
แอปพลเิคชัน รวมช่าง

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน



วธีิใชส้ าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการเรียกใชบ้ริการช่าง



การสมคัรสมาชิกเพ่ือใชง้าน

1. แตะท่ีสมคัรใชง้าน
2. กรอกช่ือนามสกุล
3. กรอกเบอร์โทรศพัทท่ี์
ติดต่อได้

4. ตั้งรหสัผา่นความยาว 
ไม่นอ้ยกว่า 8 ตวัอกัษร

5. ยนืยนัรหสัผา่นขอ้ 4 อีกคร้ัง
6. แตะท่ีสมคัรสมาชิก



การเขา้ระบบ

1. พิมพห์มายเลขโทรศพัทใ์น
ช่องเบอร์โทรศพัท์
2. พิมพร์หสัผา่นท่ีตั้งไวต้อน
สมคัรในช่องรหสัผา่น
3. แตะเขา้สู่ระบบ

ถา้เป็นช่างตอ้ง
แตะตรงน้ี เพ่ือ
เขา้ระบบ

หากเขา้ส าเร็จจะพบหนา้จอระบบ



หนา้จอของระบบ

ส่วนท่ี 1 : เลือกประเภทช่าง
ส่วนท่ี 2 : แสดงคิวงานท่ี

นดัไวก้บัช่าง
ส่วนท่ี 3 : เมนูส าหรับผูใ้ช้



การคน้หาและเลือกช่างบริการ

1. แตะเลือกประเภท
2. เลือกช่างท่ีตอ้งการโดยเลือกจาก
- ช่างแนะน า (คะแนนสูง)
- ใกลบ้า้นท่าน
- ระบุช่ือ หรือ อ  าเภอ หรือ จงัหวดั

3. แตะดูขอ้มูลช่างไดแ้ก่
- วนัเวลาท่ีพร้อมบริการ
- ความเห็นจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ
- พิกดัท่ีอยูช่่าง

เลือกช่างครับ



การคน้หาและเลือกช่างบริการ

4. หากตดัสินใจเลือก
ช่างคนน้ี แตะท่ีนดั
วนัใชบ้ริการ

5. หากตอ้งการเลือก
ช่างคนใหม่ แตะท่ี <



การคน้หาและเลือกช่างบริการ

6. แตะเพ่ือปัดหมุดพิกดัสถานท่ีท่ี
จะใหช่้างไปบริการ
7.กรอกอธิบายสถานท่ีเพ่ิมเติม
เพ่ือใหช่้างเขา้ใจยิง่ข้ึน
8. แตะเลือกวนัท่ีท่านพร้อมจะให้
ช่างมาบริการ
9. แตะเลือกเวลาท่ีพร้อมใหช่้าง
มาบริการ
10. หาวนัเวลาท่ีเลือก ช่างมีงานท่ี
นดัไวแ้ลว้ จะข้ึนขอ้ความเตือน



การคน้หาและเลือกช่างบริการ

11. แตะท่ีนดัวนัใชบ้ริการ 
เพื่อจองคิวนดัหมายผา่น
ระบบ
12. แสดงขอ้ความเตือนว่านดั
หมายเรียบร้อยแลว้
13. จะปรากฏคิวงานท่ีนดั
หมายในส่วนท่ี 2 ของหนา้จอ
ระบบ โดยสถานะคือ 
รอยนืยนัการรับงานจากช่าง



การคน้หาและเลือกช่างบริการ

14. หากช่างยนืยนัว่าจะรับ
งานท่ีนดั จะมีขอ้ความแจง้
เตือนใหท้ราบ
15. เม่ือเขา้ไปในระบบจะเห็น
สถานะเปล่ียนเป็น ยนืยนัการ
ใหบ้ริการ 

จบการค้นหาและ
เลือกช่างบริการครับ



หลงัจากใชบ้ริการช่างเสร็จเรียบร้อยแลว้

ช่วยกนัประเมินให้
คะแนนการท างานของ
ช่างเพ่ือปรับปรุงการ
ท างานด้วยนะครับ

1.แตะท่ีบญัชีผูใ้ช้
2.แตะท่ีงานบริการท่ียงัไม่ได ้รีวิว
3. สามารถเล่ือนข้ึนเพ่ือดู
งานบริการอ่ืนได้



หลงัจากใชบ้ริการช่างเสร็จเรียบร้อยแลว้

4. เล่ือนแถบดาว เพื่อใหค้ะแนน
5. กรอกค าแนะน าติชม เพ่ิมเติม
6. แตะท่ีเสร็จส้ิน
7. ปรากฏขอ้ความแสดงใหท้ราบ
ว่าไดป้ระเมินคะแนนใหช่้างแลว้

8. งานบริการจะมีคะแนน
การประเมินช่างปรากฏ



การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั

1.แตะท่ีบญัชีผูใ้ช้
2.แตะท่ีแกไ้ขขอ้มูล



การแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั

3. แตะหากตอ้งการเปล่ียน
รูปโปรไฟล์
4. แตะหากตอ้งการแกไ้ข
เบอร์โทรศพัท์
5.แตะหากตอ้งการเปล่ียน
รหสัผา่น
6. แตะเพ่ือบนัทึกขอ้มูล



แนะน าติชมแอปพลิเคชนั

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต้องการค าแนะน าติชม
จากท่านเพ่ือปรับปรุง
แอปพลเิคชันครับ

1. แตะท่ีแนะน าติชม
2. บนัทึกขอ้ความแนะน าติชม
3. แตะท่ีส่ง



วธีิใชส้ าหรับช่างท่ีใหบ้ริการ



การเขา้ระบบ

1.แตะท่ีเขา้สู่ระบบส าหรับช่าง
2.ใส่เลขประจ าตวัประชาชนใน
ช่องช่ือผูใ้ช ้
3.ใส่เบอร์โทรศพัทใ์นช่อง
รหสัผา่น
4. แตะเขา้สู่ระบบ
5. กรณีท่ีตอ้งการสมคัรเป็นช่าง
ในแอป แตะท่ีลิงคอ่์าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมใหเ้ขา้ใจก่อน

ช่างตอ้งเขา้
ระบบตรงน้ี



หนา้จอระบบ

ส่วนท่ี 1 : แสดงขอ้มูลช่าง
ส่วนท่ี 2 : แสดงคิวงาน
ส่วนท่ี 3 : เมนูส าหรับช่าง



หลงัจากเขา้ระบบคร้ังแรก ช่างตอ้งด าเนินการดงัน้ี

1.แตะท่ีบญัชีผูใ้ช้
2.แตะท่ีขอ้มูลส่วนตวั

ใส่ขอ้มูลไม่ครบ 
จะใหบ้ริการไม่ได้

นะครับ



หลงัจากเขา้ระบบคร้ังแรก ช่างตอ้งด าเนินการดงัน้ี

3. แตะเพ่ือแกไ้ขรูปภาพ โดยรูป
จะตอ้ง
- เป็นรูปตนเองเท่านั้น
- หา้มสวมหมวก หรือ แว่นด า
- เห็นใบหนา้ชดัเจน
- ไม่ใช่เป็นป้ายร้านคา้ตนเอง
- ไม่เป็นรูปคู่หรือรูปหมู่

4. เพ่ิมรายละเอียดงานท่ีบริการ



หลงัจากเขา้ระบบคร้ังแรก ช่างตอ้งด าเนินการดงัน้ี

5. แตะเพ่ือแกไ้ขพิกดัท่ีอยู่
โดยปักหมุดใหต้รงกบัท่ีอยู่
ปัจจุบนั

6. แตะเพ่ือตั้งค่าวนัเวลาท่ี
พร้อมใหบ้ริการ

7. แตะ + เพื่อก  าหนดวนัเวลาบริการ
8. แตะก าหนดวนั (จนัทร์-อาทิตย)์
9. แตะก าหนดเวลาเร่ิมงาน
10.แตะก าหนดเวลาส้ินสุดงาน
11. แตะยนืยนั
หากตอ้งการเพ่ิมวนั ใหท้ าขอ้ 7 อีกคร้ัง
จนครบตามตอ้งการ
12. แตะ < เพื่อกลบัไปหนา้แกไ้ข
13. แตะบนัทึกเพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข



หากมีผูเ้รียกใชบ้ริการ ช่างจะทราบไดอ้ย่างไร

1. มีขอ้ความแจง้เตือนบนจอโทรศพัท์
2. แตะท่ีงานใหม่ 
3. แตะช่ือผูใ้ชบ้ริการท่ีแจง้นดัหมายมา   
เพื่อดูรายละเอียด



หากมีผูเ้รียกใชบ้ริการ ช่างจะทราบไดอ้ย่างไร

4. แสดงพิกดัสถานท่ีท่ีจะใหไ้ปบริการ
5. รายละเอียดสถานท่ีเพ่ิมเติม
6. เบอร์โทรศพัทผ์ูใ้ชบ้ริการ
7. วนัเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการนดัหมาย
8. รายละเอียดงานท่ีแจง้
9. แตะเพ่ือ รับงานน้ี



หากมีผูเ้รียกใชบ้ริการ ช่างจะทราบไดอ้ย่างไร

10. ระบุเวลาเร่ิมงาน
11. ระบุเวลาส้ินสุดงาน
***เพื่อผูใ้ชบ้ริการจะไดท้ราบและ

เตรียมพร้อมรับบริการ***
12. แตะท่ียนืยนั
13. สามารถแตะเพ่ือไม่รับงานน้ี
14. แต่ตอ้งระบุเหตุผลท่ีไม่รับงาน
15. แตะเพื่อยนืยนัว่า ไม่รับงาน



หากมีผูเ้รียกใชบ้ริการ ช่างจะทราบไดอ้ย่างไร

16. แสดงขอ้ความว่า รับงานน้ีแลว้
17. งานท่ีรับจะปรากฏท่ีหนา้จอ 

งานของฉนั
18. ฝ่ังผูใ้ชบ้ริการ จะปรากฏขอ้ความ

แจง้เตือนว่า ช่างรับงาน แลว้

ลูกคา้ จะไดรั้บ
ขอ้ความแจง้เตือน
ว่า ช่างรับงาน แลว้



ช่างใหบ้ริการเสร็จแลว้ จะตอ้งท าอย่างไร

1.แตะท่ีงานบริการ
2. แตะท่ีใหบ้ริการเสร็จแลว้
หากช่างไม่รายงานว่าใหบ้ริการเสร็จ
แลว้ จะถือว่า ช่างท างานไม่เสร็จ มี
งานคา้ง

บริการดี งานคุณภาพ ราคายุติธรรม 
คือหวัใจของช่างท่ีผ่านการพฒันาจาก

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน



อยากทราบว่าเคยใหบ้ริการอะไรไปบา้ง



อยากทราบว่ามีผูใ้ชบ้ริการ รีวิว อะไรมาบา้งเก่ียวกบัตวัช่าง



หากมีขอ้สงสยั ตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติม

❖ ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทร 02-2461936  เวลา 8.30 – 16.30


