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หมวด 1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำก ัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530  โดยนายประสงค์ ธาราไชย 
และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล  วิศวกรที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้ริเร่ิมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
บริษัทให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมในประเทศไทยด้วยมาตรฐานสากล  

    บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำก ัด (มหาชน)  เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ให้บริการด้าน
วิชาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอย่างครบวงจร และด้วยประสบการณ์การทำงาน
อันยาวนาน  บริษัทฯ จึงยึดมั่นในคำขวัญองค์กรที่ว่า “คุ้มค่า คู่ควรต่อการไว้วางใจ  หรือ Trustworthy Project Manager” 
และสัญญาว่าจะส่งมอบ ลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ สืบต่อไปเร็จให้กับความสำ    
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นผู้นำทางนวัตกรรมและการบริการ ในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและการลงทุน ครบวงจรสำหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและพัฒนาเมือง 

พันธกิจ (Mission) 

ส่งมอบผลงานด้านการบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าความพึง
พอใจและประโยชน์สูงสุด เหนือความคาดหวังของลูกค้า 

พัฒนากระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

รักษาอัตราการทำกำไรที่ดีและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ 

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม  

ค่านิยม (Value) 
P  Professionalism 

P  Positive Attitude 

S  Service Mind 

G  Good Governance 

R  Reliability 

O  Ownership 

U Unity 

P  Persistence 
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กลยุทธ์ของบริษทั (Strategy) 

1. สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ล้ำหน้า เพิ ่มการสร้าง
รายได้และอัตราการทำกำไรด้วยบริการที่สร้างจากการใช้
นวัตกรรม  

2. สร้างความชัดเจนในการทำกลยุทธ์การตลาดและการเสริม
ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (แบรนด์) สร้างการรับรู้
เข้าถึงแบรนด์ไปยังลูกค้าใหม่ของกลุ่มบริษัท 

3. สร้างโอกาสการขยายธุรกิจด้วยการแสวงหาพันธมิตรที่ทำให้
บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตของการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง
และการพัฒนาเมืองให้กว้างขาง มีความเป็นสากล และมีเทคโนโลยี 

4. สร้างความสามารถในการเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุน 

เป้าหมายระยะยาว  

1. มีธุรกิจที่หลากหลาย สร้างรายได้ทีม่ั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

หมายเหตุ   ได้รบัการอนมุัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2561                         
  เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
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วัฒนธรรมองค์กร 

“ช่วยกันหา ช่วยกันใช”้ 

WELL PLANNED IS HALF BUILT 

“วางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” 

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER 

“ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมพื้นฐาน ความเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อเรา เป็นสินทรัพย์ขององค์กร” 

“ไม่เอาเปรียบทุกคน ไม่เอาเปรียบตัวเอง ไม่เอาเปรียบลูกค้า และไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน” 

DELIVER SUCCESS WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE 

“ทำงานหมือนด้วยใจเดียวกับเจ้าของงาน ธุรกิจของเรา คือ การบริการ” 

CONTINUOUS IMPROVEMENT 

“พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง แชร์ความรู้กันในทุกระดับ หากศิษย์ปรากฎ อาจารย์ก็ปรากฎ” 
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ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจุบัน 
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โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรรมการบริษัท 

  

นายประสงค์  ธาราไชย 

ประธานกรรมการบริษัท  

นายธัช  ธงภักด์ิ 

กรรมการบริษัท 

 

นายพงศ์ธร  ธาราไชย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

ประธานกรรมการบริหาร 

นายธีรธร  ธาราไชย 

กรรมการผู้จดัการ 

นางสาววณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธ์ 
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 

 

นายนพรัตน์  นรินทร์ 
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 

 

นายวรเดช  เป่ียมสุวรรณ 

กรรมการบริหาร เลขานุการ
บริษัท 

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก 

กรรมการบริหารและ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
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ยื่น ไม่ยื่น 

การเลื่อนระดับ (Career Path) 

 

 

  

CEO PPS GROUP  

คณะกรรมการบริหาร 

PROJECT DIRECTOR 

 คณะกรรมการ PD อนุมัติ 

ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดมี
สิทธิ์ยื่นขอเลื่อนเป็น PD 

เข้าบริษัท 

วิศวกร/ช่างเทคนิค 

 PROJECT MANAGER 

 ฝึกอบรม/สัมมนา 

ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดมี
สิทธิ์ยื่นขอเลื่อนเป็น PM 

 SENIOR PROJECT MANAGER 

ดูคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 

หน้า 10-14 

ดูคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 

หน้า 10-14 



แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับเป็น	“ผู้จัดการโครงการ” 
(PROJECT	MANAGER)

ชื่อ...................................................................
ผู้รับรอง...........................................................(ต�าแหน่ง	ผู้จัดการโครงการ)
ผู้รับรอง............................................................(ต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการโครงการ)

	 หมวดที่	1.		แบบประเมินตนเอง
	 1.1	 ร่วมงานกับบริษัทฯ................ปี	(ไม่น้อยกว่า	2	ปี)
	 1.2	 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม	และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	

วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม พ.ศ.	ที่จบ/	สาขา/	สถาบัน คะแนน คะแนนที่ได้
		อนุปริญญา/	ปริญญาตรี 3

		ปริญญาโทด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม					 
				หรือบริหารธุรกิจ

3	

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

		ภาคีวิศวกรหรือภาคีพิเศษ/	ภาคีสถาปนิก 3

		สามัญวิศวกร/	สามัญสถาปนิก 3

รวม 12

	 1.3		ประสบการณ์ท�างาน
ประสบการ์ท�างาน ชื่อโครงการ	(พ.ศ.) ระยะเวลา	

ปฏิบัติงาน
คะแนน คะแนน

1.3.1		หมวดงานใต้ดิน
		ชั้นใต้ดิน/	รถไฟฟ้าใต้ดิน/	อื่นๆ

1.3.2		หมวดงานสิ่งปลูกสร้าง	(ไม่เกิน	5	โครงการ	โครงการละ	3	คะแนน	ตามประเภท	ดังนี้)
		ประเภทห้างค้าปลีก/	ค้าส่ง
		ประเภทห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
		ประเภทโรงแรม/	รีสอร์ท
		ประเภทคอนโด/	ที่พักอาศัย
		ประเภทงานอาคารสูง
		ประเภทงานโรงงาน
		งานสาธารณูปโภค	สนามบิน/ถนน 

					สะพาน/	ท่อประปา/	ท่อไฟฟ้า/	อื่นๆ
		ประเภทอื่นๆ

1.3.3		ประสบการณ์การท�างาน	ด้านอื่นๆ	(ประเภทละ	3	คะแนน	รวมกันไม่เกิน	9	คะแนน)
  งานออกแบบ
  งานบริหารหรือก�ากับงานออกแบบ
  งานบริหารจัดการประมูลก่อสร้าง
  PPS	ISO	Lead	Auditor
  เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับ	PPS	GROUP
  งานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในงานที่	PPS	 

					ท�า	(QS,	NDT	เป็นต้น)

คะแนน
หมวดที่	1	:	ประเมินตนเอง

คะแนนเต็ม
66		คะแนน

ได้..........คะแนน	..........%

เขียนบทความ		2		บทความ
  ผ่าน			   ไม่ผ่าน

หมวดที่	2	:	แบบประเมินจาก	PD/PM
  ผ่าน			   ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
  ผ่าน			   ไม่ผ่าน
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1.3.1		การศึกษาดูงานโครงการอื่น	(โครงการละ	3	คะแนน	รวมกันไม่เกิน	9	คะแนน)
  โครงการที่	1
  โครงการที่	2
  โครงการที่	3

รวม 36
	 1.4		การฝึกอบรม	/	ความสามารถพิเศษ

หัวข้อฝึกอบรม	(Training) เดือน/พ.ศ./	หน่วยงานที่อบรม คะแนน คะแนนที่ได้

1.4.1	 การฝึกอบรมภาคบังคับ
 Basic	Training		(27	ชั่วโมง) 

				หรือทดสอบผ่านเกณฑ์
3

 Intermediate	Training		 
				หรือทดสอบผ่านเกณฑ์

3

 Advanced	Training 
			หรือทดสอบผ่านเกณฑ์

6

 ได้หน่วยพัฒนาฯ	(PDU)	 
				ไม่น้อยกว่า	18	หน่วย	(CPD)
1.4.2	 ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้อื่นๆ	(Special	Training	ประเภทละ	3	คะแนน	รวมกันไม่เกิน	6	คะแนน)

  ปริญญาการศึกษาอื่นๆ	 
					(นอกเหนือจากข้อ	1.2		เช่น	กฎหมาย)

  ฝึกอบรมด้านตรวจสอบอาคาร/	 
				EIA,	LEED	หรืออย่างอื่นเทียบเท่า

  ความรู้ทางภาษาอังกฤษ	TOEIC	500				 
					คะแนน	หรือ	IELTSระดับ	5	หรือ	TOFEL	500			 
					คะแนน	หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่า)

  English	Conversation/	English	Writing

1.4.1	 ความสามารถพิเศษ/	คุณสมบัติพิเศษ	(ประเภทละ	3	คะแนน	ไม่เกิน	6	คะแนน) 6

  Future	Leader
  น�าเสนอ	Project	Live
  พนักงานคุณค่า

รวม 18
	 1.5		เขียนบทความประสบการณ์งานช่าง/	Technical	Bulletin		จ�านวน	2	บทความ	ความยาวประมาณ	2	หน้ากระดาษ	A4
ประเภทบทความ ชื่อบทความที่เสนอ	(2	บทความ)

		บทความด้านเทคนิควิศวกรรม/สถาปัตยกรรม	 1......................................................................................................
2.......................................................................................................

		บทความด้านบริหารโครงการ/	บริหารงานก่อสร้าง 1......................................................................................................
2....................................................................................................... 

		บทความวิชาการอื่นๆ 1......................................................................................................
2.......................................................................................................
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 หมวดที่	2.		แบบประเมินด้านบุคลิกภาพ	ทักษะ	และความสามารถ	จากผู้รับรองคนใดคนหนึ่ง
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

1.		ด้านบุคลิกภาพ
				(Personality)

  ไม่ผ่าน
  ผ่าน		-		พอใช้/	ต้องเพิ่มทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		เกือบดี/	ต้องปรับทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		ดี

  ต้องปรับปรุงด้านบุคลิกภาพ	เช่น	การแต่งกาย
  ต้องเสริมความมั่นใจและกล้าแสดงออก
		.....................................................................................
		.....................................................................................
		....................................................................................

2.		ทักษะด้านผู้น�า
				(Leadership	Skills)

  ไม่ผ่าน
  ผ่าน		-		พอใช้/	ต้องเพิ่มทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		เกือบดี/	ต้องปรับทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		ดี

  ต้องเสริมทักษะด้านการน�าในที่ประชุม
  ต้องเสริมทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น
  ต้องเสริมทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน
		....................................................................................
		....................................................................................
		....................................................................................

3.		ทักษะด้านเทคนิค
				(Technical	Skills)

  ไม่ผ่าน
  ผ่าน		-		พอใช้/	ต้องเพิ่มทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		เกือบดี/	ต้องปรับทักษะบางอย่าง	
  ผ่าน		-		ดี

  ต้องเสริมทักษะด้านระบบงาน 
					และขอบเขตงาน

  ต้องเสริมทักษะด้านอาคารสูง
  ต้องเสริมทักษะด้านกฎหมายและมาตรฐาน					 

					งานก่อสร้าง

สรุป   ผ่าน
  ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน	..........................................................
ต�าแหน่ง	...........................................................
วันที่	.................................................................
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“วิศวกร	สถาปนิก	หรือผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ”	ที่ต้องการเลื่อนต�าแหน่งเป็น	“ผู้จัดการโครงการ”	สามารถกระท�าได้เมื่อ

	 1.		มีคะแนนประเมินตนเองตามตารางข้างต้น	ไม่ต�่ากว่า	47/66	คะแนน	(70%)
	 2.		เขียนบทความประสบการณ์งานช่าง/	Technical	Bulletin	จ�านวน	2	บทความ	ความยาวประมาณ	2	หน้า		 	
	 				กระดาษ	A4	และส่งเมล์มาที่	training@pps.co.th	และบทความได้รับการเผยแพร่ใน	PPS	Website
	 3.		กรอกแบบฟอร์ม	พร้อมส่งเอกสารประกอบที่แผนกบุคคล	เพื่อขอให้แผนกบุคคลพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อน�าเสนอ 
	 				คณะกรรมการ	Project	Director	พิจารณาคุณสมบัติ	บทความ	และสัมภาษณ์	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารรับทราบ	
																ต่อไป

“ช่างเทคนิค”	ที่สามารถเลื่อนต�าแหน่งเป็น	“วิศวกรโครงการ”	ท�าได้โดย

	 1.		ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร	(ภาคี,	ภาคีพิเศษ)
	 2.		สอบผ่านหลักสูตรนายช่างของบริษัทฯ

“ผู้จัดการโครงการ”	ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการโครงการของบริษัทฯ	มาแล้วครบ	15	ปี	จะได้รับการเลื่อนเป็น	“ผู้จัดการโครงการาวุโส”		
(SENIOR	PROJECT	MANAGER)

คุณสมบัติในการขอเลื่อนระดับเป็น	“ผู้อ�านวยการโครงการ”	(PROJECT	DIRECTOR)

	 1.		ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการโครงการ	
	 2.		ร่วมงานกับบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 3.		เป็นที่ปรึกษาให้วิศวกร	ที่จะเลื่อนเป็น	PM	จ�านวน	1	คน
	 4.		ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ	Project	Director
	 5.		เขียนบทความประสบการณ์งานช่าง/Technical	Bulletin	2	บทความ	ความยาวประมาณ	2	หน้ากระดาษ	A4

หมายเหตุ	:		 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ
																	 และผู้อ�านวยการโครงการได้ตามสมควร	โดยการน�าเสนอของคณะกรรมการ	Project	Director	
																	 **	ปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2560

15 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  HR-EM-001/2017
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 ปีพุทธศักราช 2556 

(1) รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award ในการประชุมสมาพันธ์วศิวกร
แห่งอาเซียน 10 ประเทศ คร้ังที่ 31 จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

(2) รางวัล Most Innovative Award จาก TESCO Lotus 

ปีพุทธศักราช 2557 

(1) รางวัล SET Award 2014 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance 

Report Award) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) รางวัล ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ระดับ 4 ดาว (Very Good CG Scoring) และผลประเมินการ
กำกับดูแลกิจการดีเด่น (Top Quartile Company) สำหรับบริษัทจดทะเบยีนใน MAI จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(3) รางวัลที่ 3 (ระดบัอาชีพ) การประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง สาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ “Identity Creates Value” สำหรับสถานพีิษณุโลก จากพลอากาศเอก ประจัน  
จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(4) เป็น 1 ใน 5 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั่วประเทศ ทีไ่ด้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากตลาดหลักแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมในโครงการ Corporate Sustainability 

Advisory Program 2014 

ปีพุทธศักราช 2558 

(1) รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลชมเชย บริษัท
หลักทรัพย์ MAI 

(3) รางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(4) รางวัลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม 
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(5) รางวัล Board of the Year Award 2015 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(6) ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก
คณะกรรมการแนวร้วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

  

 

 ปีพุทธศักราช 2559 

(1) รางวัล Thailand Sustainability Investment 2016  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

(2) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” (Innovative 

Organization) จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(3) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 บรษัทฯ ได้ CG 

Scoring ระดับ 5 ดาว (96%) 
(4) รางวัล EIT – CSR Awards 2016 (รางวัลชมเชย) ในโครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หมวด 2  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ควบคุมต้นทุน คุณภาพ และเวลา รักษามาตรฐาน 
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พนักงาน ค่าจ้าง การปรับค่าจ้าง และการขึ้นค่าจ้าง 
  พนักงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. พนักงานที่บริษทัฯ ตกลงจา้งไว้เป็นการประจำ ณ ที่ทำการบริษทั 

2. พนักงานที่บริษัทฯ จ้างมาเพื่อทดลองงานก่อนบรรจุ  ซึ่งหากผลการทดลองงานไม่เป็นที่น่าพอใจ 
หรือผู้ทดลองไม่สมัครใจที่จะทดลองงานต่อไป  ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาทดลองงาน 
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น  ภายในระยะเวลาทดลองงานตาม
ข้อตกลง แต่ไม่เกิน 119 วัน 

3. พนักงานที่บริษัทฯ จ้างมาไว้ทำงานเป็นคร้ังคราว หรืองานโครงการ ซึ่งใช้งานปกติของธุรกิจหรือ
การค้าของนายจ้าง ต้องมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะ
เป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนัน้  ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จในเวลาไม่เกินสองปี  โดยบริษัท
ฯ และพนักงานได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเร่ิมจ้าง หรือการจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา  
ถ้าบริษัทฯ เป็นฝ่ายเลิกจ้าง หรือพนักงานขอลาออก ให้ฝ่ายบอกเลิกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อย 30 วัน  โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย 

 

การจ่ายค่าจ้าง 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงปริมาณงาน  ความรับผิดชอบ 

และความรู้ความสามารถของพนักงานในหน้าที่นั้นๆ ประกอบกับค่าครองชีพ และอัตราค่าจ้างในงานธุรกิจอย่าง
เดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน 

 

การปรับค่าจ้างและการขึ้นค่าจ้าง 
บริษัทฯ จะพิจารณาขึ้นค่าจ้างพนักงานทุกระดับในเดือนมกราคม ของแต่ละปี โดยพิจารณาความสามารถ 

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนที่ผู้บังคับบัญชาเสนอ  
 บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการขึ้นค่าจ้างมากหรือน้อยหรือไม่ขึ้นเลยตามความเหมาะสมและสถานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี 
บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานบางคน นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นก็ได้ หาก

พนักงานผู้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พนักงานจะต้องเป็นผู้เสีย แต่จะหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่พนักงานจะต้องเสีย 

ค่าจ้าง หรือ อัตราเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน  ให้ถือเป็นความลับ 

บริษัทฯ กำหนดให้จ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน เดือนละคร้ัง 

วันและเวลาทำงาน 
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 วันและเวลาทำงานปกติ 
1. กรณีพนักงานประจำของบริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วัน

ศุกร์  เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.  รวมเป็น 5 วัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ยกเว้น ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ อาจจะปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ แทนวันธรรมดา  เเต่รวมแล้วไม่เกิน 5 วันต่อ
สัปดาห์ หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

2. กรณีพนักงานประจำของบริษัท พีพีเอส อินโนเวชั ่น จำกัด และ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด  
ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.  และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ไม่เกินเวลา 
10.00 น. แต่ในกรณีนี้จะต้องอยู่ปฏิบัติงาน ให้ครบ 8 ชั่วโมง  เช่น  เวลาเข้าปฏิบัติงาน คือ 10.00 น. 
จะต้องอยู่ปฏิบัติงานจนถึงเวลา 19.00 น. เป็นต้น 

เวลาพัก 

เวลาหยุดพัก หมายถึง เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ในกรณีที่พนักงานจำเป็นต้องทำงานระหว่าง 12.00 
น. ถึง 13.00 น. ให้พนักงานผู้นั้นหยุดพักระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. หรือ 13.00 น. ถึง 14.00 น. แล้วแต่
กรณีตามความเหมาะสม 

ดังนั้น เวลาที่พนักงานต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือว่าเป็นการทำงาน
ล่วงเวลา 

 การเข้าทำงาน 

1. พนักงานทุกคนนอกเหนือจากผู้อยู่ในตำแหน่งบริหาร ต้องบันทึกเวลามา
ทำงาน และเลิกงาน 

2. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ บริษัทฯ อนุโลมให้
เข้าทำงานเกิน 8.00 น. ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 8.15 น. และจะรวมเวลาที่
สายเกินกว่า 8.00 น. นี้ ไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน 

3. เข้าทำงานเกิน 8.15 น. แต่ไม่เกิน 8.30 น. จะจ่ายค่าจ้างตามจำนวนเวลา
ที่ทำงานจริงและจะนำ จำนวนครั้งที่มาสายไปประกอบการพิจารณา
เงินเดือนด้วย 

4. พนักงานทุกคนต้องทำการบันทึกเวลาการเข้า-ออกทุกวันที่มาทำงาน การปฏิบัติงานโดยไม่บันทึกเวลา
ทำงาน บริษัทฯ จะไม่พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าล่วงเวลาให้  โดยมีการบันทึกเวลาทำงาน 2 แบบ ดังนี้ 
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(1) แบบบันทึกเวลาเข้า - ออก Check in – Check out ในโปรแกรม MY PPS  พนักงาน
ต้องทำการ Check in  Check out ผ่านโปรแกรมทุกคร้ังเมื่อเริ่มเวลางานและเมื่อหมดเวลา
งาน   

(2) แบบบันทึกเวลาทำงานใบแบบฟอร์ม “ใบสรุปขออนุมัติ OT” พนักงานที่ประจำหน่วยงาน
ที่ไม่มีเครื่งสแกนลายนิ้วมือจะต้องทำการบันทึกเวลา เข้างาน และ เลิกงาน ในแบบฟอร์ม 
“ใบสรุปขออนุมัติOT” ตามเอกสารตัวอย่างทุกคร้ังที่มาปฏิบัติงาน และต้องให้ผู้บังคับบัญชา
ลงนามก่อนนำส่งฝ่ายบุคคลฯ ทุกวันที่ 4 ของเดือนถัดไป 

5. เข้าทำงานเกิน 8.15 น. บริษัทฯ จะนำจำนวนคร้ังที่มาสาย ไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน  

หมายเหตุ  การจ่ายค่าจ้างดังระบุในข้อ 3 และ 5 จะเป็นการบันทึกจำนวนเงินที่ไม่จ่ายรวมไปหักจาก
เงินโบนัสปลายปี (ถ้ามี) 

6. ถ้าปรากฏว่าผลการบันทึกเวลา ลากิจ ลาป่วย เกินขอบเขตอันสมควรทางบริษัทฯ จะนำผลดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาเงินเดือนด้วย 

7. การหยุดงานโดยไม่มีใบลา ถือว่าขาดงาน และจะจ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันและเวลาที่ทำงานจริง 

 

การทำงานในวันหยุด การทำงานล่วงเวลาและการพิจารณาอนุมติจา่ยค่าล่วงเวลา 

1. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอำนาจสั่งให้พนักงานมาทำงานในวันหยุดและทำงาน
ล่วงเวลาได้ ตามความจำเป็นและเร่งด่วนของงาน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งสิ้นในเดือนหนึ่งไม่เกิน 120 
ชั่วโมง  แต่ต้องมีใบแจ้งให้ทำงานล่วงเวลาพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 

2. บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าล่วงเวลาทันที ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(2.1) ปฏิบัติงานตาม OT Requisition ที่ร้องขอโดยผู้รับเหมา 

(2.2) ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.  

3. นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามข้อ 2.1 – 2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติจ่าย OT เท่าที่
จำเป็น ตามเหตุผลและตามอำนาจการอนุมัติ OT ดังนี้ 

(3.1) OT 1.5 เท่า ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน พิจารณาอนุมัติโดย ผู้จัดการโครงการ 
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(3.2) OT 1.5 เท่า ไม่เกิน 80 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน พิจารณาอนุมัติโดย ผู้อำนวยการโครงการ 

(3.3) สำหรับ OT 1.5 เท่า มากกว่า 80 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคนต่อเดือน หรือ OT 1.0 เท่า (เฉพาะการทำงานในวัน
อาทิตย์หรือวันหยุดประเพณี) หรือ OT 3.0 เท่า ยกเว้น OT Requisition ที่ร้องขอโดยผู้รับเหมา พิจารณา
อนุมัติโดย รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 

(3.4) OT ตามข้อ 3.3 บริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติจ่าย OT ซึ่งอาจทำให้พนักงาน
ได้รับ OT ตกเบิกในเดือนถัดไป 

 

การคำนวณค่าล่วงเวลา หรือ ค่าทำงานในวันหยุด 

 

  

ค่าล่วงเวลา ให้คำนวณจ่ายเดือนละคร้ัง โดยจ่ายทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำงานล่วงเวลา 

วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน เดือนละ
หนึ่งครั้ง ในวันสุดท้ายของเดือน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ  

หมายเหตุ  ในกรณีที่พนักงานไม่สะดวกที่จะมารับเงนิเดือน ณ ที่
ทำการบริษัทฯ บริษัทฯ จะโอนเงินเดือนค่าล่วงเวลาและค่าทำงาน
ในวันหยุดให้พนักงาน โดยนำฝากเข้าบัญชีเงนิฝากของพนักงาน 

 

 

 

 

 

จ่ายค่าล่วงเวลาทุก
วันที่ 20 ของเดือน

ถัดไป 

เงินเดือน ÷ ค่าแรงต่อวัน × จำนวนเท่าที่ทำโอที × จำนวนชั่วโมงที่ทำโอที 

เงินเดือน ÷ 30 ÷ 8 × จำนวนเท่า(1, 1.5 และ 3 เท่า) × จำนวนชั่วโมงที่ทำ
โอที
ค่าจ้างปกติ ต่อ ชั่วโมงของพนักงาน = ค่าจ้างปกติต่อเดือน ÷ 240 
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วันหยุดและวันหยุดพักผ่อนประจำปี 
 วันหยุดงาน 

วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย ์

 

วันหยุดตามประเพณี  
ในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำหนดให้มีวันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน ต่อปี โดยรวมวันแรงงาน

แห่งชาติ 1 วัน และวันหยุดสงกรานต์ 3 วัน ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นปีของทุกปี  ในวันหยุด
ตามประเพณีนี้ พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามปกติ ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนไป
หยุดในวันทำงานถัดไป   
 

วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
1. พนักงานที่ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ติดต่อกัน (โดยรวมระยะเวลาทดลองงานด้วย) มีสิทธิลาหยุด

พักผ่อนได้ 6 วันทำงาน 

2. พนักงานที่ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำงาน 

3. พนักงานที่ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ปีละ 12 วันทำงาน 

4. พนักงานที่ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ปีละ 15 วันทำงาน 

5. พนักงานที่ทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ปีละ 20 วันทำงาน 

 

การหยุดพักผ่อนประจำปีดังกล่าว พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามปกติและพนักงานมีสิทธิที่จะสะสมวันหยุด
ไปสมทบในปีต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี และห้ามหยุดติดต่อกันเกินคร้ังละ 10 วันทำงาน  

ในกรณีที่พนักงานประสงค์จะหยุดพักผ่อนประจำปีในช่วงปลายปี แต่บริษัทฯ มีความจำเป็น  หรือมีงาน
เร่งด่วนที่จะต้องให้พนักงานผู้นั้นทำงานในช่วงเวลานั้นๆ อันเป็นเหตุให้พนักงานผู้นั้นไม่สามารถใช้วันลาหยุด
พักผ่อนประจำปีได้ บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยให้เป็นกรณีไป 

พนักงานที่ประสงค์จะหยุดพักผ่อนประจำปีเกินกว่าสิทธิที่ได้รับอาจกระทำได้หากมีเหตุผลอันสมควร โดย
ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้รับมอบอำนาจ และบริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้างในส่วนที่ลาหยุดเกินกว่าสิทธิที่ได้รับนั้น 

การหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานจะต้องผลัดเปลี่ยนกันหยุดเพื่อมิให้เสียงาน หรือทำให้งานล่าช้า โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อน แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้รับมอบอำนาจ 
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การหยุดกิจการช่ัวคราว 

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว โดยมิใช่เหตุสุดวิสัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงาน 
50% ของค่าจ้างตลอดเวลาที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้พนักงานทำงาน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้
ก่อนวันเร่ิมหยุดกิจการ 
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หมวด 3  การลาและหลักเกณฑ์การลา 
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การลาป่วย 

1. การลาป่วย ลาได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้าง  การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานติดต่อกันแต่ละครั้งพนักงานมี
สิทธิลาป่วย ปลีะไม่เกิน 30 วันทำงาน 

2. จะต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 หรือสถานพยาบาลของทางราชการก็ได้ แนบไปกับใบลา  ถ้าไม่อาจ
หาได้ให้ชี้แจงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าบริษัทฯ จ้างจัดแพทย์ไว้ให้แล้วให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออก
ใบรับรอง  เว้นแต่พนักงานไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้ 

3. การลาป่วย ให้พนักงานแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด และยื่นใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ 
4. การลาป่วยครั้งหนึ่งหากเกินกว่า 10 วันทำงาน ต้องให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ พิจารณา

อนุญาต 

5. ในกรณีลาป่วย เพื่อรักษาตัวให้หายจากป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรืออันเป็นผลเนื่อง
โดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานมีสิทธิลาป่วยตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด โดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 
1 ปี 

6. หากระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 1 และ 2 หมดสิ้นลง แต่พนักงานยังจำเป็นต้องลาป่วยอีกพนักงานจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้าง 

การลากิจ 

1. พนักงานมีสิทธิลากิจ ปีละไม่เกิน 6 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง 
2. การลากิจ ให้พนักงานยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า และต้องได้รับอนุญาตก่อน  เว้นแต่กรณีจำเป็น ให้

แจ้งการลาโดยทางโทรศัพท์ ไม่ช้ากว่าเที่ยงวันของวันแรกที่ลา หากไม่สามารถปฏิบัติ ให้ชี้แจงเหตุผลพร้อม
ใบลาทันที ที่กลับเข้าทำงาน 

3. การลาคร้ังหนึ่งไม่เกินกว่า 3 วัน ให้ผู้จัดการหรือเทียบเท่า พิจารณาอนุญาต แต่ถ้าเกิน 3 วัน ให้กรรมการผู้รับ
มอบอำนาจ พิจารณาอนุญาต 

4. ในกรณีที่มีความจำเป็น กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ อาจอนุญาตให้ลาเกินกว่าที่กำหนดในข้อ 1 
ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินปีละ 15 วัน 
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การลาคลอด 

1. พนักงานหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดได้ ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 180 วัน รวมทั้งวันหยุด 

2. พนักงานหญิงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยการลาคลอดจากบริษัทฯ เท่ากับฐานเงินเดือนปัจจุบัน (ไม่รวมรายได้อื่นๆ)  
ตลอดระยะเวลาที่ลาคลอด แต่ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินเหมาจ่ายที่พนักงานหญิงจะได้รับเพิ่มเติมจาก
ประกันสังคม สำหรับการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  

3. หากพนักงานหญิงมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ก็ให้มีสิทธิ
ขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนงานให้กับพนักงานหญิงนั้นตามสมควร 

4. การอนุญาตให้ลาเพื่อคลอดบุตรเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการ 

5. เมื่อกลับมาทำงาน ให้ส่งสำเนาสูติบัตรของบุตรให้ฝ่ายบุคคลฯ 

6. พนักงานชายมีสิทธิได้รับค่าชดเชยระหว่างการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่า หากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภรรยาคลอด
บุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่หากเป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ภายหลังจากที่
พ้น 30 วันแรก นับแต่วันที่ภรรยาได้คลอดบุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่
กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นสมควร 

การลาเพื่อทำหมัน 

พนักงานมีสิทธลิาเพื่อทำหมันได้ และมีสิทธลิาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจบุันชั้นหนึง่
กำหนดและออกใบรับรองให้  โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาทีล่า 

การลาเพื่อฝึกอบรมหรอืพัฒนาความรู้ 
ให้พนักงานมีสิทธิลาเพื่อการฝกึอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทักษะความชำนาญในหน้าที่ที่รบัผิดชอบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทำงานของพนักงาน 
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2. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อทั้งข้อ 
1 และข้อ 2  พนักงานต้องยืน่ใบลาล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 7 วัน  เมื่อบริษัทฯ อนุญาตแล้วจงึจะหยุดงานเพื่อ
การดังกล่าวได้ (โดยได้รับคา่จ้าง แต่ต้องไม่เกินปีละ 30 วัน) 

 

 

 

การลาอุปสมบท 

พนักงานชายจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 30 วัน ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังนี้ 

(1) ยังไม่เคยอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนา 

(2) ได้ทำงานกับบริษัทฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยนับรวมเวลาในขณะทดลองงานด้วย 

(3) ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน 

(4) การลาอุปสมบทนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้เฉพาะรายที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ขัดต่อการปฏิบัติ งาน
ของหน่วยงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัดอยู่ 

(5) การอนุญาตให้ลาอุปสมบทเป็นอำนาจของกรรมการผู้รับมอบอำนาจ 

(6) เมื่อลาสิกขาบทแล้ว  พนักงานจะต้องนำหลักฐานการอุปสมบทจากทางวัด มามอบต่อบริษัทฯ ในทันทีที่
กลับเข้าทำงาน การขาดการส่งมอบหลักฐานดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้นั้นไม่ได้อุปสมบทและขาดงาน 

 

 

การลาเพื่อรับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางราชการทหาร
เพิ่มเติม 

1. พนักงานที่ถูกเรียกตัวเพื่อรับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลา โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต กรุงเทพฯ ให้ลาหยุดได้ 1 วัน 

(2) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ลาหยุดได้โดยนับรวมวันเดินทางไป-กลับ แต่ไม่เกิน 5 วัน 
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(3) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องลาหยุดมากกว่าที่กำหนดในข้อ (1) และ (2) ให้เสนอขออนุมัติกรรมการผู้รับ
มอบอำนาจ 

(4) การอนุญาตให้ลาเพื่อรับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เป็นอำนาจของกรรมการผู้รับมอบ       
อำนาจ 

(5) หากพนักงานผู้นั้นถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็น   พนักงาน    

บริษัทฯ โดยสมัครใจ และบริษัทฯ จะพ้นจากภาระผูกพันต่างๆ ที่มีตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ 
 

2. พนักงานที่ขึ้นทะเบียนปลดเป็นกองหนุนแล้ว  ถ้าถูกทางราชการเรียกตัวเพื่อฝึกอบรมวิชาการทหารเพิ่มเติมเป็นคร้ัง
คราว บริษัทฯ จะอนุญาตให้ลาไปรับการฝึกอบรมดังกล่าวได้ตามความต้องการของราชการทหาร โดยบริษัทฯ จะ
จ่ายค่าจ้างให้เต็มตามจำนวนวันที่เข้ารับการฝึก รวมเวลาเดินทางไป-กลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไป–กลับ ยัง
จังหวัดที่ต้องไปฝึก แต่ไม่เกินปีละ 60 วัน รวมทั้งวันหยุด การอนุญาตให้ลาเพื่อรับการฝึกอบรมทางวิชาการทหาร
เป็นอำนาจของกรรมการผู้รับมอบอำนาจ 

สิทธิที่ไม่ได้ใช ้

พนักงานซึ่งออกจากบริษัทฯ ไมว่่าด้วยเหตุใด จะหมดสิทธิตามระเบียบเก่ียวกับการลา โดยสิ้นเชิง 

  



23 

 

 

หมวด 4  วินัย การลงโทษ 

และการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

  



24 

 

 

วินัย การลงโทษ และการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

 วินัย 

1. พนักงานจะต้องแต่งกายเรียบร้อยและสุภาพ พนักงานที่บริษัทฯ ให้เครื่องสวมใส่ทำงานจะต้องสวมใส่ทำงาน
ทุกวัน และต้องรักษาเครื่องสวมใส่นั้นให้สะอาดและน่าดู 

2. พนักงานมีหน้าที่ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน บ้านพักที่บริษัทฯ 
จัดให้ รวมทั้งดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ 

3. ห้ามพนักงานทำลาย ต่อเติม หรือแก้ไขข้อความในคำสั่ง ประกาศหรือหนังสือเวียนของบริษัทฯ หรือของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือของผู้อ่ืนซึ่งได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว 

4. พนักงานต้องไม่นำยาเสพติดผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง  หรือวัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณที่
ทำงานของบริษัทฯ 

5. พนักงานคนใดที่อยู่ในสภาพมึนเมา อันเนื่องมาจากสุราหรือยาเสพติด  ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งไม่ให้ทำงานใน
วันนั้น และให้พิจารณาโทษทางวินัยด้วย 

6. ห้ามพนักงานแสดงกิริยา หรือใช้วาจาไม่สุภาพ หรือขีดเขียนข้อความหยาบคายสบประมาท ดูหมิ่น เหยียด
หยาม ผู้บังคับบัญชา หรือล่วงเกินพนักงานด้วยกัน หรือบุคคลใดๆ ที่มาติดต่อ หรือก่อวิวาททำร้ายร่างกาย
พนักงานด้วยกัน หรือบุคคลใดๆ ในบริเวณและสถานที่ทำการของบริษัทฯ ห้ามการนินทาว่ากล่าว หรือใส่ร้าย
ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน 

7. พนักงานต้องสุภาพ เรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อผู้บังคับบัญชาผู้ ใต้บังคับบัญชา
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของบริษัทฯ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 

8. พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและเต็มความสามารถ 

9. พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่กลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือ
พนักงานด้วยกันเอง 

10. ห้ามพนักงานเล่นการพนัน ขาย หรือเสนอขายสิ่งของ หรือตั๋วใดๆ ในบริเวณและสถานที่ทำงานของบริษัทฯ 

11. ห้ามพนักงานทำการเรี่ยไร ออกประกาศ หรือทำหนังสือเชิญชวน เพื่อการใดในบริเวณหรือที่ทำการบริษัทฯ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว 

12. พนักงานต้องไม่เปิดเผยคา่จ้างของตนเองหรือผู้อื่น หรือข้อมูลใดๆ อันเป็นความลับที่เก่ียวกับกิจการ 

บริษัทฯ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งไม่แพร่ข่าวอันจะทำให้บริษัทฯได้รับ
ความเสียหาย 
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13. ห้ามพนักงานลงชื่อ หรือลงบัตรเวลาแทนผู้อื่น และห้ามแก้ไข เพิ่มเติม เคลื่อนย้าย หรือทำลายบัตรลงเวลาของ
ตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือขอร้องให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งตน 

14. พนักงานต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา และลงบันทึกทะเบียนเวลางานตามที่กำหนด และห้ามพนักงานทำงาน
ให้นายจ้างอื่นในช่วงเวลาทำงานของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

15. พนักงานต้องไม่ทำผิดกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ฯลฯ  และต้องไม่ประพฤติชั่วไม่ว่าใน หรือนอกเวลางาน 

16. พนักงานต้องไม่ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจหน้าที่ 
17. พนักงานต้องสนับสนุนนโยบาย และปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อตกลง/ ประกาศ/ ข้อบังคับ/ หรือ หนังสือเวียน

ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

18. พนักงานต้องรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ และลูกค้ารวมทั้งต้องช่วยกันสร้าง ชื่อเสียง 
และเกียรติคุณอันดีงามสู่บริษัทฯ 

19. การกระทำความผิดต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดร้ายแรง 
(1) ประพฤติชั่ว ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทำงาน 

(2) เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน หรือมีหนี้สินจากการพนัน หรือถูกจับกุมจาก
การเล่นการพนันไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ทำงาน 

(3) ปกปิด บิดเบือนความจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ตน หรือผู้อื่น 

20. พนักงานในการปฎิบัติงานของบริษัท ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

21. ห้ามพนักงาน ให้ หรือ รับสินบน และสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือ  รับ
สินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเก่ียวเนื่องกับการทำงานในบริษัท  

22. พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทกรณีที่พนักงานมีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรหรือดำรงตำแหน่งภายนอกกิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนก์ับบริษัท หรือลูกค้าและจะต้องไม่เกิดผลเสียหายแก่บริษัท  กรณีที่มีผลเก่ียวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

23. ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัทกำหนดเวลาห้ามพนักงาน     ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ
เปิดเผย งบการเงิน หรือสารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง  หลังการเปิดเผยงบการเงินและ
สารสนเทศ  

24. ปกป้องความลับของลูกค้า และรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้า ในการเก็บรักษาความลับด้านข้อมูล ที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า 
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25. ห้ามกรรมการและพนักงานขอ หรือขอเรี่ยไร ของขวัญ หรือการสนับสนุนทางการเงิน การให้บริการ หรือเงิน
รางวัลอื่นใด จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ของขวัญที่ให้หรือรับในโอกาส ตามประเพณี
นิยม ต้องมีมูลค่าไม่เกินปกติวิสัยที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน  หากมีมูลค่ามากให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  
กรณีที่ให้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง การรับรองนั้นมิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงิน 
มากเกินสมควร หรือรับบ่อยครั้งจนเกินควร 

26. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหุ้นโดยตนเองหรือบอกผู้อ่ืน และพนักงานพึงละเว้นการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทในข่วงที่จะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะอื่นๆของบริษัทที่มีผลอย่างเป็นนัยยะสำคัญต่อราคา
หุ้นของบริษัท 

 

การลงโทษ 

หากพนักงานประพฤติผิดวินัย วิธีการที่ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติ คือ ให้หาข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้พนักงาน
แถลงข้อเท็จจริง เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยวิธีการลงโทษที่จะนำมาใช้ควรเป็นวิธีซึ่งช่วยให้พนักงานได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เป็นคราวๆ ไปแล้วแต่กรณี การ
ลงโทษอาจกระทำได้ดังนี้ 

(1) ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตักเตือนด้วยวาจา 

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร และลงไว้ในแฟ้มประวัติ 

(3) ให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจสั่งพักงานครั้งละไม่
เกิน 7 วัน โดยไม่มีสิทธิรับค่าจ้าง 

(4) ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลิกจ้าง 

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

 การเลิกจ้าง 

1. การเลิกจ้างเมื่อหมดงานหรืออ่ืนๆ  
หากบริษัทฯ จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากงานสิ้นสุดลง หรือด้วยความจำเป็นอื่นๆ ก็ดี ที่มิใช่

ความผิดของพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยดังนี้ 
(1) พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริษัท

ฯ สั่งให้หยุดงาน บริษัทฯ จะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
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(2) พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริษัทฯ สั่ง
ให้หยุดงาน บริษัทฯ จะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 

(3) พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริษัทฯ สั่ง
ให้หยุดงาน บริษัทฯ จะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน  

(4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริษัทฯ สั่ง
ให้หยุดงาน บริษัทฯ จะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน 

(5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุดวันลา และวันที่บริษัทฯ สั่งให้หยุด
งาน บริษัทฯ จะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 

 

2. การเลิกจ้างเนื่องจากการทำความผิด  
  พนักงานผู้กระทำความผิดดังต่อไปนี้ จะถูกเลิกจ้างทันที โดยบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้และบริษัทฯ 

ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ พนักงานผู้นั้นทราบล่วงหน้า  
(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาแก่บริษัทฯ  
(2) จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย  
(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชาอันชอบ

ด้วยกฎหมาย และได้รับการตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
ตักเตือน  หนังสือตักเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่ลูกจ้างได้กระทำผิด 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

(5) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 

 

 

3. การเลิกจ้างเพราะเหตทุี่บริษทัฯ ปรับปรุงหน่วยงาน หรือการบริการ 

บริษัทฯ ปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการ อันเนื่องจากการนำเครื ่องจักรมาใช้  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนพนักงาน  บริษัทฯ จะต้องแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง และรายชื่อ
พนักงานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน  บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษ 
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้าย 60 วัน 

อนึ่ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยตามข้อ 1. (การเลิกจ้างเมื่อหมดงานหรืออื่นๆ) ใน
กรณีที่พนักงานทำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป  โดยจ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทำงาน
ครบ 1 ปี  ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินเงินเดือนอัตราสุดท้าย 360 วัน 

กรณีระยะเวลาทำงานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทำงาน
ครบ 1 ปี 

 

4. การเลิกจ้างเพราะการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น  

บริษัทฯต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ   ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่า 30 วัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้าย 30 วัน  หากพนักงานไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย พนักงานมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่พนักงานมี
สิทธิได้รับ ตามข้อ 1. (การเลิกจ้างเมื่อหมดงานหรืออ่ืนๆ) 

พนักงานมีสิทธิยื่นคำขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ 
ย้ายสถานประกอบกิจการ  ว่าเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือพนักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่  แล้วแต่กรณ ี

 

การลาออก 

ให้พนักงานยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  แต่ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการ
สมควรอาจอนุญาตให้พนักงานที่ขอลาออก ลาออกก่อนกำหนดระยะเวลาที่กล่าวก็ได้  เมื่อพนักงานยื่นใบลาออก
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาสัมภาษณ์พนักงานที่ขอลาออกจากงาน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุในการลาออกจากงาน พร้อมทั้ง
ความเห็น  เมื่อบริษัทฯ ยังไม่ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ลาออกจากงานได้  หรือยังไม่ถึงวันกำหนดลาออก พนักงานที่ขอ
ลาออกจะต้องปฏิบัติงานตามปกติจนถึงวันที่ลาออก  หากปรากฏว่ามีพฤติกรรมใดแสดงให้เห็นว่าไม่มาปฏิบัติงาน 
หรือปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน หรือเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
ก็ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบนี้ด้วย 
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การเกษียณอาย ุ

พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยได้รับค่าชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน  เว้นแต่จะได้รับการต่ออายุการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จากกรรมการผู้จัดการเป็นรายบุคคล 
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หมวด 5  เงินทดแทนและสวัสดิการพนักงาน 
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เงินทดแทนและสวัสดกิารต่างๆ 

1. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ 

 กรณีพนักงานเสียชีวิต 

- เงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท 

- เงินเดือนตามอัตรเต็มเดือนสำหรับเดือนที่พนักงานเสียชีวิตลง เว้นแต่ การถึงแก่กรรม เนื่องจากจงใจ 
ฝ่าฝนืกฎหมาย กระทำอัตวนิิบาตกรรม หรือฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเปน็เหตุให้
บริษัทฯ ได้รบัความเสียหาย 

- ในกรณีที่พนักงานมีอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ จำนวน 1 คืน โดย
สนับสนนุค่าใช้จา่ยเหมาจ่าย จำนวน 10,000 บาท 

กรณีคุณพ่อ, คุณแม่, สามี-ภรรยา ของพนักงานเสียชีวิต 

- เงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง 
- ในกรณีที่พนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ จำนวน 1 คืน 

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย จำนวน 10,000 บาท 

 

2. เงินช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย 

ในกรณีที่พนักงานประจำบริษัทฯ ต้องเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการทำงาน  บริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้ดังนี้ 

(1) ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ 
(2) ค่าห้องและค่าอาหาร ในกรณีที่การเจ็บป่วยนั้นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

(3) ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดใน ข้อ (1) และ (2) บริษทัฯ ได้
จัดทำประกันชีวติและอุบัติเหตุกับบริษัทประกันชีวติ
ให้กับพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนสามารถเบิก
จากบริษัทประกันชวีิตไดโ้ดยตรง 
 

 

3. การตรวจสุขภาพประจำป ี

การตรวจสุขภาพประจำปี จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี  พนักงานประจำของบริษัทมีสิทธิ
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกท่าน 
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4. กองทุนประกันสังคมและกองทนุเงินทดแทน 

 กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

กฎหมายที่ใช้บังคับ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 

เงินสมทบ จัดเก็บจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจา้ง 
ลูกจ้าง และรัฐบาล 

จัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว 

สิทธิประโยชน ์ ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสิทธิ
ประโยชน์  7 กรณี  อันไม่เนื่องจากการ

ทำงาน  ได้แก่ 

(1) เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 

(2) ตาย 

(3) ทุพพลภาพ 

(4) คลอดบุตร 
(5) สงเคราะห์บุตร 
(6) ชราภาพ 

(7) ว่างงาน 

ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสิทธปิระโยชน์     
4 กรณี  อันเนื่องจากการทำงาน  ได้แก ่

(1) เจ็บป่วย/ประสบอันตราย 

(2) ตาย/สูญหาย 

(3) ทุพพลภาพ 

(4) สูญเสียอวัยวะ/สูณเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะ 

สถานประกอบการ 417,000  แห่ง 340,000  แห่ง 
ลูกจ้าง 9,780,000  คน (เฉพาะภาคบังคับ) 8,600,000  คน 

เงินลงทุนสะสม 1,100,000  ล้านบาท 40,000  ล้านบาท 

 

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนเคมาสเตอร์ พูล ฟันด์” ในเครือธนาคารกสิกรไทย 

บริษัทฯ จะหักจากเงินเดือน  5%  ของฐานเงินเดือน (Basic Salary) ในทุกๆ เดือน  และบริษัทจะสมทบ
อีก  5%  ในส่วนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (ดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th) 

  นโยบายการลงทุน 

   ฝากสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ  

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

http://www.sso.go.th/
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อายุการทำงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

น้อยกว่า  3  ป ี 0 

ตั้งแต่ 3 ปี  แต่น้อยกว่า 4 ป ี 50 

ตั้งแต่ 4 ปี  แต่น้อยกว่า 5 ป ี 75 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 100 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนเคมาสเตอร์ พูล ฟันด์” ในเครือธนาคารกสิกรไทยนี้  จะเปิดรับสมัคร
ปีละ 2 ครั้ง  คือ  ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม โดยจะเริ่มหักจากเงินเดือนของเดือนมกราคม เพือส่งเข้า
กองทุน  และในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยจะเริ ่มหักจากเงินเดือนของ
เดือนกรกฎาคม เพื่อส่งเข้ากองทุน 

 

6. สินเชื่อสวัสดิการ G capital 

รูปแบบของสินเชื่อสวสดิการ 
(1) อนุมัติวงเงินสูงสุด  5  เท่าของรายได้ 
(2) วงเงินกู้ยืมสูงสุด  30,000 – 500,000  บาท 

(3) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ  15  ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 
(4) ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  36  เดือน  แต่

ไม่เกินวันที่เกษียณอายุงาน 

(5) ค่างวดผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ  30  ของรายได้ต่อเดือน 

คุณสมบัติผู้กู ้

(1) พนักงานประจำ อายุ  20  ปีบริบูรณ์ อายุงานไม่น้อยกว่า  3  ปี  หรือดำรงตำแหน่ง
ระดับผู้จัดการฝ่าย อายุงานไม่น้อยกว่า  1  ปี 

(2) ผู้กู้ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง  หรือถูกลงโทษทางวินัย 

(3) ผู้กู้ยินยอมให้นายจ้างหักเงินจากเงินเดือน เพื่อชำระเงินกู้ยืมให้กับบริษัท 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

(1) ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร  ติดต่อเบอร์  02-7182785-9 #109 E-mail : hr@pps.co.th 

mailto:hr@pps.co.th
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(2) ฝ่ายสินเชื่อส่วนบุคคล  บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ติดต่อเบอร์  02-651-9995  ต่อ  
102 

 

7. โครงการหุ้นจัดสรรให้แก่พนักงาน 

โครงการหุ้นจัดสรรให้แก่พนักงานจะถูกจัดตั้ง  โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ
โครงการไป  กรณี จะมีกำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการทุกเดือน  ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะต้องเป็นพนักงานระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการขึ้นไป  และพนักงานที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

เงื่อนไขของโครงการ 

(1) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการโครงการขึ้นไป  บริษัทฯ จะหักเงินจากเงินเดือนของ
พนักงาน และจ่ายสมทบเพิ่มคนละ  1,500  บาท/เดือน 

(2) พนักงานที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม  บริษัทฯ จะหักเงินจากเงินเดือนของพนักงาน และ
จ่ายสมทบเพิ่มคนละ  750  บาท/เดือน 

 

8. การขอใช้สิทธิกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการ กู้เพ่ือที่อยู่อาศัย (ธุรกิจเอกชน) 
คุณสมบัติผู้ขอใช้สิทธ ิ

(1) ผู้ขอกู้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทฯ อายุงาน  5  ปี ขึ้นไป 

(2) ผู้ขอกู้จะต้องได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า  8,000  บาท 

(3) ผู้ขอกู้จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบในการขอกู้เงินดังกล่าวจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

(4) ผู้ขอกู้จะต้องได้รับการประเมินผลงานประจำปีจากบริษัทฯ ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า  B+  ต่อเนื่อง 
อย่างน้อย  3  ปี 
 

9. สัมมนาพนักงานประจำป ี

การจัดสัมมนาพนักงานประจำปี  จะมีการจัดปีละ  3  ไตรมาส  ซึ่งการเข้าร่วมสัมมนา จะนำหลักเกณฑ์
ตามอายุงานของพนักงานมาเพื ่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส  โดยจะมีการจัดสัมมนาทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
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10.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม ่

 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก่อนหยุดยาวปใีหม่  โดยช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมงาน
กีฬาสีสัมพนัธ์  ซึ่งกีฬาเด่นของบริษัทฯ คือ การจัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพนัธ์ และช่วงเยน็เปน็งานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งจะมีการแจกรางวัลให้กับพนักงาน เฉพาะผูท้ีอ่ยู่ร่วมงานเท่านั้น จงึจะมีสทิธิได้รับรางวัล  เชน่  
รางวัลสร้อยคอทองคำ  รางวลัเหรียญทอง 15 ปี เป็นต้น 
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11. สวัสดิการอื่นๆ 

กรณีทำงานต่างจังหวัด 

(1) ได้รับเบี ้ยเลี ้ยงเดือนละ 3,000 
บาท สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือน 15,000 บาทหรือต่ำกว่า  และจัดที่พักให้ตามความ
เหมาะสม  กรณีสำหรับ Project Director และ Project Manager  จะพิจารณาอัตราค่าที่
พัก ค่าน้ำค่าไฟ และอ่ืนๆ (ในอัตราเหมาจ่าย)  

(2) ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 4,500 บาท  สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้น
ไป  และจัดที่พักให้ตามความเหมาะสม  กรณีสำหรับ Project Director และ Project 

Manager  จะพิจารณาอัตราค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ และอ่ืนๆ (ในอัตราเหมาจ่าย) 
(3) อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ เดือนละ 1 ครั้ง  โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทางไป-

กลับ (ยกเว้นค่าโดยสารจากบ้านที่กรุงเทพฯ หรือที่พัก ไป-กลับ สถานี) เบิกค่ารถไฟชั้น 2 
ปรับอากาศ หรือทัวร์ปรับอากาศ (เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง)   

โดยสิทธิในการเดินทางไป-กลับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนได้  สำหรับโครงการที่
มีระยะทางไกล (เกินกว่า 300 ก.ม. จากสำนักงานของบริษัท)  กรณี Project Manager ให้
เดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยัด 

 

 

 

  กรณีทำงานต่างประเทศ 

(1) ผู้จัดการโครงการ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 36,000 บาท (ไม่ครบเดือนเฉลี่ยตามวัน) 
(2) วิศวกรและสถาปนิก เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 24,000 บาท (ไม่ครบเดือนเฉลี่ยตามวัน) 
(3) ช่างเทคนิค และเลขานุการ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 18,000 บาท (ไม่ครบเดือนเฉลี่ยตามวัน) 
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ค่าโทรศัพท์ 
 หากมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวสำหรับงานในโครงการ  กรณีจะต้องได้รับ
อนุมัติจาก Project Director  สำหรับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์  500  บาท/เดือน 

 

ค่าเดินทาง  
(1) การเดินทางไปร่วมประชุม หรือติดต่องานของบริษัทฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

กรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เบิกค่าเดินทางได้ตามระยะทาง ในอัตรา 5 บาท/ก.ม.กรณี
เดินทางโดย Taxi สามารถเบิกค่ารถ Taxi ได้ตามที่จ่ายจริง (พร้อมแนบหลักฐาน) 

(2) สำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาและปฎิบัติงานเกินเวลา 22.00 น. สามารถเบิกค่าแท็กซี่
จากหน่วยงานกลับที่พักได้ตามความเป็นจริง โดยต้องมีหลักฐานในการขอเบิก เช่น ใบเสร็จ 
หรือถ่ายรูปหน้ามิเตอร์ 

(3) สำหรับพนักงานที่ขับรถมาทำงาน ไม่สามารถเบิกค่า Taxi ทดแทนได้ หากมีความจำเป็น
เนื่องจากมีการเร่งรีบในตัวเนื้องาน จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

หมายเหตุ หากมีการจ่ายค่า Taxi เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ ผู้จัดการโครงการผู้ลงนาม
อนุมัติ และฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินจากจำนวนที่กำหนด 

 

ค่าเช่ารถ 

บริษัทไม่มีรถประจำหน่วยงาน และจะพิจารณาจ่ายค่าเช่ารถของพนักงาน เดือนละ 5,000 บาท 
เพื่อใช้ในงานของบริษัทฯ รถคันดังกล่าว ต้องมี พ.ร.บ.ประกันภัยบุคคลที่ 3  โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าน้ำมัน
ตามที่ใช้จริง 

 

แบบฟอร์มพนักงาน 

(1) สำหรับพนักงานที่ยังไม่ผ่านการทดลองงานจะได้รับแบบฟอร์มเสื้อพนักงานคนละ 1 ตัว 
และเมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจะได้รับเพิ่มอีกคนละ 2 ตวั   

(2) บริษัทฯ จะทำการแจกแบบฟอร์มเสื้อพนักงานให้แก่พนักงานแต่ละคนปีละ  3  ตัว   

วันทำงานที่ควรใส่ชุดฟอร์มคือ วันจันทร์  
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จัดฝึกอบรมใหก้ับพนักงานทุกคนฟรี 

การฝึกอบรมจัดตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของพนักงาน
แต่ละตำแหน่ง และมีใบประกาศมอบให้สำหรับพนักงานที่เข้า
ร่วมอบรม  

 

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานคุณค่าในแต่ละเดือนของปีนั้นๆ 

พนักงานคุณค่าจะถูกการคัดเลือกมาจากผู้บังคับบัญชา และนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อนำเสนอ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานคุณค่าจะต้องยังคงเป็นพนักงาน 
และไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ของบริษัทฯ จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ซึ่งจะทำการมอบให้ในวันงานสังสรรค์ปี
ใหม่ 

 

โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ 

โบนัสประจำปีจะถูกพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท โดยจะนำวิธีการประเมินมา
พิจารณา เพื่อจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน 
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หมวด 6  การร้องทุกข์ 
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การร้องทุกข ์

ขอบเขตและความหมาย 

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกคนและทุกระดับทำงานด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  หากพนักงานคนใด
มีเรื่องเดือดร้อน หรือไม่พอใจ หรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน 
สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทน ในการทำงาน หรือประโยชน์อ่ืน 
หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงาน หรือระหว่างพนั กงานด้วยกัน  ให้
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องไม่ละเลยข้อร้องทุกข์ของพนักงานทุกคนที่อยู่ใน
บังคับบัญชา 

 

วิธีการและขั้นตอนการขอร้องทุกข์ 

พนักงานที่มีความไม่พอใจ หรือมีความทุกข์ เนื่องจากการทำงานดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อ
ผู ้บังคับบัญชาโดยตรง  เว้นแต่เรื ่องที ่ร้องทุกข์นั ้น เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  หรือ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นต้นเหตุ  ก็ให้ยื่นข้อร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 

การสอบสวนและการพิจารณา 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว  ให้รีบดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงใน
เร่ืองที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้  เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วให้พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์นั้น  หากอยู่
ในอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบญัชานัน้ ผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิน้
โดยเร็ว  แล้วแจ้งให้พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบพร้อมทำรายงานให้บริษัทฯ ทราบด้วย  และหากอยู่นอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ให้เสนอเร่ืองราวที่ร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไข หรือความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับแล้วปฏิบัติตามข้างต้น และให้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน  7  วัน 
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กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 

เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละลำดับขชั้นพิจารณาแล้ว และแจ้งให้พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบ และพนักงาน
พอใจคำตัดสิน ก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  แต่ถ้าไม่พอใจก็ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด  เช่น  
กรรมการผู้จัดการ  ภายใน 7 วัน นับจากทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะ
พิจารณาและดำเนินการแก้ไข หรือยุติเหตุการณ์ตามคำร้องทุกข์แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้พนักงานทราบภายใน  
15  วัน และถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายของบริษัทฯ 

ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทำไปโดย
สุจริตใจ บริษัทฯ จะไม่ถือว่าเป็นเหตุที่จะเลิก
จ้าง  ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลรา้ยต่อ
พนักงานผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว 
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หมวด 7  นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 
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นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 

 การจัดให้มีนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานทุกคน และบุคคลที่เกีย่วข้องได้ทราบและตระหนักถึง
ความสำคัญในมิติต่างๆ ที่บริษทัฯ ดำเนินธุรกิจอยู่  ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ข้อกำหนดเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณ  สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) 

2. แนวปฏิบัตติามหลักการกำกับดแูลกิจการที่ดี 
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
4. นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมลู หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทจุริต หรือไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทัฯ จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเก่ียวกับจริยธรรมของ
บริษัทฯ (Whistleblower Policy)  
( สามารถร้องเรียนได้ที่ http://www.pps.co.th/whistleblow.php ) 

5. แนวทางปฏิบัติและนโยบายในการควบคุมการปฏิบตัิงานและการรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ 

6. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
7. แผนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

8. ระเบียบและเงื่อนไขในการบนัทกึเวลา การใช้บัตรพนักงาน และการดูแลรักษาอุปกรณ ์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ ได้ที่ www.pps.co.th 

 

  

ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิ
บาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

http://www.pps.co.th/whistleblow.php
http://www.pps.co.th/
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หมวด 8  ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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เว็บไซต์บริษัทฯ 

 พนักงานสามารถเข้าดูเว็บไซต์บริษัทฯ ผ่าน www.pps.co.th เพื่อดูข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับบริษัทฯ 

 

การสมัครสมาชิก Member Zone 

 ในส่วนของหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ จะมีในส่วนของ Member Zone สำหรับให้พนักงานเข้าไปดูเอกสาร ISO และ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้งานบ่อยๆ  โดยสามารถคลิกที่ลิงค์ Member Zone หรือ www.pps.co.th/member 

 

สำหรับ Username และ Password ที่จะใช้เข้าสู่ Member Zone ให้แจ้งขอที่สำนักงานใหญ่ หรือแจ้งมาที่อีเมลล์ 
it@pps.co.th พร้อมระบุ Username และ Password ที่จะขอใช้งาน 

http://www.pps.co.th/member
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การขอ E-mail บริษัท 

ระบบอีเมลล์ของทางบริษัทฯ เป็นระบบ Google Apps for Business ซึ ่งจะ
สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ปกติผ่าน www.gmail.com สำหรับพนักงานหรือไซต์งานที่
ต้องการอีเมลล์บริษัทฯ สามารถติดต่อขออีเมลล์ ได้ที่อีเมลล์ it@pps.co.th พร้อมระบุชื่อ- 
นามสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำการตั้งอีเมลล์ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด เช่น 
Winai  Jaidee จะได้อีเมลล์ winai.j@pps.co.th หรือสำหรับหน่วยงาน เช่น Homepro 

Rama9 จะได้อีเมลล์ homepro.rama9@pps.co.th พร้อมรหัสผ่าน ซึ่งเมื่อทำการล็อกอิน
ผ่านหน้าเว็บ www.gmail.com คร้ังแรก ระบบจะแจ้งให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่  

เมื่อพนักงานได้อีเมลล์จากทางบริษัทฯ ไป จะต้องทำการล็อกอินเพื่อ Activate ให้ทางระบบทราบว่ามีการใช้งาน
จริง และถ้าอีเมลล์ไหนไม่เคยมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ หรือไม่เคยมีการใช้งานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทางผู้ดูแลจะทำการ
สอบถามเพ่ือยืนยันการใช้งาน ก่อนการลบอีเมลล์นั้นทิ้งเพื่อใช้สร้างอีเมลล์อื่นต่อไป  

 

การแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive 

 ระบบ Google Apps for Business จะมีในส่วนของ Google Drive เหมือนเช่น Gmail ฟรีปกติ  แต่จะได้พืน้ที่
เร่ิมต้นที่มากกว่า คือ 30GB เพื่อให้พนักงาน/หน่วยงาน/ไซตง์านใช้ในการสำรองข้อมูล  และแชร์ไฟลผ์่าน Google Drive 

ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
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 สำหรับไซต์งานที่ต้องการแชรไ์ฟล์ผ่าน Google Drive จะต้องเข้าไปอ่านเร่ืองการสร้าง Folder มาตรฐานในส่วน
ของ ISO เพื่อที่จะสามารถสร้าง Folder สำหรับแชร์งานได้ถูกตอ้ง  และแชร์กลับมาที่ iso@pps.co.th เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและประเมินในปลายปี 

 

Facebook Fanpage ของบริษัทฯ 

 พนักงานสามารถเข้าดู Facebook Fanpage บริษัทฯ ผ่าน www.facebook.com/PPSGroup 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/PPSGroup
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Facebook Group ของบริษัทฯ 

 พนักงานสามารถแจ้งขอเข้า Facebook Group ของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานใหญ่ผา่นฝา่ยบุคคล เพื่อใช้ในการดู
ประกาศต่างๆ ของทางบริษัทฯ  

 

Youtube Channel ของบริษัทฯ 

 ทางบริษทัฯ มี Youtube Channel สำหรับให้พนักงานเข้าไปดูวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ และดูวีดีโอ
อบรมย้อนหลัง  โดยสามารถเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำวา่ “PPS TrainingClub” หรือเข้าผ่าน 
www.youtube.com/user/PPSIC1 แล้วกด Follow ไว้เพื่อติดตามวีดีโอของทางบริษัทฯ ทีอั่พโหลดขึ้น 

 

Line Group 

ทางบริษทัฯ มี Line Group ชือ่ว่า “PPS FAMILY” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ของทางบริษทัฯ  พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่จะได้รับการชวนเข้ากลุ่มจากทางฝา่ยบุคคลในวัน
ปฐมนิเทศน์  หรือติดต่อที่สำนักงานใหญ่ภายหลังอีกครั้งเพื่อขอเข้า Line Group 
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โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน 

 ทางบริษทัฯ มีการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile 

Application สำหรับใช้ในการทำงาน  ทั้งนี้พนักงานสามารถเรียนรู้การใช้งานผ่าน
คู่มือในระบบ ISO หรือสอบถามยัง
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยหลักๆจะมรีะบบ
ที่เปิดให้พนักงานใช้ดังต่อไปนี ้

1. Project Live เป็น Web Application สำหรับใช้ในการตรวจสอบงาน 

พนักงานสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://projectlive.pps.co.th และทำการ
สมัครสมาชิกเองได ้

2. SiteWalk เปน็ Mobile Application สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะมือถือระบบ IOS โดยเข้าไปค้นหาโปรแกรมที่ 
App Store แล้วทำการค้นหาคำว่า ”SiteWalk” 

* ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับกบัการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายแอดมิน และฝา่ยวิจัยฯ ของทางบริษัทฯ 

 

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากเว็บไซต์ , Facebook Fanpage , Youtube Channel ของทางบริษัทฯ แล้ว  ยังมลีิงค์โครงการต่างๆ 
ของทางบริษัทฯ และของบริษัทในเครือที่พนักงานสามารถเข้าไปดูผลงานและเนื้อหาโครงการได้ดังต่อไปนี้ 

• โครงการวิศวกรสีขาว  เป็นโครงการ CSR ของทางบริษัทฯ มุง่หวังให้สังคม
ของชาววิศวกรมีความโปร่งใส สามารถเข้าดูเนื้อหาของโครงการได้ที่ 
www.facebook.com/WhiteEngineer หรือผ่านเว็บไซต์ http://whiteengineer.pps.co.th 

• รายการวิทยุช่างมันส์  รายการวิทยุซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระความรู้งานชา่ง
และงานวิศวะ  ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เวลา 14.00 - 15.00 น. ทางสถานีวทิยุครอบครัว
ข่าว FM 106.0 MHz สามารถเข้าดูได้ที่ www.facebook.com/changmuns หรือเว็บไซต์ 

www.changmuns.com 

• บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด  (PIC) บริษทัในเครือ PPS GROUP ดำเนินการผลิตสื่อ 
Media , Animation , Concert & Events , IT , Programming ให้แก่บริษัท PPS และ
บริษัทภายนอก  สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์บริษทัฯ ไดท้ี่ www.ppsic.co.th หรือผ่านทาง 
www.facebook.com/PicProductionth และ www.youtube.com/user/PPSICChannel 

 



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์ิส จ ำกดั 

 

 
 

 
ขอเบิกเพื่อขอเบิกเพื่อ  ผูข้อเบิกผูข้อเบิก          วนัท่ี วนัท่ี       

 ส ำรองจำ่ย  พนักงำนบริษัท 

 เงินสดยอ่ย  ผูจ้ดักำรโครงกำร (PM)         

 คำ่ใชจ้ำ่ยภำยในหน่วยงำน  ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร (PD)        
 คำ่ใชจ้ำ่ยทัว่ไป  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย (Dept. MGR)        

  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (DMD)        
 

ขำ้พเจำ้        ประจ ำหน่วยงำน         
ขอเบิกเงิน      บำท (                  ) 
เพื่อ              

 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ จ ำนวนเงินท่ีขอเบิกมำน้ีจะน ำไปใชจ้ำ่ยตำมรำยกำรท่ีไดร้บัอนุมติั และขำ้พเจำ้จะท ำกำรหกัลำ้งค่ำใชจ้ำ่ย
เมื่อท ำเรื่องน้ันๆ แลว้เสร็จ หรือหน่วยงำนท่ีประจ ำอยู่จบโครงกำร หรือจะแจง้โอนยำ้ยค่ำใชจ้ำ่ยไปหน่วยงำนอ่ืนๆ ต่อไปเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
และหำกขำ้พเจำ้ไม่คืนตำมท่ีก ำหนดไว ้โดยไมม่ีเหตุผลท่ีเหมำะสม ขำ้พเจำ้ยินยอมใหท้ำงบริษัทฯ หกัเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีขอเบิกใน
ครั้งน้ีจำกเงินเดือนท่ีขำ้พเจำ้จะไดร้บั 

 
ลงช่ือ       ผูข้อเบิก 

           (                 ) 
                   วนัท่ี      /       /      .           

ลงช่ือ       ผูเ้สนอ/อนุมติั 
               (PM/PD/Dept. MGR/DMD/MD) 
           (               ) 

               .                   วนัท่ี      /      /          . 
  

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติั 
                (PD/Dept. MGR/DMD/MD/BOD) 
           (                 ) 

ลงช่ือ               ผูข้อเบิก/ผูร้บัเงิน 
        (               ) 
                  วนัท่ี      /      /          . 

                   วนัท่ี      /       /      .  

 
หมำยเหตุ : PM มีอ ำนำจอนุมติัไดใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท/ครั้ง/เดือน 

  PD และ Dept. MGR มีอ ำนำจอนุมติัไดใ้นวงเงินไม่เกิน 20,000 บำท/ครั้ง/เดือน 

  DMD มีอ ำนำจอนุมติัไดใ้นวงเงินเกิน 20,000 บำท แต่ไมเ่กิน 100,000 บำท/ครั้ง/เดือน 

 

กำรหกัลำ้ง/คืนเงิน/เบิกกำรหกัลำ้ง/คืนเงิน/เบิกเพิ่มเติมเพิ่มเติม  

จ ำนวนเงินท่ีเบิกไป             บำท จ ำนวนเงินท่ีจำ่ยไป         บำท (ตำมรำยกำรท่ีแนบทำ้ย) 
คงเหลือเงินท่ีน ำส่งคืน/หรือขอเบิกเงินเพิ่มเติม     บำท 

 
 
ลงช่ือ      ผูข้อเบิก/ผูห้กัลำ้ง           

        (                      ) 
ลงช่ือ              ผูร้บั/ผูจ้ำ่ยเงินเพิ่ม 
       (             ) 

                 วนัท่ี      /          /          .                 วนัท่ี      /    /         . 
 

ใบขอเบิกใบขอเบิกเงิน 



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์ิส จ ำกดั 

 

 
 

 

รำยกำรจำ่ยท่ีมีเอกสำรประกอบรำยกำรจำ่ยท่ีมีเอกสำรประกอบ  
ท่ี วนัท่ี ใบเสร็จเลขท่ี รำยกำร เงินสดรบั เงินสดจำ่ย คงเหลือ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
 

รำยกำรจำ่ยท่ีไมมี่เอกสำรประกอบรำยกำรจำ่ยท่ีไมมี่เอกสำรประกอบ  
ท่ี วนัท่ี เหตุผลท่ีไมม่ีเอกสำร รำยกำร เงินสดรบั เงินสดจำ่ย คงเหลือ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รวมค่ำใชจ้ำ่ยทั้ง 2 ส่วนท่ีขอเบิก    
เบิกเงินสดยอ่ย/ส ำรองจำ่ยเพิ่ม    

 
ลงช่ือ                       ผูจ้ดัท ำ/ผูข้อเบิก 
       (                      ) 
               วนัท่ี      /          /         .           

ลงช่ือ                       ผูเ้สนอ/อนุมติั (PM) 
       (                      ) 
               วนัท่ี      /          /          . 

  
ลงช่ือ       ผูอ้นุมติั 

                    (PD/Dept. MGR/DMD/MD) 
                  (                       ) 
                               วนัท่ี      /           /          . 

กำรตรวจสอบกำรตรวจสอบ//ควำมเห็นของบญัชีควำมเห็นของบญัชี  

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบ 
                 (                              ) 
                               วนัท่ี      /           /          . 
 

รำยกำรและเอกสำรประกอบค่ำใชจ้่ำยรำยกำรและเอกสำรประกอบค่ำใชจ้่ำย  



หน่วยงาน :

ระยะเวลา เร่ิมต้น - สิน้สดุ :

A

ล าดบั ต าแหน่งงาน วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

ล าดบั ต าแหน่งงาน วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ
1

2

3

C

ล าดบั ต าแหน่งงาน วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ
1

2

3

4

5

   หมายเหต ุ : 1)  แบง่กลุม่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่  ได้แก ่ A : อตัราก าลงัคนประจ าหนว่ยงาน, B : อ่ืนๆ เช่น พนกังานฝึกหดั, นกัศกึษาฝึกงาน เป็นต้น ,  และ C :  อตัรา
     ก าลงัคนที่ยงัขาด (โปรดแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั) หรือรอโอนย้ายจากหนว่ยงานอ่ืน (โปรดระบช่ืุอพนกังานที่ทา่นจองไว้)
2)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวนัที่เร่ิมต้น หรือวนัสิน้สดุ      เน่ืองจากมีการปรับแผนการใช้บคุลากร ให้ท าเคร่ืองหมาย   X   บริเวณหน้าช่ือ - นามสกลุ 
     ของพนกังานดงักลา่ว เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ตอ่ไป
3)  เลขานกุารโครงการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย    สง่แบบรายงานอตัราก าลงัคน ให้ ฝ่ายบคุคลและพฒันาองค์กร ภายในวนัที่ 20 ของทกุเดอืน

ลงช่ือ.................................................... ผู้จดัท า ลงช่ือ.................................................... PM ลงช่ือ.................................................... PD

วนัที่............/............./........... วนัที่............/............./........... วนัที่............/............./...........

ระยะเวลา
ช่ือ-นามสกลุ

หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรศพัท์
ช่ือ-นามสกลุ

รายงานอัตราก าลังคนประจ าหน่วยงาน

ระยะเวลา
ช่ือ-นามสกลุ
อัตราก าลังคนประจ าหน่วยงาน

อัตราก าลังคนที่ยังขาด / ต้องการเพิ่ม ระยะเวลาโดยประมาณ

อ่ืนๆ (ถ้ามี)

บรษัิท โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน)
381/6  ซอยพระรำมเกำ้ 58 (ซอย 7 เสร ี7) ถนนพระรำมเกำ้
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทร. 02-718-2785-9  โทรสำร. 02-300-5545-6

FR-HRP-AVA-01-R1 แกไ้ขครัง้ที ่1 : วนัที ่1 กรกฎำคม 2556
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วนัที่
เรียน

เน่ืองจากไม่มี Request for Over Time Works จากผู้ รับเหมา แตจ่ าเป็นต้องสัง่ให้ท่าน              ท างานในวนัหยดุ              ท างานลว่งเวลา
              ท างานลว่งเวลาในวนัหยดุ  ดงันี ้

ล าดบั

ลงช่ือ
( )

เรียน  ผู้จดัการโครงการ
ขอรายงานผล             การท างานในวนัหยดุ             การท างานลว่งเวลา             การท างานลว่งเวลาในวนัหยดุ ดงันี ้

โดยมีรายช่ือพนักงานที่ปฏิบตัิงาน ดงันี ้

เร่ิม เสร็จ รวม

ลงช่ือ
( )

บันทกึเพิ่มเติม (ส ำหรับผู้จัดกำรโครงกำร) ตรวจสอบแล้วถกูต้อง

ลงช่ือ
( )

ผู้จดัการโครงการ

ใบส่ังท ำงำนล่วงเวลำ

ผู้จดัการโครงการ

เหตผุลที่ต้องสัง่ท า OTชัน้ / Grid Line

ชว่งเวลาที่ปฏิบตัิงานต าแหน่ง

งาน อาคาร

ช่ือ - นามสกลุล าดบั

ผู้ รายงาน

FR-HRP-AVA-02 (2) จัดท ำเมือ่: วันที ่1 กรกฎำคม 2556



 

ต้นฉบบั :ฝ่ำยบุคคล             ส ำเนำ: ฝ่ำยกำรเงนิ             ส ำเนำ : ฝ่ำยบัญชี  
FR-HRP-AVA-03  จดัท ำเม่ือ : วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2555 

 
  

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ ำกดับริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ ำกดั  (มหำชน) (มหำชน)   
หนงัสอืขอพนกังานเพิม่หนงัสอืขอพนกังานเพิม่  

 
 
 

ต าแหน่ง…………………………….……………………………… จ านวน……………………………..ต าแหน่ง 
 

ส าหรบัโครงการ…………………………….………………………………………………………………………. 
คุณสมบตั ิและประสบการณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ก าหนดเวลาเริม่เขา้ปฏบิตังิาน……………………………..……………………….……………………………… 

เหตุผลทีข่อพนกังานเพิม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

         ลงชื่อ........................................................ 
               ผูจ้ดัการโครงการ 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ลงชื่อ............................................. 

ผูอ้ านวยการโครงการ 

 
ลงชื่อ............................................. 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคลฯ 

 
ลงชื่อ............................................. 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

สรปุผลกำรจดัหำพนักงำนเพ่ิม 
จดัสง่ 
1. ……………………………..………………………………….…… เขา้ปฏบิตังิานเมือ่วนัที…่…………………… 

2. ……………………………..………………………………….…… เขา้ปฏบิตังิานเมือ่วนัที…่…………………… 

3. ……………………………..………………………………….…… เขา้ปฏบิตังิานเมือ่วนัที…่…………………… 

4. ……………………………..………………………………….…… เขา้ปฏบิตังิานเมือ่วนัที…่…………………… 

5. ……………………………..……………………….…………...… เขา้ปฏบิตังิานเมือ่วนัที…่…………………… 
 

 
 

ลงชือ่............................................. 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคล 

 
 

ลงชือ่............................................. 
ผูอ้ านวยการโครงการ 

 
 

ลงชือ่............................................. 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 



วนัที่
DATE

TO From

ชือ่ - สกลุ : ชือ่ - สกลุ :
Name - Surname Name - Surname

ต ำแหน่ง : ต ำแหน่ง :
Position Position

หน่วยงำน : หน่วยงำน :
Project / Dept. Project / Dept.

ทำงหน่วยงำนขอโอนยำ้ยพนักงำนไปสงักัดหน่วยงำนของทำ่น ดังตอ่ไปนี ้:
We would like to transfer our staff to your project / department as belows :

ล ำดับที่
No.

  ส ำหรับผูโ้อน ส ำหรับผูรั้บโอน   ส ำหรับฝ่ำยบคุคล
   For Transferer For Transferee    For HROD

         บันทกึกำรโอนยำ้ยเรยีบรอ้ยแลว้

 ส ำหรับบันทกึขอ้ควำมเพิม่เตมิ

หมำยเหต ุ : 1 กรุณำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น  เสนอผูโ้อน (ผูบ้ังคับบัญชำระดับ PM ขึน้ไป) ลงนำม
2 สง่ใบโอนยำ้ยใหห้น่วยงำนทีรั่บโอนทรำบลว่งหนำ้ทำง E-mail  และใหพ้นักงำนทีม่รีำยชือ่โอนยำ้ยถอืใบโอนยำ้ยตน้ฉบับ
ไปรำยงำนตัวทีห่น่วยงำนใหม่

3 ผูรั้บโอน (ผูบ้ังคับบัญชำระดับ PM ขึน้ไป) ลงนำม พรอ้มระบวุนัทีพ่นักงำนมำรำยงำนตัว
4 หน่วยงำนผูรั้บโอนจัดท ำส ำเนำใหห้น่วยงำนละ 1 ฉบับ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลักฐำน  และสง่ตน้ฉบับคนืมำทีฝ่่ำยบคุคล   เพือ่
ด ำเนนิกำรปรับปรุงขอ้มลูตอ่ไป

5 วนัทีโ่อนยำ้ย  ใหร้ะบวุนัทีโ่อนยำ้ยเขำ้หน่วยงำนใหม่

ใบโอนยำ้ยพนักงำน
Staff Transfer Form

ชือ่ - สกลุ
Name - Surname

ต ำแหน่งงำน
Position

วนัทีโ่อนยำ้ย
Date of Transfer

เรยีน จำก

ลงชือ่............................... ...../....../........
Signed

ลงชือ่............................... ...../....../........
Signed

ลงชือ่............................... ...../....../........
Signed

The record of transfer  has been done.

FR-HRP-AVA-04 แกไ้ขครัง้ที ่3 : วนัที ่ 14 มนีำคม 2556



FR-HRP-LEA-02  จดัท ำเม่ือ : วนัท่ี  9  มกรำคม  2555 

  

 

 
                                  

บริษทั  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วสิ  จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใบลำหยุด 
โครงกำร................................................................................. 

 วนัท่ี..................... เดือน........................... พ.ศ. ......................... 

  ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / น.ส.................................................................. นำมสกุล ..................................................... 

พนกังำนต ำแหน่ง .................................................... มีควำมประสงคจ์ะขอลำ ................................................................................. 

มีก ำหนด ......................... วนั  ตั้งแต่วนัท่ี ...............  ถึงวนัท่ี .......................... เดือน ............................... พ.ศ. .............................. 

หำกกำรลำดงักล่ำวเป็นกำรลำป่วย / กิจ ขอใหร้ะบุสำเหตุท่ีลำ .................................................... ขำ้พเจำ้ไดล้ำหยดุงำนคร้ังสุดทำ้ย 

เม่ือวนัท่ี......................เดือน................................ พ.ศ. ...................  จ ำนวน ........................ วนั ซ่ึงกำรลำดงักล่ำวเป็นกำรลำ ป่วย 

/ กิจ / พกัผอ่น / ............................................................................................ 

  ในกรณีท่ีกำรลำคร้ังน้ีเป็นกำร   ลำกิจ  /   พกัผอ่น    ในระหวำ่งหยดุงำนขำ้พเจำ้    ไดม้อบหมำยให ้ 

นำย /  นำง /  น.ส. .................................................................................................................... เป็นผูป้ฎิบติังำนแทนและหำกมีเหตุ 

จ ำเป็นท่ีจะติดต่อกบัขำ้พเจำ้ สำมำรถติดต่อได ้................................................................................................................................. 

......................................................................................................... โทรศพัท ์................................................................................. 

  จึงเรียนมำเพือ่โปรดพิจำรณำอนุมติั 
 

       ลงช่ือ ............................................................................ ผูล้ำ 

       ลงช่ือ ......................................................... ผูป้ฎิบติังำนแทน 

  อนุมติัใหล้ำหยดุได ้

 
   ลงช่ือ ................................................................................ ผูจ้ดักำรโครงกำร / ผูอ้นุมติั 

รวมกำรลำหยุดงำนในปี ..................................... (รวมทั้งคร้ังนี)้ 
 

ลำป่วย .......................................... วนั   ลำกิจ .......................................... วนั  ลำพกัผอ่น ..........................................วนั 

ลำบวช .......................................... วนั   ขำดงำน ..................................... วนั  อ่ืน ๆ  ..................................................วนั 



 

FR-HRP-RES-01  แกไ้ขคร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 31  กรกฎาคม  2555 

 
  

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ ำกดับริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ ำกดั  (มหำชน) (มหำชน)   
ใบลาออกใบลาออก  

 

 
 

 เขยีนที.่......................................... 
     วนัที.่....................เดอืน..................... พ.ศ. ..................... 

เรือ่ง ขอลาออก 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ   
 บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................พนกังานต าแหน่ง....................................... 
ของ บรษิทัโปรเจค แพลนนิ่ง จ ากดั มคีวามประสงคข์อลาออกจากการเป็นพนกังาน  ของบรษิทั ฯ  เน่ืองดว้ยเหตุผล
..............................................................................................................................................................................  
จงึขอสิน้สดุการท างานตัง้แต่ วนัที.่..............................เดอืน......................................พ.ศ........................................ 
 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
        ขอแสดงความนบัถอื 
 
         ……………………………..…………. 
        (...........................................................) 
                           พนกังาน 
การรบัรู ้/ ความเหน็ (ถา้ม)ี 
 
...............................................................................            .............................................................................. 
 
  ………………………..………….…   …………………………..…………. 
       (...........................................................)                   (...........................................................) 
                          ผูบ้งัคบับญัชา                  ผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคลและพฒันาบุคลากร 
 
............................................................................   ...............................................................................  
 
  ………………………..………….…   …………………………..…………. 
       (...........................................................)                   (...........................................................) 
       ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ                                ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
ความเหน็ผูม้อี านาจอนุมตั ิ

.....................................................................                                …………………………..………… 

.....................................................................                    (...........................................................) 
                                                                                          กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวรชันี  สนิบรสิทุธิ ์

    นายธชั  ธงภกัดิ ์

 

       นางวรภรณ์  ชาวนา 

   

  

 
   

 



ต ำแหนง่งำน หนว่ยงำน

  ประจ ำเดือน   

เข้ำ ออก รวม 1.0 เท่ำ 1.5 เท่ำ 3.0 เท่ำ 1.0 เท่ำ 1.5 เท่ำ 3.0 เท่ำ 1.0 เท่ำ 1.5 เท่ำ 3.0 เท่ำ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

หมำยเหตุ   :   โปรดส่งใบสรุปขออนุมัต ิOT ของพนักงำนทุกคน พร้อมส ำเนำใบ OT request  ของ ผรม.+ PM  จ ำนวน 1 ชุด  และส่งให้ฝ่ำยบุคคลฯ ภำยในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป

ช่ือ - นำมสกุล

ใบสรุปขออนุมัติ OT

ลงช่ือ                                                                    พนกังำน ลงช่ือ                                                                    PM

PM ตำมประกำศ HROD/13/M016

คำ่ทีพ่กั คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่เดนิทำง+คำ่โทรศพัท์

รวม

วันที่
ผรม. หรือ Ownerช่วงเวลำที่ปฏิบัติงำน

OT Request ของOT Request ของ เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ

รวมช่ัวโมง OT

บรษัิท โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน)
381/6  ซอยพระรำมเกำ้ 58 (ซอย 7 เสร ี7) ถนนพระรำมเกำ้
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทร. 02-718-2785-9  โทรสำร. 02-300-5545-6

FR-HRP-AVA-02(3)R1 จัดท ำเมือ่ : วันที ่16 สงิหำคม 2556



 
 
 

                                                       PPS GROUP 

 
         แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / ใบรับรองเงนิเดือน 

  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................... ต าแหน่ง ................................................ 

ประจ าหน่วยงาน...............................................................................................ได้เข้ามาท างานเป็นพนกังานของ บริษัทฯ  
เม่ือวนัท่ี................เดือน.....................พ.ศ................... มีความประสงค์ท่ีจะขอ หนงัสือรับรอง ใบรับรองเงินเดือน 
เพ่ือใช้ในการ........................................................................................................................................................................ 
 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
         ............................................................................. 
         (...........................................................................) 
          วนัท่ี.................................................................... 
 
 
 
 
 
         เหน็ควรอนุมัต ิ            อนุมัต ิ
 
 
......................................................................                   .......................................................................... 
(...................................................................)                         (นายพงศ์ธร  ธาราไชย) 
                   ผู้จดัการโครงการ                           รองกรรมการผู้จดัการ 
 
วนัท่ี..............................................................    วนัท่ี...................................................................... 
 



      Provident Fund Form: KA-FE_M101 

 

แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชีพและแต่งตัง้ผู้รับประโยชน์ วันที่    
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รหัสกองทุน 

เฉพาะส่วนนายจ้าง   เลขที่นายจ้าง  
 

               วนัท่ี............เดือน................................................พ.ศ. ....................... 
เรียน คณะกรรมการกองทนุ 
 ข้าพเจ้า (โปรดระบคุ าน าหน้า) …………….………..…………………นามสกลุ………..…………………………รหสัพนกังาน….......................  
 แผนก..............................................สาขา....................................................... 
 ขอแจ้งความประสงค์ดงันี ้

 ข้าพเจ้าประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพ .......................................................................... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ซึง่ต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “กองทนุ”) และข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหกัเงินเดือน / ค่าจ้างของข้าพเจ้าตามอตัราท่ีข้อบงัคบักองทนุก าหนด เพื่อน าส่งเข้ากองทนุภายใต้นโยบายการ
ลงทนุท่ีกองทนุก าหนด โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าการน าส่งเงินเข้ากองทนุครัง้แรกจะเร่ิมต้นตัง้แต่เดือนท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกองทนุหรือผู้ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน ให้เข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป และในกรณีท่ีข้าพเจ้ามีเงินและ/หรือทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพอ่ืน ข้าพเจ้า
ประสงค์ให้โอนเงินและ/หรือทรัพย์สินดงักลา่วเข้ามายงักองทนุ  

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดตา่งๆ ในข้อบงัคบัของกองทุนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆ ในข้อบงัคบักองทนุ  
ทัง้ที่มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจบุนัและท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในภายหน้าทกุประการ 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ผู้ รับประโยชน์ไว้  โดยเม่ือข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินตามจ านวนท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากกองทนุให้แก่บคุคลผู้
มีช่ือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ดงัต่อไปนี  ้ โดยให้มีผลใช้บงัคบักบัเงินท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพทกุกองทนุและทกุนโยบายการลงทนุท่ีข้าพเจ้าเป็น
สมาชิกภายใต้นายจ้างรายนีซ้ึ่งข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกอยู่แล้วในเวลานีแ้ละ/หรือท่ีข้าพเจ้าจะได้เข้าเป็นสมาชิกภายหลงัจากวนัท่ีท าหนั งสือฉบบันี ้ ทัง้นี ้เว้นแต่
ข้าพเจ้าจะมีหนงัสือก าหนดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้ รับประโยชน์และเง่ือนไขการจ่ายเงินดงักลา่วไว้เป็นอย่างอื่น  

ค าน าหน้า- ช่ือ-นามสกลุ ผู้ รับประโยชน์ ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ผู้ รับประโยชน์พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ 
สดัส่วน (เฉพาะกรณีระบุ
เง่ือนไขจ่ายตามสดัส่วน) 

 
1. …………………………………  

 
………………………………………...…….…..………………… 

 
...........% 

 
2. …………………………………  

 
………………………………………...…….…..………………… 

 
...........% 

 
3 ……………………………………  

 
………………………………………...…….…..………………… 

 
...........% 

รวม 100% 
 เงื่อนไขการจ่ายเงนิแก่ผู้รับประโยชน์ (ให้สมาชิกระบขุ้อใดข้อหนึง่ และในกรณีเลือก (   ) อ่ืนๆ ให้ระบเุง่ือนไขการจ่ายเงินด้วย) 

(   )  จ่ายตามสว่นเท่าๆ กนั  
(   )  จ่ายตามสดัส่วนท่ีระบไุว้ในตารางด้านบน 
(   )  จ่ายตามล าดบัก่อนหลงั 

 อนึ่ง ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบเุง่ือนไขการจ่ายเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ไว้ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ไม่ชดัเจนหรืออาจตีความได้หลายนยั ข้าพเจ้าประสงค์ให้
กองทนุจดัสรรให้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามสว่นเท่า ๆ กนั   
 ในกรณีท่ีผู้ รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนหรือถึงแก่กรรมพร้อมกบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์ให้น าส่วนของผู้ รับประโยชน์ท่ีถึงแก่กรรมนัน้จดัสรรให้แก่
ผู้ รับประโยชน์ท่ียงัมีชีวิตอยู่ตามเง่ือนไขการจ่ายเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 
 
 
 อนมุตัิให้เข้าเป็นสมาชิกกองทนุได้ 

……………………………….……………………………… 
(                                                                                     ) 

กรรมการกองทนุผู้ มีอ านาจลงนาม / ผู้ ได้รับมอบหมาย 
วนัท่ีอนมุติั ……/…..…/……… 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
……………………………….…………………… ลงช่ือผู้สมคัร 

(                                                                                     ) 
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แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ วันที่ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ                                                                     ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รหัสกองทุน 

      เฉพาะส่วนนายจ้าง                                                              เลขที่นายจ้าง  
 

 
 

                                    
 
 
                                                                                                                              วนัท่ี……… เดือน……………….พ.ศ.………. 

เรียน คณะกรรมการกองทนุ 
 

ข้าพเจ้า (โปรดระบคุ าน าหน้า) …….....……….…ช่ือ…….……...….……...........................………นามสกลุ ……..…………..……………………………… 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                                         รหสัพนกังาน.......................................... 
 

             รหัสสมาชิกกองทุน ............................ ......... ฝ่าย....... .......................................................................................... ...................แผนก
..................................................................................................................ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุเพ่ือน าส่งเงินเข้ากองทนุและ
โอนเงินเข้ากองทนุ (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุดงักลา่ว ตามรายละเอียดดงันี ้  
 

1. ข้าพเจ้าได้ท าแบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ
Member Risk Profile) และได้รับค าแนะน าการลงทนุจากบริษัทจดัการโดยผ่านคณะกรรมการกองทนุตามข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้
จัดเตรียมไว้ให้  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับค าแนะน าการลงทุนตามข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัว
ข้าพเจ้าเอง 
 

2. ข้าพเจ้าประสงค์จะน าสง่เงินเข้ากองทนุภายใต้นโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ ดงันี ้ 
         (โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ในชอ่ง  เพื่อเลือกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ) 

นโยบาย/แผนการลงทุน นโยบายการลงทุน สัดส่วนเงนิน าส่ง 

 แผนการลงทนุ 1   

 แผนการลงทนุ 2   

 แผนการลงทนุ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

             
  

การเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุของสมาชิก โดยไมท่ าแบบประเมินความเสี่ยงฯ จะท าให้สมาชิกกองทนุไมท่ราบถงึระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อนัอาจจะน าไปสูก่ารเลือกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีไมเ่หมาะสม 

ค าเตือน 

 

• กรณีท่ีเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีสมาชิกรับได้ ซึง่ใน
บางปีอาจท าให้ผลตอบแทนมีความผนัผวน จนท าให้มลูค่าเงินกองทนุท่ีสมาชิกได้รับไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั  

• กรณีท่ีเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงต ่ากว่าระดบัความเสี่ยงท่ีสมาชิกรับได้ อาจท า
ให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต ่าลง จนสง่ผลให้มลูค่าเงินกองทนุไมเ่พียงพอท่ีจะใช้จ่ายเม่ือยามเกษียณอาย ุ 
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3. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงูหรือต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ารับได้      
หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศ  ซึง่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เม่ือพิจารณา
ตามข้อมลูในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ได้รับทราบค าเตือนซึง่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และขอยืนยนัวา่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทนุตามนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ ตามท่ีข้าพเจ้าได้
ก าหนดไว้ข้างต้น 

 
        

(ลงช่ือ)       สมาชิก 
(                                                                              ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 
 

 
 
 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการกองทุนผู้มีอ านาจลงนาม 
  

 อนมุตัิการเลือกแผนการลงทนุ 
 ไมอ่นมุตัิ  การเลือกแผนการลงทนุ 

โปรดระบเุหตผุล
.......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 

 
....................................................................................... 

(  ..............................................................................  ) 
กรรมการ/ผู้ รับมอบอ านาจ ลงนามรับรอง 
วนัท่ี............./.................../.................. 
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DOING GREAT 
by BEING GOOD


