
 

 

   

 

 

 

 

 

 
การขอถอนคืนเงินจาก กบข. 
ในระบบ MCS-WEB 

 
 

 

 
 

 



 

คู�มือ การขอถอนคืนเงิน กบข. ในระบบ MCS-WEB 
P a g e  | 1 

 

 

 

 

กองทุนบําเหน็จบาํนาญข�าราชการ  ฝ�ายทะเบียนสมาชิกด�านรับ หมายเลขโทรศัพท" 0-2636-1000 ต*อ 272   โทรสาร 0-2636-0848 

 

 

Table of Content Page 
1 ทั่วไป ........................................................................................ 1 

2 การขอถอนคืนเงินจาก กบข. ผ�านระบบ MCS Web ............... 2 
2.1 การขอถอนคืนเงินจาก กบข. ............................................................. 2 
2.2 เมนู “12.1 บันทึกรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” ............................... 5 
2.3 เมนู “12.2 พิมพ9รายงานคําขอถอนคืนเงิน กบข.” .......................... 16 
2.4 เมนู “12.3 การตดิตามสถานะรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” .......... 22 



 

คู�มือ การขอถอนคืนเงิน กบข. ในระบบ MCS-WEB 
P a g e  | 1 

 

 

 

 

กองทุนบําเหน็จบาํนาญข�าราชการ  ฝ�ายทะเบียนสมาชิกด�านรับ หมายเลขโทรศัพท" 0-2636-1000 ต*อ 272   โทรสาร 0-2636-0848 

 

1 ท่ัวไป 
1. กบข. ได@ทําการพัฒนาเพ่ิมเมนูการขอถอนคืนเงิน กบข. ในระบบ MCS Web 

เพ่ือให@เปCนอีกหน่ึงช�องทางในการแจ@งความประสงค9ขอถอนคืนเงินของสมาชิก
ในส�วนท่ีนําส�งเกิน แทนการบันทึกข@อมูลลงบนแบบฟอร9ม กบข. 018/1 

2. การท่ีหน�วยงานทําการยืนยันรายการคําขอถอนเงินคืนจาก กบข. ผ�านระบบ 
MCS Web แทนการบันทึกข@อมูลลงบนแบบฟอร9ม กบข. 018/1 น้ัน ให@ถือว�า
รายการคําขอดังกล�าวได@รับการอนุมตัิจากผู@มอีํานาจของหน�วยงานแล@ว โดยไม�
จําเปCนต@องจัดทําเอกสารและให@ผู@มีอํานาจลงนามในเอกสาร และส�งให@ กบข. 
อีกคร้ัง  
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2 การขอถอนคืนเงินจาก กบข. ผ�านระบบ MCS Web 
2.1 การขอถอนคืนเงินจาก กบข. 
1. ทําการ Log in เข@าระบบ MCS Web ด@วยรหัสผู@ใช@และรหัสผ�านตามปกต ิ

 
- รูปท่ี 1  - หน@า Log in ระบบ MCS Web 

 

2. เมื่อ Log in เข@าระบบ MCS Web  แล@ว หน@า “ประวัติหน�วยงาน” จะแสดง
จํานวนรายการ “รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน”  กรณีท่ีมีรายการขอ
ถอนคืนเงิน กบข. ท่ียังไม�ได@ทําการยืนยันข@อมลู 

3. สําหรับเจ@าหน@าท่ีท่ีมสีทิธิรับผิดชอบดูแลมากกว�า 1 หน�วยงาน ให@ทําการเลือก
หน�วยงานท่ีต@องการก�อน ระบบจึงจะแสดงข@อมูล “รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอ
การยืนยัน”  ของหน�วยงานท่ีเลือก เฉพาะกรณีท่ีมีรายการขอถอนคืนเงิน กบข. 
ท่ียังไม�ได@ทําการยืนยันข@อมูล 
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- รูปท่ี 2  - หน@าจอประวัติหน�วยงาน 

 

4. หากมี “รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน” ในหน@าประวัติหน�วยงาน  
สามารถกดปุTม ““รายละเอียดรายละเอียด”” ท่ีอยู�ท@ายรายการ เพ่ือเข@าสู�หน@ารายละเอียดของ
“รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน” เพ่ือดําเนินการต�อในส�วนท่ีเก่ียวข@องได@  

5. หากต@องการเข@าสู�หน@าเมนูหลัก ให@กดปุTม  ““เข@าสู�ระบบเข@าสู�ระบบ”” ในหน@า “ประวัติ
หน�วยงาน” 

6. เมื่อเข@าสู�หน@าเมนูหลัก ให@เลือกเมนู “การขอถอนคืนเงินจาก กบข.”  เพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับการบันทึกรายการ การพิมพ9รายงาน และการติดตามสถานะ
รายการ ของการขอถอนคืนเงินจาก กบข.  ซ่ึงประกอบด@วยเมนูย�อย ดังน้ี 

6.1. เมนู “12.1 บันทึกรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 
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6.2. เมนู “12.2 พิมพ9รายงานคําขอถอนคืนเงิน กบข.” 

6.3. เมนู “12.3 การตดิตามสถานะรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 

 

 
- รูปท่ี 3  - ตัวอย�างหน@าจอแสดงเมนูหลัก 
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2.2 เมนู “12.1 บันทึกรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 
1. เมื่อกดเข@า เมนู “บันทึกรายการขอถอนคืนเงินจาก กบข.”   

1.1 กรณีท่ีไม�เคยบันทึกรายการขอถอนเคืนเงิน กบข. เข@าระบบ หรือไม�มี
รายการขอถอนเคืนเงิน กบข. รอการยืนยัน  หน@าจอจะแสดงค�าว�าง 

 
- รูปท่ี 4  - ตัวอย�างหน@าจอเมนู “บันทึกรายการขอถอนคืนเงินจาก กบข.”   

 

1.2 กรณีท่ีมีการบันทึกรายการขอถอนคืนเงิน กบข. แต�ยังไม�ได@ทําการยืนยัน
รายการ   หน@าจอจะแสดงรายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน  

 
- รูปท่ี 5  - ตัวอย�างหน@าจอเมนู “บันทึกรายการขอถอนคืนเงินจาก กบข.” ท่ีมีรายการรอการยืนยัน 
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2. เมื่อต@องการเลือกสมาชิกเพ่ือมาจัดทํารายละเอียดการขอถอนคืนเงิน กบข. ให@
กดปุTม ““บันทึกรายละเอียดการขอถอนคืนเงินบันทึกรายละเอียดการขอถอนคืนเงิน” ” จากหน@าจอเมนู “บันทึก
รายการขอถอนคืนเงินจาก กบข.”  ระบบจะแสดงหน@าจอให@บันทึกข@อมูล 

 
- รูปท่ี 6  - หน@าจอบันทึกรายละเอียดการขอถอนคืนเงิน 

 

2.1 ทําการบันทึกข@อมูลให@ถูกต@องครบถ@วนตามท่ีระบบกําหนด เพ่ือค@นหาข@อมูล
ท่ีต@องการถอนคืนเงิน 

2.1.1 บันทึกเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกท่ีต@องการทํารายการถอน
คืนเงิน 

2.1.2 เลือกเดือนและปVท่ีมีการนําส�งเงินเกินท่ีต@องการขอถอนคืนเงิน 

2.1.3 กรณีท่ีต@องการถอนเงินคืนของสมาชิกคนเดียวกันมากกว�า 1 เดือน 
ให@เลือก “ไม�ระบุ”  ในช�องเดือน และเลือกปVท่ีต@องการ  ระบบจะ
แสดงรายการนําส�งเงินท้ังหมดของปVท่ีเลือก เพ่ือให@เลือกรายการ
สําหรับบันทึกขอถอนคืนเงิน 

2.2 เมื่อกด ““ค@นหาค@นหา”” ระบบจะค@นหาข@อมูลของสมาชิกตามท่ีระบุไว@  
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2.2.1 กรณีท่ีไม�พบข@อมูล ระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@ทราบ และ
เจ@าหน@าท่ีสามารถติดต�อสอบถามข@อมูลเพ่ิมเตมิได@ตามช�องทางท่ี
ระบบได@ระบุไว@ 

2.2.2 กรณีท่ีพบข@อมูลเพียง 1 รายการระบบจะนําไปแสดงไว@ท่ีหน@าจอการ
บันทึกรายละเอียด 

2.2.3 กรณีท่ีพบข@อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุมากกว�า 1 รายการ  ระบบจะ
แสดงรายการท้ังหมด เพ่ือให@เลือกรายการท่ีต@องการขอถอนคืนเงิน 

 
- รูปท่ี 7  - ตัวอย�างหน@าจอแสดงรายการท่ีค@นหาท่ีมีข@อมูลมากกว�า 1 รายการ 

 

2.2.4 เลือกรายการท่ีต@องการขอถอนคืนเงิน  โดย Click เลือก ท่ีช�องกลุ�ม 
“1” เมื่อต@องการเลือกทุกรายการ หรือ Click เลือกท่ีช�องกลุ�ม “2” 
เมื่อต@องการเลือกรายการต�าง ๆ ตามท่ีต@องการ 

2.2.5 ข@อมูลการนําส�งเงินท่ีเลือกแล@ว เมื่อกด ““ตกลงตกลง”” ระบบจะนําไปแสดง
ไว@ในหน@าบันทึกรายละเอียด  

2.2.6 กด ““ยกเลิกยกเลิก” ” เมื่อต@องการค@นหาข@อมูลใหม� 
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2.3 เลือกรายการท่ีต@องการขอถอนเงินคืน ทีละ 1 รายการ เพ่ือทําการบันทึก
รายละเอียดการถอนคืน  หน�วยงานจําเปCนต@องเลอืกเดอืนท่ีจะขอถอนคืน
เงินให@ถูกต@อง     

 
- รูปท่ี 8  - ตัวอย�างหน@าจอบันทึกรายละเอียดการขอถอนคืนเงิน 

 

2.3.1 เมื่อเลือกรายการท่ีต@องการขอถอนคืนเงินแล@ว ให@เลือกสาเหตุการขอ
ถอนคืนเงินเพียง 1 สาเหตุ ดังน้ี 

สาเหตุการขอถอนคืนเงิน เน่ืองจาก 

2.3.1.1 ระบุฐานเงินนําส�งไม�ถูกต@อง ในการนําส�งเงินมีการระบุฐาน
เงินเดือนไม�ถูกต@อง 

2.3.1.2 นําส�งเงินซํ้าซ@อน มีการนําส�งเงินประจําเดือนซํ้าซ@อน 

2.3.1.3 นําส�งเงินเกินวันพ@นสมาชิก
ภาพ 

มีการนําส�งเงินเกินวันพ@นสมาชิก
ภาพ ในเดือนท่ีพ@นสมาชิกภาพ 

2.3.1.4 นําส�งเงินเกินวันท่ีโอนย@าย มีการนําส�งเงินเกินวันท่ีโอนย@าย ใน
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สาเหตุการขอถอนคืนเงิน เน่ืองจาก 
หน�วยงาน เดือนท่ีมีการโอนย@าย 

2.3.1.5 นําส�งเงินเกินวันท่ีลา / ขาด
งาน 

มีการนําส�งเงินเกินวันท่ีลา หรือขาด
งาน 

2.3.1.6 ลาออก /ปลดออก/ใล�ออก มีการนําส�งเงินเกินวันท่ี ลาออก/
ปลดออก หรือไล�ออก ในเดือนท่ี
ลาออก/ปลดออก หรือไล�ออก 

2.3.1.7 เสียชีวิต มีการนําส�งเงินเกินวันท่ีเสียชีวิต ใน
เดือนท่ีเสียชีวิต 

2.3.1.8 ไม�ได@รับเงินเดือน ไม�ได@รับเงินเดือนท้ังเดอืน 

2.3.1.9 ตกเบิกเกิน มีการนําส�งเงินตกเบิกเกินบางส�วน  

2.3.1.10 บันทึก %  สะสมส�วนเพ่ิมไม�
ถูกต@อง 

มีการนําส�งเงินเฉพาะเงินสะสมส�วน
เพ่ิมไม�ถูกต@องจากการระบุ % เงิน
สะสมส�วนเพ่ิม 

2.3.1.11  ไม�เปCนสมาชิก กบข. ไม�เปCนสมาชิก กบข. 

2.3.1.12 ถอนคืนเต็มเดือน กรณี
เสียชีวิต/พ@นสภาพ/ส�งเงินเกิน   

มีการนําส�งเงินเกินท้ังเดือน กรณี
เสียชีวิต/พ@นสภาพ/และส�งเงินเกิน  
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- รูปท่ี 9  - ตัวอย�างหน@าจอบันทึกรายละเอียด-เลือกสาเหตุ   
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2.3.2 เมื่อเลือกสาเหตุการขอถอนคืนเงินแล@ว ให@บันทึกข@อมูล ถูกต@อง 
ครบถ@วน ตามท่ีระบบกําหนด และให@กดปุTม ““คํานวณคํานวณ”” 

 
- รูปท่ี 10  - ตัวอย�างหน@าจอบันทึกข@อมูลขอถอนคืนท่ีระบบกําหนด 
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2.3.3 ระบบจะทําการตรวจสอบข@อมูลและทําการคํานวณเงินท่ีขอถอนคืน 

 
- รูปท่ี 11  - ตัวอย�างหน@าจอแสดงรายการขอถอนคืนท่ีระบบคํานวณให@ 

 

22..33..44  กรณีท่ีเงินคงเหลือในกรณีท่ีเงินคงเหลือในบัญชีบัญชีน@อน@อยกว�าจํานวนเงินท่ีขอถอนคืน ยกว�าจํานวนเงินท่ีขอถอนคืน   จะไม�จะไม�
สามารถทําการถอนคืนได@ สามารถทําการถอนคืนได@ ระบบจะระบบจะแสดงข@อความแสดงข@อความแจ@งให@ทราบ แจ@งให@ทราบ 
เพ่ือให@ทําการแก@ไขข@อมูลการขอถอนคืน หรือสอบถามรายละเอียดกับ เพ่ือให@ทําการแก@ไขข@อมูลการขอถอนคืน หรือสอบถามรายละเอียดกับ 
กบขกบข. .   

2.4 เมื่อทําการตรวจสอบข@อมูลถูกต@องแล@วให@กด ““บันทึกบันทึก””  และข@อมูลท่ีถูก
บันทึกแล@วจะไปปรากฎใน “รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน” ท่ี
หน@าจอเมนู “บันทึกรายการขอถอนคืนเงิน กบข.”  เพ่ือรอการยืนยันข@อมูล 
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2.5 รายการนําส�งเงินท่ีได@ทําการบันทึกขอคืนเงินเรียบร@อยแล@ว ข@อมูลจะหายไป
จากหน@าจอการบันทึกรายละเอียด 

2.6 ให@เลือกรายการนําส�งเงินท่ีเหลือ เพ่ือบันทึกการขอคืนเงินต�อไปได@จนกว�า
จะหมดรายการ หรือ ยกเลิกการบันทึกรายการ 

2.7 กดปุTม ““ยกเลิกยกเลิก” ” เมือ่ต@องการยกเลิกข@อมลูท่ีระบุไว@ 

2.8 กดปุTม ““กลับสู�เมนูก�อนหน@ากลับสู�เมนูก�อนหน@า””  เมือ่ต@องการกลับไปยังหน@าจอเมนู “บันทึก
รายการขอถอนคืนเงิน กบข.”  

3. “รายการขอถอนคืนเงินท่ีรอการยืนยัน” ในหน@าจอเมนู “บันทึกรายการขอถอน
คืนเงินจาก กบข.” 

3.1 หน@าจอน้ีจะแสดงรายการขอถอนคืนเงินท่ีเจ@าหน@าท่ีได@ทําการบันทึก
รายละเอียดไว@แล@ว เพ่ือให@เจ@าหน@าท่ีสามารถเลอืก เพ่ือทําการแก@ไข  
ยกเลิก หรือทําการยืนยันรายการ  

 
- รูปท่ี 12  - ตัวอย�างหน@าจอเมนู “บันทึกรายการขอถอนคืนเงินจาก กบข.” 

 

3.2 เจ@าหน@าท่ีสามารถเลือกรายการตามท่ีต@องการ หรือเลือกท้ังหมดเพ่ือทําการ 
““ลบรายการลบรายการ”” หรือ ““ยืนยันยืนยันรายการรายการ”” 
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3.3 กรณีต@องการยืนยันรายการท่ีบันทึก ให@กดปุTม ““ยืนยันรายการยืนยันรายการ”” 

3.3.1 ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต@องของข@อมูลท่ีทําการยืนยันว�า
เปCนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดหรือไม�  

3.3.2 กรณีท่ีไม�เปCนไปตามเง่ือนไขระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@เจ@าหน@าท่ี
รับทราบและทําการแก@ไขตามเหตุท่ีระบบแจ@ง 

3.3.3 กรณีท่ีถูกต@องตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ข@อมูลจะถูกบันทึกในฐานข@อมูล
และรอดําเนินการต�อในข้ันตอนต�อไป 

3.3.4 รายการท่ีทําการยืนยันข@อมูลและบันทึกเข@าระบบแล@ว  ไม�สามารถทํา
การแก@ไข  หรือยกเลิก  

3.3.5 หากยังไม�ได@ทําการยืนยันข@อมูล รายการดังกล�าวจะยังไม�ถูกส�งมายัง 
กบข. เพ่ือดําเนินการถอนคืนเงิน 

3.4 กรณีเลือก ““ลบลบรายการรายการ””  ระบบจะแสดงข@อความเตือนและให@เจ@าหน@าท่ี
แสดงความจํานง ว�า ยืนยันท่ีจะลบรายการ หรือ ยกเลิกการลบรายการ 

3.4.1 กด ““ตกลงตกลง” ” เมือ่ต@องการลบรายการ  ระบบจะทําการลบรายการท่ี
เลือก และไม�สามารถเรียกรายการกลับคืนมาในภายหลัง  

3.4.2 กด ““ยกเลิกยกเลิก”” เมือ่ต@องการยกเลิกการลบรายการท่ีเลือก  รายการท่ี
เลือกจะกลับสู�สถานะปกติ ระบบจะไม�ทําการลบรายการ 

3.5 กรณีท่ีต@องการทําการแก@ไข  ให@กดปุTม ““แก@ไขแก@ไข”” ท@ายรายการ และ ระบบจะ
แสดงรายละเอียดข@อมลูในหน@าจอ เมนู “บันทึกรายละเอียดการขอถอนคืน
เงินจาก กบข.” 

3.5.1 เจ@าหน@าท่ีสามารถบันทึกรายละเอียดใหม�และทําการบันทึกรายการ
ขอถอนคืน เช�นเดียวกับข้ันตอนการบันทึกรายละเอียดการขอถอนคืน
เงิน กบข. 
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2.3 เมนู “12.2 พิมพ9รายงานคําขอถอนคนืเงนิ กบข.” 

 
- รูปท่ี 13  - หน@าจอเมนู “พิมพ9รายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 

 

1. เจ@าหน@าท่ีสามารถเลือกพิมพ9รายงานตามประเภทรายงานท่ีกําหนดไว@ ดังน้ี 

1.1 “รายละเอียดการขอถอนคืนเงิน”  แสดงรายละเอียดข@อมูลท่ีบันทึกรายการ
ขอถอนคืนเงินและผ�านการยืนยันข@อมูลแล@ว ข@อมูลท่ีแสดง คือ 

1.1.1 เลขท่ีช้ินงาน 

1.1.2 เลขท่ี DMS  

1.1.3 รหัสหน�วยงาน /ช่ือหน�วยงาน 

1.1.4 เลขประจําตัวประชาชน 

1.1.5 ช่ือ-สกุล 

1.1.6 เดือน / ปV ท่ีขอถอนเงินคืน 

1.1.7 %สะสมส�วนเพ่ิมท่ีถูก 
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1.1.8 จํานวนเงินท่ีขอถอนคืนในแต�ละกล�องเงิน , จํานวนเงินรวม 

1.1.9 สาเหตุท่ีการขอถอนเงินคืน 

1.1.10 สถานะดําเนินการ 

1.1.11 ผู@ทํารายการ 

1.2 “รายละเอียดการจ�ายคืนเงิน (หน�วยงาน)”  แสดงรายละเอียดการขอถอน
คืนเงินตามเลขท่ีช้ินงานของแต�ละหน�วยงานท่ีผ�านการยืนยันข@อมูลแล@ว  
ข@อมูลท่ีแสดง คือ 

1.2.1 เลขท่ี DMS 

1.2.2 เลขท่ีช้ินงาน 

1.2.3 รหัสหน�วยงาน / ช่ือหน�วยงาน 

1.2.4 ช่ือบัญชี / เลขท่ีบัญชีธนาคารหน�วยงาน 

1.2.5 วันท่ีจ�ายคืนเงิน (โอน) 

1.2.6 เลขท่ีเช็ค 

1.2.7 วันท่ีท่ีระบุในเช็ค  

1.2.8 สถานะการดําเนินการ  

1.2.9 รวมจํานวนเงินท่ีขอถอนคืน 

1.2.10 รวมจํานวนเงินท่ีสามารถจ�ายได@ 

1.2.11 รวมจํานวนเงินท่ีไม�สามารถจ�ายได@ 

1.3  “รายละเอียดการจ�ายคืนเงิน (รายสมาชิก)” แสดงรายละเอียดการขอถอน
คืนเงินเปCนรายสมาชิกท่ีผ�านการยืนยันข@อมูลแล@ว ข@อมลูท่ีแสดง คือ 

1.3.1 รหัสหน�วยงาน /ช่ือหน�วยงาน 

1.3.2 เลขประจําตัวประชาชน / ช่ือ-สกุล สมาชิก 

1.3.3 เลขท่ี DMS 

1.3.4 เลขท่ีช้ินงาน  



 

คู�มือ การขอถอนคืนเงิน กบข. ในระบบ MCS-WEB 
P a g e  | 18 

 

 

 

 

กองทุนบําเหน็จบาํนาญข�าราชการ  ฝ�ายทะเบียนสมาชิกด�านรับ หมายเลขโทรศัพท" 0-2636-1000 ต*อ 272   โทรสาร 0-2636-0848 

 

1.3.5 เดือน / ปV ท่ีขอถอนเงินคืน 

1.3.6 จํานวนเงินท่ีจ�ายได@แต�ละกล�องเงิน , จํานวนเงินรวม 

1.3.7 จํานวนเงินท่ีจ�ายไม�ได@แต�ละกล�องเงิน , จํานวนเงินรวม 

1.3.8 สาเหตุท่ีการขอถอนเงินคืน 

1.3.9 สาเหตุทีไม�สามารถจ�ายคืนได@ 

1.3.10 สถานะดําเนินการ 

1.3.11 วันท่ีจ�ายเงินคืน (กรณีโอนเงิน) 

1.3.12 วันท่ีท่ีระบุในเช็ค (กรณีจ�ายเช็ค) 

1.3.13 ผู@ทํารายการ 

1.4 “รายการรอการยืนยัน”  แสดงรายละเอียดการขอถอนคืนเงินท่ียังไม�ผ�าน
การยืนยันข@อมูล ข@อมลูท่ีแสดง คือ 

1.4.1 วดป / ท่ีสร@างรายการ 

1.4.2 เลขประจําตัวประชาชน / ช่ือ-สกุล สมาชิก 

1.4.3 วัน/เดือน/ปV ท่ีนําส�งเกิน 

1.4.4 % สะสมส�วนเพ่ิมท่ีถูก 

1.4.5 จํานวนเงิน เงินสะสม / เงินสมทบ / เงินชดเชย / 
เงินสะสมส�วนเพ่ิม / รวมท้ังหมด 

1.4.6 สาเหต ุ
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- รูปท่ี 14  - ตัวอย�างหน@าจอแสดงประเภทรายงาน 

 

2. เมื่อเลือกประเภทรายงานท่ีต@องการพิมพ9แล@ว ให@เลอืกหัวข@อท่ีต@องการ เพ่ือ
บันทึกข@อมูลท่ีต@องการพิมพ9รายงาน 

3.  เมื่อบันทึกข@อมูลถูกต@องตามท่ีต@องการแล@ว ให@กดปุTม ““พิมพ9รายงานพิมพ9รายงาน” ” ระบบจะ
ทําการประมวลผลข@อมูลท่ีต@องการพิมพ9รายงานตามท่ีได@ระบุไว@ 

3.1 กรณีท่ีไม�พบข@อมูลตามท่ีระบุไว@ ระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@ทราบ 
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3.2 หากบันทึข@อมูลไม�สอดคล@อง หรือไม�ถูกต@อง หรือไม�ครบถ@วนระบบจะแสดง
ข@อความแจ@งให@ทราบ 

 
 

3.3 ระบบจะแสดงข@อมลูบนหน@าจอ เมื่อพบข@อมลูตามท่ีระบุไว@ 

 
- รูปท่ี 15  - ตัวอย�างรายงาน   
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4. กดปุTม ““กลับกลับ”” เพ่ือกลับสู�หน@ากลับสู�หน@าจอเมนู “พิมพ9รายงานคําขอถอนคืน
เงิน กบข.” 

5. จากหน@ารายงาน เจ@าหน@าท่ีสามารถเลือก Print หรือ Save File ได@จากแถบ
เคร่ืองมือ 

 
5.1 กรณีท่ีต@องการพิมพ9ออกทางเคร่ืองพิมพ9 ให@กดปุTม   ท่ีแถบเมนู   

5.2 กรณีท่ีไม�เคยพิมพ9รายงานมาก�อนระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@ลงไดร9เวอร9  
โดยจะมีข@อความถาม และให@กดปุTม ““IInnssttaallll  ““ 

 
 

5.3 กรณีท่ีต@องการ Save File กดปุTม   และสามารถเลอืกได@ว�าจะ Save 
เปCน Excel หรือ PDF หรือ Word  
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2.4 เมนู “12.3 การติดตามสถานะรายการขอถอนคนืเงนิ กบข.” 

 
- รูปท่ี 16  - หน@าจอเมนู “การติดตามสถานะรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 

 

1. การติดตามสถานะรายการ สามารถดูได@เปCนรายสมาชิก  หรือเปCนภาพรวม 
ตามช้ินงาน หรือวันท่ียืนยันรายการ 

2. กรณีท่ีต@องการตดิตามสถานะเฉพาะสมาชิก  

2.1 ให@เลือกระบุข@อมลูข@อใดข@อหน่ึงในส�วนท่ี “1”   

2.2 ระบุข@อมูลข@อใดข@อหน่ึงในส�วนท่ี “2” ถ@าไม�ระบุข@อมลูในส�วนน้ี  ถือว�า
ต@องการดสูถานะของสมาชิกดังกล�าวทุกรายการท่ีมีในฐานข@อมลู 

3. กรณีท่ีต@องการตดิตามสถานะภาพรวม 

3.1 เลือกสถานะงาน 

3.2 ระบุข@อมูลข@อใดข@อหน่ึงในส�วนท่ี “2” 



 

คู�มือ การขอถอนคืนเงิน กบข. ในระบบ MCS-WEB 
P a g e  | 23 

 

 

 

 

กองทุนบําเหน็จบาํนาญข�าราชการ  ฝ�ายทะเบียนสมาชิกด�านรับ หมายเลขโทรศัพท" 0-2636-1000 ต*อ 272   โทรสาร 0-2636-0848 

 

 
- รูปท่ี 17  - หน@าจอเมนู “การติดตามสถานะรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 

 

4. หากไม�ได@ระบุข@อมูลในการค@นหา ระบบจะไม�สามารถดําเนินการให@ และระบบ
จะแสดงข@อความแจ@งให@ทราบ 

5. กดปุTม ““กลับสู�เมนูก�อนหน@ากลับสู�เมนูก�อนหน@า”” เมื่อต@องการกลับไปหน@าเมนูหลัก 

6. เมื่อบันทึกข@อมลูตามท่ีต@องการแล@วให@กดปุTม ““ค@นหาค@นหา””  ระบบจะทําการค@นหา
รายการตามข@อมลูท่ีระบุไว@  

6.1 กรณีท่ีไม�พบข@อมูล ระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@ทราบ 

6.2 กรณีท่ีมีข@อมลูตามท่ีระบุ ระบบจะแสดงรายการ  
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- รูปท่ี 18  - ตัวอย�างข@อมูลสถานะรายการทุกสถานะตามช�วงเวลาท่ีกําหนด   

 

7. จากหน@าจอติดตามท่ีแสดงข@อมูลตามท่ีค@นหาน้ัน   

7.1 สามารถทําการ Export ข@อมูลออกไปเปCน Excel File ได@ โดยการกดปุTม 
““EExxppoorrtt  FFiillee”” 

7.2 กดปุTม ““ดูรายละเอียดดูรายละเอียด”” หน@ารายการท่ีต@องการดูรายละเอียดต�าง ๆ ซ่ึง
ประกอบด@วย 

7.2.1 สถานะงานปnจจุบันของรายการน้ันๆ 

7.2.2 เลขท่ีช้ินงาน 

7.2.3 วันเดือนปVยืนยันรายการ 

7.2.4 วันเดือนปVโอนเงิน (กรณีท่ีทํารายการสําเร็จแล@ว) 

7.2.5 รายละเอียดสมาชิก  

7.2.6 วันเดือนปVท่ีนําส�งเงินเกิน 

7.2.7 สาเหตุท่ีขอถอนคืนเงิน 

7.2.8 จํานวนเงินแยกออกเปCนกล�องเงิน และยอดรวมกล�องเงิน 
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7.2.9 สาเหตุท่ียกเลิกหรือจ�ายคืนไม�ได@ (กรณีท่ีไม�สามารถจ�ายเงินได@) 

 
- รูปท่ี 19  - ตัวอย�างรายละเอียดสถานะรายการฯ   

 

8. จากหน@ารายละเอียดสถานะรายการฯ   

8.1 กดปุTม ““กลับสู�เมนูก�อนหน@ากลับสู�เมนูก�อนหน@า””  เมื่อต@องการกลับไปยังหน@าจอเมนู “การ
ติดตามสถานะรายการขอถอนคืนเงิน กบข.” 

8.2 กดปุTม ““พิมพ9รายงานพิมพ9รายงาน”” เมื่อต@องการพิมพ9รายงานรายละเอียดสถานะ
รายการฯ 

 
- รูปท่ี 20  - ตัวอย�างหน@ารายงานรายละเอียดสถานะรายการฯ 

9. จากหน@ารายงานรายละเอียดสถานะรายการฯ 

9.1 กดปุTม ““กลับกลับ”” เพ่ือกลบัสู�หน@ากลับสู�หน@ารายละเอียดสถานะรายการฯ 
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9.2 จากหน@ารายงาน เจ@าหน@าท่ีสามารถเลือก Print หรือ Save File ได@จาก
แถบเคร่ืองมือ 

 
 

9.3 กรณีท่ีต@องการพิมพ9ออกทางเคร่ืองพิมพ9 ให@กดปุTม   ท่ีแถบเมนู  หากไม�
เคยพิมพ9รายงานมาก�อนระบบจะแสดงข@อความแจ@งให@ลงไดร9เวอร9  โดยจะ
มีข@อความถาม และให@กดปุTม ““IInnssttaallll”” 

9.4 กรณีท่ีต@องการ Save File กดปุTม   และสามารถเลอืกได@ว�าจะ Save 
เปCน Excel หรือ PDF หรือ Word  

 
 
 

 
 
 
 
 

 


