










กระบวนการการสมัครทดสอบ
ภาษาเกาหลีและทกัษะการไปทาํงาน 

(Point System)
เพื�อไปทาํงาน

สาธารณรัฐเกาหลี



ขั้นตอนการสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการไปทํางาน (Pont System) 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เว็บไซต toea.doe.go.th กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

1. การตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนในระบบ ( หนาที่ 2 ) 

2. การสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดสง (เกาหลี) (สมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการไปทํางาน)                                
( หนาที่ 10 ) 

3. การตรวจสอบขอมูลการสมัครงาน (เพื่อดูผลการอนุมัติและพิมพใบแจงชําระเงินคาสมัครสอบ

    ภาษาเกาหลี) ( หนาที่ 22 )

4. การแกไขขอมูลคําขอ (กรณีคําขอถูกสงกลับใหแกไข) ( หนาที่ 27)

1

*** วิธีพิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน หนา้ที� 33    วิธีพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ หนา้ที� 34 ***
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1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ ให้ไปที�เวบ็ไซต์ toea.doe.go.th

1.1 การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ มีวิธีการดงันี�  

1) กรอกชื�อผูใ้ชง้าน ชื�อผูใ้ชง้านระบบ คอื เลขที�บตัรประชาชนของท่าน ที�ท่านใชล้งทะเบยีน และกรอกรหสัผ่าน รหสัผ่าน คอื รหสัที�ท่านตั �งไวต้อนลงทะเบยีน หากเขา้ระบบไดใ้หข้า้มไปทาํขอ้ที� 4

2) หากท่านจาํรหสัผ่านไม่ได ้ใหล้องใสห่มายเลขบตัรประชาชนตรงช่องรหสัผ่าน แลว้กดเขา้สูร่ะบบ หากเขา้ระบบไดใ้หข้า้มไปทาํขอ้ที� 4

3) หากท่านไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้โดยระบบแจง้เตอืนว่า “รหสัผ่านไม่ถกูตอ้ง” ท่านสามารถเปลี�ยนรหสัผ่านสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบได ้2 วธิ ีดงันี�

      วธิทีี� 1 : คลกิลมืรหสัผ่าน เพื�อใหร้ะบบ Reset รหสัผ่านใหท้่าน โดยสง่รหสัใหม่ไปยงั E-mail ที�ลงทะเบยีนไว ้(คลกิที�นี�เพื�อดวูธิกีาร หวัขอ้ 1.2 หน้าที� 3)

      วธิทีี� 2 : หากทาํวธิ ี1 ไม่ไดใ้หต้ดิต่อเจา้หน้าที� เพื�อทาํการ Reset รหสัผ่านใหม่ (สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัหรอืโทรที�สว่นกลาง 02-245-9435)

      เมื�อท่านไดร้หสัมาใหเ้อามาเขา้สูร่ะบบแลว้ทาํตามขอ้ที� 4 

4) เมื�อท่านเขา้สูร่ะบบไดแ้ลว้ ใหท้าํการตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีนและทาํการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อน หากปรบัปรุงขอ้มลูสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ใหท้่านดาํเนินการตามขั �นตอนที� 2 (ให้ไปดวิูธีการสมคัรที�หน้าที� 10 )

     เพื�อยื�นคาํขอสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่ (เกาหล)ี ตามประกาศรบัสมคัรที�ท่านประสงคจ์ะสมคัร

5) หากท่านหากท่านไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้โดยระบบแจง้เตอืนว่า “ไม่พบผูช้ื�อผูใ้ชง้าน” แสดงว่าท่านไม่เคยมกีารลงทะเบยีนใชง้านระบบใหท้่านลงทะเบยีนใชง้านระบบตามวธิกีารในหน้าที� 4

ชื่อผูใช : หมายเลขบัตรประชาชน พิมพเลข 13 ตัวติดกันหามมีชองวาง
รหัสผาน : รหัสผานที่ทานสรางไว หรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน



1.2  การลืมรหสัผา่น มีวิธีการดงันี�

1) คลกิลงิก์ “ลืมรหสัผา่น / Forgot Password”

2) เลอืกประเภทผูใ้ชง้าน “คนหางาน” โดยกรอกขอ้มูลใหต้รงกบัที�เคยลงทะเบยีนไว ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลชื�อผูใ้ชง้าน [ชื�อผูใ้ชง้าน คอื เลขที�บตัรประชาชน], วนัเกดิ, โทรศพัท์มอืถอืตรงกบั

หมายเลขที�ลงทะเบยีน, ยนืยนัหมายเลขโทรศพัท,์ กรอกรหสัความปลอดภยั (Security Check)

3) จากนั �นคลกิปุ่ ม “ยืนยนั” ระบบสง่ E-mail Reset รหสัผ่านใหม่ สาํหรบัการเขา้ใชง้านระบบใหต้าม E-mail ที�ทาํการลงทะเบยีนไว้

4) เมื�อไดร้หสัผ่านใหนํ้าไปเขา้สูร่ะบบแลว้ทาํตาม ขอ้ที� 4 หน้าที� 1

1

2

3

3



1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ ผา่นระบบ มีวิธีการดงันี�

1

2

1) คลกิลงิก์ “ลงทะเบียน / Register”

2) เลอืกประเภทสมาชกิ “คนหางาน” จากนั �นคลกิปุ่ ม “ถดัไป
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3) กรอกขอ้มลูเลขที�บตัรประชาชน 13 หลกั พมิพต์ดิกนัไม่ใหม้ชี่องว่าง [เลข 13 หลกั จะเป็นขอ้มลูชื�อผูใ้ชง้านสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ]

4) กรอกขอ้มลูสว่นตวัสาํหรบัลงทะเบยีนใหค้รบถว้น

3

1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

4

5



5) ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โดยใหพ้มิพต์วัเลขตดิกนัไม่ตอ้งเวน้วรรค หรอืใสเ่ครื�องหมายใด ๆ

6) ขอ้มลู E-mail (ถา้ม)ี โดยใหใ้สด่ว้ย เพื�อใหเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัตดิต่อ และแจง้ผลการอนุญาตได้

5 6

61.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)
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7) พมิพต์าํแหน่งที�ตอ้งการสมคัรอนัดบัที� 1  เช่นตาํแหน่ง “คนงานทั �วไป” “คนงานเกษตร” เป็นตน้ โดยใหก้รอกขอ้มลูเพื�อคน้หารายการที�ปรากฏใหเ้ลอืกเท่านั �น หากไม่พบรายการที�ตอ้งการ

ใหเ้ลอืกตาํแหน่งที�ใกลเ้คยีงที�สดุ

8) เลอืกประเทศที�ประสงคจ์ะไปทาํงานอนัดบัที� 1 ในที�นี�ใหพ้มิพ ์“เกาหลใีต”้ แลว้เลอืก

9) หากท่านสามารถไปทาํงานนอกจากตาํแหน่งที�ตอ้งการสมคัรและประเทศที�ประสงคจ์ะไปได ้ใหเ้ลอืกสว่น “สามารถทาํงานตาํแหน่งอื�นได”้ และ “สามารถไปประเทศอื�นได”้

10) เลอืกประเภทการจดัสง่ที�ตอ้งการลงทะเบยีน (กรณีมคีวามประสงคส์มคัรไปทาํงานเกาหล ีใหเ้ลอืกประเภทการจดัสง่ที�ตอ้งการลงทะเบยีน เป็น “กรมจดัส่ง”)

11) กําหนดรหสัผ่าน โดยใหก้รอกเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษหรอืตวัเลข 6 – 16 ตวั และตอ้งกรอกช่องยนืยนัรหสัผ่านใหต้รงกนักบัช่องรหสัผ่าน 

     (ใหท้่านจดจาํรหสัผ่านที�ตั �งไว ้เนื�องจากรหสัผ่านเป็นรหสัที�ใชส้าํหรบัเขา้ใชง้านระบบ)

7

9

9

71.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

8

10เลือกเป็น “กรมจัดส่ง”

11 11



11) เมื�อกรอกขอ้มลูลงทะเบยีนครบถว้นแลว้ ใหต้ิ�ก “ยอมรบัตามข้อกาํหนด” โดยขอ้มลูที�กรอกขา้งตน้ตอ้งเป็นความจรงิ จากนั �นคลกิปุ่ ม “บนัทึก”

12) จากนั �นระบบแจง้ขอ้ความว่าการลงทะเบยีนสาํเรจ็ผ่านหน้าจอ และสง่ E-mail คนหางาน
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81.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)



13) ใหท้่านนําชื�อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านที�ลงทะเบยีนไปใชใ้นการ Login เขา้สูร่ะบบ

14) เมื�อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหท้่านดาํเนินการตามขั �นตอนที� 2 ( ใ) เพื�อยื�นคาํขอสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่ (เกาหล)ี ตามประกาศรบัสมคัรที�ท่านประสงคจ์ะสมคัร (ให้ไปดวิูธีการสมคัรที�หน้าที� 10 )

91.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)



2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี

1) เลอืกเมนู “สมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

2) ระบบแสดงหน้ารายการสมคัรทั �งหมด ของทุกฝ่ายรฐัจดัส่งที�เปิดรบัสมคัร 

หากสิ�นสดุระยะเวลาการรบัสมคัรแลว้ประกาศจะไม่ปรากฏ

3) กดไอคอนตามรปูเพื�อทาํการสมคัร

10
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3

กดไอคอนนี�เพื�อสมคัร



4) กรุณาอ่านคุณสมบตัเิบื�องตน้ที�ใชใ้นการสมคัร เพื�อสทิธปิระโยชน์ของท่านก่อนกรอกขอ้มลูการสมคัร

5) เลอืกประเภทงานและสาขางานที�สมคัร และกรอก ขอ้มูลการไปทํางาน, ขอ้มูลสายตา, ขอ้มูลระยะเวลา

พาํนักอาศยัในเกาหลดีว้ยวซี่า E-9 หรอื E-10 จากนั �นกดถดัไป

คณุสมบติัเบื�องต้นที�ใช้ในการสมคัร

1. สายตาไม่บอดสี

2. ร่างกายสมบรูณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที�อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรอืเป็นโรคติดต่อตามที�ทางการ
เกาหลกีําหนด

3. มคีวามประพฤตดิ ีไม่มปีระวตักิารถูกเนรเทศ หรอืไม่เคยถูกปฏเิสธการเขา้สาธารณรฐัเกาหล ีหรอืไม่เคยกระทําผดิกฎหมายของ
สาธารณรฐัเกาหลี

4. เป็นบุคคลซึ�งไม่ถูกหา้มเดนิทางออกนอกประเทศ

5. เป็นบุคคลซึ�งไม่มปีระวตัเิกี�ยวขอ้งกบัยาเสพตดิทุกชนิด

6. ไม่คยพาํนักอาศยัในสาธารณรฐัเกาหลดีว้ยวซี่า E-9 หรอื E-10 หรอื วซี่า E-9 และ E-10 รวมกนั 5 ปี หรอืมากกว่า 5 ปีขึ�นไป

tip

2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ) 11



6) เมื�อกดปุ่ ม “ถดัไป” พบหน้ากรอกขอ้มลูและแนบเอกสาร ในขั �นตอนที� 2 

7) ทาํการตรวจสอบขอ้มลูทั �วไปของท่านว่าถูกตอ้งหรอืไม่ หากพบว่าขอ้มูลไม่ถกูตอ้งใหท้่าน

ทาํการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง

122. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)



8) กรอกขอ้มลูสถานภาพ

9) กรอกประวตักิารศึกษา และข้อมูลผู้ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน หากท่านเคยกรอก

ขอ้มลู ณ ตอนลงทะเบยีนใชง้านระบบ ระบบจะดงึขอ้มลู ณ ตอนที�ท่านทําการ

ลงทะเบยีนมาแสดง โดยสามารถแกไ้ขได้

10) เลอืกศูนยส์อบที�ท่านตอ้งการไปสอบ

11) ท่านสามารถดขูอ้มลูการช่วยเหลอืในการแนบไฟล์ได ้โดยคลกิลงิก์

12) คลกิปุ่ ม “ถดัไป” ระบบทาํการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร หากคุณสมบตัไิม่ตรงตามประกาศ

รบัสมคัรระบบแสดง Error message หรอืหากตรงตามคุณสมบตัริะบบแสดงสรุปขอ้มูลคําขอและ

ยอมรบัตามขอ้กําหนดในขั �นตอนที� 3 สรุปขอ้มลูคาํขอ

13) หากคลกิปุ่ ม “ยกเลิก” ระบบแสดง Popup เพื�อยนืยนัการยกเลกิ

132. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)
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2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)           หน้าช่วยเหลือเรื�องการแนบไฟล์
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2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)       วิธีลดขนาดไฟลร์ปูให้ได้ขนาด 10-15 KB

ให้ไปที�เวบ็ https://resize.thaiware.com/

กดเรียกดเูพื�อแนบไฟลภ์าพ

ปรบัตาํแหน่งรปูที�ต้องการ

เลือกขนาดรปูภาพเป็น

ระดบัความกว้าง 400 ระดบัความสงู 450 

หากไฟลเ์กิน 15 KB ให้ลดความสงูเหลือ 420 

ประเภทไฟล ์เป็น JPG

จากนั�นกด Download
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2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)        หน้าช่วยเหลือเรื�องการแนบไฟล์



17
2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ) วิธีลดขนาดไฟลร์ปูให้ได้ขนาด 60-100 KB

ให้ไปที�เวบ็ https://resize.thaiware.com/

กดเรียกดเูพื�อแนบไฟลภ์าพ

ปรบัตาํแหน่งรปูที�ต้องการ

เลือกขนาดรปูภาพเป็น

ระดบัความกว้าง 900 ระดบัความสงู 600 

ประเภทไฟล ์เป็น JPG

จากนั�นกด Download



14) ระบบแสดงขอ้มลูคาํขอที�ทาํการกรอกในขั �นตอนที� 1 และขั �นตอนที� 2 หากท่านตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหท้าํการกดปุ่ ม “ย้อนกลบั” ไปยงัขั �นตอนก่อนหน้าเพื�อทาํการแกไ้ข

182. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)



15) กดปุ่ ม “ยอมรบัตามขอ้กําหนด”

16) หลงัจากนั �นกดปุ่ ม “ส่งเรื�อง” เพื�อทําการยื�นคําขอ ระบบจะทําการรบัเรื�องและส่ง e-mail เพื�อยนืยนัการรบัคําขอให้

คนหางานตาม e-mail ที�คนหางานกรอกไว้

1. เมื�อคนหางานกดปุ่ ม “สง่เรื�อง” แลว้ ขอ้มูลการสมคัรจะถูกส่งไปใหเ้จา้หน้าที�เพื�อพจิารณาคําขอ และสถานะการ
ยื�นคําขอจะเป็น “รอพจิารณา”

2. ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลการสมคัรไดท้ี�เมนู “ดูรายการสมคัรไปทํางานโดยรฐัจดัสง่” ของคนหางาน

3. เมื�อคําขอผ่านการอนุมัติ ให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัครสอบภาษาเกาหลี เพื�อไปชําระเงินได้ตาม
ระยะเวลาที�กําหนด

tip

192. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)



ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมคัรได้ที�เมนู “ดรูายการสมคัร
ไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง” ของคนหางาน

tip

17) ระบบสง่ขอ้มลูคาํขอใหก้บัเจา้หน้าที�สว่นงาน กรต. เพื�อพจิารณาคาํขอ

18) หากคนหางานยื�นคาํขอนอกเวลาราชการ ระบบแจง้หมายเลขอา้งองิ และสถานะคาํขอจะเป็น “รอลงรบั” และเมื�อถงึเวลาราชการระหว่าง 08:30 - 16:30 น. ระบบแจง้หมายเลขคาํขอ และสถานะคาํขอจะเป็น “รอพจิารณา”

19) เมื�อกดปุ่ ม “กลบัสูห่น้าหลกั” ระบบแสดงหน้าดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่

202. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)



20) กด login เขา้ e-mail ที�ท่านใชล้งทะเบยีนระบบ

21) เลอืกรายการ e-mail ที�ตอ้งการด ูระบบแสดงรายละเอยีด e-mail ลงรบัคาํขอ

212. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรทดสอบภาษาเกาหลี (ต่อ)



3. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรงาน (เพื�อดผูลการอนุมติั พิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ)

1) เลอืกเมนู “ดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

2) ระบบแสดงรายการสมคัรทั �งหมดที�เคยสมคัร ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรายการสมคัรไปทํางานโดยรฐัจดัส่งที�ตอ้งการดูขอ้มูล หากเจา้หน้าที�อนุมตัสิถานะจะเป็น “รอชาํระเงนิ” และตอ้งการชาํระเงนิค่าสมคัร ใหข้า้มไปทําขอ้ที� 4 และขอ้ที� 5

3) หากตอ้งการดูขอ้มูล ใหก้ดปุ่ ม “ดขู้อมูล” ไอคอนรปูกระดาษ ระบบแสดงหน้าขอ้มูลการสมคัร ใหไ้ปที�หน้าที� 24

1. ปุ่ ม “ขอ้ความ” จะปรากฏเมื�อคาํขอมีการส่งกลบัให้แก้ไข

2. ปุ่ ม “ดขูอ้มลู” จะปรากฏทุกสถานะการสมคัร คือ รอลงรบั รอพิจารณา รอแก้ไข รอชําระเงิน 
ไมอ่นุมติั ผูม้ีสิทธิ� สอบ อยูร่ะหว่างขอยกเลิก ยกเลิกการสมคัร และยกเลิกคาํขอ

3. ปุ่ ม “แก้ไข” และ “ลบขอ้มลู” จะปรากฏเมื�อคาํขอมีสถานะเป็น “รอแก้ไข” เท่านั �น

tip
4) เมื�อเจา้หน้าที�พจิารณาคําขอการสมคัรของท่าน โดยให้ผลการพจิารณาเป็น “อนุมตั”ิ ท่านสามารถพมิพ์ “ใบแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบ” 

เพื�อนําไปชาํระเงนิค่าสมคัรตามชอ่งทางที�กําหนดในใบแจง้ชาํระเงนิค่าสมคัรได ้(ดูตวัอย่างใบแจง้ชาํระเงนิค่าสมคัรสอบ หน้า 25)

5) เมื�อท่านชาํระเงนิค่าสมคัรสอบตามระยะเวลาที�กําหนด สถานะการสมคัร เป็น “ผูม้ีสิทธิ� สอบ” ใหท้่านไปสอบตามศนูยส์อบที�ท่านทําการเลอืก 

ณ ตอนยื�นคําขอ ตามวนัและเวลาที�กําหนดของประกาศนั �น ๆ ท่านสามารถเขา้ไปพมิพบ์ตัรประจําตวัผูส้อบได ้โดยกดปุ่ ม “ดูขอ้มูล” แล้วไปที�

หวัขอ้ที� 5 หน้าที� 24

22



6) หากเจา้หน้าที�พจิารณาคําขอการสมคัรของท่าน โดยให้ผลการพจิารณาเป็น 

“อนุมัติ” และท่านไม่ได้ชําระเงินค่าสมัครสอบตามระยะเวลาที�กําหนด 

สถานะการสมคัร เป็น “เกินกาํหนดชาํระเงิน” และท่านไม่สามารถพมิพ์ใบ

แจง้ชาํระเงนิค่าสมคัรสอบได้

7) เมื�อท่านส่งเรื�องคําขอและคําขออยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที� 

สถานะการสมคัร เป็น “รอพิจารณา”

8) หากเจา้หน้าที�พจิารณาคําขอการสมคัรของท่าน โดยให้ผลการพจิารณาเป็น 

“ส่งกลบัให้แก้ไข” สถานะการสมคัร เป็น “รอแก้ไข” และท่านสามารถ

แก้ไขคําขอและส่งกลับให้เจ้าหน้าที�เพื�อพิจารณาคําขอได้อีกครั �ง และ

สามารถกรอกขอ้ความโตต้อบกลบัใหเ้จา้หน้าที�ได้

9) หากคําขอเป็น “รอแก้ไข” ท่านสามารถแกไ้ขได ้โดยใหท้ี�หน้าที� 33

7

6

8-9

233. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรงาน (เพื�อดผูลการอนุมติั พิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ) ต่อ 



 การดขู้อมูลการสมคัร มีวิธีการดงันี�

1) เมื�อกดปุ่ ม “ดขู้อมูล” ที�รายการสมคัรแลว้ ระบบแสดงหน้าขอ้มูลการสมคัร และ

ขอ้มูลที�ใชใ้นการสมคัรได้

2) ท่านจะทราบหมายเลขผูส้มคัรสอบเมื�อท่านชาํระเงนิค่าสมคัรสอบแลว้เท่านั �น

3) ท่านสามารถตรวจสอบศนูยส์อบที�ท่านเลอืกได ้ที�กล่องศนูยส์อบ

4) หากท่านไม่ไดช้าํระเงนิค่าสมคัรสอบตามระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นใบแจง้ชาํระเงนิ

ค่าสมคัรสอบ ท่านจะไม่สามารถพมิพใ์บชาํระเงนิค่าสมคัรสอบได้อกี และสถานะ

คําขอจะเปลี�ยนเป็น “เกินกาํหนดชาํระเงิน”

5) เมื�อท่านชาํระเงนิค่าสมคัรสอบแลว้ ท่านจะทราบหมายเลขผูส้มคัรสอบพร้อมกบั

สามารถพิมพ์บัตรประจําตวัผู้สมัครสอบได้ เพื�อนําไปแสดงในวนัที�สอบตาม

กําหนดของประกาศ สามารถดูตวัอย่างไดท้ี�หน้าที� 26

6) หากท่านประสงคย์กเลกิการสมคัรฯ และขอรบัเงนิคนื ให้ท่านไปตดิต่อขอรบัเงนิ

คนืที�ฝ่าย EPS กองบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

7) ท่านสามารถตรวจสอบรายเอยีดตามที�ยื�นคําขอการสมคัรได้ที�รายการลําดบัที� 1 

“ข้อมูลการสมคัร” โดยคลกิปุ่ ม “ดูขอ้มูล” (ไอคอนรูปกระดาษ) 
6

5

4

3

2

243. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรงาน (เพื�อดผูลการอนุมติั พิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ) ต่อ 



ท่านสามารถชาํระเงินค่าสมคัรสอบได้ตามช่องทางที�กาํหนดในใบแจ้งชาํระเงิน

เบื�องต้นชาํระได้ที�เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทย และชาํระผา่น Qr-code ทุกธนาคาร

และท่านต้องชาํระเงินค่าสมคัรสอบตามระยะเวลาที�กาํหนดไว้ในใบแจ้งชาํระเงิน

** ดวิูธีการพิมพใ์บแจ้งชาํระเงินได้ที�หวัข้อที� 4 หน้าที� 22 ***

ตวัอย่าง : ใบแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี

253. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรงาน (เพื�อดผูลการอนุมติั พิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ) ต่อ 



ท่านสามารถพมิพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ เพื�อนําไปแสดงในวนัที�ท่านไปดาํเนินการสอบตามศูนยส์อบที�ท่านเลอืก โดยท่านสามารถตรวจสอบวนัที�ตอ้งไปสอบได้ ตามระบุไวใ้นประกาศรบัสมคัร

โดยสามารถดวูธิพีมิพบ์ตัรประจาํตวัผูส้อบไปที� หวัขอ้ที� 3 หน้าที� 22 จากนั �นไปที�หวัขอ้ที� 5 หน้าที� 24 

ตวัอย่าง : บตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ   

263. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรงาน (เพื�อดผูลการอนุมติั พิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ) ต่อ 



4. การแก้ไขข้อมลูคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข) มีวิธีการดงันี�

1) เลอืกเมนู “ดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

2) ท่านสามารถดูขอ้ความที�เจา้หน้าที�แจง้รายละเอยีดการใหแ้กไ้ขขอ้มูลคําขอได ้โดยคลกิปุ่ ม “ข้อความ” ระบบแสดงหน้ารายละเอยีดการแกไ้ข

27



3) พบหน้าขอ้ความโตต้อบ เจา้หน้าที�จะแจง้ขอ้ความสิ�งที�ใหผู้ส้มคัรทําการแกไ้ข

4) ผูใ้ชง้านสามารถกรอกขอ้ความโตต้อบ เพื�อแจง้กลบัใหเ้จา้หน้าที�ไดท้ี�กล่องกรอกขอ้ความ 

5) เมื�อกรอกขอ้ความเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิปุ่ ม “ตกลง” เพื�อส่งขอ้ความตอบกลบัเจา้หน้าที� ผูส้มคัรจะไม่ตอบขอ้ความกไ็ดโ้ดยใหท้ําการกดปุ่ ม “ยกเลิก”

28
4. การแก้ไขข้อมลูคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข) ต่อ



6) เลอืกเมนู “ดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

7) หากสถานะการสมคัร เป็น “รอแก้ไข” ท่านสามารถแกไ้ขคําขอและส่งกลบัใหเ้จา้หน้าที�เพื�อพจิารณาคําขอไดอ้กีครั �งโดยกดปุ่ ม “แก้ไขข้อมูล” ไอคอนรปูปากกา

ปุ่ ม “แก้ไขขอ้มลู” จะปรากฏขึ�นมาให้สามารถดาํเนินการได้ เฉพาะรายการที�เจ้าหน้าที�ส่งคืนให้แก้ไข

เท่านั �น โดยมีสถานะการสมคัรเป็น “รอแก้ไข” เท่านั �น

tip

29
4. การแก้ไขข้อมลูคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข) ต่อ



30
4. การแก้ไขข้อมลูคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข) ต่อ

8.) จากนั้นใหเขาไปแกไขขอมูลตามที่เจาหนาที่แจงใหแกไข โดยใหทําเหมือนขั้นตอนการสมัคร ในหนาที่ 10



10) หลงัจากนั �นคลกิปุ่ ม “ส่งเรื�อง” เพื�อทําการยื�นคําขอ ระบบจะทําการรบัเรื�องและส่ง e-mail เพื�อยนืยนัการรบัคําขอให้

คนหางานตาม e-mail ที�คนหางานกรอกไว้

1. เมื�อคนหางานกดปุ่ ม “สง่เรื�อง” แลว้ ขอ้มูลการสมคัรจะถูกส่งไปใหเ้จา้หน้าที�เพื�อพจิารณาคําขอ และสถานะการ
ยื�นคําขอจะเป็น “รอพจิารณา”

2. ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลการสมคัรไดท้ี�เมนู “ดูรายการสมคัรไปทํางานโดยรฐัจดัสง่” ของคนหางาน

3. เมื�อคําขอของผ่านการอนุมัติ ใหท้่านพิมพ์ใบแจ้งชําระเงนิค่าสมัครสอบภาษาเกาหลี เพื�อไปชําระเงนิได้ตาม
ระยะเวลาที�กําหนด

tip

314. การแก้ไขข้อมลูคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข) ต่อ

9.) ใหกดยอมรับขอกําหนด



ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมคัรได้ที�เมนู “ดรูายการสมคัร
ไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง” ของคนหางาน

tip

11) ระบบส่งขอ้มูลคําขอใหก้บัเจา้หน้าที�ส่วนงาน กรต. เพื�อพจิารณาคําขอ

12) หากคนหางานยื�นคําขอนอกเวลาราชการ ระบบแจง้หมายเลขอา้งองิ และสถานะคําขอจะเป็น “รอลงรบั” และเมื�อถงึเวลาราชการระหวา่ง 08:30 - 16:30 น. ระบบแจง้หมายเลขคําขอ และสถานะคําขอจะเป็น “รอพจิารณา”

13) เมื�อกดปุ่ ม “กลบัสู่หน้าหลกั” ระบบแสดงหน้าดูรายการสมคัรไปทํางานโดยรฐัจดัส่ง

32
4. การแก้ไขข้อมูลคาํขอ (กรณีคาํขอถกูส่งกลบัให้แก้ไข)



1) กดดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่

2) กดรปู Printer

3) ระบบจะแสดงใบแจง้ชาํระเงนิคา่สมคัรสอบ

** จะพมิพไ์ดส้ถานะการสมคัรตอ้งเป็นรอชาํระเงนิเท่านั �น

3

2

33วิธีพิมพใ์บแจ้งชาํระเงินค่าสมคัรสอบภาษาเกาหลี

1

2

3



1) กดดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่

2) กดรปูกระดาษ

3) กดรปู Printer

4) ระบบแสดงบตัรประจาํตวัผูส้อบ

** จะพมิพไ์ดส้ถานะการชาํระตอ้งเป็น ชาํระเงนิแลว้เท่านั �น

3

2

34วิธีพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ

1

2

3

4




