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การให้บริการเติมเงินมือถือ my by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ผ่านระบบ บริการ ออมสิน Internet Banking  

 

รายละเอียดหน้าจอลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
1. วงเงินการท ารายการ (ก าหนดวงเงิน Mobile Top-UP การท ารายการต่อวัน) 

 

 

 
 

2. ช าระค่าสินค้าและบริการ  - เติมเงินมือถือ  
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หน้าจอการท ารายการช าระค่าสินค้าและบริการ  – เติมเงินมือถือ 

 

1. เลือกเมนูช าระค่าสินค้าและบริการ  เติมเงินมือถือ 

 

 
 

2. เลือกบัญชีท่ีต้องการช าระเงินจากบัญช ี
 

 
 

3. กรอกจ านวนเงินที่ต้องการช าระ 
4. การแจ้งเตือนลูกค้า 

 อีเมล ์แจ้งการท ารายการส าเร็จโดยอัตโนมตั ิตามทีลู่กค้าแจ้งไว้ในระบบงานออมสิน Internet Banking  
 การส่ง SMS แจ้งการท ารายการส าเร็จกรณลีูกค้าคลิ๊กเลือก ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่แจ้งไว้ใน

ระบบงานออมสิน Internet Banking โดยอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการส่ง SMS เพิ่มตามประกาศธนาคาร  
5. การยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับช าระ คลิกปุ่ม  แล้ว กดปุ่ม “ตกลง”  
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6. ท าการใส่ OTP การท ารายการ แล้วกดยืนยัน 
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หน้าจอการท ารายการส าเร็จ 
 

 
 

พิมพ์ใบบันทึกรายการ  

 

 
ข้อความ E-mail 
แจ้งผลการท ารายการเติมเงินมือถือ (ส าเร็จ) ผ่านบริการ ออมสิน Internet Banking  
GSB Internet Banking (SIT) [ib.office.sit@gsb.or.th]  
ส่ง:  วนัศุกร์ท่ี 2 มีนาคม 2018 11:02  

ถึง:  Anongnut Muneenart  

 

เรียน นางสาว ออมจัง แมวเหมี่ยว 
เรื่อง แจ้งผลการท ารายการเติมเงิน (02/03/2018 เวลา 11:02:50 น.) 
 
ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ท่านได้มีการท าธุรกรรมบนบริการ ออมสิน Internet Banking ดังนี้ 
 
        วันที่ท ารายการ : วันที่ 02/03/2018 เวลา 11:02:50 น. 
        หมายเลขอ้างอิง : 18030200009050 
        ประเภทของรายการ : เติมเงินมือถือ 
        ช าระจากบัญชี : 020000124170 
        เพื่อเติมเงิน : MY by CAT 
        หมายเลข : 0864232302 
        จ านวนเงิน (บาท) : 50.00 
        ค่าธรรมเนียม (บาท) : 0.00 

https://gsbmail.gsb.or.th/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADrutBALQ2SRJKSiMM4hz1eBwDR9an6hBRBR7kp0%2fP7DB7YAAAAAAEMAADR9an6hBRBR7kp0%2fP7DB7YAADhgOwxAAAJ
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บริการอัตโนมัติน้ีเป็นการเพิ่มการป้องกันและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการท าธุรกรรมจากบัญชีของท่าน หากท่านไม่ได้ท ารายการในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อธนาคารทันทีท่ี Contact Center ของ
ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 02-299-8668 โดยแจ้งหมายเลขอ้างอิงด้านบนในการติดต่อกับธนาคาร 
 
ขอแสดงความนับถือ 
บริการ ออมสิน Internet Banking 
ธนาคารออมสิน 
 
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารขอให้ท่านโปรดเก็บรหัสผ่านไว้ในท่ีปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัว โดยธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามหรือขอข้อมูลเฉพาะ เช่น username, 
password, หรือ หมายเลขบัญชี ฯลฯ ของลูกค้าทางช่องทางใดๆ 
 
อีเมลฉบับน้ีเป็นการแจ้งข้อมูลจากระบบโดยอัตโนมัติ กรุณาอย่าตอบกลับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-299-
8668 หรือ E-mail : ib.office@gsb.or.th 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dear นางสาว ออมจัง แมวเหมี่ยว, 
Subject : Result of Mobile Topup (02/03/2018 at 11:02:50) 
 
GSB would like to inform you that you was accessed GSB Internet Banking for the following transaction; 
 
        Transaction Date and Time : 02/03/2018 at 11:02:50 
        Reference Number : 18030200009050 
        Transaction Type : Mobile Topup 
        Pay From Account : 020000124170 
        Top up : MY by CAT 
        Number : 0864232302 
        Amount (THB) : 50.00 
        Fee Amount (THB) : 0.00 
 
This automatic notification enhances security. If you have been noticed any suspicious transactions that you had not done via GSB Internet Banking that particular time, 
please contact us on 02-299-8668 immediately and provide the reference number shown above. 
 
Sincerely yours, 
GSB Internet Banking 
Government Savings Bank 
 
For your security results please keep your password safe, your password authenticates when you begin your GSB Internet Banking session. To ensure personal 
information, GSB have no policy in acquiring customer secretive such as username, password, or account number, etc. from any channels. 
 
This email is automated system. Please do not reply. If you have further enquiries, please contact GSB Internet Banking Contact Center on 02-299-8668 or E-mail : 
ib.office@gsb.or.th. 
  

 
 


