
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESS8 
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 E-Pay Slip           
 E-Pay Slip (ใบรับเงินเดือน) 1 
  กรณีท่ียังไม่เคยใช้งาน E-Pay Slip 2 
  กรณีท่ีใช้งาน E-Pay Slip แล้ว ลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน  3 
  การ Login เข้าใช้งาน E-Pay Slip 5 
  รายการสลิปเงินเดือน 7 
   การตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงาน 7 
   การตรวจสอบการค านวณภาษีพนักงาน 8 
  ใบรับเงินเดือน 9 
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E-Pay Slip 

 พนักงานสามารถดูข้อมูลใบรับเงินเดือนของตัวเองจากระบบ ESS ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์เอกสาร Pay Slip แจกให้พนักงาน  
สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่ค าว่าเมนู แล้วกดต่อไปที่ระบบ “E-Pay Slip” แล้วมองไปด้านขวา จะมีค าว่า “E-Pay Slip”  

 
 

เมื่อเลือก “E-Pay Slip” แล้วระบบจะแสดงภาพ ตามด้านล่าง 
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กรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน E-Pay Slip  
 ให้เลือก “New Password For E-Pay Slip ?” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

ให้ระบุรหัสผ่านส าหรับการเปิด E-Pay Slip (เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ความยาว 4-25 ตัวอักษร และห้ามมีอักขระพิเศษ) 
และยืนยันเลขบัตรประชาชนของพนักงาน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

ให้ Click   ระบบจะแจ้งให้ตรวจสอบอีเมล์เพ่ือยืนยันการใช้งาน E-Pay Slip ดังภาพ 

 
 

 ให้พนักงานตรวจสอบอีเมล์ทีระบบส่งให้เพ่ือยืนยันการใช้งาน E-Pay Slip ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจออีเมล์ยืนยันการใช้งาน E-Pay Slip 
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ให้ Click  >> Confirm Password <<  เพ่ือยืนยัน ระบบจะเปิดหน้า Web Browser และแจ้งผลการยืนยัน 

 

กรณีที่ใช้งาน E-Pay Slip แล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ให้เลือก “Forgot or Change Password Send Activate to E-mail ?” ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ และ Click 

  ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ (เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ความยาว 4-25 ตัวอักษร และห้ามมีอักขระพิเศษ) และ Click 

  ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

  

http://localhost/ProsoftESS027/EPaySlip/PaySlip/ConfirmPassWord/YzA2Zjg2YjctZDQ0NS00MzMxLWI4YWEtZTkxNTQ2NGViMzVk_PI5qOxatk3g=
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ให้พนักงานตรวจสอบอีเมล์ทีระบบส่งให้เพ่ือยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Pay Slip ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจออีเมล์ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Pay Slip 

ให้ Click  >> Confirm Password <<  เพ่ือยืนยัน ระบบจะเปิดหน้า Web Browser และแจ้งผลการยืนยัน 

 

 

  

http://localhost/ProsoftESS027/EPaySlip/PaySlip/ConfirmPassWord/YzA2Zjg2YjctZDQ0NS00MzMxLWI4YWEtZTkxNTQ2NGViMzVk_PI5qOxatk3g=
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การ Login เข้าใช้งาน E-Pay Slip 

 

 ระบุรหัสผ่านและ Click  เพ่ือเข้าใช้งาน E-Pay Slip จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของ E-Pay Slip 
ตามงวดการจ่ายที่พนักงานผูกอยู่ ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอสลิปเงินเดือน 

 
หมายเลข 1  เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียกดูรายการ E-Pay Slip 

 หมายเลข 2  แสดงรายการเอกสารรายการ E-Pay Slip 
 หมายเลข 3 ใบรับเงินเดือน  
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รายการสลิปเงินเดือน 
เมื่อ Click เลือก รายการใด ๆ ในหมายเลข 2 จะแสดงรายละเอียดของรายได้ – รายหัก ของพนักงาน หากต้องการปิด

หน้าจอ ให้ Click  ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอรายละเอียดสลิปเงินเดือน 
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รายการสลิปเงินเดือน - การตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงาน 

หากต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงานสามารถ Click  ระบบจะแสดงหน้าจอรายการลดหย่อน หาก

ต้องการปิดหน้าจอ ให้ Click  ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการตรวจสอบค่าลดหย่อนของพนักงาน 
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รายการสลิปเงินเดือน - การตรวจสอบการค านวณภาษีพนักงาน 

หากต้องการตรวจสอบภาษีพนักงานสามารถ Click  ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตรวจสอบภาษี หากต้องการปิด

หน้าจอ ให้ Click  ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอการตรวจสอบการค านวณภาษีพนักงาน 
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ใบรับเงินเดือน 

การเปิดรายการใบรับเงินเดือน (E-Pay Slip) หากต้องการเปิดให้ Click  ดังภาพ

 
แสดงหน้า List รายการสลิปเงินเดือน 
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แสดงหน้ารายการสลิปเงินเดือน  

 
 หมายเลข 1  เลือกปีภาษี, รูปแบบงวดการจ่าย. วันที่จ่ายที่ต้องการเรียกดู E-Pay Slip 
   กรณีเลือก  แสดงยอดค่าจ้างสะสมตามฐานค านวณภ๊าษี จะแสดงยอดรายได้ทั้งหมดเป็นยอด 

รายได้ที่คิดภาษีเท่านั้น  เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Click   
 หมายเลข 2 แสดงรายงาน E-Pay Slip  

พนักงานสามารถพิมพ์ ใบรับเงินเดือน (E-Pay Slip) ได้โดยการ Click   หรือหากต้องการบันทึกรายงานให้ Click  
โดยสามารถเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้ 
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