ลูกค ้า KTB Precius Plus กด 05”

3. เข้าสูเ่ มนูหล ักลูกค้าบุคคล
บริการอายัดและสอบถามยอด
กด 1
โอนเงิน เติมเงิน ชําระเงิน ลงทะเบียนเรียน
กด 2
เงินฝาก บัตร และ เช็ค
กด 3
บริการ SMS แจ ้งเตือน
กด 4
แนะนํ าบริการ Tele Banking บริการ KTB
Online บริการ KTB Online@Mobile
บริการ KTB Corporate Online และบริการ ATM กด 5
่ เงินกู ้ยืม
สินเชือ
กด 6
กองทุนรวม ประกัน ลีสซิง่ และ บริการอืน
่ ๆ
กด 7
แจ ้งข ้อขัดข ้องในการใช ้บริการ
กด 8
ติดต่อเจ ้าหน ้าที่
กด 0
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Menu (IVR) สําหรั บลูกค้ าบุคคล
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B

C

3. บริการด้านการศึกษา

D

2. บริการด้านบ ัตร

1. ลงทะเบียนเรียน
1. สุโขท ัยธรรมาธิราช

1. บริการด้านบ ัตร Fleet Card (Agent)
2. ปร ับวงเงินในบ ัตร เปลีย
่ นแปลงทีอ
่ ยู่
และบริการอืน
่ ๆ (Agent)

3. ชําระเงินกู ้
1. เงินกูธ
้ นาคารกรุงไทย
1. สอบถามยอดหนีเ้ งินกู ้
2. ชําระเงินกู ้

1. ข้อมูลข่าวสาร
่ เดบิต
3. รายละเอียดการใช้จา่ ยผ่านบ ัตรกรุงไทยวีซา

3. Statement

2. ผลสอบ
3. ลงทะเบียนเรียน
4. สอบถามผลการลงทะเบียน
2. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

4. สิทธิประโยชน์ สมาชิกบ ัตรวีซา่ อิเลตตรอน กรุงไทย
่ เดบิต
และบ ัตรกรุงไทยวีซา
่ อิเลคตรอนกรุงไทย (Nornal)
1. บ ัตรวีซา
่ เดบิต
และบ ัตรกรุงไทยวีซา

1. ลงทะเบียนเรียน

่ อิเลคตรอนกรุงไทย
2. บ ัตรวีซา
แบบมีประก ันอุบ ัติเหตุ
่ เดบิต
และบ ัตรทองกรุงไทย วีซา

2. สอบถามผลการลงทะเบียน

3. บ ัตรกรุงไทย พรีวเิ รจ วีซา่ เดบิต

3. ร ักษาสถานภาพ

4. บ ัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

2. ระบบสาธิตการลงทะเบียน

่
4. สอบถามข้อมูลสินเชือ
่ บุคคล
1. สินเชือ
่ ทีอ
2. สินเชือ
่ ยูอ
่ าศ ัย
3. SME

3. บริการด้านเช็ ค

1. สุโขท ัยธรรมาธิราช

1. สอบถามสถานะเช็ ค

2. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2. สอบถามเข็คทีอ
่ าย ัดแล้ว
3. อาย ัดเช็ ค
4. สอบถามเช็ คทีถ
่ ก
ู คืน
้ สมุดเช็ ค
่ั อ
5. สงซื
Fax Service

FAX Service
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Menu (IVR) สําหรั บลูกค้ านิตบ
ิ ุคคล
For English, press 9
รอ 5 วินาที หากไม่กดอะไร จะเข้าเมนูภาษาไทย

1551
ลูกค้านิตบ
ิ ค
ุ คลและหน่วยงาน กด 2
กด 2

บริการอาย ัด และ
สอบถามยอด กด 1
1. บริการอาย ัดบ ัตร

โอนเงินเติมเงินชําระเงิน
ลงทะเบียนเรียน กด 2
1. บริการโอนเงินระหว่างบ ัญชี

แนะนําบริการ Tele Banking
บริการ KTB Corporate Online
กด 4

เงินฝาก บ ัตร และเช็ ค
กด 3

1. บริการ Tele-banking

1. บริการด้านเงินฝาก

1. เปลีย
่ นรห ัสประจําต ัว
(T-PIN)

1. ระบุเลขทีบ
่ ัญชีคบ
ู่ ัตร

1. ระหว่างบ ัญชีตนเอง

2. ระบุหมายเลขบ ัตร

2. ไปย ังบ ัญชีอน
ื่

1. ข้อมูลทางเครือ
่ งโทรสาร

3. อาย ัดบ ัตร Fleet Card

3. ไปย ังต่างธนาคาร

2. ข้อมูลทางเสียง

0. ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Agent)

2. บริการเติมเงิน ชําระเงิน

1. รายการเคลือ
่ นไหวในบ ัญชี

2. Account List Telebank
Member ทางโทรสาร
3. วิธก
ี ารใช้กรุงไทย
เทเลแบงค์

้ เงินฝาก
2. อ ัตราดอกเบีย

2. สอบถามยอดคงเหลือ

1. กลุม
่ โทรศ ัพท์เคลือ
่ นที่

1. ข้อมูลทางเครือ
่ งโทรสาร

3. อาย ัดสมุดบ ัญชี

2. ชําระค่าสินค้าและ
บริการอืน
่ ๆ

2. ข้อมูลทางเสียง

3. เติมเงินบ ัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

A

3. อ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

2. บริการ KTB Corporate
Online
1. แนะนําบริการ
KTB Coporate Online

1. ข้อมูลทางเครือ
่ งโทรสาร

่ หน่วยงานที่
6. รายชือ
สามารถชําระเงินผ่าน
กรุงไทยเทเลแบงค์

2. ข้อมูลทางเสียง
01. USD

7. ขอหล ักฐานการชําระเงิน

02. EUR
03. GBP
04. HKD
05. SGD
06. JPY

B

07. CNY

08. AUD
09. NZD
10. CAD
11. CHF
12. DEK
13. SEK
14. NOK

Fax Service

FAX Service
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A

่ เงินกูย
สินเชือ
้ ม
ื
กด 5

ร้องเรียน และติชมบริการ
กด 6 (Agent)

ลูกค้าบุคคล กด 8

้ เงินกู ้
1. สอบถามอ ัตราดอกเบีย
1. ข้อมูลทางเครือ
่ งโทรสาร
2. ข้อมูลทางเสียง

2. SME

ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด 0

1. KTB Corporate Online

B
2. Biz Payment
2. บริการด้านบ ัตร

3. Fleet Card

1. บ ัตรฟลีทการ์ด
1. ข่าวสาร

8. บริการอืน
่ ๆ (CGP)

2. แบบฟอร์มการสม ัคร
ทางโทรสาร

3. บริการด้านเช็ ค
1. สอบถามสถานะเช็ ค
2. สอบถามเข็คทีอ
่ าย ัดแล้ว
3. อาย ัดเช็ ค
4. สอบถามเช็ คทีถ
่ ก
ู คืน
้ สมุดเช็ ค
5. สง่ ั ซือ

Fax Service

FAX Service
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การสมัครใช ้บริการ Krungthai Telebank
1.

ติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาหรือสาขาทีท
่ า่ นมีบัญชีอยู่

2.

สมัครขอใช ้บริการกรุงไทย เทเลแบงค์

3.

กรอกแบบฟอร์มใบคําขอใช ้บริการ

4.

กดเลือกรหัสประจํ าตัวกรุงไทย เทเลแบงค์ 4 หลัก ด ้วยตนเอง

เงือ
่ นไข / ข ้อกําหนดการใช ้บริการ
1.

บัญชีทส
ี่ ามารถใช ้บริการได ้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน เงินฝากกรุงไทยทวีคณ
ู

2.

่ บัญชีต ้องเป็ นชือ
่ บัญชีเดียวกัน
กรณีขอใช ้บริการโอนเงินระหว่างบัญชี ชือ
่ งนามร่วมกัน
เงือ
่ นไขการสั่งจ่ายเหมือนกัน(เงือ
่ นไขสัง่ จ่าย และ/หรือ ทีล
ไม่อนุญาติให ้ใช ้บริการ

3.

สามารถใช ้บริการในระบบได ้สูงสุด 5 รายการ/ครัง้

4.

กดรหัสผิด 3 ครัง้ (ยอดสะสม) ระบบจะอายัดการใช ้บริการ (ติดต่อสาขาที่

5.

สามารถขอใช ้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีได ้สูงสุด 20 บัญชี และโอนเงิน

ท่านขอใช ้บริการเพือ
่ ยกเลิกการอายัดบริการ)
ไปเข ้าบัญชีบค
ุ คลอืน
่ และบัญชีตา่ งธนาคารได ้สูงสุดอีก 50 บัญชี
6.

สามารถทํารายการได ้ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง

7.

่ งโทรสาร
ใช ้ได ้เฉพาะโทรศัพท์ระบบกดปุ่ ม โทรศัพท์มอ
ื ถือ หรือเครือ
เท่านัน
้

8.

ธนาคารขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเพิม
่ เติม เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกบริการใดๆ
โดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

9.

ธนาคารขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเพิม
่ เติม เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกบริการใดๆ
โดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

หลักฐานการสมัคร
บุคคลธรรมดา
1.

ใบคําขอและข ้อตกลงยินยอมในการขอใช ้บริการ กรุงไทย เทเลแบงค์

2.

สมุดบัญชีเงินฝาก /สมุดเช็ค

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

4.

สําเนาทะเบียนบ ้าน

นิตบ
ิ ค
ุ คล
1.

ใบคําขอและข ้อตกลงยินยอมในการขอใช ้บริการ กรุงไทย เทเลแบงค์

2.

รายงานการประชุม

3.

หนั งสือมอบอํานาจ

4.

หนั งสือรับรองการจดทะเบียนห ้างหุ ้นส่วน / บริษัททีน
่ ายทะเบียนหุ ้นส่วน
( บริษัทรับรองไว ้ไม่เกิน 1 เดือน)

5.

สําเนาหนั งสือบริคณห์สนธิ

6.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้มอบอํานาจ และผู ้รับมอบอํานาจ

7.

สําเนาทะเบียนบ ้าน ผู ้มอบอํานาจ และผู ้รับมอบอํานาจ

8.

สมุดบัญชีเงินฝาก / สมุดเช็ค
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คําแนะนํ าในการใช ้บริการ
1.
2.

โทรศัพท์ตด
ิ ต่อเพือ
่ ใช ้บริการได ้ทีห
่ มายเลข 1551
สําหรับภาษาอังกฤษกด 9 สําหรับภาษาไทยไม่ต ้องกด ให ้รอจนจบ
ข ้อความ “For English Please Press 9”

3.

ทํารายการด ้านการเงินต ้องเข ้าระบบด ้วยการกดเลขทีบ
่ ัญชี 10 หลัก ตาม
ด ้วยกดรหัสประจํ าตัวกรุงไทยเทเลแบงค์ 4-6 หลัก

4.

ท่านสามารถกดเลือกรายการได ้ทันที โดยไม่ต ้องรอให ้เสียงพูดจบก่อน

5.

ทุกจุดของ Menu ต่างๆ สามารถกลับสูร่ ายการหลักได ้โดย กด *

6.

่ ริการก่อนหน ้านี้
กด 9 กลับสูบ

7.

กด # จบการใช ้บริการ

8.

ท่านสามารถขอรับหลักฐานการทํารายการผ่านเครือ
่ งโทรสารได ้

การให ้บริการ

1. บริการอายัดและสอบถามยอด
-

อายัดบัตร , อายัดสมุดบัญชี

-

สอบถามยอดคงเหลือ และยอดเงินทีส
่ ามารถเบิกใช ้ได ้

2. บริการโอนเงิน เติมเงิน ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
-

โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และบัญชีบค
ุ คลอืน
่

-

บริการเติมเงิน ชําระเงิน

-

บริการลงทะเบียนเรียน เช่น มสธ. , เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุรี

3. บริการเงินฝาก บัตร และเช็ค
-

สอบถามรายการเคลือ
่ นไหวทางบัญชี

-

สอบถามอัตราดอกเบีย
้ เงินฝาก

-

สอบถามอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

-

บริการด ้านบัตร เช่น ปรับวงเงินในบัตร , สิทธิประโยชน์สมาชิกบัตร

-

บริการด ้านเช็ค เช่น สอบถามสถานะเช็ค, สอบถามเช็คทีอ
่ ายัดแล ้ว ,อายัดเช็ค และสอบถามเช็คทีถ
่ ก
ู คืน

4. บริการ SMS แจ ้งเตือน
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์
-

บริการ Tele-banking, เปลีย
่ นรหัสประจําตัวกรุงไทยเทเลแบงค์

-

บริการ KTB Online

-

บริการ KTB Online @ Mobile

-

บริการ KTB Corporate Online

-

บริการ ATM

่ เงินกู ้ยืม
6. สินเชือ
-

สอบถามอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้

-

่
สอบถามข ้อมูลสินเชือ

-

ข ้อมูลกองทุนเพือ
่ การศึกษา กยศ, กรอ สอบถามยอดหนี้ (ยอด
หนีค
้ งค ้าง, ชําระหนีก
้ องทุน)

-

ชําระเงินกู ้ , สอบถามยอดหนีเ้ งินกู ้

7. กองทุนรวม, ประกันภัย
8. แจ ้งข ้อขัดข ้องในการใช ้บริการ
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