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   รายช่ือหน่วยงานรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Online Payment) ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) 

กลุ่ม ท่ี หน่วยงานรับช าระเงิน เลขท่ีอ้างอิง 1 เลขท่ีอ้างอิง 2 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อรายการ 

กลุ่มสินเช่ือบุคคลและกลุ่มบัตรเครดิต 

  กลุ่มสินเช่ือบุคคล (Personal Loan)       

  1 
สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้  

(GSB Prima Card & People Card) 
หมายเลขบัตร - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  2 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 

(บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล) 

เลขที่บัตรเครดิต/เลขที่สัญญา/Citizen 

ID/Tax ID 
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

  กลุ่มบัตรเครดิต (Credit Card)    

  4 บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (GSB VISA CREDIT) เลขที่บัตรเครดิต/Credit Card No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  5 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (KTC) หมายเลขสมาชิก/Customer No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  6 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (KTC-GSB) หมายเลขสมาชิก/Customer No. - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มบริการหุ้น/ตราสารหนี้/กองทุน (Securities/Fund) 

  7 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เลขที่สัญญา (REF No.1) รหัสผู้กู้หลัก (REF No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มบริการเช่าซื้อ (Leasing) 

  8 บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด เลขที่สัญญา1 เลขที่สัญญา2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  9 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่สัญญา/CUST NO. REF NO.2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  10 บริษัท จี แคปปิตอล จ ากัด เลขที่สัญญา เลขที่บัตรประชาชน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 11 บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ ากัด Payment No. /บัตรช าระเงินเลขที่ Pay for /เลขที่อ้างอิง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มประกันภัย (Insurance) 

  กลุ่มประกันชีวิต (Life Insurance)    

  12 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (GSB Life) เลขที่กรมธรรม์ (Policy number) - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 13 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่สัญญา/Customer No. เลขที่อ้างอิง/Reference No. ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  14 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด หมายเลขอ้างอิง/Ref No.1 - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  15 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด มหาชน เลขที่กรรมธรรม์/Policy No. 
วันครบก าหนดช าระ/Payment 

Due Date 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  16 บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
Scan Barcode/ 

Customer No./Ref.1 

วันที่ก าหนดช าระ 

(Due Data/Ref No.2) 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 17 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด Scan Barcode/เลขที่กรมธรรม์ วันที่ครบก าหนดช าระ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 18 บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากัด เลขที่สัญญา (Ref. No.1) รหัสลูกค้า (Ref. No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 19 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  กลุ่มประกันภัย (Insurance)    

  20 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด รหัสตัวแทน/Agent No. เลขที่อ้างอิง/Ref. no.2 ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  21 บริษัท ซิกน่าประกันภัย (CIGNA) รหัสลูกค้า (Customer No. Ref No.1) เลขที่อ้างอิง ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 22 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
เลขที่สมาชิก/หมายเลขอ้างอิง1/ 

Customer No./Ref.1 

เลขที่บัญชีเงินกู้/เลขที่ใบแจ้งค่าใช้

บริการ /Account No./Bill No. 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 23 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด เลขที่สมาชิก เลขที่สัญญา ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มธุรกิจขายตรง (Direct Sales) 

 24 
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(สินค้า Mistine)* 
รหัสสาวจ าหน่าย (Customer 

No./Ref.No.1) 
เลขที่ใบส่งของ (Bill No./Ref No.2) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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กลุ่ม ท่ี หน่วยงานรับช าระเงิน เลขท่ีอ้างอิง 1 เลขท่ีอ้างอิง 2 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อรายการ 

กลุ่มช าระค่าสินค้าและบริการ (Good/Service) 

 25 บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด หมายเลขการช าระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 26 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) BTGSK รหัสลูกค้า / Customer No. เลขที่ Inv. / Reference No. ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 27 บริษัท เบทาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด BAIHY รหัสลูกค้า / Customer No. เลขที่ Inv. / Reference No. ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 28 บริษัท เบทาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด BAI รหัสลูกค้า / Customer No. เลขที่ Inv. / Reference No. ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 

  กลุ่มโทรศัพท์ (Postpaid Mobile Phone and Communication)    

  29 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด* รหัสลูกค้า - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  30 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  

(AIS Postpaid/AIS Fibre)* 

หมายเลขสมาชิก Customer No. 

(Ref.No.1) 

เลขที่อ้างอิง Customer No. 

(Ref.No.2) 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  31 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (Dtac TriNet)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 32 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตู้บุญเติม หมายเลขตู้ (Machine Number) Credit ID ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 33 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ค่าใช้บริการ TOT mobile) Reference 1 (14หลัก) Reference 2 (14หลัก) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  กลุ่มอินเตอร์เน็ต (Internet)    

  34 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด (ทรู ออนไลน์) รหัสลูกค้า - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 35 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ค่าใช้บริการเน็ตบ้าน/โทรศัพท์บ้าน) Reference 1 (14หลัก) Reference 2 (14หลัก) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มเติมเงิน (Top Up) 

 36 
บริษัท ดีแทคเนทเวร์ค จ ากัด 
( Happy และ Happy 3G)* 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 37 บริษัท ทรู มันนี่  จ ากัด (ทรูมูฟ)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 38 
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด  

(เอไอเอส วันทูคอล)* 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

 40 เติมเงินพร้อมเพย์ (E wallet)* หมายเลข e-wallet   ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

 42 บริษัท เวนด้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด "เติมสบายพลัส"* รหัสลูกค้าเจ้าของตู้ รหัสประเภทสินค้าและ/หรือ บริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 43 บริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด (เติมเงิน True wallet)* หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่ - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 44 บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Airpay)* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Number) - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มสาธารณูปโภค (Utility) 

  45 การประปาส่วนภูมิภาค Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  46 การประปานครหลวง Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  47 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค* Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  48 การไฟฟ้านครหลวง* สัญญาเลขที่/Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มช าระภาษี (Tax One Stop Service) 

  49 กรมสรรพากร Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  50 กรมสรรพสามิต Scan Barcode - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มสาระบันเทิง (Entertainment) 

  51 บริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด (รวมบิลกลุ่มทรู) * รหัสลูกค้า/หมายเลขอ้างอิง - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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กลุ่มบริจาค (Donation) 

  52 มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 53 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 54 ศิริราชมูลนิธ ิ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 55 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 56 มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 57 มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กลุ่มหน่วยงานราชการ (Government) 

 58 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หมายเลขบัตรประชาชน - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 


