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1. ส่วนปรับปรุงการใช้งานระบบ ของผู้สมัครงาน 
หน้าหลัก (เว็บไซต ์http://smartjob.doe.go.th/ ) 

1.1 กรณีผู้สมคัรงานท าการเข้าสู่ระบบ (Login) 

 หน้าจอการใช้งาน เดิม 
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โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 หน้าจอส่วนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ การเข้าใช้งานระบบ ของผู้สมัครงานโดยได้มีการเพิ่มปุ่ม   
เมนู “เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ”  เพื่อให้ผู้สมัครงานเข้าสู่เมนูที่ต้องการใช้งานได้รวดเร็วขึ้น 
มีวิธีการใช้งาน ดังน้ี  
 

 
1. กรอกรหัสผู้ใช้งาน 

กรอกรหัสผ่าน   

กดปุ่ม  
 

 
2. ระบบแสดง popup  เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ โดยจะแสดง 3 icon ดังน้ี 

3. หาคน/หางาน  
4. คุณเหมาะกับอาชีพใด 
5. แนวโน้มการจ้างงาน 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
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a) หากกดเลือก   ระบบจะแสดงหน้าค้นหาต าแหน่งงานของผู้สมัครงาน 

 
 

b) หากกดเลือก   ระบบจะแสดงหน้าแบบทดสอบบุคลิกภาพ  

 
 

5. หากกดเลือก  ระบบจะแสดงหน้าค้นหาแนวโน้มการจ้างงาน  
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1.2 ค้นหางาน/คน้หาคน 

 หน้าจอการใช้งาน เดิม 

 
 

 หน้าจอส่วนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ การค้นหางาน ของผู้สมัครงานโดยได้มีการเพิ่มตัวเลือกในการค้นหางาน เพื่อให้
ตรงใจผู้สมัครงานมากขึ้น   
มีตัวเลือกการค้นหาที่เพิ่มเติมขึ้นมา ดังน้ี    
 

 
 
การค้นหา  

1. สามารถค้นหา โดยการ พิมพ์ต าแหน่งงาน 
2. สามารถค้นหา โดยการ พิมพ์ชื่อบริษัท 
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3. ค้นหาสถานที่ท างานในระดับอ าเภอ 
4. ค้นหา โดยการเลือก ประเภทธุรกิจ 

 
การค้นหาข้ันสูง  

5. ค้นหา โดยพิมพ์ทักษะ  สามารถค้นหาโดยพิมพ์ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
6. สามารถค้นหาโดยพิมพ์ ความสามารถด้านภาษา 
7.  สามารถค้นหาโดยพิมพ์ สไตล์การท างาน/บุคลิกภาพ  
8. สามารถค้นหาโดยเลือก กลุ่มอาชีพ STEM 
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1.3 แชร์ลิงคต์ าแหน่งงานว่าง 

 หน้าจอการใช้งาน เดิม 

 

 หน้าจอส่วนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ แชร์ต าแหน่งงาน  ของผู้สมัครงาน โดยเพิ่มให้มีการแชร์ต าแหน่งงานในรูปแบบ 
URL สามารถ คัดลอก เพื่อน าไปโพสต์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ใดก็ได้   
หรือผ่าน Social Media ได้ 4 ช่องทาง ดังน้ี  
1. ผ่านทาง Twitter 
2. ผ่านทาง Facebook 
3. ผ่านทางอีเมล์ 
4. ผ่าน line 
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1. กดปุ่ม    
2. ระบบจะแสดง Link URL ของต าแหน่งงานน้ัน 

3. กดปุ่ม   
4. น า Link ที่ได้ท าการคัดลอก ไปวางไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ต้องการ 
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1.4 ต าแหน่งงานที่สมคัร 

 หน้าจอการใช้งาน เดิม 

 
 

 หน้าจอส่วนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ เมนู ต าแหน่งงานที่สมัคร ของผู้สมัครงาน โดยเพิ่มให้มี  
หัวข้อ “วันที่อ่าน Resume”   
1. สถานะนายจ้าง :  ระแบบแสดงการอ่านประวัติของนายจ้าง โดยเมื่อนายจ้างมีการกดปุ่ม “พิมพ์” 
2. วันที่อ่าน  : ระบบจะแสดงวันที่นายจ้างมีการกดอ่านประวัติของผู้สมัครงาน 
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โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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1.5 ประวัติส่วนตัวผู้สมคัรงาน  

 หน้าจอการใช้งาน เดิม 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 หน้าจอส่วนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ เมนู ประวัติส่วนตัว ของผู้สมัครงาน โดยจากเดิมที่มี การกรอกข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวทั้งหมด  7 ส่วน เปลี่ยนเป็นการแสดงผล เหลือ 2 ส่วน ดังน้ี  

1.5.2.1. ส่วนที่ 1 

แสดงข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (Require field)  

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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1.5.2.2. ส่วนที่ 2 

แสดงข้อมูลส่วนที่ กรอกหรือ จะไม่ท าการกรอกก็ได้  
 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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2. การลงทะเบยีนผู้หางาน 
หน้าจอส าหรับให้ผู้หางาน ท าการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ Smart Job ซึ่ง

ระบบรองรับการลงทะเบียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

o ผู้หางานทั่วไป 
o ผู้พิการ สามารถแบ่งย่อยเป็น ผู้พิการตามมาตรา 33 (ต้องการมีงานท า)  

และผู้พิการตามมาตรา 35 (ต้องการเลือกรับสิทธิจากนายจ้าง / ผู้ประกอบการ) 
o ผู้สูงอายุ สามารถแบ่งย่อยเป็น ผู้สูงอายุที่ต้องการรายได้ (ต้องการมีงานท า) และผู้สูงอายุที่ไม่

ต้องการรายได้ (งานอาสาสมัคร) 
 

 
 

กระบวนการท างานลงทะเบียนผู้หางาน เป็นดังน้ี 
1. เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน 

2. ให้คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอข้อก าหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าใช้
บริการส าหรับผู้หางาน 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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3. ให้คลิกปุ่ม  เพื่อยอมรับและยืนยันการกรอกข้อมูล หรือให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ 
4. เลือก และกรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่ก าหนด ดังรูป 

 

 
5. ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่ 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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a. เลือกประเภทผู้หางานว่า ลงทะเบียนผู้หางานเป็นประเภทใด ได้แก่ ผู้หางานทั่วไป หรือ ผู้
พิการ หรือ ผู้สูงอายุ 

b. เลขที่บัตรประจ าตัว 
c. ชื่อ-นามสกุล 
d. เพศ 
e. วันเกิด 
f. เบอร์โทรศัพท์ 
g. รหัสผู้ใช้งาน ระบบแสดงตามเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ให้อัตโนมัติ 
h. รหัสผ่าน จะต้องมีความยาวระหว่าง 6 - 20 ตัวอักษร และต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข

เท่าน้ัน 

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียกร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ ให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ 
a. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานด าเนินการแก้ไขข้อมูล

ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน 
 

 
 

b. กรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้คลิก  เพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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3. การกรอกประวัติส่วนตัวผู้หางาน 

เมื่อบันทึกข้อมูลในหน้าลงทะเบียนผู้หางานเรียบร้อยแล้ว (ข้อ 1.) ระบบแสดงการเข้าสู่หน้าจอข้อมูล
ส่วนตัว เพื่อให้ผู้หางานด าเนินเพิ่ม / แก้ไขรายละเอียดประวัติส่วนตัวเพิ่มเติม โดยระบบแสดงหน้าจอแปรผัน
ตามการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท ที่ผู้หางานเลือกเข้ามา 

3.1 ผู้หางานทั่วไป 

กรณีผู้หางานลงทะเบียนเป็นผู้หางานทั่วไป สามารถจัดการประวัติส่วนตัวได้ ดังน้ี 

 

 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 ประวัติท่ัวไป 

 

 
 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  

a. ชื่อ-นามสกุล 
b. วันเกิด 
c. เพศ 
d. สัญชาติ 
e. ศาสนา 
f. ที่อยู่ 
g. จังหวัด 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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h. อ าเภอ / เขต 
i. ต าบล / แขวง 
j. รหัสไปรษณีย์ 
k. เบอร์โทรศัพท์ 
l. จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 

 การศึกษา 

 

 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
a. ระดับการศึกษา 
b. ชื่อสถาบัน 
c. วุฒิการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 การฝึกอบรม 

 

 
 

 ความสามารถพิเศษ 

 

 
 ประสบการณ์ท างาน 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 งานท่ีสนใจ 

 

 
 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  

a. ประเภทต าแหน่งงาน 
b. ต าแหน่งงาน 
c. ประเภทการจ้าง 
d. อัตราค่าจ้างที่ต้องการ 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 วีดีโอ 

 

 
 

1. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จ าเป็น (*) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึก
ข้อมูล ระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การอัพเดทข้อมูลทางด้านบนของหน้าจอแสดงผล ดังรูป 

 

 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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2. สามารถพิมพ์ประวัติส่วนตัว โดยคลิกที่ไอคอน  ระบบแสดงตัวอย่างประวัติส่วนตัว ในรูปแบบของ 

Smart Job ที่หน้าจอแสดงผล ให้คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัว หรือให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ ดังรูป 
 

 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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3.2 ผู้หางานที่เป็นผู้พกิาร 

กรณีผู้หางานลงทะเบียนเป็นผู้พิการ สามารถจัดการประวัติส่วนตัวได้ ดังน้ี 

a. เลือกเข้าทั้ง 2 มาตรา คือ เลือกเข้าทั้งตามมาตรา 33 (ต้องการมีงานท า) และตามมาตรา 35 
(ต้องการรับสิทธิที่นายจ้างให้) ระบบแสดงข้อมูลทั้ง 8 Tab ดังรูป 

 

 
 

1. ประวัติทั่วไป 
2. การศึกษา 
3. การฝึกอบรม 
4. ความสามารถพิเศษ 
5. ประสบการณ์ท างาน 
6. งานที่สนใจ 
7. วีดีโอ 
8. สิทธิที่ต้องการ 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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b. เลือกเข้าตามมาตรา 33 (ต้องการมีงานท า) ระบบแสดงข้อมูล 7 Tab เสมือนผู้หางานทั่วไป 
ระบบแสดงประเภทความพิการให้เลือก ตรวจสอบข้อมูลผู้พิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และเพิ่มผู้ดูแลคนพิการใน Tab ประวัติทั่วไป ดังรูป 

 

 

 
 

c. เลือกเข้าตามมาตรา 35 (ต้องการรับสิทธิที่นายจ้างให้) ระบบแสดงข้อมูลเพียง 2 Tab คือ Tab
ประวัติทั่วไป และ Tab สิทธิที่ต้องการ ดังรูป 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 ประวัติท่ัวไป 

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
a. ชื่อ-นามสกุล 
b. วันเกิด 
c. เพศ 
d. สัญชาติ 
e. ศาสนา 
f. ที่อยู่ 
g. จังหวัด 
h. อ าเภอ / เขต 
i. ต าบล / แขวง 
j. รหัสไปรษณีย์ 
k. เบอร์โทรศัพท์ 
l. จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
m. เลขที่ทะเบียนผู้พิการ 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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 สิทธิท่ีต้องการ 

 

 
 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  

a. คลิก  ประเภทสิทธิที่ต้องการ 
b. ระยะเวลาการขอใช้สิทธิ 
c. คลิก  ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าข้อมูลการแจ้งขอใช้สิทธิมาตร 35 เป็นจริงทุกประการ 

 

1. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จ าเป็น (*) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึก
ข้อมูล ระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การอัพเดทข้อมูลทางด้านบนของหน้าจอแสดงผล ดังรูป 

 

 
2. สามารถพิมพ์ประวัติส่วนตัว โดยคลิกที่ไอคอน  ระบบแสดงตัวอย่างประวัติส่วนตัว ในรูปแบบของ 

Smart Job ที่หน้าจอแสดงผล ให้คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัว หรือให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ ดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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4. ค้นหาต าแหน่งงานว่าง 

4.1 ค้นหางานทีต่รงกบัคุณสมบตัิผู้หางานทั่วไป 

 

 
 
กระบวนการค้นหางานท่ีตรงกับคุณสมบัติและสมัครงาน เป็นดังนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และให้คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง มีดังน้ี 
a. จังหวัด 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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2. การดูรายละเอียดต าแหน่งงานว่าง 

1) ให้คลิกปุ่ม  หลังรายชื่อต าแหน่งงานที่ต้องการ ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียด

ต าแหน่งงาน สามารถสมัครต าแหน่งงานที่สนใจได้ โดยให้คลิกปุ่ม  ระบบจะ
ส่งข้อมูลการสมัครงานของผู้หางาน ไปยังบริษัทนายจ้างที่ประกาศต าแหน่งงานว่าง  

 

4.2 ค้นหางานที่สนใจ ส าหรับผูห้างานทัว่ไป 

 

 
 

กระบวนการค้นหางานท่ีสนใจและสมัครงาน เป็นดังนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และให้คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง 
มีดังน้ี 

a. ต าแหน่งงาน 
b. จังหวัด 
c. ประเภทการจ้างงาน 
d. ประเภทต าแหน่งงาน 
e. วุฒิการศึกษา 
f. อายุ 
g. เงินเดือน 
h. ประสบการณ์ท างาน 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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2. ระบบแสดงต าแหน่งงานทั้งหมดที่ท าการค้นหา และแสดงรายละเอียดของต าแหน่งงาน สามารถ

สมัครงานที่สนใจได้ โดยให้คลิกปุ่ม  ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครงานไปยัง
บริษัทที่ประกาศต าแหน่งงานว่าง เพื่อพิจารณาการเข้ารับบรรจุงาน 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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4.3 ค้นหางานทีต่รงกบัคุณสมบตัิผู้หางานที่เปน็ผู้พิการตามมาตรา 33 

 

 
 

กระบวนการค้นหางานท่ีตรงกับคุณสมบัติและสมัครงาน เป็นดังนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และให้คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง 
มีดังน้ี 

a. จังหวัด 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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4.4 ค้นหางานที่สนใจ ส าหรับผูห้างานที่เป็นผู้พกิารตามมาตรา 33 

 

 
 

กระบวนการค้นหางานท่ีสนใจและสมัครงาน เป็นดังนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และให้คลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง 
มีดังน้ี 

a. ประเภทผู้พิการตามมาตรา 
b. ต าแหน่งงาน 
c. จังหวัด 
d. ประเภทการจ้างงาน 
e. ประเภทต าแหน่งงาน 
f. วุฒิการศึกษา 
g. อายุ 
h. เงินเดือน 
i. ประสบการณ์ท างาน 
j. ประเภทความพิการ 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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การให้บริการผู้สูงอายุ 
(03 Elderly Module) 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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5. การลงทะเบยีนผู้หางานผู้สูงอาย ุ
หน้าจอส าหรับให้ผู้หางานที่เป็นผู้สูงอายุ ท าการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

Smart Job ดังรูป 
 

 
 
กระบวนการท างานลงทะเบียนผู้หางานท่ีเป็นผู้สูงอายุ เป็นดังนี้ 

ผู้หางานที่เป็นผู้สูงอายุ จะต้องมีอายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป ณ วันที่ท าการลงทะเบียนสมัคร
สมาชิก 
1. เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน 

2. ให้คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอข้อก าหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าใช้
บริการส าหรับผู้หางาน 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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7. ให้คลิกปุ่ม  เพื่อยอมรับและยืนยันการกรอกข้อมูล หรือให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ 
8. เลือกประเภทผู้หางานเป็นผู้สูงอายุ และกรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่ก าหนด ดังรูป 

 

 
9. ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่ 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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i. เลือกประเภทผู้หางานว่า ลงทะเบียนผู้หางานเป็นประเภทใด ได้แก่ ผู้หางานทั่วไป หรือ ผู้
พิการ หรือ ผู้สูงอายุ 

j. เลขที่บัตรประจ าตัว 
k. ชื่อ-นามสกุล 
l. เพศ 
m. วันเกิด 
n. เบอร์โทรศัพท์ 
o. รหัสผู้ใช้งาน ระบบแสดงตามเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ให้อัตโนมัติ 
p. รหัสผ่าน จะต้องมีความยาวระหว่าง 6 - 20 ตัวอักษร และต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข

เท่าน้ัน 
 

10. เมื่อกรอกข้อมูลเรียกร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ ให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการท ารายการ 
a. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานด าเนินการแก้ไขข้อมูล

ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน 
 

 
 

b. กรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้คลิก  เพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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6. การกรอกประวัติส่วนตัวผู้หางานผู้สูงอาย ุ
เมื่อบันทึกข้อมูลในหน้าลงทะเบียนผู้หางานเรียบร้อยแล้ว (ข้อ 1.) ระบบแสดงการเข้าสู่หน้าจอข้อมูล

ส่วนตัว เพื่อให้ผู้หางานด าเนินเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดประวัติส่วนตัวเพิ่มเติม โดยระบบแสดงหน้าจอแปรผัน
ตามการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท ที่ผู้หางานเลือกเข้ามา ดังที่ได้กล่าวถึงในโมดูลผู้หางานทั่วไป 
และผู้พิการ (02 Job Seeker) ข้อ 14 การลงทะเบียนผู้หางาน หน้า 42 

 
กรณีผู้หางานลงทะเบียนเป็นเป็นผู้สูงอายุ สามารถจัดการประวัติส่วนตัวได้ ดังน้ี 

6.1 ประวัติทั่วไป 

 

 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
m. ชื่อ-นามสกุล 
n. วันเกิด 
o. เพศ 
p. สัญชาติ 
q. ศาสนา 
r. ที่อยู่ 
s. จังหวัด 
t. อ าเภอ / เขต 
u. ต าบล / แขวง 
v. รหัสไปรษณีย์ 
w. เบอร์โทรศัพท์ 

 

6.2 การศกึษา 

 

 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
a. ระดับการศึกษา 
b. ชื่อสถาบัน 
c. แผนกสาขาวิชา 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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6.3 ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

6.4 ประเภทงานที่ตอ้งการ 

 กรณีเลือกประเภทผู้หางานแบบมีรายได้ 

 

 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
a. ประเภทงาน 
b. ประเภทต าแหน่งงาน 
c. ต าแหน่งงาน 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 

 

 
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-SJC-JSK                      Version 1.0 47 

 กรณีเลือกประเภทผู้หางานแบบไม่มีรายได้ 

 

 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  
a. ประเภทงาน 
b. ประเภทต าแหน่งงาน 

 

6.5 การบันทกึข้อมูลผู้หางาน ยินยอม / ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม
พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540 

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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7. การค้นหาต าแหน่งว่างของผู้หางานผู้สูงอาย ุ

7.1 ค้นหางานทีต่รงกบัคุณสมบตัิของผู้สูงอายุทีต่้องการรายได ้

 
 

กระบวนการค้นหางานที่ตรงกับคุณสมบัติและสมัครงาน เป็นดังน้ี 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และคลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง มีดังน้ี 
a. จังหวัด 

 
2. การดูรายละเอียดต าแหน่งงาน 

1) คลิกปุ่ม  รายการต าแหน่งงาน ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดต าแหน่งงาน

ทั้งหมด สามารถสมัครงานที่สนใจได้ โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะส่งข้อมูลการ
สมัครงานของผู้หางาน ไปยังบริษัทนายจ้างที่ประกาศต าแหน่งงานว่าง  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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7.2 ค้นหางานที่สนใจของผู้สูงอายุทีต่้องการรายได ้

 

 
 

กระบวนการค้นหางานที่สนใจและสมัครงาน เป็นดังน้ี 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และคลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง มีดังน้ี 
a. ประเภทผู้สูงอายุ เลือกเป็น ผู้สูงอายุที่ต้องการรายได้ 
b. ต าแหน่งงาน 
c. จังหวัด 
d. ประเภทการจ้างงาน 
e. ประเภทต าแหน่งงาน 
f. วุฒิการศึกษา 
g. ช่วงอายุ 
h. ช่วงเงินเดือน 
i. ประสบการณ์ท างาน 

2. ระบบแสดงต าแหน่งงานทั้งหมดที่ท าการค้นหา และแสดงรายละเอียดของต าแหน่งงาน สามารถสมัคร

งานที่สนใจได้ โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครงานของผู้หางาน ไปยัง
บริษัทนายจ้างที่ประกาศต าแหน่งงานว่าง 

7.3 ค้นหางานที่สนใจของผู้สูงอายุทีไ่ม่ตอ้งการรายได ้

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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กระบวนการค้นหางานที่สนใจและสมัครงาน เป็นดังน้ี 

1. ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข และคลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหา เงื่อนไขในการคัดกรอง มีดังน้ี 
a. ประเภทผู้สูงอายุ เลือกเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการรายได้ 
b. ต าแหน่งงาน 
c. จังหวัด 
d. ประเภทกิจกรรม 
e. ช่วงอายุ 
f. วุฒิการศึกษา 

 
2. ระบบแสดงต าแหน่งงานทั้งหมดที่ท าการค้นหา และแสดงรายละเอียดของต าแหน่งงาน สามารถสมัคร

งานที่สนใจได้ โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครงานของผู้หางาน ไปยัง
บริษัทนายจ้างที่ประกาศต าแหน่งงานว่าง 

8. ต าแหน่งงานท่ีผู้หางานผู้สูงอายุสมัครไว้ 
การตรวจสอบต าแหน่งงานทั้งหมดที่ผู้หางานสมัครไว้ผ่านระบบ Smart Job สามารถดูได้ ดังน้ี 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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8.1 ต าแหน่งงานต้องการรายไดท้ี่ผู้สูงอายุสมคัรไว้  

1. เลือกเมนูผู้หางาน > งานที่คุณสมัครไว้ > ต าแหน่งที่สมัคร (ต้องการรายได้) ดังรูป 
 

 
 

1. ระบบเข้าสู่หน้าจอต าแหน่งงานที่ได้สมัครไว้ แสดงรายการต าแหน่งงานทั้งหมดที่ผู้หางาน 
ได้สมัครไว้ ดังรูป 

 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 

 

 
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-SJC-JSK                      Version 1.0 52 

ต าแหน่งงานที่ผู้สูงอายุสมัคร จะไปแสดงที่หน้าจอผู้สมัครงานสมัครกับบริษัท ทางด้านของนายจ้าง / 
ผู้ประกอบการ ดังรูป 

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 

 

 
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-SJC-JSK                      Version 1.0 53 

8.2 ต าแหน่งงานไมต่้องการรายได้ที่ผู้สงูอายุสมคัรไว้  

1. เลือกเมนูผู้หางาน > งานที่คุณสมัครไว้ > ต าแหน่งที่สมัคร (ไม่ต้องการรายได้) ดังรูป 
 

 
 

2. ระบบเข้าสู่หน้าจอต าแหน่งงานที่ได้สมัครไว้ แสดงรายการต าแหน่งงานทั้งหมดที่ผู้หางาน 
ได้สมัครไว้ ดังรูป 

 
 
 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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3. ต าแหน่งงานที่ผู้สูงอายุสมัคร จะไปแสดงที่หน้าจอผู้สมัครงานสมัครกับบริษัท ทางด้านของ
นายจ้าง / ผู้ประกอบการ ดังรูป 

 

 
 
  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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9. การตรวจสอบข้อมูลนายจ้างท่ีสนใจคุณ 
หน้าจอส าหรับให้ผู้หางานตรวจสอบข้อมูลบริษัทนายจ้างที่สนใจประวัติตนเอง ซึ่งเกิดจากการที่

นายจ้างสนใจตัวผู้สมัครงาน และท าการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงาน โดยระบบแสดงข้อมูลบริษัท และต าแหน่ง
งานว่างที่ประกาศรับสมัคร ผู้หางานสามารถดูรายละเอียดต าแหน่งงานผ่านหน้าจอน้ีได้ ดังรูป 
 

 
 

การดูรายละเอียดต าแหน่งงาน เป็นดังนี้ 
1. เข้าที่เมนูนายจ้าง > นายจ้างที่สนใจคุณ ระบบแสดงหน้าจอนายจ้างที่สนใจคุณ 

2. ให้คลิกปุ่ม  หลังรายชื่อต าแหน่งงานที่ต้องการ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดต าแหน่งงาน 
ดังรูป 

 

 
 
 

 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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10. การบันทึกผลการบรรจุงานโดยผู้หางานผู้สูงอาย ุ
หน้าจอส าหรับให้ผู้หางานบันทึกผลการบรรจุงาน จะมาจากหน้าจอที่ต าแหน่งงานที่ได้สมัครไว้ ดังรูป 

 

 
 
กระบวนการท างานบันทึกผลการบรรจุงานโดยผู้หางานผู้สูงอายุ เป็นดังนี้ 

1. คลิกที่ปุ่ม หลังรายชื่อต าแหน่งงานที่ต้องการบันทึกผลการบรรจุงาน 
2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกผลการบรรจุงาน ดังรูป 

 

 
 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก (*) ได้แก่  

a. ผลการบรรจุงาน  
 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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b. วันที่เข้าท างาน 
c. ต าแหน่งงานที่ประกาศไว้ หรือ ได้ต าแหน่งอื่น หากได้ต าแหน่งอื่น จะต้องกรอกข้อมูล

เพิ่มเติม ดังรูป 

 
 

d. ประเภทต าแหน่งงาน * 
e. ชื่อต าแหน่งงานอื่น * 
f. เงินเดือน และหน่วยเวลา * เช่น ต่อเดือน วัน หรือ ชั่วโมง 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือให้คลิกปุ่ม  
เพื่อยกเลิกการท ารายการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job (Phase 3) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการจัดหางาน 
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดหางานในประเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บรกิารจัดหางานเพื่อคนไทย 
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดี คนมีคุณภาพ (SJC3 Smart Workers) 
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4. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้หางาน ให้ตรวจสอบการบันทึกผลการบรรจุงานให้ถูกต้องก่อน หาก
บันทึกไม่ถูกต้อง จะต้องติดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดหางาน และแสดงการกลับเข้าสู่หน้าจอต าแหน่งงานที่

ได้สมัครไว้ พร้อมผลการบรรจุงานและแสดงชื่อผู้หางานที่เป็นผู้บันทึก โดยปุ่ม หลัง
รายชื่อต าแหน่งงานทั้งหมดที่สมัครไว้ ในรอบการสมัครงานน้ันๆ จะไม่แสดงในหน้าจออีก ดังรูป  

 

 
  

5. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้หางาน ให้ตรวจสอบการบันทึกผลการบรรจุงานให้ถูกต้องก่อน หาก
บันทึกไม่ถูกต้อง จะต้องติดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดหางาน และแสดงการกลับเข้าสู่หน้าจอต าแหน่งงานที่

ได้สมัครไว้ พร้อมผลการบรรจุงานและแสดงชื่อผู้หางานที่เป็นผู้บันทึก โดยปุ่ม หลัง
รายชื่อต าแหน่งงานทั้งหมดที่สมัครไว้ ในรอบการสมัครงานน้ันๆ จะไม่แสดงในหน้าจออีก ดังรูป  

 

 
  


