กำหนดกำรรับสมัครสอบควำมสำมำรถภำษำเกำหลีกรณีพเิ ศษ (Special EPS-TOPIK) สำหรับผู้ทเี่ คยทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลี ครั้งที1่ /2561
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จะเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี
ด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏด้านล่างนี้ ทัง้ นี้ คนหางานทีป่ ระสงค์เดินทางไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีทุกคนจะต้องเข้าสอบ EPS-TOPIK และผูท้ ส่ี อบผ่านจึงจะมีสทิ ธิน์ าผลสอบเพือ่ ไปใช้ในการสมัครไปทางานได้
 ข้อสอบและคะแนน

ลักษณะอาชีพและประเภทกิ จการที่สอบคัดเลือก
- กิจการอุตสาหกรรมการผลิต, กิจการเกษตรกรรม/ปศุสตั ว์, กิจการก่อสร้าง, กิจการประมง, กิจการบริการ (ผูท้ ส่ี มัครสอบจะต้องเลือกสาขางานการสมัครสอบประเภท
เดียวกับกิจการทีท่ างานครัง้ ล่าสุดซึง่ ระยะเวลาทางานเกินกว่า 1 ปี ) (จานวนทีต่ อ้ งการจะเปลีย่ นแปลงตามทะเบียนโควตาทีก่ าหนด)
* จะเรียงลาดับตามคะแนนผูส้ อบได้สงู สุด (ตัง้ แต่ 88 – 200 คะแนน)

คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- เป็นผูเ้ คยทางานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS โดยพานักอาศัยและทางานถูกต้องตามกฎหมาย และต้องกลับมาประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553
- อายุ 18 - 39 ปีบริบรู ณ์ ณ วันสมัครวันแรก คือผูท้ เ่ี กิดระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2521 ถึง 5 พฤษภาคม 2543 หรือ (1978.05.06 – 2000.05.05)
- เป็นบุคคลซึง่ ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกเนรเทศหรือถูกสั ่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึง่ ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย
- มีรายชื่อในฐานข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิ ์สมัครเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ตามระบบ EPS ของ HRD Korea
- ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติถือวีซ่าทางานแบบ (E-9)หรือ วีซ่า (E-10)ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 5ปี หรือเกิ นกว่า 5 ปี

 ลักษณะข้อสอบ
- ข้อสอบมีคาตอบให้เลือก บนจอคอมพิวเตอร์ และเลือกคาตอบโดยการคลิกเมาส์
- ข้อสอบการอ่านและการฟงั จะดาเนินการต่อเนื่องโดยไม่มกี ารหยุด
- ข้อสอบทีอ่ อกนามาจากคลังข้อสอบแบบปิดโดยอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี “The Standard Textbook for EPS-TOPIK บางส่วน ” ซึง่ สามารถดาวโหลดได้
จากเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr ,
www.hrdkoreathailand.com, http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2

 สิ่ งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
- บัตรประจาตัวผูส้ อบ (ได้รบั ในวันสมัคร)
- หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจาประชาชนทีใ่ ช้สมัครสอบ
* ผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือเดิ นทาง หรือบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) ให้ตรวจสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

กาหนดการสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณี พิเศษด้วยคอมพิ วเตอร์

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
- ส ำเนำบั ต รประชำชนจ ำนวน 1ชุ ด โดยชื่ อ -นำมสกุ ล
ภำษำอังกฤษในสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนดังกล่ำวจะต้องตรง
กับชื่อ-นำมสกุลในหนังสือเดินทำง
- สำเนำหนังสือเดินทำงจำนวน 2 ชุด (ถ้ำมี)
- รูปถ่ำยสีขนำด 3.5 x 4.5 ซม. (1นิ้วครึ่ง)ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 3
เดือน จำนวน 3 แผ่น
- ผู้ที่ยกเลิกกำรสมัครจะต้องยกเลิกในระยะวันเวลำที่รับสมัครสอบ
เท่ำนั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับเงินคืน
- กำรยกเว้นค่ำสมั ครสอบควำมสำมำรถทำงภำษำเกำหลีแก่ผู้ที่จบ
หลักสูตรกำรฝึกอำชีพ. หลักสูตรแนะแนวกำรประกอบอำชีพและกำร
พิจำรณำคะแนนช่วย

- การอ่าน จานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 25 นาที, การฟงั จานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 25 นาที
รวมทัง้ หมด 40 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

การจบหลักสูตรฝึกอาชีพและการแนะแนวการประกอบอาชีพ (คะแนนช่วยไม่เกิน 25 คะแนน)
ปีที่
ออก
เอกสาร
รับรอง
2559

หลังจากปี
2560

หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี
(คะแนนช่วยไม่เกิน 20 คะแนน)
ผู้ที่จบการหลักสูตร
ไม่สามารถนามายื่น
ใช้ได้
หลักสูตรการอบรม
ภาษาเกาหลี คะแนน
ช่วย (5 คะแนน)
และ ยกเว้นค่าสมัคร
สอบ

ผู้ที่มีใบรับรองความสามารถทางภาษาเกาหลี
ระดับ3ขึ้นไป

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี
กรณีพิเศษ
( 20 คะแนน) และยกเว้นค่าสมัครสอบ

การจบหลักสูตรฝึกอาชีพและ
การแนะแนวการประกอบอาชีพ
(คะแนนช่วยไม่เกิน 5 คะแนน)
ผู้ที่จบการหลักสูตร

รอบการสอบ

วันที่สอบ

วันที่ประกาศผล

รอบที่ 1/2561

ตัง้ แต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

- ศูนย์สอบอุดรธานี : สอบรอบละ 45 คน, ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สอบรอบละ 30 คน (รอบ 1 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 09.30  10.00 น.,เวลาสอบ 10.00 น.  10.50 น.)
(รอบ 2 เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ 11.00  11.30 น., เวลาสอบ 11.30 น.  12.20 น.) (รอบ 3 เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ 13.30  14.00 น., เวลาสอบ 14.00 น.  14.50 น.) ,
(รอบ 4 เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ 15.00  15.30 น., เวลาสอบ 15.30 น.  16.20 น.)
- ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเดินทางมาถึงสถานทีส่ อบก่อนเวลาทดสอบ เพื่อรับฟงั คาชีแ้ จงการสอบ (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากไม่มาถึงห้องสอบตามเวลาทีก่ าหนด)

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี
กรณีพิเศษ
(5 คะแนน) และยกเว้นค่าสมัครสอบ

กาหนดการรับสมัคร : วันเสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2561 (1 วัน) เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่รบั สมัคร
: ตามประกาศของกรมการจัดหางาน ( www.doe.go.th/overseas )

ค่าธรรมเนี ยมการสอบ
- ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกระทรวงแรงงานและ
การจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนัน้ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร 24 เหรียญสหรัฐ

- ผูท้ แ่ี จ้งความจานงยกเลิกการสมัครสอบไม่มสี ทิ ธิ ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อกี
- ผูท้ ส่ี อบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบในคราวต่อไปได้
- จัดสอบตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป (จานวนวันสอบ ขึน้ อยูก่ บั จานวนผูส้ มัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและสถานที่ สอบ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสานักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3
บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ, สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas, www.hrdkoreathailand.com,
www.epstopik.hrdkorea.or.kr หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามกรมการจัดหางาน สายด่วน 1694

ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพืน้ ที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ และสานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ www.epstopik.hrdkorea.or.kr, www.hrdkoreathailand.com, www.doe.go.th/overseas

 ข้อมูลอื่นๆ
- เมื่อเลือกคาตอบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ควรระมัดระวังในการเลือกคาตอบ
- ในวันสอบห้ามผูส้ อบนาโทรศัพท์มอื ถือ เครื่องเล่นเทป PDA เครื่องเล่น MP3 พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ และเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์อ่นื ๆ เข้าไปในห้องสอบ
- ในกรณีทุจริตการสอบ การสอบนัน้ จะถือเป็นโมฆะและผูส้ อบจะไม่มสี ทิ ธิ ์สอบ 3 ปี
- หากพบว่ามีขอ้ มูล (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชื่อและวันเกิด) ในใบสมัครสอบแตกต่างจากหนังสือเดินทาง อาจจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้า สาธารณรัฐเกาหลี ถึงแม้วา่ สอบผ่านก็ตาม
- ในกรณีทต่ี รวจสอบได้วา่ ไม่ใช่ผทู้ เ่ี คยทางานในสาธารณรัฐเกาหลี ถึงแม้จะสอบผ่าน จะถือว่าผลสอบเป็นโมฆะ
- สาหรับผูท้ ส่ี อบผ่าน จะได้รบั การยกเว้นขันตอนในการจั
้
ดส่งบางส่วน เช่น การอบรมภาษาเกาหลี เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่ง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัคร มีเพียงค่าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามระบบการจ้างงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีจ่ าเป็นเท่านัน้
 การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ทาให้มคี ุณสมบัตสิ ามารถสมัครไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS แต่ไม่ได้รบั รองว่าจะได้งานทาในสาธารณรัฐเกาหลีทุ กคน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นายจ้างเป็นผูค้ ดั เลือก
 ผูถ้ ูกห้ามเข้าไปทางานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผูท้ ต่ี รวจโรคไม่ผ่านหรือผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ารเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าไปทางาน
 ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้
ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ กรมการจัดหางานเป็นหน่ วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีแต่เพียงผูเ้ ดียว
 คนหางานทีส่ อบผ่าน EPS-TOPIK และสมัครไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีรายชื่อเพื่อส่งให้นายจ้างเกาหลีทาการคัดเลือกต่อไป
 อย่างหลงเชื่อผูแ้ อบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่าน EPS-TOPIK หรือช่วยเหลือให้สามารถไปทางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS ได้อย่างรวดเร็ว มิฉะนัน้ ท่านจะถูกหลอกเสียเงิน
และทรัพย์สนิ โดยไม่จาเป็น

ดาเนินการโดย
ผูจ้ ดั สอบ
ประสานงานโดย

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เกาหลี (HRD KOREA)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย

