
 

หน้า 1 

                     หมายเหตุ      * หมายถึง เป็นรายการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ แบบ Online มีผลทันทีหลังจากท ารายการ 
                   ค าแนะน าเพิ่มเติม การท ารายการรับช าระค่าสินค้าและบริการบางประเภท (ยกเว้นรายการ Online) ในช่วงเวลาต้ังแต่ 23.00 – 24.00 น. รายการมีผลในวันถัดไป  

 

     รายช่ือหน่วยงานรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Online Payment) ผ่านช่องทางบริการ GSB Internet Banking 

กลุ่ม ที่ หน่วยงานรับช าระเงิน เลขที่อ้างอิง 1 เลขที่อ้างอิง 2 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อรายการ 

กลุ่มสินเชื่อบุคคลและกลุ่มบัตรเครดิต 

  
  
  

กลุ่มสินเช่ือบุคคล (Personal Loan)       

1 
สินเชือ่บัตรเงนิสดประชาชนพรอ้มใช ้ 

(GSB Prima Card & People Card) 
หมายเลขบัตร - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  2 
บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ 

(บัตรเครดิต และสนิเชือ่บุคคล) 

เลขที่บัตรเครดิต/เลขที่สัญญา/

Citizen ID/Tax ID 
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  3 บริษัท อีซ่ีบาย จ ากัด (มหาชน) (Umay+)* เลขที่สมาชกิ/Customer No. รหัสอ้างอิง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 4 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เลขที่บัญชีเงนิกู ้(Ref 1) เบอร์โทรศัพท์ของผู้ช าระ (Ref 2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  กลุ่มบัตรเครดิต (Credit Card) 
  

  

 

5 บัตรเครดติธนาคารออมสนิ (GSB VISA CREDIT) เลขที่บัตรเครดิต/Credit Card No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
6 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (KTC) หมายเลขสมาชกิ/Customer No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

7 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (KTC-GSB) หมายเลขสมาชกิ/Customer No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มบริการเช่าซื้อ (Leasing) 

 8 บริษัท เอสจเีอฟ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) รหัสอ้างอิง 1 (Reference 1) รหัสอ้างอิง 2 (Reference 2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 9 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด เลขที่สญัญา 1 เลขที่สญัญา 2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 10 บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขที่สญัญา/CUST NO. REF NO.2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 11 บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) เลขที่สัญญา 1/Contract No. (Ref.1) รหัสลูกค้า/Customer No. (Ref.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 12 บริษัท เค.เอส.เอม็ บิลเลี่ยนแนร์ จ ากัด รหัสลูกค้า ทะเบียนรถ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 13 บริษัท เอสจแีคปปิตอล จ ากัด Shop Code/Customer No.(Ref.1) Document No.(Ref.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มประกันภัย (Insurance) 
  กลุ่มประกันชีวิต (Life Insurance)       

 

14 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่สญัญา/Customer No. เลขทีอ่้างอิง/Reference No. ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
15 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
Cust.No/Ref No.1 - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

16 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด มหาชน Cust.No (Ref. No.1) วันครบก าหนดช าระ (Ref. No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

17 บริษัท เอไอเอ จ ากัด Customer No./Ref.1 
วันทีก่ าหนดช าระ 

(Due Data/Ref No.2) 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

18 บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขทีก่รมธรรม ์(Ref No.1) 
วันทีก่ าหนดช าระ 

(Due Data/Ref No.2) 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

19 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากัด หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. No.1) หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มประกันภัย (Insurance)       
20 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากดั รหัสตัวแทน/Agent No. เลขทีอ่้างอิง/Ref. no.2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

21 บริษัท ซิกน่าประกันภัย (CIGNA) รหัสลูกค้า (Customer No. Ref.1) เลขทีอ่้างองิ (Reference No.Ref 2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 22 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด เลขที่สมาชกิ (Ref. No.1) เลขที่สญัญา (Ref. No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ข้อมูล ณ วันที 12 มีนาคม 2563 

 



 

หน้า 2 

                     หมายเหตุ      * หมายถึง เป็นรายการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ แบบ Online มีผลทันทีหลังจากท ารายการ 
                   ค าแนะน าเพิ่มเติม การท ารายการรับช าระค่าสินค้าและบริการบางประเภท (ยกเว้นรายการ Online) ในช่วงเวลาต้ังแต่ 23.00 – 24.00 น. รายการมีผลในวันถัดไป  

 

กลุ่ม ที่ หน่วยงานรับช าระเงิน เลขที่อ้างอิง 1 เลขที่อ้างอิง 2 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อรายการ 

กลุ่มโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
  กลุ่มโทรศัพท์ (Postpaid Mobile Phone and Communication)     

  23 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมวินเิคชั่น 

จ ากัด* 
รหัสลูกค้า - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  24 
บริษัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AIS 

Postpaid/AIS Fibre)* 

หมายเลขสมาชกิ Customer No. 

(Ref.No.1) 

เลขทีอ่้างอิง Customer No. 

(Ref.No.2) 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  25 บริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จ ากัด (Dtac TriNet)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 

26 
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ตู้บุญเติม 
หมายเลขตู้ (Machine Number) Credit ID ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  กลุ่มอินเตอร์เน็ต (Internet)       

  27 บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต จ ากดั (ทรู ออนไลน์) * รหัสลูกค้า - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มเติมเงินมือถือ (Prepaid Mobile Phone) 

  
28 

บริษัท ดีแทคเนทเวร์ค จ ากัด 

( Happy และ Happy 3G)* 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  29 บริษัท ทร ูมันนี ่ จ ากัด (ทรูมูฟ)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  
30 

บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด  

(เอไอเอส วนัทูคอล)* 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
31 

บริษัท ทร ูมันนี่ จ ากัด (ทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช)  

(ดีลเลอร์)* 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 32 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (บัตร Easy Pass)* หมายเลขสมาร์ทการ์ด S/N - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 33 เติมเงนิพรอ้มเพย์ (E wallet)* หมายเลข e-wallet  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  34 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (My by CAT)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
35 

บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  

"เติมสบายพลัส"* 
รหัสลูกค้าเจ้าของตู ้

รหัสประเภทสนิค้าและ/หรือ 

บริการ 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มสาธารณูปโภค (Utility) 

 
36 การไฟฟ้านครหลวง* บัญชีแสดงสญัญาเลขที ่ - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มช าระภาษี (Tax One Stop Service) 
  37 กรมสรรพสามิต เลขทีอ่้างอิง 1 (Ref.1) เลขทีอ่้างอิง 2 (Ref.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 38 กรมสรรพากร เลขประจ าตัว (Customer No.) รหัสควบคุม (Reference No.) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มสาระบันเทงิ (Entertainment) 
  39 บริษัท ทรู มนันี ่จ ากัด (รวมบิลกลุม่ทรู) * รหัสลูกค้า เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บรกิาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มสถานศึกษา (Tuition) 

 
40 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (Ref. No.1) (Ref. No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ราชการ (Government) 

 
41 เนติบัณฑิตยสภา Ref.1 Ref.2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

ข้อมูล ณ วันที 12 มีนาคม 2563 

 


