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คูม่ือ การบันทึกแบบการมอบหมายงาน DPIS (K17) 
 

ส่วนที ่1 ผู้ขออนุญาตบันทึกแบบการมอบหมายงาน 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที ่1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมน ูการประเมินผล เลือก K17 แบบการมอบหมายงาน แสดง

ดังภาพที ่2 

 
 

ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู K17 แบบการมอบหมายงาน 
 
 
 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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4. เมื ่อเข้าสู ่หน้าจอ K17 แบบการมอบหมายงาน จะแสดงแบบฟอร์มให้ระบุข้อมูลสำหรับการ 

บันทึก แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 หน้าจอ K17 แบบการมอบหมายงาน 

 
 4.1 ระบงุานที่ได้รับมอบหมาย ความยาวไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร แสดงดังภาพที่ 4 
 4.2 ระบุเป้าหมาย/ผลผลิตที่คาดหวัง หรือผลสำเร็จของงานที่คาดหวัง ความยาวไม่เกิน 2,000 

ตัวอักษร แสดงดังภาพที่ 4 
 4.3 ระบุวันที่กำหนดแล้วเสร็จ (วันที่คาดการณ์) แสดงดังภาพที่ 4   

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูล K17 แบบมอบหมายงาน 

 
 4.4  ระบุชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เช่น หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีผู้ใช้งานไม่มี

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เอง ไม่ต้องระบุ แสดงดังภาพที่ 5 
  ในการค้นหาชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้กดแปรงลบ ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง สำนัก/กอง ให้ไม่มี

ข้อมูลปรากฏ (ว่างไว้) แล้วจึงพิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) แล้วกดปุ่มค้นหา คลิกท่ีชื่อที่ต้องการเลือก แสดงดัง
ภาพที ่5 

 
 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 4.5 
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ภาพที ่5 หน้าจอแสดงการเลือกผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 
 4.5 ผู้บังคับบัญชา (ผอ.) ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่รักษาราชการแทน หรือผู้ที่รักษาการใน

ตำแหน่ง หรือผู้ที่ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหมายรวมถึง ผู้บริหาร สร. 
และสป.ยธ.) แสดงดังภาพที่ 6 

  ในการค้นหาชื่อผู้บังคับบัญชา (ผอ.) ให้กดแปรงลบ ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง สำนัก/กอง ให้ไม่มี
ข้อมูลปรากฏ (ว่างไว้) แล้วจึงพิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) แล้วกดปุ่มค้นหา แล้วกดคลิกที่ชื่อที่ต้องการเลือก 
แสดงดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที ่6 หน้าจอแสดงการเลือกผู้บังคับบัญชา (ผอ.) 

 
 4.6 กดปุ่มเพ่ิมข้อมูล แสดงดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูล K17 แบบการมอบหมายงาน 
 

5. คลิกรูปดินสอ  หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
และผู้บังคับบัญชา (ผอ.) (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหมายรวมถึง ผู้บริหาร สร. และสป.ยธ.) หากดำเนินการ
แก้ไข เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกแสดงดังภาพที่ 8 

ว่าง 

ว่าง 



กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม (เมษายน 2563) 4 

 

 *** หากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบ ในแบบการมอบหมายงาน แล้ว 
ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ยังสามารถบันทึกข้อมูลผลงาน
จริงที่ปฏิบัติหรือดำเนินการในแต่ละวันได้ 

 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการรายการแบบมอบหมายงาน และการแก้ไข 

 

6. คลิกผลงานจริง  เพ่ือระบุผลงานจริงที่ปฏิบัติในแต่ละวัน แสดงดังภาพที่ 9 – 10 

 
ภาพที ่9 ระบุผลงานจริงที่ปฏิบัติในแต่ละวัน 

 
 ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาระบุรายละเอียดผลงานจริงที่ปฏิบัติหรือดำเนินการได้ทุกวัน   
 *** โดยวันที่จะถูกล็อคตามวันที่รายงานจริง และผู้ใช้งานจะไม่สามารถระบุรายละเอียดผลงานจริง 
ที่ปฏิบัติในแต่ละวัน ย้อนหลัง หรือ ล่วงหน้าได ้*** 
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ภาพที ่10 ระบุผลงานจริงที่ปฏิบัติในแต่ละวัน 

 กรณีท่ีต้องการระบุรายละเอียดผลงานจริงที่ปฏิบัติงาน ย้อนหลัง ให้ใช้การแนบไฟล์ในวันที่ต้องการ 
ที่เมนู P0605 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยการแนบไฟล์ที่เมนู P0605 

7. หากผลงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายให้คลิกตัวเลือก “แล้วเสร็จ” แล้วกดปุ่มบันทึก แสดงดังภาพที่ 
11 

 

 
ภาพที่ 11 ระบุผลงานจริงที่ปฏิบัติในแต่ละวัน “แล้วเสร็จ” 
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ส่วนที ่2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที่ 1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมน ูการประเมินผล เลือก K17 แบบการมอบหมายงาน แสดง

ดังภาพที ่2 

 
 

ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู K17 แบบการมอบหมายงาน 
 

4. คลิกรูปดินสอ  ที่รายการแบบมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ความเห็น “เห็นชอบ” หรือ 
“ยังไม่เห็นชอบ” เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก แสดงดังภาพที่ 3 

 
 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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ภาพที ่3 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ความเห็น 

  
 เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ความเห็น “เห็นชอบ” แล้ว จะมีรูปวงกลมเครื่องหมายถูกสีเขียว 
ปรากฏที่รายการแบบมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของงานที่
ได้รับมอบหมายได้ แต่ยังสามารถบันทึกข้อมูลผลงานจริงที่ปฏิบัติหรือดำเนินการในแต่ละวันได้จนกว่างานจะ
แล้วเสร็จ 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสามารถกดปุ่มผลงานจริง  เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการปฏิบัติงานหรือ
การดำเนินงานในแต่ละวันได้ 
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ส่วนที ่2 ผู้บังคับบัญชา (ผอ.) 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที่ 1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมน ูการประเมินผล เลือก K17 แบบการมอบหมายงาน แสดง

ดังภาพที ่2 

 
 

ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู K17 แบบการมอบหมายงาน 
 

4. คลิกรูปดินสอ  ที่รายการแบบมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ความเห็น “เห็นชอบ” หรือ 
“ยังไม่เห็นชอบ” เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก แสดงดังภาพที่ 3 

 
 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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ภาพที ่3 ผู้บังคับบัญชา (ผอ.) ให้ความเห็น 

  
 เมื่อผู้บังคับบัญชา (ผอ.) ให้ความเห็น “เห็นชอบ” แล้ว จะมีรูปวงกลมเครื่องหมายถูกสีเขียว 
ปรากฏที่รายการแบบมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของงานที่
ได้รับมอบหมายได้ แต่ยังสามารถบันทึกข้อมูลผลงานจริงที่ปฏิบัติหรือดำเนินการในแต่ละวันได้จนกว่างานจะ
แล้วเสร็จ 

 ผู้บังคับบัญชา (ผอ.) สามารถกดปุ่มผลงานจริง  เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการปฏิบัติงานหรือ
การดำเนินงานในแต่ละวันได้ 
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การบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยการแนบไฟล์ 
ที่เมนูการบันทึกคำร้องไมไ่ด้ลงเวลา DPIS (P0605) 

 
ส่วนที ่1 ผู้ขออนุญาตบันทึกคำรอ้งไม่ได้ลงเวลา 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที ่1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมนู ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ เลือก 

P06 การลา/สาย เลือก P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 
 
 
 
 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา จะแสดงแบบฟอร์มให้ระบุข้อมูลสำหรับการ 
ขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอสำหรับบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 
 
 4.1 ระบุวันที่ต้องการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา เมื่อคลิกปุ่มเลือกจะปรากฏหน้าจอ

ปฏิทินวันที่ ให้คลิกวันทีท่ีต่้องการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที ่4 หน้าจอแสดงวันที่ที่ต้องการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

 
 4.2 ระบุเวลาเข้า และเวลาออก โดยการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา Work from Home  

เพื่อปฏิบัติงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พัก กรณี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง 

4.1 4.2 

4.3   Work from Home เพ่ือปฏิบัติงาน 

4.4 

4.5 4.6 

4.7 
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กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดเวลาการปฏิบัติงานปกติ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โดยต้องมีเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 5 

  ในการบันทึกข้อมูล Work from Home (WFH) ให้ระบุ ทั้งเวลาเข้า และเวลาออก พร้อมกันไป
ในครั้งเดียว หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ (Admin) กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือทำการลบข้อมูล และทำการบันทึกข้อมูลใหม่ อีกครั้ง แสดงดังภาพที่ 5 

 4.3 เลือก  Work from Home เพื่อปฏิบัติงาน โดยจะมีกล่องข้อความด้านล่างปรากฏขึ้นมา 
ท่านสามารถระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน หรือรายละเอียดอื ่นที ่เกี ่ยวกับ WFH เป็นข้อความสั ้นๆ ได้  
แต่ไม่ควรพิมพ์ข้อความที่ยาวมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลรายการที่ท่านระบุได้ 
แสดงดังภาพที่ 5 

  นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา ในกรณีอื่นๆ ได้อีก ได้แก่ 
ติดประชุม/สัมมนา/อบรมภายนอก (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ลืมสแกน ไปปฏิบัติราชการ และอื่นๆ 
(ระบุรายละเอียดสั้นๆ) แสดงดังภาพที่ 5 

 4.4 กดปุ่ม Choose File เพื ่อแนบไฟล์ที ่ต้องการ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายการปฏิบัติงานที ่บ้าน 
ภาพถ่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือไฟล์รายละเอียดของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน สามารถมาเพิ่มไฟล์ 
หรือแนบไฟล์ หลังจากท่ีได้บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลาไปแล้ว เพ่ิมเติมในภายหลังได้ แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที ่5 หน้าจอแสดงเวลาและเหตุผลในการบันทึกคำร้อง 

 
 4.5 ระบุชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เช่น หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีผู้ใช้งานไม่มี

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เอง ไม่ต้องระบุ แสดงดังภาพที่ 6 
  ในการค้นหาชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้กดแปรงลบ ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง สำนัก/กอง ให้ไม่มี

ข้อมูลปรากฏ (ว่างไว้) แล้วจึงพิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) แล้วกดปุ่มค้นหา แสดงดังภาพที่ 6 

4.2 

4.3 

4.4 

**** กรณี Work from Home  
ให้ระบทุั้ง เวลาเข้า และ เวลาออก  
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ภาพที ่6 หน้าจอแสดงการเลือกผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 
 4.6 ผู้อนุมัติ/อนุญาต ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที ่รักษาราชการแทน  

หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่ง หรือผู้ที่ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหมาย
รวมถึง ผู้บริหาร สร. และสป.ยธ.) โดยระบุเงื่อนไขให้ตรงตามผู้อนุมัติ/อนุญาต หากผู้อนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรงตาม
ตำแหน่ง ให้พมิพ์ชื่อตำแหน่งที่ ช่อง “เรียน” แสดงดังภาพที่ 7 

  ในการค้นหาชื่อผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้กดแปรงลบ ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง สำนัก/กอง ให้ ไม่มี
ข้อมูลปรากฏ (ว่างไว้) แล้วจึงพิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) แล้วกดปุ่มค้นหา แสดงดังภาพที่ 7 

 
 

 

 
 

ว่าง 
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ภาพที ่7 หน้าจอแสดงการเลือกผู้อนุมัติ/อนุญาต 

 
 4.7 กดปุ่มบันทึกทั้งนี้ เมื ่อบันทึกข้อมูลแล้ว หรือมีการอนุมัติ/อนุญาต เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน

สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยกดปุ่มโฟลเดอร์สีเหลือง แสดงดังภาพที่ 8 

 
ภาพที ่8 หน้าจอแสดงรายการบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

  
 กดปุ่ม Choose File แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ ขนาดไม่เกิน 100 MB (ชื่อไฟล์ไม่ควรตั้งยาว

จนเกินไป) แล้วกดปุ่ม นำเข้า แสดงดังภาพที่ 9 

 
ภาพที ่9 หน้าจอแสดงการนำเข้าไฟล์ 

 
 

ว่าง 

แนบไฟล์ 
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5. เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ความเห็น รับรอง และผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้ความเห็น อนุญาต เรียบร้อย
แล้ว ให้ค้นหาข้อมูล โดยที่ช่อง อนุมัติ เลือก ทั้งหมด แล้วกดปุ่มค้นหา  

 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาการปฏิบัติราชการ ในคอลัมน์พิมพ์ (แบบ 1) และ
คอลัมน์ (แบบ 2) กดปุ่มพิมพ์ (รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว) แสดงดังภาพที่ 10 – 11 

 
ภาพที ่10 รายการบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

เลือก ท้ังหมด 
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ภาพที่ 11 แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาการปฏิบัติราชการ (แบบ 2) 

 
 

 



กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม (เมษายน 2563) 17 

 

ส่วนที ่2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที ่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที่ 1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมนู ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ เลือก 

P06 การลา/สาย เลือก P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 
 

4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา จะแสดงรายการข้อมูลการขออนุญาตบันทึก 
คำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 3 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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ภาพที ่3 แสดงรายการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

 

 ให้กดปุ่มดินสอ    ที่รายการ เพื่อให้ความเห็น รับรอง หรือ ไม่รับรอง เห็นสมควรให้เป็นการลา 
แล้วกดปุ่มแก้ไข โดยระบบจะแสดงรายละเอียดการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา ดังแสดงภาพที่ 4 – 5 

 
ภาพที ่4 หน้าจอการให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอการให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น – รับรอง 

 
5. เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ความเห็นรับรอง และผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้ความเห็น อนุญาต เรียบร้อย

แล้ว ให้ค้นหาข้อมูล โดยที่ช่อง อนุมัติ เลือก ทั้งหมด แล้วกดปุ่มค้นหา 
 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาการปฏิบัติราชการ ในคอลัมน์พิมพ์ (แบบ 1) และ

คอลัมน์ (แบบ 2) กดปุ่มพิมพ์ (รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว) แสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพที ่6 รายการบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เลือก ท้ังหมด 
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ส่วนที ่3 ผู้อนุมัติ/อนุญาต 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System – DPIS) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ที ่ URL http://dpis.moj.go.th:89 และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ URL http://dpis.moj.go.th:88 แสดงดังภาพที่ 1 

2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ของตนเอง แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 หน้าจอ Login เข้าระบบ DPIS 

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบ DPIS แล้ว ให้เลือกเมนู ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ เลือก 

P06 การลา/สาย เลือก P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2 การเข้าสู่เมนู P06005 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

 
4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา จะแสดงรายการข้อมูลการขออนุญาตบันทึกคำร้อง

ไม่ได้ลงเวลา ข้อสังเกตคือ ในคอลัมน์ ความเห็น (ชั้นต้น) จะปรากฏเครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายถูกสีเขียว 
เป็นการแสดงว่าผู้ให้ความเห็นชั้นต้น ได้เข้าไปให้ความเห็น “รับรอง” การขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 
เรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพที่ 3 

พิมพ์ URL เข้าระบบ DPIS 

เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน 

http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
http://dpis.moj.go.th:89/admin/index.html
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ภาพที ่3 แสดงรายการขออนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา 

 

 ให้กดปุ่มดินสอ    ที่รายการ เพื่อให้ความเห็น อนุมัติ/อนุญาต หรือ ไม่อนุมัติ/อนุญาต ระบุ
เงื่อนไขของผู้อนุญาตให้ตรงกับสถานะการปฏิบัติงาน ตรงตามตำแหน่ง รักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง 
ปฏิบัติราชการแทน ทั้งนี้ หากระบุเงื่อนไขอื่นนอกจาก ตรงตามตำแหน่ง ในช่อง ** ให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งที่รักษา
ราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทน แล้วกดปุ่มแก้ไข โดยระบบจะแสดงรายละเอียดการขอ
อนุญาตบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา แสดงภาพดังที่ 4 – 5 

 
ภาพที ่4 หน้าจอการให้ความเห็นผู้อนุมัติ/อนุญาต 

 

 
ภาพที ่5 หน้าจอการให้ความเห็น ผู้อนุมัติ/อนุญาต หรือ ไม่อนุมัติ/อนุญาต 

 

เลือก ท้ังหมด 
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5. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาการปฏิบัติราชการ ในคอลัมน์พิมพ์ (แบบ 1) และคอลัมน์ 
(แบบ 2) กดปุ่มพิมพ์ (รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว) แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาการปฏิบัติราชการ (แบบ 2) 


