
คู่มือการใช้งานระบบสลิปเงินเดือน V.1.1 

 ระบบสลิปเงินเดือนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำปำง เป็นระบบแจ้งเงินเดือนของข้าราชการ และลกูจ้างประจ า 
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำปำง ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมลูที่ได้จำกกรมบญัชีกลำง  

วิธีใช้งาน (คู่มือการใช้งานนี้แสดงผลใน Browser Chrome) 

1. สำมำรถเข้ำใช้งำนจำกเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง www.lpho.go.th  เมนดู้ำนขวำมือ 

 หรือ เข้ำลิงค์ตรงท่ีเว็บ http://eslip.lpho.go.th 

 

2. จะเข้ำสูร่ะบบสลิปเงินเดือน และให้ระบุตัวตนเพื่อเข้ำดรูะบบ  

กำรใช้งำน ให้ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักในช่อง หมำยเลขบัตรประชำชน และช่อง Password ให้ใส่ หมายเลขบัญชี
ธนาคารของท่าน เฉพาะ 6 หลักท้าย (Password สำมำรถเปลี่ยนไดเ้มื่อเข้ำสูร่ะบบแล้ว) แล้วคลิก Login เพื่อเข้ำสูร่ะบบ 
ตำมภำพ 

 

 
 

 

ใส่หมำยบตัรประชำชน 

ใส่รหัสผ่ำน 

คลิก Login เพื่อเข้ำสูร่ะบบ 

http://www.lpho.go.th/
http://eslip.lpho.go.th/


3. เมื่อระบบหมำยเลขบัตรประชำชน และรหสัผำ่นถูกต้องก็จะสำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ดังภำพ 

 

4. กำรเข้ำสูร่ะบบครั้งแรก สิ่งแรกที่ควรด ำเนินกำร ได้แก่ กำรเปลีย่นรหสัผ่ำนของผู้ใช้งำน โดยกำรคลิกปุม่   
แล้วให้บันทึกข้อมูลของผู้ใช้งำน ตำมภำพ 

 

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมภำพ แล้วคลิกปุม่   

 

 

 

แสดงช่ือ-สกุลของผู้ใช้งำน 

ปุ่มเปลีย่นรหสัผ่ำน 

รำยกำรแสดงเงินเดือน
เป็นรำยเดือน 

รำยกำรเงินเดือน เดือนล่ำสดุ 

ปุ่มส่งออก Pdf เพื่อพิมพส์ลิปเงินเดือน 

ให้ใส่ E-mail ของผู้ใช้งำน ส าหรับกรณีลืม Password 

ให้ใส่ เบอร์มือถือของผู้ใช้งำน 

ให้ใส่ รหัส PDF File ค่ำเดิมเป็นเลขบัญชีธนำคำร 6 หลักท้ำย 

ให้ใส่รหัสผ่ำนท่ีต้องกำรตั้งใหม ่

ให้ทวนซ้ ำรหัสผ่ำนท่ีตั้งใหม ่



5. กำรดูข้อมลู ใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ สำมำรถคลิกดขู้อมูลเงินเดือน จำกปุ่มดำ้นซ้ำยเปน็รำยเดือน ดังภำพ 

 

 เมื่อคลิกปุม่เลือกเดือนที่ต้องกำร ระบบจะแสดงใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ของผู้ใช้งำน ด้ำนขวำของ
จอภำพ  ท้ังรำยรับ รำยจ่ำย และรับสุทธิ ตำมภำพ 

6. กำรส่งออก Pdf File และ กำรพิมพ ์เมื่อเลือกเดือนท่ีต้องกำรดูข้อมลูแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม  (เพ่ือความปลอดภัยของ
ข้อมูลของผู้ใช้งาน ไฟล์ PDF ที่สง่ออกมา จะติดรหัสผ่านมาด้วย รหัสผ่านเร่ิมต้น = เลขบัญชีเงินเดือน 6 หลักท้าย 
และท่านสามารถเปลี่ยน รหัส PDF File ได้ตามข้อ 5)  

เมื่อคลิกปุม่แล้วจะแสดงตำมภำพ 

 
 
 
 

 

 

 

คลิกส่งออก Pdf file 

Pdf file ถูก Download มำในเครื่องของผู้ใช้งำน 
Double คลิกเพื่อเปดิ Pdf file  



เมื่อ Double คลิกเปดิ PDF file  จะมหีน้ำจอให้ใส่รหสัผ่ำน PDF file  ให้ใส่รหสัตัวเลข 6 หลัก ให้ถูกต้องเพือ่เปิดไฟล์ ดังภำพ 

 
เมื่อใส่รหสัผ่ำนถูกต้อง ก็จะสำมำรถเปิด PDF File ได้ ตำมภำพ 

  
และสำมำรถคลิกท่ีปุ่มเครื่อง Printer เพื่อพิมพใ์บรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ตำมภำพด้ำนบน 

7. กำรออกจำกระบบ เมื่อใช้งำนแล้วเสร็จ ให้คลิกช่ือ- สกุล ของผู้ใช้งำน เมนูด้ำนบนขวำ แล้วคลิก LOGOUT เพื่อออกจำก
ระบบ ตำมภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใส่รหัสผ่ำน PDF File ตัวเลข 6 หลกั  



 คลิกเพื่อ พิมพ์สลิปเงินเดือน 

คลิก LOGOUT เพื่อออกจำกระบบ  



8. กรณลีืมรหัสผ่ำน (Password)   ให้คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน ? อยู่ใกล้ๆ ปุ่ม Login เพื่อด ำเนินกำรขอ Link ส ำหรับเปลีย่น 
Password  (***จะใช้ได้กรณีที่ท่านได้ให้ Email ที่ถูกต้องไว้กับระบบแล้วเท่านั้น..)  

 
จะพบว่ำระบบแจ้งให้ท่ำนใส่ Email ที่ให้ไว้กับระบบ  

 
 

ระบบจะส่ง Link ส ำหรับ Reset Password มำที่ Email ที่ให้ไว้กับระบบ 

 
แล้วให้ด ำเนินกำรตรวจสอบใน  Email ที่ให้ไว้กับระบบ จะพบว่ำระบบส่ง Link ส ำหรบั Reset Password ตำมภำพ  

(**ตรวจสอบ Email: ในกล่องจดหมำยเข้ำ (Inbox) หำกไม่พบให้ตรวจสอบในกล่องจดหมำยขยะ (Trash หรือ Spam) 

 

 

 
ใส่ Email ที่ให้ไว้กับระบบ แล้วคลิกปุ่ม Send Password Reset Link 

 คลิกปุ่ม Reset Password  



แล้วใส่ข้อมูลใหค้รบถ้วนเพื่อ Reset Password ใหม ่
 

 
เรียบร้อยแล้ว ท่ำนจะสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ตำมปกติ .. 
 
 

9. มีปัญหำกำรใช้งำนติดต่อ กำรเงิน หรือ IT สสจ.ล ำปำง 

 

ใส่ Email ที่ให้ไว้กับระบบ  

ใส่ Password ใหม ่(ไม่น้อยกว่ำ6ตัวอักษร) 

ใส่ Confirm Password ใหม ่เหมือนกบัช่องบน 

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก Reset Password 


