
การเรียกดูใบแจ้งยอดค่าตอบแทนบุคลากร 
e-pay slip 

ส ำนกับริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มภำรกิจฐำนขอ้มูลบุคคล 

โทร. 02-218-0194-5 

โทรสำร. 02-218-0189 

WWW.HRM.CHULA.AC.TH 

 

1. เปิดใช้งาน e-mail จุฬา 
โดยใช ้ U S E R N A M E  และ  
PASSWORD เดียวกบักำรใส่รหสั
เพื่อใชส้ญัญำณอินเตอร์เน็ท 

2.เลอืกจดหมายที่ส่งมาจาก  
CUPAYROLL@CHULA.AC.TH 
สงัเกตวำ่จะมีไฟล ์e - payslip  แนบ
มำดว้ยท่ี Attachments 
เลือกไฟล ์e - payslip แลว้จะมี
ตวัเลือกแสดงข้ึนมำท่ีดำ้นล่ำง ของ
หนำ้จอ 

ท่ำนสำมำรถเลือกไดว้ำ่จะเปิดดูไฟล ์e - payslip ทนัที หรือจะSAVE
ไฟล ์e - pay slip ลงคอมพิวเตอร์ ก่อนแลว้เปิดดูไฟลภ์ำยหลงั 
     - หำกเลือกเปิดดูไฟลท์นัที โปรดขำ้มไปท่ีขอ้ 5 
     - หำกเลือก SAVE ลงคอมพิวเตอร์ก่อน โปรดปฏิบติัตำมขอ้ 3 

3. เม่ือเลือกSAVE ลงคอมพิวเตอร์แลว้จะมีตวัเลือกข้ึนมำอีกคร้ัง 
     - หำกเลือก Open จะเป็นกำรเปิดดูไฟล ์e - payslip ท่ี SAVE ไวท้นัที  
        โปรดขำ้มไปท่ีขอ้ 5 

4. Folder ท่ีแสดงข้ึนมำนั้นคือ Folder ท่ีบนัทึกไฟล ์ 
e - pay slipไว ้  คน้หำไฟล ์e - pay slip ใน Folder น้ี 
แลว้เลือกเปิดไฟลด์ว้ยโปรแกรม Adobe Reader 
เท่ำนั้น 

5. เม่ือเลือกเปิดไฟลแ์ลว้ จะตอ้งใส่
รหัสผ่านเพือ่เปิดดู e-pay slip   
โดยระบุตำมรูปแบบดงัน้ี  

 

ddMmmyy  

 

 - dd: วนัท่ีวนัเกิดของท่ำน 
 - Mmm: อกัษรภำษำองักฤษเดือนเกิด  
    3 ตวัแรกของท่ำน (อกัษรตวัแรกเป็น 
    ตวัพิมพใ์หญ่) 
 - yy: ปี ค.ศ. เกิด 2 หลกัสุดทำ้ยของท่ำน  
    แลว้กด OK 

ไฟล ์e-pay slip จะปรำกฎบนหนำ้จอ 

โดยปกติ Folder ท่ีบนัทึกไฟล ์e - pay slip จะระบุไวท่ี้ 
C:\Users\USERNAMEของท่ำน\Downloads  หรือท่ำน
สำมำรถเขำ้ถึง Folder ดงักล่ำวไดอี้กทำง ดงัน้ี 
   - เลือก My Computer สงัเกตท่ีแถบดำ้นซำ้ย 
   - เลือก Favorites แลว้ไปท่ี Downloads ท่ำนจะ 
     กลบัไปท่ี Folder ท่ีบนัทึกไฟลไ์ว ้

หำกคอมพิวเตอร์ท่ำน ไม่มีโปรแกรม Adobe Reader หรือใช ้Adobe Reader ท่ีต  ่ำกวำ่ Version 8 
ท่ำนจะไม่สำมำรถเปิดดูไฟล ์e-pay slip ของท่ำนได ้
ท่ำนสำมำรถ Download โปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชนัล่ำสุดเพื่อใชใ้นกำรติดตั้งไดท่ี้  

http://get.adobe.com/reader/otherversions/   

หำกไม่สำมำรถ Download โปรแกรม  
Adobe Reader ได ้กรุณำติดต่อ 
ส ำนกับริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (#83314) 

ข้อพงึระวงั  

 

     หำกท่ำนจ ำ  USERNAME  หรือ  PASSWORD  ส ำหรับเขำ้  e-mail  ของ 
     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัไม่ได ้กรุณำติดต่อส ำนกับริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     (#83314) 

 

     E-mail หนึ่งฉบับแสดง e-pay slip  เพยีงหนึ่งรหัสพนักงาน  
     กรณท่ีานเป็นข้าราชการเปลีย่นสถานภาพ ท่านจะได้รับ E-mail 2 ฉบับ 
 

     โปรดตรวจสอบแป้นพิมพว์ำ่ท่ำนเลือกเป็นภาษาองักฤษแลว้ก่อนกำรพิมพ ์   
      รหสัผำ่นเพื่อเปิดไฟล ์e-pay slip  

 

     รหสัผำ่นเพื่อเปิดดู e-pay slip ไดก้ ำหนดรูปแบบดงัน้ี ddMmmyy  
         - Mmm : อกัษรภำษำองักฤษเดือนเกิด 3 ตวัแรกของท่ำน ไม่ใช่ตวัย่อ  
           (อกัษรตวัแรกเป็นตวัพิมพใ์หญ่) 
         - yy : ปี ค.ศ. เกิด 2 หลกัสุดทำ้ยของท่ำน ไม่ใช่ พ.ศ. 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรณีดูดว้ยคอมพิวเตอร์ 



กรณีดูผา่นมือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอย (Android) 

กรณีดูผา่นมือถือระบบปฏิบติัการ IOS 

1. เตรียมโปรแกรมอ่าน e-pay slip  
e-pay slip เปิดอ่านไดด้ว้ย Adobe Reader  
เท่านั้น 
 
ดงันั้นหากมือถือ หรือแทบ็เล็ตของท่านยงั
ไม่ไดติ้ดตั้งแอพพลิเคชัน่ Adobe Reader   
ท่านสามารถติดตั้งไดโ้ดย 
  - เขา้ไปท่ี Play Store  
 
  - คน้หาแอพพลิเคชัน่โดยกดท่ีรูป        
     มุมบนขวา 
  - แลว้พิมพค์  าวา่ “Adobe Reader ”  
  - เลือก Adobe Reader  
     กด “ติดตั้ง” และ “ยอมรับ” เป็นอนัเสร็จ

2. เปิดใช้งาน e-mail จุฬา 
โดยใช ้ U S E R N A M E  และ  
PASSWORD เดียวกบัการใส่รหสั
เพื่อใชส้ญัญาณอินเตอร์เน็ท 

3.เลอืกจดหมายที่ส่งมาจาก 
CUPAYROLL@CHULA.AC.TH 
สงัเกตวา่จะมีไฟล ์e - payslip  
แนบมาดว้ยท่ีAttachments  
กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ลงมือถือ 
หรือแทบ็เล็ตของท่าน 
เน่ืองจากไม่สามารถเปิดดูไฟล์
ผ่านหน้าเวบ็ได้ 

4.เม่ือดาวน์โหลดไฟลเ์สร็จแลว้  
เปิดดูไฟล์ e - payslip  โดยเลือกเปิดดูดว้ย
แอพพลิเคชัน่Adobe Reader เท่านั้น 
และเลือกค าวา่ “ทุกคร้ัง” 

5. เม่ือเลือกเปิดไฟลแ์ลว้ จะตอ้งใส่
รหัสผ่านเพือ่เปิดดู e-pay slip  
โดยระบุตามรูปแบบดงัน้ี  

 

ddMmmyy  
 

 - dd: วนัท่ีวนัเกิดของท่าน 
 - Mmm: อกัษรภาษาองักฤษเดือนเกิด  
    3 ตวัแรกของท่าน (อกัษรตวัแรก 
    เป็นตวัพิมพใ์หญ่) 
 - yy: ปี ค.ศ. เกิด 2 หลกัสุดทา้ยของ 
   ท่าน แลว้กด OK 

 

1. เตรียมโปรแกรมอ่าน e-pay slip  
e-pay slip เปิดอ่านไดด้ว้ย Adobe Reader  
เท่านั้น 
 
ดงันั้นหากมือถือ หรือแทบ็เล็ตของท่านยงั
ไม่ไดติ้ดตั้งแอพพลิเคชัน่ Adobe Reader   
ท่านสามารถติดตั้งไดโ้ดย 
  - เขา้ไปท่ี App Store  
 
  - คน้หาแอพพลิเคชัน่โดยกดท่ีรูป       
     ดา้นล่างขวา 
  - แลว้พิมพค์  าวา่ “Adobe Reader ”  
  - เลือก Adobe Reader  
  - กดปุ่ ม  

2. กดปุ่ม Allow เป็นอนัเสร็จส้ิน 
    อุปกรณ์ของท่านจะท าการติดตั้งแอพพลิเคชัน่  
    โดยอตัโนมติั 

3. เปิดใช้งาน e-mail จุฬา 
โดยใช ้USERNAME และ  
PASSWORD เดียวกบัการ
ใส่รหสัเพ่ือใชส้ญัญาณ
อินเตอร์เน็ท 

5.เม่ือดาวน์โหลดไฟลเ์สร็จแลว้ เปิดดู
ไฟล์ e - payslip  โดยเลือกเปิดดูดว้ย
แอพพลิเคชัน่ Adobe Reader เท่านั้น 

4. เลอืกจดหมายที่ส่งมาจาก  
CUPAYROLL@CHULA.AC.TH 
สงัเกตวา่จะมีไฟล ์e - payslip  แนบมาดว้ย บริเวณ
ค าวา่ ส่ิงท่ีแนบมา   
สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ลงอุปกรณ์ของท่าน
สามารถหรือเปิดดูไดผ้่านหนา้เวบ็ได ้

6. เม่ือเลือกเปิดไฟลแ์ลว้ จะตอ้งใส่
รหัสผ่านเพือ่เปิดดู e-pay slip   
โดยระบุตามรูปแบบดงัน้ี  

 

ddMmmyy  
 

 - dd: วนัท่ีวนัเกิดของท่าน 
 - Mmm: อกัษรภาษาองักฤษเดือนเกิด  
    3 ตวัแรกของท่าน (อกัษรตวัแรกเป็น 
    ตวัพิมพใ์หญ่) 
 - yy: ปี ค.ศ. เกิด 2 หลกัสุดทา้ยของท่าน  
    แลว้กด OK 

ไฟล์ e-pay slip จะปรากฎบนหน้าจอ 

ไฟล ์e-pay slip จะปรากฎบนหนา้จอ 


	แผ่นพับ หน้า1
	แผ่นพับ หน้า2

