
หลกัเกณฑ์การหักคะแนนประเมนิ

กรณพีนักงานเจบ็ป่วยขณะมาทํางาน พนักงานมีสิทธิการลาปวย 1. ลาปวยถูกหักคะแนน 1 คะแนน/วัน

1. ใหพนักงานแจงกับหัวหนางาน  หรือฝายบุคคล ไดตามปวยจริงแตพนักงานจะ 2. ลาปวยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในงาน

2.  พนักงานมาขอเอกสารใบผานออกนอกบริษัทกับฝายบุคคล  นําใบผานยื่นใหกับ ไดรับคาจางจากบริษัท ไดป  ไมถูกหักคะแนน

รปภ.และสแกนนิ้วออกจากบริษัท หนึ่งไมเกิน 30 วันทํางาน

3. ภายหลังจากวันที่ลาปวย วันแรกในวันที่มาทํางานใหพนักงานยื่นขออนุมัติการลาตอผูบังคับ

บัญชาทันที

กรณพีนักงานเจบ็ป่วยไม่สามารถมาทํางานได้

1. ใหพนักงานแจงการเจ็บปวยตอหัวหนางาน หรือโทรมาแจงตอฝายบุคคลกอน  10.00 น.

ของวันที่ปวยวันแรก หากไมสามารถแจงดวยตนเองไดอ ใหญาติแจงตอฝายบุคคลแตถาไมมีการติดตอ

ในเบื้องตน  ทางบริษัทจะถือวาขาดงาน

2. ใหพนักงานยื่นขออนุมัติการลาปวยภายในวันแรกที่กลับมาทํางานตอหัวหนางานทันที

หมายเหตุ: กรณีการลาปวยที่มีระยะเวลาตั้งแต 3 วันขึ้นไป ขอใหพนักงานยื่นใบรับรองแพทย

แผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ที่ฝายบุคคล ภายในวันแรกที่กลับเขามาทํางานเปนหลักฐานประกอบการลา

มีตอ.../...

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ



หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

1. ตองยื่นขออนุมัติการลาตอหัวหนางานหรือฝายบุคคล ลวงหนาอยางนอย 1 วันทํางาน - พนักงานรายเดือน มีสิทธิในการลากิจ ลากิจทุกกรณีหัก  2  คะแนน/วัน

เมื่อไดรับอนุมัติถึงทําการหยุดได ไมเกิน 6 วัน/ป โดยไดรับคาจางในวันลา

2.  กรณีฉุกเฉินมีความจําเปนตองหยุดงาน ใหพนักงานโทรแจงผูบังคับบัญชา หรือแจง - สวนพนักงานรายวัน มีสิทธิลาไดไมเกิน

ตอฝายบุคคลทันที  6 วันตอปและไมไดรับคาจางในวันที่ลา

3. ภายหลังจากการเสร็จกิจธุระ และกลับเขามาทํางานวันแรก ใหพนักงานยื่นขออนุมัติการลาตอ

หัวหนางานและฝายบุคคลพรอมหลักฐานการลา

หมายเหต ุ หากพนักงานไมมีเหตุผลอันสมควรในการลา บริษัทฯ มีสิทธิไมอนุมัติการลา จะถือ

ใหเปนการขาดงาน

มีตอ.../...

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ



หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

พนักงานตองขออนุมัติการลาลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทํางาน ตอหัวหนางาน และฝายบุคคล 1. พนักงานแรกเขา เมื่อทํางานครบปจะ ไมหักคะแนน

เพื่อทําการอนุมัติการลา เมื่อไดรับการอนุมัติเปนเรียบรอยแลว พนักงานจึงจะหยุดงานได ไดรับวันลาพักรอนคิดเปนสัดสวน

หมายเหตุ   เมื่อครบป หากพนักงานยังมีวันลาพักรอนเหลือ ทางบริษัทฯ จะคืนเปนเงินใหกับพนักงานตาม 2. พนักงานที่อายุงานครบ 3 ป จะได

วันพักรอนที่เหลือ โดยคํานวนตามคาแรงรายวันของพนักงาน  จํานวนคืนสูงสุดไมเกิน 6 วัน/ป สิทธิวันลาพักรอนเพิ่มอีก 2 วัน โดย

สิทธิจะเริ่มใชไดในปที่ 4

วธิีการคดิคาํนวณวนัลาพกัร้อน

การคิดอัตราสัดสวนวันลาพักรอน ใน 1 ป มีสิทธิลาพักรอนได 6 วัน/ป  คิดเปนอัตราสัดสวน คือ เฉลี่ย 2 เดือน/ 1 วัน  

พนักงานแรกเขาที่เขางานตั้งแตวันที่ 1 - 15 ของเดือนแรก จะเริ่มนับสิทธิวันลาพักรอนในเดือนที่เขางานไดเลย

พนักงานแรกเขาที่เขางานตั้งแตวันที่ 16 เดือนแรกไปจนถึงเดือนที่สอง จะเริ่มนับสิทธิวันลาพักรอนในรอบสองเดือนถัดไป มีตอ.../...

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ



ตัวอยาง   นาย ก. เขางานวันที่  15 มีนาคม 2554

ป พ.ศ.

15  มีนาคม  2554

15  มีนาคม  2555 นับตั้งแตเดือน มี.ค. 55 ไปจนถึง เดือน ธ.ค.55  รวมทั้งหมด 10 เดือน อัตราเฉลี่ยวันลา 2 เดือน/1 วัน

 คิดเปน 10÷2=5 วัน ฉะนั้น นาย ก. จะไดวันลาพักรอนในป 55 จํานวนทั้งสิ้น 5 วัน

สามารถเริ่มใชสิทธิตั้งแตวันที่อายุงานครบ 1 ป

ป 2556 นาย ก. ไดรับสิทธิวันลาพักรอน 6 วัน/ป 

15 มีนาคม 2557 นาย ก. ยังคงไดรับสิทธิวันลาพักรอน 6 วัน/ป 

ป 2558 นาย ก. ไดรับสิทธิวันลาพักรอน 8 วัน/ป 

ตัวอยาง   นาย ก. เขางานวันที่  16 มนีาคม 2554 ( ซึ่งเปนวันหลังการตัดรอบพักรอนคือวันที่ 15 มี.ค.)

ป พ.ศ.

16 มีนาคม  2554

16  มีนาคม  2555 ใหนับตั้งแตเดือน พ.ค. 55 ไปจนถึง เดือน ธ.ค.55  รวมทั้งหมด 8 เดือน อัตราเฉลี่ยวันลา 2 เดือน/1 วัน

 คิดเปน 8÷2=4 วัน  ฉะนั้น นาย ก. จะไดวันลาพักรอนในป 55 จํานวนทั้งสิ้น 4 วัน

เริ่มใชสิทธิตั้งแตวันที่อายุงานครบ 1 ป

ป 2556 นาย ก. ไดรับสิทธิวันลาพักรอน 6 วัน/ป 

16 มีนาคม 2557 นาย ก. ยังคงไดรับสิทธิวันลาพักรอน 6 วัน/ป 

ป 2558 นาย ก. ไดรับสิทธิวันลาพักรอน 8 วัน/ป 

มีตอ.../...

ขึ้นปที่ 4 

ครบ 3 ป

ขึ้นปที่ 4 

เริ่มงานวันแรก -

 ครบ 1 ป 

 1 ปขึ้นไป

ครบ 3 ป

วิธีการนับและสิทธิที่ไดรับอายุงาน

เริ่มงานวันแรก

 ครบ 1 ป 

-

 1 ปขึ้นไป

อายุงาน วิธีการนับและสิทธิที่ไดรับ



หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

1. จะตองเปนพนักงานที่มีอายุงานครบ 2 ปขึ้นไป 1.  พนักงานมีสิทธิลาได 15 วัน ไมนับ หักคะแนน 0.5 คะแนน/ครั้ง

2.  พนักงานตองยื่นขออนุมัติการลาลวงหนาอยางนอย 3 วันทํางาน รวมวันหยุด แตไมไดรับคาจาง

3. พนักงานตองยื่นหลักฐานการอุปสมบทภายในวันแรกที่กลับเขามาทํางานตอฝายบุคคลทันที 2.  พนักงานสามารถใชสิทธิไดเพียงครั้ง

เดียวตลอดอายุการทํางาน

มีตอ.../...

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ



หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

1. พนักงานสามารถยื่นขออนุมัติการลาคลอดลวงหนาได 1.  พนักงานมีสิทธิลาคลอดได 90 วัน/ป ลาคลอด 45 วันแรก หัก 1 คะแนน

2. กรณีไมไดขออนุมัติการลาคลอดไวลวงหนา วันแรกของการกลับเขามาทํางานใหพนักงานยื่น 2.  พนักงานมีสิทธิไดรับคาจางจากบริษัท ลาคลอด 45 วันหลัง ถูก 2 คะแนน

ขออนุมัติลาทันทีที่กลับเขาทํางานพรอมหลักฐาน ได 45 วัน

หมายเหต ุพนักงานหญิงเมื่อทราบวาตนเองตั้งครรถใหพนักงานรีบแจงตอหัวหนาและฝายบุคคลทันที และเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายกับพนักงาน มิใหพนักงานทํางานในชวงเวลา

22.00 น.  ถึง  06.00 น.  รวมถึงการทํางานลวงเวลานับจากเวลาทํางานปกติไมเกินวัน 10 ชั่วโมงการทํางาน

มีตอ.../...

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ

( *สิทธิลาคลอดจะนับรวมวันหยุดดวย)



หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

1.  พนักงานจะตองยื่นขออนุมัติการลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทํางาน พรอมเอกสารหมายเรียกทห1. พนักงานสามารถลาได 60 วัน/ป โดย หักคะแนน 0.5 คะแนน/ครั้ง

2.  ภายหลังจากพนักงานพนกําหนดการลาแลวพนักงานจะตองกลับเขามาทํางานทันที ไดรับคาจาง

หมายเหต ุ กรณีลาเพื่อไปคัดเลือกเขารับการเกณฑทหารประจําไมถือเปนการเพื่อรับราชการทหารในหัวขอนี้

หลกัเกณฑ์การหักคะแนน

1.  พนักงานตองยื่นขออนุมัติการลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทํางาน โดยตองยื่นใบรับรองแพทย สามารถลาได 1 ครั้ง/อายุการทํางาน หักคะแนน 0.5 คะแนน/ครั้ง

ทันทีที่กลับเขามาทํางาน

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ

หลกัเกณฑ์การลา สิทธิที่ได้รับ

โดยไดรับคาจางตามใบรับรองแพทย


