
 

 

 
กรมสรรพสามติ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร  
 

 

 

เวอร์ชัน 3.0,  วันที ่11 พฤษภาคม 2561 
 

จัดท ำโดย 
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
Summit Computer Co., Ltd. 

TP-MUSR-V02-00 

ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)  
คู่มือผู้ใช้งานระบบ 
User Manual 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ ii ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

เอกสำรนี้เป็นเอกสำร ของโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร  
สัญญำเลขที่ 93/2558 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2558 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 โดย กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง 
Copyright © 2016 Excise Department, Ministry of Finance 
สงวนสิทธิ์กำรผลิต พิมพ์เพิ่มเติม ถ่ำยเอกสำร คัดลอก-โอนย้ำยข้อมูลส่วนใด หรือโดยวิธีกำรใดๆ โดยมิได้รับอนุญำต
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกรมสรรพสำมิต 
 

ประวัติกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำร 

(RECORD OF CHANGES) 

*A = ADDED   M = MODIFIED   D = DELETED  
เวอร์ชัน วันที่เปลี่ยนแปลง *A 

M 
D 

รายละเอียดการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1.0 23 มีนำคม 2559 - เขียนเป็นคร้ังแรก กนกวรรณ บุญส่ง 
2.0 29 พฤษศจิกำยน 2559 M แก้ไขครั้งที่ 1 วิรัลพัชร  มำรเขตวิธ ี

    3.0 11 พฤษภำคม 2561  แก้ไขครั้งที่ 2 รดีโรจน์ เท่งฮะ 
     
 

 



  สารบัญ 

 

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf หน้ำ iii 

สารบัญ 
 
บทที ่ หน้า 

1. บทน ำ (Introduction) ..................................................................................................................................... 1-1 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ ................................................................................................................................. 1-1 

2. ควำมรู้เบื้องต้นก่อนกำรใช้งำนระบบ ................................................................................................................ 2-1 

2.1 หน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบ .................................................................................................................... 2-1 

2.2 หน้ำจอหลัก ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ .................................................................................................. 2-2 

2.2.1 หน้ำจอส่วนบน ......................................................................................................................................2-2 

2.2.2 เมนูระบบงำน........................................................................................................................................2-2 

2.2.3 ประกำศข่ำวสำรระบบงำน หนังสอืเวียน ติดตำมผลกำรอนญุำต /อนุ มัติ งำนรอด ำเนินกำร /พิจำรณำ  และ
สำรบรรณ .......................................................................................................................................................2-3 

2.3 หน้ำจอหลัก ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลำ) .............................................................................. 2-3 

2.3.1 ฟังก์ชันกำรท ำงำนของผู้ใช้ ....................................................................................................................2-3 

2.3.2 ออกจำกระบบ ......................................................................................................................................2-4 

2.4 กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่ง และสัญลักษณ์ต่ำงๆ .............................................................................................. 2-5 

2.4.1 ปุ่มค ำสั่งทั่วไป )Buttons( .....................................................................................................................2-5 

2.4.2 สัญลักษณ์ตำ่งๆบนจอภำพ ....................................................................................................................2-7 

2.5 ข้อควำมแจ้งเตือน ................................................................................................................................. 2-9 

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิในกำรใช้งำน) ................................................... 3-1 

4. ค ำอธิบำยกำรใชง้ำน (ฟังกช์ั่นกำรท ำงำนของผู้ใชง้ำนระบบ) ........................................................................... 4-1 

4.1 บันทึกใบลำ(ป่วย/กิจ)............................................................................................................................ 4-2 

4.2 บันทึกใบลำ(พักผ่อน) ............................................................................................................................ 4-6 

4.3 บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ ..................................................................................................................... 4-10 

4.3.1 สอบถำมข้อมูลใบลำ ........................................................................................................................... 4-10 

4.3.2 บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ .................................................................................................................... 4-11 

4.4 สอบถำมสถำนะใบลำ .......................................................................................................................... 4-14 

4.4.1 แก้ไขใบลำ .......................................................................................................................................... 4-17 

4.4.2 ยกเลิกใบลำ ........................................................................................................................................ 4-18 

4.5 สอบถำมสถำนะใบขอยกเลิกวันลำ ...................................................................................................... 4-21 

4.5.1 แก้ไขใบขอยกเลิกวันลำ ...................................................................................................................... 4-24 

4.5.2 ยกเลิกใบขอยกเลิกวันลำ .................................................................................................................... 4-25 

4.6 สอบถำมวันลำคงเหลือ ........................................................................................................................ 4-26 

4.7 ปฏิทินกำรลำ ....................................................................................................................................... 4-27 

4.8 ตรวจสอบกำรปฏิบตัิรำชกำร .............................................................................................................. 4-28 

4.9 พิจำรณำใบลำ ..................................................................................................................................... 4-30 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ iv ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

4.9.1 ใบลำ .................................................................................................................................................. 4-30 

4.9.2 ใบขอยกเลิกวันลำ .............................................................................................................................. 4-33 

4.10 บันทึกผลกำรลำ .................................................................................................................................. 4-36 

4.10.1 ใบลำ ............................................................................................................................................ 4-37 

4.10.2 ใบขอยกเลิกวันลำ ........................................................................................................................ 4-39 

4.11 บันทึกกำรลำนอกระบบ ...................................................................................................................... 4-41 

4.12 บันทึกใบขอยกเลิกวันลำนอกระบบ .................................................................................................... 4-44 

4.13 บันทึกกำรปฏบิัติรำชกำร .................................................................................................................... 4-46 

5. รำยงำน ............................................................................................................................................................. 5-1 

5.1 บัญชีงบเดือนวันรบัรำชกำร (ส.ส 2/23) ............................................................................................... 5-1 

5.2 บัญชีงบเดือนวันรบัรำชกำร (ส่งส ำนักคลงัฯ) ........................................................................................ 5-2 

5.3 รำยงำนกำรลำของบุคลำกร (สง่ส ำนักทรัพฯ) ....................................................................................... 5-3 

5.4 รำยงำนสรุปกำรลำกิจส่วนตัว และลำป่วยเกินเกณฑ์ ........................................................................... 5-5 

5.5 รำยงำนสรุปกำรลำพักผ่อน ................................................................................................................... 5-6 

5.6 รำยงำนกำรปฏิบตัิรำชกำร .................................................................................................................... 5-8 

6. โปรแกรมเสริมต่ำงๆ .......................................................................................................................................... 6-1 

6.1 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน (Java JDK) ................................................................ 6-1 

6.1.1 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness .........................................................................................6-2 

6.1.2 กำรติดตั้ง Java JDK .............................................................................................................................6-4 

6.2 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ .................................................................................................. 6-7 

6.2.1 กำรกำรตดิตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรบักำร Scan เอกสำร )WebScan( ...................................................6-7 

6.2.2 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส ำหรับดภูำพ ...................................................................................................... 6-25 

 



  สารบัญ 

 

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf หน้ำ v 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่ หน้า 
 
ตำรำงที่ 1-1 รำยกำรข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอ่ืนๆ ที่ใช้งำนระบบ .............................................................1-1 
ตำรำงที่ 2-1 ปุ่มค ำสั่งบนจอภำพ ............................................................................................................2-6 
ตำรำงที่ 2-2 ปุ่มค ำสั่งบนคีย์บอร์ด ..........................................................................................................2-7 
ตำรำงที่ 2-3 สัญลักษณ์ต่ำงๆ ..................................................................................................................2-7 
ตำรำงที่ 2-4 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่ำงๆ ................................................................................2-8 
ตำรำงที่ 3-1 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ฟังก์ชั่นงำนกับผู้ใช้งำน ................................................................3-1 
 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หน้า 
 
ภำพที่ 2-1 หน้ำจอ Login ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ .............................................................................2-1 
ภำพที่ 2-2 หน้ำจอกำรท ำงำนของระบบ ..............................................................................................2-2 
ภำพที่ 2-3 หน้ำจอฟังก์ชันกำรท ำงำนของผู้ใช้ ......................................................................................2-3 
ภำพที่ 2-4 Logo ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ..........................................................................................2-4 
ภำพที่ 2-5 หน้ำจอข้อควำมแจ้งเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ...................................................................2-9 
ภำพที่ 2-6 หน้ำจอข้อควำมแจ้งเตือนเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย .............................................................2-9 
ภำพที่ 2-7 หน้ำจอข้อควำมแจ้งเมื่อยกเลิกข้อมูลเรียบร้อย ...................................................................2-9 
ภำพที่ 2-8 หน้ำจอข้อควำมแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็น (Mandatory) ดูได้จำกมี “*” ท้ำยชื่อ

ข้อมูล .................................................................................................................................2-9 
ภำพที่ 2-9 หน้ำจอกรณีอัพโหลดไฟล์ส ำเร็จ ..........................................................................................2-9 
ภำพที่ 2-10 หน้ำจอแจ้งเตือนกรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส ำเร็จ (ตวัอย่ำงกรณีไฟล์ขนำดใหญ่เกินก ำหนด) ......2-9 
ภำพที่ 2-11 หน้ำจอแจ้งเตือนข้อผิดพลำดจำกระบบ  เมื่อพบข้อควำมนี้ให้น ำข้อควำมด้ำนล่ำงแจ้งผู้ดูแล

ระบบ .................................................................................................................................2-9 
ภำพที่ 4-1 หน้ำจอบันทึกข้อมูลลำป่วย/ลำกิจส่วนตัว ...........................................................................4-2 
ภำพที่ 4-2 แบบใบลำป่วย ลำกิจส่วนตัว ...............................................................................................4-4 
ภำพที่ 4-3 หน้ำจอบันทึกข้อมูลลำพักผ่อน (ในต่ำงประเทศ) .................................................................4-6 
ภำพที่ 4-4 หน้ำจอบันทึกข้อมูลลำพักผ่อน (ต่ำงประเทศ) .....................................................................4-7 
ภำพที่ 4-5 แบบใบลำพักผ่อน ...............................................................................................................4-9 
ภำพที่ 4-6 หน้ำจอค้นหำเพ่ือบันทึกใบขอยกเลิกวันลำ ...................................................................... 4-10 
ภำพที่ 4-7 หน้ำจอบันทึกข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ ............................................................................. 4-11 
ภำพที่ 4-8 แบบใบขอยกเลิกวันลำ .................................................................................................... 4-13 
ภำพที่ 4-9 หน้ำจอสอบถำมสถำนะใบลำ ........................................................................................... 4-14 
ภำพที่ 4-10 หน้ำจอแสดงข้อมูลใบลำที่ผู้ใช้งำนเลือก ........................................................................... 4-15 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ vi ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

ภำพที่ 4-11 หน้ำจอแก้ไขข้อมูลใบลำ .................................................................................................. 4-17 
ภำพที่ 4-12 หน้ำจอยกเลิกใบลำ ......................................................................................................... 4-18 
ภำพที่ 4-13 หน้ำจอสอบถำมสถำนะใบขอยกเลิกวันลำ ....................................................................... 4-21 
ภำพที่ 4-14 หน้ำจอแสดงข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำที่ผู้ใช้งำนเลือก ....................................................... 4-22 
ภำพที่ 4-15 หน้ำจอแก้ไขข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ .............................................................................. 4-24 
ภำพที่ 4-16 หน้ำจอยกเลิกใบขอยกเลิกวันลำ ...................................................................................... 4-25 
ภำพที ่4-17 หน้ำจอสอบถำมวันลำคงเหลือ ......................................................................................... 4-26 
ภำพที่ 4-18 หน้ำจอปฏิทินกำรลำ ....................................................................................................... 4-27 
ภำพที่ 4-19 หน้ำจอตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร ................................................................................ 4-28 
ภำพที่ 4-20 หน้ำจอใบลำรออนุญำต ................................................................................................... 4-30 
ภำพที่ 4-21 หน้ำจอพิจำรณำใบลำ ...................................................................................................... 4-31 
ภำพที่ 4-22 หน้ำจอใบขอยกเลิกวันลำ ................................................................................................ 4-33 
ภำพที่ 4-23 หน้ำจอพิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ .................................................................................. 4-34 
ภำพที่ 5-1 หน้ำจอสอบถำมรำยงำนกำรลำของบุคลำกร .......................................................................5-1 
ภำพที่ 5-2 หน้ำจอแสดงผลรำยงำนกำรลำของบุคลำกร .......................................................................5-1 
ภำพที่ 5-3 หน้ำจอสอบถำมรำยงำนสรุปกำรลำ (ส่งส ำนักคลังฯ) ..........................................................5-2 
ภำพที่ 5-4 หน้ำจอแสดงผลรำยงำนสรุปกำรลำ (ส่งส ำนักคลังฯ) ..........................................................5-2 
ภำพที่ 5-5 หน้ำจอสอบถำมรำยงำนสรุปกำรลำ (ส่งส ำนักทรัพฯ) .........................................................5-3 
ภำพที่ 5-6 หน้ำจอแสดงผลรำยงำนสรุปกำรลำ (ส่งส ำนักทรัพฯ) ..........................................................5-4 
ภำพที่ 5-7 หน้ำจอสอบถำมรำยงำนสรุปกำรลำกิจส่วนตัวและลำป่วยเกณฑ์ ........................................5-5 
ภำพที่ 5-8 หน้ำจอแสดงผลรำยงำนสรุปกำรลำกิจส่วนตัวและลำป่วยเกินเกณฑ์ ...................................5-5 
ภำพที่ 6-1 หน้ำจอดำวน์โหลดโปรแกรมเสริมและคู่มือกำรใช้งำน .........................................................6-1 
ภำพที่ 6-2 ภำพแสดงกำรตรวจสอบ Internet Explorer .....................................................................6-2 
ภำพที่ 6-3 ภำพ About Internet Explorer: Bitness 32 bit/ 64 bit ...............................................6-3 
ภำพที่ 6-4 ภำพแสดงตรวจสอบ Task Manager .................................................................................6-3 
ภำพที่ 6-5 หน้ำจอแสดงกำรดำวน์โหลดโปรแกรมเสริมของระบบงำน ..................................................6-4 
ภำพที่ 6-6 หน้ำจอกำรติดตั้ง JDK 7 .....................................................................................................6-4 
ภำพที่ 6-7 หน้ำจอเริ่มกำรติดต้ัง ..........................................................................................................6-5 
ภำพที่ 6-8 หน้ำจอเลือกกำรติดตั้ง ........................................................................................................6-5 
ภำพที่ 6-9 หน้ำจอแสดงสถำนะกำรติดตั้ง ............................................................................................6-6 
ภำพที่ 6-10 หน้ำจอสถำนะกำรติดตั้ง .....................................................................................................6-6 
ภำพที่ 6-11 หน้ำจอสิ้นสุดกำรติดตั้ง.......................................................................................................6-7 
ภำพที่ 6-12 หน้ำจอดำวน์โหลดโปรแกรมเสริม .......................................................................................6-8 
ภำพที่ 6-13 หน้ำจอ Download โปรแกรม Web Scan ........................................................................6-8 
ภำพที่ 6-14 หน้ำจอ Save ไฟล์ WebScan ...........................................................................................6-9 
ภำพที่ 6-15 หน้ำจอติดตั้งโปรแกรม .......................................................................................................6-9 
ภำพที่ 6-16 หน้ำจอติดตั้งโปรแกรม .................................................................................................... 6-10 
ภำพที่ 6-17 หน้ำจอยืนยันกำรติดตั้งโปรแกรม .................................................................................... 6-10 
ภำพที่ 6-18 หน้ำจอติดตั้งโปรแกรม Web Scan ................................................................................. 6-11 
ภำพที่ 6-19 หน้ำจอก ำหนด path เพ่ือติดตั้งโปรแกรม ....................................................................... 6-11 
ภำพที่ 6-20 หน้ำจอก ำหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสำร ................................................................. 6-12 
ภำพที่ 6-21 หน้ำจอ Install โปรแกรม ................................................................................................ 6-13 
ภำพที่ 6-22 หน้ำจอด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม ................................................................................... 6-13 
ภำพที่ 6-23 หน้ำจอสิ้นสุดกำรติดตั้งโปรแกรม ..................................................................................... 6-14 
ภำพที่ 6-24 หน้ำจอติดตั้งโปรแกรมส ำเร็จ ........................................................................................... 6-14 
ภำพที่ 6-25 หน้ำจอ Setup กำรติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสำร ........................................................... 6-15 



  สารบัญ 

 

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf หน้ำ vii 

ภำพที่ 6-26 หน้ำจอแสดงกำรเชื่อมต่อกำรแสกนเอกสำร .................................................................... 6-15 
ภำพที่ 6-27 หน้ำจอก ำหนดค่ำเริ่มต้นกำรสแกนเอกสำร ...................................................................... 6-16 
ภำพที่ 6-28 หน้ำจอ Register Scan Service ..................................................................................... 6-16 
ภำพที่ 6-29 หน้ำจอ Register Scan Service ID ................................................................................ 6-17 
ภำพที่ 6-30 หน้ำจอ Copy Setup ID ................................................................................................. 6-18 
ภำพที่ 6-31 หน้ำจอระบุรำยละเอียด ID Scanner .............................................................................. 6-19 
ภำพที่ 6-32 หน้ำจอติดตั้ง Register Scan Service ID ส ำเร็จ ............................................................ 6-20 
ภำพที่ 6-33 หน้ำจอ Select Source ของเครื่อง Scanner ................................................................ 6-21 
ภำพที่ 6-34 หน้ำจอเลือก driver scanner ......................................................................................... 6-22 
ภำพที่ 6-35 หน้ำจอกำร Scan ภำพผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ............................................. 6-23 
ภำพที่ 6-36 หน้ำจอจัดเก็บภำพเอกสำรที่ผ่ำนกำร Scan เข้ำระบบ ..................................................... 6-24 
ภำพที่ 6-37 หน้ำจอแนบไฟล์ภำพเอกสำรเข้ำระบบ ............................................................................ 6-24 
ภำพที่ 6-38 หน้ำจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส ำหรับจัดกำรภำพ ........................................................ 6-25 
ภำพที่ 6-39 หน้ำจอแสดงค ำอธิบำยลักษณะกำรท ำงำน ...................................................................... 6-25 
ภำพที่ 6-40 หน้ำจอปุ่ม Clear ภำพเอกสำรทั้งหมด ............................................................................ 6-26 
ภำพที่ 6-41 หน้ำจอปุ่มน ำเข้ำเอกสำรจำกไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ......................................... 6-26 
ภำพที่ 6-42 หน้ำจอปุ่มน ำเข้ำเอกสำรโดย Scan ผ่ำนเครื่อง Scanner ................................................ 6-26 
ภำพที่ 6-43 หน้ำจอปุ่มพิมพ์ภำพเอกสำร ............................................................................................ 6-27 
ภำพที่ 6-44 หน้ำจอเลือกหน้ำเอกสำรที่ต้องกำรจะพิมพ์ ..................................................................... 6-27 
ภำพที่ 6-45 หน้ำจอลบภำพเอกสำร .................................................................................................... 6-27 
ภำพที่ 6-46 หน้ำจอบันทึกภำพเอกสำรลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ............................................................. 6-28 
ภำพที่ 6-47 หน้ำจอปุ่มบันทึกเอกสำรลงในระบบงำน ......................................................................... 6-28 
ภำพที่ 6-48 หน้ำจอปุ่มหมุนภำพเอกสำร ............................................................................................ 6-28 
ภำพที่ 6-49 หน้ำจอปุ่มปรับมุมมองของภำพ ย่อ-ขยำยภำพ ................................................................ 6-28 
ภำพที่ 6-50 หน้ำจอปุ่มเลื่อนต ำแหน่งในภำพเอกสำร .......................................................................... 6-28 
ภำพที่ 6-51 หน้ำจอปุ่มกำรเลื่อนหน้ำเอกสำร ..................................................................................... 6-29 
ภำพที่ 6-52 หน้ำจอปุ่มแสดงภำพในมุมมองภำพตัวอย่ำงขนำดเล็ก (Thumbnail) .............................. 6-29 
ภำพที่ 6-53 หน้ำจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม ..................................................................................... 6-29 
ภำพที่ 6-54 หน้ำจอปุ่มกำรเลื่อนไปภำพที่ต้องกำรโดยคีย์ตัวเลขในช่องภำพปัจจุบัน ........................... 6-30 
 





  1.บทน า (Introduction)  

   

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf หน้ำ 1-1 

1. บทน า (Introduction) 
ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลำ) ของกรมสรรพสำมิต เป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงและเพิ่ม

หน้ำที่กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ระบบฯ ของผู้ใช้งำนระบบ  
คู่มือกำรใช้งำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน ำ อธิบำยควำมเป็นมำของระบบงำน และรำยละเอียดของเอกสำรฉบับนี้ 
บทที่ 2 อธิบำยถึงควำมรู้ทั่วไปของระบบงำน กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทนค ำสั่ง และแนะน ำกำรเริ่มท ำงำน

กับระบบงำน  
บทที่ 3 อธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิ์ในกำรใช้งำน)  
บทที่ 4 อธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบ  
บทที่ 5 อธิบำยในส่วนของกำรเรียกดูรำยงำน  
บทที่ 6 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมต่ำงๆ 
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอขอบพระคุณ กรมสรรพสำมิต ในควำมร่วมมือและอนุเครำะห์ ทั้งข้อมูล

และกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดตั้ง และใช้งำนระบบด ำเนินไปด้วยดี ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของแผนงำนทุกประกำร บริษัทฯ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง ควำมสำมำรถของระบบงำนฯ ให้เหมำะสมและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิตอย่ำงเต็มก ำลัง 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ หมำยถึงบุคคล หรือแหล่งอื่นๆ ที่กระท ำกับระบบงำน ซึ่งอำจหมำยถึงบุคคล หรือระบบงำนก็ได้ 
ระบบได้ก ำหนดผู้ใช้ส ำหรับระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลำ) ดังตำรำงที่ 1-1 
 
ตารางที่ 1-1 รายการข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ที่ใช้งานระบบ 
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ หน้าที่การท างาน 

1.  บุคลำกร บันทึกใบลำ(ป่วย/กิจ) 
บันทึกใบลำ(พักผ่อน) 
สอบถำมสถำนะใบลำ 
บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ 
สอบถำมสถำนะใบขอยกเลิกวันลำ 
สอบถำมวันลำคงเหลือ 
ปฏิทินกำรลำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิรำชกำร 

2.  ผู้อนุญำตใบลำ พิจำรณำใบลำ 
ปฏิทินกำรลำ 
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กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ หน้าที่การท างาน 
3.  ฝ่ำยอ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง/

ศูนย์ 
บันทึกผลกำรลำ 
บันทึกกำรลำนอกระบบ 
บันทึกกำรมำท ำงำน 
รำยงำนในระบบ 

4.  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล รำยงำนในระบบ 
5.  ผู้ดูแลระบบ บันทึกกำรสะสมวนัลำ 

บันทึกผู้อนญุำต 
บันทึกแบบต ำแหนง่ผู้อนุญำต 
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2. ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานระบบ 

2.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้ำจอ login  เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ Login เข้ำใช้ระบบงำน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบผู้ใช้และสิทธิกำรใช้งำน 
ประกอบด้วย 

 เข้ำสู่ระบบ โดยผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกปุ่ม   เมื่อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้
ถูกต้อง จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ 

 “program and manual download” เป็นลิงก์เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบงำน 
และ คู่มือกำรใช้ระบบงำน 

 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอ Login ระบบส านักงานอตัโนมัติ 
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2.2 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำม
เข้ำใจหน้ำจอกำรท ำงำนของระบบก่อนเร่ิมใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนหลักของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 หน้ำจอส่วนบน (Header)  
 เมนูระบบงำน  
 ประกำศข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน ติดตำมผลกำรอนุญำต/อนุมัติ งำนรอด ำเนินกำร/พิจำรณำ และ 

สำรบรรณ เป็นต้น ดังภำพที่ 2-2 

 

ภาพที่ 2-2 หน้าจอการท างานของระบบ 

2.2.1 หน้าจอส่วนบน 
หน้ำจอส่วนบน          คือส่วนที่แสดงข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ ออกจำกระบบ 

2.2.2 เมนูระบบงาน 
เมนูระบบงำน        คือเมนู link ไปยังระบบงำนย่อยเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำไปด ำเนินกำรกับระบบงำนย่อย ได้แก ่
 LEAV ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ลา) (ผูใ้ช้คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ) 
 EDCS ระบบสำรบรรณ 
 EDOC ระบบจัดเก็บเอกสำร 
 RMBK ระบบขอใช้ห้องประชุม 
 CRBK ระบบขอใช้รถยนต ์

1 

2 

3 
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2.2.3 ประกาศข่าวสารระบบงาน หนังสือเวียน ติดตามผลการอนุญาต/อนุมัติ งานรอด าเนินการ/
พิจารณา และสารบรรณ 

ประกำศข่ำวสำรระบบงำน        คือแสดงข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน ติดตำมผลกำรอนุญำต/อนุมัติ งำนรอ
ด ำเนินกำร/พิจำรณำ และสำรบรรณ 

2.3 หน้าจอหลัก ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา) 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงชื่อฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือก  เพื่อเข้ำสู่
หน้ำที่กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 2-3 หน้าจอฟังก์ชนัการท างานของผู้ใช ้

2.3.1 ฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่หน้ำที่
กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนจะแสดงตำมสิทธิของผู้ใช้ ตรวจสอบได้จำกตำรำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมนูกับผู้ใช้ ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนมีดังต่อไปนี้ 
 บุคลำกร 

 บันทึกใบลำ 
 สอบถำมสถำนะใบลำ 
 บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ 
 สอบถำมสถำนะใบขอยกเลิกวันลำ 
 สอบถำมวันลำคงเหลือ 
 ปฏิทินกำรลำ 

 ผู้อนุญำตใบลำ 
 พิจำรณำใบลำ 
 ปฏิทินกำรลำ 
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 ฝ่ำยอ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ 
 บันทึกผลกำรลำ 
 บันทึกกำรลำนอกระบบ 
 บันทึกกำรมำท ำงำน 
 รำยงำนในระบบ 

 ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 รำยงำนในระบบ 

2.3.2 ออกจากระบบ  
กำรออกจำกระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลำ) สำมำรถคลิกที่มุมขวำมด้ำนบน ที่แสดงว่ำ ”ออกจำกระบบ” ดัง
ภำพ 

 

ภาพที่ 2-4 Logo ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
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2.4 การใช้งานปุ่มค าสั่ง และสัญลักษณ์ต่างๆ 
กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่งต่ำงๆ ที่ใช้ด ำเนินกำรบนหน้ำจอกำรท ำงำน มีดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป (Buttons) 
ปุ่มค ำสั่งทั่วไป คือ ปุ่มค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกค ำสั่งให้ระบบด ำเนินกำรต่ำงๆ 
กับรำยกำรข้อมูลบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำย   



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งบนจอภาพ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

  เข้ำสู่ระบบ เข้ำสู่ระบบงำน 

   พิมพ์ใบลำ ปุ่มส ำหรับพิมพ์ใบลำ 

  
อนุญำต ปุ่มส ำหรับอนุญำตใบลำ 

   
ไม่อนุญำต ปุ่มส ำหรับไม่อนุญำตใบลำ 

  
ระงับ ปุ่มส ำหรับระงับใบลำ 

  
ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

  
ค้นหำข้อมูล ปุ่มส ำหรับกำรกลบัไปหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูล 

  
เร่ิมใหม่ ปุ่มส ำหรับเคลียร์ข้อมูลบนหน้ำจอ เพื่อระบุข้อมูลใหม่ 

  
บันทึก ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูล 

  
เพิ่ม ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

  
เพิ่มใหม่ ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

  
แก้ไข ปุ่มส ำหรับแก้ไขข้อมูล 

  
ยกเลิก ปุ่มส ำหรับยกเลิกไมท่ ำรำยกำรนั้น 

  
ลบ ปุ่มส ำหรับลบไฟล์เอกสำรที่แนบ 

  
แนบไฟล ์ ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์เอกสำรที่ตอ้งกำรอัพโหลด 

 
ลงลำยมือชื่อ ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปลำยมือชือ่ที่ต้องกำรอัพโหลด 

  
สแกน ปุ่มส ำหรับสแกนเอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

  
เอกสำรแนบ ปุ่มส ำหรับเรียกดูเอกสำรแนบ 

  ซ่อนรำยละเอียด ไอคอนส ำหรับซ่อนรำยละเอียดในหน้ำต่ำงย่อย 

  
แสดงรำยละเอียด ไอคอนส ำหรับแสดงรำยละเอียดในหน้ำตำ่งย่อย 

  
First ไปหนำ้แรก 

  
Prev ไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

  
Next ไปหนำ้ถัดไป 

  
Last ไปหนำ้สุดทำ้ย 

 
 



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  
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ตารางที่ 2-2 ปุ่มค าสั่งบนคีย์บอร์ด 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 Tab เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป 

 +  Shift + Tab เพื่อกลับไปยังฟลิด์ก่อนหน้ำนี้ 

+ Home Shift + Home เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปัจจุบัน 

+ End Shift + End เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวปัจจุบนัจนถึงอักษรตัวสดุท้ำย 

~ Tilde เพื่อเปลี่ยนแป้นคียบ์อร์ดสลบัภำษำไทย – อังกฤษ 

2.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆบนจอภาพ 
สัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ สัญลักษณ์ต่ำงๆที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-3  

ตารางที่ 2-3 สัญลักษณ์ต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

  Text Box 
สำมำรถคีย์ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปในช่อง
ดังกล่ำวได ้

  Text Box (Read-only) พื้นสีเทำ แสดงผลเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

  Listbox คลิกลูกศร แล้วเลือกจำกรำยกำร  

  List Box (Read-only) พื้นสีเทำ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

  
ปฏิทิน 

จัดเก็บข้อมูลวันที่ โดยคีย์ตำมรปูแบบ DDMMYYYY 
เช่น 21022559 หรือคลิกจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือก
วันที่  แสดงผลในรปูแบบ DD/MM/YYYY 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ตารางที่ 2-4 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย้ำย สิ่งที่เลือกได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เห็น Mouse แสดงสถำนะดังรูป แสดงวำ่ ขณะนัน้ระบบอยู่ในระหว่ำงกำร
ประมวลผลกำรท ำงำนที่ผู้ใช้สั่ง 

 เรียกว่ำ cursor แสดงต ำแหน่งที่พร้อมรับข้อมูลจำกกำร key in 
  



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  
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2.5 ข้อความแจ้งเตือน 

 

ภาพที่ 2-5 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อบันทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนเมื่อแกไ้ขข้อมลูเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อยกเลกิขอ้มูลเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-8 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมลูที่จ าเป็น (Mandatory) ดูได้จากมี “*” ท้ายชื่อข้อมลู 

 

 

ภาพที่ 2-9 หน้าจอกรณีอัพโหลดไฟล์ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 2-10 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จ (ตัวอย่างกรณีไฟล์ขนาดใหญ่เกินก าหนด) 

 

ภาพที่ 2-11 หน้าจอแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากระบบ  เมื่อพบข้อความนี้ให้น าข้อความด้านล่างแจ้งผู้ดูแลระบบ 

 





  3.ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน)  
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3. ความสมัพนัธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ใช้งานระบบ (สิทธิในการใช้งาน) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบดังตำรำงที่ 3-1 
 
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ฟังก์ชั่นงานกับผู้ใชง้าน 

ล าดับ ชื่อฟังก์ชั่น บุคลากร ผู้อนุญาต
ใบลา 

 

ฝ่ายอ านวยการ
ส านัก/กลุ่ม/
กอง/ศูนย ์

ส านักบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ผู้ดูแล
ระบบ 

1.  บันทึกใบลำ(ป่วย/กิจ)      

2.  บันทึกใบลำ(พักผ่อน)      

3.  สอบถำมสถำนะใบลำ      

4.  บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ      

5.  สอบถำมสถำนะใบขอยกเลิก
วันลำ      

6.  สอบถำมวันลำคงเหลือ      

7.  ปฏิทินกำรลำ      

8.  ตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ      

9.  พิจำรณำใบลำ      

10.  บันทึกผลกำรลำ      

11.  บันทึกกำรลำนอกระบบ      

12.  บันทึกกำรมำท ำงำน      

13.  บันทึกกำรสะสมวนัลำ      

14.  บันทึกผู้อนญุำต      

15.  บันทึกแบบต ำแหนง่ผู้อนุญำต      

16.  รำยงำนในระบบ      
 
 





  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4. ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังกช์ั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ) 
ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลำ) ในส่วนของผู้ใช้งำนระบบ ประกอบด้วยเมนูในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้ 

 บันทึกใบลำ(ป่วย/กิจ) 
 บันทึกใบลำ(พักผ่อน 
 สอบถำมสถำนะใบลำ 
 บันทึกใบขอยกเลิกวันลำ 
 สอบถำมสถำนะใบขอยกเลิกวันลำ 
 สอบถำมวันลำคงเหลือ 
 ปฏิทินกำรลำ 
 ตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ 
 พิจำรณำใบลำ 
 บันทึกผลกำรลำ 
 บันทึกกำรลำนอกระบบ 
 บันทึกกำรมำท ำงำน 
 บันทึกใบขอยกเลิกนอกระบบ 
 รำยงำนในระบบ 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.1 บันทึกใบลา(ป่วย/กิจ) 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลใบลำป่วย และลำกิจส่วนตัว เพื่อส่งไปพิจำรณำใบลำ สำมำรถแก้ไขได้ในกรณีที่ยังรอ
ตรวจสอบ ประเภทกำรลำประกอบด้วย 

 ลำป่วย 
 ลำกิจส่วนตัว 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอบันทกึข้อมูลลาป่วย/ลากจิส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกเมนู “บันทึกใบลา(ป่วย/กิจ)” เพื่อเรียกหน้ำจอบันทึกใบลำ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกใบลำเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล 
3. ข้อมูลผู้ลำ  

- ระบบแสดงข้อมูลเขียนที่ โดยแสดงส ำนักของผู้ลำ 
- ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน 
- ระบบประเภทกำรลำ โดย default “ลำป่วย” และสำมำรถเปลี่ยนประเภทกำรลำ “ลำกิจส่วนตัว” 
- ระบบแสดงต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบลำ 
- ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดของผู้ลำ 
- ระบุเนื่องจำก (สำเหตุกำรลำ) 
- ระบุวันที่ลำตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ลำ โดยคลิกที่ช่อง   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ 

หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- ระบบแสดงมีก ำหนด(วัน) จำกกำรค ำนวณอัตโนมัติ โดย default ลำเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลียนแปลงช่วง

กำรลำในแต่ละวัน ระบบจะค ำนวณรวมวันลำให้ใหม่ 
- ระบุที่อยู่ติดต่อระหว่ำงลำ (เมื่อมีประเภทกำรลำที่บันทึกลำไปแล้ว ระบบจะ default ให้อัตโนมัติ) 
- ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ (กรณีเคยบันทึกกำรลำในประเภทเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกให้

อัตโนมัติ) 
4. สถิติกำรลำในปีงบประมำณนี้  

- ระบบแสดงข้อมูลสถิติกำรลำตำมประเภทลำ 
5. ลงลำยมือชื่อ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์แนบลำยมือชื่อที่มีอยู่เพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรที่

จัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose 

file to upload คลิกไปยงั Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG,เท่ำนั้น 

6. รำยละเอียดวันลำ ระบบจะสร้ำงรำยกำรวันลำให้ตำมจ ำนวนวันที่ผู้ใช้ระบวุันทีล่ำ และ default ช่วงกำรลำ
เป็นเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงช่วงกำรลำในแตล่ะวนั ระบบจะค ำนวณวันลำรวมให้ใหม่ 
- ระบุช่วงเวลำที่ลำในแต่ละวัน โดยคลิกเลือกช่วงกำรลำจำกรำยกำร  

 เต็มวัน 
 คร่ึงวันเช้ำ 
 คร่ึงวันบ่ำย 

7. เอกสำรแนบ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์ที่มีอยู่แนบเพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรทีจ่ัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file 

to upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

8. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สง่ใบลา” 
9. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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10. ระบบแสดงข้อมูล เลขที่ใบลำ และ สถำนะ เปน็ “รอตรวจสอบ” 
11. ระบบแสดงปุ่ม “พิมพ์ใบลา” ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ใบลำได้ ดังภำพ 

 

 

ภาพที่ 4-2 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว 





ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.2 บันทึกใบลา(พักผ่อน) 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลใบลำพักผ่อน เพื่อส่งไปพิจำรณำใบลำ สำมำรถแก้ไขได้ในกรณีที่ยังรอตรวจสอบ 
ประเภทกำรลำพักผ่อนประกอบด้วย 

 ในประเทศ 
 ต่ำงประเทศ 

 

ภาพที่ 4-3 หน้าจอบันทกึข้อมูลลาพักผ่อน (ในต่างประเทศ) 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ภาพที่ 4-4 หน้าจอบันทกึข้อมูลลาพักผ่อน (ต่างประเทศ) 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกเมนู “บันทึกใบลา(พักผ่อน)” เพื่อเรียกหน้ำจอบันทึกใบลำ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกใบลำเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล 
3. ข้อมูลผู้ลำ  

- ระบบแสดงข้อมูลเขียนที่ โดยแสดงส ำนักของผู้ลำ 
- ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน 
- ระบบแสดงประเภทกำรลำ “ลาพักผ่อน” 
- ระบบแสดงต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบลำ 
- ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดของผู้ลำ 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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- ระบบแสดงข้อมูลวันลำพักผ่อน ได้แก่ วันลำพักผ่อนสะสม วันลำพักผ่อนประจ ำปี และวันรวมวันลำ
สะสมทั้งหมด 

- ระบุวันที่ลำตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ลำ โดยคลิกที่ช่อง   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ 
หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 

- ระบบแสดงมีก ำหนด(วัน) จำกกำรค ำนวณอัตโนมัติ โดย default ลำเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลียนแปลงช่วง
กำรลำในแต่ละวัน ระบบจะค ำนวณรวมวันลำให้ใหม่ 

- ระบุช่วงลำพักผ่อน 
 อยู่ในประเทศ 
 เดินทำงไปประเทศ จะต้องระบุประเทศที่เดินทำงไป วันที่เดินทำงจำกไทย และวันที่กลับถึง

ไทย โดยคลิกที่ช่อง   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ 
Format DDMMYYYY เช่น 16022559 

- ระบุที่อยู่ติดต่อระหว่ำงลำ (เมื่อมีประเภทกำรลำที่บันทึกลำไปแล้ว ระบบจะ default ให้อัตโนมัติ) 
- ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ (กรณีเคยบันทึกกำรลำในประเภทเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกให้

อัตโนมัติ) 
4. สถิติกำรลำในปีงบประมำณนี้  

- ระบบแสดงข้อมูลสถิติกำรลำตำมประเภทลำ 
5. ลงลำยมือชื่อ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์แนบลำยมือชื่อที่มีอยู่เพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรที่

จัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose 

file to upload คลิกไปยงั Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG,เท่ำนั้น 

6. รำยละเอียดวันลำ ระบบจะสร้ำงรำยกำรวันลำให้ตำมจ ำนวนวันที่ผู้ใช้ระบวุันทีล่ำ และ default ช่วงกำรลำ
เป็นเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงช่วงกำรลำในแตล่ะวนั ระบบจะค ำนวณวันลำรวมให้ใหม่ 
- ระบุช่วงเวลำที่ลำในแต่ละวัน โดยคลิกเลือกช่วงกำรลำจำกรำยกำร  

 เต็มวัน 
 คร่ึงวันเช้ำ 
 คร่ึงวันบ่ำย 

7. เอกสำรแนบ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์ที่มีอยู่แนบเพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรทีจ่ัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file 

to upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

8. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สง่ใบลา” 
9. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
10. ระบบแสดงข้อมูล เลขที่ใบลำ และ สถำนะ เปน็ “รอตรวจสอบ” 
11. ระบบแสดงปุ่ม “พิมพ์ใบลา” ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ใบลำได้ ดังภำพ 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ภาพที่ 4-5 แบบใบลาพักผ่อน 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.3 บันทึกใบขอยกเลิกวันลา 
ในกรณีผู้ใช้ต้องกำรยกเลิกวันลำกรณีใบลำได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องบันทึกใบขอยกเลิกวันลำ โดยผู้ใช้สอบถำมใบลำที่
ต้องกำรบันทึกใบยกเลิก 

4.3.1 สอบถามข้อมูลใบลา 

 
ภาพที่ 4-6 หน้าจอค้นหาเพ่ือบันทึกใบขอยกเลิกวันลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 
กำรค้นหำ 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- วันที่ลำ ถึงวันที่ลำ ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเร่ิมต้น-สิ้นสุด เมื่อคลิกที่ช่อง   เพื่อกรอกวันที่ ระบบ

จะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- เลขที่ใบลำ 
- ประเภทกำรลำ 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลผลลัพธ์ตำมเงื่อนไขที่ผู้ใช้สอบถำม ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- รวมวันลำ 
- นับวันลำ 
- สถำนะใบลำ 

4. ผู้ใช้คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องกำรเพื่อแสดงรำยละเอียดในหน้ำบันทึกใบขอยกเลิกวันลำ 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.3.2 บันทึกใบขอยกเลิกวันลา 
เป็นหน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมูลใบลำที่เลือกจำกหน้ำจอสอบถำม ส ำหรับบันทึกข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ เพื่อส่งไป
พิจำรณำใบลำ หรือ ยกเลิกใบขอยกเลิกวันลำ กรณีได้รับอนุญำต 

 

 

ภาพที่ 4-7 หน้าจอบันทกึข้อมูลใบขอยกเลิกวันลา 

 
 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้คลิกรำยกำรใบลำที่ต้องกำรบันทึกใบขอยกเลิกวันลำจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกใบยกเลิกวันลำ โดยแสดงข้อมูลผู้ลำและรำยละเอียดกำรลำตำมที่เลือก 

เพื่อให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลกำรยกเลิกวันลำ 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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3. รำยละเอียดกำรยกเลิก 
- ระบบ default ข้อมูลรำยละเอียดใบลำเดิม 
- ระบุเนื่องจำก (สำเหตุกำรยกเลิก) 
- ระบบแสดง default วันที่ต้องกำรยกเลิก สำมำรถคลิกช่อง เพื่อกรอกวันที่ ระบบจะ

แสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- ระบบแสดงจ ำนวน(วัน) จำกกำรค ำนวณอัตโนมัติ โดย default ลำเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลียนแปลงช่วงกำร

ลำในแต่ละวัน ระบบจะค ำนวณรวมวันลำให้ใหม่ 
4. ลงลำยมือชื่อ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์แนบลำยมือชื่อที่มีอยู่เพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำร

ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose 

file to upload คลิกไปยงั Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 
กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG,เท่ำนั้น 

5. เอกสำรแนบ ส ำหรับผู้ ใช้ต้องกำรน ำไฟล์ที่มีอยู่แนบข้อมูล  โดยเลือกจำกเอกสำรที่จัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์ 

- คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to 
upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

6. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 
7. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรยีบร้อย” 
8. ระบบแสดงปุ่ม “พิมพ”์ เพื่อพิมพ์ใบขอยกเลิกวันลำ 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ภาพที่ 4-8 แบบใบขอยกเลิกวนัลา 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.4  สอบถามสถานะใบลา 
ผู้ใช้สำมำรถสอบถำมสถำนะข้อมูลใบลำ และเลือกข้อมูลใบลำจำกผลกำรค้นหำเพื่อดูรำยละเอียดได้  จำกหน้ำจอดู
รำยละเอียด จะสำมำรถพิมพ์ใบลำ แก้ไข หรือยกเลิกได้ เฉพำะกรณีรอตรวจสอบ และยกเลิกได้ เฉพำะกรณียังไม่
อนุญำต 

 
ภาพที่ 4-9 หน้าจอสอบถามสถานะใบลา 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ภาพที่ 4-10 หน้าจอแสดงข้อมูลใบลาที่ผู้ใช้งานเลือก 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- วันที่ลำ ถึงวันที่ลำ ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด เมื่อคลิกที่ช่อง   เ พื่ อ ก ร อ ก วั น ที่ 

ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- เลขที่ใบลำ 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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- ประเภทกำรลำ 
- สถำนะใบลำ 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงผลลัพธ์รำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้ท ำกำรสอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- มีก ำหนด 
- นับวันลำ 
- สถำนะใบลำ 

4. คลิกที่รำยกำรข้อมูลจำกผลลัพธ์ เพื่อแสดงหน้ำจอรำยละเอียดใบลำ จำกหน้ำจอรำยละเอียดใบลำ มีปุ่มให้
ผู้ใช้ด ำเนินกำรต่อได้ ดังนี้ 
- แก้ไข 
- พิมพ์ใบลำ 
- เส้นทำงกำรอนุมัติ 
- เร่ิมใหม ่
- ยกเลิก 
- ค้นหำข้อมูล 

 
 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.4.1 แก้ไขใบลา 
เป็นหน้ำจอส ำหรับแก้ไขข้อมูลใบลำ สำมำรถท ำได้ในกรณีที่ยังไม่อนุญำต 

 

ภาพที่ 4-11 หน้าจอแก้ไขข้อมลูใบลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกปุ่ม “แก้ไข” จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบลำ ที่คลิกเลือกจำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลใบลำ (ผู้ใช้ไม่สำมำรถแก้ไขประเภทใบลำ) 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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3. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะแสดงข้อควำม “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 
5. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 

4.4.2 ยกเลิกใบลา 
เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ยกเลิกใบลำ โดยจะยกเลิกได้ในกรณีที่ยังไม่อนุญำต โดยระบบจะบันทึกสถำนะใบลำเป็น 
“ยกเลิก” 

 

ภาพที่ 4-12 หน้าจอยกเลกิใบลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบลำ ที่คลิกเลือกจำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
3. ระบบแสดงข้อควำมให้ยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ 

 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ  
 คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ 

4. กรณีผู้ใช้ยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ ระบบท ำกำรบนัทึกข้อมูล 
5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “ใบลาถูกยกเลกิเรียบร้อยแล้ว” 
6. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 

ผู้ใช้จะสำมำรถยกเลิกใบลำได้กรณียังไม่อนุมัติเท่ำนั้น 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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หำกต้องกำรยกเลิกใบลำที่อนุมัติแล้ว ผู้ใช้จะต้อง” บันทึกใบขอยกเลิกใบลำ” 





  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.5 สอบถามสถานะใบขอยกเลิกวันลา 
เป็นหน้ำจอสอบถำมสถำนะข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ 

 

ภาพที่ 4-13 หน้าจอสอบถามสถานะใบขอยกเลิกวันลา 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-14 หน้าจอแสดงข้อมูลใบขอยกเลิกวันลาที่ผู้ใช้งานเลือก 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- วันที่ลำ ถึงวันที่ลำ ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด เมื่อคลิกที่ช่อง   เพื่อกรอกวันที่ ระบบจะแสดง

ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- เลขที่ใบลำ 
- ประเภทกำรลำ 
- สถำนะใบขอยกเลิก 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้ท ำกำรสอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขที่ใบยกเลิก/วันที่ยื่นใบยกเลิก 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ยกเลิก 
- รวมวันยกเลิก 
- นับวันยกเลิก 
- สถำนะใบขอยกเลิก 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.5.1 แก้ไขใบขอยกเลิกวันลา 
เป็นหน้ำจอส ำหรับแก้ไขข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ สำมำรถท ำได้ในกรณีที่ยังไม่อนุญำต 

 

ภาพที่ 4-15 หน้าจอแก้ไขข้อมลูใบขอยกเลกิวนัลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกปุ่ม “แก้ไข” จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบขอยกเลิกวันลำ ที่คลิกเลือกจำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำ (ผู้ใช้ไม่สำมำรถแก้ไขประเภทใบขอยกเลิกวันลำ) 
3. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะแสดงข้อควำม “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 
5. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.5.2 ยกเลิกใบขอยกเลิกวันลา 
เป็นหน้ำจอยกเลิกใบขอยกเลิกวันลำ กรณีที่ยังไม่อนุญำต 

 

ภาพที่ 4-16 หน้าจอยกเลกิใบขอยกเลกิวันลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบขอยกเลิกวันลำ ที่คลิกเลือกจำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
3. ระบบแสดงข้อควำมให้ยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ 

 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ  
 คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ 

4. กรณีผู้ใช้ยืนยันกำรบันทึกสถำนะยกเลิกใบลำ ระบบท ำกำรบนัทึกข้อมูล 
5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “ใบลาถูกยกเลกิเรียบร้อยแล้ว” 
6. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 

ผู้ใช้จะสำมำรถยกเลิกใบขอยกเลิกวันลำได้กรณียังไม่อนุมัติเท่ำนั้น 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.6 สอบถามวันลาคงเหลือ 
เป็นหน้ำจอสรุปวันลำคงเหลือของปีงบประมำณที่ระบุ โดยแยกตำมสถำนะ 

 

ภาพที่ 4-17 หน้าจอสอบถามวันลาคงเหลือ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  
- ระบบ default ปีงบประมำณ ปัจจุบัน และผู้ใช้สำมำรถแก้ไขได้ 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้ท ำกำรสอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ประเภทกำรลำ 
- ยอดยกมำ 
- วันลำประจ ำป ี
- รวมลำได ้
- ใช้ไป 
- คงเหลือ 
- รออนุญำต 
- รอยกเลิก 
- คงเหลือหลังอนุญำต 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.7 ปฏิทินการลา       
เป็นหน้ำจอสอบถำมปฏิทินกำรลำ 

 

ภาพที่ 4-18 หน้าจอปฏิทนิการลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “ปฏิทินการลา” เพื่อเรียกหน้ำจอปฏิทินกำรลำ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอปฏิทินกำรลำ 
3. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม 

- หน่วยงำน 
- ส่วน/ฝ่ำย 

4. ระบบจะแสดงรำยกำรลำ ตำมเงื่อนไขที่ระบุ 
 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.8 ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

เป็นหน้ำจอที่ใช้ตรวจสอบกำรมำปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

 

ภาพที่ 4-19 หน้าจอตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ” เพื่อเรียกหน้ำจอตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. ระบบแสดงหน้ำจอตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม 

- ประจ ำเดือน 
- พ.ศ. 

4. ระบบจะแสดงรำยละเอียดกำรมำปฏิบัติรำชกำร 
 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.9 พิจารณาใบลา 
เป็นหน้ำจอแสดงข้อมูลใบลำและใบขอยกเลิกวันลำที่รอกำรพิจำรณำ หน้ำจอแสดงข้อมูลเป็น Tab ตำมประเภท
เอกสำรที่รอกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 

 Tab “ใบลา” เมื่อคลิกที่ Tab “ใบลา” จะแสดงข้อมูลใบลำที่รอพิจำรณำ 
 Tab “ใบขอยกเลิกวันลา” เมื่อคลิกที่ Tab “ใบขอยกเลิกวันลา” จะแสดงข้อมูลใบขอยกเลิกวันลำที่รอ

กำรพิจำรณำ 

4.9.1 ใบลา 

 

ภาพที่ 4-20 หน้าจอใบลารออนุญาต 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “พิจารณาใบลา” เพื่อเรียกรำยกำรใบลำรออนุญำต 
2. คลิกเลือก ต ำแหน่งผู้บริหำร (กรณีด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง)  
3. คลิกเลือก tab เมนูใบลำ 
4. ระบบแสดงรำยกำรใบลำรออนุญำต ตำมควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่เลือก โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- อนุญำต 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- มีก ำหนด (วัน) 
- สถำนะใบลำ 

5. คลิกปุ่ม  ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปลำยมือชื่อที่ต้องกำรอัพโหลด 
6. กรณี “อนุญาต” ใบลำ ให้เลือก “Checkbox” หน้ำรำยกำรใบลำที่ต้องกำรอนุญำต 
7. คลิกปุ่มค ำสั่ง “บันทึก” เพื่อบันทึกอนุญำตใบลำ 
8. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.9.1.1 พิจารณาใบลา 

 

ภาพที่ 4-21 หน้าจอพิจารณาใบลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้คลิกเลือกรำยกำรใบลำที่จะพิจำรณำ จำกรำยกำรใน Tab “ใบลา” 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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2. ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบลำ  
3. ระบุ ข้อมูล“ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ” เพื่อประกอบผลกำรพิจำรณำ 

3.1. กรณีเป็น “ผู้ให้ความเห็น” ระบบแสดงข้อควำมให้เลือกอัตโนมัติ 
- “เห็นควรอนุญาต” 
- “ไม่เห็นควรอนุญาต” 

3.2. กรณีเป็น “ผู้อนุมัติ” ระบบแสดงข้อควำมให้เลือกอัตโนมัติ 
- “อนุญาต” 
- “ไม่อนุญาต” 

4. คลิกปุ่ม  ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปลำยมือชื่อที่ต้องกำรอัพโหลด 
5. คลิกปุ่มค ำสั่ง เพื่อบันทึกควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ และผลกำรพิจำรณำ 

- “บันทึก” บันทึกผลกำรพิจำรณำ 
- “ระงับ” บันทึกระงับใบลำ เพื่อท ำกำรรอพิจำรณำใหม่ 
- “ยกเลิก” ยกเลิกพิจำรณำใบลำที่เลือก ระบบกลับหน้ำจอใบลำรออนุญำต 

6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรยีบร้อย” 
หมำยเหตุ 

- กรณี “ระงับ” ไม่จ ำเปน็ต้องเลอืกควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
- ใบลำจะเสนอตำมสำยบังคับบัญชำ จนถึงผู้มีอ ำนำจสูงสุดในกำรอนุญำต 

 
 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.9.2 ใบขอยกเลิกวันลา 

 

ภาพที่ 4-22 หน้าจอใบขอยกเลิกวันลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “พิจารณาใบลา” เพื่อเรียกรำยกำรใบขอยกเลิกวันลำรออนุญำต 
2. คลิกเลือก ต ำแหน่งผู้บริหำร (กรณีด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง)  
3. คลิกเลือก tab เมนูใบขอยกเลิกวันลำ 
4. ระบบแสดงรำยกำรใบขอยกเลิกวันลำรออนุญำต โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- อนุญำต 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- มีก ำหนด (วัน) 
- สถำนะใบลำ 

5. คลิกปุ่ม  ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปลำยมือชื่อที่ต้องกำรอัพโหลด 
6. กรณี “อนุญาต” ใบขอยกเลิกวันลำ ให้เลือก “Checkbox” หน้ำรำยกำรใบขอยกเลิกวันลำที่ต้องกำร

อนุญำต 
7. คลิกปุ่มค ำสั่ง “บันทึก” เพื่อบันทึกอนุญำตใบขอยกเลิกวันลำ 
8. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.9.2.1 พิจารณาใบขอยกเลิกวันลา 

 

ภาพที่ 4-23 หน้าจอพิจารณาใบขอยกเลิกวันลา 

 
 
 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้คลิกเลือกใบขอยกเลิกวันลำที่จะพิจำรณำ จำกรำยกำรใน Tab “ใบขอยกเลิกวันลา” 
2. ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบขอยกเลิกวันลำ 
3. ระบุ ข้อมูล “ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ” เพื่อประกอบผลกำรพิจำรณำ 

3.1. กรณีเป็น “ผู้ให้ความเห็น” ระบบแสดงข้อควำมให้เลือกอัตโนมัติ 
- “เห็นควรอนุญาต” 
- “ไม่เห็นควรอนุญาต” 

3.2. กรณีเป็น “ผู้อนุมัติ” ระบบแสดงข้อควำมให้เลือกอัตโนมัติ 
- “อนุญาต” 
- “ไม่อนุญาต” 

4. คลิกปุ่ม  ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์รูปลำยมือชื่อที่ต้องกำรอัพโหลด 
5. คลิกปุ่มค ำสั่ง เพื่อบันทึกควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ และผลกำรพิจำรณำ 

- “บันทึก” บันทึกผลกำรพิจำรณำ 
- “ระงับ” บันทึกระงับใบขอยกเลิกวันลำ เพื่อท ำกำรรอพิจำรณำใหม่ 
- “ยกเลิก” ยกเลิกพิจำรณำใบลำที่เลือก ระบบกลับหน้ำจอใบลำรออนุญำต 

6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
หมำยเหตุ 

- กรณี “ระงับ” ไม่จ ำเปน็ต้องเลอืกควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
- ใบขอยกเลิกวันลำจะเสนอตำมสำยบังคับบัญชำ จนถึงผู้มีอ ำนำจสูงสุดในกำรอนุญำต 

 
  



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.10 บันทึกผลการลา 
เป็นหน้ำจอสอบถำมสถำนะข้อมูลใบลำและใบขอยกเลิกวันลำที่เสนอกระทรวงกำรคลังเป็นผู้พิจำรณำ 

 

ภาพที่ 4-23 หน้าจอสอบถามบันทกึผลการลา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขกำรสอบถำม  
- ประเภทเอกสำร 
- วันที่ลำ ถึงวันที่ลำ ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด เมื่อคลิกที่ช่อง                 เพื่อกรอกวันที่ ระบบ

จะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- เลขที่ใบลำ 
- ประเภทกำรลำ คลิกลูกศร                                 เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงผลลัพธ์กำรสอบถำมที่ผู้ใช้ท ำกำรสอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- รวมวันลำ 
- นับวันลำ 
- สถำนะใบลำ 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.10.1 ใบลา 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกผลกำรพิจำรณำใบลำ กรณีเสนอกระทรวงกำรคลังเป็นผู้อนุญำตลำ 

 

ภาพที่ 4-24 หน้าจอบันทกึผลการลา กรณีใบลา 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. คลิกรำยกำรใบลำ ที่ต้องกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำ จำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. ระบุ ข้อมูล“ผลกำรพิจำรณำ” 

- “อนุญาต” บันทึกอนุญำต 
- “ไม่อนุญาต” บันทึกไม่อนุญำต 
- “ผู้พิจารณา” ชื่อ นำมสกุล ผู้พิจำรณำใบลำ 
- “ต าแหน่ง” ต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบลำ 
- “วันที่” วันที่พิจำรณำใบลำ 

3. คลิกปุ่ม “บันทึก” บันทึกผลกำรพิจำรณำ 
4. คลิกปุ่ม “เริ่มใหม่” เพื่อกลับไปก่อนกำรบันทึก 
5. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 
6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.10.2 ใบขอยกเลิกวันลา 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกผลกำรพิจำรณำใบลำ กรณีเสนอกระทรวงกำรคลังเป็นผู้อนุญำตลำ 

 

ภาพที่ 4-25 หน้าจอบันทกึผลการลา กรณีใบขอยกเลกิวันลา 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. คลิกรำยกำรใบขอยกเลิกวันลำ ที่ต้องกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำ จำกผลลัพธ์กำรสอบถำม 
2. ระบุ ข้อมูล“ผลกำรพิจำรณำ” 

- “อนุญาต” บันทึกอนุญำต 
- “ไม่อนุญาต” บันทึกไม่อนุญำต 
- “ผู้พิจารณา” ชื่อ นำมสกุล ผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “ต าแหน่ง” ต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “วันที่” วันที่พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 

3. คลิกปุ่ม “บันทึก” บันทึกผลกำรพิจำรณำ 
4. คลิกปุ่ม “เริ่มใหม่” เพื่อกลับไปก่อนกำรบันทึก 
5. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อกลับไปหน้ำกำรสอบถำม 
6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

 
  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ใช้งานระบบ)  
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4.11 บันทึกการลานอกระบบ 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรลำ ที่เสนอใบลำนอกระบบ เพื่อเก็บข้อมูลกำรลำและสถิติกำรลำ 

 

ภาพที่ 4-26 หน้าจอบันทกึการลานอกระบบ 

 
ขั้นตอนการท างาน 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกเมนู “บันทึกการลานอกระบบ” ภำยใต้ “ผู้ดูแลหน่วยงาน” เพื่อเรียกหน้ำจอ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกำรลำนอกระบบเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล 
3. ข้อมูลผู้ลำ  

- เขียนที่ โดยแสดงส ำนักของผู้ลำ 
- ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน 
- ประเภทขอลำ โดย default “ลำคลอดบุตร” และสำมำรถเปลี่ยนประเภทกำรลำได้ 
- ระบุต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบลำ 
- ระบบแสดงข้อมูลรำยละเอียดของผู้ลำ 
- ระบุเนื่องจำก (สำเหตุกำรลำ) 
- ระบุที่อยู่ติดต่อระหว่ำงลำ (เมื่อมีประเภทกำรลำที่บันทึกลำไปแล้ว ระบบจะ default ให้อัตโนมัติ) 
- ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ (กรณีเคยบันทึกกำรลำในประเภทเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกให้

อัตโนมัติ) 
- ระบุวันที่ลำตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ลำ โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ 

หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- ระบบแสดงมีก ำหนด(วัน) จำกกำรค ำนวณอัตโนมัติ โดย default ลำเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลียนแปลงช่วง

กำรลำในแต่ละวัน ระบบจะค ำนวณรวมวันลำให้ใหม่ 
4. ลงลำยมือชื่อ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์แนบลำยมือชื่อที่มีอยู่เพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรที่

จัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose 

file to upload คลิกไปยงั Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG,เท่ำนั้น 

5. รำยละเอียดวันลำ ระบบจะสร้ำงรำยกำรวันลำให้ตำมจ ำนวนวันที่ผู้ใช้ระบวุันทีล่ำ และ default ช่วงกำรลำ
เป็นเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงช่วงกำรลำในแตล่ะวนั ระบบจะค ำนวณวันลำรวมให้ใหม่ 
- ระบุช่วงเวลำที่ลำในแต่ละวัน โดยคลิกเลือกช่วงกำรลำจำกรำยกำร  

 เต็มวัน 
 คร่ึงวันเช้ำ 
 คร่ึงวันบ่ำย 

6. เอกสำรแนบ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์ที่มีอยู่แนบเพื่อประกอบใบลำ โดยเลือกจำกเอกสำรทีจ่ัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์หรือ Thumbdrive 
- คลิกปุ่ม   เพือ่เลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file 

to upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำได้ 
ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

- คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file 
to upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 
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7. ระบุ ข้อมูล“ผลกำรพิจำรณำ” 
- “อนุญาต” บันทึกอนุญำต 
- “ไม่อนุญาต” บันทึกไม่อนุญำต 
- “ผู้พิจารณา” ชื่อ นำมสกุล ผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “ต าแหน่ง” ต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “วันที่” วันที่พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 

8. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 
9. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
10. ระบบแสดงข้อมูล เลขที่ใบลำ และ สถำนะของใบลำ 
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คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ 4-44 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

4.12 บันทึกใบขอยกเลิกวันลานอกระบบ 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรลำ ที่เสนอใบลำนอกระบบ เพื่อเก็บข้อมูลกำรลำและสถิติกำรลำ 

 

ภาพที่ 4-27 หน้าจอบันทกึใบขอยกเลกิวันลานอกระบบ 
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ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกเมนู “บันทึกใบขอยกเลิกวันลานอกระบบ” ภำยใต้ “ผู้ดูแลหน่วยงาน” เพื่อเรียกหน้ำจอ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอค้นหำใบลำ ผู้ใช้งำนระบุเงื่อนไขในกำรสอบถำม  

- วันที่ลำ ถึงวันที่ลำ ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลเริ่มต้น-สิ้นสุด เมื่อคลิกที่ช่อง   เพื่อกรอกวันที่ ระบบจะแสดง
ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 

- เลขที่ใบลำ 
- ประเภทกำรลำ 
- ชื่อ-สกุล 

4. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
5. ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใช้ท ำกำรสอบถำม โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขที่ใบลำ/วันที่ยื่นใบลำ 
- ผู้ลำ 
- ประเภทกำรลำ/วันที่ลำ 
- รวมวันลำ 
- นับวันลำ 
- สถำนะใบลำ 

6. คลิกที่รำยกำรข้อมูลจำกผลลัพธ์ เพื่อแสดงหน้ำจอรำยละเอียดใบลำนอกระบบ 
7. รำยละเอียดกำรยกเลิก 

- ระบบ default ข้อมูลรำยละเอียดใบลำเดิม 
- ระบุเนื่องจำก (สำเหตุกำรยกเลิก) 
- ระบบแสดง default วันที่ต้องกำรยกเลิก สำมำรถคลิกช่อง เพื่อกรอกวันที่ ระบบจะ

แสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format DDMMYYYY เช่น 16022559 
- ระบบแสดงจ ำนวน(วัน) จำกกำรค ำนวณอัตโนมัติ โดย default ลำเต็มวัน ถ้ำมีกำรเปลียนแปลงช่วงกำร

ลำในแต่ละวัน ระบบจะค ำนวณรวมวันลำให้ใหม่ 
8. เอกสำรแนบ ส ำหรับผู้ใช้ต้องกำรน ำไฟล์ที่มีอยู่แนบข้อมูล โดยเลือกจำกเอกสำรที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 

- คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” เพื่อเลือกเอกสำรแนบจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to 
upload คลิกไปยัง Drive > Folder และเลือกไฟล์เอกสำร 

กำร “แนบไฟล์” ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์ขึ้นไปจัดเก็บบนระบบเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบลำ
ได้ ระบบจะรับเฉพำะไฟล์ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 

9. ระบุ ข้อมูล“ผลกำรพิจำรณำ” 
- “อนุญาต” บันทึกอนุญำต 
- “ไม่อนุญาต” บันทึกไม่อนุญำต 
- “ผู้พิจารณา” ชื่อ นำมสกุล ผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “ต าแหน่ง” ต ำแหน่งผู้พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 
- “วันที่” วันที่พิจำรณำใบขอยกเลิกวันลำ 

10. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สง่ใบยกเลกิ” 
11. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 
12. ระบบแสดงข้อมูล เลขที่ใบลำ และ สถำนะของใบลำ 
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4.13 บันทึกการปฏิบัติราชการ 
เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำร  

 

ภาพที่ 4-28 หน้าจอบันทกึการปฏิบัติราชการ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกเมนู “บันทึกกำรปฏิบัติรำชกำร” ภำยใต้ “ผู้ดูแลหน่วยงาน” เพื่อเรียกหน้ำจอ 
2. ระบบแสดงหน้ำจอเงื่อนไขกำรสอบถำม  
3. ระบุหน่วยงำน คลิกลูกศร                                  เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 
4. ระบุส่วน/ฝ่ำยคลิกลูกศร                                  เพื่อแสดงตัวเลือก และคลิกเลือกรำยกำร 
5. วันที่บนัทึก โดยคลิกที่ช่อง                   ระบบจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หรือคีย์ตำมรูปแบบ Format 

DDMMYYYY เช่น 16022559 
6. คลิกปุ่ม “ค้นหำ” 
7. ระบบแสดงผลลัพธ์กำรสอบถำม 

- ล ำดับ 
- ชื่อ-นำมสกลุ            ค้นหำชื่อแต่ละบุคคลได้    
- หน่วยงำน 
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- มำ 
- ไม่มำ 
- สำย 
- ลำ 
- อื่นๆ 

8. ผู้ใช้บนัทึกกำรปฏิบตัิรำชกำร 
9. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 
10. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”





  5.รายงาน  
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5. รายงาน 

5.1 บัญชีงบเดือนวันรับราชการ (ส.ส 2/23) 

 

ภาพที่ 5-1 หน้าจอสอบถามรายงานการลาของบุคลากร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู บัญชีงบเดือนวันรับราชการ (ส.ส 2/23) 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default เดือน ปี ปัจจุบัน 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนกำรลำของบุคลำกร 

 

 

ภาพที่ 5-2 หน้าจอแสดงผลรายงานการลาของบุคลากร 
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5.2 บัญชีงบเดือนวันรับราชการ (ส่งส านักคลังฯ) 

 

ภาพที่ 5-3 หน้าจอสอบถามรายงานสรุปการลา (ส่งส านกัคลังฯ) 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู บัญชีงบเดือนวันรับราชการ (ส่งส านักคลังฯ) 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default เดือน ปี ปัจจุบัน 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนสรุปกำรลำ แยกตำมหน่วยงำน 

 

 

ภาพที่ 5-4 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปการลา (ส่งส านกัคลังฯ) 
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5.3 รายงานการลาของบุคลากร (ส่งส านักทรัพฯ) 

 

ภาพที่ 5-5 หน้าจอสอบถามรายงานสรุปการลา (ส่งส านกัทรัพฯ) 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู รายงานการลาของบุคลากร (ส่งส านักทรัพฯ) 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default เดือน ปี ปัจจุบัน 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนสรุปกำรลำ รวมทั้งกรม 
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ภาพที่ 5-6 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปการลา (ส่งส านกัทรัพฯ) 
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5.4 รายงานสรุปการลากิจส่วนตัว และลาป่วยเกินเกณฑ์ 

 

ภาพที่ 5-7 หน้าจอสอบถามรายงานสรุปการลากิจส่วนตัวและลาป่วยเกณฑ ์

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู รายงานสรุปการลากิจส่วนตัวและลาป่วยเกินเกณฑ์ 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default ปีงบประมำณ ปัจจุบัน 
- ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขในกำรพิมพ์ 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนสรุปกำรลำกิจส่วนตัวและลำป่วยเกินเกณฑ์ 

 

 

ภาพที่ 5-8 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปการลากิจส่วนตัวและลาป่วยเกนิเกณฑ์ 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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5.5 รายงานสรุปการลาพักผ่อน 

 

ภาพที่ 5-9 หน้าจอสอบถามรายงานสรุปการลาพักผ่อน 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู รายงานสรุปการลาพักผ่อน 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default เดือน ปี ปัจจุบัน 
- ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขในกำรพิมพ์ 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดสรุปกำรลำพักผ่อน 

 
 



  5.รายงาน  
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ภาพที่ 5-10 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปการลาพักผ่อน 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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5.6 รายงานการปฏิบัติราชการ 

 

ภาพที่ 5-11 หน้าจอสอบถามรายงานการปฏบิัติงานราชการ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่เมนู รายงานการปฏิบัติราชการ 
2. ระบุเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

- ระบบ default หน่วยงำน 
- ระบบ default เดือน ปี ปัจจุบัน 

3. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 



  5.รายงาน  
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ภาพที่ 5-12 หน้าจอแสดงผลรายงานปฏิบัติงานราชการ 

 
 
   





  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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6. โปรแกรมเสริมต่างๆ 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ 
Login โดยคลิกลิงก์ “program and manual download” 
 
** กำรติดตั้งโปรแกรมเสริม จะต้องติดตั้งตำมล ำดับ 

1. โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน (Java JDK) 
2. โปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ (Inet)  

 

ภาพที่ 6-1 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมและคู่มือการใช้งาน 

6.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเรียกดูรายงาน (Java JDK) 
กำรติดตั้ง Java JDK  เลือกดำวน์โหลดและติดตั้งตำม Browser ที่ใช้งำน โดยระบบงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
Browser ต่อไปนี้ได้ 

1. Internet Explorer (32 bit/ 64 bit) 
2. Mozilla Firefox (32 bit) 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ 6-2 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

กำรติดตั้ง Java จะต้องเลือกไฟล์ติดตั้งตรงกับ Edition ของ Browser ที่ใช้ (สำมำรถติดตั้งทั้งสองไฟล์ได้หำกใช้ 
Browser ทั้ง 32 bit และ 64 bit กรณี Internet Explore หำกไม่แน่ใจสำมำรถตรวจสอบ Internet Explorer 
Bitness ได้  

6.1.1 การตรวจสอบ Internet Explorer Bitness 
กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness (32 bit/ 64 bit) แยกเป็น 2 กรณีคือ 

- Internet Explorer version IE9 ลงมำ 
- Internet Explorer version IE10 ขึ้นไป 

ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบเวอร์ชันของ Internet Explorer ได้โดยกำรคลิกที่ เมนู Help > About Internet Explorer 

    

ภาพที่ 6-2 ภาพแสดงการตรวจสอบ Internet Explorer 

 
 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE9 ลงมำ  

ดูได้ที่ About Internet Explorer ถ้ำเป็น 64 bit edition จะมีข้อควำมต่อท้ำยเวอร์ชัน ดังภำพ 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-3 ภาพ About Internet Explorer: Bitness 32 bit/ 64 bit 

 
 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE10 ขึ้นไป 

สำมำรถดูได้จำก Task Manager  
1. คลิกขวำท่ี Task Bar 
2. คลิก “Start Task Manager” จำกเมน ู
3. คลิก  tab “Process” 
4. ดู process Internet Explorer  

- ถ้ำเป็น 32 bit edition จะมี “*32” ต่อท้ำย 

    

ภาพที่ 6-4 ภาพแสดงตรวจสอบ Task Manager 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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6.1.2 การติดตั้ง Java JDK 
1. ที่หน้ำจอ Download คลิกที่โปรแกรมที่ต้องกำรภำยใต้หัวข้อ “โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน” เพื่อ

เร่ิมดำวน์โหลดโปรแกรม  

 

ภาพที่ 6-5 หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของระบบงาน 

2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ คลิกขวำที่ไฟล์โปรแกรมที่ดำวน์โหลด แล้วเลือก Run as administrator เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Java  

 

ภาพที่ 6-6 หน้าจอการติดต้ัง JDK 7 

  



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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3. โปรแกรมเริ่มท ำกำรติดตั้ง คลิก “Next” เพื่อด ำเนินกำรต่อ หลังจำกนั้นด ำเนินกำรตำมหน้ำจอติดตั้งจน
สิ้นสุด 

 

ภาพที่ 6-7 หน้าจอเร่ิมการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 6-8 หน้าจอเลือกการติดต้ัง 
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คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-9 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 6-10 หน้าจอสถานะการติดต้ัง 
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ภาพที่ 6-11 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ัง 

6.2 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ระบบจะตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบโดยอัตโนมัติ วำ่มีโปรแกรมดภูำพตดิตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบรุ่นของ
โปรแกรมว่ำเป็นรุ่นล่ำสุด เมื่อมีกำรเรียกใช้ระบบงำน ถ้ำพบว่ำยังไมต่ิดตั้งโปรแกรม หรือรุ่นของโปรแกรมดภูำพเป็นรุ่นเก่ำ จะ
ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับปรุงเป็นรุน่ล่ำสดุให้อัตโนมตัิ  

ก่อนติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ จะต้องติดตั้ง Java JDK ก่อน 

6.2.1 การการติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสาร (WebScan) 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนภำยใน จะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง

โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ
ดำวน์โหลด 

1. คีย์ URL http://e-office.excise.go.th คลิกที่ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอใช้งำน คู่มือกำรใช้งำน และ
โปรแกรมเสริม 

2. เลือก WebScan 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-12 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม 

3. คลิก Save as 

 

ภาพที่ 6-13 หน้าจอ Download โปรแกรม Web Scan 

 
4. เลือก Path ที่จะ Save ไฟล์ ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม Save 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-14 หน้าจอ Save ไฟล์ WebScan 

 
5. คลิกปุ่ม Open folder 

 

ภาพที่ 6-15 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

  



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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6. คลิกขวำ เลือก Run as administrator ที่ไฟล์ setup-x86.exe เพื่อด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 6-16 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

 
7. หลังจำกคลิกเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ด ำเนินกำรติดตั้ง คลิกปุ่ม “Yes” 

 

ภาพที่ 6-17 หน้าจอยืนยนัการติดต้ังโปรแกรม 
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8. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 6-18 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม Web Scan 

 
9. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 6-19 หน้าจอก าหนด path เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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10. ระบุก ำหนดชื่อเมนูโปรแกรม เช่น Web Scan หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Next” 

  

ภาพที่ 6-20 หน้าจอก าหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสาร 
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11. คลิกปุ่ม “Install” 

 

ภาพที่ 6-21 หน้าจอ Install โปรแกรม 

 
12. แสดงหน้ำจอ ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 6-22 หน้าจอด าเนินการติดต้ังโปรแกรม 
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13. คลิกปุ่ม “Finish” 

 

ภาพที่ 6-23 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ังโปรแกรม 

 
14. หลังจำก Install ส ำเร็จจะแสดง icon ตำมตำรำง icon ที่ Windows tray และขึ้นหน้ำจอ ให้ 

Configuration คลิกขวำไอคอน        แสดงหน้ำจอ Configuration 

 

ภาพที่ 6-24 หน้าจอติดต้ังโปรแกรมส าเร็จ 
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15.  คลิกขวำที่ icon  แสดงหน้ำจอ Setup กำรสแกนเอกสำร 
- ระบุชื่อ “web scan” ในช่อง Description 
- เลือก “WS” 
- ระบุชื่อ Address “eoffice.excise.go.th” 
- ระบุ Port “80” 
- คลิกปุ่ม “Save” 
- คลิกปุ่ม Test Connection ระบบแสดง Connection Success 

 

ภาพที่ 6-25 หน้าจอ Setup การติดต้ังโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 
16. แสดงหน้ำจอกำรเชื่อมต่อกำรสแกนเอกสำร ส ำเร็จ 

 

ภาพที่ 6-26 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อการแสกนเอกสาร 
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17. ก ำหนดค่ำเร่ิมต้นกำรแสกนเอกสำร โดย login เข้ำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ คลิกเลือกปุ่ม  

“สแกน” 

 

ภาพที่ 6-27 หน้าจอก าหนดค่าเร่ิมต้นการสแกนเอกสาร 

18. คลิกเลือกไอคอน    หลังจำกนั้นคลิกเลือก “Register Scan Service” 

 

ภาพที่ 6-28 หน้าจอ Register Scan Service 
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19. แสดงหน้ำจอให้ใส่ ID คลิก Taskbar ด้ำนล่ำง เลือกคลิกขวำที่รูปไอคอน        หลังจำกนั้นคลิก Setup 

 

ภาพที่ 6-29 หน้าจอ Register Scan Service ID 
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20. แสดงหน้ำจอ Setup ในช่อง ID คลิกปุ่ม Copy 

 

ภาพที่ 6-30 หน้าจอ Copy Setup ID 
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21. คลิกวำง ในช่อง “Enter Scanner service provider ID” หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่ 6-31 หน้าจอระบุรายละเอียด ID Scanner 
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22. หลังจำก Register Scan Service ID เรียบร้อยแล้ว รูปไอคอนScanner จะสำมำรถคลิกท ำงำนได้ตำมปกติ 

 

ภาพที่ 6-32 หน้าจอติดต้ัง Register Scan Service ID ส าเร็จ 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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23. หลังจำกด ำเนินกำร Register Scan Service ID แล้ว ให้คลิกเลือกไอคอน Scanner และคลิกเลือก  
“Select Source” เพื่อเลือก driver เครื่องScannerที่ต่อเชื่อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน 

 

ภาพที่ 6-33 หน้าจอ Select Source ของเคร่ือง Scanner 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ 6-22 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

24. คลิกเลือกชื่อ driver ของเคร่ืองScanner หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Select” 

 

ภาพที่ 6-34 หน้าจอเลือก driver scanner 

 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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25. ด ำเนินกำรทดสอบกำร Scan โดยคลิกเลือก “Add” 

 

ภาพที่ 6-35 หน้าจอการ Scan ภาพผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
 

หน้ำ 6-24 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-LEAV-V03-00.pdf  

26. แสดงภำพที่ผ่ำนกำร Scan เข้ำสู่ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม Save To Server 

 

ภาพที่ 6-36 หน้าจอจัดเก็บภาพเอกสารที่ผ่านการ Scan เข้าระบบ 

 

27. กำรแนบไฟล์ภำพเอกสำรจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน เข้ำสู่ระบบงำน คลิกเลือกไอคอน  
หลังจำกนั้น คลิก “Add” หลังจำกนั้นคลิก “Save to Server” 

 

ภาพที่ 6-37 หน้าจอแนบไฟล์ภาพเอกสารเข้าระบบ 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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6.2.2 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ  

 

ภาพที่ 6-38 หน้าจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ 

 

ภาพที่ 6-39 หน้าจอแสดงค าอธิบายลักษณะการท างาน 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-40 หน้าจอปุ่ม Clear ภาพเอกสารทั้งหมด 

 

ภาพที่ 6-41 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารจากไฟล์ที่มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 6-42 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารโดย Scan ผ่านเคร่ือง Scanner 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-43 หน้าจอปุ่มพิมพ์ภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 6-44 หน้าจอเลือกหน้าเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ 

 

ภาพที่ 6-45 หน้าจอลบภาพเอกสาร 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-46 หน้าจอบันทกึภาพเอกสารลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 6-47 หน้าจอปุ่มบนัทึกเอกสารลงในระบบงาน 

 

ภาพที่ 6-48 หน้าจอปุ่มหมนุภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 6-49 หน้าจอปุ่มปรับมมุมองของภาพ ย่อ-ขยายภาพ 

 

ภาพที่ 6-50 หน้าจอปุ่มเลื่อนต าแหน่งในภาพเอกสาร 



  6.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 6-51 หน้าจอปุ่มการเลื่อนหน้าเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 6-52 หน้าจอปุ่มแสดงภาพในมุมมองภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) 

 

ภาพที่ 6-53 หน้าจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม 



ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบลา)    

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 6-54 หน้าจอปุ่มการเลื่อนไปภาพที่ต้องการโดยคีย์ตัวเลขในช่องภาพปจัจุบนั 

 
 


