
WELADEE
เวลาดี ทางเลือกใหมของระบบบันทึกเวลาทํางาน
สําหรับองคกรที่ทันสมัย



          เวลาดี คืออะไร?
Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทํางานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได
จากโทรศัพท ซึ่งใชไดทั้งระบบ Android และ iPhone หรือโดยใช RFID key tag บันทึกเวลาผาน
อุปกรณบันทึกเวลา (gate station) และยังสามารถบันทึกเวลาการทํางานที่สํานักงานสาขา 

ผูบริหารสามารถตรวจสอบเวลาการเขา/ออกงานของพนักงาน ชั่วโมงการทํางานไดทันทีผานโทรศัพท 
สามารถดูรายงาน สถิติการทํางานไดทุกที่ ทุกเวลา ชวยใหการบริหารจัดการระบบเวลาการทํางานใน
องคกรเปนเรื่องงาย และพนักงานเองก็สามารถตรวจสอบชั่วโมงการทํางานผานโทรศัพทของตนเองได
เชนกัน

                ผูบริหารจะไดรับขอความแจงเตือน
                ทันทีที่โทรศัพทและที่หนาจอ     
                คอมพิวเตอร เมื่อพนักงานทําการ  
                บันทึกเวลาเขาออก และสามารถดูภาพ
รวมการทํางานของพนักงานไดจากกระดาน
จัดการออนไลน



บันทึกเวลาเขา-ออก

พนักงานสามารถบันทึกเวลา
เขาออกการทํางานไดจาก
โทรศัพท หรือ RFID key tag 
บันทึกเวลาผานอุปกรณ
สําหรับการเขา-ออก 

          เวลาดี ทําอะไรไดบาง

บันทึกเวลาเขา-ออก
ที่สาขาตางๆ

พนักงานสามารถบันทึกเวลา
เขา/ออกงานไดที่สํานักงาน
สาขา หรือพื้นที่ทํางานนอก
สถานที่

ขอมูลแบบเรียลไทม

ผูจัดการหรือหัวหนาทีมสามารถ
ดูแลเวลาเขาออกงานของ
พนักงานหรือลูกทีมแบบ
เรียลไทม

กระดานจัดการ

ดูภาพรวมของเวลาการทํางาน
ของพนักงานจากกระดาน
จัดการออนไลน และบริหาร
จัดการขอมูลตางๆ ใน เวลาดี



รายงานอัตโนมัติ

รายงานเวลาการทํางานจะถูก
สรางขึ้นโดยอัตโนมัติในรูป
แบบ pdf, xlsx หรือ csv 

          เวลาดี ทําอะไรไดบาง

บันทึกเขาออกงาน
แบบถายภาพ

กําหนดพนักงานใหถาย
เซลฟตอนบันทึกเวลาเขา
ออก เพื่อยืนยันการอยูใน
สถานที่จริง

ปกหมุดสถานที่

สําหรับพนักงานที่ทํางานนอก
สถานที่ สามารถคลิกที่เวลา 
เพื่อบันทึกขอมูลสถานที่และ
เวลา เพื่อรายงานมายังสํานัก
งาน

บันทึกภาพขณะ
บันทึกเวลา

ติดตั้งเวบแคมที่ชุดอุปกรณเพื่อ
บันทึกภาพพนักงานขณะบันทึก
เวลาเขาออกงานที่จุดบันทึก
เวลาดวยชุดอุปกรณ



          เวลาดี ทําอะไรไดบาง

ขอลางาน

พนักงานสามารถขอลางาน
ผานทางโทรศัพทมือถือ คําขอ
ลางานจะสงไปยังผูจัดการและ
ฝายบุคคล

ขอทํางานลวงเวลา

พนักงานสามารถขอทํางาน
ลวงเวลาผานทางโทรศัพทมือ
ถือ คําขอจะสงไปยังผูจัดการ
และฝายบุคคล

ขอเบิกคาใชจาย

พนักงานสามารถขอเบิกคาใช
จายผานทางโทรศัพทมือถือ 
คําขอจะสงไปยังผูจัดการและ
ฝายบุคคล

อนุมัติ/ยกเลิกคําขอ

ผูจัดการหรือผูมีอํานาจ
สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธ
คําขอของพนักงานผานทางโท
รศัพทมือถือ



          เวลาดี ทําอะไรไดบาง

โฆษณารับสมัครงาน

สรางโฆษณารับสมัครงาน และ
ลงประกาศรับสมัครงานผานเว็บ
ไซตรับสมัคงานของเวลาดี

ประกาศ

ประกาศขาวสารของบริษัทไป
ยังพนักงานผานแอปพลิเคชั่น
เวลาดีบนโทรศัพทมือถือ

บันทึกการทํางาน

บันทึกการทํางานหรือ 
Timesheet พนักงานสามารถ
บันทึกรายงานการทํางานที่ได
รับมอบหมายผานทางโทรศัพท
มือถือ

จัดการตารางกะ

วางแผนและกําหนดตารางงาน
กะใหพนักงานที่ทํางานเปนกะ



ฟงกชั่นการบันทึกเวลาเขา/ออกของเวลาดี ตองประกอบไปดวยอยางนอย 1 ชุดของ Bluetooth Beacon หรือ Gate Station    ซึ่งเปน
อุปกรณที่ใชสําหรับบันทึกเวลาเขา/ออก สามารถใชไดกับทั้ง RFID key tag และโทรศัพท

Bluetooth Beacon

ชุดอุปกรณนี้เหมาะสําหรับบริษัทที่พนักงานทุกคน
มีโทรศัพทที่มีแอพพลิเคชั่น เวลาดี

Gate Station

ชุดอุปกรณนี้สามารถใชไดกับโทรศัพท ที่มีแอพพลิเคชั่นเวลา
ด ีและ RFID key tag

          เวลาดี ทํางานอยางไร

*** Gate Station สามารถแสดงขอมูลการบันทึกเวลาเขาออกผานทางหนาจอ เพื่อแสดงทั้งภาพและเสียง 
     หรือเชื่อมตอกับลําโพงถาตองการแสดงขอมูลเสียงเพียงอยางเดียว ***



นอกเหนือจากการบันทึกเวลาผานชุดอุปกรณ สามารถสรางคิวอารโคดสําหรับทางเขา-ออก สั่งพิมพแลวนํามาติดที่ทางเขา-ออก เพื่อให
พนักงานสแกนเพื่อบันทึกเวลาเขา-ออกงาน

คิวอาร โคด

คิวอารโคดเหมาะสําหรับบริษัทที่พนักงานทุกคน
มีโทรศัพทที่มีแอพพลิเคชั่น เวลาดี

          เวลาดี ทํางานอยางไร

ขอควรระวัง : คิวอารโคด ควรมี       
การเปลี่ยนบอยๆ เพราะพนักงาน
สามารถบันทึกคิวอารโคด แลวนําไป
สแกนนอกสถานที่ที่อยูในระยะของ
สํานักงานได 



          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท



หนาหลัก

พนักงานติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
เวลาดี บนโทรศัพท เพื่อ
บันทึกเวลาเขา/ออก

                 การบันทึกเวลาเขา/ออก สามารถ
บันทึกไดเมื่อพนักงานมาถึงสํานักงานที่มีจุด
บันทึกเวลาแลวเทานั้น

ดังนั้นพนักงานจะไมสามารถบันทึกเวลาเขา/
ออกไดเมื่ออยูนอกบริษัท 

          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท

พนักงานในทีม

สําหรับผูบริหาร เจาหนาที่
ฝายบุคคล หรือหัวหนาทีม 
สามารถตรวจสอบเวลาเขา/
ออกการทํางาน การมาสาย 
สถิติตางๆ ของพนักงานที่อยู
ใตบังคับบัญชาได

คุณสามารถเห็นสถานะวา
ใครอยูใน(จุดเขียว) หรือ
นอก(จุดแดง) ออฟฟศ อีก
ทั้งยังสามารถทราบไดวา
พนักงานบันทึกเวลาเขางาน
ที่ทางเขาออกใด



บันทึกเวลาทํางาน

แสดงจํานวนชั่วโมงที่ใชทํา
งานไปแลว ณ วันที่ปจจุบัน
และจํานวนชั่วโมงที่ใชทํา
งานไปแลวใน 1 สัปดาห

และยังสามารถดูรายการ
เวลาเขา/ออกยอนหลังของ
เดือนปจจุบันได

          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท
ชั่วโมงทํางาน 
หรือตารางงานกะ

ขอมูลเวลาทํางานในแตละ
วันของบริษัทที่ทางบริษัท
กําหนด

หรือแสดงกะงานสําหรับ
พนักงานที่ทํางานเปนกะ



          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท

ขอลางาน

พนักงานสามารถขอลางาน และแจงการลาปวย
ไปยังฝายบุคคล และผูจัดการของตนเองผาน
ทางโทรศัพทมือถือ



          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท

คําขอลางาน

ผูจัดการหรือหัวหนาทีมสามารถอนุมัติหรือไม
อนุมัติคําขอลางานของพนักงานในทีมผาน
ทางโทรศัพทมือถือไดเฉกเชนเดียวกัน



          เวลาดี แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท

ตารางงานกะ

วางแผนและกําหนดตารางกะงานรายสัปดาหสําหรับพนักงาน ตารางกะงานจะแจงใหพนักงานทราบผานทาง
อีเมล หรือพนักงานสามารถดูกะงานประจําสัปดาหของตนเองไดบนโทรศัพทมือถือ



เวลาดี Portal

ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือผูบริหาร
สามารถจัดการขอมูลพนักงาน กําหนดเวลา
เปด/ปดอุปกรณบันทึกเวลา รวมถึงการตั้งคา
แสดงผลตางๆ ไดทาง Portal 

นอกจากนี้ สามารถดูภาพรวมการทํางานของ
พนักงานไดจากกระดานจัดการออนไลน  
(dash board) สามารถดูบันทึกเวลาเขา/ออก
ของพนักงาน และเรียกดูรายงานตางๆ ได 

           การจัดการ เวลาดี 



รายงานของ เวลาดี รายละเอียดขอมูลพนักงาน แผนก ทีม ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ สามารถเลือกแสดงรายงานได ทั้ง excel หรือ pdf หรือ จัดสงทางอีเมล

           รายงานของ เวลาดี 



เราตระหนักดีวาการตรงตอเวลาในการทําธุรกิจ คือ
กุญแจแหงความสําเร็จ การเขาทํางานสายของ
พนักงานเปนการสรางความเสียหายใหกับทางบริษัท 
อยาใหการไมตรงตอเวลาทําใหธุรกิจของคุณเสียหาย 

เราไดจัดทําแบบจําลองมูลคาความเสียหายเพื่อจะ
แสดงใหเห็นวา การเขาทํางานสายแมเพียง 1 นาที 
หรือมากกวา และการออกจากงานกอนเวลา จะคิดเปน
จํานวนเงินกี่บาท แลวคุณจะตองประหลาดใจวา 
ภายในระยะเวลา 1 ป คุณสูญเสียเงินที่เกิดจากการมา
ทํางานสายของพนักงานเปนจํานวนเทาไหร

          เวลาดี สงเสริมธุรกิจของคุณอยางไร?



เราจะลองคํานวณมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการเขาทํางานสาย 
หรือการออกจากงานกอนเวลาของพนักงาน เพื่อแสดงใหเห็นวา
คุณสูญเสียเงินเปนจํานวนเทาไหรในแตละป เพียงเพราะพนักงาน
เขาทํางานสาย 5 นาที     

*** (โดยคํานวณจากพนักงาน 20 คน และเงินเดือนเฉลี่ย 20,000 
บาท)***

จากการคํานวณ จะเห็นวาการที่พนักงานเขาทํางานสาย เพียง 5 
นาที สงผลใหบริษัทสูญเสียเงินเกือบ 50,000 บาท ตอป

ภายใน 1 เดือน คุณก็จะไดรับทุนคืนจากการติดตั้ง เวลาดี  เพียง
คุณใช เวลาดี ในการบันทึกเวลาเขา-ออก สําหรับพนักงาน

           แบบจําลอง เวลาดี 



● ติดตั้งงายดวยตัวคุณเอง และใชงานไดทันที

● สะดวกตอพนักงานในการบันทึกเวลาทํางาน เพราะสามารถ บันทึกเวลา

ไดโดยโทรศัพท และ RFID key tag

● สามารถบันทึกเวลาเขางานไดที่สํานักงานสาขา

● แสดงขอมูลการบันทึกเวลาทํางานของพนักงานแบบเรียลไทม
● ผูบริหารสามารถดูภาพรวมการทํางานของพนักงานไดจากกระดานจัดการออ

นไลน (dash board) ตรวจสอบบันทึกเวลา เขา/ออกของพนักงาน และเรียก

ดูรายงานตางๆ ได

● ผูบริหารจะไดรับขอความแจงเตือนทันทีที่โทรศัพท และที่หนาจอคอมพิวเตอร 

เมื่อพนักงานทําการบันทึกเวลาเขา/ออก

● ลดความผิดพลาดในการบันทึกเวลา ไมตองเสียเวลาบันทึกเวลาบน Excel 

หรือระบบอื่น

● พนักงานสามารถตรวจสอบชั่วโมงการทํางานของตนเองไดจากโทรศัพท

● ชวยใหการบริหารระบบเวลาการทํางานในองคกรเปนเรื่องงาย

● ราคาไมแพง
ดูราคาไดที่ https://bit.ly/2FMqfIZ 

           ทําไมตองเลือกใช เวลาดี 

https://bit.ly/2FMqfIZ


           ราคาชุดอุปกรณและอุปกรณเสริม

ชุดอุปกรณ อุปกรณเสริม

*ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม



เพียง 2 ขั้นตอนงาย ๆ โดยกรอกขอมูลบริษัทและขอมูลผูใช เพื่อ
เริ่มตนใชงาน เวลาดี ที่ www.weladee.com 

           ทดลองใชงาน เวลาดี ฟรี 3 เดือน



แอพพลิเคชั่น เวลาดี สามารถใชไดบนโทรศัพททั้ง 
Smartphone และ iPhone
         
         สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น เวลาดี ไดที่

           ดาวนโหลด เวลาดี



ฟรอนทแวรฯ จัดใหมีการแนะนําแอพพลิเคชั่น เวลาดี ฟรีสัปดาห
ละครั้งที่สํานักงานของเรา ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเขารวมชม การ
แนะนําไดที่ เว็บไซต www.weladee.com

โดยมีหัวขอในการนําเสนอ ดังนี้ :
● เวลาดี คืออะไรและทําอะไรไดบาง
● เวลาดี ชวยสงเสริมธุรกิจคุณไดอยางไร
● วิธีการติดตั้งและใชงาน เวลาดี
● ถาม - ตอบ

โดยถาคุณชอบ เวลาดี คุณจะไดรับทันทีหลังจากจบการแนะนํา 
และคุณสทดลองใชงานฟรี 3 เดือน

            แนะนํา เวลาดี โดยฟรอนทแวรฯ



WE-LA-DEE

                         ขอมูลเพิ่มเติมที่ 
www.weladee.com


