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คลิกแถบคําสั�ง  ติดตั�ง  เมื� อดาํ เนินการสาํ เร็จจะปรากฏ
แอปพลิเคชันบนหน้ าจอโทรศัพท์มือ ถือ

 
 
 
 
 
 
 

ดาวนโ์หลด และติดตั�ง

PWA SMART OFFICE
ในการบัน ทึกเวลา เข้ าและออกงาน

คู่ มื อการ ใช้ง าน

เป�ดแอปพลิเคชนั PWA Smart Office และกรอกขอ้มูล ดงันี� 

คลิกแถบคําสั�ง เขา้สูร่ะบบ 

       - Username : รหสัพนกังาน
       - Password : รหสั Intranet

การเขา้ใชง้านของพนกังานและลกูจา้ง

เลือกเมนบูนัทึกเวลาออนไลน์
       จะปรากฎหนา้จอใหบ้นัทึกเวลา 
       เขา้ - ออก



คลิกแถบคําสั�ง บนัทึกเวลาเขา้ เพื�อบนัทึก
เวลาเขา้งาน และ คลิกแถบคําสั�งบนัทึกเวลา
ออกเมื�อถึงเวลาออกงานจะปรากฎขอ้ความ
แจง้เตือน "บนัทึกขอ้มูลเรยีบรอ้ยแล้ว" และ
ขอ้มูลเวลาจะปรากฏดา้นล่าง 

การบนัทึกเวลา

ผูใ้ชง้านและผูบ้งัคับบญัชา โดยเฉพาะ หัวหน้างาน สามารถตรวจสอบการบนัทึกเวลา โดยคลิกแถบเมนู
ตรวจสอบรายชื�อ ซึ�งจะปรากฏหนา้จอ ตรวจสอบรายชื�อ และคลิกแถบรายชื�อเพื�อดพูกัิดที�บนัทึกเวลาเขา้
และออกงาน รวมถึงวนัที� เพื�อเรยีกดกูารบนัทึกเวลายอ้นหลังในแต่ละวนั และสามารถ Capture หนา้จอ
เพื�อเก็บไวเ้ป�นหลักฐานในการตรวจสอบการบนัทึกเวลาปฏิบติังานได ้

การตรวจสอบการบนัทึกเวลา



หากมีข้อความขึ�นเตือนว่า “พิกัดคุณไม่ได้อยู่ในพื�นที� กปภ.” ทั�งที�ผู้ใช้งานอยู่ใน
พื�นที� กปภ. แล้ว แก้ไขโดย ให้เข้าไปกดปุ�มข้อมูลระบุตําแหน่ง (GPS) ของโทรศัพท์
มือถือ เพื�อปรบัพิกัดให้เป�นป�จจุบัน และเข้าแอปพลิเคชัน PWA Smart Office
อีกครั�ง เพื�อบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน
หากเขา้ไปดพูกัิดที�บนัทึกเวลาเขา้และออกงานแล้ว ปรากฏวา่พกัิดที�แสดงไมไ่ดอ้ยูใ่นพื�นที� กปภ.
โดยอาจจะอยูน่อกพื�นที� กปภ. เล็กนอ้ย ทั�งที�ในความเป�นจรงิผูใ้ชง้านบนัทึกขอ้มูลเขา้/ออกงาน
ในพื�นที� กปภ. อาจเป�นเพราะขอ้มูลระบุตําแหนง่ (GPS) ของโทรศัพท์มอืถือมคีวามคลาดเคลื�อน
ได้

ป�ญหาที�อาจพบ และวธิกีารแก้ไขเบื�องต้น 

ผูใ้ชง้านต้องลงทะเบยีน Smart Phone ก่อน จงึจะสามารถใชง้านแอปพลิเคชนัได ้และสามารถ
ใช ้ Smart Phone ที�ไดล้งทะเบยีนที�จะใชง้านระบบแอปพลิเคชนั ไดเ้พยีง 1 คนต่อ 1 เครื�อง
เท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนเครื�องต้องติดต่อ กองพฒันาระบบสารสนเทศบรกิาร เพื�อทําการ
ลงทะเบยีนโทรศัพท์ใหมก่่อนการใชง้าน เพื�อป�องกันการบนัทึกเวลาแทนกัน
การบนัทึกเวลาผา่นแอปพลิเคชนั PWA Smart Office จะใชพ้กัิด GPS เป�นการจาํกัดพื�นที�
การใชง้านเฉพาะในพื�นที� กปภ. สาํนกังานใหญ่
ผูบ้งัคับบญัชาสามารถตรวจสอบการบนัทึกเวลาและพกัิดที�บนัทึกเวลาของ ผูใ้ต้บงัคับบญัชาได้
ทันที ภายหลังที�มกีารบนัทึกเวลาแล้ว และขอ้มูลการบนัทึกเวลาผา่น แอปพลิเคชนั PWA Smart
Office สามารถเก็บขอ้มูลยอ้นหลังไดน้านถึง 10 ป�

การควบคมุการบนัทึกเวลาเขา้และออกงานของผูใ้ชง้านผา่นแอปพลิเคชนั
PWA Smart Office



ใหพ้นกังานและลกูจา้ง ยกเวน้พนกังานที�ดาํรงตําแหน่งตั�งแต่ ผูช้ว่ยผูว้า่การขึ�นไป ซึ�งปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่
บนัทึกเวลาการมาและเลิกปฏิบติังาน ผา่นแอปพลิเคชั�น PWA Smart Office 
สามารถใชง้าน แอปพลิเคชั�น PWA Smart Office ผา่นสญัญาณอินเทอรเ์นต็ ไดทั้�งเครอืขา่ยโทรศัพท์มอืถือ
หรอื Wi-Fi กปภ.
สามารถบนัทึกเวลาเขา้และออกงาน ในขณะที�อยูใ่นพื�นที�ของ กปภ.สาํนกังานใหญ ่เท่านั�น
สามารถบนัทึกเวลาเขา้และออกงาน ในระหวา่งชว่งเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

การบนัทึกเวลาตั�งแต่ 08.31 น. ถึง 16.29 น. ถือเป�นการทํางานไมค่รบตามเวลาปฏิบติังานปกติ 

หาก บนัทึกขอ้มูลการเขา้และออกงานซํ�า (มากกวา่ 1 ครั�ง) ระบบจะบนัทึกขอ้มูล ดงันี�

กรณทํีางานครึ�งวนั ใหบ้นัทึกเวลาเขา้งานและออกงานดว้ย พรอ้มเขยีนใบลา/ใบรายงานการมาปฏิบติังาน ใน
ชว่งเวลาที�ไมไ่ดเ้ขา้ทํางานเสนอต่อผูบ้งัคับบญัชา
กรณไีมม่กีารบนัทึกเวลาในแต่ละวนั ขอ้มูลในระบบจะเป�นการสญูเสยีเวลา จนกวา่หนว่ยงานต้นสงักัดจะบนัทึก
รายละเอียดการปฏิบติังานที�แจง้ประเภทการลา การมาปฏิบติังาน การไปปฏิบติังานต่างท้องที� การขออนญุาต
กลับก่อนเวลาเลิกงาน การลืมบนัทึกเวลา การที�รถบรกิาร กปภ. มาถึงสาํนกังานสายหรอืไมม่ารบัพนกังาน และ
ลกูจา้ง หรอืกรณ ี Smart Phone ที�ใชบ้นัทึกเวลาเสยี/สญูหาย ฯลฯ ซึ�งต้องมกีารอนญุาตโดยผูบ้งัคับบญัชา
ซึ�งหากมรีายการใดที�ไมม่กีารแจง้การลา มาสาย หรอืการขออนญุาตจะถือเป�นการขาดงาน
ใหเ้จา้หนา้ที�ผูค้วบคมุดแูลรบัผดิชอบขอ้มูลการจดัการเวลาของทกุหน่วยงานตรวจสอบขอ้มูลการบนัทึกเวลา
ของพนกังานและลกูจา้งในสงักัดในระบบ SAP และนาํเขา้ขอ้มูลการลา การมาปฏิบติังานใหแ้ล้วเสรจ็ถกูต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ ์ไมม่ขีอ้มูลสญูเสยีเวลา “^”, “*” ปรากฏอยูใ่นระบบ SAP โดย กองทรพัยากรบุคคล จะไม่
ตรวจสอบแก้ไขในรายละเอียดและจะยดึถือขอ้มูลจากรายงาน ZHTMRP XX ทกุรายงาน โดยเฉพาะรายงาน
ZHTMRP 04, 07, 08, 13 วา่ไดผ้า่นการรบัรองความถกูต้องจากต้นสงักัดแล้ว พรอ้มจดัสง่
หา้มมใิหบ้นัทึกเวลาแทนบุคคลอื�นหรอืยนิยอมใหบุ้คคลอื�นบนัทึกเวลาแทนอยา่งเดด็ขาดหากมกีารฝ�าฝ�น
ทั�งบุคคลที�บนัทึกเวลาแทนและบุคคลที�ยนิยอมใหบุ้คคลอื�นบนัทึกเวลาแทน จะต้องถกูพจิารณาลงโทษใน
สถานหนกัถึงขั�นไล่ออกจากงาน
ในระยะแรกจะยังคงให้มีการบันทึกเวลาผ่านเครื�องบันทึกเวลา โดยการรูดบัตรพร้อมถ่ายรูป
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน PWA Smart Office และจะยกเลิกการบันทึกเวลาผ่านเครื�อง
บันทึกเวลาฯ ตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 เป�นต้นไป
ใหผู้บ้งัคับบญัชาระดบัหวัหนา้งาน ทําการตรวจสอบการบนัทึกเวลาเขา้-ออก ของพนกังานและลกูจา้ง
ในสงักัดทกุวนั ในแอปพลิเคชนั วา่สอดคล้องกับการมาปฏิบติังาน ณ สาํนกังานหรอืไม ่
แอปพลิเคชัน PWA Smart Office สามารถตรวจสอบรายชื� อ เพื� อดูพิกัดที�บันทึกเวลาเข้า
และออกงาน รวมถึงวันที�เพื� อเรียกดูการบันทึกเวลาย้อนหลังในแต่ละวันได้

        ในชว่งเชา้ การบนัทึกเวลาตั�งแต่ 06.00 น. ถึง 08.30 น. ถือเป�นการบนัทึกเวลาเขา้งานปกติ 
        ในชว่งเยน็ การบนัทึกเวลาตั�งแต่ 16.30 น. ถึง 18.00 น. ถือเป�นการบนัทึกเวลาเลิกงานปกติ 

        ดงันั�นถ้ามกีารบนัทึกเวลาในชว่งเวลานี�จะต้องมกีารขออนญุาตผูบ้งัคับบญัชา

          - เขา้งาน  : ระบบจะบนัทึกขอ้มูลครั�งแรก หากบนัทึกซํ�าจะมขีอ้ความแจง้เตือนวา่ ไดบ้นัทึกไปแล้ว และไมใ่หบ้นัทึกซํ�า
          - ออกงาน : ระบบจะบนัทึกขอ้มูลครั�งสดุท้าย สามารถบนัทึกขอ้มูลมากกวา่ 1 ครั�ง แต่ไมเ่กินเวลา 18.00น.

แนวทางการบนัทึกเวลาปฏิบติังานผา่นแอปพลิเคชนั PWA Smart Office 


