ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี
นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทางาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑
เพื่อการสมัครไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร - อุตสาหกรรมการผลิต โควตาผู้สอบผ่าน ๕,๖๗๑ คน เพศชาย ๒,๘๓๖ คน เพศหญิง ๒,๘๓๕ คน
(ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)
- เกษตรและปศุสัตว์ โควตาผู้สอบผ่าน ๓๔๒ คน เพศชาย ๑๗๑ คน เพศหญิง ๑๗๑ คน
(ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕)
สมัครสอบได้ที่เว็บไซด์ https://toea.doe.go.th
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
๑. เพศชายและเพศหญิง อายุ ๑๘ – ๓๙ ปีบริบูรณ์
- ประเภทกิ จ การอุ ต สาหกรรม เกิ ด ระหว่ า งวั น ที ่ ๒๕ มี น าคม
๒๕๒๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗
- ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ เกิดระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๒๕ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗
๒. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
๓. สายตาไม่บอดสี
๔. ร่า งกายสมบู ร ณ์ สุ ข ภาพแข็ ง แรง และไม่ เ ป็ น โรคที่ อ าจจะเป็ น
อุ ปสรรคต่ อการทางานหรือเป็ นโรคติด ต่อตามที่ท างเกาหลี กาหนด
เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
๕. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทาผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อ
สังคมและความมั่นคง
๖. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
๗. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้า
สาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทาผิดกฎหมายของสาธารณเกาหลี
๘. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
๙. ไม่เคยพานักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-๙ หรือ E-๑๐
หรือ E-๙ และ E-๑๐ รวมกัน ๕ ปี หรือมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๑. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสื้อสีขาว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน (ประเภทไฟล์ JPG และความละอียด ๑๐–๑๕ KB)
๒. ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยั งไม่หมดอายุ (ถ้ามี) (ประเภทไฟล์เป็น
JPG และความละอียด ๖๐ – ๑๐๐ KB)
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ประเภทไฟล์เป็น
JPG และความละอียด ๖๐ – ๑๐๐ KB)
หมายเหตุ :สมั ค รสอบที ่ เ ว็ บ ไซด์ https://toea.doe.go.th
ลงทะเบี ย นอิ เล็ กทรอนิ กส์ การบริ หารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ
กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถสแกน QR Code
ที่แนบท้าย เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนและรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี
และทักษะการทางาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑
ผู้สมัครสอบเลือ กศูนย์สอบ โดยก าหนดมี ๒ ศูนย์ ประกอบด้วย
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและศูนย์สอบอุดรธานี (เลือกสมัครสอบได้
เพียง ๑ ศูนย์สอบ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ประกาศกาหนดการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีทางเว็บไซด์
www.facebook.com/epstoea,www.hrdkoreathailand.com
,www.lib.doe.go.th, (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจานวนผู้สอบและ
ความเหมาะสม)

ผู้สมัครสอบตรวจสอบผลการอนุมัติเพื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน ๘๓๐ บาท (แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ระบบจะก าหนดแบบฟอร์ ม การช าระเงิ นให้ โ ดยอั ต โนมั ติ ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รสอบที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ส ามารถพิ ม พ์
แบบฟอร์ ม การชาระเงิ น ลงในกระดาษ A๔ หรื อ หากไม่ มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ใ นขณะนั้ น ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบ File
ลงในสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล โดยผู้ ส มั ค รสอบนาแบบฟอร์ ม การชาระเงิ น ไปชาระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร
/ผู้สมัคร...

-๒ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมฯ ในการสมัครสอบ (Bill Payment) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้อนุมัติ ๔ ช่องทาง ได้แก่
(๑) ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
(๒) ผ่านช่องทาง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
(๓) ผ่านช่องทาง Internet Banking ธนาคารกรุงไทย
(๔) ผ่านช่องทางต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment
และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในหลักฐานการชาระเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี
(๑) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
(๒) ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี แยกทดสอบประเภทกิจการ ดังนี้
(๑) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต วันที่ ๑๘ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
(๒) ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ วันที่ ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กาหนดการทดสอบทักษะ
ผู้มีรายชื่อผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับคะแนนทดสอบ ๕๕
คะแนนขึ้นไป และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ได้รับคะแนนสอบ ๓๖ คะแนนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะการ
ทางาน (ชั่งน้าหนัก และทดสอบสายตาบอดสี) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิ ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทางาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภายหลังจากดาเนินการทดสอบเสร็จสิ้น โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีคะแนน
รวมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทางาน และประสบการณ์การทางาน จากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจานวนที่กาหนด
ตามโควตาที่ได้รับและรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทางานเกาหลี ตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS)
ผลการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทางาน (Point System) ครั้งที่ ๑๑ มีกาหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ
ทั้ ง นี้ หากมี ข้ อ สงสั ย ประการใดติ ด ต่ อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ – ๗๑๔๗๗๘ , ๐๔๒ – ๗๑๔๗๗๙ ต่อ ๑๑๖ หรือเว็บไซต์ส านักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
: www.doe.go.th/sakonnakhon หรือ FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร หรือ ระบบ Line Official

QR Code วิธีการลงทะเบียนและสมัคร

QR Code งานต่างประเทศ

๐๑๖/๒๕๖๕
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

