
 

 

 

คู�มือการใชงานระบบบริการทันใจ 

GPF Service บนมือถือ  

(สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS) 

 

 

  



 

1.  การลงโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมาชิกสามารถค�นหา และติดตั้งโปรแกรมได�ผ�าน 
AppStore สาํหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS เช�น 
iPhone หรือ iPad โดยค�นหาจากคําว�า GPF หรือ 
GPF Service   

จะพบกับโปรแกรม “บริการทันใจ” ดังรูป 

สมาชิกสามารถกด Install ได�โดยไม�มีค�าใช�จ�าย  



 

2. การ Log in เขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อเปAดเข�าใช�งานระบบ “บริการทันใจ” หลังจาก
อ�านหน�าข�าวสารสาํคัญ ระบบจะแสดงหน�าจอให�
สําหรับ Log in เข�าสู�ระบบ 

ให�สมาชิกบันทึก หมายเลขบัตรประชาชน  และ
รหัสผ�าน  เช�นเดียวกับการ Log in เข�าระบบ 
GPF Web Service ทางเวป 

 



 

3. กรณีจํารหัสผ�าน (Password) ไม�ได 

ระบบจะส�งรหัสยืนยัน (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพทMมือถือที่สมาชิกได�เคยลงทะเบียนไว� 

                  

1. บันทึกหมายเลขบัตร
ประชาชน แล�วแตะ “ลืม
รหัสผ�าน” 

3. กรอกรหัสยืนยัน (ตัวเลข 6 
หลัก) ที่ได�จาก SMS มือถือ 

4. กรอกรหัสใหม�เป?นตัวเลขทั้งหมด 
และมีความยาว 8 หลักที่ท�าน
ต�องการ ในช�องรหัสผ�านใหม� และ
ยืนยันรหัสผ�านใหม�อีกครั้ง 

5. แตะ “ยืนยัน” เพื่อเปลี่ยน
รหัสผ�าน 

2. แตะที่ “ขอรหัส OTP” 



 

4. เมนู ขอมูลส�วนตัวสมาชิก 

ระบบจะแสดงข�อมูลสมาชิก หากข�อมูลปVจจุบันไม�ถูกต�อง สามารถแก�ไขได�ที่ GPF Web Service หรือ
ติดต�อ Contact Center 1179   หากข�อมูลถูกต�อง สมาชิกควรกดปุ[ม “ยืนยันข�อมูล” 

 

  

แตะที่ข�อมูลส�วนตัว
สมาชิก 

2. แตะที่ยืนยันข�อมูล 

ตรวจสอบข�อมูล 

ส�วนบุคคล 

แตะที่ photo เพื่อเลือก
รูปภาพที่ต�องการ 



 

ถ้าสมาชิกมีข้อมลูเบอร์มือถือจะสามารถแก้ไขข้อมลู E-mail ได้                                           

ระบบจะสง่รหสัยืนยนั (OTP) ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์มือถือที/สมาชิกได้เคยลงทะเบยีนไว้ 

ขอมูลส�วนตัวสมาชิก (ต�อ) – แกไขขอมูล E-mail 

  

1. แตะที่ แก�ไข E-mail 

2. กรอกรหัสยืนยัน (ตัวเลข 6 
หลัก) ที่ได�จาก SMS มือถือ 

3. กรอก E-mail ใหม�ที่ท�าน
ต�องการ ในช�อง E-mail และ
ยืนยัน E-mail ใหม�อีกครั้ง 

4. แตะ “ยืนยัน” เพื่อเปลี่ยน 
E-mail 



 

ถ้าสมาชิกมีข้อมลู E-mail จะสามารถแก้ไขข้อมลูเบอร์มือถือได้                                           

ระบบจะสง่ลิงค์สาํหรับแก้ไขเบอร์มือถือ ไปยงั E-mail ของสมาชิก 

ขอมูลส�วนตัวสมาชิก (ต�อ) – แกไขขอมูลเบอรJมือถือ 

 

  

1. แตะที่ แก�ไขเบอรMมือถือ 

2. กรอกเบอรMมือถือใหม�ที่ท�าน
ต�องการ ในช�องเบอรMมือถือ 

3. กดปุ[ม บันทึกข�อมูล 



 

สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมลูคํานําหน้า ชื/อ-สกลุ และวนัเดือนปีเกิด 
หมายเหตุ กรณีแกไข ชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปMเกิด ระบบจะทําการปรับปรุงภายใน 5 วันทําการ 

ขอมูลส�วนตัวสมาชิก (ต�อ) – แกไขขอมูลส�วนบุคคล  

1. แตะที่ แก�ไขคลิก 

2.แตะเพื่อแก�ไขข�อมูล 

-แก�ไขคํานําหน�าชื่อ 

-แก�ไขชื่อสมาชิก 

-แก�ไขวันเดือนป̀เกิด 

-แก�ไขสกุลสมาชิก 

3.แตะเพื่อยืนยัน 



 

กรณีที/ข้อมลูที/อยูส่มาชิกไมถ่กูต้อง สามารถแก้ไขข้อมลูที/อยู่ได้ 

ขอมูลส�วนตัวสมาชิก (ต�อ) – แกไขขอมูลที่อยู�  

 

  

1. แตะที่ แก�ไขคลิก 2. กรอกข�อมูล 

3. ยืนยันแก�ไขข�อมูล 



 

5. เมนู ยอดเงินปPจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจะแสดงยอดเงิน ปVจจุบัน  และวันที่
ล�าสดุที่ระบบได�รับข�อมูล 

แตะเพื่อกลับสู�เมนู 

แตะ คําอธิบาย เพื่อดู
คําอธิบายกล�องเงิน 



 

เมนู ยอดเงินปPจจุบัน (ต�อ) – จํานวนเงนิแยกตามแผนการลงทุน 

  

แสดงรายละเอียดยอดเงินแยกตาม
แผนการลงทุนของสมาชิก 



 

เมนู ยอดเงินปPจจุบัน (ต�อ) – รายละเอียดยอดเงินนําส�งระหว�างปM 

แตะเพื่อดูรายการยอดเงิน
นําส�งระหว�างป̀ 

แสดงรายละเอียดยอดเงิน
นําส�งเงินแยกตามกล�องเงิน 

แตะเพื่อกลับเมนู 

ยอดเงินปVจจุบัน 



 

การขอใบแจ้งยอดเงิน ระบบจะทําการสง่ Email ไปตาม Email Address ที/แสดง 

**กรณีที/ข้อมลู Email ไม่ถกูต้องสมาชิกต้องทําการแก้ไข Email ก่อนทําการยืนยนั 

เมนู ยอดเงินปPจจุบัน (ต�อ) – ขอใบแจงยอดเงินในปMปPจจุบัน  

แตะเพื่อขอใบแจ�งยอดเงินในป̀ปVจจุบัน 
แตะเพื่อยืนยันการส�ง Email 

** กรณีเปลี่ยนหรือ Email ไม�
ถูกตอง กรุณาแตะ “แกไขคลิก” 
เพื่อแกไข Email 



 

6. เมนู เปลี่ยนแผนการลงทุน 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อเข�าเมนูเปลี่ยนแผนการลงทุน สามารถดู
ประวัติการเปลี่ยนแผนการลงทุนที่ผ�านมา  
แสดงแผนการลงทุนปVจจุบัน   

และสามารถเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได�ด�วย
ตนเอง 

แผนการลงทุนของสมาชิก
ในปVจจุบัน 

แตะ หากต�องการเปลี่ยน
แผนการลงทุน  

ระบบจะให�บันทึกรหัสผ�าน
อีกครั้ง 

ดูประวัติการเปลี่ยน
แผนการลงทุน 



 

เปลี่ยนแผนการลงทุน (ต�อ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตะ “ยืนยัน” หากท�านได�
เคยทําแบบประเมินความ
เสี่ยงแล�วงทุน 

หรือเลือกทําแบบ
ประเมินความเสี่ยง 

ตอบแบบประเมินเมื่อ
ครบถ�วนตามที่ระบบกําหนด 
ให�แตะ ”ส�งแบบสอบถาม” 



 

เลือกแผนการลงทุนตามความเหมาะสมของสมาชิก  

** หมายเหตุ  ข�อมูลทั้งหมดที่สมาชิกได�แจ�งให� กบข. ทราบมี
ความสําคัญและมีผลต�อระดับความเสี่ยงและสัดส�วนการลงทุน
ในหลักทรัพยMต�างๆ ของแผนการลงทุนที่ท�านเลือกและกบข. 
ดําเนินการให�ตามความประสงคMของสมาชิก ** 

เปลี่ยนแผนการลงทุน (ต�อ) 
  

แตะ “ยืนยัน” เพื่อยนืยัน
การเปลี่ยนแผนการลงทุน 

เลือกแผนการลงทุน 



 

กรณีเลอืกแผนสมดุลตามอายุ ต�องระบุอายุเกษียณของสมาชิก อ�านเงื่อนไข
และข�อตกลงหลังจากนั้นแตะที่ยืนยัน   

เปลี่ยนแผนการลงทุน (ต�อ)   

ระบุอายุเกษียณ 

แตะ “ยืนยัน” เพื่อยนืยัน
การเปลี่ยนแผนการลงทุน 

แตะ “ยืนยัน” เมื่อ
ยอมรับเงื่อนไข 



 

เปลี่ยนแผนการลงทุน (ต�อ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอสักครู� ระบบจะตอบรับกลับมาที่หน�าจอ พร�อมส�ง SMS แจ�งยืนยันไปยังโทรศัพทMมือถือที่สมาชิกได�
ลงทะเบียนไว�แล�ว 

แตะ ”ตกลง” 

และ เมนูเพื่อกลับ
เข�าสู�เมนูหลัก 



 

 

7. เมนู ตองการออมเพิ่ม 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข�าเมนูต�องการออมเพิ่ม สามารถดูประวัตกิาร
เปลี่ยนแปลงเปอรMเซนตMสะสมส�วนเพิ่มที่ผ�านมา  
แสดงอัตราสะสมส�วนเพิ่มในปVจจุบนั  

และสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงเปอรMเซนตMสะสมส�วน
เพิ่มได�ด�วยตนเอง 

 

ประวัติการเปลี่ยนแปลง 
% สะสมส�วนเพิ่ม 

% สะสมส�วนเพิ่ม ของ
สมาชิกในปVจจุบัน 

แตะ หากต�องการเปลี่ยน % สะสม
ส�วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) 

ระบบจะให�บันทึกรหัสผ�านอีกครั้ง 



 

 

ตองการออมเพิ่ม (ต�อ) 

 

 
  

เมื่อเลือกเปลี่ยน %สะสมส�วนเพิ่มที่ต�องการเรียบร�อย  รอสกัครู� ระบบจะตอบรับกลับมาที่หน�าจอ 
พร�อมส�ง SMS แจ�งยืนยันไปยังโทรศัพทMมือถือที่สมาชิกได�ลงทะเบียนไว�แล�ว 

 

เลือกอัตราออมเพิ่มที่ต�องการ 

แตะ ”ยืนยัน” 
เพื่อดําเนินการต�อ 

แตะ ”ยืนยัน” อีกครั้ง ระบบจะส�ง 
SMS แจ�งสมาชิก 



 

ระบบจะแสดงกิจกรรมสัญจร เมื่อแตะที่วันที่ที่มีสัญลกัษณM
วงกลม ระบบจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมของวันที่นั้น 

8. เมนู กิจกรรมสัญจร  

แตะที่วันที่เพื่อดู
รายละเอียดกิจกรรม 



 

9. เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ 

  คือ โปรแกรมสําหรับให�บริการสมาชิกเพื่อเปรียบเทียบและประมาณการรายได�ปVจจุบันจนถึงอายุเกษียณ 
ว�ามีความเพียงพอต�อการค�าใช�จ�ายยามเกษียณหรือไม� 

กรณีใช�งานครั้งแรก 

สมาชิกอ�านและทําความเข�าใจ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ์- 

ความรับผิดชอบ หลังจากนั้น 
แตะ “ยอมรับ” เพื่อเริ่มใช�งาน 

กรณีเคยใช�งานแล�ว 

แตะ “สมมติฐานเดิม” เพื่อใช�ค�าเดิมที่เคยกรอก 

แตะ “เปลี่ยนสมมติฐาน” เพื่อเริ่มกรอกข�อมูล
ทั้งหมดใหม�อีกครั้ง  



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 1 

  สมาชิกรอกข�อมูลประมาณการดังนี้ 1. ข�อมูลอายุเกษียณ 2. ข�อมูลอายุขัย 3. หนี้สิน ณ เกษียณ 4. รายจ�ายต�อ
เดือนหลังเกษียณ 5. เงินเฟkอเฉลี่ย หลังจากนั้นแตะที่ขั้นตอนถัดไป 

1. สมาชิกกรอกข�อมูลอายุ
ต�าง ๆ ตามความคาดการ 

2. แตะ ”ขั้นตอนถัดไป” 
เพื่อดําเนินการต�อ 

3. ระบบจะสรุปค�าใช�จ�าย
เฉลี่ยรายเดือน 
ให�สมาชิกทราบ 

4. แตะ ”ขั้นตอนถัดไป” 
เพื่อดําเนินการต�อ 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

  สมาชิกกรอกข�อมูลรายได� โดยแบ�งเปmน “เงิน กบข.” และ “เงินบํานาญรายเดือน” โดยแตะที่กรอบช�องว�าง 

5. แตะเพื่อกรอกข�อมูล 
“เงิน กบข.” 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

 

  

กรอกข�อมูลรายละเอียดเงิน กบข. ดังนี้ 1. เงินเดือนปVจจุบัน 2. อัตราเงินเดือนขึ้น (ระบุ บาทต�อป` หรือ % ต�อป` 
อย�างใดอย�างหนึ่ง ) 3. เงินเดือนตัน 4. อัตราออมเพิ่มกับ กบข. 5. ประมาณการผลตอบแทน กบข. 

6. กรอกข�อมูลสําคัญ 
ในกรอบสีส�ม 

7. แตะ “คํานวณ”  
เพื่อดําเนินการต�อ 

8. แตะ ”ขั้นตอนถัดไป” 
เพื่อดําเนินการต�อ 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

 

 

 

  

9. แตะเพื่อกรอกข�อมูล 
“เงินบํานาญรายเดือน” 

แตะที่กรอบช�องว�าง เพื่อกรอกข�อมูล “เงินบํานาญรายเดือน”  



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

  ระบบจะคํานวณเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุดท�าย จากข�อมูลที่สมาชิกกรอกข�างต�น 
** หากสมาชิกมีวันทวีคณูสามารถระบุเพิม่ได� โดย   

- หากมีวันทวีคูณ   สามารถกรอกข�อมูลได� เช�น มีวันทวีคณู 50 วัน ให�กรอกเลข 50 ที่ช�องวัน   
- หากมีวันหัก/วันตัด  ให�กรอกค�าลบ เช�น มีวนัหัก 1 เดือน ให�ใส� -1 ที่ช�องเดือน 

10. แตะเพื่อกรอกข�อมูล 
หากมีวันทวีคูณ  

หรือวันหัก/วันตัด 

10.1 กรอกข�อมูล ป̀/เดือน/วัน  
วันทวีคูณ 

10.2 แตะ “บันทึกข�อมูล”  
เพื่อคํานวณอายุราชการใหม�  

และดําเนินการต�อ 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

 

  

แตะที่คํานวณ เพื่อสรุปข�อมูล “เงินบํานาญรายเดือน”  

11. แตะ “คํานวณ”  
เพื่อดําเนินการต�อไป 

12. แตะ “ขั้นตอนถัดไป”  
เพื่อดําเนินการต�อไป 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 2 

 

  

ระบบสรุปข�อมูลส�วนที่ 2 ประมาณการรายได�สําหรับใช�หลังเกษียณ 

13. แตะ “ดูผลการประเมิน”  
เพื่อดําเนินการต�อ 

 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 3 

 

  

ระบบสรุปข�อมูล “ส�วนที่ 1 ประมาณการรายจ�ายหลังเกษียณ” และ “ส�วนที่ 2 ประมาณการรายได�
สําหรับใช�หลังเกษียณ”  

14. แตะ “คลิกเพื่อคํานวณประเมิน-ความพอเพียงหลัง
เกษียณ” เพื่อดําเนินการต�อ 

 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ 4 

 

  

ระบบประเมินผลเปรียบเทียบข�อมูล “ประมาณการรายจ�ายหลังเกษียณ” และ “ประมาณการรายได�สําหรับใช�-
หลังเกษียณ” เพื่อเปmนข�อมูลสําหรับสมาชิกใช�วางแผนบริหารเงินให�เพียงหลังเกษียณต�อไป 

15. แตะ “ศึกษาบริการ”  
เพื่ออ�านข�อเสนอแนะสําหรับการบริหารเงิน 

 



 

เมนู โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ (ต�อ) – ส�วนที่ (เพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเงิน กบข. ของท�าน “น�อยกว�า” หนี้สนิค�างชําระ สมาชิกสามารถ แตะที่ “ศึกษาบริการออมเพิ่ม เพื่อทวีค�าเงินออม” 
เพื่ออ�านคําแนะนําการออมเพิ่ม พร�อมทั้งสามารถทดลองเปลี่ยน % ออมเพิ่ม เพื่อประมาณการใหม�ได�     

*** หมายเหตุ การเปลี่ยนอัตรา % ออมเพิ่มในโปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังเกษียณ เปmนการระบุค�าเพื่อใช�
คํานวณเท�านั้น หากสมาชิกต�องการเปลี่ยนแปลงอัตรา % ออมเพิ่ม สามารถทํารายการได�ที่เมนู “ออมเพิ่ม” 

กรณี เงิน กบข. ของท�าน น�อยกว�า 
หนี้สินค�างชําระ 

แตะเพือ่ศึกษาบริการออมเพิม่ 

ระบุอัตรา % ออมเพิ่ม 1-12 %ต�อป̀  
แตะ “บันทึกอัตราออมเพิ่มเพื่อ

คํานวณประเมินใหม�” 



 

10. เมนู ลงทะเบียนและขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิกประจําปMผ�านทางอีเมล (e-Statement)        

                                                    

คือ โปรแกรมเพื่อให�สมาชิกได�รับความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ�งยอดเงินสมาชิกประจําป`
ทางอีเมลที่สมาชิกกําหนด  
o เมื่อสมาชิกใช�งานที่เมนูนี้ ระบบทําการตรวจสอบแล�วพบว�า “สมาชิกยังไม�เคยลงทะเบียน” 

 

(2) สมาชิกอ�านและทําความเข�าใจ 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ�ง

ยอดเงินสมาชิกประจําป̀ทางอีเมล หลังจากนั้น 
แตะ “ยอมรับ” เพื่อเริ่มใช�งาน 

(1) เมนู ลงทะเบียนขอรับใบแจ�งยอดทางอีเมล 
(e-Statement) 



 

เมนู ลงทะเบียนและขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิกประจําปMผ�านทางอีเมล (e-Statement) (ต�อ)  

 

                                         

o สมาชิกต�องทําการตรวจสอบข�อมูลอีเมล และเบอรMมือถือของท�าน เมื่ออีเมลและเบอรMมือถือถูกต�อง 

(3) เมื่อทําการตรวจสอบข�อมูล
อีเมล และเบอรMมือถือถูกต�องแล�ว  

แตะ “ยืนยันข�อมูล” 

(4) เมื่อแตะ “ตกลง” จะปAดหน�าต�างนี้ 
และระบบจะส�งอีเมลไปยังอีเมล

แอดเดรสที่สมาชิกแจ�งไว� 

(5) แล�วเมื่อตรวจสอบข�อมูลอีเมล 
และเบอรMมือถือพบว�า “ไม�ถูกต�อง” 

สามารถทําการแก�ไขโดย 
แตะ “แก�ไขข�อมูล” 



 

เมนู ลงทะเบียนและขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิกประจําปMผ�านทางอีเมล (e-Statement) (ต�อ) 

     

                

o เมื่อสมาชิกทําการตรวจสอบข�อมูลอีเมล และเบอรMมือถือ พบว�าข�อมูลไม�ถูกต�อง 

(6) แตะ “แก�ไขข�อมูล” 
เพื่อทําการแก�ไขอีเมล และ

เบอรMมือถือที่ถูกต�อง 

(7) แตะ “ตกลง” ระบบจะนําท�านไปยัง 
เมนูข�อมูลปVจจุบัน เพื่อแก�ไขข�อมูลอีเมลและ

เบอรMมือถือ 

(8) แก�ไขข�อมูลอีเมล  
และเบอรMมือถือ 



 

เมนู ลงทะเบียนและขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิกประจําปMผ�านทางอีเมล (e-Statement) (ต�อ) 

           

o เมื่อสมาชิกใช�งานที่เมนูนี้ ระบบทําการตรวจสอบแล�วพบว�า “สมาชิกเคยลงทะเบียนแล�ว” 
o  

(9) สมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว�แล�ว 
สามารถทําการแก�ไขข�อมูลอีเมล และเบอรMมือถือที่ถูกต�องได� 

เพื่อจะได�รับข�อมูลใบแจ�งยอดเงินสมาชิกประจําป̀ผ�านทางอีเมลที่ท�านกําหนด 
 



 

เมนู ลงทะเบียนและขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิกประจําปMผ�านทางอีเมล (e-Statement) (ต�อ) 

                   

o เมื่อสมาชิกต�องการ “ยกเลิก” การลงทะเบียนขอรับใบแจ�งยอดเงินสมาชิกประจําป̀ผ�านทางอีเมล 
o  

(10) แตะ “ยกเลิกการลงทะเบียน” 
เมื่อสมาชิกต�องการจะยกเลิกลงทะเบียนขอรับ
ใบแจ�งยอดเงินสมาชิกประจําป̀ผ�านทางอีเมล 

(11) แตะเพื่อ “ยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน” 

(12) ระบบทําการยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบ
แจ�งยอดทางอีเมล (e-Statement) เรียบร�อย 


