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##  แจงเพื่อปฏิบัติ แจงเพื่อปฏิบัติ .. .. การเงิน การเงิน //หนวยเบิกจายหนวยเบิกจายยอยยอย//หนวยประมวลผลยอยหนวยประมวลผลยอย      

ใหหนวยเบิกจายยอย หรือ หนวยประมวลผลยอย  เรงตรวจสอบความถูกตอง เพื่อความพรอมในการเบิกจาย
ตรงในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา   กอนดําเนินการทําคูขนาน  เรงตรวจสอบขอมูลสมาชิกกบข.และบัญชี
เงินฝาก ใหถูกตอง ใหดําเนินการ ดังนี้   

    วิธีการตรวจสอบ บัญชีเงินฝากธนาคารวิธีการตรวจสอบ บญัชีเงินฝากธนาคาร  และ ขอมูลการเปนสมาชิกกบขและ ขอมูลการเปนสมาชิกกบข.. และ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน และ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน  
  

  วิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคาร  และและ  การแกไขบัญชีการแกไขบัญชีเงินฝากเงินฝาก  
เราสามารถนําขอมูลออกเพื่อไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่มอียูในระบบได   โดยเขา ระบบการจายเงนิเดือนและคาจาง
ประจํา เมนูการนําขอมูลออก -> ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ  

 
   

 

และเราสามารถนําขอมูลเขาโปรแกรม Microsoft excel เขาตรวจสอบได วิธีตามคูมือ การใชงาน text file ผาน 
Microsoft Excel  http://epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf 

 
 
และ เมื่อตรวจสอบแลว  หากตองการตรวจสอบหรือแกไข ไดท่ี ระบบการจายเงินเดือนและคาจางประจํา  ที่ จอภาพ
ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ ตามเมนูภาพขางลาง 
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ขั้นตอนการทํางานกรณีตองการแกไขเรื่องบัญชีเงินฝาก 

(1.) คลิกปุม แกไข  

(2.) ใสเลขที่บัตรประชาชน หรือคลิกปุม  เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(3.) คลิกปุม คนหา  
(4.) คลิกท่ี                                                                                   เพื่อไปจอภาพ กบข.,/เลขที่บัญชี 

(5.) ใส รหัสธนาคาร , รหัสสาขาธนาคาร  ถาไมทราบ คลิกปุม  เพื่อคนหาจาก ชื่อ 
(6.) ใส เลขท่ีบัญชีเงินฝาก  
(7.) คลิกปุม ตกลง 

 
และเมื่อแกไข เรียบรอย  สามารถพิมพรายงานขอมูลหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ ไดที่ แบบแจงรายการเพ่ือการหัก
ลดหยอน แตรายงานจะแสดงเปนรายคน ดังภาพเมนู 
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ขั้นตอน 

1. ระบุสังกัด และคลิกปุมพิมพ  
 
หรือ นําขอมูลออกมาตรวจ ที่ เมนูการนําขอมูลออก -> ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ  

 
   

 

และเราสามารถนําขอมูลเขาโปรแกรม Microsoft excel เขาตรวจสอบได วิธีตามคูมือ การใชงาน text file ผาน 
Microsoft Excel  http://epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf 
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  ตรวจสอบขอมูลการเปนสมาชิก กบขตรวจสอบขอมูลการเปนสมาชิก กบข. . บนฐานขอมูลขาราชการ ระบบจายตรงเงินเดือนฯบนฐานขอมูลขาราชการ ระบบจายตรงเงินเดือนฯ  

1. ใหนําขอมูลออกจากระบบหรือพิมพเปนรายงาน ไดที่ ระบบทะเบียนประวัติ -> ทะเบียนประวัติขาราชการ –>  
กบข. -> นําออกขอมูลการเปนสมาชิก กบข. หรือ รายงานขอมูลการเปนสมาชิก กบข. ระบบจะนําออกเฉพาะคนที่เปน
สมาชิกกบข.ออกมาให หรือ สามารถนํารายการ ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ ที่นําออกไวแลวจากการตรวจ
บัญชีเงนิฝากตรวจไดเชนกันเนื่องจากมีคอลัมภเรื่องการเปนสมาชิกกบข. จากที่นําขอมูลออกไวแลว 

      

กรณี นําออกขอมูลการเปนสมาชิก กบข. เราสามารถนําขอมูลเขาโปรแกรม Microsoft excel เขาตรวจสอบได ตาม  
คูมือการใชงาน text file ผาน Microsoft Excel  
http://epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf 

2. แลวนําขอมูลที่นําออกจากระบบจายตรงเงนิเดือน ไปตรวจการเปนสมาชิก กับระบบ MCS WEB                   
( https://gpfmcs.gpf.or.th/mcs_web ) ซึ่งเปนระบบงานของ กบข. ซึ่งใชในการนําสงเงนิสะสม สมทบ และชดเชย 
หรือสะสมสวนเพิ่มอยูในปจจุบัน  
      

วิธีพิมพรายงานจากระบบ MCS WEB ซึ่งมีรายงานที่สามารถนํามาใชในการตรวจสอบได  (ไดรับคําแนะนาํจาก กบข.)    
 

 
ภาพที่ 1 เมนูหลัก – ปรับฐานสมาชิก – 1.2 พิมพและแสดงรายการที่ทําไปแลว 

 
 

(1.)  หนาจอ เมนูหลัก ใหเลือก 1. ปรับฐานสมาชิก – เลือก 1.2 พิมพและแสดงรายการที่ทําไปแลว  
(2.)  ใหเลือกใช รายงานที่มขีอมูลวันรบัราชการ และ วันเปนสมาชิก  จะอยูที่หัวขอเมนู   

1.2.11 รายงานสมาชิกปจจุบันทั้งหมด   ตามภาพที่ 2 
(3.) รายงานเร่ืองการสะสมเพ่ิมหรือออมเพิ่ม  จะอยูที่หัวขอเมนู   

1.2.9  รายงานสมาชิกสงเงนิสะสมสวนเพิ่ม   ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 

 

3. เมือ่ตรวจสอบแลว  หากตองการคนหาทีละคนเพื่อ ตรวจหรือแกไข สามารถบันทึกเพิ่มเติมไดที่ ระบบการจาย
เงินเดือนและคาจางประจาํ จอภาพขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ 

 
 

 
 

           สําหรับ กบข./กสจ. จะตองปรับปรุงกอนจะคํานวณเงินเดือน เพื่อคุณสมบัติและเงินที่คํานวณหักตรงกัน  
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ภาพที่ 3 

           ขั้นตอนการทํางาน กรณีตองการแกไข กบข. 
(1.)   คลิกปุม แกไข  

(2.)   ใสเลขท่ีบัตรประชาชน หรือคลกิปุม  เพื่อคนหาจาก ชื่อ – สกุล 
(3.)   คลิกปุม คนหา  

(4.)   คลิกที่   ตามภาพที่  3 เพื่อไป
หนาจอขอมูล กบข.,เลขที่บัญชีธนาคารและขอมูลสหกรณ 

 
ภาพที่ 4 

(5.)   ถาจะกําหนดใหเปนสมาชิกกบข.  ตามภาพที่ 4 

     (5.1)  ใหใสวันท่ี  วันที่เริ่มตน ของ การสมัครการเปนสมาชิก กบข.( ) ,การสะสมเขากองทุน กบข.
( ) ,การสะสมสวนเพิ่ม(ถามี) และอัตราการสะสมสวนเพ่ิม (ถามี) ( ) 
          (5.2)  เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน   แกไขขอผดิพลาด 

  (5.3) คลิกปุม ตกลง  ( ระบบจะตรวจสอบการบันทึก โดยตรวจจากวันที่เขารับราชการ( วันที่เริ่ม
ปฏิบัติราชการ) ของขาราชการรายการนั้นวา เปนบุคคลที่เขารับราชการ กอนหรือหลังวันที่ 27 มี.ค. 40 ซึ่งหากเปน
บุคคลที่เขารับราชการหลังจะตรวจสอบวันท่ีที่ระบุในชองวันที่เริ่มตนนั้นตองเปนและตรงตามวันท่ีเริ่มปฏิบัติราชการ ใน
ระบบดวย (ตรวจสอบไดจากระบบทะเบียนประวัติ- เมนูขอมูลบุคคล-จอภาพขอมูลทั่วไป)  เพื่อใหสอดคลองตาม
ระเบียบในเรื่องการเปนสมาชิกกบข.  และ ถามีจอภาพขอผิดพลาดปรากฏดัง ภาพท่ี 5  ทําใหไมสามารถแกไขได ให
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เจาหนาท่ี ตรวจสอบวันที่เขารับราชการของขาราชการทานนั้นจาก ก.พ.7 และใหแจงงานบุคคล แกไขวันที่บรรจุและ
วันที่ปฏิบัติราชการใหถูกตองกอน แลวจึงกลับมาปรุงรายการน้ี )  
หมายเหตุ : กรณีสะสมสวนเพ่ิม การจะกําหนดวันที่เริ่มตนการสะสมสวนเพิ่มได รายการขาราชการนั้นตองเปนสมาชิก
กบข.และเปนประเภทสะสมเทานั้น  

 
ขอผดิพลาด : กรณีใสวันที่สะสมนอยกวาวันท่ีเร่ิมเปนสมาชิก 

 
ขอผดิพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลัง 27 มีค. 40 และใสวันที่เร่ิมเปนสมาชิกไมตรงกับวันที่เร่ิมปฏิบัติราชการ 

 
ขอผดิพลาด : กรณีหากเขารับราชการกอน 27 มคี. 40 และใสวันที่เริ่มเปนสมาชิกที่ไมใชวันที ่27 มคี. 40 

ภาพที่ 5 
(6.)    กรณีตองการ ปดการเปนสมาชิก/ยกเลิกการเปนสมาชิก หรือ ยกเลิกสะสมสวนเพิ่ม เนื่องจาก 
        (6.1)  ทําขอมูลตั้งฐานรายการมาผิด กรณีเชนนี้ อันดับแรกผูใชงานตองตรวจสอบวันที่เขารับ

ราชการของรายการ ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่เขารับราชการกอนวันที่ 27 มี.ค. 40 (ตรวจที่ ระบบทะเบียนประวัติ- เมนู
ขอมูลบุคคล-จอภาพขอมูลทั่วไป ดูวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ) หากไมถูกตองแจงงานบุคคลแกไขใหถูก แลวจะสามารถ
ลบวันที่เริ่มตนออกได  และ เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลง เปน  แกไขขอผิดพลาด  

 
ภาพที่ 6 

 วิธีการยกเลิกหรือแกไขเพื่อไมใหเปนสมาชิกกบข. เนื่องจากตั้งรายการมาผิด 
                               1.  จากภาพที่ 6 ลบวันที่ท่ีชอง วันที่เริ่มตนทุกบรรทัดที่มีวันที่ปรากฎ  
  2.  เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผดิพลาด  
     3.  คลิกปุม ตกลง ตามภาพที่ 3 
 หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบวันท่ีเริ่มปฏิบัติราชการ
หลังวันที่ 27 มี.ค. 40 ระบบจะบังคับใหใสวันที่ทันที ตรวจสอบวันเขารับราชการจาก ก.พ.7 แจงงานบุคคลแกไขท่ี
ทะเบียนประวัติ สวนวันที่ปฏิบัติราชการใหถูก แลวกลับมาทําใหมอีกครั้ง 
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ขอผดิพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลังวันท่ี 27 มีค. 40 ระบบจะบังคบัใหใสวันที่เริ่มตนการเปนสมาชิกกบข.  

    (6.2)  กรณีเปนสมาชิกกบข. แตปจจุบัน ไมเปนสมาชิกกบข. เนื่องจาก เขาโครงการ UNDO 

 
ภาพที่ 7 

   วิธีการปดเปนสมาชิกกบข. เนื่องจากเขาโครงการ UNDO 
                             1.  จากภาพที่ 7  ใสวันที่ 30/09/2558 ที่ชองวันที่สิ้นสุด       
   2.  เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน ประสงคที่จะยกเลกิการเปนสมาชิกกบข. (UNDO) 
   3.  คลิกปุม ตกลง ตามภาพที่ 3 
 หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบ พบ วันท่ีเขารับราชการ
หรือวันที่เริ่มปฏิบัติราชการหลังวันท่ี 27 มีค. 40 ใหตรวจสอบวันเขารับราชการจากกพ.7 แจงงานบุคคลแกไขที่ทะเบียน
ประวัติ สวนวันที่ปฏิบัติราชการใหถูก แลวกลับมาทําใหมอีกครั้ง 

 
ขอผดิพลาด : กรณีหากเขารับราชการหลังวันที่ 27 มีค. 40 จะไมสามารถกําหนดวันสิ้นสุดได 
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 (6.3)  กรณีตองการ ยกเลิกการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม  
 

 
ภาพที่ 8 

       วิธีการยกเลิกการสะสมสวนเพิ่ม 
     1.  จากภาพที่ 8 ใสวันท่ี สุดทายของเดือนที่จะหยุดหัก เชน หยุดหักวันท่ี 01/01/2560 ใส
เปน 30/12/2559  
  2.  เลือก สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปน แกไขขอผิดพลาด  
    3.  คลิกปุม ตกลง ตามภาพที่ 3 

** หากพบขอผิดพลาดฟองตามภาพ ดานลาง แสดงวาระบบตรวจสอบพบวา มีรายการเบิกที่สรางโดยมีการคํานวณเงิน
ไว ในเดือนปจจุบัน  

 
ขอผดิพลาด : สาเหตุเพราะ คํานวณเงนิเดือนแลวแตยังไมไดวางเบิก ระบบปองกันเพ่ือไมใหคณุสมบัตกิับการหักเงนิไมตรงกัน 

 
หมายเหตุ  วิธีการแกไขคุณสมบัติการเปนสมาชิก กบข. กรณี ผานการคํานวณเงินเดือนแลวยังอยูระหวาง

ดําเนินการเบิกในเดือนนั้น และมีขอผิดพลาดแสดงแบบภาพดานบน   
                (1.)  ไปที่ จอภาพรายการจายเงินเดือน  
                (2.)  คนหา รายการ  เลือกสถานะการทํางานเปน ลบ และ ตกลง  
                (3.)  มาที่จอภาพขอมูลหักลดหยอน แกไข กบข.  
   (4.)  ไปท่ีจอรายการจายเงินเดือน  เลือกสถานะการทํางานเปน เพิ่ม ใสเลขที่บัตรประชาชน  

และ ตกลง  หากมีหนี้สินให คลิกปุม แกไข แลวเตมิหนี้ และ ตกลง  
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วิธีการตรวจสอบขอมูลบุคลากรในหนวยงาน สําหรับสวนการเงิน 
ตรวจสอบแบบรายงาน โดยใช  

 รายช่ือขาราชการ [NAMELIST]  

 
(1.) ไปที่ ระบบทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางประจาํ 
(2.) ไปที่เมนูรายงาน – จําแนกตามโครงสรางกําลังคน – เลือกรายงาน รายชื่อขาราชการ 

[NAMELIST] 

 
(3.)  ระบุรหัสสังกัด เลือกเงื่อนไข 
(4.)  คลิกปุม พิมพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานหมายเลข 4   
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(1.) ไปที่ ระบบบัญชีถือจายขาราชการและลูกจางประจาํ 
(2.) ไปที่เมนูรายงาน – รายงานกลุม 1 – แบบบัญชีการจายเงนิเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา 

(หมายเลข 4) 

 
 

(3.)  เลือก  หมายเลข 4 และ  ไมใช 1 เม.ย. / 1 ต.ค. (เงนิเพิ่ม ภายในปงบประมาณ) 
(4.) ระบุปงบประมาณ  
(5.) ระบุรหัสสังกัด  
(6.) คลิกปุม พิมพ 
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1. ตรวจสอบแบบขอมูล โดยใชขอมูล ใชวิธีนําขอมูลออกจากระบบ แลวสามารถนาํไปเปดตรวจในโปรแกรม 
Microsoft Excel ได 

    
ขั้นตอนการทํางาน  
(1.)  เขาระบบงานบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางประจาํ 
(2.)  ไปที่เมนูนําขอมูลออกจากระบบ เลือกจอภาพ ขอมูลตามบัญชีการจายเงินเดือน / ..คาจาง 

 
(3.)  ระบุรหัสสังกัด  
(4.)  เลือกตัวคั่นในแฟมขอมูล เลือก  ระบุตัวคั่นดวยเครื่องหมาย “$” 
(5.)  ประเภทขอมูล เลือก  รูปแบบไมคงท่ี / ขอมูลเฉพาะตัวคนแสดงเงินเพิ่ม (คอลัมนขึ้นกับขอมูลเงินเพิ่ม) 
(6.)  คลิกปุม ตกลง 
(7.)  จะแสดงจอภาพ ดังภาพดานลาง  



 

งานบุคลากร  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง 

13 

   
(8.) คลิก ok ยืนยันการนําขอมูลออก และ คลิก Refresh จะขึ้นไฟลดาวนโหลด ... 
(9.) คลิก ไฟลดาวโหลด แลวบันทึกไว นําไปเปดใชในโปรแกรม Microsoft Excel วิธีการเปดดูไดที่    

http://epayroll.cgd.go.th/download/ManualTextToExcel.pdf 

หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแลว ยอดเงินเบิกจายยังไมเปนปจจุบัน หรือไมพบบุคลากรในหนวยงาน ใหเจาหนาที่เก็บ
รายการไวเพื่อนาํไปตรวจสอบใหมอีกครั้งเมื่อถึงรอบการทําคูขนานเดือนธันวาคม 2559  สาเหตุเนื่องจากกําลังอยู
ระหวางปรับปรุงขอมูล 
วิธีการตรวจหาบุคคล กรณีตรวจแลวไมพบ เนื่องจากรายการนั้นอาจยังอยูในหนวยงานเดิมสามารถตรวจดูไดโดยไปที่ 
ระบบบัญชีถือจายเงินเดอืนและคาจางประจาํ – เมนูสอบถาม – จอภาพสอบถามเลขประจําตวัประชาชน  

  
-  ใสเลขท่ีบัตรประชาชน หรือ ชื่อ – สกุล และคลิกปุม คนหา จะพบรายการ ซึ่งจะแสดงรหัสหนวยงานให

ทราบ 

 
หากไมพบขอมูล สาเหตุอาจเปนเพราะเปนบุคลากรบรรจุใหม หรือยังอยูระหวางการปรบัปรุงขอมูลของสวน

งานบุคคล    


