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บทที่ 1  
System Overview 

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการ
สังคมในมิติต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้มีฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการ
ดังกล่าวว่า เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้สวัสดิการในแต่ละประเภทหรือไม่ 
ซึ ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่ประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความ
เหมาะสมต่อไป 

 แผนภาพแสดงการทำงานของระบบงาน (System Overview Diagram) 

 

 ภาพรวมการทำงานของระบบ (System Overview) 

1) ทหารกองประจำการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเดือนที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล  
2) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทำการลงทะเบียนข้อมูลทหารกองประจำการ ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิให้

ผู้ขอรับเงินเดือน  
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3) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทำการส่งข้อมูลรายการจ่ายให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบข้อมูล และ 
ส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบ 

4) เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยร้อย ทำการส่งข้อมูลการจ่ายไปยังธนาคารต่างๆ 
5) ธนาคารต่างๆ ดำเนินการโอนเงินให้ทหารกองประจำการ 

บทที่ 2 
การเริ่มต้นใช้งานระบบ e Social Welfare 

 
การเริ่มต้นใช้งานระบบ จะกล่าวถึงการใช้งาน การเข้าใช้งานระบบ การแจ้งเตือน การตรวจสอบข้อมูล

ส่วนตัว การดาวน์โหลดคู่มือ และการออกจากระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) 

การเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้ต้องระบุ “ชื่อผู้ใช้งานระบบ” และ “รหัสผ่าน” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำได้โดย
เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL >> https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home จะปรากฎหน้าจอ 
ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
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1. คลิก “เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที)่” เพ่ือเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 

จากรูปที่แสดงด้านบน ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 ระบ ุ“ชื่อผู้ใช้งานระบบ”  
1.2 ระบ ุ“รหัสผ่าน” 

คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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กรณีตรวจสอบ “ชื่อผู้ใช้งานระบบ” และ “รหัสผ่าน” ถูกต้อง เข้าสู่ “หน้าแรก” จะปรากฎหน้าจอดัง
รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 
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2.2 การลืมรหัสผ่าน 

กรณผู๊้ใช้งานลืมรหัสผ่านสามารถคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 4 

 
 รูปที่ 4 

• ระบุอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน  

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการให้ระบบส่งลิงค์สำหรับเปลี่ยนรหัสให้ 

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการกลับสู่หน้าหลัก 

2.3 การแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำงานระบบ โดยคลิก   เพ่ือตรวจสอบรายการ  

2.2.1 กรณีไม่พบรายการแจ้งเตือน จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 

2.2.1 กรณีพบรายการแจ้งเตือน จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 6 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 7 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

 
รูปที่ 6 

2.4 การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ จากนั้นคลิกที่เมนู 
“ข้อมูลส่วนตัว”  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 

2.4.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

• ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยคลิก   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 

 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 9 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

• ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังรูปที่ 9  ตัวอย่างแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ 

 
รูปที่ 9 

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 

• คลิกปุ่ม     เมื่อต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล 
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2.4.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

• ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยคลิกปุ่ม    จะปรากฎหน้าจอดังรูป
ที่ 11 

 
รูปที่ 11 

• ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านเก่า และ รหัสผ่านใหม่ ดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการแสดงค่ารหัสผ่าน ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 
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• คลิกปุ่ม   เมื่อไม่ต้องการแสดงค่ารหัสผ่าน 

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการบันทึกรหัสผ่านใหม่ 

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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2.5 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ หรือ ปฏิทินการทำงานได้ ซึ่งเป็นเอกสารใน
รูปแบบไฟล์ PDF ได ้โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ จากนั้นคลิกท่ีเมนู “คู่มือใช้งานระบบ” หรือ 
“ปฏิทินการทำงาน” ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 
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2.6 การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบ เพื่อหยุดการใช้งานระบบ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ
จากนั้นคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” ดังรูปที่ 15

 
                                                            รูปที่ 15 
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  หน้าท่ี 15 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

บทที่ 3 
การใช้งานระบบงานลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ 

3.1 ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบสำหรับหน่วยงาน (WEB10003) 

โปรแกรมนี้สำหรับหน่วยงานทำการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
2. คลิก “เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที)่” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 16 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

3. คลิกปุ่ม    เพื่อลงทะเบียนขอใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
ที่ 17 

 
รูปที่ 17 

4. คลิกเลือก “ประเภทหน่วยงาน” เลือก “ทหารกองประจำการ” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 17 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

5. คลิกปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการลงทะเบียน 

6. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 18 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

ระบุรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนขอใช้ระบบ ดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 19 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

• คลิก  เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความท่ีต้องระบุในช่อง  ดังรูปที่ 21

 
                                                   รูปที่ 21 

7. คลิกปุ่ม  ระบบสร้างเลขท่ีลงทะเบียนให้อัตโนมัติ จะปรากฏหน้าจอดัง 
รูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 20 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนขอใช้ระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับหน่วยงาน (SW100003) จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 21 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

 

9. ระบบทำการส่งอีเมล เพ่ือแจ้งสถานะการลงทะเบียน ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
ที่ 24 

 
รูปที่ 24 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 22 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare  

 

10. เมื่อเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางทำการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว ระบบทำการส่งอีเมลแจ้งรหัสผ่านไป
ยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 

 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 23/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

บทที่ 4 
การใช้งานระบบขอเบิกจ่ายทหารกองประจำการ 

เพ่ือให้หัวหน้าของหน่วยงานเบิกจ่าย ทำการจัดส่งข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่ายให้กรมบัญชีกลาง และ
ระบบงานจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งและรับไฟล์ตอบกลับจากกรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบสถานะข้อมูลการมีชีวิต
จากกรมการปกครอง และ ข้อมูลสถานะการขอเบิก/แก้ไขจำนวนเงินที่ขอเบิก ได้ 

 
4.1 บันทึกข้อมูลทหารกองประจำการที่ขอเบิกประจำรอบการจ่าย (SWF02113) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย , หน่วยงานรอง และหน่วยเบิกจ่าย 
ทำการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่าย บันทึก เพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลทหารกองประจำการที่
ต้องการขอเบิกประจำรอบการจ่าย รายการตามงวดการจ่าย และรายการตกเบิก 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. คลิกที่เมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก บันทึกข้อมูลที่ขอเบิกประจำรอบการจ่าย เมื่อเปิดโปรแกรม

ระบบจะแสดงชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ  จะปรากฏหน้าจอดัง 
รูปที่ 26 

 
รูปที่ 26  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 24/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2. การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลทหารกองประจำการที่ต้องการขอเบิกประจำรอบการจ่าย จัดทำไฟล์ข้อมูลตาม  
Template โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลในรูปแบบ Excel File ดังนี้ 

      รูปแบบชื่อไฟล์ : [รหัสหน่วยงาน]_[ปีเดือนท่ีจ่าย]_[รอบการจ่าย]_[REFF1].xlsx 

• [รหัสหน่วยงาน] มีชนิดเป็น Char 16 หลัก เช่น 0200991019001001_256211_01_01.xlsx 

• [ปีเดือนท่ีจ่าย] มีชนิดเป็น Char 6 หลัก เช่น 0200991019001001_256211_01_01.xlsx 

• [รอบการจ่าย] มีชนิดเป็น Char 2 หลัก เช่น 0200991019001001_256211_01_01.xlsx 

• [REF1] มีชนิดเป็น Char 2 หลัก เช่น 0200991019001001_256211_01_01.xlsx 
     เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงาน(ข้อมูลลำดับที่ 41)       

 
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

ที่ ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบาย Require? 
 ข้อมูลทหารกองประจำการ   

**1. ลำดับที ่ Number   Y 
**2. เลขประจำตัวประชาชนของ

ทหารกองประจำการ 
Varchar(13) 

ระบุตัวเลขติดกัน ไม่ต้องมีเว้นวรรคหรือ
ขีด เช่น 9390000000011 

Y 

**3. รหัสคำนำหนา้ชื่อ Varchar(3) default 226 พลทหาร Y 
**4. ชื่อ varchar(35)   Y 
**5. สกุล varchar(35)   Y 
**6. วันเดือนปีเกิด 

varchar(8) 
รูปแบบ YYYYMMDD (ปี พ.ศ.) เช่น 
25400115 

Y 

**7. รหัสเพศ varchar(1) default 1 ชาย Y 
8. บ้านเลขที่  varchar(20)     
9. หมู่บ้าน  varchar(50)     
10. ตรอก  varchar(50)     
11. ซอย  varchar(50)     
12. ถนน  varchar(50)     
13. รหัสพื้นที่  Varchar(8) ระบุรหัสในระดับหมู่/ตำบล/อำเภอ   
14. รหัสไปรษณีย์  Varchar(5)     
15. โทรศัพท ์ Varchar(30)     
16. อีเมล Varchar(50)     
17. รหัสสัญชาต ิ Varchar(3) default 001 ไทย   
18. รหัสศาสนา Varchar(2)    
19. รหัสอาชีพ Varchar(3)    



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 25/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่าย 
ที่ ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบาย Require? 

**20. รหัสหน่วยเบิกจ่าย Varchar(10) 
ระบุรหัสหน่วยงาน 

Y 
**21. รหัสหน่วยงานรอง Varchar(3) Y 
**22. รหัสหน่วยงานย่อย Varchar(3) Y 
**23. รหัสพื้นที่ของหน่วยงานย่อย Varchar(4) ระบุรหัสในระดับจงัหวัด Y 
**24. วันที่เร่ิมรับราชการ Varchar(8) รูปแบบ YYYYMMDD (ปี พ.ศ.) เช่น 

25600401 
Y 

**25. วันที่ปลดประจำการ Varchar(8) รูปแบบ YYYYMMDD (ปี พ.ศ.) เช่น 
25650331 

Y 

 
ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้มีสทิธิ   

**26. รหัสประเภทการจ่าย 
Varchar(1) 

ใช้ตาม C-10 1-เข้าบัญชีธนาคารพล
ทหาร 

Y 

**27. รหัสธนาคาร  Varchar(3) ใช้ตาม C-11 Y 
**28. เลขที่บัญชีธนาคาร Varchar(15)   Y 
29. ชื่อบัญช ี Varchar(100)     

 ข้อมูลเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงนิหัก 
**30. ระดับ Varchar(5) 

ใช้ตาม C-03 เช่น 1# 3# 1234.50 
Y 

**31. ขั้น Number(2,2) Y 
**32. เงินเดือน Number(12,2) 1234.5 Y 
33. เงินเพิ่ม Number(12,2) เช่น 1234.50    

**34. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
(พชค.) 

Number(12,2) เช่น 1234.50  Y 

35. เบี้ยเลี้ยง Number(12,2) เช่น 1234.50    
36. จำนวนเงินที่ต้องหัก 

Number(12,2) 
เช่น 1234.50 (กรณีหักหนี้จาก
เงินเดือน) 

  

 ข้อมูลการจ่ายเงินประจำเดือน (กรณีจัดทำไฟล์ข้อมูลเบิกจ่ายรายเดือน)   
37. ปีเดือนที่จ่าย Varchar(6) รูปแบบ YYYYMM (ปี พ.ศ.) เชน่ 

256010 
  

38. ปีเดือนงวดเงินทีจ่่าย Varchar(6) รูปแบบ YYYYMM (ปี พ.ศ.) เชน่ 
256010  
จ่ายตรงงวด ระบุค่าเทา่กับปีเดอืนที่จ่าย 
จ่ายตกเบิก ระบุค่าปีเดือนงวดเงินที่จะ
จ่ายตกเบิก(ไม่เทา่กับปีเดือนทีจ่า่ย) 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 26/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่าย 
ที่ ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบาย Require? 

39. รหัสสถานะข้อมูลการจา่ย Varchar(3) กรณี จ่ายปกติ ระบุคา่ ว่าง  
กรณี ระงับ/สิน้สุด ใช้ตาม C-04 

  

40. วันที่สถานะข้อมูลการจา่ย Varchar(8) กรณี จ่ายปกติ ระบุคา่ ว่าง 
กรณี ระงับ/สิน้สุด ระบ ุ
รูปแบบ YYYYMMDD (ปี พ.ศ.) เช่น 
256010 

  

 ข้อมูลเพิ่มเติมและสถานะของขอ้มูล   
41. ข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงาน 1 Varchar(250)     
42. ข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงาน 2 Varchar(250)     

• ไฟล์ข้อมูลที่ต้องอัปโหลด ดังรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 27/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่าย จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 28 

 
รูปที่ 28 

 

4. คลิกปุ่ม  เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด  

 
รูปที่ 29  

4.1 กรณีรหัสหน่วยงานของไฟล์ไม่ตรงกับรหัสหน่วยงานของผู ้ใช้งาน จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน 
ดังรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 

 
 
 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 28/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.2  กรณีรหัสหน่วยงานของไฟล์ตรงกับรหัสหน่วยงานของผู้ใช้งาน ระบบทำการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล 
และแสดงจำนวนคิวของรายการที่มีการดำเนินการก่อนหน้า ดังรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 

 
  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 29/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.3  ตรวจสอบข้อมูลอัปโหลด คลิก  เพ่ือแสดงรายการแจ้งเตือน 
       4.3.1  กรณีไม่สามารถนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 

• คลิกท่ีข้อความรายการแจ้งเตือน ระบบแสดงไฟล์ข้อมูลรายการที่เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้า ดังรูป
ที่ 33 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 30/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 33 

          
4.3.2  กรณีสามารถนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 34 

 
รูปที่ 34 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 31/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

5. การค้นหาข้อมูล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบุ ประจำเดือน/ปี ,รอบการจ่าย 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 32/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

6. คลิกปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลที่นำเข้าระบบและสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ดังรูปที่ 36 

 
รูปที่ 36 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 33/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• กรณีเลือก  ระบบไม่แสดงข้อมูลรายการเงิน รูปที่ 37 

 
รูปที่ 37 

 
7. คลิก Tab ข้อมูลตกเบิกทหารกองประจำการ จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 

 

7.1  คลิกปุ่ม  ระบบเพ่ิมบรรทัดรายการตกเบิก จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 39 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 34/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 39 

7.2  กรณีระบุผลรวมเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพเกินค่าที่กำหนด ระบบแจ้งตือนข้อความดัง  
รูปที่ 40 

 
รูปที่ 40 

7.3  คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการลบรายการที่ไม่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 41 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 35/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 41 

• กรณีไม่มีการเลือกรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 42 

 
รูปที่ 42 

 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 36/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

8. คลิกปุ่ม   เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลทหารกองปรำจำการ จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 43 

 
รูปที่ 43 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 37/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• กรณีระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 44 

 
                                        รูปที่ 44 

• กรณีระบุเลขประจำตัวประชาชนซ้ำ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 45 

 
                                        รูปที่ 45 

• กรณีไม่ระบุข้อมูลที่มีดอกจันสีแดง “*” ไม่ครบ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 46 

             
                      รูปที่ 46 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของทหารกองประจำการ และกลับสู่หน้าจอค้นหา 

• คลิกปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับสู่หน้าจอค้นหา 

• คลิก Tab ข้อมูลตกเบิกทหารกองประจำการ จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 47 

 
                                                             รูปที่ 47  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 38/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.2 ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะขอเบิกประจำรอบการจ่าย (SWF02114) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย  , หน่วยงานรอง และ หน่วย
เบิกจ่าย ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

และผู้ใช้งานระดับหัวหน้า หน่วยงานย่อย  , หน่วยงานรอง และ หน่วยเบิกจ่าย ทำการอนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิที่
จะขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกที่เมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิที ่จะขอเบิก เมื่อเปิด
โปรแกรมระบบจะแสดงชื่อกรม/หน่วยงาน และประจำเดือน/ปีให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้
ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 48 

 
                                                           รูปที่ 48 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 39/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2. การค้นหาข้อมูล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบุ รอบการจ่าย 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 49 

 
รูปที่ 49 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 40/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการล้างข้อมูลที่ระบุ 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 50 

 
    รูปที่ 50 

3. การอนุมัติข้อมูลเตรียมรายการขอเบิก 
3.1  ตรวจสอบข้อมูลจำนวนคนและจำนวนเงินของทหารกองประจำการที่ต้องการจะทำรายการขอเบิก 

3.2   คลิกปุ่ม  เพื่อทำการอนุมัติข้อมูลที่จะขอเบิกประจำรอบการจ่ายและส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานในระดับต่อไปทำการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติข้อมูล และหลังการอนุมัติ
เตรียมขอเบิก รายการที่ดำเนินการอนุมัติไปแล้วจะไม่แสดงบนหน้าจอ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 51 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 41/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 51 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการอนุมัติเตรียมรายการขอเบิก 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการทำรายการ 
4. การตรวจสอบสถานะการอนุมัติข้อมูลเตรียมรายการขอเบิก 

• คลิกปุ่ม  กรณีระบบกำลังประมวลผลรายการขอเบิก จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูป
ที่ 52 

 
รูปที่ 52 

 

• คลิกปุ่ม  กรณีระบบประมวลผลรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้ง
เตือนดังรูปที่ 53 

 
รูปที่ 53 

 
5. กรณีข้อมูลถูกตีกลับรายการจากโปรแกรมตรวจสอบรายการขอเบิกของทหารกองประจำการ

(SWF02115) กลับมายังโปรแกรมตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลทหารกองประจำการที่จะขอเบิกประจำรอบการ
จ่าย(SWF02114) ให้ผู ้ปฏิบัติงาน/หัวหน้าของหน่วยงาน(ระดับย่อย,ระดับรอง,ระดับหน่วยเบิก) ทำการ
ตรวจสอบหมายเหตุการตีกลับ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกข้อมูลทหารกองประจำการที่ขอเบิก
ประจำรอบการจ่าย (SWF02113) และทำการอนุมัติข้อมูลเตรียมรายการขอเบิกอีกครั้ง 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 42/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 54 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 43/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.3 ตรวจสอบรายการขอเบิกของทหารกองประจำการ (SWF02115) 

โปรแกรมนี้สำหรับสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้า หน่วยงานรอง และ หน่วยเบิกจ่าย ทำการตรวจสอบ
รายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย เพื่อยืนยันการประมวลผลเตรียรายการข้อมูล หรือ ตีกลับรายการเมื่อพบ
ข้อมูลผิดพลาด 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกที่เมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก ตรวจสอบรายการขอเบิก เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดง
ชื่อกรม/หน่วยงาน และประจำเดือน/ปีให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฎหน้าจอดัง
รูปที่ 55 

 
รูปที่ 55 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 44/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2. การค้นหาข้อมูล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบรุอบการจ่าย, สถานะเตรียมรายการขอเบิก 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 56 

 
รูปที่ 56 

3. การตีกลับรายการขอเบิก กรณีพบข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถตีกลับรายการเพื่อแก้ไขได้ 2 วิธี ดังนี้ 

3.1 วิธีที่ 1 :: จากตารางรายการข้อมูล คลิกปุ่ม  ในบรรทัดรายการของหน่วยงานที่
ต้องการตีกลับ เพื่อตีกลับรายการข้อมูลทหารกองประจำการ พร้อมทำการระบุหมายเหตุ จะ
ปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 57 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 45/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 57 

3.2 วิธีที่ 2 :: จากตารางรายการข้อมูล คลิกปุ่ม  แล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือตีกลับ
รายการข้อมูลทหารกองประจำการ พร้อมทำการระบุพร้อมทำการระบุหมายเหตุ จะปรากฎหน้าจอ
ดังรูปที่ 58 

 
รูปที่ 58 

 
 
 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 46/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• กรณีไม่ระบุหมายเหตุ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 59 

 
รูปที่ 59 

• กรณีระบุหมายเหตุแล้ว คลิกปุ่ม   ดังรูปที่ 60 

 

รูปที่ 60 

จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 61 

 

                              รูปที ่61 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการยืนยันตีกลับรายการขอเบิก 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการทำรายการ 

เมื่อข้อมูลที่ยืนยันการตีกลับรายการถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลทหารกองประจำการ

ที่จะขอเบิกประจำรอบการจ่าย(SWF02114) แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 62 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 47/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 62 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 48/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4. การยืนยันการประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก คลิกปุ ่ม    
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 63 

 
รูปที่ 63 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการยืนยันการประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการทำรายการ 

• กรณีไมม่ีการเลือกรายการที่จะประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดัง 
รูปที่ 64 

 
รูปที่ 64 

• กรณีเลือกรายการที่จะยืนยันการประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 65 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 49/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 65 

เมื่อยืนยันการประมวลผลเตรียมรายการขอเบิกแล้ว หัวหน้าหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป จะสามารถ
ตรวจสอบรายการเตรียมขอเบิก และทำการยืนยันรายการเตรียมขอเบิก เพื่อรอประมวลผลรายการจ่ายส่ง
กรมบัญชีกลาง จะปรากฏหน้าจอดังรูป 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 50/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 66 

 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 51/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 52/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.4 ประมวลผลเตรียมรายการขอเบิกของทหารกองประจำการ(พร้อมหนังสือแจ้งเบิกจ่ายเงิน) 
(SWF02150) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ทำการเตรียมข้อมูลรายการจ่ายประจำเดือนส่งให้
กรมบัญชีกลาง พร้อมส่งข้อมูลบุคคลที่ต้องตรวจสอบ(ข้อมูลจากรายการจ่ายประจำเดือน) ให้กรมการปกครอง 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีเมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก ประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะ
แสดงชื่อกรม/หน่วยงาน และวันที่ประมวลผล(เป็นวันที่ปัจจุบัน)  ให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้
ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 68 

 
รูปที่ 68 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 53/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2. การค้นหาข้อมูลเพื่อประมวลผล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบุ ประจำเดือน/ปี รอบการจ่าย 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 69 

 
รูปที่ 69 

• คลิก ปุ่ม  เพ่ือทำการล้างข้อมูลที่ระบ ุ

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 54/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3. การประมวลผลเตรียมจ่าย  

• คลิก  ในช่องประมวลผลเตรียมจ่าย จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 70 

 
รูปที่ 70 

• คลิกปุ่ม  เพื่อประมวลผลเตรียมจ่าย เมื่อประมวลผลเรียร้อยแล้ว  ระบบจะ

แสดงสถานะประมวลผลเตรียมจ่ายเป็น   และแสดงวันที่ประมวลผลเตรียมจ่ายในตาราง พร้อม

แสดงสถานะยืนยันส่งกรมการปกครองตรวจสอบ   และแสดงวันที่ยืนยันส่งกรมการปกครอง
ตรวจสอบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 71 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 55/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 71 

• คลิก  เพ่ือตรวจสอบสถานะการประมวลผล 

 
รูปที่ 72 

 
 
 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 56/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงผลหนังสือแจ้งเบิกจ่ายเงิน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 73 

 
รูปที่ 73 

เมื่อกรมบัญชีกลางประมวผลตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ระบบจะแสดงวันที่กรมการ
ปกครองตรวจสอบแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 74 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 57/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 74 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 58/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.5 รายงานตรวจสอบรายการอนุมัติขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ (SWF02510) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย , หน่วยงานรอง และหน่วยเบิกจ่าย 
พิมพ์รายงานข้อมูลรายการอนุมัติเบิกจ่ายประจำเดือนเพื่อตรวจสอบรายการอนุมัติและยอดเบิกจ่ายประจำเดือน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกที่เมนู รายงาน >> เลือก รายงานตรวจสอบรายการอนุมัติขอเบิกทหาร เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะ
แสดงชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 75 

 
รูปที่ 75 

2. การพิมพ์รายงาน ระบุเงื่อนไขเพ่ือแสดงรายงาน 

• ระบุ เฉพาะหน่วยงานที่เลือก กรณีผู้ใช้งานหน่วยงานนั้น มีหน่วยงานภายใต้และต้องการแสดง
รายงานเฉพาะหน่วยงานที่เลือก 

• ประจำเดือน/ปี (ต้องระบุ) 

• ระบุ รอบการจ่าย (ต้องระบุ) 

• ระบ ุธนาคาร  

• ระบุ ผลอนุมัติรายการขอเบิก (ต้องระบุ) ระบบเลือกเป็นรายละเอียดรายบุคคลอัตโนมัติ  

• ระบุ สถานะการจ่ายระบบเลือกเป็นทั้งหมดอัตโนมัติ  

• ประเภทรายงานระบบเลือกเป็น PDF อัตโนมัติ  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 59/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานตามเงื่อนไข 

2.1 กรณีเลือกเงื่อนไขผลการอนุมัติรายการขอเบิกเป็น รายละเอียดรายบุคคล ระบบแสดงรายงานเบิกจ่าย
ของรายบุคคลโดยแบ่งกลุ่มตามหน่วยงานที่สังกัดดังรูปที่ 76 

 
รูปที่ 76 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 60/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.2 กรณีเลือกเงื่อนไขผลการอนุมัติรายการขอเบิกเป็น สรุปรายหน่วยงาน ระบบแสดงรายงานผลรวมการ
เบิกจ่ายประจำเดือนตามหน่วยงานดังรูปที่ 77 

 
รูปที่ 77 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 61/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.3 กรณีเลือกเงื่อนไขผลการอนุมัติรายการขอเบิกเป็น สรุปรายหน่วยงานเพิ่มรายละเอียดขอเบิก ระบบ
แสดงรายงานผลรวมการเบิกจ่ายประจำเดือน โดยแสดงรายละเอียดขอเบิกตามหน่วยงานดังรูปที่ 78 

 
รูปที่ 78 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 62/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3. กรณีท่ีหน่วยงานที่ผู้ใช้งานสังกัดมีหน่วยงานภายใต้อยู่ระบบจะแสดง List Box ของกรม/หน่วยงานและ
แสดงหน่วยงานตามข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 79 

 
รูปที่ 79 

4. โดย List Box กรม/หน่วยงานจะมีรายการของหน่วยงานภายใต้อยู่ ดังรูปที่ 80 

 
  รูปที่ 80 

5. ในกรณีที่ไม่ต้องการเห็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้หน่วยงานตนเอง เลือกเง่ือนไขเฉพาะหน่วยงานที่เลือกเพ่ือ
แสดงข้อมูลรายงานของหน่วยงานที่เลือกเพียงหน่วยงานเดียว  ดังรูปที่ 81 

 
รูปที่ 81 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 63/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.6 บันทึกข้อมูลเพื่องดเบิกจ่าย (บันทึกข้อมูลสถานะการขอเบิก/แก้ไขจำนวนเงินที่ขอเบิก 
SWF02118) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย , หน่วยงานรอง และหน่วยเบิกจ่าย 
ทำการงดจ่ายทั้งเดือนหรือจ่ายบางส่วนได้ ในกรณีมีทหารกองประจำการ หนีราชการ ขาดราชการ/ เสียชีวิต ใน
เดือนที่ทำการขอเบิกและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางแล้ว  

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีเมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก บันทึกข้อมูลเพ่ืองดเบิกจ่าย เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดง
ชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 82 

 
รูปที่ 82 

2. การค้นหาข้อมูล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ประจำเดือน/ปี ระบบแสดงข้อมูลเดือน/ปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ 

• ระบุ รอบการจ่าย (ต้องระบุ) 

• ระบุ หน่วยงานย่อย เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล สถานะการขอเบิก 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 64/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 83 

 
รูปที่ 83 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 65/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3. กรณีข้อมูลรายการขอเบิกยังไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง หรือผ่านขั้นตอน
แล้วไม่ถูกระงับจ่ายจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถแก้ไขสถานะการขอเบิกเป็น ระงับจ่าย 
หรือ จ่ายบางส่วนได้ ตามขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

3.1 คลิก  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 84 

 
รูปที่ 84 

3.1.1 กรณีเลือกสถานะการขอเบิก  คือรายการจ่ายบางส่วน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข
ยอดเงินที่แสดงได้ดังนี้ 

• เงินเดือน ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอเบิก 

• เงินเพ่ิม ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่ายอดหรือเท่ากับท่ีขอเบิก 

• เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอ
เบิก 

หมายเหตุ รวมยอดที่ขอเบิก(เงินเดือน,เงินเพ่ิม,เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว) ต้องน้อยกว่า
ยอดท่ีขอเบิกเดิม 

• จำนวนที่หัก  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 66/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• สถานะข้อมูล (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.1.1.1 สาเหตุ (รายการบังคับให้บันทึก)  

กรณีระบุยอดเงินในรายการที่ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอเบิก  
จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 85 

 
รูปที่ 85 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 67/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3.1.1.2 กรณีไม่บันทึกในรายการบังคับให้บันทึก จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 86 

 
รูปที่ 86 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 68/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3.1.1.3 กรณีคำนวณจำนวนเงินสุทธิได้น้อยกว่าสิบบาท จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน 
ดังรูปที่ 87 

 

รูปที่ 87 

3.1.1.4 กรณีไม่มีการแก้ไขข้อมูลรายการอเบิก เมื่อคลิกปุ่ม   จะปรากฏข้อความแจ้ง
เตือนดังรูป 88 

 
รูปที่ 88 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 69/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

3.1.2 กรณีเลือกสถานะการขอเบิก  คือระงับจ่าย ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลที่
แสดงได้ดังนี้ที่ 89 

• สถานะข้อมูล (รายการบังคับให้บันทึก) 

• สาเหตุ (รายการบังคับให้บันทึก) 

 
รูปที่ 89 

 

3.1.3 กรณีแก้ไขข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง คลิกปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและกลับสู่หน้าจอ
ค้นหาข้อมูล  

3.1.4 คลิกปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลและกลับสู่หน้าจอค้นหาข้อมูล 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 
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รูปที่ 90 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 
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4. กรณีผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่มีการ
ระงับจากกรมการปกครองให้อัตโนมัติ ดังนี้ 
4.1 กรณรีะงับจ่าย เนื่องจากเสียชีวิต สามารถแก้ไขรายละเอียดการระงับจ่าย ให้เป็นรายการจ่าย

บางส่วนได้  ในรายการข้อมูลที่วันที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงเดือนปีงวดที่จ่าย  

• การแก้ไขข้อมูล คลิก  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 91 

 
รูปที่ 91 

4.1.1 คลิกเลื่อนจาก  เป็น  ระบบจะแสดงข้อมูลที่ขอเบิกประจำรอบ
การจ่าย จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 92 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 72/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 92 

4.1.2 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขยอดเงินที่แสดงได้ดังนี้ 

• เงินเดือน ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอเบิก 

• เงินเพ่ิม ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่ายอดหรือเท่ากับท่ีขอเบิก 

• เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอ
เบิก 

หมายเหตุ รวมยอดที่ขอเบิก(เงินเดือน,เงินเพ่ิม,เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว) ต้องน้อยกว่า
ยอดท่ีขอเบิกเดิม 

• จำนวนที่หัก  

• สถานะข้อมูล (รายการบังคับให้บันทึก) 

• สาเหตุ (รายการบังคับให้บันทึก) 
4.1.2.1 กรณีระบุยอดเงินในรายการที่ต้องระบุยอดเงินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับยอดที่ขอเบิก จะ

ปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 93 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 73/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
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รูปที่ 93 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 74/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
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4.1.2.2 กรณีไม่บันทึกในรายการบังคับให้บันทึกจะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 94 

 
รูปที่ 94 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 75/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.1.2.3 กรณีคำนวณจำนวนเงินสุทธิได้น้อยกว่าสิบบาท จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดัง 
รูปที่ 95 

 
รูปที่ 95 

4.1.2.4 กรณีไม่มีการแก้ไขข้อมูลรายการขอเบิก เมื่อคลิกปุ่ม   จะปรากฏข้อความแจ้ง
เตือนดังรูปที่ 96 

 
รูปที่ 96 

4.1.3 กรณีแก้ไขข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง คลิกปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและกลับสู่หน้าจอ
ค้นหาข้อมูล 

4.1.4 คลิกปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลและกลับสู่หน้าจอค้นหาข้อมูล 
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4.2 กรณรีะงับจ่าย แล้วไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดการระงับจ่ายได้ มี 2 กรณีดังนี้ 
4.2.1 รายการข้อมูลที่วันที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงก่อนเดือนปีงวดที่จ่าย  
4.2.2 รายการข้อมูลที่ไม่พบในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฏร์(ปค.) 
หมายเหตุ ระบบทำการอนุมัติรายการดังกล่าวให้อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
โปรแกรมตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลรายการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก (SWF02119) 

5. กรณียกเลิกการแก้ไขข้อมูล คลิก  เพ่ือทำการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล  
 

 
รูปที่ 97 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 77/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

5.1 กรณียกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ระงับจ่ายจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง จะไม่สามารถ
ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลได้ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 98 

 
รูปที่ 98 

5.2 กรณียกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง หรือผ่าน
ขั้นตอนแล้วไม่ถูกระงับจ่ายจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถยกเลิกการแก้ไข
ข้อมูลได้ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 99 
 

 
รูปที่ 99 

• คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการยืนยันยกเลิกการแก้ไขและกลับสู่หน้าจอค้นหาข้อมูล จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 99 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 78/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 100 

6. การส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติ ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบุ หน่วยงานย่อย 

• ประจำเดือน/ปี ระบบแสดงข้อมูลเดือน/ปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ 

• ระบุ รอบการจ่าย (ต้องระบุ) 

• ระบ ุเลขประจำตัวประชาชน  

• ระบุ ชื่อ-นามสกุล  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 79/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• ระบุ สถานะการขอเบิก เลือก แก้ไขข้อมูล/งดเบิก 

6.1 คลิกปุ่ม  แสดงเฉพาะข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 101 

 
รูปที่ 101 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 80/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

6.2 คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 102 

 
รูปที่ 102 

• กรณีไม่มีการเลือกรายการที่จะส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน 
ดังรูปที่ 103 

 
รูปที่ 103 

• กรณีเลือกรายการที่ที่จะส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 104 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 81/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 104 

เมื่อส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 105 

 
รูปที่ 105 

หัวหน้าหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ โปรแกรมตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
รายการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก (SWF02119)  

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 82/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.7 ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลรายการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก (SWF02119) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ทำการอนุมัติข้อมูลทหารกองประจำการเพ่ืองด
เบิกจ่าย ในวันสุดท้ายของเดือน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีเมนู ทหารกองประจำการ >> เลือก บันทึกข้อมูลเพ่ืองดเบิกจ่าย เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดง
ชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 106 

 
รูปที่ 106 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 83/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2. การค้นหาข้อมูล ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 

• ระบุ รอบการจ่าย 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 107 
 

 
รูปที่ 107 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่มีการส่งรายการงดเบิกหรือแก้ไขจ่ายบางส่วน 
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 108 

 
รูปที่ 108 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 84/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

หมายเหตุ ระบบทำการอนุมัติรายการระงับจ่ายทีไ่ม่สามารถแก้ไขรายละเอียดการระงับจ่ายได้ ให้
อัตโนมัติมี 2 กรณีดังนี้ 

• รายการข้อมูลที่วันที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงก่อนเดือนปีงวดที่จ่าย  

• รายการข้อมูลที่ไม่พบในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฏร์(ปค.) 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 109 

 
รูปที่ 109 

• คลิกปุ่ม   เพ่ือปิดหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่แก้ไข 
 

3. การตีกลับรายการเพ่ือแก้ไข ในรายการสถานะ “รอพิจารณา” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 110 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 85/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 110 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 86/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่มีการส่งรายการงดเบิกหรือแก้ไขจ่ายบางส่วน 
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 111 

 
รูปที่ 111 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 112 

 
รูปที่ 112 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 87/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• คลิกปุ่ม   เพ่ือปิดหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่แก้ไข 

• กรณีสถานะ “รอพิจารณา” คลิกปุ่ม  เพ่ือตีกลับรายการเพ่ือแก้ไข จะปรากฏหน้าจอดัง 
รูปที่ 113 

 
รูปที่ 113 

• คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการยืนยันการตีกลับรายการแก้ไขและกลับสู่หน้าจอค้นหาข้อมูล จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 114 

 
รูปที่ 114 

 

 
รูปที่ 115  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 88/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4. การอนุมัติรายการที่ส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติ แสดงสถานะ “รอพิจารณา” สามารถอนุมัติรายการได้  2 
วิธี ดังนี้ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

4.1 วิธีที่ 1 :: อนุมัติทุกรายการที่สถานะ “รอพิจารณา” คลิกปุ่ม  จากตาราง
รายการข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 116 
 

 
รูปที่ 116 

 

• กรณีไม่มีการเลือกรายการที่จะยืนยันส่งข้อมูลอนุมัติ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 117 

 

 
รูปที่ 117 

 

• กรณีเลือกรายการที่จะส่งข้อมูลแก้ไขเพ่ืออนุมัติ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 118 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 89/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 118 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 90/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.2 วิธีที่ 2 :: อนุมัติเฉพาะรายการที่สถานะ “รอพิจารณา” จากตารางรายการข้อมูล คลิกปุ่ม  
เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 119 

 
รูปที่ 119 

 

• คลิกปุ่ม   

• กรณีไม่มีการเลือกรายการที่จะอนุมัติ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนดังรูปที่ 120 

 

 
รูปที่ 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 91/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• กรณีเลือกรายการที่จะอนุมัติ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 121 

 

 
รูปที่ 121 

 

• คลิกปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 122 
 

 
รูปที่ 122 

 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการพิจารณาเบิกจ่ายข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 123 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 92/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

 
รูปที่ 123 

 
 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 93/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.8 รายงานตรวจสอบรายการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ (SWF02520) 

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย , หน่วยงานรอง และหน่วยเบิกจ่าย
พิมพ์รายงานข้อมูลรายการจ่ายประจำเดือนเพ่ือตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง หลังปรับ
ยอดแก้ไขงดเบิก และผลการโอนเงินของแต่ละการจ่าย 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกท่ีเมนู รายงาน >> เลือก รายงานตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนทหาร เมื่อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดง
ชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 124 

 
รูปที่ 124 

2. การพิมพ์รายงาน ระบุเงื่อนไขเพ่ือแสดงรายงาน 

• ระบุ เฉพาะหน่วยงานที่เลือก กรณีผู้ใช้งานหน่วยงานนั้น มีหน่วยงานภายใต้และต้องการแสดง
รายงานเฉพาะหน่วยงานที่เลือก 

• ประจำเดือน/ปี (ต้องระบุ) 

• ระบุ รอบการจ่าย (ต้องระบุ) 

• ระบุธนาคาร  

• ระบุ ผลการตรวจสอบจากกรมการปกครอง หรือ หลังปรับยอดแก้ไข/งดเบิกแล้ว หรือ ผลการ
โอน (ต้องระบุ) ระบบเลือกเป็นรายละเอียดรายบุคคลอัตโนมัติ 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 94/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• ประเภทรายงานระบบเลือกเป็น PDF อัตโนมัติ 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานตามเงื่อนไข 

2.1 กรณีเลือกเงื่อนไขผลการตรวจสอบจากกรมการปกครองเป็นขอเบิกระบบจะแสดงรายงานดัง
รูปที่ 125 

 
รูปที่ 125 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 95/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.2 กรณีเลือกเงื่อนไขผลการตรวจสอบจากการปกครอง. เป็นระงับขอเบิก ระบบจะแสดงรายงาน
ดังรูปที่ 126 

 
รูปที่ 126 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 96/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.3 กรณีเลือกเงื ่อนไขหลังปรับยอดแก้ไข/งดเบิกแล้ว เป็นขอเบิก ระบบจะแสดงรายงานดัง 
รูปที่ 127 

 
รูปที่ 127  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 97/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.4 กรณีเลือกเง่ือนไขหลังปรับยอดแก้ไข/งดเบิกแล้ว เป็นระงับขอเบิก ระบบจะแสดงรายงานดังรูป
ที่ 128 

 
รูปที่ 128 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 98/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.5 กรณีเลือกเงื่อนไขหลังปรับยอดแก้ไข/งดเบิกแล้ว เป็นสรุปรายหน่วยงานเพิ่มรายละเอียดขอ
เบิก ระบบจะแสดงรายงานดังรูปที่ 129 

 
รูปที่ 129 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 99/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.6 กรณีเลือกเง่ือนไขผลการโอน เป็นโอนสำเร็จ ระบบจะแสดงรายงานดังรูปที่ 130 

 
รูปที่ 130 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 100/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.7 กรณีเลือกเงื ่อนไขผลการโอน เป็นโอนไม่สำเร็จ(นำส่งคืนคลัง) ระบบจะแสดงรายงานดัง  
รูปที่ 131 

 
รูปที่ 131 

 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 101/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

4.9 รายงานตรวจสอบรายการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก (SWF02530) 

โปรแกรมนี้สำหรับพิมพ์รายงานผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้า หน่วยงานย่อย , หน่วยงานรอง และ
หน่วยเบิกจ่ายข้อมูลการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิกเพ่ือตรวจสอบผลการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. คลิกที่เมนู รายงาน >> เลือก รายงานตรวจสอบรายการแก้ไข/งดเบิกรายการขอเบิก เมื่อเปิดโปรแกรม
ระบบจะแสดงชื่อกรม/หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ โดยอ่านจากรหัสของผู้เข้าใช้ระบบ จะปรากฏหน้าจอดัง 
รูปที่ 132 

 
รูปที่ 132 

2. การพิมพ์รายงาน ระบุเงื่อนไขเพ่ือพิมพ์รายงาน 

• ระบุ เฉพาะหน่วยงานที่เลือก กรณีผู้ใช้งานหน่วยงานนั้น มีหน่วยงานภายใต้และต้องการแสดง
รายงานเฉพาะหน่วยงานที่เลือก 

• ประจำเดือน/ปี (ต้องระบุ) 

• ระบุ รอบการจ่าย (ต้องระบุ) 

• ระบุธนาคาร  

• ระบุ รายการแก้ไขงดเบิก (ต้องระบุ)  ระบบเลือกเป็นรายบุคคลอัตโนมัติ 

• ระบุ สถานะข้อมูล (ต้องระบุ) ระบบเลือกเป็นเตรียมพิจารณาอัตโนมัติ 

• ระบุ สถานะการจ่าย (ต้องระบุ) ระบบเลือกเป็นทั้งหมดอัตโนมัติ 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 102/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

• ประเภทรายงานระบบเลือกเป็น PDF อัตโนมัติ 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานตามเงื่อนไข 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 103/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.1 กรณีเลือกเงื่อนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายบุคคล สถานะข้อมูล เป็นเตรียมส่งพิจารณา 
ระบบจะแสดงรายงานดังรูปที่ 133 

 
รูปที่ 133  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 104/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.2 กรณีเลือกเงื่อนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายบุคคล สถานะข้อมูล เป็นรอพิจารณา ระบบจะ
แสดงรายงานดังรูปที่ 134 

 
รูปที่ 134 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 105/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.3 กรณีเลือกเงื่อนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายบุคคล สถานะข้อมูล เป็นอนุมัตื ระบบจะแสดง
รายงานดังรูปที่ 135 

 
รูปที่ 135 

  



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 106/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.4 กรณีเลือกเงื่อนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายหน่วยงาน สถานะข้อมูล เป็นเตรียมส่งพิจารณา 
ระบบจะแสดงรายงานดังรูปที่ 136 

 
รูปที่ 136 

2.5 กรณีเลือกเง่ือนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายหน่วยงาน สถานะข้อมูล เป็นรอพิจารณา ระบบ
จะแสดงรายงานดังรูปที่ 137 

 
รูปที่ 137 

 

 

 

 



 

กรมบัญชีกลาง คู่มือการใช้ระบบงานบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Social Welfare  
การจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 

 

  หน้าท่ี 107/108    ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
e-Social Welfare 

 

2.6 กรณีเลือกเงื่อนไขรายการแก้ไขงดเบิก เป็นรายหน่วยงาน สถานะข้อมูล เป็นอนุมัติ ระบบจะ
แสดงรายงานดังรูปที่ 138 

 
รูปที่ 138 


