
ห น้ า  | 1 
 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

 คู่มือการใช้งานระบบใบลาออนไลน ์

http://61.19.30.157/r9leave/ 

หน้าสมัครสมาชิก  

 
 

 

หน้าสมัครสมาชิก  

 

กดคลิกปุ่ม 

สมัครสมาชิก 

ระบุอีเมล รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผา่น 

และชื่อ นามสกุล ให้ครบถว้น 

จากนั้นกดคลิกปุ่ม สมัครสมาชิก 

http://61.19.30.157/r9leave/
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
 

 

 

หน้าหลัก 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงจำนวนคำขออนุมัติลาที่

รออนุมัติ คำขออนุมัติลาที่อนุมัติแล้ว 

และคำขออนุมัติลาที่ไม่อนุมัติทั้งหมด 

กรอกอีเมล และรหัสผ่าน ใหถู้กต้อง 

จากนั้นกดคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

ปุ่มเปลี่ยนภาษา 
ปุ่มออกจากระบบ 

ปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 



ห น้ า  | 3 
 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าระบบลางาน (เพ่ิม คำขออนุมัติลา) 

 
 

หน้าระบบลางาน (เพ่ิม คำขออนุมัติลา) 

 
หน้าเพิ่ม คำขออนุมัติลา กรอกข้อมูลประเภทการลา แผนก รายละเอียด/เหตุผลการลา วันที่เริ่มต้น 

วันที่สิ้นสุด ไฟล์แนบ และและการติดต่อ จากนั้นกดคลิกปุ่ม  

กดคลิกปุ่ม เพิ่ม คำขออนุมัติลา 
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าระบบลางาน (รออนุมัติ) 

 
 

หน้าระบบลางาน (รออนุมัติ) 

 
 

หน้าการลาที่รออนุมัติ แสดงวันที่ทำรายการ ประเภทการลา วันที่ลา จำนวนวันลา เหตุผล เลือกดู

รายละเอียดการลา แก้ไขการลา และเพ่ิมการลาได้ โดยกดคลิกปุ่ม  

 

 

กดคลิกปุ่ม รออนุมัติ 



ห น้ า  | 5 
 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

 ระบบสามารถค้นหาการลาที่รออนุมัติทั ้งหมดได้ โดยเลือกจำนวนรายการ เลือกช่วงวันที่ เลือก

ประเภทการลาได้ จากนั้นกดคลิกปุ่ม 

 

ตัวอย่าง การกดคลิกปุ่มรายละเอียด  
 

 

หน้าแก้ไขการลา 
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าแก้ไขการลา 

หน้าแก้ไขการลา สามารถแก้ไขข้อมูลประเภทการลา แผนก รายละเอียด/เหตุผลการลา วันที่เริ่มต้น 

วันที่สิ้นสุด ไฟล์แนบ และและการติดต่อ จากนั้นกดคลิกปุ่ม 

 

หน้าระบบลางาน (อนุมัต)ิ 

 
 

หน้าระบบลางาน (อนุมัต)ิ 

 

กดคลิกปุ่ม อนุมัติ 
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าระบบลางาน (อนุมัต)ิ 

หน้าการลาที่อนุมัติแล้ว แสดงวันที่ทำรายการ ประเภทการลา วันที่ลา จำนวนวันลา เหตุผล เลือกดู

รายละเอียดการลา และเพ่ิมการลาได้ โดยกดคลิกปุ่ม 

ระบบสามารถค้นหาการลาที่อนุมัติแล้วทั้งหมดได้ โดยเลือกจำนวนรายการ เลือกช่วงวันที่ เลือก

ประเภทการลาได้ จากนั้นกดคลิกปุ่ม 

 

 
 

ตัวอย่าง การกดคลิกปุ่มรายละเอียด  
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าระบบลางาน (ไม่อนมุัติ) 

 
 

หน้าระบบลางาน (ไม่อนมุัติ) 

 
หน้าการลาที่ไม่อนุมัติ แสดงวันที่ทำรายการ ประเภทการลา วันที่ลา จำนวนวันลา เหตุผล เลือกดู

รายละเอียดการลา และเพ่ิมการลาได้ โดยกดคลิกปุ่ม 

ระบบสามารถค้นหาการลาที่ไม่อนุมัติทั้งหมดได้ โดยเลือกจำนวนรายการ เลือกช่วงวันที่ เลือกประเภท

การลาได้ จากนั้นกดคลิกปุ่ม 

 

กดคลิกปุ่ม ไม่อนุมัติ 
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

ตัวอย่าง การกดคลิกปุ่มรายละเอียด  

 
 

หน้าระบบลางาน (สถิติการลา) 

 
 

 

กดคลิกปุ่ม สถิติการลา 
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สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  
ที่อยู่ 529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมอืง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 30000 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

หน้าระบบลางาน (สถิติการลา) 

 
หน้าสถิติการลา แสดงประเภทการลา จำนวนวันลาทั้งหมด และเพ่ิมการลาได้ โดยกดคลิกปุ่ม 

ระบบสามารถค้นหาสถิติการลาทั้งหมดได้ โดยเลือกช่วงวันที่ จากนั้นกดคลิกปุ่ม 

 
หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขข้อมูลอีเมล รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน ชื่อ นามสกุล เพศ เบอร์

โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ประเทศ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ได้ จากนั้นกดคลิกปุ่ม  


