
 
 

บริการข้อมูลบัญชี  

  ข้อมูลบัญชี 
 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสรุปรายการบัญชีของตนเอง เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ การตรวจสอบรายการ
เดินบัญชีของวันนี้ การตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (ดูรายการย้อนหลังได้ 1 ปี) โดยสามารถท าการตรวจสอบ
ประเภทบัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝาก ทะเบียนสลากออมสินพิเศษ และบัญชีสินเชื่อ ดังนี้ 

ประเภทบัญชี จ านวนบัญช ี 
ตรวจสอบยอด 

คงเหลือ 
ตรวจสอบรายการ 
เดินบัญชีของวันนี ้

ตรวจสอบ 
รายการเดินบัญช ีย้อนหลัง 

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  
เผื่อเรียกพิเศษ และกระแสรายวัน 10   

บัญชีเงินฝากประจำ 5    

บัญชีสินเชื่อ 5   

ทะเบียนสลากออมสินพิเศษ 5  - - 

รวมทั้งหมด 25 บัญช ี 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบบริการ ออมสิน
Internet Banking 

- การจัดการบัญชี สามารถลดบัญชีที่อยู่ในระบบบริการ ออมสิน Internet Banking ได้ด้วยตนเอง   
- การท ารายการล่าสุด สามารถตรวจสอบการท ารายการล่าสุดที่ท ารายการผ่านระบบบริการ ออมสิน Internet 

Banking   
- เปลี่ยนรหัสผ่าน   
- ตั้งค่ารหัสช่วยจ าใหม่ สามารถท าการแก้ไขค าถามและค าตอบช่วยจ าใหม่   
- การจัดการวงเงินการท ารายการ สามารถก าหนดวงเงินการท ารายการของบริการทางการเงินในแต่ละประเภทได้ 

ภายในวงเงินการท ารายการสูงสุดที่ธนาคารก าหนด  
- ตารางรายการแบบตั้งเวลา-ความถี่ สามารถตรวจสอบ/ยกเลิกรายการตั้งเวลาโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและ

บริการล่วงหน้า 
 

 บริการ GSB PromptPay 
- บริการลงทะเบียน GSB PromptPay ด้วยเบอรโ์ทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนคูก่ับบัญชีที่ลงทะเบียนใน

ระบบบริการ ออมสิน Internet Banking  

- ตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน GSB PromptPay 
 
  เช็ค 

- ตรวจสอบสถานะเช็คของบญัชีประเภทกระแสรายวันทีล่งทะเบียนในระบบบริการ ออมสิน Internet Banking 
สามารถเรยีกดูรายการย้อนหลังได้ 1 ป ี

 
 



 
 

บริการทางการเงิน 

สามารถท าธุรกรรมทางการเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเผื่อเรียก บัญชีกระแสรายวัน บัญชี Youth Saving              
เงินฝากเผื่อเรียก ออมเงิน ออมธรรม เงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest  เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย เงินฝากเผื่อเรียก 
Digital Savings และบัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน ที่ลงทะเบียนในระบบบริการ ออมสิน Internet Banking เท่านั้น  

 บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer) 
สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารที่ลงทะเบียนในระบบบริการ ออมสิน Internet Banking เท่านั้น   

 
 บริการโอนเงินบุคคลอ่ืนภายในธนาคาร (3rd Party Fund Transfer) 

สามารถโอนเงินไปยังบัญชี ตนเองภายในธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบบริการ ออมสิน Internet Banking 
และบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร   

 
 บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร  

บริการโอนเงินระหว่างธนาคารให้กับผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร 
 

 บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)  
สามารถโอนเงิน ไปยังบัญชีปลายทางที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผ่านหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ หรือ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
 

 บริการซื้อสลากออมสินพิเศษของตนเอง (PSC Online Buying)  
- สามารถซื้อสลากออมสินพิเศษไปยังทะเบียนสลากออมสินของตนเองที่ลงทะเบียนในระบบบริการ ออมสิน 

Internet Banking เท่านั้น   
- ผู้ใช้บริการจะได้รับใบสลากทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้สาหรับการจัดส่งสลากในระบบบริการ ออมสิน 

Internet Banking   
- สามารถท ารายการได้ระหว่างช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน งดให้บริการในวันที่ออกรางวัลสลาก 

หมายเหตุ งดให้บริการบริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเองบนระบบบริการ ออมสิน Internet Banking 
ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 

 

 บริการช าระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment)    
- รับช าระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทุกประเภท ยกเว้น แบบทรัพย์มั่นคง   
- รับช าระเงินการส่งเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตประเภทราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี   
- สามารถท ารายการได้ระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 23.00 น. ของทุกวัน  

 
 บริการช าระสินเชื่อ (Loan Payment) 

- ประเภทสินเชื่อที่สามารถช าระได้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพ่ือสังคม เงินกู้ที่มี
ก าหนดระยะเวลา สินเชื่อธุรกิจเพ่ือสังคม 

- รับช าระบัญชีสินเชื่อที่มีสถานะบัญชีปกติและต้องไม่เป็นบัญชีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 
 
 



 

 
 บริการช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)   

- สามารถช าระค่าสินค้าและบริการไปยังหน่วยงานรับช าระตามที่ธนาคารก าหนด   
- สามารถท ารายการได้ระหว่างช่วงเวลา 02.00 – 23.00 น. ของทุกวัน   

 
 บริการเติมเงิน (Top-Up)  

- สามารถช าระค่าเติมเงินไปยังหน่วยงานรับช าระตามทีธ่นาคารก าหนด   
- เติมเงินได้ตั้งแต่ 50 บาทข้ึนไป   
 

 บริการเติมเงิน Easy Pass  
- บริการเติมเงินส ารองค่าผ่านทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)  
- เติมเงินได้ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป   

 
หมายเหตุ : บริการทางการเงินทุกประเภทผู้ใช้บริการต้องระบุรหัส OTP (One Time Password) ที่ได้รับทาง SMS เพ่ือ 
               ยืนยันการท ารายการทุกครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 วงเงินการท ารายการต่อวันและอัตราค่าธรรมเนียมบริการ 

ประเภทบริการ 
จ านวนเงินสูงสุด 

(บาท) / วัน 
อัตราค่าธรรมเนียม 

1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking    

-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

-  ค่าธรรมเนียมรายปี  - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญช ี(Non-Financial)    

-  สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)  - - 

-  ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)  - - 

-  การตรวจสอบรายการเช็ค  - - 

3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)   

3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร 
 

 

- ภายในบัญชีตนเอง (Own Account Fund Transfer) 10,000,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

- บัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Fund Transfer) 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

3.2 โอนเงินระหว่างธนาคาร 2,000,000 
(ไม่เกิน 500,000/ครั้ง) 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

3.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay) 2,000,000 
(ไม่เกิน 500,000/ครั้ง) 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

3.4 บริการซ้ือสลากออมสินพิเศษของตนเอง  
(PSC Online Buying) 

500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

     หมายเหตุ : ค่าจัดส่งสลาก คดิค่าบริการครั้งละ 40 บาท ต่อรายการ (คิดอัตราเท่ากันท่ัวประเทศ) 

3.5 ช าระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life  Payment) 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
3.6 ช าระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment) 500,000  

3.7 เติมเงิน Top-Up 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
3.8 ช าระค่าสินค้าและบริการ Bill Payment 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
3.9 ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS    

- การส่ง OTP (One Time Password)  - - 

-  การส่งยืนยันการท ารายการ - ครั้งละ 3 บาท 

 

 

 

 

 


