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วิธีท่ี 1   ผาน ATM ธนาคารกรุงไทย 
ขั้นตอนการขอดูยอดเงินผานระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย 

1. สอดบัตร ATM ที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทย ( ตองเปนบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยและ 
ใชที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทยเทานั้น )  

2. ใสรหัสผานของบัตร ATM  
3. เขาสูหนาจอ “ เงินดวนเอทีเอ็ม “ ใหเลือกที ่บริการอื่นๆ ( สมาชิกสามารถเลือกบริการแบบ

ภาษาอังกฤษได โดยเลือก English Language )  
4. เขาสูหนาจอ “ โปรดเลือกประเภทบรกิาร “ ใหเลือกที่ บริการอืน่ๆ  
5. เขาสูหนาจอ “ โปรดเลือกประเภทบรกิาร “ ใหเลือกที่ กบข.  
6. เขาสูหนาจอ “ โปรดเลือกประเภทบรกิาร “ ใหเลือก ขอดูยอดในบัญช ี ( หนาจอนี้จะมีขอความ

บอกวา “ การขอดูยอดมคีาบริการครัง้ละ 5 บาท กรณีทํารายการไมสําเร็จ จะไมคิดคาบริการ 
รายการนี้ไมจายใบบันทกึรายการ “  

7. เขาสูหนาจอ “ โปรดใสหมายเลขสมาชิก 13 หลัก “ ใหสมาชิกใสหมายเลขสมาชิก 13 หลัก แลว
กด ถูกตอง  

8. จะเขาสูหนาจอแสดงยอดเงินของสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้ 

ยอด ณ วันท ี่ __________________________ 
ชื่อสมาชิก __________________________ 
สะสม+สมทบ+ชดเชย+ประเดิม___________________________ 
ผลประโยชนรวมท้ังสิ้น ___________________________ 
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วิธีท่ี 2   ผาน GPF Web Service 
ขั้นตอนการใชบริการ GPF WEB SERVICE 
วิธีการเขาใชบริการตรวจสอบ/ สอบถามขอมูลทาง GPF Web Service และระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัต ิ          
ที่ปรับปรุงใหม มีรายละเอียดดังนี ้

1. ไมมีการลงทะเบียนเขาใชบริการ นั่นคือ สมาชิกไมตองกรอกแบบฟอรมหรือสงเอกสารใด ๆ ใหแก กบข. 
2. กบข. จะเปนผูจัดเตรียมรหัสประจําตัว (User ID) และรหสัผาน (Password) นําสงใหแกสมาชิกทุกราย

พรอมใบแจงยอดเงินประจําป 2549 ซ่ึงนําสงใหสมาชิกผานทางตนสังกัดภายในเดือนกุมภาพันธ 2550 
3. เมื่อสมาชิกไดรับรหัสประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password ) ใหเขาใชบริการตามชองทางที่ระบุไว

ในใบแจงยอดเงิน โดยเริ่มใชไดตั้งแตวันที ่16 กุมภาพนัธ 2550  
4. รหัสประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) จะเปนชุดเดยีวกันสาํหรับการเขาใชบริการทั้ง 2 ระบบ 

(GPF Web Service และ ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ) ดังนั้นหากผูใชมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใน
ระบบใดระบบหนึ่งกจ็ะมีผลตอการใชงานทั้ง 2 ระบบ  

คําอธิบายเพิ่มเติม 
สําหรับสมาชิกที่ไดลงทะเบยีนเขาใชบริการ GPF Web Service และ ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติอยูกอนแลว 
ทานจะใชรหสัผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) ชุดเดิมไดจนถึง วันที ่ 15 กุมภาพันธ 2550 และเริ่มใช
รหัสใหมตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป  

เงื่อนไขการใช รหัสประจาํตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) 
1. เมื่อสมาชิกไดรับรหัสประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) แลวใหรีบดําเนนิการเขาระบบครั้งแรก  

(First Log In) ในทันที โดยจะเขาระบบ GPF Web Service หรือระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ ก็ได  
2. การเขาระบบครั้งแรกจะมีขัน้ตอนในการรักษาความปลอดภัยและปองกันความเสี่ยงจากการ เขาระบบโดย

บุคคลอื่นดังนี้ 
2.1  ระบบจะสอบถามขอมูลสวนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  
2.2  เมื่อผานการตรวจสอบเรียบรอยแลวระบบจะแจงใหสมาชิกกําหนดรหัสผานขึ้นใหมเพื่อทดแทน  

              รหัสผานที่ปรากฏอยูในใบแจงยอด  
3. รหัสประจําตัว (User ID) เปนขอมูลเฉพาะตัวของสมาชิกไมสามารถเปลี่ยนแปลงได รหัสผาน (Password) 

เปนขอมูลเพื่อเขาระบบ ซ่ึงสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตหากลืมรหัสผาน ตองมีการขอ
รหัสผานใหมซ่ึงกําหนดไว 2 ชองทางคือ ติดตอผานทาง 1179 หรือแจงผานทางหนาจอ GPF Web Service 

 



วิธีการใชงานระบบ GPF Web Service 

(1)  เขาไปที่เว็บไซต กบข.    http://www.gpf.or.th    และเลือกหัวขอ   GPF WEB SERVICE   

 
 
(2)  ใสรหัสประจําตัว   (User ID)   ใสรหัสผาน  (Password)     และกดปุม  เขาสูระบบ 
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วิธีท่ี 3   ผานระบบตอบรบัอัตโนมตัิ (IVR) 
บริการ GPF IVR Service 
เปนบริการตรวจสอบยอดเงนิสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถามี) และผลประโยชนที่สมาชิกมีอยูกับ 
กบข. ผานระบบตอบโทรศัพทรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) โทร. 1179 กด 8 ไดดวยตนเอง 
ขอควรระวัง 
เพื่อความปลอดภัยของขอมลู เมื่อสมาชิกไดรับรหัสผานจาก กบข. ควรจดจําและทําลายเอกสารรหัสผานสวนตัว 
นั้น พรอมทั้งดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานเปนตัวเลขที่สามารถจดจําไดงาย 
ทั้งนี้ หากสมาชิก กดรหัส ผิด ครบ 3 คร้ัง ระบบจะทําการล็อครหัสผานสวนตวั สมาชิกจะไมสามารถใชงานได และ
ตองติดตอเจาหนาที ่ เพื่อดําเนินการยกเลิกรหัสผานดังกลาวและออกรหัสผานใหม ตอไป หรือเขาไปที่ GPF WEB 
SERVICE กด ลืมรหัสผาน ตอไป โดยรหสัผานใหมนั้น สมาชิกสามารถเลือกไดวา จะจดัสงใหทางไปรษณยี หรือ 
ผานทาง e-mail ของตนเอง 
การใชบริการตรวจสอบยอดเงินผานระบบตอบรบัอัตโนมัติ (IVR) 
หลังจาก สมาชิกสมัครใชบริการ GPF IVR Service ไดรับรหัสผานจาก กบข. สมาชิกจะสามารถเขาใชบริการ
ตรวจสอบยอดเงินผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติโดยมีขั้นตอน ดังนี ้ 
กรณีสมาชิกเขาเปดใชบรกิารครั้งแรก 

1. ติดตอที่ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179  
2. เลือกเมนู 8  
3. ระบุหมายเลขสมาชิก 13 หลักและตามดวยเครื่องหมายสี่เหล่ียม (#)  
4. ระบบจะทวนหมายเลขสมาชิก 13 หลัก 

ยืนยนัขอมูลถูกตอง กด 1 
ตองการแกไขขอมูล กด 2  

5. ระบบจะแจงใหกดรหัสผาน 8 หลักของทาน แลวตามดวยเครื่องหมายสี่เหล่ียม (#)  
6. ระบบจะทวนรหัสผาน 8 หลัก 

ยืนยนัขอมูลถูกตอง กด 1  
ตองการแกไขขอมูล กด 2  

7. สอบถามยอดเงิน กบข. 
ยอดเงิน กบข. กด 1 
เปลี่ยนรหัส กด 2 
เลือก ยอดเงิน กบข. กด 1 



 
8. ระบบจะแจงใหกดวันเดือนปเกิด ของทาน แลวตามดวยเครื่องหมายสี่เหล่ียม (#)  
9. ระบบจะทวนวันเดือนปเกดิ ของทานคือ วนัที่......  
10. ระบบจะแจงวา กรณีทานใชบริการครั้งแรก กรุณาเปลีย่นรหัสผาน 8 หลัก ของทาน 
11. ระบบจะแจงยอดเงินในบัญชีของทาน ณ วันที่ ........ โดยแบงเปน 

ยอดเงินสะสม สมทบ และผลประโยชน ของเงินดังกลาว จํานวน..........บาท และ 
ยอดเงินประเดมิ(ถามี) เงินชดเชย และผลประโยชนของเงินดังกลาวจํานวน ..........บาท 

กรณีสมาชิกเขาใชบริการครั้งตอไป  
ทําขั้นตอนที ่1-7 เหมือนเดิม และขามไปที่ ขั้นตอนที่ 11  

เลือกเปล่ียนรหัส กด 2  
8. ระบบจะแจงใหกดวันเดือนปเกิด ของทาน แลวตามดวยเครื่องหมายสี่เหล่ียม (#)  
9. ระบบจะทวนวันเดือนปเกดิ ของทานคือ วนัที่...........  
10. ระบบจะแจงใหกดรหัสใหม ที่ทานตองการ 8 หลัก แลวตามดวยเครื่องหมายสี่เหล่ียม (#) 
11. ระบบจะทวน รหัสใหม ที่ทานกด............ 

ยืนยนัขอมูลถูกตอง กด 1  
ตองการแกไขขอมูล กด 2  

12. เมื่อ กด 1 เพื่อยืนยนั ระบบจะแจงการเปลี่ยนรหัส ของทาน สมบูรณ สมาชิกสามารถใชรหัสใหม ไดทันที  
กรณีสมาชิกเขาใชบริการครั้งตอไป  
ทําขั้นตอนที ่1-7 เหมือนเดิม และขามไปที่ ขั้นตอนที่ 10-12 
 
 
 


