
“การ Login และการน าข้อมูลอัตราสะสมส่วนเพ่ิมของสมาชิกจากระบบ MCS-WEB ไปด าเนินการ”



ระบบรวบรวมข้อมูลการน าส่งเงินสมาชิก กบข. MCS-WEB

Login MCS-WEB

ลืมรหัสผ่าน / ขอรหัสผา่นใหม่

รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน

*

*

1

2

วิธีการ Login เข้าใชง้านระบบ MCS-WEB

1. กรอกรหัสผู้ใช*้ (เลขประจ าตัวประชาชนผู้ใช้งานระบบ)

2. กรอกรหัสผ่าน (หากไม่ทราบ กดปุ่ม ลืม / ขอรหัสผ่านใหม่)

* รหัสผู้ใช้งานคือหมายเลขประจ าตัวประชาชน ของเจ้าหน้าที่ ทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชกิ กบข. ซึงเปน็รายช่ือที่หน่วยงานตน้สังกัดแจง้ต่อ กบข. หาก
ข้อมูลไม่เปน็ปจัจุบัน โปรดแจ้งต่อ กบข. ตามแต่กรณดีังนี้

1. กรณี ต้องการเพ่ิมผู้ได้รบัมอบหมาย กรอกแบบ MCS-WEB 1 คลิก Download

2. กรณี ต้องการแกไ้ขข้อมูลเจ้าหน้าที่ กรอกแบบ MCS-WEB 2 คลิก Download

3. กรณี ต้องการยกเลกิเจ้าหน้าที่ กรอกแบบ MCS-WEB 3 คลิก Download

ถัดไป

https://www.gpf.or.th/thai2019/assets/pdf/form/MCS-WEB-01.pdf
https://www.gpf.or.th/thai2019/assets/pdf/form/MCS-WEB-02.pdf
https://www.gpf.or.th/thai2019/assets/pdf/form/MCS-WEB-03.pdf


วิธีการ ขอรหัสผา่นใหม่

1. กรอกรหัสผู้ใช้งาน 13 หลัก  (เลขประจ าตัวประชาชนผู้ใช้งานระบบ)

2. กรอกข้อมูลหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 10ตัว)

ขอรหัสผา่นใหม่

ด าเนนิการตอ่

รหัสผู้ใชง้าน 13 หลัก

ข้อมลูหลงับตัรประชาชน 12 หลัก

1

2

วิธีการ ขอรหสัผา่นใหม่

ถัดไป



วิธีการ ขอรหัสผา่นใหม่

1. กรอกรหัสผู้ใช้งาน 13 หลัก  (เลขประจ าตัวประชาชนผู้ใช้งานระบบ)

2. กรอกข้อมูลหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 10ตัว)

ขอรหัสผา่นใหม่

ด าเนนิการตอ่

รหัสผู้ใชง้าน 13 หลัก

ข้อมลูหลงับตัรประชาชน 12 หลัก

1

2

ขอรหัสผา่นใหม่

ด าเนนิการตอ่

อีเมล

มือถอื

3

4

วิธีการ ขอรหัสผา่นใหม่

3. กรอกอีเมล 

4. กรอกเบอร์มือถือ

ถัดไป



วิธีการ ขอรหัสผา่นใหม่

5. กรอกรหัส OTP 6 ตัว  ตามที่ได้รับทาง SMS

กรอก OTP

ด าเนนิการตอ่

5

รหัสอ้างองิ laXTR ยังไมไ่ดร้หัส ?  ส่งใหม่

กบข. ส่งรหัสอ้างอิง = laXTR
รหัสยืนยัน (OTP) = 926226
รหัสจะหมดอายุภายใน 15 นาที

SMS ที่ไดร้บัจาก กบข.

วิธีการ ขอรหัสผา่นใหม่

6. ตั้งรหัสผ่านใหม่ ตามเง่ือนไข
7. ยืนยันรหัสผ่านที่ตั้งอีกคร้ัง

ตั้งรหัสผา่นใหม่

ด าเนนิการตอ่

รหัสผ่านใหม่

ยืนยนัรหสัผ่านใหม่

6

7

หมายเหตุ
- รหัสผ่านเปน็ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ถัดไป



การน าส่งเงินออมเพ่ิม ให้กับสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์

ส าหรับหน่วยงาน จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า กรมบัญชีกลาง
และ MCS-WEB

ถัดไป



เมนูหลกั

1. การจัดท าขอ้มลูน าสง่เงนิ

2. การขอถอนเงนิคนื (กรณีส่งเงินเกิน)

3. การแจ้งข้อมลูเพ่ือตรวจสอบ และด าเนินการ

4. รายงานสรปุขอ้มลูสมาชิก และการน าส่งเงิน

5. หนังสือแจง้จาก กบข. และขา่วประชาสัมพันธ์

6. ประกาศฯ  ระเบยีบฯ  คู่มือฯ และ แบบฟอรม์ 

เมนูหลกั

MCS-WEB  (Menu MCS-WEB) เมื่อ คลิก เข้าสูร่ะบบ  จะพบกบัเมนูหลกั

เมื่อเข้าสู่ระบบ  จะพบกับเมนูหลัก  คลิก เมนู 3. การแจ้งข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและด าเนินการ

ถัดไป



3. การแจง้ขอ้มลูเพ่ือตรวจสอบ และด าเนนิการ

3.1 รายการ ไม่พบเงินน าส่งสมาชิก

3.2 รายการ ชื่อ-นามกุล สมาชิกท่ีไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข.

3.3 รายการ ค าน าหน้าสมาชิก ท่ีไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข.

3.4 รายการสะสมส่วนเพ่ิม

MCS-WEB  (3. การแจง้ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบ และด าเนินการ )

คลิก เมนู 3.4 รายการสะสมส่วนเพ่ิม

ถัดไป



o เดือนปีข้อมูล

o เลขประจ าตัวประชาชน

o ช่ือ-นามสกุล

o รหัสหน่วยงาน

o ช่ือหน่วยงาน

o การด าเนินการ

o รายการทั้งหมด

-- กรุณาระบุ --

ถึง

ค้นหา

รายงานข้อมูลสมาชกิที่แจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิม

รหัสหน่วยงาน (หน่วยประมวลผล) : 01010025007000 ชื่อหน่วยงาน (หน่วยประมวลผล) : ต ารวจภูธรจังหวัดอยุธยา

 เลือก รหัสหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล
อัตราเงิน

สะสมส่วนเพ่ิม
วัน-เดือน-ปี

ที่สมาชิกท ารายการ
เดือน-ปี ข้อมูล

การด าเนินการ
ของหน่วยงาน

สถานะการปรับ
อัตราสะสมส่วน

เพ่ิม
ผู้ท ารายการ

วันที่ท า
รายการ

Ref.No.

 01010025007000 ต ารวจภูธร 5555555555555 แดง  แดงดี 10% 15-02-2563   16.05.00

 01010025007000 ต ารวจภูธร 4444444444444 ขาว  ขาวใจดี 5% 05-12-2562    11.20.00

เลือก

Export / Print

1

2

เม่ือเข้าสู่  เมนู 3.4 รายการสะสมส่วนเพ่ิม  

ระบบแสดงรายการสะสมส่วนเพ่ิมท่ีสมาชิกท ารายการท้ังหมด และโปรดระบุสถานะรายการให้ครบถ้วน โดย

1. คลิกเลือกสมาชิกท่ีต้องการท ารายการ  

2. กดปุ่มเลือก

ระบบจะแสดงรายละเอียดสมาชิกท่ีเลือก 

MCS-WEB  (Menu 3.4  รายการสะสมส่วนเพ่ิม)

5

ถัดไป

-- กรุณาระบุ –

Approve

รอด าเนินการ

ด าเนินการให้ในเดือน (ระบุ เดือน-ปี)

ไม่สามารถด าเนินการได้ 



รายละเอียดข้อมูลสมาชิกท่ีแจ้งความประสงคส่์งเงินสะสมส่วนเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิม

เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล
อัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิม
ที่สมาชิกต้องการ

เดือน-ปี ข้อมูล การด าเนินการ

4444444444444 ขาว  ขาวใจดี 5% 12-2562

ต้องการบนัทกึขอ้มลู

OK Cancel

-- กรุณาระบุ --

-- กรุณาระบุ –

ด าเนินการให้ในเดือน (ระบุ เดือน-ปี)

ไม่สามารถด าเนินการได้ – สมาชิกยกเลิกรายการ

ไม่สามารถด าเนินการได้ – สมาชิกโอนย้ายออกแล้ว

ไม่สามารถด าเนินการได้ – สมาชิกพ้นสภาพแล้ว

ไม่สามารถด าเนินการได้ – สมาชิกหยุดน าส่งเงิน

ไม่สามารถด าเนินการได้ - สมาชิกไม่แจ้งหน่วยงานทราบ

ด าเนินการให้ในเดือน (ระบุ เดือน-ปี)

เม่ือเลือกสมาชิกแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดสมาชิกรายท่ีเลือกเพ่ือระบุการด าเนินการ โดย

3. เลือก ระบุการด าเนินการ  

4. กดปุ่ม  “OK”

จากน้ัน ด าเนินการต่อ ตามข้อ 1 – 4 ให้ครบทุกรายการ

5. Export หรือ พิมพ์รายงาน

6. น าส่งเงินให้กับสมาชิก ตามแต่กรณี

• ระบบจ่ายตรง บันทึกอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิมท่ีปรากฏตามรายการ ก่อนประมวลผลปิดงานประจ าเดือน

• ระบบ MCS-WEB จัดท าเป็นช้ินงานน าส่ง กบข. 

3

4

Export / Print

5

MCS-WEB  (Menu 3.4  รายการสะสมส่วนเพ่ิม)

ถัดไป



รายงานสมาชิกแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม หรือ เปลี่ยนแปลงเงนิสะสมส่วนเพ่ิม ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุน

ล าดับ รหัสหน่วยงาน
ชื่อ

หน่วยงาน
เลขประจ าตัว
ประชาชน

ค าน าหน้า
ชื่อ

ชื่อ-
นามสกุล

อัตราเงินสะสม
ส่วนเพ่ิมใน
ฐานข้อมูล

อัตราเงินสะสมส่วน
เพ่ิมที่สมาชิกท า

รายการ

วัน-เดือน-ปี
ที่สมาชิกท ารายการ

การด าเนินการ
ของหน่วยงาน

สถานะการปรับ
อัตราสะสมส่วน

เพ่ิม

ผู้ท า
รายการ

วันทีท า
รายการ

1 900000-20004-101

2 900000-20004-101

3 900000-20004-109

4 900000-20004-121

รหัสหน่วยประมวลผล : 010100-25007-000 ช่ือหน่วยประมวลผล : ต ารวจภูธรจังหวัดอยุธยา

คุณมณฑินี กาลวิโรจน์
ผู้อ านวยการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

วันที่ออกรายงาน :  dd-mm-yyyy hh-mm

กบข. รับรองความถูกต้องของข้อมูลการแสดงความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิมของสมาชิก

MCS-WEB  (ตัวอย่างรายงาน)

Export / Print

ถัดไป



MCS-WEB

สอบถามเพ่ิมเติม ฝ่ายทะเบียนสมาชกิด้านรับ กบข. โทร. 0-2636-1000 ต่อ 276 โทรสาร 0-2636-0848

อธิบายเพ่ิมเตมิ

• การ Login เข้าระบบ MCS-WEB

1. กรอกรหัสผู้ใช้ (เลขประจ าตัวประชาชน)

2. กรอกรหัสผ่าน

3. เข้าสู่ระบบ

• การขอรหสัผ่านใหม่ MCS-WEB

1. กรอกรหัสผู้ใช้ (เลขประจ าตัวประชาชน)

2. กรอกข้อมูลหลังบัตรประชาชน (ตัวอักษร 2 ตัว  ตัวเลข 10 ตัว)

3. กรอกอีเมล

4. กรอกเบอร์มือถือ  (ระบบจะส่ง OTP)

5. กรอกหมายเลข OTP ที่ได้รับทางมือถือ

6. ตั้งรหัสผ่านใหม่

7. ยืนยันรหัสผ่านที่ตั้ง

เสรจ็สิน้ และใชง้านระบบ MCS-WEB ได ้ 

อธิบายเพ่ิมเตมิ

• การท ารายการสะสมส่วนเพ่ิมใหก้บัสมาชกิที่แจง้ความประสงค์ผา่น Mobile

1. เข้าสู่ระบบ MCS-WEB

2. คลิกเมนู 3.การแจ้งข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ และด าเนินการ

3. คลิกเมนู 3.4 รายการสะสมส่วนเพ่ิม

4. ระบบแสดงรายการของสมาชิกในหน่วยงาน

5. เลือกสมาชิก เพ่ือท ารายการ

6. กรณียืนยันรายการ ให้ระบุ เดือน-ปี 

7. คลิกปุ่ม  OK

8. ด าเนินการต่อตามขอ้ 4-7 ให้ครบทุกรายการ

9. ออกรายงานเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน

10. น าส่งเงินให้กับสมาชิก ตามแต่กรณี

• ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน

• ในระบบ MCS-WEB

เสรจ็สิน้


