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การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานคนไทย
ไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น

โดยผ่านองคก์ร IM Japan ปี 2565ครั�งที� 1 (เพศชาย)

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เว็บไซต toea.doe.go.th กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

1. การตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนในระบบ ( หนาที่ 2 ) 

2. การสมัครไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่น ( หนาที่ 10 ) 

3. การตรวจสอบขอมูลไปฝกงานในประเทศญี่ปุน (เพื่อดูผลการอนุมัติ) ( หนาที่ 14 )
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1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ ให้ไปที�เวบ็ไซต ์toea.doe.go.th

1.1 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ มีวิธีการดงันี�  
1) กรอกชื�อผูใ้ชง้าน ชื�อผูใ้ชง้านระบบ คอื เลขที�บตัรประชาชนของท่าน ที�ท่านใชล้งทะเบยีน และกรอกรหสัผ่าน รหสัผ่าน คอื รหสัที�ท่านตั �งไวต้อนลงทะเบยีน หากเข้าระบบได้ให้ข้ามไปทาํข้อที� 4

2) หากท่านจาํรหสัผ่านไม่ได ้ใหล้องใสห่มายเลขบตัรประชาชนตรงช่องรหสัผ่าน แลว้กดเขา้สูร่ะบบ หากเขา้ระบบไดใ้หข้า้มไปทาํขอ้ที� 4

3) หากท่านไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้โดยระบบแจง้เตอืนว่า “รหสัผา่นไม่ถกูต้อง” 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 (สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัหรือโทรที�ส่วนกลาง 02-245-9435 หรือ 02-245-9436)

      เมื�อท่านไดร้หสัมาใหเ้อามาเขา้สูร่ะบบแลว้ทาํตามขอ้ที� 4 

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

     เพื�อยื�นคาํขอสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่ (เกาหล)ี ตามประกาศรบัสมคัรที�ท่านประสงคจ์ะสมคัร

5) หากท่านหากท่านไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้โดยระบบแจง้เตอืนว่า “ไม่พบผูชื้�อผูใ้ช้งาน” แสดงว่าท่านไม่เคยมกีารลงทะเบยีนใชง้านระบบใหท้่านลงทะเบียนใช้งานระบบตามวิธีการในหน้าที� 4

ชื่อผูใช : หมายเลขบัตรประชาชน พิมพเลข 13 ตัวติดกันหามมีชองวาง
รหัสผาน : รหัสผานที่ทานสรางไว หรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ 



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
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31. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ ผา่นระบบ มีวิธีการดงันี�

1

2

1) คลกิลงิก์ “ลงทะเบียน / Register”

2) เลอืกประเภทสมาชกิ “คนหางาน” จากนั �นคลกิปุ่ ม “ถดัไป

41. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



3) กรอกขอ้มลูเลขที�บตัรประชาชน 13 หลกั พมิพต์ดิกนัไม่ใหม้ชี่องว่าง [เลข 13 หลกั จะเป็นขอ้มลูชื�อผูใ้ชง้านสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ]

4) กรอกขอ้มลูสว่นตวัสาํหรบัลงทะเบยีนใหค้รบถว้น

3

1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

4

51. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



5) ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โดยใหพ้มิพต์วัเลขตดิกนัไม่ตอ้งเวน้วรรค หรอืใสเ่ครื�องหมายใด ๆ

6) ขอ้มลู E-mail (ถา้ม)ี โดยใหใ้สด่ว้ย เพื�อใหเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัตดิต่อ และแจง้ผลการอนุญาตได้
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1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)
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1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



7) พมิพต์าํแหน่งที�ตอ้งการสมคัรอนัดบัที� 1  เป็นตาํแหน่ง “ผูฝึ้กงานเทคนิค” โดยใหก้รอกขอ้มลูเพื�อคน้หารายการที�ปรากฏใหเ้ลอืกเท่านั �น

8) เลอืกประเทศที�ประสงคจ์ะไปทาํงานอนัดบัที� 1 ในที�นี�ใหพ้มิพ ์“ญี�ปุ่ น” 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)
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1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

8

10เลือกเป็น “กรมจัดส่ง”

11 11

1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



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

13) จากนั �นระบบแจง้ขอ้ความว่าการลงทะเบยีนสาํเรจ็ผ่านหน้าจอ และสง่ E-mail คนหางาน
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1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 

13



14) ใหท้่านนําชื�อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านที�ลงทะเบยีนไปใชใ้นการ Login เขา้สูร่ะบบ

15) เมื�อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหท้่านดาํเนินการตามขั �นตอนที� 2  เพื�อยื�นคาํขอสมคัรไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น  (ให้ไปดวิูธีการสมคัรที�หน้าที� 10 )

9
1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงคเ์พื�อไปทาํงานในต่างประเทศ (ต่อ)

1. การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ) 



2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น

1) เลอืกเมนู “สมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

2) ระบบแสดงหน้ารายการสมคัรทั �งหมด ของทุกฝ่ายรฐัจดัส่งที�เปิดรบัสมคัร 

หากสิ�นสดุระยะเวลาการรบัสมคัรแลว้ประกาศจะไม่ปรากฏ

3) กดไอคอนตามรปูเพื�อทาํการสมคัร

10
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กดไอคอนนี�เพื�อสมคัร



2. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (ต่อ) 11

4) ทําการตรวจสอบข้อมูลทั �วไปของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลไม่

ถูกต้องให้ท่านทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยฉพาะเบอร์โทรศัพท์และ 

E-mail ให้ถกูต้องเพราะการสมคัรรอบนี� หากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที�จะติดต่อ

ทางโทรศพัทห์รอืทาง E-mail เท่านั �น

5) กรอกขอ้มลูสถานภาพ

6) เลอืกตําแหน่งงานที�สมคัร



122. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (ต่อ)

7) กรอกประวตักิารศกึษา และประวตักิารศกึษาที�ใชใ้นการสมคัร

8) กรอกขอ้มูลประสบการณ์ทํางาน โดยเลอืกปุ่ ม “เพิ�มข้อมูล” ระบบแสดงหน้าเพิ�มขอ้มูล

ประสบการณ์ทาํงาน (หากไม่มไีม่ตอ้งกรอกขอ้มลู)

9) กรอกขอ้มูลการไปทํางาน, ขอ้มูลสายตา / รอยสกับนร่างกาย / ความสามารถพเิศษ, 

ขอ้มลูผูต้ดิต่อกรณีฉุกเฉิน

10) กรณีเป็นเพศชาย ระบบแสดงขอ้มลูประวตักิารรบัราชการทหารใหก้รอกขอ้มลู



132. การใช้งานเมนูสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง สมคัรไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (ต่อ)

11) แนบเอกสาร

12) กดปุ่ ม “ยอมรบัตามขอ้กาํหนด”

13) หลงัจากนั �นกดปุ่ ม “สง่เรื�อง” เพื�อสง่เรื�องใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบขอ้มลูการสมคัร

1. เมื�อคนหางานกดปุ่ มสง่เรื�องแลว้ ขอ้มลูการสมคัรจะถกูสง่ไปยงัหน้าจดัการขอ้มลูคนหางานของเจา้หน้าที� และสถานะของคนหางานจะเปลี�ยนเป็น ผูส้มคัร

2. คนหางานสามารถตดิตามขอ้มลูการสมคัรได ้ที�เมนูดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่ ของคนหางาน

tip



143. การตรวจสอบข้อมลูไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (เพื�อดผูลการอนุมติั)

1) เลอืกเมนู “ดรูายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัส่ง”

2) ระบบแสดงรายการสมคัรทั �งหมดที�เคยสมคัร ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรายการสมคัรไปทาํงานโดยรฐัจดัสง่ที�ตอ้งการดขูอ้มลูได้

3) กดปุ่ ม “ดขู้อมูล” ระบบแสดงหน้าขอ้มลูการสมคัร
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153. การตรวจสอบข้อมลูไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (เพื�อดผูลการอนุมติั) (ต่อ)

4) เมื�อกดปุ่ ม “ดูข้อมูล” ที�รายการสมัครแล้ว ระบบแสดงหน้าข้อมูล

ประกาศ และรายการขอ้มลูการสมคัร

5) ท่านจะทราบเลขที�สมคัรตามที�ไดส้ง่เรื�องการสมคัรไวแ้ลว้

6) ท่านสามารถตรวจสอบรายเอยีดตามที�ยื�นคําขอการสมคัรไดท้ี�รายการ

ลาํดบัที� 1 “ข้อมูลการสมคัร” โดยคลกิไอคอน “ดขูอ้มลู ”

5

6

4



163. การตรวจสอบข้อมลูไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (เพื�อดผูลการอนุมติั) (ต่อ)

7. ท่านสามารถพมิพ ์“พิมพแ์บบฟอรม์สมคัร” ไดท้ี�ลงิกบ์นขวามอื

(ดตูวัอย่าง หน้า 17)

8) ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการสมคัรไดท้ี�ช่องตรวจสอบผลการพจิารณา

9) ผูใ้ชง้านสามารถยกเลกิการสมคัรได ้โดยการคลกิปุ่ ม “ยกเลิกการสมคัร”

7

8

9

10) กรอกสาเหตุการยกเลกิการสมคัร แลว้กดตกลง ในการสมคัรครั �งนี�ผูส้มคัรหากผูส้มคัร

ยกเลกิการสมคัรแลว้ สามารถกลบัมาสมคัรใหม่ได้
10



17
3. การตรวจสอบข้อมลูไปฝึกงานในประเทศญี�ปุ่ น (เพื�อดผูลการอนุมติั) (ต่อ)

ตวัอย่างแบบฟอรม์สมคัร


