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1. การช าระเงินกองทนุประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 

 1.1 รายละเอียดธนาคารและหน่วยบริการที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

   ส านักงานประกันสังคมมีตัวแทนธนาคารและหน่วยบริการที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ดังนี้ 
  - ธนาคาร 10 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร มิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ นายจ้างช าระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  - หน่วยบริการ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ช าระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด 
ผ่านบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

1.2 บริการของธนาคารและหน่วยบริการที่รองรับการช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงบริการของธนาคาร 6 แห่ง และหน่วยบริการ 1 แห่ง ที่รองรับการช าระเงินกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีรายละเอียดดังนี้  
  - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ Krungthai Corporate Online/ 
ATM on internet/KTB Net Bank 
  - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ Biz iBanking / Corporate iCash 
  - ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก ่TMB Business Click  
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ Krungsrionline (KOL)/ 
Krungsri BIZ Online (KBOL)/Krungsri Cashlink 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ SCB Payment Gateway/ 
SCB Easy App/Easy Net/SCB Business Net 
  - ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ Online Direct Debit (ODD)/ 
K-Cash Connect Plus 
  - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด มีบริการรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด 

  ส าหรับธนาคารต่างชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร มิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และธนาคารดอยซ์ แบงก์ ไม่มีนโยบายขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย 
และมีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หากนายจ้างสนใจสามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงเพ่ือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ส านักงาน
ประกันสังคมเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ให้กับธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนรับช าระเงินทุกแห่ง 
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 1.3 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ e-Payment ของธนาคาร 

 1.3.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   มีบริการรองรับ ได้แก่  

  Krungthai Corporate Online  ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล มีข้ันตอนการสมัครขอใช้บริการดังนี้ 

   ผู้สมัครใช้บริการใหม่ 
   นายจ้างสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online ได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ 
ทุกสาขาหรือ Download แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการได้ที่ https://www.newcb.ktb.co.th/application.htm 
เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ ที่ธนาคารกรุงไทยฯ 
สาขาที่เปิดบัญชีไว้ เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ 
   - ใบค าขอสมัครใช้บริการ และข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล 
   - หนังสือรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ 
   - ส าหนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน 
   - ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User และ Password ให้นายจ้างตาม
ช่องทางที่ระบุในใบสมัครใช้บริการ 
  ผู้สมัครที่ใช้ระบบ Krungthai Corporate Online อยู่แล้ว 
   ให้นายจ้างตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ที่ Call Center : 02-111-
1111  
ว่ารองรับการช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าระบบ
ยังไม่รองรับการช าระเงินฯ ให้นายจ้างเพ่ิมสิทธิโดยกรอกแบบใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate 
Online และน าไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ หากธนาคารเพ่ิมสิทธิให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้
นายจ้างทราบต่อไป 

  ATM on internet ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่ใช้ ATM on internet อยู่แล้ว 
สามารถช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้โดยใช้เลขบัตร ATM 16 หลัก 
และ Pin ATM เพ่ือเข้าระบบการช าระเงินของธนาคารได้เลย 

  KTB Net Bank ส าหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการได้ โดยน าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ท าธุรกรรม ไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ ธนาคาร
จะพิจารณาเอกสารการสมัครและจะส่ง User ให้นายจ้างทาง email และส่ง Password ทาง SMS 
หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online ได้ที่ Call 
Center โทร. 02-111-1111  
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 1.3.2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  มีบริการรองรับ ได้แก่  

  Biz iBanking  ส าหรับนายจ้ างที่ เป็นนิติบุคคล  กรณี นายจ้างที่ เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี 
ใบจดทะเบียนธุรกิจการค้า  

  Corporate iCash  ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล 
  นายจ้างสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ  Biz iBanking และ Corporate iCash ได้ที่ธนาคารกรุงเทพฯ 
ทุกสาขา หรือผ่าน Sale ที่ดูแล เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการ
สมัครที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ 
  กรณีนิติบุคคล 
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ลงนามและวันที่รับรองความถูกต้องโดยเจ้าพนักงานของ
กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ ประเภทบัญชี จ านวนและหมายเลข
บัญชีที่ต้องการลงทะเบียน และก าหนดผู้บริหารระบบ (Super User) ในกรณีสมัครใช้บริการ Biz iBanking  
พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งลงนามรับทราบ และรับรองเนื้อหาของรายงานการประชุม โดยผู้มีอ านาจ 
ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล 
  - สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า เช็ค/ใบขอเช็ค หรือใบเสร็จรับเงินสินเชื่อ 
นิติบุคคล (กรณีขอใช้บริการกับบัญชีสินเชื่อ) ทุกบัญชีที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ  
  เอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ 
  - บัตรประจ าตัวประชาชน 
  - บัตรส าคัญอ่ืนที่ทางราชการออกให้ชนิดมีรูปและหมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
  - หนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
  ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User และ Password ให้นายจ้างทางไปรษณีย์ 
หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการได้ที่  Biz iBanking โทร.1333 และ 
Corporate iCash โทร. 02-680-9500 
 
 1.3.3 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่  

  TMB Business Click  
   นายจ้างที ่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการ TMB Business Click 
ผ่าน Call Center : 02-643-7000 เจ้าหน้าที่ Call Center จะด าเนินการกรอกแบบฟอร์มเอกสารใบสมัครใช้
บริการและจัดส่งเอกสารใบสมัครให้นายจ้างทาง email ให้นายจ้างยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่ธนาคารทหารไทยฯ ส านักงานใหญ่ งานสนับสนุนงานติดตั้งระบบลูกค้าธุรกิจ ชั้น 24 เลขที่ 3000 ถ.
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 เอกสารประกอบการสมัครมี ดังนี้ 
  กรณีบุคคลธรรมดา 
  - เปิดบัญชี One Bank for SME  
  - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  
  - ส าเนาใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา 
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  กรณีบริษัทจ ากัด  
  - หนังสือรับรองบริษัทฯ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการลงนาม พร้อมประทับตรา รับรองส าเนา 
  - ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการที่ลงนาม พร้อมลงนารับรองส าเนา 
  - หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนารับรองส าเนา (ถ้ามี)  
  กรณีหน่วยงานราชการ  
  - พรบ. หรือเอกสารจัดตั้ง พร้อมรับรองส าเนา และประทับตรา (ถ้ามี) 
  - เอกสารแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนา และประทับตรา (ถ้ามี) 
  - หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนา (ถ้ามี) 
  ธนาคารจะด าเนินการติดตั้งระบบตามเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User ให้นายจ้างทาง SMS และ 
Password ทาง email  
  หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ TMB Business Click ได้ที ่
Call Center โทร. 02-643-7000 
 
 1.3.4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่  
  Krungsri Online (KOL)/Krungsri Biz Online (KBOL)/Krungsri Cashlink/ 
  Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Biz Online (KBOL) 
   ให้นายจ้างกรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอใช้บริการผ่านทาง website ของธนาคาร โดยบริการ 
Krungsri Online (KOL) กรอกข้อมูลที่ www.krungsrionline.com (นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
และบริการ Krungsri Biz Online (KBOL) กรอกข้อมูลที่  www.krungsribizonline.com (นายจ้างที่ เป็นนิติบุคคล) 
และให้พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการ และลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร น าไปยื่นที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ได้ทุกสาขาที่สะดวก เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี ้
   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองอ่ืนใดที่แสดงความเป็นนิติบุคคล 
อายุไม่เกิน 1 เดือน 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   
   - กรณีประสงค์ให้ตัดบัญชีออมทรัพย์ให้แนบสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User และ Password ให้นายจ้างทาง email 
หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการได้ที่ Call Center : Krungsri Online 
(KOL) โทร. 1572 และ Krungsri Biz Online (KBOL) โทร. 02-626-2626  

   Krungsri Cashlink ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สามารถติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคาร
โดยตรง โทร. 02-626-2626 กด 3 กด 3 

 

 

 
 

http://www.krungsrionline.com/
http://www.krungsribizonline.com/
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 1.3.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  มีบริการรองรับ  ได้แก่  
 SCB Payment Gateway แบบใช้ e-Payment User 
   นายจ้างกรอก (แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากผ่าน Internet (B to B) น าหนังสือ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารตามที่ระบุ ไปยื่นที่สาขาของ SCB เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อด าเนินการตามแบบค าขอ
เรียบร้อยแล้ว SCB จะส่ง user และ password ส าหรับอนุมัติรายการจ่ายเงินผ่านระบบ SCB Payment Gateway  
 เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี ้
   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
   - ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามในแบบฟอร์มหนังสือยินยอม 
  SCB Easy App/Easy Net 
 นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถสมัครบริการ SCB Easy Application ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โดยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วพิมพ์ค้นหา SCB Easy แล้วด าเนินการติดตั้งตามค าแนะน า
ในแอปพลิเคชันหรือสมัครใช้บริการ SCB Easy Net ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ทุกสาขา  
 SCB Business Net 
   นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือติดต่อผ่าน Sales ที่ดูแล เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัครและ
เอกสารประกอบการสมัครไดท้ี่ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ทุกสาขาที่สะดวก เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ 
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วันที่ออกหนังสือไม่เกิน 6 เดือน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามและ
ตราประทับ (ถ้ามี) 
   - ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนา 

หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ  SCB Payment Gateway แบบใช้ 
e-Payment User/SCB Business Net ได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02-722-2222 
 
 1.3.6 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่  
  Online Direct Debit (ODD)/K-Cash Connect Plus 
 นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ Online Direct Debit 
(ODD) และนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ K-Cash Connect Plus ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยฯ       
ทุกสาขา หรือผ่าน Call Center โทร. 02-888-8822 เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัคร   
และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยฯ ทุกสาขาที่สะดวก หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ ฝ่ายบริการ
จัดการด้านการเงินธนาคารกสิกรไทย (สมัคร ODD/K-Cash Connect Plus) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
ชั้น 17 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ27/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เอกสาร
ประกอบการสมัครมีดังนี ้
 กรณีนิติบุคคล 
 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสาร 
 - ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท/ห้างฯ นั้น พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสาร 
 - ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ติดต่อหลักตามที่ระบุในเอกสารใบสมัครฯ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสาร 
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 กรณีบุคคลธรรมดา 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร 
  ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User ให้นายจ้างทาง email และ Password 
ทาง SMS  
  หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ Online Direct Debit (ODD) และ  
K-Cash Connect Plus ได้ที่ Call Center โทร. 02-888-8822 
 
 1.3.7 นายจ้างที่ต้องการสมัครใช้บริการของ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร มิซูโฮ จ ากัด 
สาขากรุงเทพฯ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน และธนาคารดอยซ์ แบงก์  
แนะน าให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรงเพ่ือสมัครใช้บริการ ดังนี้ 
 - ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.  ติดต่อ Call Center 1588 
 - ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ  ติดต่อ Call Center 02-163-2999 
 - ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  ติดต่อ Call Center 02-353-8000 
 - ธนาคารดอยซ์ แบงก์  ติดต่อ Call Center 02-646-5566 
 
 1.3.8 การช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านบริการ
ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด  
 นายจ้างต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด กับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ เงื่อนไขการสมัคร
ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร 
 
1.4 ขั้นตอนการช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นายจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

  1.4.1 ยื่นค าขอท าธุรกรรมเพ่ือช าระเงินสมทบ นายจ้างลงทะเบียนเพ่ือขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเข้า
เว ็บ ไซต ์ส าน ัก งานป ระก ัน ส ังคม  www.sso.go.th เล ือ กห ัวข ้อ  “สถานประกอบการ”  เล ือก เมนู  
“ขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบ เพ่ือลงทะเบียน สปส. 1-05 ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน 
(สปส.1-05) ให้นายจ้างทาง e-mail และให้นายจ้างพิมพ์แบบ สปส.1-05 น าไปยื่นที่ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ส านักงานประกันสังคมจะส่ง User  
และ Password ให้ทาง e-mail เพ่ือให้นายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม 

  1.4.2 นายจ้างติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและสมัครช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ
ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคารจะก าหนด 
User และ Password ให้นายจ้าง เพ่ือท ารายการช าระเงินผ่านธนาคาร 

  1.4.3 เมื่อนายจ้างด าเนินการตามข้อ 1.4.1 – 1.4.2 เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th  
เพ่ือท ารายการช าระเงินสมทบ ดังนี้ 
  1) นายจ้างยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ แบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 หรือ สปส.1-10/1 และส่วนที่ 2       
ผ่านระบบ e-Service ของส านักงานประกันสังคม ดังนี้ 
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   1.1) Log in เข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  1.2) เลือกเมนู “ส่งข้อมูลเงินสมทบ” 

 
 

   1.3) เลือกเมนู “เงินสมทบกองทุนประกันสังคม” และเลือกวิธียื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ 
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  1.4) นายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบในระบบ e-Service ขั้นตอนที่ 1-5 เมื่อส่งข้อมูลเงินสมทบส าเร็จ 
ในขั้นตอนที่ 5 แล้ว ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ช าระเงิน” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6 การช าระเงิน 

 
 
  1.5) ในขั้นตอนที่ 6 เลือกเมนู “ช าระเงินผ่านระบบ e-Payment” และเลือกธนาคารหรือหน่วย
บริการตามที่นายจ้างต้องการใช้บริการช าระเงิน ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

 
  1.6) ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ช าระเงิน” ระบบจะ Link ไปยัง Website ของธนาคารหรือหน่วย
บริการตามท่ีนายจ้างเลือก เพ่ือช าระเงิน 
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  1.7) เข้าสู่ระบบการช าระเงินของธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนให้บริการรับช าระเงิน      
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีขั้นตอนการช าระเงินของแต่ละธนาคาร/หน่วยบริการ 
ดังนี้ 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
Krungthai Corporate Online 
  1. เลือกเมนู Krungthai Corporate      
  2. ระบุ Company ID / User Name / Password เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 

 
  3. เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน/ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน ระบบ
ของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  5. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 

 
 
 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
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ATM on internet 
  1. เลือกเมนู CARD      
  2. ระบุ เลขบัตร ATM 16 หลัก/ระบุ PIN ATM เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 
  3. ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับ ATM /ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 

 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน  
  5. ระบบจะให้กรอก PIN ATM เพ่ือเป็นการยืนยันการตัดเงิน และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการ
ตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  6. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 

 
 
 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
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KTB Net Bank 
  1. เลือกเมนู Net Bank     
  2. ระบุ User Name / Password เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 
  3. เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน/ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 

 

  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน  
  5. ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งรหัส TOP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ และให้นายจ้างกรอก
รหัส TOP บนหน้าจอ Pop Up ของธนาคาร เพ่ือเป็นการยืนยันการตัดเงิน และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคาร
จะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  6. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
Biz iBanking 
  1. เลือกเมนู Biz iBanking 
  2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่บริการให้ระบุ Company ID/User ID/Password/Token Password และ
กดปุ่ม Log on เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
 3. เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบส าเร็จ หน้าจอจะแสดง Pop up ให้ทราบว่าม ีรายการรอช าระเงิน ให้กดปุ่ม ตกลง 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ เลือกเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน ระบุรหัส Token และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชี
เงินฝากธนาคาร  

 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 
4 
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  5. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะแสดงรายละเอียดการช าระเงินและข้อความ ช าระ
เงิน e-Payment – ยืนยัน 

 
 
Corporate iCash 
  1. เลือกเมนู Corporate iCash ระบุรหัสบริษัท (Com Code) เลขที่บัญชี (Account No.) และวันที่
ต้องการช าระเงิน (สามารถเลือกวันช าระล่วงหน้าได้ ระบุได้ตั้งแต่วันปัจจุบัน จนถึงวันครบก าหนดช าระ) กดปุ่ม ยืนยัน  

 

  2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่บริการให้ระบุ User ID/Password/Response และกดปุ่ม Log on เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

 

5 

 1 

 2 
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  3. เมื่อผู้อนุมัติรายการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถอนุมัติรายการเงินสมทบโดยเข้าเมนู 
Payment > Batch PI > Authorize เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติและกดปุ่ม Authorize ระบบของธนาคาร 
ระบบจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  

 
  4. นายจ้างสามารถตรวจสอบสถานะการท าธุรกรรมได้ โดยเข้าเมนู Payment > Domestic Enq > 
Batch Enquiry เมื่อระบบท ารายการช าระเงินส าเร็จจะแสดง Status “Paid” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

 4 
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB Business Click  (ช่องทาง e-Service) 

 1. เข้าสู่ระบบ โดยระบุ รหัสประจ าตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน Vasco OTP ต่อจากนั้น กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
 2. เลือกเมนู ธุรกรรมภายในประเทศ ต่อจากนั้น เลือกเมนู รายการช าระบิลและจ่ายภาษี 

 
 3. สามารถตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงิน โดยเลือกปุ่มรายละเอียด (Details)  
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 4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการช าระเงินให้นายจ้างตรวจสอบก่อนการช าระเงิน 

 
 5. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่ปุ่ม Pay เพ่ือช าระเงิน 

 
 6. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ให้นายจ้างเลือกบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่จะตัดเงิน ก าหนดวันที่ต้องการช าระเงิน ก าหนดเวลาที่ต้องการช าระเงิน และตรวจสอบจ านวนเงิน
ที่ช าระ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ด าเนินการต่อ 

 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
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  7. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ด าเนินการดังนี้ 
 

 
 

   1) กรณีผู้ท ารายการและผู้อนุมัติเป็นคนเดียวกัน ให้กดปุ่ม อนุมัติ ระบบจะส่ง SMS code ไปยัง
เบอร์โทรศัพท์ ให้นายจ้างน า SMS code กรอกลงช่อง Enter Security code และกดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบ
ธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจ้างเพื่อช าระเงินประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 

1) 

2) 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
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   2) กรณีแยกผู้ท ารายการและผู้อนุมัติ ให้กดปุ่ม บันทึก แล้วส่งให้อนุมัติ ต่อจากนั้น ให้ผู้อนุมัติ Log in เข้า
ระบบ  

- ผู้อนุมัติเลือกท่ีปุ่ม อนุมัติ เพ่ืออนุมัติรายการส่งด าเนินการช าระเงิน 

 
    - ระบบจะแสดงหน้าจอการรับช าระค่าสินค้าและบริการ โดยแสดงรายละเอียดการช าระเงินให้
นายจ้างตรวจสอบก่อนอนุมัติตัดเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม อนุมัติ 

 
  - ระบบจะส่ง SMS code ไปยังเบอร์โทรศัพท์ ให้นายจ้างน า SMS code กรอกลงช่อง 
Enter Security code และกดปุ่ม อนุมัติ ระบบธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจ้างเพื่อ
ช าระเงินประกันสังคม 
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  8. ผู้ท ารายการและผู้อนุมัติ เมื่อท ารายการช าระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระ
เงินได้ โดย เข้าเมนู ธุรกรรมภายในประเทศ เลือก ตรวจรายการส่งธนาคาร เลือก รายการโอนเงินและ  หักบัญชี 
ใส่วันที่ท ารายการอนุมัติ ระบบจะแสดงรายการช าระเงินตามช่วงวันที่ที่เลือก ในช่องสถานะของรายการจะมี
ข้อความ ส าเร็จ (Paid) หมายถึง รายการที่ช าระเงินแล้ว 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
 

Krungsrionline (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL) 
   1. ประเภทผู้ใช้งานให้เลือกบริการ กรุงศรีออนไลน์ หรือ กรุงศรีบิซออนไลน์ และระบุรหัส
ประจ าตัวและรหัสผ่าน กดปุ่ม เข้าระบบ  

 
   2. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินให้นายจ้างตรวจสอบ ต่อจากนั้นให้เลือกบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่จะช าระเงิน และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือเพ่ือรับรหัส OTP ส าหรับใช้ยืนยันการตัดเงิน 

 
 
 
 

1 

2 
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   3.ช่อง OTP Ref No. ให้ใส่รหัส OTP และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร  
   4. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า รายการช าระเงินส าเร็จ 

 
 

Krungsri Cashlink 
   กรณีนายจ้างสมัครใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางของ Krungsri CashLink 
เมื่อเลือกช่องทางการช าระเงินเป็น Krungsri e-Payment ที่ Website ของส านักงานประกันสังคมแล้ว จะพบหน้าจอ
แจ้งผลการสร้างรายการที่ระบบ Krungsri Cash Management (Krungsri CashLink) และแสดงรายละเอียด
รายการที่ต้องการช าระ ตามหน้าจอด้านล่าง 

 
   โดยนายจ้างสามารถติดต่อธนาคารโดยตรงเพ่ือสอบถามขั้นตอนการช าระเงินผ่านระบบ Krungsri 
Cashlink โทร. 02-626-2626 กด 3 กด 3 
 
 
 

3 

4 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

SCB Easy Net/ SCB Payment Gateway 
 1. นายจ้างที่ใช้บริการ SCB Easy Net ให้เลือกเมนู SCB Easy Net และ Log in ด้วย User และ 
Password ของธนาคาร 
 2. นายจ้างที่ใช้บริการ SCB Payment Gateway ให้เลือกเมนู E-Payment และ Log in ด้วย 
User และ Password ของธนาคาร  

 
   3. เมื่อ Log in เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกบัญชีเงินฝากที่จะตัดเงินและกดปุ่ม Continue  
   4. ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม Continue เพ่ือยืนยันการช าระเงิน 
ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   5. เมื่อระบบท ารายการช าระเงินส าเร็จจะแสดงข้อความ Payment Success 
   

 

  
 

 
 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
 

23 

SCB Easy App 
  1. นายจ้างที่ใช้บริการ SCB Easy App ให้เลือกเมนู SCB Easy App  
  2. ให้กดเลือก Click to Generate QR ระบบจะแสดง QR Code อัตโนมัติ เพ่ือใช้จ่ายเงิน     
ซ่ึง QR Code จะหมดอายุภายใน 10 นาที 

 
 3. นายจ้าง Log in เข้าสู่ระบบ SCB Easy App และท าการสแกน QR Code เพ่ือจ่ายเงิน ระบบ
จะแสดงข้อมูลการช าระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชี       
เงินฝากธนาคาร และแสดงสถานะการตัดเงินส าเร็จ Successful Payment 
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SCB Business Net 
 1. ผู้ท ารายการระดับ Maker Log in เข้าสู่ระบบโดยระบุ Corporate ID Login Name และ Password  
 2. เลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้ตัดเงิน 
 3. ระบบแจ้งการท ารายการช าระเงินของผู้ใช้งานระดับ Maker ส าเร็จ และรอให้ผู้ใช้งานระดับ 
Authorized เป็นผู้อนุมัติตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
   4 . ผู้ท ารายการระดับ Authorized Log in เข้าสู่ ระบบ SCB Business Net โดยระบุ รหัสบริษัท    
รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
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   5. ผู้ท ารายการระดับ Authorized Log in เข้าสู่ระบบ SCB Business Net โดยระบุ รหัสบริษัท 

 
   6. เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติตัดเงิน 

 
   7. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม Sign 
Payment เพ่ืออนุมัติตัดเงิน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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   8. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงิน สถานะการ
ท ารายการช าระเงินส าเร็จ 
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

Online Direct Debit (ODD) 
  1. เลือกเมนู Online Direct Debit (ODD) และกดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพ่ือเข้าสู่ระบบการช าระเงิน 
  2. Log in โดยระบุ User และ Password ของธนาคาร 

 
 
  3. เลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะตัดเงิน  
  4. นายจ้างสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยกดปุ่ม Check Balance 
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  5. ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม Confirm เพ่ือยืนยันการช าระเงิน และ
กดปุ่ม OK ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  6. ระบบจะแสดงรายการการช าระเงิน และข้อความแสดงผลการตัดเงินส าเร็จ แสดงวันที่และเวลา
ตัดเงิน นายจ้างสามารถ Print และ Download รายละเอียดเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานการช าระเงินได้ 

 
 
K-Cash Connect Plus 
  1. เลือกเมนู K-Cash Connect Plus และกดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพ่ือเข้าสู่ระบบการช าระเงิน 
  2. ผู้ท ารายการระดับ Maker ระบุ User ID และ Password ต่อจากนั้นให้กดปุ่ม Log in เข้าสู่ระบบ 
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  3. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินให้ผู้ท ารายการระดับ Maker ตรวจสอบ เมื่อถูกต้องแล้วให้เลือก
บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะตัดเงิน และระบุวันที่จะช าระเงิน และกดปุ่ม บันทึกและจบการท ารายการ 

 
   4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินอีกครั้ง ให้ผู้ท ารายการระดับ Maker ตรวจสอบ เมื่อถูกต้องแล้ว 
ให้กดปุ่ม ส่งอนุมัติทั้งหมด ระบบจะส่งข้อมูลเก็บไว้ในระบบของธนาคาร และรอให้ผู้ใช้งานระดับ Authorized เป็น
ผู้อนุมัติตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 

3 
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  5. ผู้ท ารายการระดับ Authorized ระบุ User ID และ Password ต่อจากนั้นให้กดปุ่ม Log in เข้าสู่ระบบ 

 
  6. เลือกเมนู อนุมัติรายการ ต่อจากนั้นให้เลือกเมนู อนุมัติรายการช าระเงิน และเลือกรายการที่ต้องการ
อนุมัติตัดเงิน จากนั้นให้กดปุ่ม อนุมัติ 
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  7. หลังจากกดปุ่ม อนุมัติ ระบบจะแสดงหน้าอนุมัติโดยใช้ Token  
  8. ระบบจะแสดงหมายเลข Token โดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบหมายเลข Token ที่หน้าจอกับให้ถูกต้อง
ตรงกับหมายเลขด้านหลังเครื่อง Token (หมายเลข 8 หลักสุดท้าย) 

 
 

  9. ให้เปิดเครื่อง Token เพ่ือเริ่มใช้งาน ใส่ Pin 4 หลัก เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ APPLI ให้กดปุ่ม
หมายเลข 1  
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  10. ในหน้า อนุมัติโดยใช้ Token กดปุ่ม “ขอ Challenge ระบบจะแสดงรหัส Challenge เป็นเลข 8 หลัก 
  11. ในช่อง Challenge ระบบจะแสดงรหัส Challenge เป็นเลข 8 หลัก 

 
  12. เครื่อง Secure Pass/ Token แสดงหน้า -------- เพ่ือให้ระบุรหัส Challenge น าเลขรหัส 
Challenge เป็นตัวเลข 2 หลักจากหน้าจอ ใส่ลงในเครื่อง Secure Pass/ Token เครื่องจะแสดงตัวเลขชุดใหม่ 
(เลขรหัส Response) เป็นตัวเลข 8 หลัก 
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เลขรหัส Response 
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  13. น าเลขรหสั Response เป็นตัวเลข 8 หลัก กรอกใส่ที่ช่อง “Response” 

  14. เมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ กด “ใช่” เป็นการสิ้นสุดการอนุมัติ
โดยใช้ Token    

 
 

 
  15. นายจ้างสามารถตรวจสอบสถานะรายการหลังอนุมัติได้ โดยเลือกเมนู สรุปรายการช าระเงิน สถานะ
รายการ ด าเนินการส าเร็จ หมายถึงธนาคารน าเงินเข้าบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้ว 
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ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 

 

ให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรง เพ่ือสอบถามข้ันตอนการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร  
ติดต่อ Call Center 1588 

 
ธนาคาร มิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

 

ให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรง เพ่ือสอบถามข้ันตอนการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร  
ติดต่อ Call Center 02-163-2999 

 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซยุ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

 

ให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรง เพ่ือสอบถามข้ันตอนการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร 
ติดต่อ Call Center 02-353-8000 

 
ธนาคารดอยซ์ แบงก ์

 

ให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรง เพ่ือสอบถามข้ันตอนการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร 
ติดต่อ Call Center 02-646-5566 
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บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากัด 
  นายจ้างสามารถช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต 
มาสเตอร์การ์ดของธนาคารทุกแห่ง ผ่านบริการของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีเงื่อนไขจ านวนเงินที่ช าระ
จะต้องไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ 

  1. เมื่อเข้าสู่ระบบการช าระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินให้นายจ้าง
ตรวจสอบ เมื่อถูกต้องแล้ว ให้ใส่ email และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “จ่ายบิล” 
  2. ใส่หมายเลขบัตรเดบิต/เครดิต วันหมดอายุของบัตร รหัสหลังบัตร ชื่อผู้ถือบัตร  และกดปุ่ม 
“ด าเนินการ” ระบบจะท ารายการช าระเงิน 
  3. เมื่อระบบท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะแสดงข้อมูลการช าระเงินและข้อความ Successful Payment 

 
  4. เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะแจ้งผลการช าระเงินส าเร็จให้นายจ้างทราบทาง SMS และทาง email 

 
 5. กรณีมีปัญหาด้านระบบการใช้บริการช าระเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
 call center 02-826-7788 กด 4 กด 0 
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การเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
   เมื่อนายจ้างที่ช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารและหน่วยบริการ
เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง จากระบบ e-Receipt ของส านักงาน
ประกันสังคม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการช าระเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ทหารไทย ธ.ดอยซ์  แบงก์ และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส นายจ้างสามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีที่ช าระเงิน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   - ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธ. มิซูโฮ ธ. มิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น นายจ้างสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน   
ได้หลังจากวันที่ช าระเงิน 2 วันท าการ 
 
2. การช าระเงินกองทนุเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 
 2.1 รายละเอียดธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
  ส านักงานประกันสังคมมีตัวแทนธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุน เงินทดแทนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารดอยซ์ แบงก์ นายจ้างช าระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 2.2 บริการของธนาคารที่รองรับการช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
  ในที่นี ้จะขอกล่าวถึงบริการของธนาคาร 3 แห่ง ที่รองรับการช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีรายละเอียด ดังนี้  
  - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่ Krungthai Corporate Online/ 
ATM on internet/KTB Net Bank 
  - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่ Biz iBanking / Corporate iCash 
  - ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับ ได้แก่ TMB Business Click  

  ส าหรับธนาคารดอยซ์ แบงก์ ไม่มีนโยบายขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย และมีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หากนายจ้าง
สนใจสามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงเพ่ือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ส านักงานประกันสังคมเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้บริการให้กับธนาคารที่เป็นตัวแทนรับช าระเงินทุกแห่ง 

  2.3 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ e-Payment ของธนาคาร 
 2.3.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  มีบริการรองรับ ได้แก่  
   Krungthai Corporate Online ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล มีข้ันตอนการสมัครขอใช้บริการดังนี้ 
  ผู้สมัครใช้บริการใหม่ 
   นายจ้างสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online ได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ 
ทุกสาขา หรือ Download แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการได้ที่ https://www.newcb.ktb.co.th/application.htm 
เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ 
สาขาที่เปิดบัญชีไว้ เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ 
   - ใบค าขอสมัครใช้บริการ และข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล 
   - หนังสือรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ 
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   - ส าหนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน 
   - ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User และ Password ให้นายจ้างตาม
ช่องทางที่ระบุในใบสมัครใช้บริการ 
  ผู้สมัครที่ใช้ระบบ Krungthai Corporate Online อยู่แล้ว 
   ให้นายจ้างตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ที่  Call Center :  
02-111-1111 ว่ารองรับการช าระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ ถ้าระบบยังไม่รองรับการช าระเงินฯ ให้นายจ้างเพ่ิมสิทธิโดยกรอกแบบใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ 
KTB Corporate Online และน าไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ หากธนาคารเพ่ิมสิทธิให้เรียบร้อย
แล้ว จะแจ้งให้นายจ้างทราบต่อไป 
  ATM on internet  
  ส าหรับนายจ้างที่ เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่ ใช้  ATM on internet อยู่แล้ว สามารถช าระเงิน 
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้โดยใช้เลขบัตร ATM 16 หลัก และ Pin ATM 
เพ่ือเข้าระบบการช าระเงินของธนาคารได้เลย 
  KTB Net Bank  
  ส าหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการได้ โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ท าธุรกรรม ไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ ธนาคารจะพิจารณา
เอกสารการสมัครและจะส่ง User ให้นายจ้างทาง email และส่ง Password ทาง SMS 
หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ  Krungthai Corporate Online ได้ที่  
Call Center โทร. 02-111-1111  
 
 2.3.2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ Biz iBanking และ Corporate iCash 

  บริการ Biz iBanking ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล กรณีนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี 
ใบจดทะเบียนธุรกิจการค้า บริการ Corporate iCash ส าหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล 
   นายจ้างสามารถขอรับใบสมัครใช้บริการ  Biz iBanking และ Corporate iCash ได้ที่ธนาคาร
กรุงเทพฯ ทุกสาขา หรือผ่าน Sale ที่ดูแล เมื่อนายจ้างกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาที่เปิดบัญชีไว้ เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ 

  กรณีนิติบุคคล 
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ลงนามและวันที่รับรองความถูกต้องโดยเจ้าพนักงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ ประเภทบัญชี  จ านวนและ
หมายเลขบัญชีที่ต้องการลงทะเบียน และก าหนดผู้บริหารระบบ (Super User) ในกรณีสมัครใช้บริการ  
Biz iBanking พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งลงนามรับทราบ และรับรองเนื้อหาของรายงาน 
การประชุม โดยผู้มีอ านาจ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล 
  - สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า เช็ค/ใบขอเช็ค หรือใบเสร็จรับเงิน
สินเชื่อนิติบุคคล (กรณีขอใช้บริการกับบัญชีสินเชื่อ) ทุกบัญชีที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ  
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  เอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ 
  - บัตรประจ าตัวประชาชน 
  - บัตรส าคัญอ่ืนที่ทางราชการออกให้ชนิดมีรูปและหมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
  - หนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
  ธนาคารจะพิจารณาเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User และ Password ให้นายจ้างทางไปรษณีย์ 
หมายเหตุ  : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการได้ที่  Biz iBanking โทร.1333  
และ Corporate iCash โทร. 02-680-9500 
 
 2.3.3 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการรองรับได้แก่ TMB Business Click  
  นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการ TMB Business Click 
ผ่าน Call Center : 02-643-7000 เจ้าหน้าที่ Call Center จะด าเนินการกรอกแบบฟอร์มเอกสารใบสมัครใช้
บริการและจัดส่งเอกสารใบสมัครให้นายจ้างทาง email ให้นายจ้างยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่ธนาคารทหารไทยฯ ส านักงานใหญ่ งานสนับสนุนงานติดตั้งระบบลูกค้าธุรกิจ ชั้น 24 เลขที่ 3000 ถ.
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 เอกสารประกอบการสมัครมี ดังนี้ 
  กรณีบุคคลธรรมดา 
  - เปิดบัญชี One Bank for SME  
  - ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  
  - ส าเนาใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา 
  กรณีบริษัทจ ากัด  
  - หนังสือรับรองบริษัทฯ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการลงนาม พร้อมประทับตรา รับรองส าเนา 
  - ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการที่ลงนาม พร้อมลงนารับรองส าเนา 
  - หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนารับรองส าเนา (ถ้ามี)  
  กรณีหน่วยงานราชการ  
  - พรบ. หรือเอกสารจัดตั้ง พร้อมรับรองส าเนา และประทับตรา (ถ้ามี) 
  - เอกสารแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนา และประทับตรา (ถ้ามี) 
  - หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนา (ถ้ามี) 
  ธนาคารจะด าเนินการติดตั้งระบบตามเอกสารการสมัครใช้บริการและส่ง User ให้นายจ้างทาง SMS 
และ Password ทาง email  
หมายเหตุ : นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ TMB Business Click ได้ที่ Call Center  
โทร. 02-643-7000 

 2.3.4 ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ นายจ้างที ่ต้องการสมัครใช้บริการแนะน าให้นายจ้างติดต่อธนาคาร 
โดยตรงเพ่ือสมัครใช้บริการที่ Call Center 02-646-5566 
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2.4 ขั้นตอนการช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
  นายจ้างสามารถช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคาร โดยใช้  
User และ Password เดียวกับการช าระเงินกองทุนประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการใหม่  การช าระ
เงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นายจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ยื่นค าขอท าธุรกรรมเพ่ือช าระเงินกองทุนเงินทดแทน นายจ้างลงทะเบียนเพ่ือขอท าธุรกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ” เลือกเมนู 
“ขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบ เพ่ือลงทะเบียน สปส. 1-05 ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน 
(สปส.1-05) ให้นายจ้างทาง e-mail และให้นายจ้างพิมพ์แบบ สปส.1-05 น าไปยื่นที่ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ส านักงานประกันสังคมจะส่ง User  
และ Password ให้ทาง e-mail เพ่ือให้นายจ้างสามารถท ารายการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
ประกันสังคม ทั้งนี้  นายจ้างสามารถใช้ User  และ Password เดียวกันกับการส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมได้ 
 2. นายจ้างติดต่อธนาคารเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและสมัครช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ
ธนาคารที่ให้บริการรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคารจะก าหนด 
User และ Password ให้นายจ้าง เพ่ือท ารายการช าระเงินผ่านธนาคาร  
 3. เมื่อนายจ้างด าเนินการตามข้อ 4.1 - 4.2 เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพ่ือท า
รายการช าระเงินสมทบ ดังนี้ 
  1) Log in เข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
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   2) เลือกเมนู “ส่งข้อมูลเงินสมทบ” 

 
  3) เลือกเมนู “เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน” ต่อจากนั้นให้เลือก ปี พ.ศ. ของใบแจ้งเงินสมทบท่ีต้องการช าระ 

 

  4) เลือก เลขใบแจ้งหนี้ที่ต้องการช าระเงิน 
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  5) ระบบจะแสดงรายละเอียดใบแจ้งเงินสมทบ ให้เลือกปุ่ม “ด าเนินการต่อ”  

 
  6) เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการช าระเงิน และเลือกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

 
  7) ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ช าระเงิน” ระบบจะ Link ไปยัง Website ของธนาคารหรือหน่วยบริการ
ตามท่ีนายจ้างเลือก เพ่ือช าระเงิน 
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  8) เข้าสู่ระบบการช าระเงินของธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีข้ันตอนการช าระเงิน ดังนี้ 
 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
Krungthai Corporate Online 

 

 
 

  1. เลือกเมนู Krungthai Corporate      
  2. ระบุ Company ID / User Name / Password เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 
  3. เลือกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน/ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม 
ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  5. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 
 
 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
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ATM on internet 

 

 
 

  1. เลือกเมนู CARD      
  2. ระบุ เลขบัตร ATM 16 หลัก/ระบุ PIN ATM เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 
  3. ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับ ATM /ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน  
  5. ระบบจะให้กรอก PIN ATM เพ่ือเป็นการยืนยันการตัดเงิน และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการ
ตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  6. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 
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KTB Net Bank 

 

 
 

  1. เลือกเมนู Net Bank     
  2. ระบุ User Name / Password เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบ 
  3. เลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน/ระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ช าระเงิน 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน  
  5. ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งรหัส TOP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ และให้นายจ้างกรอก
รหัส TOP บนหน้าจอ Pop Up ของธนาคาร เพ่ือเป็นการยืนยันการตัดเงิน และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคาร
จะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  6. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะมีข้อความแสดงว่า สิ้นสุดการท ารายการช าระเงิน 
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ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) 

Biz iBanking 

 

 

 
  1. เลือกเมนู Biz iBanking 
  2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่บริการให้ระบุ Company ID/User ID/Password/Token Password และ
กดปุ่ม Log on เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 3. เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบส าเร็จ หน้าจอจะแสดง Pop up ให้ทราบว่าม ีรายการรอช าระเงิน ให้กดปุ่ม ตกลง 
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้นายจ้างตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้เลือกเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคารที่จะช าระเงิน ระบุรหัส Token และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบของธนาคารจะท าการตัดเงินจากบัญชี
เงินฝากธนาคาร  
  5. เมื่อระบบของธนาคารท ารายการช าระเงินส าเร็จ จะแสดงรายละเอียดการช าระเงินและข้อความ 
ช าระเงิน e-Payment – ยืนยัน 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Corporate iCash 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
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  1. เลือกเมนู Corporate iCash ระบุรหัสบริษัท (Com Code) เลขที่บัญชี (Account No.) และวันที่
ต้องการช าระเงิน (สามารถเลือกวันช าระล่วงหน้าได้ ระบุได้ตั้งแต่วันปัจจุบันจนถึงวันครบก าหนดช าระ) กดปุ่ม 
“ยืนยัน”  
  2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่บริการให้ระบุ User ID/Password/Response และกดปุ่ม Log on เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
  3. เมื่อผู้อนุมัติรายการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถอนุมัติรายการเงินสมทบโดยเข้าเมนู 
Payment > Batch PI > Authorize เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติและกดปุ่ม Authorize ระบบของธนาคาร 
ระบบจะท าการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  

  4. นายจ้างสามารถตรวจสอบสถานะการท าธุรกรรมได้ โดยเข้าเมนู Payment > Domestic Enq > 
Batch Enquiry เมื่อระบบท ารายการช าระเงินส าเร็จจะแสดง Status “Paid” 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (ช่องทาง e-Service) 

TMB Business Click  
 1. เข้าสู่ระบบ โดยระบุ รหัสประจ าตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน Vasco OTP ต่อจากนั้น กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
 2. เลือกเมนู ธุรกรรมภายในประเทศ ต่อจากนั้น เลือกเมนู รายการช าระบิลและจ่ายภาษี 
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 3. สามารถตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงิน โดยเลือกปุ่มรายละเอียด (Details)   

 
 4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการช าระเงินให้นายจ้างตรวจสอบก่อนการช าระเงิน 

 
 5. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ให้เลือกที่ปุ่ม Pay เพ่ือช าระเงิน
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 6. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ให้นายจ้างเลือกบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่จะตัดเงิน ก าหนดวันที่ต้องการช าระเงิน ก าหนดเวลาที่ต้องการช าระเงิน และตรวจสอบจ านวนเงิน
ที่ช าระ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ”  

 
 
  7. ระบบจะแสดงข้อมูลการช าระเงินเพ่ือให้ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ด าเนินการดังนี้ 
 

 
 

1) 

2) 
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   1 ) กรณีผู้ท ารายการและผู้อนุมัติเป็นคนเดียวกัน ให้กดปุ่ม อนุมัติ ระบบจะส่ง SMS code ไปยัง
เบอร์โทรศัพท์ ให้นายจ้างน า SMS code กรอกลงช่อง Enter Security code และกดปุ่ม อนุมัติ ระบบธนาคาร
จะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจ้างเพื่อช าระเงินประกันสังคม 

 
 
 

   2) กรณีแยกผู้ท ารายการและผู้อนุมัติ ให้กดปุ่ม “บันทึก” แล้วส่งให้อนุมัติ ต่อจากนั้น ให้ผู้อนุมัติ   
Log in เข้าระบบ  
    - ผู้อนุมัตเิลือกที่ปุ่ม อนุมัติ เพ่ืออนุมัติรายการส่งด าเนินการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองบริหารการเงินและการบัญชี กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี กองทุน 
 

51 

    - ระบบจะแสดงหน้าจอการรับช าระค่าสินค้าและบริการ โดยแสดงรายละเอียดการช าระเงินให้
นายจ้างตรวจสอบก่อนอนุมัติตัดเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “อนุมัต”ิ 

 

  - ระบบจะส่ง SMS code ไปยังเบอร์โทรศัพท์ ให้นายจ้างน า SMS code กรอกลงช่อง Enter 
Security code และกดปุ่ม อนุมัติ ระบบธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจ้างเพ่ือช าระเงิน
ประกันสังคม 
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  8. ผู้ท ารายการและผู้อนุมัติ เมื่อท ารายการช าระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระ
เงินได้ โดย เข้าเมนู ธุรกรรมภายในประเทศ เลือก ตรวจรายการส่งธนาคาร เลือก รายการโอนเงินและ  หักบัญชี 
ใส่วันที่ท ารายการอนุมัติ ระบบจะแสดงรายการช าระเงินตามช่วงวันที่ที่เลือก ในช่องสถานะของรายการจะมี
ข้อความ ส าเร็จ (Paid) หมายถึง รายการที่ช าระเงินแล้ว 

 
 

 
ธนาคารดอยซ์ แบงก ์

 

ให้นายจ้างติดต่อธนาคารโดยตรง เพ่ือสอบถามข้ันตอนการช าระเงินผ่านระบบของธนาคาร 
ติดต่อ Call Center 02-646-5566 

 

 ทั้งนี้ เม่ือนายจ้างที่ช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว 
สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง จากระบบ e-Receipt ของส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการช าระเงิน  
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3. กรณีช าระเงินในภายหลัง และกรณีแยก User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบและ User ผู้ช าระเงิน 
 3.1 กรณีช าระเงินในภายหลัง 
 เมื่อนายจ้างน าส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในระบบ e-Service เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้
ช าระเงินทันที นายจ้างสามารถช าระเงินในภายหลังได้ โดยมีขั้นตอนการช าระเงิน ดังนี้ 
 1) นายจ้าง Login เข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  

 
 2) เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะในการท าธุรกรรม” 

 
 3) ระบบจะแสดงเลขท่ีบัญชีนายจ้าง และล าดับที่สาขา ให้นายจ้างเลือกประเภทธุรกรรมที่ต้องการ
ช าระเงิน เช่น ส่งข้อมูลเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10) , ส่งข้อมูลเงินสมทบแบบยื่นรวม (สปส.1-10/1) 
ต่อจากนั้น ให้เลือกปุ่ม “ค้นหา”  
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 4) ระบบจะแสดงรายการที่รอช าระเงิน ให้นายจ้างเลือกรายการที่ต้องการช าระเงิน โดยกดปุ่ม “ช าระเงิน” 

 

 5) ระบบจะแสดงธนาคาร/หน่วยบริการที่เป็นตัวแทนให้บริการรับช าระเงิน ให้นายจ้างเลือก
ธนาคารหรือหน่วยบริการที่ต้องใช้บริการช าระเงิน และเลือกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

 
 6) ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ช าระเงิน” ระบบจะ Link ไปยัง Website ของธนาคารหรือหน่วยบริการ
ตามที่นายจ้างเลือก เพ่ือช าระเงิน
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 3.2 กรณีแยก User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบและ User ผู้ช าระเงิน 
  - กรณีที่นายจ้างต้องการ User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบเพียงอย่างเดียวในแบบ สปส. 1-05 ให้นายจ้าง
เลือกรายการ “ส่งข้อมูลเงินสมทบ” 
  - กรณีที่นายจ้างต้องการ User ผู้ช าระเงินสมทบเพียงอย่างเดียวในแบบ สปส. 1-05 ให้นายจ้างเลือก
รายการ “ช าระเงินสมทบ” 
  - กรณีที่นายจ้างต้องการให้ User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบและ User ผู้ช าระเงินสมทบ เป็นคนเดียวกัน 
ให้เลือกรายการ “ส่งข้อมูลเงินสมทบ”และ“ช าระเงินสมทบ” 

  ทั้งนี้ กรณี User ผู้ช าระเงินอย่างเดียว สามารถใช้บริการได้เฉพาะธนาคาร/หน่วยบริการที่เชื่อมโยง
ข้อมูลแบบ Real time เท่านั้น ได้แก่ ธ.กรุงไทย,ธ.กรุงเทพ,ธ.กรุงศรีอยุธยา,ธ.กสิกรไทย,ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย
,ธ.ดอยซ์ แบงก์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
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  ขั้นตอนการช าระเงินกรณีแยก User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบและ User ผู้ช าระเงิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบ Login เข้าสู่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนู “ส่งข้อมูลเงินสมทบ” 
และให้ยื่นข้อมูลส่งเงินสมทบขั้นตอนที่ 1 - 5   

 
 
 2) ในขั้นตอนที่ 6 ให้ใส่ User ผู้ช าระเงิน ลงในช่องส่งรายการช าระเงิน  ต่อจากนั้นให้เลือกปุ่ม 
“ด าเนินการต่อ” ส าหรับกรณีที่ User ผู้ส่งข้อมูลเงินสมทบและช าระเงินเป็นคนเดียวกัน ไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่อง   
ส่งรายการช าระเงิน ให้ เลือกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” ได้เลย  
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  3) ให้ User ผู้ช าระเงิน Login เข้าระบบ และเลือกเมนู “รายการช าระเงิน”  

 
  4) ให้เลือกปุ่ม “สร้างธุรกรรมช าระเงิน” ระบบจะแสดงรายการที่รอช าระเงิน ต่อจากนั้นให้เลือก
รายการที่ต้องการช าระเงิน และกดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

 
  5) เลือกธนาคารหรือหน่วยบริการที่ต้องใช้บริการช าระเงิน และเลือกปุ่ม “ช าระเงิน” ต่อจากนั้น
ระบบจะแสดงหมายเลขธุรกรรมรายการที่จะช าระเงิน ให้เลือกปุ่ม “ช าระเงิน” ระบบจะ Link ไปที่ระบบ
ธนาคาร/หน่วยบริการ ตามท่ีนายจ้างเลือกใช้บริการช าระเงิน 

 


