ธนาคารทหารไทย

TMB Bank PCL

1. ชําระที่เคานเตอรของธนาคารทุกสาขา

1. At all branch counters
¾ Use Special Pay-in Slip only
¾ No cross zone cheque is allowed

2. ชําระผานเครื่องเอทีเอ็ม*

2. Pay at TMB Bank ATM*
¾ Select ‘Payment’
¾ Select ‘No Barcode’
¾ Select ‘Education Register’
¾ Select ‘Enter code 4 digits’
¾ Enter Service Code (4 Digits)
¾ Select ‘Account Type’ (Saving / Current Account)
¾ Enter your customer number
¾ Enter your reference number
¾ Enter your payment amount
¾ Confirm your payment

3. ชําระผานบริการ TMB Phone Banking (1558)*

3. Pay via TMB Phone Banking (1558)*
¾ Select (1) ‘Automatic Phone Banking’
¾ ‘For English please press 2’
¾ Press (2) ATM and Credit Card Customer
¾ Please enter your 11 digits or 16 digits card number follow by
#
¾ Please enter you password after the tune….
¾ Press (25) ‘To make the Bill Payment’
¾ To make the Bill Payment service
- Press (1) To transfer from current account
- Press (2) To transfer from saving account
¾ To make the bill payment service
¾ Press (07) for Registration seat
¾ Press (xx) For The …………………..
¾ Please enter your customer number within 20 digits follow by
#
¾ Please enter your reference number within 20 follow by #
¾ Please enter your payment amount for 2 digits decimal point
follow by #
¾ To transfer current/saving account for Registration seat
: The ………………………
¾ Press (1) To confirm your transaction

¾ กรุณาใชใบนําฝากพิเศษของสถาบันเทานั้น
¾ ไมสามารถนําฝากเช็คเรียกเก็บขามเขต
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เลือกรายการ ‘ชําระเงิน (Payment)’
เลือกรายการ ‘ไมใชบารโคด (No Barcode)’
เลือก ‘ลงทะเบียน’
ใสรหัสสถาบัน (Service Code) 4 หลัก
เลือกประเภทบัญชีของทาน เชน ออมทรัพย/กระแสรายวัน
ใสรหัสลูกคา (Reference 1)
ใสขอมูลหมายเลขอางอิง (Reference 2) ถามี
ระบุจํานวนเงินทีต่ องการชําระ
ยืนยันขอมูลการชําระ

บริการตอบรับอัตโนมัติ กด (1)
สําหรับภาษาไทย กด (1)
ลูกคาบัตรเครดิตและบัตร ATM กด (2)
กรุณาใสหมายเลขบัตร 11 หลัก หรือ 16 หลัก ตามดวย (#)
กรุณาใสรหัสผานหลังจากไดยนิ เสียงสัญญาณ
รายการสําหรับลูกคา ATM
บริการโอนชําระเงิน กด (25)
รายการบริการ Bill Payment
- ทําการโอนจากบัญชีกระแสรายวัน กด 1
- บัญชีออมทรัพย กด 2
ตองการชําระคาลงทะเบียน กด 07
ชื่อสถาบัน กด xx
กดหมายเลขลูกคาไมเกิน 20 หลัก ตามดวย (#)
กดหมายเลขอางอิงไมเกิน 20 หลัก ตามดวย (#) (ถาไมมี
หมายเลขอางอิง กด (#))
กดจํานวนเงินทีต่ อ งการชําระ รวมทศนิยม 2 หลัก ตามดวย #
รายการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื่อชําระ
คาลงทะเบียน..........
ยืนยันการทํารายการ กด (1)

4. ชําระผานเว็บไซต www.tmbdirect.com
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ใส Login User ID and Password
เลือก ‘ชําระคาบริการ’
เลือก ‘หมวดสินคาและบริการ : สถาบันการศึกษา’
เลือก ‘..........................................’
เลือกบัญชีที่ตองการชําระ
ใสจํานวนเงินที่ตอ งการชําระ
ใสรหัสลูกคา
ใสขอมูลหมายเลขอางอิง
ยืนยันขอมูลการชําระ

(สมัครใชบริการ กรุณาติดตอสาขาธนาคารที่ทานมีบัญชีอยู)

4. Pay via website (www.tmbdirect.com)*
(To apply the service, please contact your account issuing
branch)
¾ Enter your User ID and Password
¾ Select ‘Bill Payment’
¾ Select ‘Group of Biller : Education Institution’
¾ Select ‘The ………………………………………….’
¾ Select either your savings or checking account
¾ Enter your payment amount
¾ Enter your customer number
¾ Enter your reference number
¾ Confirm your payment

* For payment via ATM, Phone Banking and Internet Banking, you
must have an account with the bank

