ตารางประเมินผลงาน
ลาด ับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

่ -สกุล
ชือ

รห ัส
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

หญิง/ชาย

=VLOOKUP(C5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)
=VLOOKUP(C14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,2)

ยอดขาย

=VLOOKUP(C5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)
=VLOOKUP(C14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,8)

พน ักงานทีมีผลการประเมินสู
่
งสุดคือ

=VLOOKUP(C5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=VLOOKUP(C14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,4)+VLOOKUP(C14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$29,5)
=INDEX($D$5:$D$14,MATCH(MAX(I5:I14),$I$5:$I$14))
=INDEX($D$5:$D$14,MATCH(MIN(I6:I15),$I$5:$I$14,-1))

พน ักงาน
หญิง
ชาย
รวม

เงินเดือน
=VLOOKUP(C5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)
=VLOOKUP(C14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,3)

เงินเดือนใหม่
้
(ปร ับขึนให้
ผลคานวณ
ลงท้ายด้วย 0)
=(K5*J5)+K5
=CEILING(L5,10)
=(K6*J6)+K6
=CEILING(L6,10)
=(K7*J7)+K7
=CEILING(L7,10)
=(K8*J8)+K8
=CEILING(L8,10)
=(K9*J9)+K9
=CEILING(L9,10)
=(K10*J10)+K10
=CEILING(L10,10)
=(K11*J11)+K11
=CEILING(L11,10)
=(K12*J12)+K12
=CEILING(L12,10)
=(K13*J13)+K13
=CEILING(L13,10)
=(K14*J14)+K14
=CEILING(L14,10)

จานวน
=COUNTIF($E$5:$F$14,"หญิง")
=COUNTIF($E$5:$E$14,"ชาย")
=F20+F21

อ ันด ับ
ผลการประเมิน
=RANK(I5,$I$5:$I$14)
=RANK(I6,$I$5:$I$14)
=RANK(I7,$I$5:$I$14)
=RANK(I8,$I$5:$I$14)
=RANK(I9,$I$5:$I$14)
=RANK(I10,$I$5:$I$14)
=RANK(I11,$I$5:$I$14)
=RANK(I12,$I$5:$I$14)
=RANK(I13,$I$5:$I$14)
=RANK(I14,$I$5:$I$14)

ยอดขาย
=VLOOKUP(F5,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)
=VLOOKUP(F14,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$22:$D$28,3)

รวม
=AVERAGE(G5:H5)
=AVERAGE(G6:H6)
=AVERAGE(G7:H7)
=AVERAGE(G8:H8)
=AVERAGE(G9:H9)
=AVERAGE(G10:H10)
=AVERAGE(G11:H11)
=AVERAGE(G12:H12)
=AVERAGE(G13:H13)
=AVERAGE(G14:H14)

รหัส
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

ชอื่ -สกุล
=VLOOKUP(B5,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B6,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B7,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B8,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B9,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B10,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B11,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B12,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B13,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B14,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)

เงินเดือน
=VLOOKUP(B4:B14,ข ้อมูลพนักงาน!B4:G14,4)
=VLOOKUP(B5:B15,ข ้อมูลพนักงาน!B5:G15,4)
=VLOOKUP(B6:B16,ข ้อมูลพนักงาน!B6:G16,4)
=VLOOKUP(B7:B17,ข ้อมูลพนักงาน!B7:G17,4)
=VLOOKUP(B8:B18,ข ้อมูลพนักงาน!B8:G18,4)
=VLOOKUP(B9:B19,ข ้อมูลพนักงาน!B9:G19,4)
=VLOOKUP(B10:B20,ข ้อมูลพนักงาน!B10:G20,4)
=VLOOKUP(B11:B21,ข ้อมูลพนักงาน!B11:G21,4)
=VLOOKUP(B12:B22,ข ้อมูลพนักงาน!B12:G22,4)
=VLOOKUP(B13:B23,ข ้อมูลพนักงาน!B13:G23,4)

ค่าคอมมิชชน่ั
=VLOOKUP(B5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B5,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B6,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B7,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B8,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B9,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B10,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B11,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B12,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B13,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)
=VLOOKUP(B14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$3:$I$14,6)+VLOOKUP(B14,ค่าคอมมิชชั่น!$B$18:$H$28,7)

ค่าล่วงเวลา
ห ักค่าแรง
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B5,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B5,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B6,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B6,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B7,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B7,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B8,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B8,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B9,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B9,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B10,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B10,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B11,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B11,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B12,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B12,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B13,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B13,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)
=SUMIF(ค่าล่วงเวลา!$B$6:$B$16,B14,ค่าล่วงเวลา!$Q$6:$Q$16) =SUMIF(หักค่าแรงเข ้างานสาย!$B$6:$B$16,B14,หักค่าแรงเข ้างานสาย!$J$6:$J$16)

รวม
=SUM(D5:F5)-G5
=SUM(D6:F6)-G6
=SUM(D7:F7)-G7
=SUM(D8:F8)-G8
=SUM(D9:F9)-G9
=SUM(D10:F10)-G10
=SUM(D11:F11)-G11
=SUM(D12:F12)-G12
=SUM(D13:F13)-G13
=SUM(D14:F14)-G14

วันปกติ มาสายเกิน 30 นาที คิดชัว่ โมงละ 20 บาท
รห ัส
1001
1001
1001
1002
1002
1003
1007
1007
1008
1009
1010

ว ันทางาน
43525
43526
43531
43531
43532
43473
43534
43535
43538
43535
43539

=IF(OR(WEEKDAY(C6,2)=7,WEEKDAY(C6,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C7,2)=7,WEEKDAY(C7,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C8,2)=7,WEEKDAY(C8,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C9,2)=7,WEEKDAY(C9,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C10,2)=7,WEEKDAY(C10,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C11,2)=7,WEEKDAY(C11,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C12,2)=7,WEEKDAY(C12,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C13,2)=7,WEEKDAY(C13,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C14,2)=7,WEEKDAY(C14,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C15,2)=7,WEEKDAY(C15,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C16,2)=7,WEEKDAY(C16,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")

ประเภทว ัน
=IF(OR(F6="วันหยุด",F6="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F7="วันหยุด",F7="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F8="วันหยุด",F8="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F9="วันหยุด",F9="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F10="วันหยุด",F10="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F11="วันหยุด",F11="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F12="วันหยุด",F12="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F13="วันหยุด",F13="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F14="วันหยุด",F14="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F15="วันหยุด",F15="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F16="วันหยุด",F16="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")

เวลาเริม
่ งาน
0.479166666666667
0.354166666666667
0.368055555555556
0.395833333333333
0.416666666666667
0.4375
0.354166666666667
0.541666666666667
0.458333333333333
0.40625
0.354166666666667

=VLOOKUP(B6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B14,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B15,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B16,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)

จานวนเวลา
ทีมาสาย
่
=IF(D6="วันปกติ",(H6-$J$4)*24,0)
=IF(D7="วันปกติ",(H7-$J$4)*24,0)
=IF(D8="วันปกติ",(H8-$J$4)*24,0)
=IF(D9="วันปกติ",(H9-$J$4)*24,0)
=IF(D10="วันปกติ",(H10-$J$4)*24,0)
=IF(D11="วันปกติ",(H11-$J$4)*24,0)
=IF(D12="วันปกติ",(H12-$J$4)*24,0)
=IF(D13="วันปกติ",(H13-$J$4)*24,0)
=IF(D14="วันปกติ",(H14-$J$4)*24,0)
=IF(D15="วันปกติ",(H15-$J$4)*24,0)
=IF(D16="วันปกติ",(H16-$J$4)*24,0)

=IF(E6=C6,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E7=C7,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E8=C8,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E9=C9,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E10=C10,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E11=C11,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E12=C12,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E13=C13,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E14=C14,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E15=C15,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E16=C16,"วันหยุด","วันปกติ")

รวมค่าแรง
ทีห
่ ัก
=IF(I6>0.5,I6*20,0)
=IF(I7>0.5,I7*20,0)
=IF(I8>0.5,I8*20,0)
=IF(I9>0.5,I9*20,0)
=IF(I10>0.5,I10*20,0)
=IF(I11>0.5,I11*20,0)
=IF(I12>0.5,I12*20,0)
=IF(I13>0.5,I13*20,0)
=IF(I14>0.5,I14*20,0)
=IF(I15>0.5,I15*20,0)
=IF(I16>0.5,I16*20,0)

คานวณค่ าล่ วงเวลาพนักงานรายเดือน
รห ัส
1001
1001
1001
1002
1003
1004
1007
1007
1008
1009
1010

ว ันทา
ล่วงเวลา
43527
43528
43527
43528
43532
43533
43534
43535
43538
43538
43539

=IF(OR(WEEKDAY(C6,2)=7,WEEKDAY(C6,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C7,2)=7,WEEKDAY(C7,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C8,2)=7,WEEKDAY(C8,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C9,2)=7,WEEKDAY(C9,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C10,2)=7,WEEKDAY(C10,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C11,2)=7,WEEKDAY(C11,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C12,2)=7,WEEKDAY(C12,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C13,2)=7,WEEKDAY(C13,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C14,2)=7,WEEKDAY(C14,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C15,2)=7,WEEKDAY(C15,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(WEEKDAY(C16,2)=7,WEEKDAY(C16,2)=6),"วันหยุด","วันปกติ")

=VLOOKUP(B6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B14,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B15,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)
=VLOOKUP(B16,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,5,FALSE)

=IF(E6=C6,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E7=C7,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E8=C8,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E9=C9,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E10=C10,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E11=C11,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E12=C12,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E13=C13,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E14=C14,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E15=C15,"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(E16=C16,"วันหยุด","วันปกติ")

ชม.ปกติ/กะ ไม่เกิน 8 ชม.
ประเภทว ัน
=IF(OR(F6="วันหยุด",F6="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F7="วันหยุด",F7="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F8="วันหยุด",F8="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F9="วันหยุด",F9="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F10="วันหยุด",F10="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F11="วันหยุด",F11="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F12="วันหยุด",F12="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F13="วันหยุด",F13="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F14="วันหยุด",F14="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F15="วันหยุด",F15="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")
=IF(OR(F16="วันหยุด",F16="วันหยุด"),"วันหยุด","วันปกติ")

เวลา
เริม
่ งาน
0.354166666666667
0.354166666666667
0.354166666666667
0.375
0.416666666666667
0.352083333333333
0.354166666666667
0.375
0.458333333333333
0.385416666666667
0.354166666666667

เวลา
เลิกงาน
0.8125
0.840277777777778
0.666666666666667
0.8125
0.729166666666667
0.802083333333333
0.767361111111111
0.75
0.979166666666667
0.833333333333333
0.875

ชม.ทางานทงหมด
ั้
=(I6-H6)*24
=(I7-H7)*24
=(I8-H8)*24
=(I9-H9)*24
=(I10-H10)*24
=(I11-H11)*24
=(I12-H12)*24
=(I13-H13)*24
=(I14-H14)*24
=(I15-H15)*24
=(I16-H16)*24

ชม.ทางานปกติ
=MIN(8,J6)
=MIN(8,J7)
=MIN(8,J8)
=MIN(8,J9)
=MIN(8,J10)
=MIN(8,J11)
=MIN(8,J12)
=MIN(8,J13)
=MIN(8,J14)
=MIN(8,J15)
=MIN(8,J16)

ชม.ทางานล่วงเวลา
=J6-K6
=J7-K7
=J8-K8
=J9-K9
=J10-K10
=J11-K11
=J12-K12
=J13-K13
=J14-K14
=J15-K15
=J16-K16

คานวณค่ าล่ วงเวลาพนักงานรายเดือน

ค่าล่วงเวลา/ชม.
รวม
ค่าล่วงเวลา

เงินเดือน/ชม.
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B14,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B15,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)
=VLOOKUP(ค่าล่วงเวลา!B16,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,6,FALSE)

2
=IF(D6="วันหยุด",2*K6*M6,0)
=IF(D7="วันหยุด",2*K7*M7,0)
=IF(D8="วันหยุด",2*K8*M8,0)
=IF(G9="วันหยุด",2*K9*M9,0)
=IF(G10="วันหยุด",2*K10*M10,0)
=IF(G11="วันหยุด",2*K11*M11,0)
=IF(G12="วันหยุด",2*K12*M12,0)
=IF(G13="วันหยุด",2*K13*M13,0)
=IF(G14="วันหยุด",2*K14*M14,0)
=IF(G15="วันหยุด",2*K15*M15,0)
=IF(G16="วันหยุด",2*K16*M16,0)

1.5
=IF(G6="วันปกติ",1.5*L6*M6,0)
=IF(G7="วันปกติ",1.5*L7*M7,0)
=IF(G8="วันปกติ",1.5*L8*M8,0)
=IF(G9="วันปกติ",1.5*L9*M9,0)
=IF(G10="วันปกติ",1.5*L10*M10,0)
=IF(G11="วันปกติ",1.5*L11*M11,0)
=IF(G12="วันปกติ",1.5*L12*M12,0)
=IF(G13="วันปกติ",1.5*L13*M13,0)
=IF(G14="วันปกติ",1.5*L14*M14,0)
=IF(G15="วันปกติ",1.5*L15*M15,0)
=IF(G16="วันปกติ",1.5*L16*M16,0)

3
=IF(G6="วันหยุด",3*L6*M6,0)
=IF(G7="วันหยุด",3*L7*M7,0)
=IF(G8="วันหยุด",3*L8*M8,0)
=IF(G9="วันหยุด",3*L9*M9,0)
=IF(G10="วันหยุด",3*L10*M10,0)
=IF(G11="วันหยุด",3*L11*M11,0)
=IF(G12="วันหยุด",3*L12*M12,0)
=IF(G13="วันหยุด",3*L13*M13,0)
=IF(G14="วันหยุด",3*L14*M14,0)
=IF(G15="วันหยุด",3*L15*M15,0)
=IF(G16="วันหยุด",3*L16*M16,0)

=N6+O6+P6
=N7+O7+P7
=N8+O8+P8
=N9+O9+P9
=N10+O10+P10
=N11+O11+P11
=N12+O12+P12
=N13+O13+P13
=N14+O14+P14
=N15+O15+P15
=N16+O16+P16

ตารางคานวณค่ าคอมมิชชั่นจากยอดขายของพนักงาน ชุดที่ 1
ลาด ับ
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

่ พน ักงานขาย
ชือ
=VLOOKUP(B4,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B5,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
=VLOOKUP(B13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$B$3:$G$13,2)
่ั
รวมยอดเงินค่าคอมมิชชน

ลาด ับทีของการขาย
่
=RANK(E4,$E$4:$E$13)
=RANK(E5,$E$4:$E$13)
=RANK(E6,$E$4:$E$13)
=RANK(E7,$E$4:$E$13)
=RANK(E8,$E$4:$E$13)
=RANK(E9,$E$4:$E$13)
=RANK(E10,$E$4:$E$13)
=RANK(E11,$E$4:$E$13)
=RANK(E12,$E$4:$E$13)
=RANK(E13,$E$4:$E$13)

เงินเดือน
=VLOOKUP(B3:B13,ขอมู
้ ลพนักงาน!B3:G13,4)
=VLOOKUP(B4:B14,ขอมู
้ ลพนักงาน!B4:G14,4)
=VLOOKUP(B5:B15,ขอมู
้ ลพนักงาน!B5:G15,4)
=VLOOKUP(B6:B16,ขอมู
้ ลพนักงาน!B6:G16,4)
=VLOOKUP(B7:B17,ขอมู
้ ลพนักงาน!B7:G17,4)
=VLOOKUP(B8:B18,ขอมู
้ ลพนักงาน!B8:G18,4)
=VLOOKUP(B9:B19,ขอมู
้ ลพนักงาน!B9:G19,4)
=VLOOKUP(B10:B20,ขอมู
้ ลพนักงาน!B10:G20,4)
=VLOOKUP(B11:B21,ขอมู
้ ลพนักงาน!B11:G21,4)
=VLOOKUP(B12:B22,ขอมู
้ ลพนักงาน!B12:G22,4)
=SUM($G$4:$G$13)

หญิง/ชาย
=IF(OR(Q4="นาย",Q4="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q5="นาย",Q5="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q6="นาย",Q6="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q7="นาย",Q7="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q8="นาย",Q8="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q9="นาย",Q9="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q10="นาย",Q10="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q11="นาย",Q11="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q12="นาย",Q12="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")
=IF(OR(Q13="นาย",Q13="เด็กชาย"),"ชาย","หญิง")

่ั
ยอดขาย
อ ัตราค่าคอมมิชชน
49800
=VLOOKUP(E4,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
320050
=VLOOKUP(E5,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
128750
=VLOOKUP(E6,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
500250
=VLOOKUP(E7,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
1685000
=VLOOKUP(E8,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
790050
=VLOOKUP(E9,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
128250
=VLOOKUP(E10,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
320000
=VLOOKUP(E11,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
1245000
=VLOOKUP(E12,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
105000
=VLOOKUP(E13,ขอมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
บาท จากยอดขาย=SUM($E$4:$E$13)

=SUBSTITUTE(C4,U3,"")
นางสาว
=SUBSTITUTE(C5,U4,"")
นางสาว
=SUBSTITUTE(C6,U5,"")
นาย
=SUBSTITUTE(C7,U6,"")
นาง
=SUBSTITUTE(C8,U7,"")
นาง
=SUBSTITUTE(C9,U8,"")
นาย
=SUBSTITUTE(C10,U9,"")
นาย
=SUBSTITUTE(C11,U10,"")
นางสาว
=SUBSTITUTE(C12,U11,"")
นาย
=SUBSTITUTE(C13,U12,"")
นาง

นาง
นางสาว
เด็กหญิง
เด็กชาย
นาย

่ั
ค่าคอมมิชชน
=E4*F4
=E5*F5
=E6*F6
=E7*F7
=E8*F8
=E9*F9
=E10*F10
=E11*F11
=E12*F12
=E13*F13
บาท

=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C4,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C5,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C6,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C7,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C8,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C9,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C10,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C11,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C12,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C13,$S$3:$S$7,"")))
=MIN(LEN(SUBSTITUTE(C14,$S$3:$S$7,"")))

=RIGHT(C4,T4)
=RIGHT(C5,T5)
=RIGHT(C6,T6)
=RIGHT(C7,T7)
=RIGHT(C8,T8)
=RIGHT(C9,T9)
=RIGHT(C10,T10)
=RIGHT(C11,T11)
=RIGHT(C12,T12)
=RIGHT(C13,T13)
=RIGHT(C14,T14)

ตารางคานวณค่ าคอมมิชชั่นจากยอดขายของพนักงาน ชุดที่ 2
รห ัส
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

=VLOOKUP(VLOOKUP(B19,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B20,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B21,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B22,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B23,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B24,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B25,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B26,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B27,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)
=VLOOKUP(VLOOKUP(B28,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$F$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,2,FALSE)

จานวนทีขาย
่
ิ้ )
(ชน
450
320
1000
3000
50
155
140
6500
380
650

้ ให้ลงท้ายด้วย 0 หรือ 5)
ราคาสินค้าต่อหน่วย (ปร ับขึน

สินค้าทีร่ ับผิดชอบขาย

ยอดขาย
=D19*E19
=D20*E20
=D21*E21
=D22*E22
=D23*E23
=D24*E24
=D25*E25
=D26*E26
=D27*E27
=D28*E28

รวมยอดเงินค่ าคอมมิชชั่น

=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B19,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B20,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B21,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B22,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B23,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B24,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B25,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B26,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B27,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)
=CEILING(VLOOKUP(VLOOKUP(B28,ข ้อมูลพนักงาน!$B$3:$G$13,3),ข ้อมูลพนักงาน!$B$15:$D$20,3,FALSE),5)

อ ัตราค่า
่ั
คอมมิชชน

่ั
ค่าคอมมิชชน

=VLOOKUP(F19,ข=F19*G19
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F20,ข=F20*G20
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F21,ข=F21*G21
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F22,ข=F22*G22
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F23,ข=F23*G23
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F24,ข=F24*G24
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F25,ข=F25*G25
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F26,ข=F26*G26
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F27,ข=F27*G27
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)
=VLOOKUP(F28,ข=F28*G28
อมู
้ ลพนักงาน!$F$15:$H$20,3)

=SUM(H19:H28) บาท จากยอดขาย =SUM($F$19:$F$28)

บาท

