
ข้ันตอนการจองคิวทำหนังสือเดินทางท่ีสถานเอกอัคราชทูต ณ สิงคโปร

1. เขาเว็บไซต https://www.qpassport.in.th

2. คลิก “จองคิว” ดังรูป

3. เลือกพ้ืนท่ีท่ีทานตองการเขารับบริการ ใหคลิกเลือก “ตางประเทศ”

คลิกเริ่มลงทะเบียน



4. กรอกขอมูลสวนตัวของผูรองเพ่ือจองคิว

5. ผูรองกรุณาอานเง่ือนไขการบริการใหครบถวน และ เล่ือนไปดานลาง คลิก “ยินยอมใหใชขอมูลเพ่ือจองคิว” และ คลิก

“ขาพเจายอมรับเง่ือนไขการให

บริการ”

9876 5432 กรอกเบอร์โทรศัพท์ของตนเองในสิงคโปร์

กรอกเลขประจำตัวประชาชนไทย

ใส่อีเมล 2 ครั้ง ต้องเป็นอีเมลที่ผู้ร้องใช้
ในปัจจุบัน และจำรหัสผ่านได้ เพื่อที่จะ
สามารถเข้าไปดูในกล่องข้อความ เพื่อกด
ยืนยัน

1-2345-00678-99-0

suay@gmail.com

suay@gmail.com

คลิก “ยืนยันข้อมูลหลังจากกรอก
ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

65 สิงคโปร์

ใส่อีเมล หรือ ไม่ใส่อีเมลก็ได้
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6. กรอกขอมูลสวนตัวของผูรอง ใหกรอกขอมูลท้ังหมดตามตัวอยางในรูป และ คลิก “ยืนยันขอมูล”

สวย นาง

สองสี

Mrs. Suay 

Songsri

เลือกคำนำหน้า ใส่ชื่อของท่าน

ใส่นามสกุลของท่าน

คำนำหน้า
ภาษาอังกฤษ

ใส่ชื่อของท่าน
ภาษาอังกฤษ 

ใส่นามสกุลของท่าน
ภาษาอังกฤษ
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7. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทาง “สิงคโปร”

8. หลังจาก คลิกเลือก “สิงคโปร” จะข้ึนวันและเวลาสำหรับจองคิว ทางดานขวา

มือใหคลิก “เลือก” โดยท่ียังไมตองเลือกวันและเวลา ดังรูป

9. คลิก “จองคิวสำหรับตนเอง” เม่ือทานจองคิวสำหรับ 1 ทาน (หากทานจองคิว 2 ทานข้ึนไป โปรด คลิก “จองคิวเปนกลุม”

และไปท่ี ขอ 15.)oganyooarontnrmons-nss-ootn-T.co



10. คลิก เลือก วัน เดือน ป และ เวลา ท่ีตองการจองคิว ท้ังน้ี สามารถจองคิวลวงหนาไดไมเกิน 90 วัน

-



11. คลิก “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันวันท่ีตองการเขาไปใชบริการ



12. ตรวจสอบขอมูลบุคคลขอผูรอง และ  วัน เดือน ป รวมถึง เวลาท่ีทานจองคิว  หลังจากน้ันใหกรอกสัญญาลักษณท่ีปรากฏ

ดานลาง เพ่ือเปนการยืนยันตัวตัน จากน้ัน คลิก “ยืนยันขอมูล”

13. จองคิวทำหนังสือเดินทางเรียบรอย ใหทานตรวจสอบขอมูลสวนตัวอีกรอบ และบันทึกรหัสยืนยันการจองคิว ไวใหเจาหนาท่ี

และ คลิก “ตกลง”

นาง สวย สองสี

Mrs. Suay Songsri

9876 5432

ใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็น
ข้างบน

หากมองไม่ชัด ให้ท่าน
คลิกปุ่มนี้ จนกว่าท่าน
จะสามารถกรอกตัว
อักษรให้ถูกต้อง

5-43-2
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14. หลังจากน้ัน คลิก “กลับหนาหลัก” หากข้ึนหนาน้ี ถือวาการจองคิวทำหนังสือ

เดินทางเสร็จส้ิน

15. การจองคิวเปนกลุม ใหทาน เลือก “การจองคิวเปนกลุม”

บันทึกและจำรหัส
การจองไว้

นาง สวย สองสี

Mrs. Suay Songsri

9876 5432

นาง สวย สองสี

Mrs. Suay Songsri

9876 5432

5-43-2

เดินทางเสร็จสิ้น
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16. ใหทาน คลิก “เพ่ิมขอมูล” เพ่ือเพ่ิมขอมูลของบุคคลถัดไปท่ีทานจะทำการจอง

นายสมชาย ใจดีoooorssssssemaosorootots



17. เม่ือเสร็จส้ิน ใหทาน คลิก “ทำรายการตอ”

18. คลิก เลือก วัน เดือน และ ป ท่ีตองการจองคิว ท้ังน้ี สามารถจองคิวลวงหนา

ไดไมเกิน 90 วัน

นายสมชาย ใจดี

นางสมหญิง ใจดี

ได้ไม่เกิน 90 วัน

⇒
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19. ตรวจสอบขอมูลบุคคลขอผูรอง และ  วัน เดือน ป รวมถึง เวลาท่ีทานจองคิว หลังจากน้ันใหกรอกสัญญาลักษณท่ีปรากฏ

ดานลาง เพ่ือเปนการยืนยันตัวตัน จากน้ัน คลิก “ยืนยันขอมูล”

สมหญิง ใจดี

Somying Jaidee

ใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็น
ข้างบน

5-43-2

หากมองไม่ชัด ให้ท่าน
คลิกปุ่มนี้ จนกว่าท่าน
จะสามารถกรอกตัว
อักษรให้ถูกต้อง

_
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20. จองคิวทำหนังสือเดินทางเรียบรอย ใหทานตรวจสอบขอมูลสวนตัวอีกรอบ และบันทึกรหัสยืนยันการจองคิว ไวใหเจาหนาท่ี

และ คลิก “ตกลง”

21. หลังจากน้ัน คลิก “กลับหนาหลัก” หากข้ึนหนาน้ี ถือวาการจองคิวทำหนังสือ

เดินทางเสร็จส้ิน

บันทึกและจำรหัส
การจองไว้

5-43-2

สมหญิง ใจดี

Somying Jaidee

9876 5432

5-43-2

สมชาย ใจดี

Somchai Jaidee

9876 5432

เดินทางเสร็จสิ้น
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