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1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ ให้ไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th 

1.1 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ มีวิธีการดังนี้  

1) กรอกชื่อผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งานระบบ คือ เลขที่บัตรประชาชนของท่าน ที่ท่านใช้ลงทะเบียน และกรอกรหัสผ่าน รหัสผ่าน คือ รหัสที่ท่านตั้งไว้ตอนลงทะเบียน หากเข้าระบบได้ให้ข้ามไปท าข้อที่ 4 

2) หากท่านจ ารหัสผ่านไม่ได้ ให้ลองใส่หมายเลขบัตรประชาชนตรงช่องรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ หากเข้าระบบได้ให้ข้ามไปท าข้อที่ 4 

3) หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยระบบแจ้งเตือนว่า “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบได้ 2 วิธี ดังนี้ 

      วิธีที่ 1 : คลิกลืมรหัสผ่าน เพ่ือให้ระบบ Reset รหัสผ่านให้ท่าน โดยส่งรหัสใหม่ไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ หัวข้อ 1.2 หน้าท่ี 3) 

      วิธีที่ 2 : หากท าวิธี 1 ไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อท าการ Reset รหัสผ่านใหม่ (ส านักงานจัดหางานจังหวัดหรือโทรที่ส่วนกลาง 02-245-9435 หรือ 02-245-9436) 

      เมื่อท่านได้รหัสมาให้เอามาเข้าสู่ระบบแล้วท าตามข้อที่ 4  

4) เมื่อท่านเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อน หากปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 (ให้ไปดูวิธีการสมัครที่หน้าท่ี 10 ) 

     เพื่อยื่นค าขอสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง (เกาหลี) ตามประกาศรับสมัครที่ท่านประสงค์จะสมัคร 

5) หากท่านหากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยระบบแจ้งเตือนว่า “ไม่พบผู้ช่ือผู้ใช้งาน” แสดงว่าท่านไม่เคยมีการลงทะเบียนใช้งานระบบให้ท่านลงทะเบียนใช้งานระบบตามวิธีการในหน้าที่ 4 

 

ชือ่ผูใ้ช ้  : หมายเลขบตัรประชาชน พมิพเ์ลข 13 ตวัตดิกนั

หา้มมชีอ่งวา่ง 

รหสัผ่าน : รหสัผ่านทีท่่านสรา้งไว ้หรอืหมายเลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ  



1.2  การลืมรหัสผ่าน มีวิธีการดังนี้ 

1) คลิกลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน / Forgot Password” 

2) เลือกประเภทผู้ใช้งาน “คนหางาน” โดยกรอกข้อมูลให้ตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน [ชื่อผู้ใช้งาน คือ เลขที่บัตรประชาชน], วันเกิด, โทรศัพท์มือถือตรงกับ

หมายเลขที่ลงทะเบียน, ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์, กรอกรหัสความปลอดภัย (Security Check) 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบส่ง E-mail Reset รหัสผ่านใหม่ ส าหรับการเข้าใช้งานระบบให้ตาม E-mail ที่ท าการลงทะเบียนไว ้

4) เมื่อได้รหัสผ่านให้น าไปเข้าสู่ระบบแล้วท าตาม ข้อท่ี 4 หน้าที่ 1 
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2 
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3 1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ ผ่านระบบ มีวิธีการดังนี้ 

1 

2 

1) คลิกลิงก์ “ลงทะเบียน / Register” 

2) เลือกประเภทสมาชิก “คนหางาน” จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป 

4 1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



3) กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พิมพ์ติดกันไม่ให้มีช่องว่าง [เลข 13 หลัก จะเป็นข้อมูลชื่อผู้ใช้งานส าหรับเข้าใช้งานระบบ] 

4) กรอกข้อมูลส่วนตัวส าหรับลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

3 

1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปท างานในต่างประเทศ (ต่อ) 

4 

5 1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



5) ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยให้พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายใด ๆ 

6) ข้อมูล E-mail (ถ้ามี) โดยให้ใส่ด้วย เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับติดต่อ และแจ้งผลการอนุญาตได้ 
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6 
1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปท างานในต่างประเทศ (ต่อ) 

5 

1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



7) พิมพ์ต าแหน่งที่ต้องการสมัครอันดับท่ี 1  เป็นต าแหน่ง “ผู้ฝึกงานเทคนิค” โดยให้กรอกข้อมูลเพื่อค้นหารายการที่ปรากฏให้เลือกเท่านั้น 

8) เลือกประเทศที่ประสงค์จะไปท างานอันดับท่ี 1 ในที่นี้ให้พิมพ์ “ญ่ีปุ่น” แล้วเลือก 

9) หากท่านสามารถไปท างานนอกจากต าแหน่งที่ต้องการสมัครและประเทศที่ประสงค์จะไปได้ ให้เลือกส่วน “สามารถท างานต าแหน่งอื่นได้” และ “สามารถไปประเทศอื่นได้” 

10) เลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการลงทะเบียน (กรณีมีความประสงค์สมัครไปท างานเกาหลี ให้เลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการลงทะเบียน เป็น “กรมจัดส่ง”) 

11) ก าหนดรหัสผ่าน โดยให้กรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 6 – 16 ตัว และต้องกรอกช่องยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกันกับช่องรหัสผ่าน  

     (ให้ท่านจดจ ารหัสผ่านที่ตั้งไว้ เนื่องจากรหัสผ่านเป็นรหัสที่ใช้ส าหรับเข้าใช้งานระบบ) 
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1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปท างานในต่างประเทศ (ต่อ) 
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10 เลือกเป็น “กรมจัดส่ง” 

11 11 

1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



12) เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้ติ๊ก “ยอมรับตามข้อก าหนด” โดยข้อมูลที่กรอกข้างต้นต้องเป็นความจริง จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

13) จากนั้นระบบแจ้งข้อความว่าการลงทะเบียนส าเร็จผ่านหน้าจอ และส่ง E-mail คนหางาน 

12 
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1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปท างานในต่างประเทศ (ต่อ) 

1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  

13 



14) ให้ท่านน าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไปใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ 

15) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2  เพื่อยื่นค าขอสมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  (ให้ไปดูวิธีการสมัครที่หน้าท่ี 10 ) 

 

9 
1.3  การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปท างานในต่างประเทศ (ต่อ) 

1. การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ (ต่อ)  



2. การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 

1) เลือกเมนู “สมัครไปท างานโดยรัฐจัดสง่” 

2) ระบบแสดงหน้ารายการสมัครทั้งหมด ของทุกฝ่ายรัฐจัดส่งที่เปิดรับสมัคร 

หากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้วประกาศจะไม่ปรากฏ 

3) กดไอคอนตามรูปเพ่ือท าการสมัคร 

10 
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กดไอคอนนี้เพื่อสมัคร 



2. การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ต่อ) 11 

4) ท าการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

ให้ท่านท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยฉพาะเบอร์โทรศัพท์และ        E-mail 

ให้ถูกต้องเพราะการสมัครรอบนี้ หากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะติดต่อทาง

โทรศัพท์หรอืทาง E-mail เท่านั้น 

5) กรอกข้อมูลสถานภาพ 

6) เลือกต าแหน่งงานที่สมัคร 



12 2. การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ต่อ) 

7) กรอกประวัติการศึกษา และประวัติการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร 

8) กรอกข้อมูลประสบการณ์ท างาน โดยเลือกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ระบบแสดงหน้าเพิ่มข้อมูล

ประสบการณ์ท างาน (หากไม่มีไม่ต้องกรอกข้อมูล) 

9) กรอกข้อมูลการไปท างาน, ข้อมูลสายตา / รอยสักบนร่างกาย / ความสามารถพิเศษ, 

ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

10) กรณีเป็นเพศชาย ระบบแสดงข้อมูลประวัติการรับราชการทหารให้กรอกข้อมูล 



13 2. การใช้งานเมนูสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ต่อ) 

11) แนบเอกสาร 

12) กดปุ่ม “ยอมรับตามข้อก าหนด” 

13) หลังจากน้ันกดปุ่ม “ส่งเรื่อง” เพื่อส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 

  

 

1. เมื่อคนหางานกดปุ่มส่งเรื่องแล้ว ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งไปยังหน้าจัดการข้อมูลคนหางานของเจ้าหน้าท่ี และสถานะของคนหางานจะเปล่ียนเป็น ผู้สมัคร 

2. คนหางานสามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ ท่ีเมนูดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง ของคนหางาน 

tip 



14 3. การตรวจสอบข้อมูลไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพื่อดูผลการอนุมัติ) 

1) เลือกเมนู “ดูรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่ง” 

2) ระบบแสดงรายการสมัครทั้งหมดที่เคยสมัคร ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการสมัครไปท างานโดยรัฐจัดส่งที่ต้องการดูข้อมูลได้ 

3) กดปุ่ม “ดูข้อมูล” ระบบแสดงหน้าข้อมูลการสมัคร 

1 

2 

3 



15 3. การตรวจสอบข้อมูลไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพื่อดูผลการอนุมัติ) (ต่อ) 

4) เมื่อกดปุ่ม “ดูข้อมูล” ที่รายการสมัครแล้ว ระบบแสดงหน้าข้อมูล

ประกาศ และรายการข้อมูลการสมัคร 

5) ท่านจะทราบเลขที่สมัครตามที่ได้ส่งเรื่องการสมัครไว้แล้ว 

6) ท่านสามารถตรวจสอบรายเอียดตามที่ยื่นค าขอการสมัครได้ที่รายการ

ล าดับที่ 1 “ข้อมูลการสมัคร” โดยคลิกไอคอน “ดูข้อมูล ” 
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16 3. การตรวจสอบข้อมูลไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพื่อดูผลการอนุมัติ) (ต่อ) 

7. ท่านสามารถพิมพ์ “พิมพ์แบบฟอร์มสมัคร” ได้ที่ลิงก์บนขวามือ  

(ดูตัวอย่าง หน้า 17) 

8) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่ช่องตรวจสอบผลการ

พิจารณา 

9) ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครได้ โดยการคลิกปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” 

7 

8 
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10) กรอกสาเหตุการยกเลิกการสมัคร แล้วกดตกลง ในการสมัครครั้งนี้ผู้สมัครหาก

ผู้สมัครยกเลิกการสมัครแล้ว สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้ 
10 



17 
3. การตรวจสอบข้อมูลไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพื่อดูผลการอนุมัติ) (ต่อ) 

ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัคร 


