
งานทะเบียนสมาชิก  กบข.  
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1 

2 

การจัดท าข้อมูลส่วนบุคคล และเงินน าส่ง 

ช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสมาชกิ 

งานทะเบียนสมาชิก กบข. 
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พระราชบัญญัติ กบข. (คัดย่อ) 
มาตรา 39          ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 โดยให้ส่วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกได้รับ และส่งเข้ากองทุน 
 ในวันที่มีการจ่ายเงินเดือน 

        ให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบในอัตราเท่ากับเงินสะสม เข้ากองทุน 
 พร้อมกับการน าส่งเงินสะสม 

        สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ได้มากกว่าอัตราที่ก าหนด 
 ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือน 

 
มาตรา 41         ให้ส่วนราชการส่งเงินชดเชยเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน 
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งานทะเบียนสมาชิก กบข. 
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การจัดท าข้อมูลส่วนบุคคล และเงินน าส่ง 

ช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสมาชกิ 
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1. การจัดท าข้อมูลส่วนบุคคล และเงินน าส่ง 

• ใช้ระบบ MCS-WEB 

• หน่วยงานก าหนดการโอนเงิน 

หน่วยงานที่ยงัไม่เข้า
ระบบจ่ายตรง 

• ใช้ระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 

• กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงิน 

หน่วยงานทีเ่ขา้ 

ระบบจ่ายตรงแล้ว 

1 
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Flow การน าส่งข้อมูลและเงินผ่านระบบ MCS-WEB 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน จัดท าข้อมูลในระบบ  
พร้อมก าหนดวันที่โอนเงิน 

ส่วนราชการ กบข. 

เอกสาร,ค าสั่งต่างๆ  
จากสมาชิก 

 2. ส่งค าสั่งโอนเงินไปยังธนาคาร 
ตามทีส่่วนราชการก าหนด 

3. แจ้งผลการโอนเงิน ผ่านระบบ 

4. ส่งข้อมูลUpdate  
ในฐานข้อมูลสมาชิก กบข. 

ระบบ MCS-WEB , MMS ธนาคาร 
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ข้อควรรู้ต่างๆ 

1. คู่มือการใช้งานระบบ 
 Download ได้จาก หน้า Logon ของระบบ MCS-WEB 
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MCS-WEB 

2. รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
• แบบ MCS-WEB 1  กรณีขอรหัสผ่านใหม่ 
• แบบ MCS-WEB 2  กรณีลืมรหัสผ่าน 
• แบบ MCS-WEB 3  กรณียกเลิกผู้ใช้งาน 
• แบบ MCS-WEB 4  กรณีผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อควรรู้ต่างๆ 
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3. หน้าจอประวตัิหน่วยงาน 
 โปรดตรวจสอบข้อมูลประวัติหน่วยงาน และ รายการแจ้งเตือนต่างๆ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ข้อควรรู้ต่างๆ 
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MCS-WEB  MENU 

1. ปรับฐานสมาชิก 3. งานระหว่างเดอืน 2. งานประจ าเดอืน 

4. ก าหนดวันที่โอนเงิน 

7. น าเข้าข้อมลูจาก 
Offline 

10. การจัดกลุ่มใบแจ้งยอด 

6. รายงานสรุปการน าส่งเงิน 

9. ปรับเงินเดอืน 
จาก Text File 

12. การขอถอนคืนจาก กบข. 

5. หน่วยงานท่ีไม่ส่ง 
งานประจ าเดอืน 

8. Download โปรแกรม 

11. สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม 

เมนูหลัก 
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การปรับอัตราเงินเดือน  จาก Text File 
 Load File เงนิเดือนตาม Format ที่ระบบก าหนด 

 Load ได้ทั้งงานประจ าเดือน และงานระหว่างเดือน 

 เหมาะส าหรับหน่วยงานที่มสีมาชิกจ านวนมาก 

 ลดภาระในการบันทึกข้อมูลทีละราย 

Up Load Payroll File 

Load 
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การจัดเรียง และจัดกลุ่มใบแจ้งยอดเงินสมาชิก 
 จัดเรียงตาม ชือ่ , เลขประชาชน , ค าน าหน้าชื่อ , เงินเดือน 

 จัดกลุ่มหน่วยงานตามที่ต้องการ 
• จัดกลุ่มตามเขต หรือ อ าเภอ 
• จัดกลุ่มตามโรงเรียน 

 น าแจกได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

Statement Sorting & Grouping 

2 
1 

3 
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สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม 
 ท ารายการผ่านทาง Web Services หรือ Mobile App 

 กบข.รวบรวมข้อมูล และแจง้ส่วนราชการในต้นเดือนถัดไป 

 หน่วยงานเป็นผู้ยืนยันค าร้อง หรือ ปฏิเสธค าร้อง 

 ไม่ต้องบันทึกอัตราออมเพิ่มเอง 

Member Saving Money 
13 



Refund on WEB 

การขอถอนเงินคืนจาก กบข. 
 ท ารายการได้ทั้งหน่วยงาน MCS และ จ่ายตรง 

 บันทึกรายการขอเงินคืนผ่านระบบ MCS-WEB 

 ระบบค านวณเงินทีข่อคืน ตามสาเหตุที่สง่เงินเกิน 

 ตรวจสอบสถานะการขอคืนได้ 

 ประหยัดค่าใชจ้่าย ข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว  

 
 B 
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Flow การน าส่งข้อมูลและเงินผ่านระบบจ่ายตรง 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน จัดท าข้อมูลในระบบ จ่าย
ตรง ของกรมบัญชีกลาง 

ส่วนราชการ กบข. 

เอกสาร,ค าสั่งต่างๆ  
จากสมาชิก 

 2. ส่งค าสั่งโอนเงินไปยัง
ธนาคารตามวันที่กรบัญชี
กลางก าหนด 

3. ส่งข้อมูลUpdate ข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก กบข. 

ระบบ จ่ายตรง ธนาคาร 
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1. คู่มือการใช้งานระบบ 
 กรมบัญชีกลางน าส่งให้ส่วนราชการพร้อมการอบรมระบบ 

2. รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
 กรมบัญชีกลางก าหนดสิทธิ์ให้เจ้าหนา้ส่วนราชการ  
 พร้อม แจกอุปกรณ์ Token เพื่อเข้าใช้งานระบบจ่ายตรง 
 

 
 

ข้อควรรู้ต่างๆของระบบ จ่ายตรง 
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ข้อควรรู้ต่างๆของระบบ จ่ายตรง 

3. การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกก่อนเข้าระบบจ่ายตรง 
• ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก กบข. 
• ตรวจสอบหมายเลขประจ าตัวประชาชน 

4. การตรวจสอบข้อมูลการน าส่งงานประจ าเดือน 
• บันทึกรายการสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
• บันทึกอัตราเงินเดอืนให้ถูกต้อง 
• การน าส่งเงินต้องสอดคล้องกับประเภทของสมาชิก 
• บันทึกรายการเงินออมเพิ่ม ตามความประสงค์สมาชิก 
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ช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

 Member Self Services (บริการทันใจ) 
• GPF Web Services 
• GPF Mobile Application 

 ATM ธนาคารกรุงไทย 

 ใบแจ้งยอด กบข. 

 ศูนย์บริการขอ้มูลสมาชิก 1179 

2 

WEB 
Service 

App 
Mobile 

ATM 
KTB 

GPF. 
1179 
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Member Self Services (บริการทันใจ) 

 คือ บริการตรวจสอบข้อมูลส่วนบคุคล และข้อมูลยอดเงิน 
รวมทั้งท ารายการต่างๆได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา (24x7) โดยผ่าน
ช่องทางที่ กบข.จัดให้ปัจจุบนัมี 2 ช่องทาง คือ 

1. GPF Web Services  
2. GPF Mobile Application  
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GPF Web Services 

• ช่องทางการเข้าใช้  
 ผ่าน www.gpf.or.th 
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GPF Web Services 

• รหสัผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
 
 
 
 
 

 
 - ขอรหัสผ่านทางเบอรม์ือถือ 

 - ขอรหัสผ่านทาง E-mail 
 - ขอรหัสจากการยืนยันตัวตน ( ตอบค าถาม 3 ขอ้ ) 
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GPF Web Services 

อดออม ขยันยิ่ง 
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน 

การเลือกแผนการลงทุน 

การออมเพิ่ม 

ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก 

ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 

กิจกรรมสมาชิก 

บัตรส่วนลด Major-EGV 

รายการจ่ายเงินสมาชิก UNDO 

ติดต่อ กบข. 

• เมนูต่างๆ 
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GPF Web Services 
• เมนูต่างๆ 

เปลี่ยนรหสัผ่านใหม่ที่จ าได้ง่าย 

ตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เปลี่ยนแผนการลงทนุที่เหมาะกับตนเอง 

ส่งค าร้องขอออมเพิ่มมากกว่าที่ก าหนด 

ดูยอดเงิน ณ ปัจจุบัน / พิมพ์ใบแจ้งยอด  

ดูสถานะการยื่นเรื่องขอรับเงิน / พิมพ์ใบแจ้งยอด 

ส่งค าร้องขอมีบัตรสมาชิก / อื่นๆที่กบข.จะมีในอนาคต 

พิมพ์คูปองบัตรส่วนลดดหูนัง Major-EGV 

ยอดเงินเมื่อสมาชิก Undo (ปัจจุบันยกเลกิไปแล้ว) 

ช่องทางการตดิต่อ กบข. Chat/E-mail 

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม ่

ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน 

การเลือกแผนการลงทุน 

การออมเพิ่ม 

ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก 

ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชกิภาพ 

กิจกรรมสมาชิก 

บัตรส่วนลด Major-EGV 

รายการจ่ายเงินสมาชกิ UNDO 

ติดต่อ กบข. 
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GPF Mobile Application 
• ช่องทางการเข้าใช้  
 ผ่าน Application ทาง Smart Phone ระบบ IOS และ Android 
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GPF Mobile Application 
• รหสัผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
  

ใช้รหัสเดยีวกับ 
GPF Web services 

26 



GPF Mobile Application 
• เมนูต่างๆ 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ ที่อยู่  มือถือ 

ดูยอดเงนิที่มีในบัญชี 

ส่งค ำร้องเปล่ียนแผนกำรลงทุน 

ส่งค ำร้องเปล่ียนอัตรำออมเพิ่ม 

ตรวจสอบดูสวัสดกิำรต่ำงๆของ กบข. 

ค ำนวณควำมพอเพียงของเงนิออมหลังเกษียณ 

บทควำมต่ำงๆเกี่ยวกับกำรออมเงนิและกำรลงทุน 
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ATM ธนาคารกรุงไทย 
1 2 

3 4 
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ใบแจ้งยอด 
 แจ้งยอดเงินทีม่ีในบัญชี ณ 31 ธันวาคม ของทุกป ี

 ส่งผ่านส่วนราชการต้นสงักัด ปีละ 1 ครั้งในเดือน กุมภาพันธ ์

 ส่งผ่าน 2 ช่องทาง 
• หน่วยงานขนาดเลก็   (สมาชิกไม่เกิน 500 ราย)     ส่งทางไปรษณีย์ 
• หน่วยงานขนาดใหญ่  (สมาชิกเกิน    500 ราย)     ส่งทาง บ.ขนส่ง 

 สมาชิกสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเองผ่าน GPF – Web Services 

 ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก 1179 
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ใบแจ้งยอด - หน้าสรุป 

2. ตารางสรุปยอดเงินในบัญชี 
ของสมาชิก 

4. ส่วนที่สมาชิกใช้ยื่นลดหย่อน 
ภาษีต่อกรมสรรพากร 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก 

3. ตารางแสดงจ านวนหน่วย 
แยกตามแผนการลงทุน 
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ใบแจ้งยอด - หน้ารายละเอียด 

แสดงรายละเอียดการน าส่งเงินระหว่างปี 
• แยกตามแผนการลงทุน 
• แสดงจ านวนหน่วยและราคาต่อหน่วยของแต่

ละรายการ 
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ขอบคุณ 
19 เมษายน 2559 


