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               ลักษณะพิเศษของการทำเงินเดือนสำหรับธุรกิจรับเหมากอสราง คือ การทำงานตามไซตงาน ซึ่งพนักงานจะมีสถานที่
       ทำงานมากกวา 1 ท่ี และมีอัตราผลตอบแทนในแตละไซตงานไมเทากัน โดยมีการทำงานแบบหมุนเวียนพนักงานเขาไปทำงาน
    ซึ่งฝายบุคคลมีความจำเปนตองแจกแจงผลตอบแทนที่จายตามหนวยงานหรือไซตงานตางๆ   ตามที่พนักงานเขาไปทำงาน   ซึ่ง
  ลักษณะการคำนวณเงินเดือนดังกลาว โปรแกรม  Business Plus Payroll สำหรับธุรกิจรับเหมากอสราง สามารถรองรับการ
ทำงานในรูปแบบนี้ไดอยางครบถวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำไม BUSINESS PLUS PAYROLL จึงเหมาะกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับธุรกิจรับเหมากอสราง

          บริษัท อี–บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรทางดานบัญชีและบริหารงานบุคคล มานานกวา 30 ป จากประสบการณของ บริษัท
อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ท่ีพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนาน ซ่ึงเราไดมีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจรับเหมากอสราง ต้ังแตระดับกลาง
จนถึงกิจการมหาชน ดวยประสบการณที่ยาวนานสั่งสมมา ทำใหเราทราบถึงจุดตางที่ธุรกิจรับเหมากอสรางตองการ เพื่อการบริหารงานเงินเดือนและตนทุน
ไซตงานในดานคาแรง
   โปรแกรมจะชวยใหการทำงานของธุรกิจน้ี มีความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน พรอมกับประมวลผลใหขอมูลท่ีถูกตอง ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานดานบุคลากรและตรวจสอบตนทุนของคาแรงพนักงานตามไซตงาน ซึ่งจะทำใหทราบวาแตละไซตงานมีตนทุนของคาแรงพนักงานเทาใด และนำไป
วิเคราะหตอในอนาคตได  ทั้งนี้ฝายบุคคลยังสามารถทำการคำนวณตนทุนคาแรง  เปรียบเทียบกับผลประกอบการในแตละเดือนที่เกิดขึ้นหรือการสรุปขาด  ลา
มาสาย ประจำปของพนักงาน เพื่อนำขอมูลไปวิเคราะหใหผลตอบแทนกับพนักงานประจำป ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรก็เปนเรื่องสำคัญที่จะตอง
พัฒนาควบคูกันกับการพัฒนาในดานอื่นๆ
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 • สามารถกำหนดสูตรคำนวณคาวิชาชีพของพนักงานได  โดยกำหนด
  เงื่อนไขการคำนวณที่ตรงกับธุรกิจรับเหมากอสราง  ชวยใหงานงาย
  รวดเร็ว ถูกตอง 
 • ทำงานวันปกติหลังเลิกงาน และ ทำงานวันหยุด มีการจายคาลวงเวลา
  โดยคิดจากฐานคาแรงตอวันในอัตราที่บริษัทกำหนด 
 • ในกรณีท่ีหนวยงานหรือไซตงานมีเคร่ืองบันทึกเวลา ท่ีสามารถสงขอมูล
  รหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงานและรหัสไชตงาน ตามท่ีพนักงาน
  ไปทำงานแตละวันได ซ่ึงฝายบุคคลสามารถนำ Text File เวลาทำงาน
  เขาสูโปรแกรมได  และสามารถแยกตนทุนคาแรงของพนักงานตาม
  แตละสาขา, แผนก, หนวยงานและไชตงาน ไดอยางอัตโนมัติ

2.2. ลักษณะการทำงานกลุมงานปฏิบัติการ เปนสวนท่ีรับผิดชอบดานงานการ
 กอสรางตามไซตงาน พนักงานสวนใหญคือพนักงานรายวัน โดยมีลักษณะ
 ดังนี้
 • บันทึกเวลาเขาออกงานที่ไซตงานโดยใชสมุดบันทึกเวลา 
 • พนักงานบางคนใน 1 วัน อาจทำงานมากกวา 1 ไซตงาน ซ่ึงเปนเร่ือง
  ที่ตองใชเวลาในการตรวจสอบ  และการคำนวณคาแรง  อยางมาก
       BUSINESS PLUS PAYROLL รองรับการคำนวณคาแรงของพนักงาน
  รายวันที่มีคาแรงไมคงที่  โดยสามารถคำนวณคาแรงในแตละวันของ
  พนักงานตามคาแรงที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือไซตงานที่ทำงานได
 • มีคาวิชาชีพของพนักงานในกลุมงานปฏิบัติการได เชน คาชางไมกอสราง
  ชางอะลูมิเนียมกอสราง คาโฟรแมนประจำไซต ระบบสามารถกำหนด
  สูตรคำนวณ   โดยกำหนดเงื่อนไขการคำนวณที่ตรงกับธุรกิจรับเหมา
  กอสราง
 • เจาหนาที่ธุรการของแตละไซตงาน จะทำหนาที่สรุปจำนวนวันทำงาน,
  สถิติขาด ลา สาย และคาลวงเวลาของพนักงานสงมาใหฝายบุคคล
  ของสำนักงานเพื่อคำนวณคาจาง ซึ่งรายละเอียดมากแตตองทำใหทัน
  ภายในเวลาที่จำกัด  ระบบสามารถชวยนำเขาขอมูลเงินเพิ่ม-เงินหัก
  ของพนักงานในระบบเงินเดือน ซึ่งสามารถแยกคาแรงของพนักงาน
  ตามหนวยงานหรือไซตงานในรูปแบบไฟล Excel ได ซ่ึงกรณีท่ีพนักงาน
  ทำงานมากกวา 1 ไซตงาน ผูใชงานสามารถบันทึกเงินเพิ่ม-เงินหัก ที่
  พนักงานไดรับในแตละหนวยงานหรือไซตงาน แลวนำขอมูลเขามาใน
  โปรแกรมเพื่อใหโปรแกรม ทำการลงบัญชีคาแรงแตละหนวยงานและ
  ไซตงานใหอัตโนมัติ

1. ลักษณะธุรกิจประเภทนี้ มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 กลุมใหญๆ  คือ
 กลุมงานบริหาร  เปนสวนที่รับผิดชอบโดยพนักงานกลุมสำนักงาน  และ
 กลุมงานปฏิบัติการ เปนสวนท่ีรับผิดชอบโดยหนางานตามไซตงานกอสราง
 ซ่ึงท้ังหมดระบบชวยงานไดต้ังแตรองรับการสรางผังองคกร ไดตามลักษณะ
 กลุมงาน เชน สาขา, แผนก, แผนกยอย, หนวยงาน และไซตงาน    เพื่อ
 สามารถรองรับการสรุปคาแรงของพนักงานแยกตามแตละหนวยงานและ
 ไซตงานที่พนักงานไปทำงาน หรือ แยกตามแตละหนวยงานและไซตงาน
 ตามที่พนักงานสังกัดได 

2. ลักษณะการทำงานท่ีแตกตาง ท่ีหลาย ๆ ทานมองหาตัวชวยท่ีชำนาญการ
 2.1. ลักษณะการทำงานของกลุมงานบริหาร  เปนสวนที่รับผิดชอบดาน
  งานสำนักงาน โดยธุรกิจรับเหมากอสรางจะแบงไดเปน 2 แบบ คือ
  • พนักงานทำงานประจำรายเดือน และเวลาทำงานคงที่
   แบงได 2 กลุม คือ
   1. พนักงานท่ีมีเวลาทำงานคงท่ีแนนอนทำงานสถานท่ีเดียวและตอง
    บันทึกเวลาเขาออกงานทุกครั้ง  ซึ่งเปนการทำงานมาตรฐาน
    ท่ีโปรแกรมรองรับไดอยางงาย ๆ เชน พนักงานประจำสำนักงาน
    มีเวลางาน 8.00-17.30 เปนตน ซึ่งมีการเก็บสถิติขาด ลา สาย
    กลับกอนเวลา เหมือนธุรกิจทั่วไป  
   2. พนักงานที่มีเวลาทำงานคงที่แนนอนทำงานสถานที่เดียว  โดย
    ไมตองบันทึกเวลาเขาออกงาน เชน หัวหนาแผนกบัญชี หัวหนา
    แผนกธุรการ เปนตน ไมบันทึกเวลาเขาออก แตมีการเก็บสถิติ
    การลาตามการยื่นใบลาของพนักงาน ซึ่งระบบชวยงานทานได
    ทั้งหมด  สามารถกำหนดไดวาแผนกใดตองมีเวลาเขาออกงาน
    แผนกใดไมมีเวลาเขาออกงาน โปรแกรมก็ไมคำนวณวาขาดงาน
    แตถาบันทึกลาและไดรับการอนุมัติ โปรแกรมจะเก็บสถิตการลา
    ทันที พรอมเทียบสิทธิที่ไดรับ   
  • พนักงานรายเดือนท่ีใน 1 วัน ทำงานมากกวา 1 ไซตงาน
   มีการทำงานแบบนอกสถานที่ โดยมีเวลาทำงานคงที่ เชน วิศวกร,
   สถาปนิก, โฟรแมน เปนตน ซ่ึงจะทำหนาท่ีควบคุมงานของไซตงาน
   กอสราง เพ่ือสงมอบใหทางฝายควบคุมคุณภาพทำการประเมินราคา
   พรอมทั้งทำหนาที่กระจายงานกอสราง  ระบบรองรับขั้นตอนการ
   เก็บเวลาทำงานและเงินไดพิเศษดังนี้
   • การบันทึกเวลาเขาและเวลาออกในสถานที่ตางๆ ตามไซตงาน
    กอสรางของบริษัท 
   • เก็บสถิติขาดงาน, มาสาย, กลับกอน และหักเงินจากพนักงาน
    โดยคิดจากฐานคาแรงตอวัน
   • รองรับคาวิชาชีพใหกับพนักงานรายเดือน โดยคำนวณแยกตาม
    ไซตงาน
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• พนักงานรายวันสวนใหญ แบงเปน 3 กลุม คือ
 1. พนักงานรายวันกอสรางของบริษัท
  • ลักษณะการทำงานจะทำงานตามไซตงาน บางครั้งพนักงานรายวัน 1 คนใน1 วันทำงานมากกวา 1 ไซตงาน
  • การจายคาแรงของพนักงานกอสรางรายวันของบริษัท จะแบงออกเปน 2 แบบ คือ
   • คาแรงรายวันคงที่ เชน วันละ 300 บาท ของทุกๆ สถานที่เทากันหมด
   • คาแรงรายวันไมคงท่ี ข้ึนอยูกับสถานท่ีไซตงาน โดยคาแรงตอวันมาตรฐานจะเทากับ 300 บาท แตไปทำงานบางไซต งานคาแรงตอวันจะเหลือ 250 บาท
    เปนตน แตการคำนวณภาษี และเงินหักประกันสังคมจะคิดจากคาแรงตอวัน ตามกฎหมาย
  • กรณีพนักงานขาดงาน จะหักจำนวนวันทำงานออก แทนการหักขาดงานแบบพนักงานรายเดือน
  • มีการเก็บสถิติมาสาย, กลับกอน และหักเงินจากพนักงานโดยคิดจากฐานคาแรงตอวันของวันนั้นๆ
  • พนักงานรายวันไมมีสิทธิวันลา ยกเวนลาบาดเจ็บในงานไดตามใบรับรองแพทย โดยไมถูกหักคาแรง (เนื่องจากพนักงานรายวันมีจำนวนมาก และจะ
   ทำงานอยูตามไซตงาน จึงไมสะดวกท่ีฝายบุคคลจะติดตามใบลาจากพนักงาน ดังน้ันสวนใหญบริษัทก็จะไมมีนโยบายเก็บสถิติการลาของพนักงานรายวัน)
  • ทำงานวันปกติหลังเลิกงาน และ ทำงานวันหยุด มีการจายคาลวงเวลา โดยคิดจากฐานคาแรงตอวันในอัตราที่บริษัทกำหนด

 2. พนักงานรายวันแบบเหมาไซตงาน
  • ลักษณะการทำงานจะไมมีการเก็บสถิติการขาดงาน, ลางาน, มาสาย และกลับกอน
   แตจะวัดผลจากผลการทำงานเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญาหรือไม
   ถาทำงานเกินระยะเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญา จะตองมีการปรับตามแตละงานท่ีรับ
   โดยจะมีเจาหนาที่คอยประเมินความเสียหายของงาน ในไซตงานนั้นๆ   โดยการ
   คำนวณปรับเงิน จะข้ึนอยูกับจำนวนระยะเวลาท่ีมีการทำงานเกินระยะเวลาท่ีกำหนด
   และสงเร่ืองใหกับฝายกฎหมายทำการประเมินราคา พรอมทำเปนหนังสือการปรับเงิน
  • บริษัทจะทราบคาแรงเหมาตามไซตงานกอนดำเนินงาน โดยคาแรงของพนักงานรายวัน
   แบบเหมาน้ันจะคำนวณจากคาแรงเหมาตามไซตงาน เชน ไซตงาน A คาแรงไซตงาน
   ทั้งหมด 1,500,000 บาท ระยะเวลาไซตงาน 1 ป จำนวนพนักงาน 15 คน
   ตัวอยาง คำนวณคาแรงของพนักงานรายวันแบบเหมา
               = คาแรงไซตงานทั้งหมด / ระยะเวลาไซตงาน / 30 วัน / จำนวนพนักงาน
               = 1,500,000 / 12 / 30 / 15
               = คาแรงตอวัน 278 บาทตอคน
               = คาแรงตอวัน 278 บาท x จำนวนวันในเดือนนั้น
   โปรแกรมสามารถคำนวณคาแรงของพนักงานรายวันแบบเหมาไซตงานตามเงื่อนไขของธุรกิจรับเหมากอสรางได

 3. พนักงานรายวัน Sub - contract
  • เปนพนักงานที่บริษัทวาจางมาทำงานในกรณีมีงานที่เรงดวน และจำนวนพนักงานที่มีอยูไมสามารถทำงานไดทันจึงมีการจางแรงงานขางนอกมาชวยใน
   การทำงาน
    • ลักษณะการทำงานจะทำงานตามไซตงาน โดยตองทำการบันทึกเวลาเขาและออกในสถานที่ตางๆที่ไปทำงานตามไซตงานของบริษัท
    • การจายคาแรงของพนักงานรายวัน Sub - contract จะเปนคาแรงรายวันคงที่ เชน วันละ 300 บาทของทุกๆ สถานที่เทากันหมด
    • กรณีพนักงานขาดงาน จะหักจำนวนวันทำงานออก แทนการหักขาดงานแบบพนักงานรายเดือน
  • มีการเก็บสถิติมาสาย, กลับกอน และหักเงินจากพนักงาน โดยคิดจากฐานคาแรงตอวัน
  • พนักงานรายวัน Sub – contract ไมมีสิทธิวันลา (เนื่องจากพนักงานรายวัน Sub – contract ไมไดเปนพนักงานของบริษัท)
  • พนักงานรายวัน Sub – contract จะทำงานแบบไมมีวันหยุด ดังนั้น ทุกวันที่พนักงานมาทำงานจะจายคาแรงเหมือนวันทำงานปกติ และมีการจายคา
   ลวงเวลาหลังเลิกงานใหพนักงานรายวัน โดยคิดจากฐานคาแรงรายวันในวันนั้นๆ

• รองรับการนำเขา Text File เวลาทำงานพรอมลงบัญชีคาใชจายไดอัตโนมัติ แยกตามไซตงาน ซึ่งจะแบงเปน 3 ลักษณะการทำงาน ดังนี้
 1. หนวยงานหรือไซตงานมีเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถสงขอมูลรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงานและรหัสไชตงาน ตามที่พนักงานไปทำงานแตละวันได
  ซึ่งฝายบุคคลสามารถนำ Text File เวลาทำงานเขาสูโปรแกรมได และสามารถแยกตนทุนคาแรงของพนักงานตามแตละสาขา, แผนก, หนวยงาน และ
  ไชตงาน ไดอยางอัตโนมัติ
 2. หนวยงานหรือไซตงานมีเครื่องบันทึกเวลา แตไมสามารถแสดงขอมูลของรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงานและรหัสไชตงาน ตามที่พนักงานไปทำงาน
  แตละวันได ซึ่งฝายบุคคลสามารถกำหนดขอมูลของรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงานและรหัสไซตงานเปนคาคงที่ในโปรแกรม เพื่อใหสามารถนำเขา
  Text File เวลาทำงาน พรอมกับลงบัญชีคาใชจายและแยกตนทุนคาแรงตามที่พนักงานไปทำงานไดอยางอัตโนมัติ 
 3. หนวยงานหรือไซตงานไมมีเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมสามารถรองรับการนำเขาเวลาทำงานของพนักงาน จาก File Excel โดยสามารถลงบัญชีคาใชจาย
  ตามสาขา, แผนก, หนวยงานและไซตงาน ตามที่พนักงานทำงานไดอีกดวย

คุณสมบัติเด่นของการเก็บเวลาทำงานของพนักงานรายวันตามไซต์งาน
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3. การคำนวณ และยื่นภาษี และประกันสังคม
         รองรับการคำนวณภาษีและประกันสังคมของพนักงานรายวันในกลุมงานปฏิบัติการที่มีคาแรงรายวันไมคงที่ใหกับพนักงานตามคาแรงที่เกิดขึ้นจริง
 ตามหนวยงานหรือไซตงานที่ไปทำงานได ซึ่งสามารถตั้งคาใหคำนวณจากคาแรงตอวันตามกฎหมายได
  3.1. กรณีเปนพนักงานรายเดือน, พนักงานรายวันของบริษัท และพนักงานรายวันแบบเหมาไซตงาน บริษัทจะหักภาษีและประกันสังคมจากพนักงาน
   และยื่นรวมทั้งบริษัท
  3.2. กรณีเปนพนักงานรายวัน Sub - contract บริษัทจะไมหักภาษี และประกันสังคมจากพนักงาน โดยบริษัท Sub – contract จะเปนผูทำการ
   หักภาษแีละประกันสังคมของพนักงาน และยื่นแบบเอง
4. สามารถพิมพรายงานสรุปคาแรงของพนักงานแสดงจำนวนโอที – ขาด – ลา – สาย แสดงตามหนวยงานและไซตงานได
5. รองรับการบันทึกคาแรงของพนักงานในสายงานกอสรางแตละไซตงาน แยกเปนคาใชจายแยกตามไซตงานท่ีพนักงานไปทำงาน เพ่ือนำไปประมาณการตนทุน
 ของไซตงาน
6. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนของพนักงานตามแผนกสังกัด โดยแยกชุดรายเดือนและรายวัน เพื่อใชสำหรับจายคาแรงใหกับพนักงานได โดยฝาย
 บุคคล สามารถจัดทำรายงานสรุปคาแรงของพนักงานแตละคนใหกับฝายบัญชี เพื่อใชคำนวณเปนตนทุนคาแรงของแตละไซตงาน

7. รองรับรายงานสรุปยอดเงินคาแรงของพนักงาน จะจัดทำเปน 2 ชุด คือ
  7.1. รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด ใชสำหรับจายคาแรง
   ใหกับพนักงาน
  7.2. รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี ซ่ึงฝายบุคคลจะจัดทำ
   เพื่อนำสงใหฝายบัญชี เพื่อใชสำหรับคำนวณตนทุนคาแรง ตามไซตงาน
   กอสรางของบริษัท โดยตองการใหแจกแจงคาแรงหลายมุมมอง
8. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนตามแผนกบัญชี เพื่อใชสำหรับคำนวณ
 ตนทุนคาแรงตามหนวยงานหรือไซตงานของบริษัท โดยตองการใหแจกแจงคาแรง
 ไดหลายมุมมอง เชน
  - รายงานแสดงเวลาทำงานของพนักงานในแตละสาขา, แผนก, หนวยงาน
    และไซตงาน
  - รายงานสรุปคาแรงของแตละหนวยงาน
  - รายงานสรุปคาแรงของแตละไซตงานกอสราง
  - รายงานสรุปคาแรงของพนักงานแตละหนวยงานแยกตามไซตงานกอสราง
  - รายงานสรุปคาแรงของพนักงานแตละคนแยกตามไซตงานกอสราง
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

ลูกค้าอ้างอิง ที่ใช้โปรแกรม Business Plus Payroll

• บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
• บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
• บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
• บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กิจการรวมคา ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี (JV Common)
• กิจการรวมคา ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี (เอสเอ็มซีซี)
• กิจการรวมคา ไอเอ็มเอส
• บริษัท ช.รุงเลิศ กรุป จำกัด
• บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จำกัด                 
• บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
• บริษัท ฤทธา จำกัด
• บริษัท ยูนิ-โปร คอนสตรัคชั่น แอนด อารคิเทค กรุป จำกัด
• บริษัท พีบีแอล กรุป จำกัด
• บริษัท เอส.เค.วายคอนสตัคชั่น จำกัด
• บริษัท สุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด
• บริษัท นิชิมัตสุ คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด
• บริษัท แพนเอเซียซัพพลาย จำกัด
• บริษัท แซมคอน จำกัด
• บริษัท วอง คอนสตรัคชั่น แอนด ดีเวลล็อปเมนท จำกัด
• บริษัท เอ็น.เค.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท ศิริผลวัฒนา(1979) จำกัด
• บริษัท อารทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท เวสทคอน จำกัด
• บริษัท ไชนา สเตท คอนสตรัคชั่นเอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด
• บริษัท พีวีเอส ดิลิเจนท กรุป จำกัด
• บริษัท คงเสาเอก จำกัด
• บริษัท อุณากรรณ จำกัด
• บริษัท เคป อีสต (ไทยแลนด) จำกัด
• บริษัท พรอสเพอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท ที เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด) จำกัด
• บริษัท ไพโรจนสมพงษพาณิชย จำกัด
• บริษัท มาสเตอร แปลน 101 จำกัด
• บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุป จำกัด
• บริษัท ไทยโทดะ คอรปอเรชั่น จำกัด
• บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด
• บริษัท เพนตา ดีเวลลอปเมนท จำกัด
• บริษัท ซี-โพส จำกัด
• บริษัท จอมธกล จำกัด
• บริษัท เอสเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท สหวิศวกอสราง จำกัด
• บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
• บริษัท พี.ซี.แปซิฟค คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด
• บริษัท สแกน อินเตอร จำกัด
• บริษัท เมลคอน พลัส จำกัด
• บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด
• บริษัท นิปปอน พาเนล อินสตอลเลชั่น จำกัด
• บริษัท เวสทคอน จำกัด
• บริษัท วิศวภัทร จำกัด
• บริษัท วัน อัพ จำกัด

• บริษัท ไออีทีแอล จำกัด
• บริษัท ชารเตอร-นิช จำกัด
• บริษัท เอ็นเนเบิล กรุป จำกัด
• บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
• บริษัท ไบเทค เอ็นเตอรไพรส จำกัด
• บริษัท ดรีมแลนด พรอพเพอรตี้ จำกัด
• บริษัท ชลบุรีคอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จำกัด
• บริษัท สยามบอรเทค จำกัด
• บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส จำกัด
• บริษัท ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท ฟชเชอร อินโนเวทีฟโซลูชั่น จำกัด
• บริษัท เกียรติเจริญการโยธา จำกัด
• บริษัท พรพิราพ การชาง จำกัด
• บริษัท พานพงษไทย จำกัด
• บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
• บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จำกัด
• บริษัท พิศาลโฮม จำกัด
• บริษัท เอ็น.เค.จี.พลัส จำกัด
• บริษัท ไทคอน จำกัด
• บริษัท เจ ซี บิวเดอร จำกัด
• บริษัท เฟสเซอร เอ็ม แอนด อี จำกัด
• บริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท แอล เอส เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เครสคอน จำกัด
• บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด
• บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
• บริษัท จอมธกล จำกัด
• บริษัท ไทยสตีมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย จำกัด

• บริษัท ไฟว โฟกัส เซอรวิส จำกัด
• บริษัท นีโอ คอนเดค จำกัด
• บริษัท เจนเพาเวอร เอ็นจิเนียรส จำกัด
• บริษัท เอกทวี คอนกรีต จำกัด
• บริษัท แทสมาเนีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท สโตนวัน จำกัด
• บริษัท รักษ วิศวกรรม จำกัด         
• บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท จำกัด
• บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ฑีฆากอสราง จำกัด
• บริษัท เฟรเกรนท พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท กรีน บิลด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
• บริษัท เวิลด คอนสตรัคชั่น แอนด เอนยิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท ศรีอูทอง จำกัด
• บริษัท ริเวอร เอนจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท ยู.เอส.จี. จำกัด
• บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด
• บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอรไพรส จำกัด
• บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด.
• บริษัท ฮิโรเซ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท อินฟรา เดคอร จำกัด
• บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด
• บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท เฟรยสซีเนท (ไทยแลนด) จำกัด
• บริษัท ฟลอยด จำกัด (มหาชน)  
• บริษัท วรวิสิฎฐ จำกัด
• หางหุนสวนจำกัด เทคโน ไนน
• หางหุนสวนจำกัด โรจนากอสราง


