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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

กรมการกงสุลซึ่งไดจัดต้ังขึ้นเปนกรมเมื่อป พ.ศ. 2541 ไดปฏิบัติหนาที่อยางดีเยี่ยมตามที่
ระบุไวในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการกรมการกงสุลมาตลอด ทั้งดานการคุมครอง ดูแล
รักษาผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศ
ยานไทยในตางประเทศรวมกันปละหลายพันราย, การตรวจลงตรา (การออกวีซา) และการออก
เอกสารการเดินทางสําหรับคนตางดาวเฉพาะในประเทศไทยรวมกันปละหลายหมื่นราย , การ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ (การรับรองเอกสาร) งานทะเบียนราษฎรและทะเบียน
ครอบครัวคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศใน
กระบวนการยุติธรรมรวมกันปละเกือบสี่แสนราย, การออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง
ใหแกคนสัญชาติไทยปละมากกวาหน่ึงลานฉบับ, และการอํานวยการการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร
ใหเปนไปสมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

กรมการกงสุลจึงไดรับรางวัลใหญ ๆ มากมายตลอดมา ซึ่งลวนแสดงถึงการยอมรับและ
ยกยองกรมการกงสุลในฐานะหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชนอยางเปนเลิศ

อยางไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตนและการที่ประเทศไทยซึ่งเปนหน่ึงในประเทศสมาชิก
อาเซียนจะเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 กรมการกงสุลก็จะตองเผชิญกับสิ่งทา
ทายใหม ๆ ที่เปนผลของปรากฏการณทั้งสองดังกลาว ยุคปจจุบันและยุคใหมในอนาคตอันใกลน้ีจะ
เปนยุคที่สังคมมีความมั่นคงมากขึ้น ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจโดยรวมจะมีมากขึ้น คุณภาพชีวิต
ของชาวโลกและของคนไทยโดยเฉลี่ยจะดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของคนจะมากขึ้น คนรูหนังสือมีจํานวน
มากขึ้น คนยากจนจะมีจํานวนนอยลง ชาวโลกจะไปมาหาสูกันระหวางประเทศเพื่อการศึกษาก็ดี
เพื่อทําธุรกิจก็ดี เพื่อการประชุมก็ดี เพื่อการทองเที่ยวก็ดี ฯลฯ มากขึ้น งานของกรมการกงสุลในยุค
โลกาภิวัตนก็จะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัวอยางแนนอน

ผูทําการศึกษาพบวา ในปจจุบันกรมการกงสุลมีความพรอมอยูแลวในการคงความเปนเลิศ
ในการบริการประชาชน แตถาจะคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวตอไปในอนาคต กรม
จําเปนตองปรับตัว เพราะกรมเร่ิมมีปญหาทางดานโครงสรางปจจุบันที่คับแคบของกรมก็ดี จํานวน
บุคลากรที่นอยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่กําลังเพิ่มขึ้นมากมายและหลากหลายก็ดี กฎระเบียบ/แนว
ปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในยุคปจจุบันก็ดี ความเครียดของเจาหนาที่ประจําชอง
ใหบริการเมื่อตองเผชิญหนากับประชาชนบางคนที่แสดงออกอยางไมสุภาพก็ดี ฯลฯ ซึ่งผูทํา
การศึกษาไดเสนอทางแกไขอยางกระชับทั้งดานกายภาพ การแกไขกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ และการ



จ

สรางความรูสึกดี ๆ เพื่อใหบุคลกรมีความสุขในการใหบริการประชาชนที่ถือเปนการทํากุศลที่
สามารถทําไดทั้งวัน ทุกวัน และตลอดเวลา



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเร่ือง “ขอเสนอการปรับกรมการกงสุลเพื่อคงความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน ในยุคโลกาภิวัตน (Proposed Measures to Uphold Service Excellence by the
Department of Consular Affairs in the Age of Globalization) เปนความมุงหวังที่ผูทําการศึกษา
ตองการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เปนมา และปญหาบางประการที่กรมการกงสุลประสบอยูและ
จําเปนตองแกไข หากกรมปรารถนาจะคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวตอไปในยุคโลกา
ภิวัตนซึ่งเปนชวงเวลาที่ประชากรโลก โดยเฉพาะชาวไทยจะมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น สงผลใหงาน
ของกรมการกงสุลก็เพิ่มขึ้นเชนกัน

การศึกษาเร่ืองน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและคําแนะนําที่เปนคุณยิ่งของคณาจารยที่
ปรึกษาทั้ง 3 ทาน คือ อดีตเอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ ชลารักษ รองศาสตราจารย ดร. ขจิต จิตตเสวี
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล

นอกจากน้ี ผูทําการศึกษาขอขอบคุณนายสุรพล เพชรวรา อธิบดีกรมการกงสุล ที่ ไดจุด
ประกายใหผูทําการศึกษาสนใจศึกษาเร่ืองน้ีในเวลาที่กระชั้นชิด ตลอดทั้งใหคําแนะนํา และ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่ง และเพื่อนรวมงานในกรมทุกคนที่ไดชวยกันทํางานเพื่อบริการ
ประชาชนอยางเต็มความสามารถอยางเปนปกตินิสัยและไดชวยเหลือผูทําการศึกษาดวยกา รให
เอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนทุกเร่ือง ตลอดทั้งเจาหนาที่ของสถาบันเทวะวงศวโรปการซึ่งไดมี
สวนในการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 4/2554 น้ีทุกคน

ทายที่สุดน้ี ผูทําการศึกษาขอขอบใจนางนวรัตน สงคแกว ภรรยา และ น .ส. พลอยสิริ
สงคแกว บุตรี นักการทูตระดับปฏิบัติการ กรมอาเซียน ที่ไดเอาใจใสดูแลผูทําการศึกษาที่บานอยาง
ดียิ่ง ตลอดทั้ง น.ส. ธรรมิกา สงคแกว บุตรี นักศึกษาปริญญาโท ที่คอยใหกําลังใจทางอีเมลจาก
สหรัฐอเมริกาอยางดียิ่งเชนกัน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ความเปนมาของกรมการกงสุลโดยยอ

ในประวัติศาสตรไทยสมัยใหมซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดเร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 14
เมษายน พ.ศ. 2418 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อมีการแยกกรมพระ
คลังมหาสมบัติออกจากกรมทา ซึ่งถือเปนการสถาปนากระทรวงการตางประเทศดวย โดยให
เสนาบดีกรมทาเปนเสนาบดีตางประเทศดวยในขณะเดียวกัน ต้ังแตน้ันมาไดมีการปรับโครงสราง
กระทรวงเร่ือยมา โดยการกงสุล (consular affairs) ของกระทรวงไดรับความสําคัญในแงโครงสราง
มากบางนอยบางตามยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. 2541 จึงไดมีการปรับโครงสรางของกระทรวงการ
ตางประเทศอีกคร้ัง และในที่สุดไดจัดตั้งกรมการกงสุล (Department of Consular Affairs) เมื่อ
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2542 เพื่อทําใหงานบริการประชาชนทั้งในและตางประเทศมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น

1.1.2 อํานาจหนาท่ีของกรมการกงสุล
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.

2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนที่ 105 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 กรมการกงสุล
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการดานการกงสุล โดยการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน
ดานกงสุล กําหนดระเบียบดานการกงสุล ประสานและสนับสนุนการทํางานของสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในตางประเทศเพื่อปกปอง
คุมครอง ดูแล และชวยเหลือคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศใหทั่วถึง

กรมการกงสุลมีอํานาจดังตอไปน้ี
1. เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานการกงสุล รวมทั้งกําหนด

ระเบียบดานการกงสุล
2. ประสาน สนับสนุน และกํากับดูแลสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ

และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในตางประเทศ ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือกับ
หนวยราชการของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกงสุลใหเปนไป
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ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทั้งน้ี โดยสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการกงสุล พ.ศ. 2505 สนธิสัญญา ความตกลงระหวางประเทศ และกฎเกณฑแหง
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศที่เกี่ยวกับงานดานการกงสุล

3. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคนสัญชาติไทย
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางคนตางดาว
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง ดูแล รักษาผลประโยชนและชวยเหลือคน

สัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ งานทะเบียนราษฏร และทะเบียน

ครอบครัวคนไทยในตางประเทศ และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศใน
กระบวนการยุติธรรม

7. กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาทําการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในงานที่เกี่ยวกับการ
กงสุลตามที่บัญญัติไวในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการตางประเทศ

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมการกงสุลมีสวนราชการดังตอไปน้ี
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
3. กองตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางคนตางดาว
4. กองสัญชาติและนิติกรณ
5. กองหนังสือเดินทาง
สวนราชการของกรมการกงสุลมีอํานาจหนาที่ดังน้ี
1. สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและ

ราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี

ก. ปฏิบัติสารบรรณของกรม
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
ค. ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุใหเปนไปตามนโยบาย
ง. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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2. กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี

ก. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง ดูแล รักษาผลประโยชนและชวยเหลือคน
สัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ

ข. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยราชการอ่ืนที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

3. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาวมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี
ก. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการตรวจลงตรา และการออกเอกสารการเดินทาง

สําหรับคนตางดาว
ข. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
4. กองสัญชาติและนิติกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี

ก. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ งานทะเบียนราฏษรและ
ทะเบียนครอบครัวคนไทยในตางประเทศ และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศใน
กระบวนการยุติธรรม

ข. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

5. กองหนังสือเดินทางมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี
ก. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคน

สัญชาติไทย
ข. ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 วิสัยทัศนของกรมการกงสุล

“ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขได
ยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอก
ประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจแก
ประชาชน ตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน"
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1.1.4 พันธกิจของกรมการกงสุล
1. ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการใหความ

ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง
2. ดําเนินมาตรการ/โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและนอกประเทศ
3. จัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัด

หนวยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่หางไกลไดรับบริการ
อยางทั่วถึง

4. ขยายงานบริการดานการกงสุล ณ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดวยการเพิ่มงานบริการรับเร่ืองสงตอในการใหความชวยเหลือคนไทยตก
ทุกขไดยากในตางประเทศ และงานบริการดานนิติกรณ

5. นํานวัตกรรมการใหบริการดานกงสุลเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
1.1.5 ความเปนเลิศในการบริการประชาชนของกรมการกงสุล

ความเปนเลิศ (excellence) ในรายงานผลการศึกษาสวนบุคคล (IS) น้ีผู
ทําการศึกษาหมายถึงความสําเร็จในการบริการประชาชนที่สูงกวาระดับดี (good) ทั่ว ๆ ไป คือ
สามารถใหบริการที่ดีเยี่ยมเหนือความคาดหวังของผูรับบริการ และมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการอยางตอเน่ืองอยูเสมอ รวมทั้ง เปนองคการที่ไดรับรางวัลเพราะบริการที่ดีเยี่ยมน้ัน
ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป ต้ังแตเร่ิมจัดต้ังกรมการกงสุลเมื่อป พ.ศ. 2542 มาจนถึง
ปจจุบัน กรมการกงสุลไดใหบริการประชาชนอยางเปนเลิศตลอดมา และไดรับรางวัลใหญ ๆ
มากมาย เชน

1. ประกาศเกียรติคุณบัตรจากนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพราะกรมไดรับคัดเลือกใหเปนสถานที่ราชการนามอง ในโครงการ “หนาบาน นามอง” (ไมระบุวัน
เดือนปที่ให)1

2. ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลจากนายกรัฐมนตรี (ประเภท) “สวนราชการดีเดน
ในการบริหารและจัดการเพื่อการบริการประชาชน” ประจําปพุทธศักราช 2544

3. รางวัลดีเดนจาก ก.พ.ร. “คุณภาพการใหบริการประชาชน” ประจําป 2546
เกี่ยวกับ “การใหบริการดานหนังสือเดินทาง” และ “การใหบริการดานสัญชาติและนิติกรณ” ที่
เกี่ยวของกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30 – 50

4. เกียรติบัตรจากผูวาการการประปานครหลวง เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งมอบ

1 นาจะเปนชวง พ.ศ. 2543 – 2547 ซ่ึงนายสมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.
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ใหกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เพราะไดผานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
“นํ้าประปาด่ืมได” จากการประปานครหลวงแลว

5. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชนะเลิศระดับเขต ประเภทหนวยงานภาครัฐ ในการ
ประกวดการประดับธงระดับชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 จาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

6. รางวัลจาก ก.พ.ร. “กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายสวนราชการ”
ประจําป 2549 (ประเภทรางวัลดีเดน) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการใหบริการดานเอกสารการสงออก ณ
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (รับจริงรางวัลน้ีในป 2550)

7. รางวัลดีเดน “ประเภทวัตกรรมการใหบริการ” ประจําป 2551 จากการเสนอ
ผลงานของกองหนังสือเดินทาง ชื่อ “การใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางเคลื่อนที่”

8. รางวัลพระราชทาน โครงการแมกไมมิ่งเมือง ประเภทอาคารสะอาดพฤกษา
สวย อันดันที่ 2 พ.ศ. 2551

1.1.6 ปญหาหรือขอจํากัดของกรมการกงสุลในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม แมวากรมการกงสุลจะมีความเปนเลิศในการบริการประชาชนตลอด

มา แตในยุคโลกาภิวัตนปจจุบันกรมการกงสุลเร่ิมประสบปญหาหรือขอจํากัดบางประการ ซึ่งถา
กรมสามารถแกไขปญหาเหลาน้ีได ก็จะคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวไดตอไป

ตัวอยางของขอจํากัดหรือปญหาในปจจุบัน เชน
1. ปญหาความคับแคบของพื้นท่ีกรมฯ ซึ่งไมสามารถขยายพื้นที่เพื่อตอบสนอง

ความตองการประชาชนที่มารับบริการเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 2500 คน/วัน และรถยนตประมาณวัน
ละ 1,000 คันได

2. ปญหาโครงสรางสวนราชการของกรมการกงสุลที่ยังคงมีเพียง 1 สํานักงาน
และอีก 4 กอง ในขณะที่ภารกิจและปริมาณงานในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น เชน ขณะน้ีมีสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในตางจังหวัดกระจายอยูในตางจังหวัดรวมจํานวน 12 จังหวัดครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศไทย และยังไมมี “ศูนยประสานงานสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวใน
ตางจังหวัด” ที่กรมการการกงสุล สงผลใหการประสานงานระหวางกรมการกงสุลกับสํานักงาน
หนังสือเดินทางฯ ในตางจังหวัดยังไมราบร่ืนรวดเร็วเทาที่ควร

3. ปญหาการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งการ
ทําใหชุมชนไทยในตางประเทศเขมแข็งยังไมเพียงพอ กลาวคือ ในปจจุบันมีคนไทยเดินทางไป
ตางประเทศปละมากกวา 7,000,000 ลานคน ซึ่งกรมการกงสุลตองมีงานคือตามคุมครองคนไทย
เหลาน้ีในตางประเทศเพิ่มขึ้น มีคนไทยพํานักอยูในตางประเทศมากกวา 1,000,000 ลานคน ซึ่งกรม
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ตองดําเนินโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการสรางใหชุมชนเหลาน้ีเขมแข็ง แตกรมการกงสุลยัง
ไมมี “ศูนยสงเสริมคนไทยในตางประเทศ” ซึ่งควรจะเปนศูนยรวมการดําเนินงานตาง ๆ ของกรมใน
การสงเสริมคนไทยในตางประเทศ (เชนเดียวกับที่ประเทศจีนมีศูนยกิจการชาวจีนโพนทะเลใน
กระทรวงการตางประเทศ หรือประเทศอินเดียมีศูนยกิจการชาวอินเดียโพนทะเลอยูในกระทรวงการ
ตางประเทศเชนกัน) มีแรงงานไทยในตางประเทศมากวา 300,000 คน ซึ่งกรมตองใหความคุมครอง
และดูแลผลประโยชนในตางประเทศ

4. ปญหาการเพิ่มข้ึนของการทํานิติกรณและรับรองเอกสาร ซึ่งปจจุบันมีมากกวา
ปละ 300,000 รายซึ่งกําลังจะเกินกําลังเจาหนาที่ และการจะเร่ิมใหคนไทยในตางประเทศสามารถทํา
บัตรประชาชน (คร้ังที่ 2 เปนตนไป) ไดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยใน
ตางประเทศภายในสิ้นป 2555 น้ีจะยิ่งเพิ่มภารกิจขึ้นอีก

5. ปญหาระเบียบ/แนวปฏิบัติบางอยาง เชน การขอทําหนังสือเดินทาง เร่ิมไม
สอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งปญหาน้ีแมจะไมรุนแรงแตเกิดบอยและควรไดรับการแกไขเพื่อให
ชาวไทยไดรับบริการที่เหมาะสม เชน (1) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดใหบิดาและมารดาลงนาม
อนุญาตใหบุตรธิดาที่มีอายุตํ่ากวา 20 ปทําหนังสือเดินทาง ซึ่งอาจทําใหเด็กในชนบทที่บิดามารดา
หยารางกัน หาตัวไมพบทั้งสองคน หรือหาตัวพอแมคนใดคนหน่ึงไมพบ หรือเด็กอยูกับปูยาตายาย
ไดรับความยากลําบากมากในการทําหนังสือเดินทาง เพราะแนวปฏิบัติกําหนดใหตองใหศาลสั่งวา
เด็กอยูในความดูแลของใครคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน (ที่ไมใชพอแมเด็ก) แลวกรมการกงสุลจึง
จะออกหนังสือเดินทางให ซึ่งทางแกในประเด็นน้ีนาจะใหเจาหนาที่กองหนังสือเดินทางหรือ
เจาหนาที่ในสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ในตางจังหวัดสวบสวนเด็กพรอมผูปกครองจริงใน
ขณะน้ันจํานวน 2 คน เมื่อไดความชัดเจนวาเด็กอยูกับผูใดผูหน่ึงแลว ก็สามารถออกหนังสือเดินทาง
ใหเด็กได เปนตน ซึ่งวิธีน้ีนอกจากจะทําใหงานเร็วขึ้นแลวประชาชนจะไดรับความสะดวกประหยัด
ทั้งเวลาและเงินทองไดอีกดวย และ (2) การที่กําหนดใหพระภิกษุสามเณรตองไดรับอนุญาตจาก
ศูนยควบคุมการไปตางประเทศของพระภิกษุและสามเณร (ศตภ.) (ซึ่งขึ้นอยูกับมหาเถรสมาคม)
กอนจึงมาขอทําหนังสือเดินทางไดแตละคร้ัง และแมเมื่อหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชงานหมดหนา
วีซา (เพราะการเดินทางเขาออกระหวางประเทศเพื่อนบานกับประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่
วัดไทยในประเทศเพื่อนบานบอยทุกเดือน เน่ืองจากไมสามารถขอวีซาประเภท non-immigrant แลว
พํานักในประเทศเพื่อนบานระยะยาวได) แตหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ 5 ป ก็ตองไดรับอนุมัติ
จาก ศตภ. กอนอีกคร้ังจึงจะทําหนังสือเดินทางเลมใหมได ซึ่งปญหาน้ีควรไดรับการแกไขเชนกัน
กลาวคือ กรมการกงสุลควรหารือกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อชวยแกปญหาและถวาย
ความสะดวกใหพระภิกษุสามเณรบางกลุมที่ประสบปญหาหนาวีซาหมดแตหนังสือเดินทางยังไม
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หมดอายุ ซึ่งวิธีแกปญหาน้ีโดยสรุปคือ เมื่อพระภิกษุสามเณรไดรับอนุญาตจาก ศตภ. แลว ใหการ
อนุมัติน้ันมีอายุ 5 ป ซึ่งในระยะเวลา 5 ปน้ีแมหนังสือเดินทางเลมแรกหรือเลมที่สอง เปนตน ตอง
หมดหนาวีซา ก็ใหสามารถขอทําเลมใหม (โดยไมตองผาน ศตภ. อีก) ได แตหนังสือเดินทางเลม
ใหมน้ีจะตองมีอายุไมเกินเวลาที่เหลือของ 5 ปดังกลาว

6. กรมการกงสุลมีบุคลากรเพียง 322 คน (แบงเปนขาราชการ 64 คน และ
พนักงานราชการ จํานวน 10 คน และลูกจางจํานวน 248 คน ไมเพียงพออยางย่ิงที่จะรับมือกับ
ภารกิจที่กําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและมากมาย ควรเพิ่มขาราชการทั้งสายการทูตและสายธุรการ
อยางนอย 18 คนกระจายลงตามสํานักงาน/กอง/ศูนยในกรม

7. นอกจากน้ี การปฏิสัมพันธระหวางประเทศของคนทุกระดับต้ังแตระดับสูงลง
มาถึงระดับลางในสังคมในยุคโลกาภิวัตนปจจุบันเพิ่มขึ้นทุกป ดังจะเห็นไดจากสถิติการเดินทาง
ออก/เขาประเทศไทยของคนไทยและคนตางชาติเดินทางเขา/ออกประเทศไทย โดยสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งระบุวา ในป พ.ศ. 2551 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศ
ไทยจํานวน 4,512,215 คน คนตางชาติเดินทางเขา/ออกประเทศไทย จํานวน 11,277,734 คน, ในป
พ.ศ. 2552 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน 6,489,627 คน คนตางชาติเดินทางเขา/ออก
ประเทศไทยจํานวน 14,503,484 คน, ในป พ.ศ. 2553 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน
7,032,883 คน คนตางชาติเดินทางเขา/ออกประเทศไทยจํานวน 16,805,354 คน, ในป พ.ศ. 2554 คน
ไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทย 7,107,952 คน คนตางชาติเดินทางเขา/ออกประเทศไทยจํานวน
20,468,020 คน, และในป พ.ศ. 2555 (เฉพาะชวงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน) คนไทยเดินทาง
ออก/เขาประเทศไทยจํานวน 2,598,695 คน คนตางชาติเดินทางเขา/ออกประเทศไทยจํานวน
8,004,335 คน ยิ่งกวาน้ัน การทองเที่ยวซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญสาขาหน่ึงที่ทํารายไดเขา
ประเทศไทยเปนมูลคามหาศาล ติดตอกันมาเปนเวลานานหลายปและมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือย ๆ เห็น
ไดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก 323.5 พันลานบาทในป 2545 เปน 547.8 พันลานบาท และ 592.8
พันลานบาทในป 2550 และ 2553 ตามลําดับ ยิ่งกวาน้ันการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
ซึ่งกลุมประเทศอาเซียนจะมีพื้นที่รวมกัน 4.5 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกันเกือบ 600
รอยลานคน มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันเกือบ 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ มี
มูลคาการคาระหวางกันมากกวา 1,500 พันลานดอลลารสหรัฐ มีความสามารถในการแขงขันในเวที
ระหวางประเทศในทุกดานเพิ่มขึ้น ทํามาคาขายระหวางกันสะดวกยิ่งขึ้น การทองเที่ยวภายใน
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น เปนตน ภาพ
การขยายตัวดานสังคมและเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนดังกลาวขางตนนาจะทําใหงานของกรมการ
กงสุลเพิ่มมากข้ึน ทั้งงานคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ งานรับรองเอกสาร
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งานอํานวยความสะดวกดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ (เชน การสงหมายศาลระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศ) งานตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางใหคนตางดาว และการออก
หนังสือเดินทางใหแกคนไทย ดังน้ัน กรมการกงสุลจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อคงความเปนเลิศในการ
บริการประชาชนไวตอไป

8. เพราะฉะน้ัน ผูทําการศึกษาจึงจะไดศึกษาในสองดานหลัก คือ ขอจํากัดหรือ
ปญหาเหลาน้ีมีอะไรบางและควรแกไขอยางไร เชน (1) ในสวนของการลดความแออัดที่กรมการ
กงสุล อาจจัดต้ัง “สํานักงานกงสุลชั่วคราวในสวนภูมิภาค” ซึ่งจะใหบริการทั้งการทําหนังสือ
เดินทาง การรับรองเอกสาร การเปนตัวแทนกระทรวงการตางประเทศ เปนอาทิ ในจังหวัดหรือใน
บริเวณภูมิภาคน้ัน ๆ ใหมากขึ้น เพื่อกระจายการใหบริการและตอบสนองความตองการบริการดาน
กงสุลของประชาชนในตางจังหวัดใหมากที่สุด และเปนการสกัดไมใหคนในตางจังหวัดเดินทางเขา
มารับบริการดานกงสุลที่กรมการกงสุลโดยไมจําเปน และ (2) ในสวนของปญหาโครงสรางของ
กรมการกงสุลที่ยังคงมีเพียง 1 สํานักงาน/ 4 กอง/ 1 ศูนย ในขณะที่ภารกิจงานในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น
น้ัน กรมควรมีกอง/ฝาย/ศูนย/สวนใหม เชน (ก) “ศูนยประสานงานสํานักงานกงสุลชั่วคราวใน
ตางจังหวัด” ในสํานักงานเลขานุการกรมเพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานกับ
สํานักงานกงสุลชั่วคราวในตางจังหวัดทั้งหมดซึ่งจะทําใหสามารถคงความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชนไวได และ (ข) “ศูนยประสานงานการทําบัตรประชาชนไทยในตางประเทศ” เพื่อ
ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศเพื่อรองรับการเปดใหคน
ไทยในตางประเทศสามารถทําบัตรประชาชน (คร้ังที่ 2 เปนตนไป) ที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทยภายในสิ้นป 2555 เปนตน

ทั้งน้ี เพื่อกรมการกงสุลจะสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบันที่วา “๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครอง
ผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่
ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทย
ในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย” และกรมการกงสุลมีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการ
เพื่อใหนโยบายดังกลาวบรรลุผล
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อทราบถึงปญหาหรือขอจํากัดปจจุบันในกรมการกงสุล2 ซึ่งควรไดรับการแกไขเพื่อให

กรมการกงสุลสามารถคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไดตอไปในยุคโลกาภิวัตน

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมทั้งกรมการกงสุล
1.3.1 วิธีการดําเนินการศึกษา

1) ใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนาจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารราชการหนังสือ และเว็บไซต

2) ใชวิธีการวิเคราะหจากประสบการณตรงที่ไดทํางานอยูในกรมการกงสุล เชน
จากการประชุมภายในกรม เกี่ยวกับสภาพปญหาตาง ๆ และวิธีการแกไข

3) ใชวิธีการสนทนาหารือกับขาราชการ/ลูกจางบางคนในกรมการกงสุล
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบดวย

1) ไดดําเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ เอกสารและ
ขอมูลในกรมการกงสุล และการคนควาจากเว็บไซต

2) การหารือและสอบถามขอมูลความเห็นของเพื่อนขาราชการ/ลูกจางใน
กรมการกงสุล

3) การวิเคราะหจากประสบการณของผูศึกษา

1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 เปนการนําเสนอปญหาในปจจุบันและขอเสนอเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหา

เหลาน้ัน
1.4.2 กรมการกงสุลอาจนําไปใชประโยชนดานบริหารจัดการกรมเพื่อคงความเปนเลิศ

ในการบริการประชาชน
1.4.3 ประชาชนไดรับประโยชนจากการบริการที่เปนเลิศของกรมฯ

2 อยางไรก็ตาม ขณะนี้กรมการกงสุลยังคงความเปนเลิศดานการใหบริการประชาชนไดดีอยู เพราะระบบที่วางไวดี
และบุคลากรมีความมุงม่ันในการใหบริการ กระนัน้ก็ดี ผูศึกษาเช่ือวากรมควรปรับปรงุตัวเองทั้งดานโครงสราง
บุคลากร วัฒนธรรมองคกร กฎระเบียบ และวิธีคิดในการทํางานเพ่ือคงความเปนเลิศไวตอไปนาน ๆ.



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ผูทําการศึกษาไดใชทฤษฎี Public Administration ซึ่งในหนังสือ Introduction to the

Principles of Public Administration in Thailand พิมพโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศจ. Joseph B.
Kingsbury และ ศจ. Robert F. Wilcox ไดใหคําจํากัดความ Public administration (รัฐประศาสน
ศาสตร/การบริหารรัฐกิจ) วาคือการใชความรูทางการบริหารเพื่อทํางานใหแกประชาชน มันเปน
ทิศทางและการประสานความพยายามรวมกันเพื่อใหการทํางานบริการประชาชนประสบ
ความสําเร็จ หลักจริยธรรมของรัฐประศาสนศาสตรคือการบริการประชาชนพลเมืองทั้งในแงของ
ความเปนปจเจกบุคคลและมวลชนโดยรวม รัฐประศาสนรัฐน้ีเกี่ยวของกับทํางานบริการภาครัฐ
ใหแกประชาชนพลเมืองโดยมีทิศทางและการประสานกันระหวางคนและหนาที่การงาน (Public
administration is the application of administrative knowledge to the execution of the public’s
business. It is direction and coordination of collective efforts toward the goals of public policy.
Here is indicated a very special responsibility which sets public administration apart from, say
business administration. The ethic of public administration is service to the public – to citizens,
individually and collectively. In this field we are concerned with getting the work of government
accomplished through the direction and coordination of people and things. Public administration
may be defined as the expenditure of effort under competent management to achieve the tasks or
goals set by public policy.)

นอกจากน้ี ไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีดานการบริหารราชการแนวใหม  เชน การสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การสรางนวัตกรรมในหนวยงาน
ภาครัฐซึ่งเนนประชาชนเปนจุดศูนยกลาง การมุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตลอดถึงการ
เนนยกระดับการใหบริการและการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการ
ของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนตน
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ผูทําการศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารในกรมการกงสุลหลายชิ้น หนังสือหลายเลม และ

หลายเว็ปไซต ซึ่งบางสวนสําคัญปรากฏในบรรณานุกรมทายเลม เชน
2.2.1 หนังสือ “คูมือเทคนิควิธีการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ การปรับเปลี่ยน

และสรางใหม ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ สํานักงาน ก.พ., ทศพร ศิริ
สัมพันธ และคณะ”

2.2.2 หนังสือ “การบริหารราชการแนวใหม: บริบทและเทคนิควิธี”, ทศพร ศิริสัมพันธ
บรรณาธิการ

2.2.3 หนังสือ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ.”

2.2.4 หนังสือ “Introduction to the Principles of Public Administration in Thailand” by
Joseph B. Kingsbury and Robert F. Wilcox

2.2.5 หนังสือ “การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน” โดย โภคิน พลกุล จัดพิมพ
โดยสํานักนายกรัฐมนตรี 2539

2.2.6 เอกสารประกอบการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุนที่ 1 หมวดที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย หัวขอ
“ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
กรมการกงสุลมีความเปนเลิศเสมอมาในการบริการประชาชนต้ังแตเร่ิมต้ังกรมในป พ.ศ.

2542 แตเน่ืองจากในยุคโลกาภิวัตนน้ีกรมมีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้นมาก ฉะน้ัน แมกรมจะมีความ
พรอมในการที่จะคงความเปนเลิศน้ันไวไดอยู แตก็จําเปนตองปรับตัวบางเพื่อจะไดคงความเปนเลิศ
น้ันไวตอไปอยางยั่งยืนนาน



บทที่ 3
ผลการศึกษา

ดังที่ผูทําการศึกษาไดกลาวแลวในบทที่ 1 วากรมการกงสุลมีความเปนเลิศเสมอมาในการ
บริการประชาชน ดังจะเห็นไดจากการที่กรมไดรับรางวัลมากมายในชวง ป พ.ศ. 2544 – 2551 เชน
รางวัลดีเดนจาก ก.พ.ร. “คุณภาพการใหบริการประชาชน” ประจําป 2546 เกี่ยวกับ “การใหบริการ
ดานหนังสือเดินทาง” และ “การใหบริการดานสัญชาติและนิติกรณ” ที่เกี่ยวของกับการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30 – 50 เปนตน

อยางไรก็ตาม ต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กรมการกงสุลยังไมไดรับ
รางวัลใหญอีก ทั้งที่บุคลากรของกรมตางก็ทํางานอยางทุมเทเต็มที่ในการบริการประชาชน และกรม
ก็ยังคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไมนอยไปกวาในชวงป พ.ศ. 2544 – 2551 ถึงกระน้ันก็
ตาม ผูทําการศึกษาพบวาสภาพทางกายภาพและกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการทํางานของกรมการ
กงสุลแทบทั้งหมดยังเหมาะสมอยู คงมีบางสวนเทาน้ันที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อคงความเปน
เลิศในการบริการประชาชนในยุคโลกาภิวัตนไวตอไป

ในยุคโลกาภิวัตนน้ีและในอนาคตอันใกล โลกจะเปนสังคมประชาธิปไตย มากขึ้น
ชาวโลกจะใฝหาเสรีภาพมากขึ้น อุตสาหกรรมจะพัฒนาไดรวดเร็วและกวางขวางยิ่งขึ้น เศรษฐกิจ
ของโลกและของประเทศไทยจะเจริญยิ่งขึ้น ฯลฯ สิ่งดี ๆ เหลาน้ีจะทําใหเกิดผลดีมากมายทั้งตอโลก
และตอประเทศไทย เชน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาประเทศไทยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ อาทิ
เชน ในป พ.ศ. 2553 มีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวประเทศไทยจํานวน 15.9 ลานคน เปนการสราง
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติใหแกประเทศไทยจํานวน 592,794.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
5.9 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
18.7 ลานคนในป 2554 เปนตน1

นอกจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาวโดยยอขางตนแลว การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 เปนตนไปก็จะยิ่งทําใหประเทศไทยมี
ปฏิสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ทั้งในภูมิภาคน้ีและนอกภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลโดยตรงให

1 ทั้งนี้ นักทองเที่ยวที่เดนิทางเขาประเทศไทย มีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ียอยูที่ 9.12 วัน มีการใชจายเฉล่ียตอคน อยู
ที่ 37,279 บาท หรือมีคาใชจายเฉล่ียตอคนตอวัน ประมาณ 4,079 บาท.
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กรมการกงสุลจําเปนตองปรับตัว หากจะคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวตอไป
ประชาคมอาเซียนน้ันประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (ASEAN Political – Security Community : APSC) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศใน
ภูมิภาคอยูอยางสันติสุข แกไขปญหาและความขัดแยงภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลัก
ความมั่นคงรอบดาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน
และสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน และ
การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก , ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC) เพื่อทําใหประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน โดยเนนการสงเสริมความรู ความเขาใจระหวาง
ประเทศสมาชิกในดานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณระดับ
ภูมิภาครวมกัน

เปาประสงคของประชาคมอาเซียนคือการทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนเปนหน่ึงเดียว2

ซึ่งผลดีจะเกิดขึ้นแกประเทศไทยมากมาย และภารกิจใหมจํานวนมหาศาลก็จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งสง
ผลกระทบโดยตรงตอกรมการกงสุลดวย ดวยเหตุน้ีกรมจึงตองปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
หลายดานดังกลาว โดยเฉพาะการที่ชาวไทยจะสัญจรไปมาในกลุมอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งกองหนังสือ
เดินทางและกองสัญชาติและนิติกรณจะตองมีภารกิจเพิ่มขึ้นอยางแนนอน

ผูทําการศึกษาเองรูสึกชื่นชมกรมการกงสุลเสมอมาและรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของ
กรมการกงสุลเปนระยะ ๆ ต้ังแตเร่ิมเขารับราชการที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อป พ.ศ. 2533 (ซึ่ง
ในปน้ันยังเปนหนวยงานหน่ึงในสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ) โดยทํางานบริการ
ประชาชนที่กองหนังสือเดินทางจนถึงป พ.ศ. 2535 และกลับมาทํางานที่กรมการกงสุลอีกคร้ังที่
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ. สงขลา (สังกัดกองหนังสือเดินทาง) และสํานักงานเลขานุการ
กรมต้ังแตป พ.ศ. 2553 มาจนถึงปจจุบัน ผูทําการศึกษาจึงเห็นอยางชัดเจนตลอดมาวากรมการกงสุล
มีความสมบูรณพรอมในทุกดานในการบริการประชาชนอยางเปนเลิศ แตอาจจําเปนตองปรับตัวใน
ดานกายภาพ ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และวิธีคิดบางเพื่อคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนในยุค
โลกาภิวัตนปจจุบันไวตอไป โดยไมจําเปนตองปรับตัวใหญแตอยางใด

2 เชนเดียวกับทีท่ี่ประเทศกลุมสหภาพยุโรป (EU) พยายามทําให EU เปนหนึ่งเดียว.
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ปญหาหรือขอจํากัดในกรมการกงสุลและขอเสนอแนวทางแกไข
ผูทําการศึกษาขอกลาวถึงปญหาหรือขอจํากัดของกรมการกงสุลและขอเสนอแนว

ทางแกไขปญหาเหลาน้ันอยางกระชับตามลําดับสวนราชการคือ สํานักงานเลขานุการกรม กอง
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตาง
ดาว กองสัญชาติและนิติกรณ กองหนังสือเดินทาง และศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักร (ศปลน.) ดังน้ี

3.1 สํานักงานเลขานุการกรมการกงสุล
สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได

แยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใด คือ
ก. ปฏิบัติสารบรรณของกรม
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
ค. ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุใหเปนไปตามนโยบาย
ง. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมายในสวนของสํานักงานเลขานุการกรม ผูทําการศึกษาพบเห็นปญหาและขอเสนอแนว
ทางแกไขดังน้ี

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
1. พื้นที่กรมการกงสุลคับแคบไปแลวในสภาพ

ปจจุบันซึ่งมีประชาชนมาติดตอราชการในฤดู
ปกติเฉลี่ยวันละมากกวา 2,000 คนและในฤดู
ทองเที่ยววันละมากกวา 2,500 คน และพื้นที่
จอดรถยนตก็ไมเพียงพอสําหรับรถที่มา
ตองการจอดที่กรมประมาณวันละ 1,000 –
1,500 คัน

ควรยายบางหนวยงานของกรมการกงสุลไปต้ังที่
อาคารอ่ืนเพื่อกระจายจํานวนคนและลดปริมาณ
รถยนตที่ตองมาติดตอราชการที่กรมในวันทํา
การใหนอยลง เชน อาจยายฝายหนังสือเดินทาง
ทูตและราชการในกองหนังสือเดินทาง และกอง
สัญชาติและนิติกรณไปต้ังที่ในพื้นที่ของ
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งยังวางอยูมากที่
อาคารบี ในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 ป
เพราะอาจสามารถลดจํานวนผูมารับบริการเฉลี่ย
วันละ 600 – 1,000 คน รถยนตประมาณ 100 –
200 คันในฤดูปกติ และเพิ่มขึ้นถึงประมาณวันละ
1,000 – 1500 คนในชวงฤดูกาลทองเที่ยว



15

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
2. เคานเตอรประชาสัมพันธ (information

counter) มีเจาหนาที่ประจํานอยมาก ไม
เพียงพอตอการบริการประชาชนซึ่งโทรตรง
มาที่กรมฯ เฉลี่ยวันละ 400 calls

ควร outsource วาจางบริษัทเอกชนใหทํา call
center เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
บริการของประชาชนที่มีแตจะเพิ่มขึ้นได

3. ระบบโทรทัศนฟรีสําหรับประชาชนในกรมฯ
มีเพียง 1 เคร่ืองติดต้ังอยูที่บริเวณประชาชนน่ัง
รอทําหนังสือเดินทาง ผูน่ังรอรับบริการ
เสียเวลาตอนน่ังคอยโดยเปลาประโยชน

ควรติดต้ังเคร่ืองรับโทรทัศนอยางนอยอีก 4 ตัว
ใหครอบคลุมพื้นที่ในกรมการกงสุลที่มีผูมาน่ัง
รอรับบริการมากที่สุด เพื่อใหขาวสารปจจุบัน
และขอมูลเกี่ยวกับการกงสุล ฯลฯ ตลอดเวลา
ชวง 8.00 – 16.00 น. โดยติดต้ังจุดละ 1 เคร่ือง คือ
บริเวณบันไดที่จะเดินขึ้นชั้นสองของกรม หนา
ฝายหนังสือเดินทาทูตและราชการ หนาฝาย
หนังสือเดินทางทางไปรษณีย หนาฝายจายเลม
หนังสือเดินทาง

4. ครุภัณฑชุดคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพเกา
กวาป พ.ศ. 2547 มีเปนจํานวนมาก การ
process ขอมูลลาชา ทําใหการบริการ
ประชาชนพลอยลาชาไปดวย

ควรใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ สําหรับการ
ดําเนินการเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอรตามกอง
ตาง ๆ ในกรมที่เกากวาป พ.ศ. 2547 จํานวน 50
เคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยอาจจะตอง
ใชเงินงบประมาณประมาณ 2 ลานบาท

5. ยังไมมีบริการรับบัตรเครดิต/เดบิตในการ
ชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่กรมการกงสุล
ทําใหผูมารับบริการจํานวนมากที่ตองการ
ชําระคาธรรมเนียมดวยบัตรเครดิตไมไดรับ
ความสะดวก

ควรใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการเพื่อเปด
โอกาสใหมีการชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดวย
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยผูชําระ
คาธรรมเนียมตองรับภาระคาธรรมเนียมบัตร
เครดิตรอยละ 1 เอง ซึ่งในยุคโลกาภิวัตนน้ี
สามารถทําไดงาย และเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนที่พรอมไดรับความสะดวกในการ
ชําระคาธรรมเนียมมากขึ้น (แตผูที่ชอบชําระ
คาธรรมเนียมดวยเงินสด ก็ยังสามารถทําได
ตามปกติ)
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6. อัตรากําลังของกรมการกงสุลในปจจุบันมี

ขาราชการ 64 คนนอยกวาในโครงสราง
(จํานวน82 คน) มากจนทําใหการปฏิบัติ
ราชการของกรมการกงสุลไมสามารถทําให
ครบถวนสมบูรณตามความจําเปนที่เกิดขึ้น3

กระทรวงการตางประเทศควรจัดสรรขาราชการ
(ทั้งสายการทูตและสายสนับสนุน) ใหกรมอีก
จํานวน 18 คนเพื่อใหครบตามโครงสราง
บุคลากรปจจุบันที่กระทรวงฯ ตกลงไวกับ
สํานักงานขาราชการพลเรือน ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

3.2 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมีอํานาจหนาที่ “เกี่ยวกับการ

คุมครอง ดูแล รักษาผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้ง
เรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ”

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได อยาง
ดีเยี่ยมเปยมดวยกรุณาธรรมตลอดมา โดยปฏิบัติงานรวมกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ไมเฉพาะแตในการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศเทาน้ัน แตกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชแรงงานดวย

นอกจากน้ี กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศยังไดดําเนินการเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางประเทศอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงความสําคัญยิ่งของ
ชุมชนไทยในตางประเทศรวมกันทั่วโลกประมาณ 1 ลานคน เชน (1) ไดพยายามเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 300,000 คนผานโครงการ
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูนําเยาวชนรุนใหมของสหรัฐฯ และ (2)
รวมกับเครือขายชุมชนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวียดําเนินโครงการ “หวงใยไกลบาน” เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย (นอรเวย เดนมารก และสวีเดน)
ประมาณ 45,000 คน เปนตน ยิ่งกวาน้ัน กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศยัง
ไดดําเนินมาตรการเชิงรุกมากมายในประเทศไทยเพื่อปองกันมิใหคนไทยเดินทางไปประสบปญหา
ในตางประเทศ โดยการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการยายถิ่นที่ปลอดภัยและหาแนวทางความ

3 ทั้งนี้ ขณะนี้กรมฯ มีบุคลากรจํานวน 322 คน ประกอบดวยขาราชการ จํานวน 64 คน พนักงานราชการจํานวน 10
คน ลูกจางประจําจํานวน 6 คน และลูกจางช่ัวคราว (เงินนอกงบประมาณ) จํานวน 242 คน กลาวเฉพาะในสวนของ
ขาราชการ กรมมีอัตรากําลังตามโครงสรางกรมจํานวน 82 คน (จงึเทากับขาดขาราชการไปจํานวน 18 คน) .
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รวมมือในการปองกันปญหาการคามนุษย ตลอดจนการใหความชวยเหลือผูที่ประสบปญหาในพื้นที่
เสี่ยงที่เปนทางผาน เชน ไดรวมมือกับกลุมหญิงสูชีวิต (Live Our Lives Group) ซึ่งเปนโครงการ
สัมมนาเกี่ยวกับการยายถิ่นและการคามนุษยในชุมชน และเพื่อรณรงคใหมีการยายถิ่นที่ปลอดภัย
รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการค ามนุษยใน
ระดับชุมชน

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศไดใหความชวยเหลือแกคน
ไทย ผูตกทุกขไดยากในตางประเทศ เชน แรงงานไทย ลูกเรือประมงไทย เหยื่อการคามนุษย คน
ไทยที่ไปคาประเวณีแลวตกทุกข และนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ ในชวง 2-3 ปที่ผานมาจํานวนมาก ดังน้ี

ป 2552 รวมจํานวน 2,927 คน
ป 2553 รวมจํานวน 1,988 คน
ป 2554 รวมจํานวน 1,226 คน
ป 2555 (เฉพาะชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน) รวมจํานวน 923 คน
ตัวเลขการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศซึ่งลดลงมากในชวง

หลังน้ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินมาตรการเชิงรุกไดผล เชน โครงการเวทีชุมชน “การเดินทางไป
ทํางานตางประเทศอยางไรใหปลอดภัย” “โครงการเตือนหญิงไทยกอนตกเปนเหยื่อคามนุษย”  เปนตน

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศยังคงความเปนเลิศ
ไดตอไป รวมทั้งการเสริมสรางใหชุมชนไทยในตางประเทศเขมแข็งในยุคโลกาภวิตนน้ี ผูทํา
การศึกษามีขอเสนอ ดังน้ี

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
1. คนไทยจํานวนไมนอยยังไมไดรับทราบ

ขอเท็จจจริงที่ถูกตองและภัยที่ตนอาจประสบ
เมื่อไปอยูตางประเทศ แมวากองคุมครองและ
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศจะ
พยายามรณรงคอยางเต็มความสามารถอยูก็
ตาม

ควรปรับวิธีการทํางานในกอง เชน ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธผานสื่อระดับรากหญาตาง ๆ ให
มากขึ้น โดยเฉพาะวิทยุชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด หรือแมกระทั่งสถานีวิทยุ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาและเพื่อการพัฒนาชีวิต
ตลอดทั้งควร update ขาวสารและขอมูลใน
website ของกรมการกงสุล www.consular.co.th
เกี่ยวกับการไป การอยู การปฏิบัติตัวใหปลอดภัย
ฯลฯ ในตางประเทศ ใหทันสมัยและทันการณ
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ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
2. การใหความชวยเหลือยังไมมีระเบียบและ

กฎเกณฑชัดเจนวาทําเร่ืองใดบางและทําไดแค
ไหน ไมทําเร่ืองใดบาง เพราะเหตุใด เปนตน
ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลําบากมาก
และประชาชนก็อาจผิดหวังเมื่อไมไดรับ
บริการบางประการ

ควรมีระเบียบ เชน “ระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการคุมครองและชวยเหลือ
คนไทยในตางประเทศ” และกฎเกณฑวาดวยการ
คุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนวากรม (โดยกอง
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศ) ทําเร่ืองอะไรบาง เชน ติดตามให
ความชวยเหลือคนไทยที่ตกเปนผูตองหาในคดี
ในตางประเทศ ไมทําเร่ืองอะไรบาง เชน ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
ในตางประเทศได เปนตน ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิให
ประชาชนผิดหวังจาก false hope

3. คนไทยจํานวนไมนอยยังคงถูกเหลามิจฉาชีพ
หลอกไปทํางานตางประเทศ เพราะรูไมเทากัน
เลหกลของกลุมมิจฉาชีพทั้งคนไทยและ
ชาวตางชาติที่ชักชวนคนไทยที่ตองการไป
ทํางานตางประเทศใหหลงผิด เชน เปน
พนักงานนวดสปา เปนกรรมกร เปนตน

ควรเพิ่มความเขมขนของการประชาสัมพันธเชิง
ปองปราม ซึ่งกําลังไดผลดีมากดังเชนที่ปรากฏ
ในสถิติการใหความชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศที่ลดลงในชวง 2-3 ปมาน้ีซึ่งแสดง
ใหเห็นวามาตรการปองปรามไดผลดีมาก

4. ชาวไทยโพนทะเล4ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 1
ลานคนทั่วโลกขาดการสนับสนุนอยางเปน
ระบบจากภาครัฐของไทย และประเทศไทย
โดยรวมก็ขาดโอกาสที่จะไดประโยชนดาน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการ
สงเสริมภาพลักษณไทยในตางประเทศจาก
กลุมคนไทยโพนทะเลน้ี

ควรจัดต้ัง “ศูนยสงเสริมคนไทยโพนทะเล” เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของคนไทยโพน
ทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนไทยโพน
ทะเลรุนที่ 2-3 ในกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ ดังเชนที่
หลายประเทศมีสํานักงานดูแลคนชาติโพนทะเล
ของตนแลว เชน ประเทศอินเดียมี Ministry of
Overseas Indian Affairs ประเทศปากีสถานมี

4 คนไทยโพนทะเล คือคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศจนไดสถานะพลเมืองของประเทศนัน้ๆ หรอืมีถ่ินพํานัก
ถาวรในตางประเทศ ซ่ึงรวมถึงคนไทยที่ลักลอบอยูอยางผิดกฎหมายในตางประเทศเปนระยะเวลานาน.
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ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
Ministry of Overseas Pakistani Affairs ประเทศ
จีนมี Overseas Chinese Affairs Council ประเทศ
เกาหลีใตมี Overseas Korean Office เปนตน
เพื่อใหคนไทยโพนทะเลเปนตัวเชื่อมระหวาง
ประเทศถิ่นเกิดกับประเทศบรรพบุรุษของตน
ซึ่งจะเกิดประโยชนตอประเทศไทยหลาย
ประการ ทั้งดานเศรษฐกิจ วิชาการ เปนอาทิ

5. แรงงานไทยในตางประเทศประมาณ 3 แสน
คนยังตองประสบปญหาความยากลําบากทั้ง
กอนไปขายแรงงาน ทั้งในตอนทํางานใน
ตางประเทศ บางคนถูกหลอกใหจายคา
นายหนาที่แพงเกินจริง บางคนไมไดรับคาแรง
ที่เปนธรรม

ควรใหความสําคัญกับแรงงานไทยใน
ตางประเทศดวยการจัดต้ัง “ศูนยแรงงานไทยใน
ตางประเทศ” ในกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศเพื่อทํา
หนาที่ประสานและใหความชวยเหลือแรงงานที่
ประสบปญหาตาง ๆ ในตางประเทศอยาง
เรงดวน

3.3 กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาวมีอํานาจหนาที่ “เกี่ยวกับงานการตรวจลง

ตรา และการออกเอกสารการเดินทางสําหรับคนตางดาว” ในทางปฏิบัติ กองตรวจลงตราและ
เอกสารเดินทางคนตางดาวไดรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยทั่วโลก
ปฏิบัติงานอยางดีเยี่ยมตลอดมา ไดมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวของไทยอยางมาก และใน
ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเพื่อชวยเสริมสรางความมั่นคงของประเทศไทยดวย

ในสวนของการออกเอกสารเดินทางสําหรับคนตางดาว (Travel Document for Aliens -
T.D.) ที่มีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทยที่ไมอาจขอรับหรือถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารเดินทางจากทางการของประเทศที่ตนเคยไดรับสัญชาติเดิม และบุคคลไรสัญชาติที่พํานักอยู
ในประเทศไทยภายใตโครงการใหถิ่นที่อยูถาวรแกคนตางดาวก็ดี ภายใตโครงการลงทุนเปนกรณี
พิเศษ 10 ลานบาทก็ดี น้ัน กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาวก็ไดทํางานไดอยาง
รวดเร็วดีเยี่ยมตลอดมา

นอกจากน้ี กองก็ไดออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate - E.C.) ใหแกผูลี้
ภัยทางการเมือง เด็กที่ไมมีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห คนตางดาวที่ทํา
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หนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาติน้ันในประเทศไทย รวมถึง
ทารกของคนตางดาวซึ่งไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาติน้ันในประเทศไทยดวย

ในสวนของกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาวน้ี ผูทําการศึกษาพบปญหา
และขอเสนอแนวทางแกไข ดังน้ี

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
1. ในการออกวีซาน้ันยังตองใชเวลาหลายวัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกวีซาใหกับคนชาติ
ที่มีวิธีการพิจารณาเปนพิเศษ เพราะตองให
ฝายความมั่นคงตรวจสอบกอน

ควรพัฒนาใหมีระบบ E-visa เพื่อความรวดเร็ว
ความปลอดภัย และลดขั้นตอนการออกวีซา
เพราะการขอวีซาในระบบ E-visa (ดังเชนที่
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เปนตน ใชอยูใน
ปจจุบันน้ัน) ระบบจะสามารถเชื่อมโยง on line
และ on time กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใน
ขั้นตอนการกรอกขอมูลขอวีซา เชน สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) สํานักขาวกรองแหงชาติ
(สขช.) เปนตน ซึ่งทําใหสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญสามารถออกวีซาไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

2. เอกสารเดินทางคนตางดาว (Travel Document
for Alients – TD) มีอายุเพียง 1 ป โดยเสีย
คาธรรมเนียม 500 บาท ทําใหคนตางดาวไมได
รับความสะดวกในการเดินทางมาขอทํา
เอกสารเดินทางดังกลาวบอยคร้ังเกินไปและ
คาธรรมเนียมก็แพงมาก

ควรใหเอกสารเดินทางคนตางดาวมีอายุ 5 ป
เทากับอายุหนังสือเดินทางในปจจุบัน เพราะ
เอกสารทั้งสองชนิดน้ีใชเพื่อการเดินทางไป
ตางประเทศเหมือนกัน โดยควรเก็บ
คาธรรมเนียมใหเทากันคือ 1,000 บาท
อน่ึง ควรยกเวนแนวปฏิบัติปจจุบันของ กอง
ตรวจลงตราฯ ที่ใหชาวตางชาติผูขอทําเอกสาร
คนตางดาวทุกคนตองมาแสดงตนที่กองตรวจลง
ตราฯ กลาวคือ ยกเวนใหชาวตางชาติที่มีอายุเกิน
70 ปสามารถมอบหมายใหผูอ่ืนมาขอทําและรับ
เอกสารเดินทางดังกลาวแทนตนได
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3.4 กองสัญชาติและนิติกรณ (Legalization Service)
กองสัญชาติและนิติกรณมีอํานาจหนาที่ “เกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ งานทะเบียน

ราฏษรและทะเบียนครอบครัวคนไทยในตางประเทศ และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไว
ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
ประเทศในกระบวนการยุติธรรม”

ในปจจุบัน กองสัญชาติและนิติกรณไดปรับปรุงคุณภาพการใหบริการประชาชนใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีก เชน การใหบริการดวนภายในวันเดียว ซึ่งถือเปนบริการที่สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลตางประเทศในประเทศไทยและกระทรวงการตางประเทศของประเทศอ่ืน ๆ สวนใหญจะ
ไมใหแกผูยื่นขอรับรองเอกสาร

อน่ึง กองสัญชาติและนิติกรณ (รวมกับกองหนังสือเดินทาง) ไดเปนตัวแทนของกรมการ
กงสุลสงผลงานเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30
– 50 เขาประกวดและไดรับรางวัลดีเดนจาก ก.พ.ร. ประเภท “คุณภาพการใหบริการประชาชน”
ประจําป 2546 ซึ่งเปนหลักประกันไดถึงความเปนเลิศในการบริการประชาชนของกองสัญชาติและ
นิติกรณตลอดมา

อยางไรก็ตาม ผูทําการศึกษามีขอเสนอเพื่อใหกองคงความเปนเลิศไวตอไปดังน้ี

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
1. การรับรองเอกสารโดยเฉพาะเอกสารมหาชน

ที่เกี่ยวของกับการแสดงฐานะบุคคลตาม
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เชน
สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจําตัวประชาชน
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา เปนตน ยังมี
ปญหาบางเมื่อนําไปใชที่สถานทูต/สถาน
กงสุลตางประเทศในประเทศไทยและ
กระทรวงการตางประเทศในประเทศตาง ๆ
โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกประชาคม
ยุโรปที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรอง
เอกสารมหาชน โดยเฉพาะ

ประเทศไทยควรเขาเปนภาคีอนุสัญญากรุงเฮก
วาการยกเลิกขอกําหนดของการนิติกรณสําหรับ
เอกสารมหาชนจากตางประเทศ (The Hague
Convention of 5 October 1961 Abolishing the
Requirement of Legalization for Foreign Public
Documents หรือ The Hague Apostille
Convention) เพื่อใหการรับรองนิติกรณเอกสาร
ของไทยดําเนินการโดยโนตารีพับลิค (ไมใช
ดําเนินการโดยกระทรวงการตางประเทศ) แลว
กระทรวงการตางประเทศรับรองเพียงลายมือชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวของกับสถานะบุคคลดังกลาว
ขางตน โดยยึดถือการรับรองเอกสารตองเปน

ของ Notary Public เทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับแนว
ทางการรับรองนิติกรณเอกสารทางสากล โดยใน
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ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
การรับรองลายมือชื่อเจาหนาที่ผูออกเอกสาร
หรือที่เกี่ยวของกับเอกสารน้ันเปนหลัก
กลาวคือ การรับรองนิติกรณเอกสารตองเปน
การรับรองโดยตราประทับ “certified genuine
signature of …” แตการที่ประเทศไทยรับรอง
นิติกรณเอกสารประเภทดังกลาวดวยตรา
ประทับ “seen at the Ministry of Foreign
Affairs” หรือ “seen at the Royal Thai
Embassy” หรือ “seen at the Royal Thai
Consulate-General” แลวแตกรณีน้ัน ในบาง
ประเทศยังเห็นวาการรับรองเอกสารน้ันยัง
เปนการรับรองลายมือชื่อที่ไมสมบูรณ เปน
เพียงการรับทราบจากสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ หรือกระทรวงการ
ตางประเทศของไทยเทาน้ัน

ระยะยาวควรดําเนินการใหมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวงเพื่อใหการรับรองเอกสารไทยเปน
ระบบ Notary Public

2. ชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก
ไดรับความเดือดรอนที่ไมจําเปน (เพราะ
สามารถไมมีขั้นตอนน้ีได) ในขั้นตอนการ
รับรองเอกสารตามระเบียบปจจุบัน เชน “ขอ
14. เอกสารที่ทําขึ้นในตางประเทศ และไดรับ
การรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ หรือ
โนตารีพับลิค หรือหนวยงานอ่ืน ตามกฎหมาย
ของประเทศน้ัน ๆ หากผูรองนํามายื่นตอ
กระทรวงการตางประเทศเพื่อขอใหรับรอง
เอกสารดังกลาวตองไดรับการรับรองจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาใน
ประเทศน้ัน ๆ กอน”

ควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการตาง
ประทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 เชน
ขอ 14 น้ีอาจปรับปรุงเปน “... เอกสารดังกลาว
ตองไดรับการรับรองจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศน้ัน ๆ ”
หรือ “... ตองไดรับการรับรองจากสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศน้ัน ๆ ในประเทศไทย”
กอน เปนตน

3. ผูมาขอรับบริการจํานวนมากไมไดรับบริการ
อยางดีที่ควรจะไดรับ เพราะปริมาณงาน

ควรเพิ่มจํานวนขาราชการและลูกจางในกอง
สัญชาติและนิติกรณใหเพียงพอเหมาะสมกับ
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ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
รับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณตอง
ทํามีมากกวาจํานวนเจาหนาที่ในกองมาก

ปริมาณงานที่มีมากและที่จะเพิ่มขึ้นอีกมาก

4. รานแปลเอกสารของสํานักสวัสดิการ
กระทรวงการตางประเทศที่ชั้นที่หน่ึงใน
กรมการกงสุล มีเจาหนาที่นอย อุปกรณทํางาน
เกามาก และพื้นที่คับแคบ บริการจึงยังไมดีพอ

ควรสนับสนุนรานแปลเอกสารของสํานัก
สวัสดิการกระทรวงการตางประเทศ
โดยแนะนําใหสวัสดิการกระทรวงฯ เพิ่ม
เจาหนาที่ เพิ่มอุปกรณใหม และกรมชวยหาพื้นที่
ที่กวางขึ้นใหดวย ทั้งน้ี เพื่อจะไดบริการ
ประชาชนอยางดีที่สุดตอไป

5. ประชาชนในตางจังหวัดยังไดรับความ
ยากลําบากในการรับรองเอกสาร
(legalization) เพราะมีจุดใหบริการรับรองใน
ตางจังหวัดเพียงสองแหง คือ ที่เชียงใหม และ
สงขลา

ควรเพิ่มจุดใหบริการรับรองเอกสารในภูมิภาค
ใหครบทั้ง 12 จังหวัดที่ขณะน้ีมีสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวต้ังอยู และในอนาคต
เมื่อกระทรวงฯ จะเปดสํานักงานหนังสือ
ชั่วคราวในจังหวัดใด ๆ ก็ควรเปดใหบริการ
รับรองเอกสารในสํานักงานหนังสือเดินทาง
ดังกลาวดวยทุกแหงดวย

3.5 กองหนังสือเดินทาง
กองหนังสือเดินทางมีอํานาจหนาที่ “เกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง

ใหแกคนสัญชาติไทย”
กองหนังสือเดินทางเปนหนวยราชการของกรมการกงสุลที่มีบทบาทเดนที่สุดในกรมและ

ในกระทรวงการตางประเทศก็วาได เคยเปนตัวแทนกรมการกงสุลในการประกวดและไดรับดีเดน
“ประเภทวัตกรรมการใหบริการ” ประจําป 2551 จากการเสนอผลงานของกองหนังสือเดินทาง ชื่อ
“การใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางเคลื่อนที่”

อยางไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตนปจจุบันซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปตางประเทศมากขึ้น ดัง
จะเห็นไดจากสถิติการเดินทางออก/เขาประเทศไทยโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่ระบุวา ในป พ.ศ. 2551 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน 4,512,215
คน, ในป พ.ศ. 2552 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน 6,489,627 คน คน, ในป พ.ศ.
2553 คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน 7,032,883 คน, ในป พ.ศ. 2554 คนไทยเดินทาง
ออก/เขาประเทศไทย 7,107,952 คน, และในป พ.ศ. 2555 (เฉพาะชวงเดือนมกราคม – เดือน
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เมษายน) คนไทยเดินทางออก/เขาประเทศไทยจํานวน 2,598,695 คนน้ี ผูทําการศึกษาพบวากอง
หนังสือหนังสือเร่ิมมีขอจํากัดหรือปญหาและจําเปนตองแกไขปญหาเหลาน้ีเพื่อจะไดคงความเปน
เลิศในการบริการประชาชนไวไดตอไป

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
1. ประชาชนในตางจังหวัดสวนใหญยังตองเดิน

ทางไกลและเสียคาใชจายมากในการทํา
หนังสือเดินทางของตนแตละคร้ัง สํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในตางจังหวัด (สนง.
นสดท. ตจว) จํานวน 12 แหง5 ยังไม
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางใกลชิดพอ
เพียงพอ และ สนง.ฯ เหลาน้ียังไมไดมุงขยาย
บทบาทดานอ่ืนของกรม และกระทรวง เชน
การสงเสริมการคาขายระหวางประเทศเพื่อน
บาน เปนตน

ควรเปดสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวใน
ตางจังหวัดเพิ่มเติมอีกประมาณ 25 แหง/จังหวัด6

(จากปจจุบันที่เปดแลว 12 แหง/จังหวัด) ให
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยใหมากที่สุด
เพื่อใหประชาชนสามารถใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมงในการเดินทางจากบาน/ที่พักไปถึง
สํานักงานฯ ที่ใดที่หน่ึงได โดยทําแบบคอยเปน
คอยไป เมื่อมีความพรอมทั้งดานสถานที่ และ
บุคลากร และใหสํานักงานฯ เหลาน้ีทําหนาที่ทั้ง
ดานกงสุลและเปนตัวแทนของกระทรวงฯ ทํา
หนาที่อ่ืน ๆ เชน เขารวมประชุมเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
(ที่ตนเกี่ยวของ) เพื่อผลประโยชนทวิภาคีของทั้ง
สองประเทศดวย

2. ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการ
ออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 มีหลาย
ประเด็นที่กอใหเกิดปญหาจากการตีความ
เชน
1. การใหอํานาจเจาหนาที่ใชดุลยพินิจ

ปฏิเสธหรือยับยั้งการออกหนังสือเดินทาง

ควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงฯ ดังกลาว หรือ
วิธีการตีความระเบียบ เชน
ควรปรับปรุงแนวทางการตีความระเบียบ อาทิ 1.
ในภาค 1 หมวด 7 ที่วาดวยการปฏิเสธหรือยับยั้ง
คําขอหนังสือเดินทาง ซึ่งขอ 21 (4) ระบุวา “เมื่อ
ผูรองกระทําผิดกฎหมาย … หรือแสดงหลักฐาน

5 คือ สนง. นสดท. ตจว. เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก นครสวรรค จันทบรุี
สงขลา สุราษฎรธานี ยะลา และภูเก็ต.
6 คือ ที่จังหวัดเชียงราย แพร กาฬสินธุ สุรินทร เพชรบุรี สระแกว แมฮองสอน ตาก พะเยา นาน อุตรดิตถ เลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อาํนาจเจรญิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบครีีขันธ ชุมพร ระนอง
สตูล และนราธิวาส.
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โดยบางคร้ังเจาหนาที่ตัดสินใจแบบให
โทษทั้ง ๆ ที่สามารถจะตัดสินใจแบบให
คุณก็ได ซึ่งทําใหประชาชนไดรับความ
ยากลําบากมากโดยไมจําเปนแตอยางใด

อันเปนเท็จในการขอหนังสือเดินทาง …”)
กลาวคือ ใหตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ
ของระเบียบอยางเครงครัด แตไมควรตีความเกิน
เลยไปถึงการกระทําที่อาจผิดพลาดในอดีตเมื่อ
หลายสิบปมาแลว (ซึ่งก็นาจะหมดอายุความผิด
ไปแลว) มาเปนเหตุผลในการปฏิเสธการออก
หนังสือเดินทาง ทั้งน้ี กรณีเชนน้ีอาจมีไมบอย
นัก แตไมควรจะใหเกิดขึ้นเลย

2. เยาวชนที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ
จํานวนมากที่บานแตกสาแหรกขาด หรือ
บิดามารดาแยกกันอยูไกล หรือในความ
เปนจริงอยูกับปูยาตายาย ตองประสบ
ปญหาไดรับความยากลําบากเมื่อจะทํา
หนังสือเดินทางเพราะการตีความระเบียบฯ
ของเจาหนาที่ซึ่งกําหนดใหบิดาและมารดา
หรือผูปกครองตองลงนามในสัญญา
ยินยอมชดใชคาเสียหายกอนจึงจะออก
หนังสือเดินทางใหได

2. ในภาค 2 หมวด 2 ที่วาดวยการขอหนังสือ
เดินทางบุคคลทั่วไป ซึ่งขอ 27 (2) ระบุวา “ให
ผูมีอํานาจปกครองมาแสดงตน…เพื่อรวมลง
นามในสัญญายินยอมชดใชคาเสียหาย…”
ควรปรับเปลี่ยนวิธีการตีความใหสะดวกและ
สะทอนความเปนจริงมากขึ้น เชน ถาบิดา
มารดาสามารถลงนามในสัญญายินยอมชดใช
คาเสียหายไดเองก็ดีแลว แตถาเยาวชนอยูกับ
คนอ่ืน เชน ปูยา หรือตายาย เปนตน ก็อาจให
เจาหนาที่กองหนังสือเดินทางสอบปากคํา
กลุมผูปกครองแทจริงแลวบันทึกความจริงไว
เปนหลักฐาน และเมื่อทราบแนชัดใครเปน
ผูปกครองแทจริงในขณะน้ันแลว และการ
ออกหนังสือเดินทางใหเยาวชนก็เพื่อ
ประโยชนของเยาวชนเอง ไมไดกอใหเกิด
ผลเสียตอเยาวชนหรือตอเจาหนาที่แตอยางใด
ก็ควรอนุญาตใหเยาวชนน้ันทําหนังสือ
เดินทางได ไมจําเปนตองใหอําเภอออก
หนังสือรับรองหรือศาลสั่ง เปนตน ซึ่งวิธีน้ี
นอกจากจะทําใหงานเร็วขึ้นแลวประชาชนจะ
ไดรับความสะดวกประหยัดทั้งเวลาและเงิน
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ทองไดอีกดวย

3. พระภิกษุสามเณรจํานวนไมนอยไดรับ
ความลําบากในการทําหนังสือเดินทางเลมที่
สองในระยะเวลาหาป เน่ืองจากระเบียบมหา
เถรสมาคมกําหนดวิธีปฏิบัติในการไป
ตางประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.
2537 ที่กําหนดใหพระภิกษุสามเณรตอง
ไดรับอนุญาตจากศูนยควบคุมการไป
ตางประเทศของพระภิกษุและสามเณร
(ศตภ.) กอนจึงมาขอทําหนังสือเดินทางได
แตละคร้ัง และแมเมื่อหนังสือเดินทางที่ยังมี
อายุใชงานหมดหนาวีซา (เพราะการเดิน
ทางเขาออกระหวางประเทศเพื่อนบานกับ
ประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทย
ในประเทศเพื่อนบานบอยทุกเดือน
เน่ืองจากไมสามารถขอวีซาประเภท
non-immigrant แลวพํานักในประเทศเพื่อน
บานระยะยาวได) แตหนังสือเดินทางยังไม
หมดอายุ 5 ป ก็ตองไดรับอนุมัติจาก ศตภ.
กอนอีกคร้ังจึงจะทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมได

3. ในภาค 2 หมวด 2 ที่วาดวยการขอหนังสือ
เดินทางบุคคลทั่วไป ซึ่งขอ 30 (4) ระบุวา
“เอกสารแสดงการไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปตางประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถร
สมาคม…”น้ัน กรมการกงสุลควรหารือกับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อชวย
แกปญหาและถวายความสะดวกใหพระภิกษุ
สามเณรบางกลุมที่ประสบปญหาหนาวีซา
หมดแตหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ ซึ่งวิธี
แกปญหาน้ีโดยสรุปคือ เมื่อพระภิกษุสามเณร
ไดรับอนุญาตจาก ศตภ. แลว ใหการอนุมัติ
น้ันมีอายุ 5 ป ซึ่งในระยะเวลา 5 ปน้ีแม
หนังสือเดินทางเลมแรกหรือเลมที่สอง เปน
ตน ตองหมดหนาวีซา ก็ใหสามารถขอทําเลม
ใหม (โดยไมตองผาน ศตภ. อีก) ได แต
หนังสือเดินทางเลมใหมน้ีจะตองมีอายุไมเกิน
เวลาที่เหลือของ 5 ปดังกลาว
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3. เจาหนาที่กองหนังสือเดินทางและผูบริหาร

กรมการกงสุลอาจถูกฟองรองตอศาลฐาน
ละเมิดเพราะไมออกหนังสือเดินทางใหแก
บุคคลตองหามการออกหนังสือเดินทางตาม
ระเบียบกระทรวงฯ วาดวยการออกหนังสือ
เดินทาง พ.ศ. 2548 (ซึ่งอาจถูกกลาวหาวาทํา
ผิดมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่วา “บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพ
ในการเลือกถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร … การ
จํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว”)
หากใชดุลยพินิจที่สงผลเสียตอผูขอรับ
บริการหนังสือเดินทาง เชน ใชดุลยพินิจ
ปฏิเสธหรือยับยั้งการออกหนังสือเดินทางแก
คนบางกลุมที่(ระเบียบหนังสือเดินทาง
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2548)ถือวามี
คุณสมบัติบกพรองในการขอหนังสือเดินทาง
แตกรมการกงสุลยังไมมีกฎหมายคุมครอง
เจาหนาที่ในกองหนังสือเดินทางเกี่ยวกับ
หนังสือเดินทางดังกลาว

ควรดําเนินการใหมีพระราชบัญญัติหนังสือ
เดินทาง โดยควรจํากัดกรอบเน้ือหาของราง
พ.ร.บ. ใหมุงไปที่การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานหนังสือเดินทาง เพื่อทําให
เจาหนาที่ของกรมการกงสุลสามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมีกฎหมาย
รองรับการใชดุลยพินิจในสวนที่เกี่ยวของ

3.6 ศูนยประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.)
ศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรมีหนาที่อํานวยการและประสานงานการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสภาไทยในตางประเทศ โดยตองประสานระหวาง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กับกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตและ
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สถานกงสุลใหญไทยทั่วโลก
ศปลน. ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับโลหชมเชยและหนังสือชื่นชมเกี่ยวกับ

ความสําเร็จในการประสานงานการจัดการเลือกต้ังในตางประเทศจากคณะกรรมการการเลือกต้ังเสมอมา

ปญหาหรือขอจํากัดในปจจุบัน ขอเสนอแนวทางแกไข
ชาวไทยจํานวนมากในตางประเทศยังรูสึกไม
อยากลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ควรประชาสัมพันธถึงผลดีของการลงคะแนน
เลือกต้ัง ส.ส. และ ส.ว. ในตางประเทศใหมาก
ขึ้น และในขณเดียวกันควรประชาสัมพันธ
ผลเสียของการไมลงคะแนนเลือกต้ังทั้งสอง
ประเภทน้ันดวย เชน เสียสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา เปนตน เพื่อใหชาวไทยผูมีสิทธิ
เลือกต้ังในตางประเทศใชสิทธิมากขึ้น



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูทําการศึกษาไดพบวาปจจุบันกรมการกงสุลยังคงความเปนเลิศในการบริการประชาชน

ไดอยู แมจะมีปญหาอุปสรรคบางประการ เชน สถานที่คับแคบ บุคลากรมีจํานวนนอยลงมาก เปน
ตน อยางไรก็ตาม โดยที่ประเทศไทยอยูในยุคโลกาภิวัตนปจจุบันซึ่งปริมาณภารกิจงานของ
กรมการกงสุลกําลังเพิ่มขึ้นอยางมากอยางตอเน่ืองตลอดเวลา กอปรกับประเทศของเรากําลังจะเขาสู
ความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งปริมาณงานที่กรมการกงสุลจะตองทําเพื่อบริการ
ประชาชนน้ันจะตองมีเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมหาศาลอยางแนนอน ดังน้ัน กรมจึงจําเปนตองปรับตัวบาง
เพื่อจะไดคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวไดตอไปอีก

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) เพื่อใหกรมการกงสุลสามารถดําเนินการสงเสริมคนไทยโพนทะเลประมาณ 1
ลานคนไดทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่คนไทยเหลาน้ีอยูอาศัย แตโดยที่ปจจุบันยังไม
มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ใหอํานาจทําเชนน้ัน1ได กรมจึงควรดําเนินการเพื่อแกไปกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี เพื่อจะมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงรองรับการจัดต้ังศูนยเพื่อสงเสริมคนไทยใน
ตางประเทศ เชน “ศูนยสงเสริมคนไทยในตางประเทศ” เปนตน ตอไป

2) เพื่อใหการรับรองเอกสาร (นิติกรณ) ของไทยสอดคลองกับระบบการรับรอง
เอกสารที่เปนสากลทั่วโลก ซึ่งเอกสารที่จะใหกระทรวงการตางประเทศรับรองน้ันตองผานการ
รับรองเบื้องตนจาก Notary Public กอน แตโดยที่ยังไมมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ใหอํานาจทํา

1 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2545 ใหกรมการกงสุลมีภารกิจเพียง “ดําเนินการ
ดานกงสุล ... กําหนดระเบียบดานการกงสุล … เพ่ือปกปอง คุมครอง ดูแล และชวยเหลือคนไทยและผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศใหทั่วถึง … (และให) กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมี
อํานาจหนาที่ “เก่ียวกับการคุมครอง ดูแล รักษาผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญชาติไทยและนิติบคุคลไทย
รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ”, ไมไดใหสงเสริมคนไทยในตางประเทศ.
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เชนน้ัน2 กรมจึงควรดําเนินการเพื่อใหมีกฎหมายวาดวย Notary Public ในประเทศไทยตอไป ทั้งน้ี
เพื่อประชาชนจะไดไมตองประสบปญหาเมื่อนําเอกสารที่ผานการรับรองแลวไปใชในบางประเทศ
ในยุโรป ซึ่งกําลังจะปฏิเสธที่จะยอมรับการรับรองเอกสารที่ไมอยูในระบบ Notary Public ของไทย

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ มีหลายประการ อาทิ
1) ควรยายฝายหนังสือเดินทางทูตและราชการในกองหนังสือเดินทาง และกอง

สัญชาติและนิติกรณไปไวที่อาคารบี ในศูนยราชการ
2) ควรติดต้ังเคร่ืองรับโทรทัศนอยางนอยอีก 4 ตัวตามจุดตาง ๆ ในกรมที่มีคน

จํานวนมากคอยรับบริการ เพื่อใหไดรับขาวสารปจจุบันและขอมูลเกี่ยวกับการกงสุล ฯลฯ
3) ควรจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนอยางนอย 50 ชุดมาแทนคอมพิวเตอรชุด

ที่เกากวาป พ.ศ. 2547 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานบริการประชาชน
4) ควร outsource บริษัทเอกชนใหทํา call center ใหกรมการกงสุล เพื่อให

สามารถตอบสนองความตองการบริการของประชาชนเฉลี่ยวันละ 400 calls เพราะกรมไมสามารถ
จางลูกจางมาทําหนาที่ไดเพียงพอ

5) ควรใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหมีการชําระคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ดวยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยใหประชาชนที่ใชบัตรเครดิต/เดบิตชําระคาธรรมเนียมน้ัน
ตองรับภาระจายคาธรรมเนียมบัตรเครดิตดวยรอยละ 1 เอง

อน่ึง กระทรวงการตางประเทศและกรมการกงสุลควรใหความสําคัญอยางยิ่งกับ
ขวัญ กําลังใจและวิธีคิดในการทํางานของลูกจางประมาณ 250 คนที่กรมการกงสุลและที่สํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวทั้งในกรุงเทพฯ และในตางจังหวัดดวย เพราะบุคลากรเหลาน้ีมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งที่ทําใหกรมการกงสุลคงความเปนเลิศในการบริการประชาชนไวไดเร่ือยมา กระทรวงและ
กรมควรมีมาตรการที่ทําใหบุคลากรเหลาน้ีรูสึกไดถึงความมั่นคงในอาชีพของตน มีทัศนคติที่
ถูกตองวาตนเปนผูอํานวยความสะดวก และใหบริการอยางยิ้มแยมมีความสุข เพราะวาในทายที่สุด
แลวลูกจางเหลาน้ีจะรวมมือกับขาราชการกรมการกงสุลปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุดเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชนสุขของผูมารับบริการ เพราะทั้งหมดสํานึกอยูเสมอวาเราทํางานเพื่อประโยชนสุขของ
ผูอ่ืน สอดคลองกับคําตรัสของพระพุทธเจาเมื่อคราวสงพระอรหันตสาวกออกไปประกาศพระธรรม
คําสอนวาทานทั้งหลายจงออกไปประกาศพระศาสนา “เพื่อประโยชน เพื่อความสุข และเพื่อ
อนุเคราะหตอคนหมูมาก” (for the profit and happiness of the many, out of compassion for the
world, for the profit, gain and happiness of gods and men ซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีวา พหุชะนะหิ

2 ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 ไมไดพูดถึงการรับรองเอกสารที่ตองทํา
ผาน Notary Public .
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ตายะ พหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ) ทั้งน้ี เพื่อใหกรมการกงสุลยังคงความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชนไวไดในยุคโลกาภวิตนตอไป



บรรณานุกรม

ผลงานเอกสาร
ไกรรวี  ศิริกุล. ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ.

เอกสารผลงานอันดับที่ 1 เร่ือง วิธีการรับรองนิติกรณเอกสารตามระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 กับปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติใน
ระดับสากล.  เปนเอกสารประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เพื่อขอประเมินและแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.

ไกรรวี  ศิริกุล. ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ.
เอกสารผลงานอันดับที่ 2 รายงานการศึกษาวิเคราะห เร่ือง ระบบโนตารีพับลิกกับการ
รับรองนิติกรณเอกสารของไทย กรณีศึกษา ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติกับประเทศกลุม
ประชาคมยุโรป.  เปนเอกสารประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เพื่อขอประเมินและ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.

ไกรรวี ศิริกุล. ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ .
เอกสารผลงานอันดับที่ 3 คูมือคําแปลเอกสารที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อการรับรองนิติกรณ
เอกสาร.  เปนเอกสารประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เพื่อขอประเมินและแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงนิติกรระดับเชี่ยวชาญ

ไกรรวี ศิริกุล. ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ.
ผลงานอันดับที่ 4 ผลงานที่เผยแพรผานสิ่งพิมพของกระทรวงการตางประเทศ เร่ือง คูมือ
แนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณเอกสาร ตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวา
ดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539.  เปนเอกสารประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เพื่อขอ
ประเมินและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.

เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 1 หมวดที่ 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย หัวขอ “ประเทศ
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน”. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา.
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เสาวรส กาญจนภูมิ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) (นบท.) เร่ือง บทบาทของ

กระทรวงการตางประเทศในการสงเสริมผลประโยชนทางการคาไทยในสาธารณรัฐเชก:
ปญหาและลูทาง.

Introduction to the Principles of Public Administration in Thailand . by Joseph B. Kingsbury and
Robert F. Wilcox.

เว็ปไซต
www.wikipedia.org .
www.consular.go.th ของกรมการกงสุล.
http://www.opdc.go.th/index.php ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).

ภาคผนวก
กฎกระทรวง แบงสวนราชการการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2545.
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539.
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548.
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นายไพฑูรย สงคแกว
วันเดือนปเกิด 22 ธันวาคม 2499 ที่ อ. ระโนด จ. สงขลา
การสมรส แตงงานแลวมีบุตรี 2 คน

การศึกษา โรงเรียนวัดคลองเปด
นักธรรมเอก
เปรียญธรรมสี่ประโยค
ปริญญาเอก (ตรี โท และเอกในอินเดีย)

ประวัติการทํางาน
2528-2529 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
2530-2532 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2533-2535 เจาหนาที่การทูตระดับ 3 กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
2535-2539 เลขานุการตรี + โท + เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
2540-2542 เจาหนาที่การทูตระดับ 6 ฝายราชการในตางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
2543-2545 กงสุล สถานกงสุลใหญ ณ เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
2546 เจาหนาที่การทูตระดับ 7 กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
2547-2548 เจาหนาที่การทูตระดับ 7 + เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก
2549-2552 รองกงสุลใหญ (ระดับ 7) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน อินเดีย
มี.ค. - ธ.ค. 53 เจาหนาที่การทูตระดับ 7 กรมเอเชียตะวันออก
13 ธ.ค. 53 – 12 พ.ย. 54 หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
31 มี.ค. 54 นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8)
14 ธ.ค. 54 – 30 เม.ย. 55 นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ กรมการกงสุล
1 พ.ค. 55 – ปจจุบัน เลขานุการกรม กรมการกงสุล
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