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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  ได้ออกประกาศฯ คกก. กบข. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
พ.ศ.2556  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก กบข. 
 
       ดังนั้น  กบข. จึงได้ท าการพัฒนาระบบ GPF Web Service  หรือระบบ MSS 
(Member Self Service)   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งความประสงคข์องสมาชิก 
ในการส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิมผ่านทาง Internet  
 พร้อมกันน้ัน กบข. ก็ได้พัฒนาระบบ MCS-WEB  เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบการแจ้งความประสงคส์่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก เพื่อท ารายการและยืนยัน
รายการให้กับสมาชิกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
โดยมีขั้นตอนการท างานคร่าว ๆ ดังนี ้
 สมาชิกจะท ารายการผ่านระบบ GPF Web Service 
 วันท าการแรกของเดือน กบข.ประมวลผลและแจ้งหน่วยงานผ่านระบบ MCS-WEB 
 หน่วยงานยืนยันรายการ ที่เมน1ู1 “สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” 
 หน่วยงานตรวจสอบ และน าส่งเงินตามความประสงคข์องสมาชิก 
 
   ส าหรับขั้นตอนการท างานโดยละเอียด  สามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้ 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

ขั้นตอนการน าส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก ผ่าน Internet และการยืนยันรายการ 

สมาชิกท ารายการออมเพิ่ม 
ผ่านระบบ GPF Web Service 

หน่วยงานยืนยันรายการ 
ผ่านระบบ MCS-WEB 

น าส่งเงินให ้กบข. 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ยืนยันรายการ 

ระบุสาเหต ุ
ที่ไม่สามารถท ารายการได้ 

เด
ือน

ปัจ
จุบั

น 
เด

ือน
ถัด

ไป
 

ยืนยัน 

ไม่ยืนยัน 

กบข. ประมวลผลแจ้งหน่วยงาน 
ผ่านระบบ MCS-WEB 

ณ วันท าการแรกของเดือนถัดไป 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

หรือหน่วยงานสามารถคลิกที่เมนู 11 สมาชิกส่งเงนิสะสมส่วนเพ่ิม  จากหนา้จอเมนูหลกัได้เช่นกัน 

เมื่อท าการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว  ระบบจะแจ้งให้หน่วยงานทราบว่ามี รายการสมาชิกส่งเงนิ
สะสมส่วนเพิม่ผ่านระบบ MSS   หน่วยงานสามารถคลกิปุ่ม  รายละเอียด  เพ่ือด าเนินการได้เลย 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

3333344444567      ร้อยโท    สมศกัดิ์         มีวินัย      8 

5555566666789      สิบเอก    สมชาตชิาย    รักดี       10 

11  สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม 

11 สมาชิกส่งเงินสะสมสว่นเพิ่ม 
             เมื่อคลิกมาท่ีเมนู  “สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม”   ระบบจะแสดงรายการสมาชิกที่ได้
ท ารายการส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิมเข้ามา ซึ่งรายการเหล่านี้จะต้องถูกยืนยันอีกครัง้จากหน่วยงาน 

     กรณี  ไม่ต้องการน าส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้กับสมาชิก  คลิกที่  “ไม่สามารถด าเนินการได้” 
             ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้หน่วยงานระบุเหตุผลในการยกเลิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม 
             จากนั้น กดปุ่ม  “ยืนยันยกเลิก”  รายการนี้ก็จะถูกยกเลิก และไม่ถูกประมวลผลท่ี กบข. 

สิบเอก  สมชาติชาย    รักดี 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก . . . 

หมายเหตุ : เมื่อรายการสะสมส่วนเพิ่มดังกล่าวน้ีถูก  “ยกเลิก”  แลว้   
               ระบบจะม ีMessage แจ้งใหส้มาชิกทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

3333344444567      ร้อยโท    สมศกัดิ์         มีวินัย      8 

3333344444567      ร้อยโท    สมศกั         มีวินัย      8 

11 สมาชิกส่งเงินสะสมสว่นเพิ่ม 

     กรณี  ต้องการน าส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิก  คลิกท่ี  “ยืนยัน” 
             ระบบจะท าการประมวลผล และแสดงขอ้ความให้ทราบ    จากนั้นคลิกปุ่ม  OK 
             รายการนี้ก็จะถกูส่งมาประมวลผลท่ี กบข.    

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบการท ารายการให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนการน าส่งเงินเข้ากองทุน 

หมายเหตุ : เมื่อรายการสะสมส่วนเพิ่มดังกล่าวน้ีถูก  “ยืนยัน”  แล้ว   
               ระบบจะม ีMessage แจ้งใหส้มาชิกทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

เมนูหลัก 

3333344444567  
ร้อยโท  

สมศกัดิ์  มีวินยั  

กรณี  ที่หน่วยงานต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงินสะสมส่วนเพ่ิม  หน่วยงานยังสามารถท า
รายการ ให้กับสมาชิกผ่านเมนู  “1.1.9 สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม”  ไดต้ามข้ันตอนเดิม  
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 



Page 7 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

คู่มือ-ส าหรับสมาชิก  

การท ารายการออมเพิ่ม 

(ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม) 

ผ่าน Internet 

 

GPF Web Service 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

www.gpf.or.th 
หน้าแรกของเวปไซด์ กบข. 

เมื่อคลิกที่เมนู  “GPF Web Service”   จะเข้าสู่หน้าจอ(ตามรูป) ให้ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อท ารายการ 

http://www.gpf.or.th/
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

เมื่อคลิกที่เมนู  “ออมเพิ่ม” จะปรากฏรายละเอียดของสมาชิก พร้อมประวัติการออมเพิ่ม(ถ้ามี) 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงเมนูต่าง ๆ 

หากสมาชิกต้องการท ารายการออมเพิ่ม คลิกที่  “เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วนเพ่ิม”  เพ่ือท ารายการ 

สมชาย  รักดี 

5555566666789 
สมชาย  รักดี 

somchai@testmail.com 

กรณีเข้าใช้งานในคร้ังแรก  ระบบจะให้ผู้ใช้ท าการลงทะเบียนก่อน จึงสามารถใช้งาน GPF Web Service ได ้
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

หน้าจอจะแสดงรายการเปอร์เซ็นต์ออมเพ่ิม  เพื่อให้สมาชิกเลือกท ารายการ 

ระบบจะแสดงหน้าจอตามนี ้

สมาชิกเลือกเปอร์เซ็นต์ออมเพิ่ม จากนั้นคลิกที่  “ยืนยันข้อมูล” 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 

คู่มือ ยืนยันรายการ “สมาชกิส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ในระบบ MCS-WEB 

หน้าจอจะแสดงรายการเปอร์เซ็นต์ออมเพ่ิม  ทีส่มาชิกไดท้ ารายการไว้ 

รายการออมเพิ่มดังกล่าวนี้จะไปปรากฏที่หน้าจอระบบ MCS-WEB 
ณ วันท าการแรกของเดือนถัดไป 

ทั้งนี้ รายการออมเพิ่มของสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ  
หน่วยงานตน้สังกัดได้ท ารายการยืนยันผ่านระบบ MCS-WEB แล้วเท่านั้น 

5555566666789 
สมชาย  รักดี 

หมายเหตุ  ระบบจะม ีMessage แจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  

somchai@testmail.com 



กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ  

อาคารเลขที่ 990    ถนนพระราม4 
แขวงสีลม    เขตบางรัก    กรุงเทพฯ    10500 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 270   โทรสาร 0-2636-0848 


