
Everyday App for
Your Work
Lead efficient teams. 
Anywhere, anytime.



ข้อมูลการทํางาน 
ไม่แสดงผลทันที

 กว่าจะรู้ปัญหาก็ช้าเกินไป

ซอฟต์แวร์ HR ใช้งานยุ่งยาก 

พนักงานเข้าถึงได้ยาก เสีย
เวลาทํางาน



 พนักงานขาดประสิทธิภาพ . 
เพราะขาดการส่ือสารใน
องค์กร และไม่เข้าใจ
เป้าหมายของทีมงาน

SMEs เสียเวลาในการนับ
ชั่วโมงทํางาน และบริหาร
จัดการพนักงาน



Introducing OneDee X



ผู้ช่วยส่วนตัว
HR Chatbot
AI Chatbot ผู้ช่วยตอบคําถามทุก
เรื่องในบริษัท ช่วยแนะนําพนักงาน ลง
เวลาทํางาน ขอเอกสารต่างๆ 

ช่วยลดเวลาทํางานให้กับ HR และ
เจ้าของกิจการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์กร.



OneDee Modules



Clocking Type

iBEACON

Wi-Fi

Easy to install and 
accurate indoor position

Suitable for regular 
office workers

GPS

QR CODE

Able to specify outdoor 
location in bulk.

Used in events such as 
booths or exhibition 



Clocking with

iBeacon
ลงเวลายืนยันตําแหน่งด้วยสัญญาณ 
Bluetoooth เน้นความแม่นยําในพ้ืนที่ภายใน
อาคาร ห้างสรรพสินค้า ที่มีหลายชั้น ยืนยัน
ตําแหน่งในรัศมีประมาณ 3-10 เมตร

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
ใช้แบตเตอรี่ AA อยู่ได้นานประมาณ 6-8 เดือน



Clocking with

Wi-Fi
ถ้าออฟฟศิมี Wi-Fi ให้พนักงานใช้อยู่แล้ว 
สามารถใช้งานร่วมกันได้ทันที ไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ิม

ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับพนักงานออฟฟศิ
ประจํา ยืนยันตําแหน่งในรัศมี 10-30 เมตร



Clocking with

GPS Location
เหมาะสําหรับพนักงานที่ทํางานกลางแจ้ง ที่
จําเป็นต้องลงเวลา ตอกบัตรนอกสถานที่บ่อยๆ 
เช่น พนักงานขาย Sale หรืออาคารที่ไม่ได้มี
ขนาดใหญ่มาก 

สามารถกําหนดจุดลงเวลาได้ครั้งละมากๆ แต่
ความแม่นยําค่อนข้างน้อย ไม่สามารถระบุชั้น
ภายในอาคารได้ ความเสถียรขึ้นอยู่กับรุ่น
โทรศัพท์ และสภาพอากาศ



Clocking with

QR Code
ประหยัดค่าใช้จ่าย พกพาสะดวก เหมาะให้หัวหน้า
งานพกพาไป เพ่ือให้พนักงานลงเวลาเมื่อพบ 

ใช้ในงานกิจกรรม Event ต่างๆ เช่นงานออกบูธ
แสดงสินค้า งานสัมมนาต่างๆ



Clocking with

3D Face Recognition 
เหมาะสําหรับโรงงาน หรือบริษัทที่พนักงานไม่
สะดวกพกพาโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลใบหน้าและข้อมูลการลงเวลาเข้า Cloud 
ของ OneDee ได้ทันที โดยใช้ Wi-Fi ไม่ต้อง
ติดตั้ง Server เพ่ิม

ระบบใช้เลนส์ 2 ชุดในการตรวจสอบใบหน้าแบบ 
3D และมีรุ่นวัดอุณหภูมิทันที

OneDee



แนบรูปถ่ายและข้อความ
Clock Details

หลังจากลงเวลาแล้ว พนักงานสามารถแนบรูป
ถ่ายและข้อความลงใน clocking data ได้ทันที 

ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถแยก
ประเภทการลงเวลาได้ง่าย ตัวอย่างเช่น 
พนักงานลงเวลา ณ จุดทํางาน หลังจากนั้นจึง
ถ่ายรูปที่ทํางาน พร้อมกรอกรายละเอียดการทํา
งานวันนั้นๆ ได้ทันที



Easier with
Chat Interface UI
สามารถพูดคุยด้วยภาษาธรรมชาติ 

(NLP) เข้าถึง User ได้ง่ายกว่า



Quick Menu
Easier command
มี Quick menu สําหรับคําสั่งที่ใช้

บ่อย เข้าถึงได้รวดเร็ว



1990 OneDee X
ยิ่งมีฟเีจอร์เพ่ิมมากขึ้นเท่าไหร่ เมนูการทํางานจะ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทําให้พนักงานไม่สามารถจดจําเม
นูการทํางานต่างๆ ได้หมด เสียเวลาพัฒนาระบบ

เมื่อต้องแก้ไขเมนูต่างๆ อยู่เสมอ

ใช้งานผ่าน Chatbot สามารถเรียกดูข้อมูลทันที และ
สั่งงานต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องจดจําตําแหน่งเมนู 

สามารถเพ่ิมคุณสมบัติต่างๆ ได้รวดเร็ว โดยไม่เสีย
เวลาเพ่ิมปุ่มเมนูใหม่

ใช้งานยาก

ข้อจํากัดเยอะ

เมนูไหนดี?

แก้ไขลําบาก

กดหลายครั้งข้อมูลไม่ครบ

ปุ่มมากมาย
หาแต่ละเมนูยาก

พิมพ์ถามได้เลย
แสดงข้อมูลใน

หน้าเดียว

หน้าตาที่คุ้นเคย

มีประวัติการใช้

เหมือน FB, Line

มี Quick 
menu



ส่งคําขอต่างๆ ผ่าน Mobile app

Approve employee 
request

พนักงานสามารถส่งคําขอต่างๆ เช่น ขอลา, ขอ
เบิกค่าเดินทางผ่าน Mobile app โดยการคุยกับ 
Chatbot “ขอฟอร์มลาป่วย” 

เมื่อกรอกเสร็จแล้ว Chatbot จะส่งคําขออนุมัติ
ไปหาหัวหน้าที่มีสิทธิอนุมัติ หัวหน้าสามารถกด
อนุมัติผ่านโทรศัทพ์มือถือได้ทันที



Chat กับทีมงานภายในองค์กร
Group chat

สามารถสร้างกลุ่มแชท พูดคุยงานภายในบริษัท
ได้ไม่จํากัด แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว

แนบไฟล์ รูปภาพ หรือแชร์ location ได้ทันที 
นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงาน Task ให้กับ
ทีมงานในกลุ่มได้อีกด้วย เพ่ือช่วยติดตามงาน



Team Collaboration
Task Tracking &

ช่วยให้พนักงานสื่อสารกับหัวหน้า
งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพด้วย 
group chat 

สามารถลงเวลาทํางาน และ 
check-in จากโทรศัพท์มือถือ แชร์
ข้อมูลรูปภาพและสถานที่ให้กับเพ่ือน
ร่วมงานได้

องค์กรสามารถส่งข้อมูลที่พนักงาน
จําเป็นต้องรู้ผ่านทาง chatbot ช่วย
เทรนพนักงาน และสอบถามข้อมูล
การทํางานได้อย่างรวดเร็ว



แชร์พิกัดสถานที่จาก GPS

Check In & Share 
Location

เปิดให้ทีมงานสามารถ Check-in จากนอกสถาน
ที่ ในกรณีออกไปทํางานข้างนอก หรือ Work 
from home ได้ในกรณีมีเหตุจําเป็น พร้อมทั้ง
แนบรูปถ่าย หรือ comment ได้



คําขอต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในกล่องข้อความ ซึ่ง
แยกเป็นเป็นหมวดหมู่ และมีส่วนแสดงความ
เคลื่อนไหวของทีม Team logs ว่ามีใคร login 
หรือ log out บ้าง

Inbox, My Request, 
Team Logs
กล่องข้อความ เก็บเอกสารต่างๆ



and assigns to your employee
Create Task

ปรับปรุงการทํางานร่วมกันของทีมของคุณ ด้วย
ระบบมอบหมายงาน Task ผ่าน Group chat 
ระบุรายละเอียดงานที่ต้องทํา วันที่นัดหมาย รูป
ถ่าย และสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว

ทีมของคุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและคําติ
ชมเพ่ือทํางานร่วมกันและทําสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว



On app.onedee.ai
Real-Time Report

มี Report หลากหลายรูปแบบ Timeline, 

Discover, Timesheet Report, Task 

Report, Form Report



Timeline Report

สามารถดูประวัติการบันทึกเวลาของ
พนักงานในแต่ละวันได้ 

โดยเรียงตามช่วงเวลา สามารถเรียก
ดูผ่าน chatbot ได้ทันที

Real-Time Report



Discover Report

สามารถตรวจสอบตําแหน่งที่
พนักงานลงเวลาได้ 

ไม่ว่าจะลงเวลาแบบไหน เราสามารถ
ตรวจสอบสถานที่การลงเวลาได้ 
โดยค้นหาจากรายชื่อ หรือช่วงเวลา
ทั้งหมด

Real-Time Report



เลือกปรับแต่งรูปแบบรายงานได้ไม่
จํากัด สามารถเลือกข้อมูลและจัด
เรียงได้อย่างง่ายดาย 

สามารถ Export นําไปคํานวน
เงินเดือนได้ในอนาคต

Timesheet 
Report

Real-Time Report



Task Report

กําหนด Assign Job ให้แก่พนักงาน
ใน Group Chat 

ติดตามการทํางานของพนักงาน และ 
Export เพ่ือบริหารจัดการโครงการ
ต่างๆ ได้

Real-Time Report



Form Report

ออกรายงานการกรอกแบบฟอร์ม ขอ
อนุญาตต่างๆของพนักงานได้

สามารถสร้างรูปแบบของฟอร์มเอกสารได้
ไม่จํากัด เช่น เอกสารเบิกจ่าย, เอกสาร
รายงานยอดขาย 

แล้ว Export เพ่ือนําไปประมวลผลใน BI 
ได้

Real-Time Report



Custom Form
สร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ

เช่น ฟอร์มขอเบิกค่าเดินทาง หรือรายงาน

ยอดขาย และอื่นๆ 



Form Elements

เลือกรูปแบบ Fields ที่ต้องการสร้าง
ลงในแบบฟอร์มได้ตามต้องการ 

สามารถกําหนดได้ว่าต้องกรอกทั้งหมด 
หรือกรอกบางส่วนก็ได้

Custom Form



Team Organization
สร้างกลุ่ม ทีมงานได้ไม่จํากัด เช่น แผนก, สาขา, 
ฝ่าย หรือกลุ่มงาน

กําหนดลําดับชั้นการอนุมัติในแต่ละชั้นได้อิสระ

Multi-Level



Working Hour

กําหนดชั่วโมงทํางานของแต่ละทีมได้
อิสระ เลือกวันหยุด และจํานวนนาทีที่
พักเบรคได้

Team



Leave Quota

สร้างโควต้าวันลา แยกตามทีมงาน
เลือกประเภทวันลา และ pro-rate 

กําหนดได้ทั้งแบบ Fixed และแบบ
ขยายโควต้าตามอายุการทํางานได้

Team



Holidays

กําหนดปฏิทินวันหยุดแยกตามทีม
งาน สามารถเพ่ิมวันหยุดในบริษัทได้
ทันที

Team



Any Request
สามารถสร้างระดับการอนุมัติ ระบุผู้อนุมัติ สร้างทีมงาน
ได้ไม่จํากัดแผนกและกําหนดสิทธิแยกกันได้อย่างอิสระ 
App จัดการพนักงาน

แยกแผนกหรือสาขาการอนุมัติคําร้องต่างๆ เช่น ขอลา, 
ขอเบิก, ขอทํางานล่วงเวลา OT 

Multi-Level Approval for



Shift Management

บริหารจัดการกะทํางาน และชั่วโมงทํางาน

ได้อย่างยืดหยุ่น สามารถจัดรูปแบบกะทํา

งานได้ทั้งอาทิตย์ และนําพนักงานเข้าทํา

งานในแต่ละอาทิตย์ได้อย่างรวดเร็ว 



Assign employees 
to their shift

ในกระดานกะ สามารถสร้างช่วงเวลากะทํา
งานในแต่ละ สัปดาห์ 

นําพนักงานเข้าในแต่ละกะ แล้วกําหนด
อัตราการจ่ายเงินแยกได้อิสระ

สามารถคัดลอกกะจากสัปดาห์อื่นมาใช้งาน
ได้ทันที

Shift Management



Monthly Shift

ตารางกะแบบกลุ่ม รายเดือน เหมาะกับ
โรงงานที่ต้องจัดกะพนักงานเป็น
จํานวนมาก

โดยสร้างกลุ่มงานขึ้นมา แล้วเอาช่วง
เวลาไปใส่ในกลุ่มงานในแต่ละวัน

*custom feature

Shift Management



Notify employees 
when you publish

แจ้งวัน-เวลาการทํางานในกะทํางานให้
ทันที เมื่อหัวหน้าจัดการกะทํางานเสร็จแล้ว
ผ่าน Chatbot 

พนักงานสามารถสอบถามกะทํางานของ
ตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา

Shift Management



Announcement
สร้างประกาศภายในองค์กร โดยระบุแผนก พนักงาน 
แล้ววันที่ ที่ต้องการส่งได้ 

หรือใช้เป็นคลังข้อมูลในการเทรนนิ่งพนักงาน พนักงาน
สามารถค้นหาข้อมูลประกาศ หรือข้อมูลที่จําเป็นในการทํา
งานได้ เช่น คู่มือพนักงาน การเทรนนิ่งสินค้าที่ต้องขาย



Set Recipients and 
Send Time

สามารถกําหนดกลุ่มผู้รับได้ทั้งแบบเป็น
กลุ่มงาน หรือระบุเฉพาะเจาะจงเป็นคนก็ได้

กําหนดเวลาส่งล่วงหน้าได้ นอกจากนี้
พนักงานยังสามารถค้นหาประกาศผ่าน
ทาง Chatbot ได้ทันที

Announcement



Broadcast your 
information with 
real-time preview

แนบรูปภาพ และข้อความลงใน
ประกาศ 

สามารถแสดงผล preview ได้ทันที

Announcement



Notify employees 
when you publish

ข้อความประกาศจะถูกส่งผ่านไปยัง 
chatbot พนักงานสามารถกดดูราย
ละเอียดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

หรือค้นหาประกาศจาก chatbot ได้ใน
กรณีที่ต้องการรู้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลัง

Announcement



Payroll
คํานวน ขาด ลา มาสาย และค่า
ล่วงเวลา ประมวลผลออกเป็น
เงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน 
กําหนดเงินได้-เงินหัก ภาษี และ
ประกันสังคม



Create your own 
payroll items

สร้างประเภทเงินได้ เงินหัก และ 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ได้ไม่จํากัด 

สามารถกําหนดว่าต้องเอาไปคํานวน 
ภาษี หรือประกันสังคมหรือไม่

Payroll



Apply to any 
position you want

กําหนดฐานเงินเดือน เงินได้ เงินหัก 
สวัสดิการ แยกตามตําแหน่ง 

พนักงานสามารถมีสวัสดิการแตก
ต่างกันได้อิสระ

Payroll



Make you own 
payroll template

สร้างกระดานเงินเดือนแยกตามกลุ่มงาน
ได้ เช่นกระดานเงินเดือน part-time, 
กระดานเงินเดือนพนักงานประจํา

กําหนดผู้ทําเงินเดือนแยกกระดานได้

Payroll



Make your pay 
easier with auto 
calculated payroll

สามารถดึงข้อมูล ขาด ลา มาสาย เพ่ือนํา
มาคํานวนเงินเดือนอัตโนมัติ 

หรือคลิกดูรายละเอียดเพ่ือกําหนดจํานวน
เงินได้ เงินหักของแต่ละคนได้ทันที

Payroll



Summary Payroll

รายงานสรุปยอดเงินเดือนในแต่ละ
รอบ รวมถึงสรุปยอดรวม คํานวน
ภาษี

และส่งออกไฟล์ไปยังธนาคาร และ
ประกันสังคมได้

Payroll



Auto-Generated
Employee Pay Slip

ออกสลิปเงินเดือน แสดงราย
ละเอียดต่างที่จําเป็น 

พนักงานสามารถเรียกดู e-slip ได้
ผ่านทาง Chatbot

Payroll



Our Customer
+5,000 Companies



Pricing Model

50฿

Employee 
per month

Licence 
Subscription

10,000฿

Man / day

Configuration
One-time payment

15฿

Employee 
per month

Add-on
Subscription



OneDee Video Tutorial

Manual DocumentMore

Info

https://www.youtube.com/channel/UC-jXR9gnoLUybv_p02zgEcw
https://support.onedee.ai/th/


THANK YOU

➥ 061-464-5995 (Gad) Sale Specialist
➥ 096-876-9603 (New) Sale Specialist
➥ 095-681-6651  (Guitar) Support
➥ 064-627-5768 (Earth) Support

https://www.onedee.ai

