










เข้า Google พิมพ์ค้นหา “ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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วิธีเข้าลงทะเบยีนและวิธีสมคัรงาน



ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน
ขัน้ตอนที่ 2 ยื่นค าขอสมัครงาน
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

1
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2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

2. การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
2.1 การดูรายการสมัครท่ีเปิดรับสมัคร มีวิธีการดังน้ี

1) เลือกเมนู “สมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง”

2) ระบบแสดงหน้ารายการสมัครทั้งหมด ของทุก
ฝ่ายรัฐจัดส่ งที่ เปิดรับสมัคร  หากสิ้นสุ ด
ระยะเวลาการรับสมัครแล้วประกาศจะไม่
ปรากฏ
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

1
7

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

3) กดเลือกไอคอน “    ดูข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียด ให้ท่านดูรายละเอียดของรายการประกาศรับสมัครก่อนย่ืนค าขอสมัครไป
ท างานโดยรัฐจัดส่ง (อิสราเอล)
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

1
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2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

2.2 การยื่นค าขอสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง (อิสราเอล) มีวิธีการดังน้ี

1) เลือกเมนู “สมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง”

2) เลือกรายการสมัครที่ต้องการ ระบบแสดงหน้ายื่นค าขอ
สมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง (อิสราเอล) ข้ันตอนทึ่ 1 กรอก
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วยข้อมูล ผู้
ด าเนินเรื่องยื่นค าขอ ต าแหน่งงานที่รับสมัคร ข้อมูล
ประสบการณ์ท างาน ข้อมูลทางกายภาพสุขภาพ ข้อมูลอื่นๆ 
ข้อมูลสถานภาพ และแนบเอกสาร 

3) กรุณาอ่านคุณสมบัตรเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของท่านก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

4) กรอกข้อมูลผู้ที่ด าเนินเรือ่งยื่นค าขอ หากยื่นคนหางานเป็นผู้
ยื่นค าขอด้วยตนเองให้เลือก “ยื่นค าขอด้วยตนเอง” หาก
เจ้ าหน้าที่ เ ป็ นผู้ ก รอกข้อมู ลการยื่ นค าขอ ให้ เ ลื อก 
“เจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้” และท าการกรอกส่วนงาน และ
เลือกช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ

14



Page 
:

IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

1
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2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

5) เลือกต าแหน่งงานที่ต้องการสมคัร

6) กรอกข้อมูลประสบการณ์ท างาน ข้อมูลทางกายภาพลุข
ภาพ และข้อมูลอื่นๆ

1. ท่านต้องมีประสบการณ์ด้านการเกษตร
2. ท่านต้อง ไม่เคย ท างานเกษตรในประเทศอิสราเอลมา

ก่อน
3. ท่านต้อง ไม่มี สายตาบอดสี
4. ท่านต้อง ไม่มี นิ้วมือกุด คดงอ ขาดหรือด้วน
5. ท่านต้อง ไม่มี ครอบครัว (พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร) ซึ่ง

ขณะนี้พ านักหรือท างานอยู่ประเทศอิสราเอล
6. ท่านต้อง ไม่เคย ต้องคดีอาญาในประเทศไทย

ti
p
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
0

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

7) กรอกข้อมูลสถานภาพ กรณีเลือกสถานภาพเป็น 
“แต่งงาน (กรณีจดทะเบียน) แต่งงาน (กรณีไม่จด
ทะเบียน) และหย่า” ต้องท าการกรอกข้อมูล ช่ือ -
นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายบัตร
ต่างด้าว (กรณีไม่ใช่คนไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง

8) ท าการแนบเอกสาร

1. กรณีเลือกสถานภาพ เป็น “แต่งงาน (กรณีไม่จดทะเบียน)” ระบบต้องบังคับแนบเอกสารข้อ 1) ส าเนาบัตร
ประชาชนของภรรยา/สามี กรณีที่แต่งงานไม่จดทะเบียนสมรส หรืออยู่กันฉันท์สามีภรรยา

2. กรณีเลือกสถานภาพ เป็น “แต่งงาน (กรณีจดทะเบียน)” หรือ “หย่า” ระบบต้องบังคับแนบเอกสารข้อ 2) ส าเนา
ทะเบียนสมรส/หย่า กรณีแต่งงานจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

ti
p

9) เมื่อกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบท าการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร หากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครระบบแสดง Error message หรือหากตรงตาม
คุณสมบัติระบบแสดงให้กรอกข้อมูลในข้ันตอนที่ 2 
กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
1

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

11) ท าการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หาก
พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ท่านท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

10) เมื่อกดปุ่ม “ตรวจสอบ” พบหน้ากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร 
ในข้ันตอนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลช่ือ -
นามสกุล (กรณีคนหางานเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล) ประวัติ
การศึกษา ข้อมูลประวัติการรับราชการทหาร ข้อมูลบิดา -
มารดา ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และแนบเอกสาร

17



Page 
:

IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
2

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

12) กรอกข้อมูลช่ือ - นามสกุล (กรณีคนหางานเปลี่ยนช่ือ -
นามสกุล) โดยเรียงล าดับต้ังแต่ปัจจุบัน - อดีต ดังนี้
11.1 กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลจ านวน 2 ครั้ง 

กรุณาการกรอกข้อมูลล าดับที่ 2
11.2 กรณีท่านมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุลเดิมจ านวน 3 

ครั้งหรือมากกว่า 3 ครั้ง กรุณากรอกข้อมูลล าดับที่ 2 
และ 3

13) กรอกประวัติการศึกษา หากท่านเคยกรอกข้อมูล ณ ตอน
ลงทะเบียนใช้งานระบบ ระบบจะดึงข้อมูล ณ ตอนที่ท่านท า
การลงทะเบียนมาแสดง โดยสามารถแก้ไขได้

14) ข้อมูลประวัติการรับราชการทหาร แสดงให้เฉพาะผู้สมัครที่
เป็น “เพศชาย” เท่านั้น

15) กรอกข้อมูลบิดา - มารดา โดยกรอกช่ือ - นามสกุล ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
3

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

16) กรอกข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วยช่ือ -
นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่ที่สามารถติด
ตอได้ของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

17) แนบเอกสาร กรณีผู้สมัครเป็น “เพศชาย” ระบบท าการ
บังคับแนบเอกสารข้อ 7) ส าเนาหลักฐานการพ้นภาระ
การรับราชการทหาร

18) กดปุ่ม “ถัดไป” ระบบท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากคุณสมบัติไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครระบบแสดง Error message หรือหากตรงตาม
คุณสมบัติระบบแสดงสรุปข้อมูลค าขอและยอมรับตามข้อก าหนดในข้ันตอนที่ 3
สรุปข้อมูลค าขอ
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
4

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

19) ระบบแสดงข้อมูลค าขอที่ท าการกรอกในข้ันตอนที่ 1 และ
ข้ันตอนที่ 2 หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท าการกดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” ไปยังข้ันตอนก่อนหน้าเพื่อท าการแก้ไข
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
5

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

20) กดปุ่ม “ยอมรับตามข้อก าหนด”

21) หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งเรื่อง” เพื่อท าการยื่นค าขอ ระบบจะ
ท าการรับเรื่องและส่ง e-mail เพื่อยืนยันการรับค าขอให้
คนหางานตาม e-mail ที่คนหางานกรอกไว้

1. เม่ือคนหางานกดปุ่ม “ส่งเรื่อง” แล้ว ข้อมูลการสมัครจะถูก
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาค าขอ และสถานะการย่ืนค าขอ
จะเป็น “รอพิจารณา”

2. ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ที่เมนู “ดูรายการสมัคร
ไปท างานโดยรัฐจัดส่ง” ของคนหางาน

ti
p
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
6

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ที่
เมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐ
จัดส่ง” ของคนหางาน

ti
p

22) ระบบส่งข้อมูลค าขอให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน กรต.
23) หากคนหางานย่ืนค าขอนอกเวลาราชการ ระบบแจ้งหมายเลขอ้างอิง และสถานะค าขอจะเป็น “รอลงรับ” และเมื่อถึงเวลา

ราชการระหว่าง 08:30 - 16:30 น. ระบบแจ้งหมายเลขค าขอ และสถานะค าขอจะเป็น “รอพิจารณา”
24) เมื่อกดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบแสดงหน้าดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
7

2. การใชง้านเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

25) กด login เข้า e-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียนระบบ
26) เลือกรายการ e-mail ที่ต้องการดู ระบบแสดงรายละเอียด e-mail ลงรับค าขอ

23



กรณีค าขอผ่านการพจิารณา
และไม่ผ่านการพจิารณา

หน้า 24

การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

2
9

3. การใชง้านเมนูพจิารณาค าขอ

5) คนหางานกด login เข้า e-mail เพื่อตรวจสอบผลการพิจารณาค าขอของเจ้าหน้าที่
6) เลือกรายการ e-mail ที่ต้องการดู ระบบแสดงรายละเอียด e-mail

กรณีค าขอผ่านการพิจารณา กรณีค าขอไม่ผ่านการพิจารณา
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การดูรายการค าขอ 

หน้า 25

การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
1

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

5. การใช้งานเมนูดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
5.1 การดูรายการค าขอ มีวิธีการดังนี้

1) เลือกเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง”

2) ระบบแสดงรายการสมัครทั้งหมดที่เคยสมัคร ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่งทีต่้องการดูขอ้มูลได้
3) กดปุ่ม “ดูข้อมูล” ระบบแสดงหน้ารายละเอียดการสมัคร (คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการ หน้า 43)

1. ปุ่ม “ข้อความ” จะปรากฏเม่ือค าขอมีการส่งกลับให้แก้ไข
2. ปุ่ม “ดูข้อมูล” จะปรากฏทุกสถานะการสมัคร คือ รอลงรับ รอพิจารณา 

รอแก้ไข ไม่ผ่านการสมัคร ผู้สมัคร ยกเลิกการสมัคร และยกเลิกค าขอ
3. ปุ่ม “แก้ไข” จะปรากฏเม่ือค าขอมีสถานะเป็น “รอแก้ไข” เท่านั้น
4. ปุ่ม “ลบข้อมูล” จะปรากฏเม่ือค าขอมีสถานะเป็น “รอแก้ไข” เท่านั้น

ti
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การดูละเอียดการสมัคร

หน้า 26

การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
3

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

5.2 การดูรายละเอียดการสมัคร มีวิธีการดังนี้

1) เมื่อกดปุ่ม “ดูข้อมูล” ที่รายการสมัครแล้ว ระบบแสดงหน้ารายละเอียดการสมัคร 
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาค าขอจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่กล่อง 
“รายละเอียดค าขอ”

2) ข้อมูลพิมพ์หนังสือออก แสดงก็ต่อเมื่อค าขอสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง (อิสราเอล) 
เป็น “ผ่านการสมัคร” เท่านั้น
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
4

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

3) ข้อมูลประวัติการรับราชการทหาร แสดงก็ต่อเมื่อผู้สมัครเป็น “เพศ
ชาย” เท่านั้น กรณีผู้สมัครเป็น “เพศหญิง” ข้อมูลส่วนนี้จะไม่แสดง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
5

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

4) ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ แสดงต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาค าขอแล้วเท่านั้น 
คือ ค าขอที่มีสถานะ “ผ่านการสมัคร” และ “ไม่ผ่านการสมัคร”

5) ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครได้ โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร”

6) เมื่อกดปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” แล้ว ระบบแสดง Popup เพ่ือยืนยันการยกเลิกข้อมูล
การสมัคร

7) หากต้องการยกเลิกข้อมูลให้กดปุ่ม “ตกลง” หรือหากไม่ต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม 
“ยกเลิก”

1. ปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” จะสามารถกดได้ต่อเม่ือค าขอมีสถานะเป็น “ผ่านการสมัคร” แล้ว
เท่านั้น หากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครของประกาศแล้ว ปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” จะไม่
สามารถกดได้

2. หากเจ้าหน้าท่ีท าการส่งรายช่ือแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสมัครได้ โดยสถานะการส่งรายช่ือ
ท่ีไม่สามารถยกเลิกการสมัครได้มี ดังนี้ 1) อยู่ระหว่างด าเนินการ 2) ส่งส าเร็จ 3) รอแก้ไข

ti
p

28



การแก้ไขข้อมูลค าขอ 
(กรณีค าขอถูกส่งกลับให้แก้ไข)

หน้า 29

การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
7

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

5.3 การแก้ไขข้อมูลค าขอ (กรณีค าขอถูกส่งกลับให้แก้ไข) มีวิธีการดังนี้
5.3.1 ดูรายละเอียดการแก้ไข

1) เลือกเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่”

2) ผู้ใช้งานสามารถดูข้อความที่เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการให้แก้ไขข้อมูลค าขอได้ โดยกดปุ่ม “ข้อความ” ระบบแสดงหน้ารายละเอียดการแก้ไข 
(คลิกที่นี่เพ่ือดูรายการข้อความ หน้า 47)
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
8

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

4) ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อความ เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่กล่องกรอกข้อความ

3) พบหน้าข้อความโต้ตอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลค าขอ รายการข้อความ และกรอกข้อความ

5) กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือส่งข้อความตอบกลับเจ้าหน้าที่
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

3
9

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

5.3.2 ลบรายค าขอ

1) เลือกเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐ
จัดส่ง”2) ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกค าขอได้ โดยกดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบจะแสดง Popup เพ่ือยืนยันการยกเลิก

ปุ่ม “ลบข้อมูล” จะปรากฏข้ึนมา
ให้สามารถด าเนินการได้ เฉพาะรายการท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งคืนให้
แก้ไขเท่านั้น โดยมีสถานะการสมัครเป็น “รอแก้ไข” เท่านั้น
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
0

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

2) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลค าขอและส่งค าขอใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้ายื่นค าขอ (คลิกที่นี่เพ่ือวิธีการแก้ไขข้อมูลค าขอ หน้า 50)

5.3.3 แก้ไขข้อมูลค าขอ

1) เลือกเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐ
จัดส่ง”

ปุ่ม “แก้ไขข้อ มูล” จะปรากฏ
ข้ึนมาให้สามารถด าเนินการได้ เฉพาะรายการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนให้แก้ไขเท่านั้น โดยมีสถานะการสมัครเป็น “รอแก้ไข” 
เท่านั้น
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
1

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

3) พบหน้าหน้ายื่นค าขอสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง (อิสราเอล) ขั้นตอนทึ่ 1
กรอกข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

4) กรุณาอ่านคุณสมบัตรเบ้ืองต้นที่ใช้ในการสมัคร เพ่ือสิทธิประโยชน์ของท่าน
ก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

5) กรอกข้อมูลผู้ที่ด าเนินเรื่องยื่นค าขอ หากยื่นคนหางานเป็นผู้ยื่นค าขอด้วย
ตนเองให้เลือก “ยื่นค าขอด้วยตนเอง” หากเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลการยื่น
ค าขอให้เลือก “เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้” และท าการกรอกส่วนงาน และเลือก
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ

6) เลือกต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
2

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

7) กรอกข้อมูลประสบการณ์ท างาน ข้อมูลทางกายภาพและ
สุขภาพ และข้อมูลอ่ืนๆ

1. ท่านต้องมีประสบการณ์ด้านการเกษตร
2. ท่านต้อง ไม่เคย ท างานเกษตรในประเทศอิสราเอลมาก่อน
3. ท่านต้อง ไม่มี สายตาบอดสี
4. ท่านต้อง ไม่มี นิ้วมือกุด คดงอ ขาดหรือด้วน
5. ท่านต้อง ไม่มี ครอบครัว (พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร) ซึ่งขณะนี้พ านักหรือ

ท างานอยู่ประเทศอิสราเอล
6. ท่านต้อง ไม่เคย ต้องคดีอาญาในประเทศไทย
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
3

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

8) กรอกข้อมูลสถานภาพ กรณีเลือกสถานภาพเป็น “แต่งงาน (กรณีจดทะเบียน) 
แต่งงาน (กรณีไม่จดทะเบียน) และหย่า” ต้องท าการกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล 
และหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายบัตรต่างด้าว (กรณีไม่ใช่คนไทย) หรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง

9) ท าการแนบเอกสาร

1. กรณีเลือกสถานภาพ เป็น "แต่งงาน (กรณีไม่จดทะเบียน)" ระบบต้องบังคับแนบเอกสารข้อ 1) ส าเนาบัตรประชาชนของภรรยา/สามี กรณีท่ีแต่งงานไม่จด
ทะเบียนสมรส หรืออยู่กันฉันท์สามีภรรยา

2. กรณีเลือกสถานภาพ เป็น "แต่งงาน (กรณีจดทะเบียน)" หรือ "หย่า" ระบบต้องบังคับแนบเอกสารข้อ 2) ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า กรณีแต่งงานจด
ทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

ti
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10) เมื่อกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
หากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครระบบแสดง Error message
หรือหากตรงตามคุณสมบัติระบบแสดงให้กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 กรอก
ข้อมูลและแนบเอกสาร
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
4

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

12) ท าการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้
ท่านท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

11) เมื่อกดปุ่ม “ตรวจสอบ” พบหน้ากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ในขั้นตอนที่ 2 ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลชื่อ - นามสกุล (กรณีคนหางานเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) 
ประวัติการศึกษา ข้อมูลประวัติการรับราชการทหาร ข้อมูลบิดา - มารดา ข้อมูลผู้
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และแนบเอกสาร 
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
5

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

13) กรอกข้อมูลชื่อ - นามสกุล (กรณีคนหางานเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) โดยเรียงล าดับ
ตั้งแต่ปัจจุบัน - อดีต ดังนี้

13.1 กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลจ านวน 2 ครั้ง กรุณาการกรอกข้อมูล
ล าดับที่ 2

13.2 กรณีท่านมีการเปลี่ยนชื่อ - เดิมจ านวน 3 ครั้งหรือมากกว่า 3 ครั้ง กรุณา
กรอกข้อมูลล าดับที่ 2 และ 3

14) กรอกประวัติการศึกษา หากท่านเคยกรอกข้อมูล ณ ตอนลงทะเบียนใช้งานระบบ 
ระบบจะดึงข้อมูล ณ ตอนที่ท่านท าการลงทะเบียนมาแสดง โดยสามารถแก้ไขได้

15) ข้อมูลประวัติการรับราชการทหาร แสดงให้เฉพาะผู้สมัครที่เป็น “เพศชาย” เท่านั้น

16) กรอกข้อมูลบิดา - มารดา โดยกรอกชื่อ - นามสกุล ทั้ งที่เ ป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ

4
6

5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

17) กรอกข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่ที่
สามารถติดตอได้ของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

18) แนบเอกสาร กรณีผู้สมัครเป็น “เพศชาย” ระบบท าการบังคับแนบเอกสารข้อ 
7) ส าเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

19) กดปุ่ม “ถัดไป” ระบบท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครระบบ
แสดง Error message หรือหากตรงตามคุณสมบัติระบบแสดงสรุปข้อมูลค าขอและยอมรับตามข้อก าหนดใน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปข้อมูลค าขอ
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ระบบ
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5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

20) ระบบแสดงข้อมูลค าขอที่ท าการกรอกในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 หากท่าน
ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท าการกดปุ่ม “ย้อนกลับ” ไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพ่ือท าการ
แก้ไข
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
ระบบ
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5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

21) กดปุ่ม “ยอมรับตามข้อก าหนด”

22) หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งเร่ือง” เพ่ือท าการยื่นค าขอ ระบบจะท าการรับเรื่องและ
ส่ง e-mail เพ่ือยืนยันการรับค าขอให้คนหางานตาม e-mail ที่คนหางานกรอกไว้

1. เม่ือคนหางานกดปุ่ม “ส่งเร่ือง” แล้ว ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
พิจารณาค าขอ และสถานะการยื่นค าขอจะเป็น “รอพิจารณา”

2. ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ท่ีเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง” 
ของคนหางาน

ti
p
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5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ท่ีเมนู 
“ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง” ของคนหางาน

ti
p

23) ระบบส่งข้อมูลค าขอให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน กรต.

24) หากคนหางานยื่นค าขอนอกเวลาราชการ ระบบแจ้งหมายเลขอ้างอิง และสถานะค าขอจะเป็น “รอลงรับ” และเมื่อถึงเวลาราชการระหว่าง 08:30 - 16:30 น. 
ระบบแจ้งหมายเลขค าขอ และสถานะค าขอจะเป็น “รอพิจารณา”

25) เมื่อกดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบแสดงหน้าดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง
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IV. การใชง้านระบบ TOEA ของฝ่ายรฐัจดัสง่ (อสิราเอล)คูม่อืการใชง้าน
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5. การใชง้านเมนูดรูายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่

27) กด login เข้า e-mail
28) เลือกรายการ e-mail ที่ต้องการดู ระบบแสดงรายละเอียด e-mail ลงรับค าขอ
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