
 

2019년 EPS 귀국근로자 설명회 개최 계획(안) 

โครงการพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากการท างานตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสประจ าปี 2562  
 

 

1  목적 및 배경   วัตถุประสงค์และที่มา 

 

□ 목적 วัตถุประสงค์ 

    ○ 한국 취업후 귀국한 근로자를 대상으로 귀국근로자 네트워크 

구축, 태국 한국기업 및 현지기업 취업알선, EPS 시스템 설명, 

사례발표 등을 통한 귀국근로자 지원 

       สนับสนุนการจ้างงานในสถานประกอบการเกาหลีหรือสถานประกอบการอ่ืนๆในประเทศไทยแก่แรงงาน 
ไทยที่กลับมาจากการท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานอีพีเอส,รับสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ที่เคย 
ไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี,ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงาน 
อีพีเอส,ประชาสัมพันธ์การประกวดบุคคลตัวอย่างส าหรับผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและโครงการอ่ืนๆ  
เป็นต้น   

             

□ 추진배경 ที่มาของโครงการ 

    ○ 그간 매년 상.하반기 귀국근로자 간담회를 개최하고 있으나 참

석자는 소수에 불과(3~10명) 

      มีการจัดงานพบปะส าหรับผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีทุกๆ ต้นปี  

และปลายปีแต่มีผู้เข้าร่วมงานจ านวนน้อยมาก(ประมาณ3 -10คน) 

          



    ○ 간담회는 식사를 겸한 의견청취에 불과하여 귀국근로자 지원에 

한계 

 การจัดงานแต่ละครั้งก็ได้เพียงแค่รับประทานอาหารและรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเล็กน้อย 

จากกลุ่มคนส่วนน้อยซึ่งมีข้อจ ากัด 

    ○ 귀국근로자의 현지정착을 위한 네트워크 구축, 취업지원, 현지

정착 우수사례 발표 등 지원사업 효과 제고 

                  การจัดงานพบปะครั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธภิาพและคุ้มค่ามากขึ้นมีการสนับสนุนการท างานที่มั่นคงใน 
ประเทศโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, แนะแนวการท างานในประเทศไทย,  
ประชาสัมพันธ์งานประกวดบคุคลตัวอย่างและอ่ืนๆ 

  

 

2  기본방침 แนวทางด าเนินการพื้นฐาน 

 

    ○ 다수의 귀국근로자들이 참석할 수 있도록 찾아가는 설명회 

         งานพบปะที่จะเป็นช่องทางการรวบรวมผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้มากที่สุด 

    ○ 네트워크 구축, 구직신청서 접수를 통한 상시 취업알선 강화 

              การยกระดับการแนะแนวงานให้ได้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องโดยด าเนินการรับสมัครงาน, 
สมัครสมาชิกเครือข่าย 

       * 태국내 한국기업(EPS센터), 태국 현지기업(송출기관) 취업알선 

     แนะแนวการจ้างงานแก่บริษัทเกาหลีในไทย (ศูนย์อีพีเอส), สถานประกอบการทั่วไป(กรมการจัดหางาน) 

    ○ 보험금 찾아주기, EPS사업 설명, 귀국지원 설명 등 각종 설명회 

          บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการโครงการสนับสนุนการกลับประเทศ, 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยตามระบบอีพีเอส,งานติดตามสิทธิประโยชน์เงินประกันแรงงานไทย
เป็นต้น 

     



           ○ 현지정착 우수사례 발표  

งานประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบุคคลดีเด่นแก่แรงงานไทยที่กลับมาจากท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

3  세부계획 รายละเอียดของโครงการ 

 

  가. 추진일정 및 장소 : ‘19.10.29(화), 우던타니  

   วนัท่ีและสถานที่ : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 , สถาบันพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี,  

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอราวัณ 

  나. 참석대상 : EPS로 한국 취업 종료후 귀국한 근로자 

   กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานไทยที่กลับมาจากการท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากสิ้นสุดการท างาน 

  다. 주요내용 กิจกรรมที่ส าคัญ 

   ○ EPS시스템 및 귀국지원사업  

    กิจกรรมสนับสนุนการกลับประเทศและบรรยายระบบการจ้างานอีพีเอส 

     - 외국인고용허가제 세부사항, 귀국근로자 취업지원 및 네트워크 

구축 배경 및 추진사항 설명 

  รับฟังค าบรรยายความเป็นมาของการสมัครสมาชิก, แนวทางด าเนินการโครงการ,  
การสนับสนุนการกลับประเทศและระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสปัจจุบัน 

   ○ EPS를 통한 한국취업  

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอีพีเอส 

     - 귀국근로자이지만 다시 한국에 취업을 희망하는 경우 절차 및 

조건 등 컨설팅 

  ส าหรับผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแต่มีความประสงค์อยากไปอีกครั้ง  

ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและเงื่อนไขที่ส าคัญ 

           ○ 휴면 보험금 및 미청구 보험금 찾아주기 

 การติดตามสิทธิประโยชน์เงินประกันที่ควรได้ เช่นประกันเกิน 3 ปีและ ประกันไม่เกิน 3ปี 



   ○ 귀국근로자 취업 우수사례 발표  

การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบุคคลตัวอย่างแก่แรงงานไทยที่กลับมาจากการท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

- 태국내 취업하여 근무하고 있는 귀국근로자로 취업경로, 근무경험, 

취업시 고려사항 등 사례발표  

  การน าเสนอผลงานดีเด่นเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างเช่น กระบวนการท างานปัจจุบัน,  

ประสบการณ์ท างานและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับท างานเป็นต้น  

     - 사례는 1~2명 선정하되 출장여비 및 강의수당 지급 

 การคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง 1-2 ท่าน และสนับสนุนการเดินทางไปบรรยายและได้รับค่าตอบแทน 

   ○ 취업알선 지원 계획 설명 การบรรยายโครงการสนับสนุนการจ้างงาน 

     - EPS센터 : 태국 소재 한국인 기업에 취업하고자하는 근로자에 

대한 알선 지원(한태상공회의소 상시 알선 체계 활용) 

     

ศูนย์อีพีเอส : บรรยายการจ้างงานของสถานประกอบการเกาหลีในไทย (กลุ่มสมาชิกในหอการค้าไทย-เกาหลี) 

     - 송출기관 : 태국 현지 기업에 취업을 희망하는 근로자에 대해 

취업알선 지원 

หน่วยงานจัดส่งแรงงานไทย : บรรยายการจ้างงานและแนะแนวงานส าหรับสถานประกอบการอื่นในไทย 

   ○ 귀국근로자 네트워크 구축  

การสมัครสมาชิกเครือข่ายคนที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

   ○ 기타 EPS 및 귀국지원사업 관련 질의 응답 

ถามตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการกลับประเทศและโครงการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องงานอีพีเอส 

 

  라. 시간계획 ก าหนดการด าเนินงาน 

구분 เวลา 세부내용 กิจกรรม 비고 หมายเหต ุ

13:00~13:30 

등록 및 신청서(네트워크․구직) 작성 

การลงทะเบยีนผู้ เข้าร่วมงานและสมคัรสมาชิกฯ 
 (กรอกเอกสาร) 

EPS센터 및 송출기관 

ศนูย์อีพีเอสและหนว่ยงานจดัสง่ 

13:30~14:30 EPS 및 귀국지원, 보험금 찾아주기 설명 EPS센터 



บรรยายการติดตามเงินประกนั, การสนบัสนนุการกลบั
ประเทศและงานอีพีเอส 

ศนูย์อีพีเอส 

14:30~14:40 휴식 พกัเบรค  

14:40~15:00 
취업 우수사례 발표 

บรรยายโครงการประกวดบคุคลตวัอยา่ง 
 

15:00~15:30 
취업알선 지원 계획 

บรรยายการสนบัสนนุการจ้างงาน 

EPS센터(15), ศนูย์อีพีเอส 

(15นาที)송출기관(15) 

หนว่ยงานจดัสง่ (15นาท)ี 

15:30~15:40 휴식 พกัเบรค  

15:40~16:00 

EPS컨설팅 및 질의응답 

การให้ค าแนะน าเก่ียวกบังานอีพีเอสและถามตอบข้อ
สงสยั 

EPS센터, 송출기관 

ศนูย์อีพีเอส,หนว่ยงานจดัสง่ 

       16:00 ~ 폐회กลา่วปิดงาน  

 

 

4  행정사항 การด าเนินงาน 

○ (사례강의) 태국소재 한국인 기업 취업 귀국근로자 섭외 

       (บรรยายพิเศษ) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่สถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทยที่ต้องการจ้างงานแรงงานไทย 

   ○ (홍보) (การประชาสมัพนัธ์) 

     - EPS센터 : 홈페이지 공고, 우편물 발송, 페이스북 홍보 

        ศูนย์อีพีเอส : ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค, ทางไปรษณีย์, และทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

     - 송출기관 : 홈페이지 공고, 지방고용사무소 홍보   

หน่วยงานจัดส่งแรงงานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางส านักงานจัดหางานจังหวัด 

 

 



2019년 EPS 귀국근로자 설명회 초청 안내 

ขอเชิญเข้าร่วมงานพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

ตามระบบการจ้างงานอีพีเอสประจ าปี 2562 
 

 태국 EPS센터와 태국 노동부 송출기관에서는 EPS를 통한 한국 

취업 귀국근로자에게 태국 현지정착을 지원하고 귀국근로자에게 

도움을 주고자 “2019년 귀국근로자 설명회”를 개최하오니 많이 

참여하여 주시기 바랍니다 

ส านักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานสนับสนุนการ
ท างานที่ม่ันคงในประเทศและช่วยเหลือผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้เปิดกิจกรรมที่ชื่อว่า 
" งานพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานอีพีเอสประจ าปี 
2562 "  หวังว่าจะได้การตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
 

□ 일 시 : 2019. 10. 29(화) 13:00 ~ 17:00 

   วันที่ : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 (เวลา 13.00น. - 17.00น.) 

□ 장 소 : 우던타니  

     สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารเอราวัณ ชั้น 3 สถาบันพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

□ 내 용 รายละเอียดกิจกรรม 

   ○ EPS시스템 및 귀국지원사업 설명 

      บรรยายกิจกรรมการสนับสนุนการกลับประเทศและระบบการจ้างงานอีพีเอส 

   ○ EPS를 통한 한국 취업절차 및 조건 등 컨설팅 

      การให้ค าปรึกษา,ขั้นตอน,เงื่อนไขการไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอีพีเอสที่ถูกต้อง 

   ○ 휴면 보험금 및 미청구 보험금 찾아주기 

      การติดตามสิทธิประโยชน์เงินประกันต่างๆ เช่นเงินประกันเกิน 3ปีและไม่เกิน3ปี 

   ○ 귀국근로자 취업 우수사례 발표 

      การบรรยายโครงการประกวดบคุคลดเีดน่ส าหรับผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

   ○ 취업알선 지원 계획 설명(태국 EPS센터, 송출기관) 

      การแนะแนวการท างานในประเทศไทย (ศูนย์อีพีเอส, กรมการจัดหางาน) 

   ○ 귀국근로자 네트워크 구축 

      การสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ที่เคยไปท างานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 



   ○ EPS 및 귀국지원사업 관련 질의 응답 

      ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานอีพีเอสและกิจกรรมสนับสนุนการกลับประเทศ เป็นต้น 

□ 참여신청  การเข้าร่วมกิจกรรม 

   ○ 신청방법 :  

       วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานทางไลน์ ไอดี : roerngchai      

   (ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร) 

            * ติดต่อสอบถาม 02-245-9433 หรือดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.hrdkoreathailand.com 

   ○ 신청기한 : 2019. 10. 25(금) 

       ระยะเวลาการสมัคร  : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562 
        * ผู้ เข้าร่วมงานทกุทา่น มีของที่ระลกึมอบให้  
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HRDKorea 태국 EPS센터 

태국 노동부 송출기관장 

ส านักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจ าประเทศไทย & กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 




