
ไม่มีวีซ่า
https://forms.gle/Ln4

NB4p9hPt13eQv8

มีวีซ่า
https://forms.gle/fSx1j

g64xYv7qHNw7

Welcome Menu
จองท าหนังสือเดินทาง

ในระบบ Google Form
https://forms.gle/eSYP

dNueGvKJ3Ffw8

ลงทะเบียน
1.ข้อมูลส่วนตัว 

2. เลขบัตรประชาชน
3. เลขหนังสือเดินทาง

4. วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
5. เลข Alien card และชนิดวีซ่า

ลงทะเบียน
1.ข้อมูลส่วนตัว 

2. เลขบัตรประชาชน
3. เลขหนังสือเดินทาง

4. วันท่ีหนังสือเดินทางหมดอายุ

รอการคัดกรองข้อมูล   
5 – 7 วัน 

มาท าหนังสือ
เดินทางท่ี สอท. 
ตามวันท่ีก าหนด

ตรวจสอบคิวและวันที่สถานทูตฯ 
นัดหมายให้มาท าหนังสือเดินทาง
ผ่านระบบตรวจสอบคิวและวัน

นัดหมายท าหนังสือเดินทาง 
https://dcaregistration.mfa.g

o.th/khonthai/qcheckens

สรุปขั้นตอนการจองคิวท าหนังสือเดินทาง
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สถานะวันที่ 26 พ.ย. 64

https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8
https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7
https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


ขั้นตอนการจองคิวท าหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

1) ลงทะเบียน “การจองคิวท าหนังสือเดินทาง (ไม่สามารถจองทางอีเมลได้)”
ที่ https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8

เข้าระบบการจองคิว โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังน้ี 
(ส าหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องการท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม่ทุกท่าน ทั้งผู้ที่มีวีซ่าทุกประเภท และผู้ที่ไม่มีวีซ่า)
- แบบฟอร์มจองคิวท าหนังสือเดินทาง ส าหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า
กดที่ => https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8
- แบบฟอร์มจองคิวท าหนังสือเดินทาง ส าหรับผู้ที่มีวีซ่า
กดที่ => https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7
- กรณีผู้ประสงค์ท าหนังสือเดินทางอายุต่ ากว่า 20 ปีที่มีวีซ่าพ านักระยะยาว / ถือสัญชาติเกาหลีหรือสัญชาติอื่น ๆ
ติดต่อที่ rteseoul.pp@gmail.com พร้อมแจ้งรายละเอียด 

1. ลงทะเบยีนในระบบ Google form

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8&sa=D&source=editors&ust=1616047179340000&usg=AFQjCNFdvWmi4SYcsy-mou7BFa0lKkfdBw
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7&sa=D&source=editors&ust=1616047179340000&usg=AFQjCNF_RoHIipj550NIyg24K8U0uOW11Q
mailto:rteseoul.pp@gmail.com


!!! ค าเตือน !!!
1. ข้อมูลที่กรอกในระบบ Google form ต้องเป็นจริงและล่าสุด รวมทั้ง ต้องเลือกลงทะเบียนให้ถูกประเภทด้วย 

(มีวีซ่า หรือ ไม่มีวีซ่า) หากข้อมูลเป็นเท็จ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปฏิเสธการยื่นเรื่องท าหนังสือเดินทาง 
2. หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นข้อมูลส าคัญในการตรวจสอบล าดับคิว 
- ผู้ที่ประสงค์ส ารองล าดับคิวต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ใน Google form โดยไม่เว้นวรรค 

หากไม่มีบัตรประชาชนและ/หรือจ าหมายเลขบัตรประชาชนไม่ได้ ควรท าบัตรประชาชนใหม่ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนลงทะเบียน โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ข้อมูลที่ https://bit.ly/3bVqmzh

- กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง และ/หรือจ าหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ได้ สามารถกรอกใน Google form 
เป็น AA0000000 (ตัวอักษร “A” 2 ตัว และเลขศูนย์ 7 ตัว)

- หากข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ถูกต้อง เช่น บัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก 
ท่านจะไม่สามารถตรวจสอบล าดับคิวได้

- กรณีที่กรอกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถแก้ไขในระบบ Google form ได้ ในการน้ี ขอให้ท่าน
ลงทะเบียนในระบบ Google form ใหม่

3. หลังจากที่ลงทะเบียนในระบบ Google form เสร็จแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะบริหารและคัดกรองข้อมูลเข้า
ระบบตรวจสอบคิว ขอให้ท่านตรวจสอบในระบบอีกครั้ง ภายหลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนไปแล้ว 5 - 7 วัน 
และหากยังไม่พบข้อมูล ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่ (ในระหว่างนี้ ไม่ควรลงทะเบียนซ้ า เพราะจะท าให้ล าดับคิวของ
ท่านล่าช้าลง)
4. การลงทะเบียนซ้ าจะถือว่า ท่านประสงค์จะเลื่อนวันท าหนังสือเดินทางและท าให้ล าดับคิวของท่านล่าช้าลงโดย
อัตโนมัติ

https://bit.ly/3bVqmzh


2.1 หลังจากลงทะเบียนในระบบ Google form ที่ https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8 แล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบล าดับคิวของท่านด้วยตัวเองในระบบตรวจสอบล าดับคิวการจองคิวท าหนังสือเดินทาง 
(5 ป,ี 10 ปี) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ภายหลังวันที่ท่านลงทะเบียนไปแล้ว 5 - 7 วัน 
ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens

2. วิธีการตรวจสอบล าดับคิว

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


2.2 เมื่อเข้าเว็บไซต์ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens
แล้ว กดที่ “คลิกเพื่อตรวจสอบ” เพ่ือเริ่มการตรวจสอบล าดับคิว 

https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


2.3 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทาง และกดตรวจสอบ

ระบุหมายเลข 13 หลักบนบัตร
ประชาชนของท่าน โดยไม่ต้อง
เว้นวรรค

(ระบบจะเพิ่ม “-” ให้โดยอัตโนมัติ)

โปรดระบุหมายเลขหนังสือ
เดินทาง โดยไม่ต้องเว้นวรรค

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางแบบเก่าทีม่ีตวัอักษรและหมายเลขน้อยกว่า 9 หลัก อาทิ Z123456 (รวม 7 หลัก) 
ขอให้ท่านเพิ่มเลขศูนย์ (0) หลังจากหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านให้ครบ 9 หลัก ในระบบตรวจสอบคิว อาทิ Z12345600 



กรณีพบข้อมูลในระบบ
และมีวันนัดหมาย

กรณีพบข้อมูล 
แต่อยู่ระหว่างการจัดสรรคิว

2.4 การแสดงผลของท่าน

กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ



3. หลังตรวจสอบข้อมูล
3.1 กรณีพบข้อมูลในระบบ ท าอย่างไรต่อ

• ขอให้ท่านมาท าหนังสือเดินทางใหม่ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ
ตามวันนัดหมายท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ก าหนดในช่วงเวลาท าการ
(เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.) 
- กดคิวหมายเลข 3 ท่ีฝ่ายกงสุล เพ่ือรับคิวท าหนังสือเดินทางในวันดังกล่าว
- หากไม่มาตามวันท่ีสถานเอกอัครราขทูตฯ ก าหนด หรือต้องการเปลี่ยนวันท า
หนังสือเดินทาง ขอให้ลงทะเบียนในระบบ Google form ใหม่ ท่ี
https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
เอกสารที่ต้องเตรียมส าหรับท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่
< กรณีทั่วไป >
1. บัตรประชาชนไทยท่ียังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนหรือหมดอายุแล้ว 

(ตัวจริง)
*หากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือเกิน 3 เดือน ขอปฏิเสธการรับค าร้อง*
< กรณีหนังสือเดินทางหายหรือไมม่ีหนังสอืเดินทางตัวจริง >
1. บัตรประชาชนไทยท่ียังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ส าเนา)
3. ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจเกาหลี (ตัวจริง) โดยระบุชื่อนามสกุล 
วันเดือนปีเกิดเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อมูลในใบแจ้งความไม่ถูกต้อง
จะไม่สามารถใช้ยื่นท าหนังสือเดินทางใหม่ได้
ค่าธรรมเนียมช าระเป็นเงินสดเท่านั้น รายละเอียดที่ https://bit.ly/3s28Grm

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://bit.ly/3s28Grm


3.2 กรณีพบข้อมูล แต่อยู่ระหว่างการจัดสรรคิว
• หากระบบได้แสดงผลลักษณะนี้ หมายความว่า 
การลงทะเบียนจองคิวท าหนังสือเดินทางของท่าน
เสร็จสมบูรณ์ แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
อยู่ในระหว่างการจัดสรรวันที่ก าหนด
ท าหนังสือเดินทาง
• ในระหว่างนี้ ขอความร่วมมือไม่ลงทะเบียนใหม่
และรอการจัดสรรวันท าหนังสือเดินทาง 
ประมาณ 5 – 7 วัน



ข้อมูลเพิ่มเติมกรณพีบขอ้มูล แต่อยู่ระหว่าง
การจัดสรรคิว
• หากระบบได้แสดงผลลักษณะนี้ หมายความว่า 
การลงทะเบียนจองคิวท าหนังสือเดินทางของ
ท่านเสร็จสมบูรณ์ แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
อยู่ในระหว่างการจัดสรรวันที่ก าหนด
ท าหนังสือเดินทาง โดยขอให้ท่านเข้าระบบ
ตรวจสอบคิวอีกครั้งตามวันที่ก าหนด 

หมายเหต:ุ ขอความร่วมมืออ่านข้อความ
อย่างถี่ถ้วน วันที่ปรากฏตามตัวอย่างไม่ใช่วันนัด
หมายท าหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ



3.3 กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ท าอย่างไร
•ตรวจสอบว่า หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ 

หมายเลขหนังสือเดินทางที่กรอกถูกต้องหรือไม่   
• ลงทะเบียนถูกที่หรือไม่ 

(https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8)
•อาจกรอกข้อมูลผิดในระบบ กรณีที่กรอกข้อมูล

ในระบบผิด ท่านจะไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ 
ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่
•ข้อมูลของท่านอาจอยู่ในระบบแล้ว แต่ยังอยู่ใน

ระหว่างการบริหารและคัดกรองข้อมูลเข้าระบบ
ตรวจสอบคิว ขอให้ท่านตรวจสอบในระบบอีกครั้ง 
หลังจากวันที่ลงทะเบียนไปแล้ว 5 – 7 วัน
หากยังไม่พบข้อมูลหลังจากช่วงเวลาดังกลา่ว 
ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่

5 – 7 วนั

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8

