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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปัจจุบันได้มีประชาชนมาขอรับบริการ
รับรองเอกสารจานวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐๐ ราย โดยมีเอกสารขอรับด่ว นภายในวันเดียว
และขอรับตามปกติภายใน ๒ วันทาการ วันละ ๑,๒๐๐ ฉบับ และจะมายื่นมากกว่าวันละ ๔๐๐ ราย
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ทาให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองสัญชาติฯ
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก แต่ก็ไม่สามารถให้การบริการที่ประทับใจแก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์
เต็มที่ทุกเรื่อง รวมทั้งประเด็นการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน สิ่งนี้
สะท้อนเห็นได้จากแบบสอบถามที่ให้แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานการให้บริการด้าน
รับรองเอกสาร ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยมีทั้งตาหนิ ร้องเรียน และชมเชย รวมอยู่ด้วยกัน
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ประมวลถึงสาเหตุของปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ที่ทาให้กองสัญชาติฯไม่สามารถให้บริการ
ด้านการรับรองเอกสารแก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ครบทุกเรื่อง ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน
๒๕๕๕ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงาน โดยนา
ทฤษฏี แนวคิด ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้แก่ แนวคิดเรื่องการพั ฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ แนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และ
แนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ ก องสั ญ ชาติ ฯ ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งประเด็นการให้บริการที่ร วดเร็วด้วย เนื่องจากประสบปัญหา และมี
ข้อจากัด ต่าง ๆ ดังนี้
๑. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมาก โดยเฉพาะการขาดแคลน
ข้าราชการสายการทูต ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงานของกองสัญชาติฯ
๒. ระบบรับรองเอกสารมีหลายขั้นตอน
๓. คาแปลเอกสารที่มาให้การรับรองไม่ถูกต้องและเหมาะสม
๔. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบรับรองเอกสารยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย
๕. ปัญหาอื่น ๆ เช่น ข้อมูลในเว็บไซต์คาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน การตรวจเอกสารคาแปล
ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลคาแนะนาไม่สอดคล้องกัน ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ได้แก่
๑.๑ การเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ข้าราชการสายการทูต ข้าราชการ
สาย home-based ตาแหน่งนิติกร ลูกจ้างเหมาบริการสาหรับตรวจคาแปลเอกสาร ลูกจ้างเหมา
บริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบรับรองเอกสาร
๑.๒ การสนับสนุนบริษัทแปลเอกสารของเอกชนที่ได้มาตรฐานให้มาบริการประชาชน
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๑.๓ การขยายบริการรับรองเอกสาร ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และสาขาในกรุงเทพฯ
๑.๔ การจัดทาคู่มือคาแปลเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่
๑.๕ การอบรมสร้างจิตสานึกที่ดี (Service mind) ในการให้บริการประชาชนแก่
ข้าราชการและลูกจ้าง
๑.๖ การแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในระบบรับรองเอกสารที่ขัดข้องอยู่บ่อย ๆ ครั้ง โดย
ให้จ้างบริษัทที่ออกแบบโปรแกรมมาฆ่าไวรัส และดูแลบารุงรักษาระบบงาน และการจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนเครื่องรุ่นเก่าที่มีปัญหาการใช้งาน
๒. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง ได้แก่
๒.๑ การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบรับรองเอกสาร เช่น
๒.๑.๑ ระบบ QR Code มาใช้เพื่อลดบางขั้นตอนในกระบวนงานรับรองเอกสาร
และเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
๒.๑.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Digital Signature เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบรับรองเอกสาร และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
๒.๒ การศึกษาความเป็นไปได้ในการ Outsource งานรับรองเอกสารของกองสัญชาติ
ฯ พร้อมกับการบริการรับแปลเอกสารให้กับบริษัทเอกชนที่มีคุณภาพเป็นผู้ดาเนินการแทน
๒.๓ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ (Service
Delivery Unit – SDU) เพื่อให้เข้ามาดาเนินการงานบริการด้านการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ
๓. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้แก่
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ณ กรุงเฮก ว่าด้วยการยกเลิก
ข้อกาหนดของการนิติกรณ์เอกสารมหาชนจากต่างประเทศ (Hague Convention Abolishing the
Requirements of Legalization for Foreign Public Document) หรือ The Apostille
Convention ๑๙๖๑ โดยขอให้ คณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ ยวกับงานสั ญชาติและนิติกรณ์
ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาผลดี / ผลเสียในเรื่องดังกล่าว
สาหรับข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ได้แก่
๑. กระทรวงฯ ควรเน้น ให้ความสาคัญกับงานของกองสัญชาติฯ มากขึ้น ซึ่งถือเป็นงาน
การให้บริการประชาชนตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและ
งบประมาณอย่างเต็มที่ ขณะเดีย วกันก็จัดตั้งคณะบริหารระดับกรม ฯ เพื่อกาหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่กองสัญชาติฯประสบอยู่ โดยมีการประชุมทุก
เดือน เพื่อประเมินและติดตามผลงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยทาให้งานบริการรับรองเอกสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๒. การเร่งรัดให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสัญชาตินิติกรณ์ฯ ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่า
ด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบรับรองเอกสารที่เป็นสากล ซึ่งนานา
ประเทศส่วนใหญ่ ใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่
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๓. การศึกษาความเป็นไปได้ และผลดี/ผลเสีย ของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ณ กรุงเฮกฯ
ตามข้างต้น
ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงาน ได้แก่
๑. การจ้างคณะที่ปรึกษาหรือให้บริษัทที่ออกแบบโปรแกรมระบบงานมาทาการศึกษา
และพัฒนาระบบงานรับรองเอกสารทั้งระบบ ให้มีความรวดเร็วทันสมัย ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นลง โดย
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงใช้ในระบบงาน และให้บ ริการเสร็จสิ้นเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One
Stop Service) ซึ่งคาดว่า จะสามารถให้บริการที่รวดเร็วขึ้นแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การศึกษาความเป็นไปได้ในการ Outsource งานบริการด้านการรับรองเอกสาร
รวมถึงการบริหารจัดการการแปลเอกสาร ให้บริษัทเอกชนที่มีคุณภาพไปดาเนินการแทนกองสัญชาติฯ
ซึ่งจะช่วยลดภาระงานด้านนี้ได้อย่างมาก
๓. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Deliver
Unit – SDU) ให้เข้ามาดาเนินการงานบริการรับรองเอกสารให้กับกองสัญชาติฯ แต่ยังคงอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของส่วนราชการ คือ อธิบดีกรมการกงสุล
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS) ฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจาก
ได้รับการสนับสนุน และความอนุเคราะห์จากบุคคลต่าง ๆ หลายท่าน ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้ง และใคร่ ขอ
ถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ ได้แก่
- ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (นายมาวิน
ตันอรรถนาวิน) ที่กรุณาอนุมัติ และสนับสนุนให้ผู้เขียนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจน
ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
- เอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ – รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ และ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อรทั ย ก๊ ก ผล คณะอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ที่ ไ ด้ ส ละเวลาให้ ค าปรึ ก ษาและ
คาแนะนาที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นประโยชน์ในการจัดทารายงานฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- อธิบดี และรองอธิบดีกรมการกงสุล นายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย ผู้อานวยการกองสัญชาติฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งทาให้ผู้เขียนสามารถจัดทารายงานฉบับนี้ได้ง่ายขึ้น
- ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จนทาให้หลักสูตรฯ สาเร็จลุล่วงด้วยดี และคอย
อานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อบรมอย่างดียิ่ง
- เพื่ อ นข้ า ราชการกระทรวงการต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ นายบุ ญ เที ย ม ชะโรจน์ บ วร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ให้ความรู้และข้อมูล
ด้านระบบงานรับรองเอกสาร ทาให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง นางสาวปราณิฉัตร์ หนูมี
และนายบัญชา ธิโกศรี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้เขียนในด้านต่าง ๆ ด้วยดี
- เพื่อนร่วมรุ่นนบท. รุ่นที่ ๕ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยน
ทัศนะ และความคิดเห็นทาให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น นบท. ฯ ได้แก่ น.ส.นันทรัศมิ์
เทพดลไชย ผู้บัญชาการสานักวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธ รรม สานักงานกิจการยุติธรรม และ
นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สานักปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้
อนุเคราะห์ด้านข้อมูลในการทารายงานฉบับนี้
- ภรรยาและบุตรที่คอยให้กาลังใจและให้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะนาที่มี
ประโยชน์ เ กี่ย วกับ เทคโนโลยี ในระบบงานรั บรองเอกสาร ซึ่ง ทาให้ ร ายงานฉบั บนี้ส มบู รณ์ยิ่ งขึ้ น
ตลอดจนจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้จนเสร็จเรียบร้อย
ฤาชัย จันทรสมบัติ
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ สภาพและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๕ วิธีการดาเนินการศึกษา
๑.๖ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบความคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ปัญหาและข้อจากัด
๓.๒ รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
งานด้านรับรองเอกสาร
๓.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข สถิติการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
ค ประเภทเอกสารที่มีการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์
ง ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของข้าราชการ และตารางเปรียบเทียบ
อัตรากาลังของกองต่าง ๆ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
จ แผนภูมิระบบการรับรองเอกสารกองสัญชาติฯ
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ตารางข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตัวอย่างแบ่งตามอายุ เพศ การศึกษา และ
สถานภาพการทางาน
ร้อยละของผู้รับบริการตัวอย่างงานบริการรับรองเอกสาร จาแนกตามระบบ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของผู้รับบริการตัวอย่างงานบริการรับรองเอกสาร จาแนกตามระดับ
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งพึงพอใจของงาน
บริการรับรองเอกสาร
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งไม่พึงพอใจของงาน
บริการรับรองเอกสาร
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่ให้ข้อเสนอแนะต่องานบริการรับรองเอกสาร
ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
แบบสารวจความพึงพอใจของการให้บริการ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
แบบการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
โนตารีปับลิกในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนภูมิโครงสร้างกองสัญชาติและนิติกรณ์
ภาพ QR Code
ขั้นตอนการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ สภาพและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเอกสารต่างๆ ทั้งที่จะนาไปใช้ต่างประเทศและเอกสารต่างประเทศที่จะนามาใช้ใน
ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองก่อนจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลั กของกระทรวงการต่างประเทศที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่ าว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการ
ต่า งประเทศว่า ด้ ว ยการรั บ รองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑ ได้ ก าหนดให้ มี การรับ รองเอกสารเป็น ๓
ประเภท ได้แก่ การรับรองคาแปลเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ และ การรับรองสาเนาเอกสาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้๒
๑.๑.๑ การรับรองคาแปลเอกสาร
ได้แก่ คาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เอกสารประเภทคาแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนี้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ทะเบียนครอบครัว และเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบสาคัญการ
สมรส ทะเบียนหย่า ใบสาคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนสกุล
หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น
นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้วยังมีเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล
ใบทะเบียนการค้า ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงาน
การตรวจสอบบัญชีงบดุล ใบเสร็จการชาระภาษี เอกสารทางการศึกษา เช่นใบสุทธิประกาศนียบัตร
ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล หนังสือมอบ
อานาจ ใบอนุญาตจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
เอกสารที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับรองแล้วก็สามารถนาไปใช้
ในต่างประเทศได้ โดยการรับรองคาแปลภาษาอังกฤษโดยการประทับตรา “seen at Ministry of
Foreign Affairs” ทั้งนี้ เมื่อนาไปใช้ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่หน่วยงานต่ างประเทศจะต้องการตัว
เอกสารฉบับภาษาไทยที่ได้ผ่านการรับรองแล้วด้วย สาหรับเอกสารฉบับภาษาไทยโดยปกติแล้วผู้ร้อง
ต้องการเก็บเอกสารต้นฉบับเอาไว้ กองสัญชาติฯ จะรับรองตัวสาเนาเอกสารนั้นแทน โดยประทับตรา
“certified true copy”
๑

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยการยกเลิกข้อกาหนดของการนิติกรณ์เอกสารมหาชน
จากต่างประเทศ(The Hague Convention of Abolishing the Requirements of Legalization Foreign
Public Documents) ปี ๑๙๖๑ ซึ่งรัฐภาคี ๙๘ ประเทศ ใช้ระบบการรับรองเอกสารผ่าน Notary Public และ
โปรดดูรายละเอียดระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ ในภาคผนวก ก
๒
ไกรรวี ศิริกลุ , เอกสารประกอบบรรยายการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลโลกประจาปี ๒๕๕๔, กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ, กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๑-๔.

๒
ส่วนเอกสารคาแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ก่อนที่เอกสารภาษาอังกฤษจะ
ถูกแปลเป็นภาษาไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศที่ออกเอกสารใน
ประเทศไทย แล้วจึงมาแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นจึงนามายื่นให้รับรองนิติกรณ์ ส่วนมากแล้วจะต้อง
รับรองทั้งเอกสารภาษาอังกฤษและคาแปลภาษาไทยด้วย โดยกองสัญชาติและนิติ กรณ์จะรับรอง
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล บนตัวเอกสารภาษาอังกฤษโดยประทับตรา “ขอรับรองว่า
เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของ.....” และรับรองเอกสารคาแปลภาษาไทยโดยประทับตรา “กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับทราบแล้ว” จากนั้นจึงสามารถนาเอกสารดังกล่าวไปใช้ในประเทศไทยได้ต่อไป
สาหรับคาแปลภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และคาแปลภาษา
ไทยเป็นภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน
ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศดังกล่าว กาหนดให้บริการรับรองคาแปล
เอกสารเฉพาะที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอั งกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่
ในทางปฏิบัติกองสัญชาติฯ ไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการรับรองเอกสารที่แปลมาจากภาษาอื่นได้
โดยมีแนวปฏิบัติและวิธีการดังนี้
๑) การรับรองเอกสารคาแปลภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
๒) กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใ ช่ภาษาอังกฤษ ก่อนอื่นจะต้อง
แปลภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วนาไปให้สถานทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้นใน
ไทยรับรองพร้อมกับตัวเอกสารภาษาต่างประเทศนั้น จากนั้นจึงนาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วนามาให้
กองสัญชาติฯ รับรอง
๓) กรณีเอกสารของบางประเทศอาจมีภ าษาอังกฤษกากั บมาด้วย ในกรณีนี้ไม่
จาเป็นต้องนาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีก เพราะมีคาแปลภาษาอังกฤษอยู่แล้ว สามารถนาไปแปล
เป็นภาษาไทยได้โดยตรง และสถานทูต/สถานกงสุลรับรองคาแปลภาษาอังกฤษ และภาษาไทยมาให้
ด้วยกัน สามารถนามาให้กองสัญชาติฯ ทาการรับรองได้เลย โดยกองสัญชาติฯ จะรับรองลายมื อชื่อ
เจ้าหน้าที่สถานทูต
สาหรับตราประทับการรับรองนิติกรณ์ ที่ใช้ในราชการ มีดังนี้
๑) เอกสารภาษาต่างประเทศอื่น พร้อมคาแปลภาษาอังกฤษที่สถานทูต/สถาน
กงสุ ล ได้ รั บ รองมาแล้ ว กองสั ญ ชาติ ฯ จะรั บ รองลายมือ ชื่ อ เจ้ า หน้ าที่ ส ถานทู ต /สถานกงสุ ล โดย
ประทับตรา “certified genuine signature of…”
๒) เอกสารที่ เ ป็ น ค าแปลภาษาอั ง กฤษจากภาษาต่ า งประเทศอื่ น พร้ อ มค า
แปลภาษาไทยที่สถานทูต/สถานกงสุล ได้รับรองมาแล้ว กองสัญชาติฯ จะรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
สถานทูต/สถานกงสุล
๓) เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ภ าษาอังกฤษที่ส ถานทูต/สถาน
กงสุลได้รับรองแล้ว และมีการแปลเป็นภาษาไทย แล้วนาคาแปลภาษาไทยนั้นมาขอรับรองนิติกรณ์
กองสัญชาติฯ จะรับรองโดยประทับตรา “กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบแล้ว”
อนึ่ง กองสัญชาติฯ ไม่มีบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารคาแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในทางปฏิบัติ ผู้ที่จะนาเอกสารภาษาไทยไปใช้ในประเทศอื่น ที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษจะต้องนาเอกสารภาษาไทยนั้นมาให้กองสัญชาติฯ รับรองก่อน ซึ่งในการนาไปใช้นั้น

๓
บางประเทศจะต้องให้รับรองบนต้นฉบับเอกสาร บางประเทศเป็นเพียงการรับรองสาเนาเอกสารก็
เพียงพอไม่จาเป็นต้องใช้ต้นฉบับ จากนั้นให้นาเอกสารนั้นไปแปลเป็นภาษาประเทศที่จะนาเอกสารไป
ใช้ แล้วนาไปให้สถานทูต/สถานกงสุลของประเทศที่จะนาเอกสารไปใช้ทาการรับรองพร้อมกับเอกสาร
ภาษาไทย
สาหรับตราประทับการรับรองนิติกรณ์ ได้แก่
๑) กรณีเป็นการรับรองต้นฉบับเอกสาร กองสัญชาติฯ จะรับรองโดยประทับตรา
“seen at the Ministry of Foreign Affairs”
๒) กรณีเป็นการรับรองสาเนาเอกสาร กองสัญชาติฯ จะรับรองโดยประทับตรา
“certified true copy”
๑.๑.๒ การรับรองลายมือชื่อ แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ
๑) การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล
เอกสารจากต่างประเทศที่จะนามาใช้ใ นประเทศไทย หากผ่ านการรับรองจาก
สถานทูต/สถานกงสุลของไทยในประเทศนั้นมาแล้ว หรือผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุล
ของประเทศนั้นในประเทศไทยมาแล้ว เมื่อนามาขอรับการรับรองนิติกรณ์ กองสัญชาติฯ จะรับรอง
ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุลดังกล่าวโดยประทับตรา “ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อที่
แท้จริงของ….”
๒) การรับรองลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร
เอกสารที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยองค์กรเอกชน เช่น
ธนาคาร บริษัท ร้านค้า หรือเอกสารส่วนบุคคล เมื่อนามาขอรับการรับรองนิติกรณ์ กองสัญชาติฯ จะ
รับรองลายมือชื่อผู้ลงนามบนเอกสารนั้น โดยจะประทับตรา “certified genuine signature of…..”
ตัวอย่างเอกสารดังกล่าว ได้แก่ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคาร หนังสือ
มอบอานาจในนามบริษัท หนังสือมอบอานาจส่วนบุคคล หนังสือยินยอม ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า
ใบกากับราคาสินค้า (invoice) เอกสารการศึกษาต่าง ๆ ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเอกชน เป็นต้น
๑.๑.๓ การรับรองสาเนาเอกสาร
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล โดยปกติจะมีเพียงฉบับเดียว ซึ่งเจ้าของ
เอกสารจาเป็นต้องเก็บรักษาต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน เมื่อจะนาไปในต่างประเทศ และนามายื่นขอรับ
การรับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติฯ จะต้องนาต้นฉบับมายื่นพร้อมภาพถ่ายเอกสารเป็นสาเนามาด้วย
(กรณีที่ไม่มีเอกสารต้นฉบับ ต้องให้หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น รับรองสาเนาถูกต้องมาแสดง) เมื่อมี
การตรวจสอบว่า ภาพถ่ายสาเนาเอกสารถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ จะมีการรับรองสาเนา โดย
ประทับตรา “certified true copy”
กรณีที่จะนาเอกสารไปใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในทางปฏิบัติควรจะทาการ
รับรองเอกสารทั้งสองฉบับคือตัวสาเนาภาษาไทยและคาแปลภาษาอังกฤษ เนื่องจากส่วนใหญ่ประเทศ
ที่จะนาเอกสารไปจะต้องให้รับรองเอกสารภาษาไทยด้วย
ตัวอย่างเอกสารที่ทางราชการออกให้นี้ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ใบสาคัญการสมรส
ทะเบียนสมรส ใบสาคัญการหย่า ทะเบียนหย่า เอกสารทะเบียนราษฎร เอกสารทะเบียนครอบครัว
บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

๔
ในอดีตที่ผ่านมา กองสัญชาติฯ ไม่ได้ประสบปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชน
เนื่ องจากผู้ ร้ องที่ม าติดต่อขอรับ รองเอกสารมีจานวนไม่มาก ๓ อย่างไรก็ดี ในช่ว ง ๑๐ ปีที่ผ่ านมา
สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันมากขึ้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ชาวไทยได้การ
เดินทางไปต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการพานักอยู่ชั่วคราว การประกอบธุรกิจ การ
ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากหลังจากการสมรส การศึกษาต่อในต่างประเทศ และการทางานของแรงงาน
ไทย ขณะที่ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้มี
การติ ด ต่อ ขยายความสั ม พัน ธ์ ทั้ ง ด้ านเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น และวั ฒ นธรรม ออกไปอย่ า ง
กว้างขวาง ทาให้จาเป็นต้องดาเนินการด้านการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในอีก
ประเทศหนึ่ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่องานของกองสัญชาติฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะปริมาณงานมีเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของโครงสร้างองค์กรที่ยัง
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถให้การรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามสถิติปีงบประมาณ
๒๕๕๕ มีผู้มายื่นขอคาร้องจานวน ๑๐๐,๙๑๔ ราย และมีเอกสารในการรับรองถึง ๓๔๔,๔๖๔ ฉบับ๔
โดยเฉลี่ยมีประชาชนมายื่นเรื่องรับรองเอกสารวันละประมาณ ๔๐๐ ราย โดยมีเอกสารที่ขอรับด่วน
ภายในวันเดียว และขอรับตามปกติภายใน ๒ วันทาการวันละประมาณ ๑,๒๐๐ ฉบับ และจะมายื่นคา
ร้องมากกว่าวันละ ๔๐๐ รายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุก ๆ ปี โดยสถิติ
ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๖ มีผู้ยื่นคาร้อง ๓๖,๐๐๓ ราย และมีเอกสารให้การรับรอง
๑๑๙,๗๓๓ ฉบับ๕ ในขณะที่ข้าราชการและลูกจ้างของกองสัญชาติฯถึงแม้จะปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก
เต็มที่แล้ว ก็ยังไม่สามารถให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้ร้องได้ครบทุกประเด็นอย่างเต็มที่ รวมทั้ งประเด็น
การให้บริการรวดเร็วเพื่อสนองความต้องการของประชาชนด้วย สิ่งนี้สะท้อนเห็นได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่ให้แสดงความพึงพอใจในการรับบริการด้านการรับรองเอกสารของผู้ร้องและจากการ
สัมภาษณ์ผู้ร้องโดยตรง ซึ่งให้ข้อคิดเห็นต่างๆ โดยมีทั้งติเตียน ร้องเรียน วิพากษ์วิจารณ์ และชมเชย
และให้คาแนะนารวมอยู่ด้วย
จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้กองสัญชาติฯ ไม่สามารถให้การบริการที่
ประทับใจแก่ผู้ร้องได้ครบทุกเรื่องอย่างเต็มที่ รวมทั้งประเด็นความรวดเร็วในการให้บริการตามความ
คาดหวั ง ของประชาชนได้ ในเบื้ อ งต้ น พบปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หาหรื อ ข้ อ จ ากั ด ต่ า งๆ อาทิ บุ ค ลากร
ข้าราชการและลูกจ้างมีจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมาก ข้าราชการต้องใช้เวลา
ในการตรวจความถูกต้องของเอกสารแต่ละฉบับ ข้าราชการที่มีอานาจในการลงนามต้องปฏิบัติหน้าที่
ในงานประจาอื่น ๆ รวมถึงการไปร่ว มประชุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ระบบรับรอง
เอกสารมีหลายขั้นตอน คาแปลเอกสารที่มาให้การรับรองไม่ถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาเทคโนโลยีที่
ใช้ในรับรองเอกสารยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และปัญหาอื่นๆ เช่น ผู้ร้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
๓

นางศิริวรรณ สาครนาวิน พนักงานราชการ และนางสาวธนัชพร ชัยคงทอง ลูกจ้างชั่วคราว กองสัญชาตินิติกรณ์
ซึ่งทางานมาประมาณ ๑๖ – ๒๐ ปี, สัมภาษณ์, วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖.
๔
สถิติการรับรองเอกสารปี ๒๕๕๕ ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
๕
สถิติการรับรองเอกสารเดือนม.ค. – เม.ย. ๒๕๕๖ ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ

๕
การรับรองเอกสารที่คาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบันทาให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง การที่
เจ้าหน้าที่ยังไม่มีแนวทางเดียวกันในการตรวจคาแปลเอกสาร ทาให้เกิดความลักลั่นไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ปัญหาเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ ให้ข้อมูลหรือคาแนะนาไม่สอดคล้องกัน ทาให้ประชาชนผู้ร้อง
เกิดความสับสนและเสียเวลาในการยื่นเรื่องขอรับรองเอกสารฯลฯ เป็นต้น
สภาพปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันท่วงที นอกจากจะมีผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชนโดยตรงแล้ว ยังอาจจะบั่นทอนภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ในฐานะที่ได้รับการ
ยกย่องให้ เป็น หน่วยงานหนึ่งที่ให้การบริการประชาชนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ปัญหาและ
ข้อจากัดเหล่านี้ข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทาง (solution) ใน
การแก้ไขปัญหาว่าจะสามารถกระทาได้อย่างไร และมากน้อยแค่ไหน เพื่อนาแนวทางดังกล่าวมา
ปรับปรุงการให้บริการด้านการรับรองเอกสารแก่ประชาชนให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและข้อจากัดต่างๆ ของการให้บริการด้านการรับรอง
เอกสารที่ ยั ง ไม่ ส ามารถให้ ก ารบริ ก ารได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว นทุ ก เรื่ อ งตามความต้ อ งการของ
ประชาชน
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนโดย
พิจารณาภาพรวมของปัญหาทั้งหมด
๑.๒.๓ เพื่ อ เสนอแนะและในข้ อ คิ ด เห็ น ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ ค าดว่ า จะสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในงานการรับรองเอกสาร
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
ผู้วิจัยจะศึกษาปัญหาและข้อจากัดของกองสัญชาติฯที่เป็นปัจจัยทาให้งานการให้บริการ
ด้านการรับรองเอกสาร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง
รวมทั้งประเด็นการบริการที่ยังไม่รวดเร็วเพียงพอ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๕ – เดือนเมษายน
๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของปัญหาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
พร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา
ผู้วิจัยจะศึกษาภาพรวมของปัญหาการให้บริการด้านการรับรองเอกสารแก่ประชาชน โดย
เก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) และสัมภาษณ์ผู้ร้องที่มาใช้บริการ
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของทางราชการ เช่น สถิติตัวเลขและระเบียบต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลใน
แหล่งข่าวเปิดต่างๆ มาประมวลวิเคราะห์

๖
๑.๕ วิธีการดาเนินการศึกษา
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎี และแนวคิดที่เสนอไว้ในบทที่ ๒ โดยใช้แนวทางแบบ
การบรรยายพรรณนา (descriptive approach) ทั้งนี้ จะนาเสนอวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมทั้งหมด
พร้อมกับเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๑.๖ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๖.๑ ทาให้ ทราบปัญหาและข้อจากัดต่างๆด้านการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้
๑.๖.๒ สามารถปรับปรุงงานบริการด้านรับรองเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สนองตอบความคาดหวังของประชาชนได้
๑.๖.๓ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนแก่กรมการกงสุลและกระทรวงฯ โดยรวม ภายใต้นโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชน (Public Diplomacy)
๑.๖.๔ ให้ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงฯ ทราบและตระหนั กถึง ความส าคั ญของงานด้านรั บรอง
เอกสารที่ให้บริการประชาชน และให้การสนับสนุนกองสัญชาติฯ ต่อไป
๑.๖.๕ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนามากาหนดเป็นแผนงาน กลยุทธ์ และแนวทาง สาหรับ
การพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
๑.๖.๖ หน่ ว ยงานต่ า งๆ สามารถน าไปศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ป รั บ ใช้ ไ ด้ เพื่ อ พั ฒ นาการ
ให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ๑
ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ
๒.๑.๑.๑ ลักษณะสาคัญขององค์กร
เป็นการอธิบายวิธีการดาเนินการขององค์กร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
และระบบการปรั บ ปรุ งผลการด าเนิ นการ ซึ่ง เป็ นแนวทางที่ครอบคลุ ม ระบบการบริ ห ารจัด การ
ดาเนิ น การขององค์กรโดยรวม ประกอบด้วย ๒ หั วข้อ คือ ลักษณะองค์กร และความท้าทายต่อ
องค์กร
๒.๑.๑.๒ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ๗ หมวด
ได้แก่
๑) หมวด ๑ การนาองค์กร
เป็ น การตรวจประเมิ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการด าเนิ น การ
อย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น และระยะยาว และความคาดหวังใน
ผลการดาเนิน การ รวมถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย การกระจาย
อานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่า ส่วน
ราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และชุมชน
อย่างไร
๒) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เป็นการตรวจประเมินวิธีการกาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ลงไปยังระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร และการวัดผลความก้าวหน้า
๓) หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการตรวจประเมินว่า ส่วนราชการกาหนดความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการ
ดาเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดปัจจัย
ที่สาคัญที่ทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนาไปสู่การกล่าวถึงในทางที่ดี

๑

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), การพัฒนาระบบราชการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ, (ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ), หน้า ๑-๕.

๘
๔) หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็ นการตรวจประเมิน ว่า ส่ ว นราชการเลื อ ก รวบรวม วิ เคราะห์
จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร
๕) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงานบุคคล และระบบการเรียนรู้ของ
บุคลากร และการสร้ างแรงจู งใจ ช่ว ยให้บุคลากรพัฒ นาตนเอง และศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไร
เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ รวมทั้ง
ตรวจประเมินความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนาไปสู่ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ และความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากรและส่วนราชการ
๖) หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เป็ น การตรวจประเมิ น แง่ มุ ม ที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมดของการจั ด การ
กระบวนการการให้บริการ และกระบวนการอื่นที่สาคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญต่าง ๆ
๗) หมวด ๗ ผลลัพธ์การดาเนินการ
เป็ น การตรวจประเมิ น ผลการด าเนิ น การและแนวโน้ ม ของส่ ว น
ราชการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการ
ดาเนินการของส่วนราชการ โดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันด้วย
ทั้งนี้เกณฑ์ทั้ง ๗ หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยอธิบายได้เป็น
สองส่วน คือส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ดังปรากฏในภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ภาพแสดงความเชื่อมโยงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๙
ส่วนที่เป็นกระบวนการ แบ่งตามลักษณะการปฏิบัติการได้ ๓ กลุ่มคือ
๑) กลุ่มการนาองค์กร ได้แก่หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ กลุ่มนี้เน้นให้
เห็นความสาคัญว่า ในการนาองค์กร ผู้บริหารต้องกาหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยต้องมุ่งเน้นที่
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒) กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่หมวด ๕ และ หมวด ๖ กลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า
ทั้งบุคลากร และกระบวนการมีบทบาททาให้การดาเนินงานสาเร็จ และนาไปสู่ผลลัพธ์การดาเนินการ
ของส่วนกลาง
๓) กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ หมวด ๔ ซึ่งส่งผลให้ส่วนราชการมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยใช้ข้อมูลจริง และองค์ความรู้
เป็นแรงผลักดัน
ส่ ว นที่เป็นผลลั พธ์ ได้แก่ห มวด ๗ เป็นการตรวจประเมินใน ๔ มิติ ที่
สอดคล้องกับคารับรองการปฏิบัติราชการ
เกณฑ์คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ เป็ นเครื่อ งมือ ส าคั ญ ในการ
พัฒนาองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จะ
มีการสนับสนุนให้ส่วนราชการที่ได้ประเมินตนเองตามลาดับขั้นตอนดังกล่าว แสดงความจานงเพื่อ
สมัครเข้าสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ต่อไป
๒.๑.๒ แนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)
แนวคิด นี้ ให้ ความส าคั ญต่ อการรั บผิ ดชอบผลงาน การควบคุ มผลสั มฤทธิ์ การ
จัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเน้น ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง๒
การบริหารราชการแนวใหม่ จะเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบ การที่ราชการจะ
สร้างผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM) หรือผลกระทบแก่สังคม หรือแก่ประชาชน
ได้ หน่วยราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีทางานจากเอาหน่วยงานของตนเป็นหลัก ไปเน้นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาคม
สังคม ดังนั้น พลังหลักในการทางานจะเป็นจากราชการเป็นคนๆ (Individual) ไปเป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคน (relationship)๓
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดและการปฏิบัติการร่วมสมัย (Cluster of
contemporary ideas) ที่มุ่งแสวงหาที่ใช้แนวทางของภาคเอกชนและธุรกิจ (Private sector and
business approaches) ในการบริห ารภาครัฐ กล่ าวง่ายๆ ว่า เป็น “การบริห ารรัฐบาลเฉก
๒

กระทรวงยุติธรรม, “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามพ.ร.บ.,” ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑,
(นนทบุรี), หน้า ๑-๒๐.
๓
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, (ผู้บรรยายพิเศษ), “การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่,สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพื่อสังคม,” ในการประชุมกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ๒๙ ม.ค.
๒๕๔๗, หน้า ๑๑.

๑๐
เช่นเดียวกันกับธุรกิจ ” โดยผู้จัดการหรือผู้บริหารภาครัฐ (Public managers) ถูกท้าทายให้ค้นหา
วิธีการใหม่ๆ และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ หรือทาการแปรรูป (Privatization)
ทั้งนี้ผู้นาภาครัฐจาต้องพยายามเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยให้ความสาคัญแก่ผลประโยชน์ สา
ธารณ (Public interest) มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล บุคลากรต้องมีจิตมุ่งบริการลูกค้าเป็นสาคัญ
ตอบสนองต่อลูกค้า เอาใจใส่และมีความเต็มใจที่ช่วยเหลือลูกค้า๔
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ กาหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบผลงาน เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากร และการให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีขนาดเล็กลงเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการจ้างเหมาบางส่ว นออกไป เปิดให้มีการแข่งขัน
สาธารณะ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทันสมัย และเสริมสร้าง
วินัยในการใช้งบประมาณ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร๕
๒.๑.๓ แนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Government)
แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการกล่าวถึงมากในประเทศต่างๆ
ทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เนื่องจากแต่ละประเทศตระหนักดีว่ารัฐบาลใน
ฐานะองค์กรที่กากั บ ดูแลนโยบายต่างๆของประเทศและเป็นผู้ ให้บริการแก่ประชาชนจะเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมยุคใหม่ที่เรียกว่าสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสารมากมาย พร้อมกับ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ใช่การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทางานแทนเครื่องมือเท่านั้น หากแต่รัฐบาล
จาเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนสภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการบริห ารประเทศอย่างเป็นระบบ มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้
สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ทาให้ประเทศมีความสามารถใน
การแข่งขัน กับประเทศต่างๆ ได้ดีด้วย ๖ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแนวใหม่หรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ที่ทาให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การมุ่งเน้นไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบการทางานในภาครัฐได้ง่ายขึ้น เพื่อนาไปสู่การเป็นธรรมรัฐ
(Good Governance)๗
๔

รศ.ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิต, การบริหารระบบราชการแนวใหม่, ๒๐๑๒, หน้า ๕-๙; Nick Manning, The
world Bank Group, Administrative & Civil Service Reform : The New Public Management & its
Legacy, 10/3/2000, p.1; Per Laegreid, Encyclopedia Entre, copyright 2013, p.1.
๕
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ส่วนตรวจสอบและปราบปราม, กรมสรรพสามิต, การบริหารภาครัฐแนวใหม่,
แหล่งที่มาhttp://www3.excise.go.th/ebook/dep1/data/knowledge_managment/kn_mm5.ppt, หน้า.
๑๔-๑๕ และ George A Larbi, The New Public Management Approach and Crisis States, Geneva, 1
September 1999, p.1.
๖
“รู้จัก E-Government,” ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐, หน้า ๑ – ๑๒, แหล่งที่มา http://vclass.mgt.psu.ac.th/~465302/2007-1/Assignment-02/BPA_30_42/index2.html.
๗
นที เทียนประทีป, เล่าสู่กันฟัง E-Government, ฝ่ายบริการ ๑ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สานักนโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร, หน้า ๑.

๑๑
๒.๑.๓.๑ ความหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ มีนิยามหลายความหมาย แต่ความหมายทั่ว ไป
หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีความสะดวก และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมี
ขอบเขตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่มได้แก่ บุคลากรภาครัฐ (Government-to-Employee : G๒E)
หน่วยงานภาครัฐ (Government -to-Government : G๒G) บริษัทเอกชน (Government-toBusiness : G๒B) และ ประชาชน (Government-to-Citizen : G๒C)๘
๒.๑.๓.๒ ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์๙
ส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบราชการ และส านั ก งาน ก.พ.
(๒๕๔๔) ได้แบ่งประโยชน์ของ E-Government ออกเป็น ๒ ประเภทคือ การปรับปรุงบริการต่อ
ประชาชน และผู้ประกอบการเอกชน ทั้งในแง่กระบวนการทางานที่มีการไหลข้อมูลดีขึ้น และในแง่
ระบบการทางานที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ตลอดจนการกระจายอานาจไปที่ประชาชน
ชรินทร์ หาญสืบสาย (๒๕๔๔) กล่าวถึงประโยชน์ว่า สาหรับภาครัฐจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นเพื่อนาไปลงทุนพัฒนาประเทศได้มากขึ้น และการเพิ่มความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ส่วนภาคธุรกิจเอกชน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มความคล่องตัวใน
การทาธุรกิจ สาหรับประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดเวลาในการติดต่อกับภาครัฐ พร้อมทั้ง
ได้รับบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น
ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ (๒๕๔๙) ได้ ร ะบุ ป ระโยชน์ ข องรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ๖ ข้อ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้วยกระบวนการทางานที่ชัดเจนและ
ปรับปรุงง่าย เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนได้ทุกที่ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
เพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินการและให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศจากการให้บริการภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็ว และส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นายไกรรวี ศิริกุล ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในหนังสือเรื่องวิธีการรับรองนิติกรณ์ตามระเบียบ กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การ
รับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ กับปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติในระดับสากล ผลงานอันดับ ๑ ประกอบ
๘

นที เทียนประทีป, อ้างแล้ว, หน้า ๓; ศรีรัฐ โกวงศ์, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) : บทสารวจเบื้องต้น,
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, หน้า ๑๑๗-๑๒๐,
๑๓๑ – ๑๓๔; แนวคิดเกี่ยวกับ E-Government, แหล่งที่มา http://www.ex- mba.buu.ac.th/Research/
Bkk/Ex-23-Bkk/51721614/05_CHAP2.pdf; Zhiyuan Fang, “E-Government in Digital Era: Concept,
Practice, and Development, International Journal of The Computer,” in The Internet and
Management Vol.1,10,No.2,2002; Richard Heeks, E-Government for Development Information
Exchange, University of Manchester’s Institute for Develop Policy and Management, UK, 2008.
๙
นที เทียนประทีป, อ้างแล้ว, หน้า ๖ – ๗.

๑๒
เพื่อขอประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ ได้กล่าวถึง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.
๒๕๓๙ แนวปฏิบัติและวิธีรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ แนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์ แยกตามประเภทของตราประทับ
(ถ้อยคาที่ใช้ในการรับ รองเอกสาร) แนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์โดยตราประทับแผ่ นปะ
(Sticker) การรับรองเอกสารแบบด่วน ความแตกต่างระหว่างการรับรองเอกสารของไทยและของ
ต่างประเทศ การดาเนินการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ความแตกต่างของระบบรับรองเอกสาร
ของประเทศไทยกั บ ต่า งประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก ประชาคมยุ โ รป( European
Union)
นายไกรรวี ศิริกุล ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในหนังสือเรื่องระบบโนตารีปับบลิกกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทย กรณีศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติกับประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป ผลงานอันดับ ๒ ประกอบเพื่อขอ
ประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ ได้กล่าวถึง ภูมิหลัง ปัญหาและอุปสรรค
การรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทย ซึ่งเป็นระบบการรับรองเอกสารแบบห่วงโซ่(Chain Legalization)
โดยยึดระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น การพบปะหารือกับกลุ่มประเทศประชาคม
ยุโรป โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานรับรองเอกสารนิติกรณ์เอกสาร สรุปผลการ
วิเคราะห์ระบบโนตารีปับบลิก กรอบความคิดและทฤษฎีข้อเสนอในเชิงนโยบายระยะสั้นและระยะยาว
นายไกรรวี ศิริกุล ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในหนังสือ เรื่องคู่มือคาแปลเอกสาร ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการรับรองนิติกรณ์
เอกสารผลงานอันดับที่ ๓ ประกอบเพื่อขอประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ
ได้ ก ล่ า วถึ ง ภู มิ ห ลั ง ปั ญ หาอุ ป สรรคของการแปลเอกสาร การประมวลค าศั พ ท์ ค าแปลเป็ น
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ แบบพิ ม พ์ ที่ ไ ด้ รั บ การแปลอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม และในภาคผนวก
ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ สถิติงาน
รับ รองเอกสาร เอกสารประกอบการพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการแปล
เอกสารเพื่อรับรองนิติกรณ์และการเผยแพร่คู่มือคาแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการรับรองนิติกรณ์
ไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลก
นายไกรรวี ศิริกุล ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในหนังสือคู่มือแนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ผลงานอันดับ ๔ ประกอบเพื่อขอประเมินและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ ได้กล่าวถึง ภูมิหลัง ปัญหาและอุปสรรคของการรับรอง
เอกสารของกองสั ญชาติฯ ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้ว ยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ การชี้แจงแนวปฏิบัติและวิธีการรับรองเอกสารของกองสั ญชาติฯ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ แนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์แยก
ตามประเภทเอกสาร การรับรองนิติกรณ์เอกสารโดยตราประทับแบบแผ่นปะ (Sticker) และการ
รับรองเอกสารเอกสารแบบด่วน

๑๓
ผศ.ดร.กิตติ ศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
หนังสือเรื่อง โนตารีปับลิก(Notary Public) แนวทางพัฒนางานยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท (พ.ศ.
๒๕๔๘) ได้กล่าวถึง ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดให้มีวิชาชีพโนตารีปับลิกในประเทศไทย เช่น
ปัญหาสาคัญในการบริการกิจการยุติธรรมในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขการบริหารยุติธรรม
ทางแพ่ง พาณิชย์ของไทย เป็นต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโนตารีปับลิก เช่น อานาจหน้าที่และคุณสมบัติ
ของโนตารี ปับลิก การศึกษาและการเข้าสู่และกากับดูแล บทบาทสาคัญของวิชาชีพโนตารี เป็นต้น
ความเคลื่อนไหวแนวทางในการรับรองและพัฒนาโนตารีในประเทศไทย
ผศ.ดร.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ ปรกติ และคณะผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการรับรองและพัฒนาวิชาชีพ “โนตา
รีปับลิก” ในประเทศไทย เสนอต่อสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๔๘) ได้
กล่าวถึง วิช าชีพโนตารีปั บลิกในระบบกฎหมายต่าง ๆ เช่น ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมนี
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และญี่ปุ่น รวมทั้ง
สรุปผลการประชุม และให้ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพโนตารีปับลิกในประเทศไทย
นางอนงค์พร ธนชัยอารีย์ ในหนังสือเรื่อง โนตารีปับลิก : ความจาเป็นสาหรับประเทศไทย
งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กล่าวถึง ความเป็นมาและสภาพปัญหาการขาดโนตารี
ปั บ ลิ ก ในประเทศไทย โนตารี ปั บ ลิ ก ในระบบกฎหมายของต่ า งประเทศ เช่ น ระบบกฎหมาย
Common Law และ Civil Law ความเคลื่อนไหวของระบบกฎหมายโนตารีปับลิกในประเทศต่างๆ
การวิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโนตารี ปั บ ลิ ก ในประเทศไทย โดยอาศั ย แนวทางจาก
ต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
๒.๓ สรุปกรอบความคิด (Conceptual Framework)
ผู้วิจัยจะนาเสนอการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหางานการให้บริการ
การรับรองเอกสารแก่ประชาชนในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมกับ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนาแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและแนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มาเป็นกรอบ
ความคิดในการวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงงาน
การบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบงาน เพื่อพัฒนางานการให้บริการประชาชนสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืนดีที่สุด

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากรายงานการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกระทรวงการต่างประเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ของสานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ และประชาชนที่มา
ขอรับการบริการรับรองเอกสารที่กองสั ญชาติฯ และตรวจสอบว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุ หรือข้อจากัดที่
ทาให้กองสัญชาติฯ ไม่สามารถให้บริการที่ประทับใจในทุกเรื่องได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการบริการที่
รวดเร็วตามความคาดหวังของประชาชนด้วย พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนา
ทฤษฏีแนวคิดที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้แก่ แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวคิ ด เรื่ อ งการบริ ห ารภาครั ฐ แนวใหม่ แ ละแนวคิ ด เรื่ อ งรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้พบปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ปัญหาและข้อจากัด
๓.๑.๑ ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมาก
โดยที่ในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ติดต่อสัมพันธ์กันใน
มิติต่าง ๆ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก กล่าวคือ ชาวไทยได้มีการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อการพานัก
อยู่ต่างประเทศ และการสมรส โดยนาบุตรหรือญาติ ๆ ของตนไปอาศัยอยู่ด้วย การไปประกอบธุรกิจ
ชั่วคราว การไปศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทางานในต่างประเทศของแรงงานไทย ทั้งนี้ตามสถิติ
เมื่อปี ๒๕๕๕ พบว่า มีชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศจานวน ๗,๕๘๑,๒๕๒ คน๑ และอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศประมาณ ๑,๑๔๓,๔๔๐ คน๒ ส่วนชาวต่างประเทศก็ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น มาติดต่อด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา การสมรส การท่องเที่ยว
และการพานักอยู่ในประเทศไทยในระยะยาว ตามสถิติพบว่า มีชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศ
ไทยจานวน ๒๓,๘๘๘,๑๙๙ คน๓
การเคลื่อนไหวเดินทางไป-มา ระหว่างประเทศของชาวไทยและชาวต่ างประเทศ
ดังกล่ าว จ าเป็ น ต้องมี การดาเนิ น การด้านการรับรองเอกสารต่า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อ นาไปใช้อี ก
ประเทศหนึ่ง ซึ่งทาให้งานด้านการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไม่

๑

ข้อมูลสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ปี ๒๕๕๕ โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ข
ข้อมูลกองคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
๓
ข้อมูลสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ปี ๒๕๕๕ โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ข
๒

๑๕
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ ดังนี้๔
ตารางที่ ๑ สถิติการรับรองเอกสารกองสัญชาตินิติกรณ์
ปีงบประมาณ

จานวนคาร้อง
(ราย)
๒๕๔๙
๙๖,๓๑๑
๒๕๕๐
๑๐๓,๗๑๖
๒๕๕๑
๑๐๖,๓๒๖
๒๕๕๒
๑๐๔,๕๔๘
๒๕๕๓
๑๑๑,๖๑๐
๒๕๕๔
๑๑๑,๕๐๒
๒๕๕๕
๑๐๔,๐๙๕
ต.ค.๕๕-เม.ย.๕๖
๕๙,๕๘๐
ที่มา : กองสัญชาตินิติกรณ์ กรมการกงสุล

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๙๒,๑๒๗,๐๐๐
๑๐๐,๒๔๓,๐๐๐
๑๐๓,๖๓๕,๐๐๐
๑๐๑,๗๗๖,๘๐๐
๙๗,๙๐๗,๐๐๐
๙๙,๐๗๐,๘๐๐
๙๒,๐๙๑,๘๐๐
๕๓,๐๑๖,๖๐๐

จานวนเรื่องที่ขอนิติกรณ์
(ชุด)
๓๒๗,๙๙๒
๓๕๒,๖๐๕
๓๖๑,๑๕๑
๓๕๔,๓๕๙
๓๗๑,๖๐๖
๓๘๐,๐๗๖
๓๕๐,๐๕๐
๑๙๖,๓๓๕

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประชาชนโดยเฉลี่ยจะมายื่นขอรับรองเอกสารวันละ
ประมาณ ๔๐๐ ราย โดยมีเอกสารที่ขอรับด่วนภายในวันเดียวกัน และขอรับตามปกติภายใน ๒ วันทา
การ วันละประมาณ ๑,๒๐๐ ฉบับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชนจะมายื่นคาร้อ งมากกว่าวันละ
๔๐๐ ราย ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งช่วงดังกล่าว ข้าราชการ
และลูกจ้างกองสัญชาติฯ จะต้องทางานหนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เอกสารต่าง ๆ แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนดไว้ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การบริการ
สมบูรณ์ที่สุดได้
เมื่อพิจ ารณาและศึกษาถึง โครงสร้างบุ คลากรของกองสั ญชาติฯ ระหว่างเดือ น
เมษายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ แล้ วพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างมีจานวนจากัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมาก ตามสถิติข้างต้น โดยข้าราชการมีจานวน ๘ คน
แบ่งเป็นข้าราชการสายการทูต ๓ คน ข้าราชการสายสนับสนุน ๕ คน พนักงานราชการ ๒ คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว ๒๒ คน ลูกจ้างเหมาบริการ ๗ คน๕
ในช่ ว งดั ง กล่ า ว กองสั ญ ชาติ ฯ ได้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ ด้ า นบุ ค ลากรอย่ า งมาก
เนื่องจากขาดแคลนข้าราชการสายการทูต ที่จะมาปฏิบัติ หน้าที่ตรวจคาแปลเอกสาร ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่
มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารและ
ตรวจคาแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับโครงสร้างบุคลากรของกอง
๔
๕

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลกองสัญชาติและนิติกรณ์.
ข้อมูลกองสัญชาตินิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

๑๖
สัญชาติฯ ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย พบว่า ช่วงก่อนหน้านั้นมีข้าราชการสายการทูต ปฏิบัติงานอยู่จานวน
มากกว่าช่วงที่ผู้วิจัยเป็นผู้อานวยการกองอยู่ โดยที่จานวนข้าราชการและลูกจ้างที่มีจานวนจากัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่สูงเพิ่มขึ้นจานวนมาก ทาให้บุคลากรต้องทางานหนักอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด กลายเป็นการทางานในลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก โดยต้องพยายามทางานให้แล้วเสร็จ
ภายในแต่ละวัน ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างจานวนหนึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หลังเวลาราชการ (ลูกจ้าง
บางส่วนต้องทางานในวันเสาร์ด้วย) ข้าราชการบางคนต้องทางานถึงเวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. งาน
ต่าง ๆ จึงจะแล้วเสร็จในแต่ละวัน
ผู้วิจัยได้พบปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้การบริการไม่สามารถกระทาได้อย่าง
รวดเร็วทันใจประชาชนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากลักษณะของงานกองสัญชาติฯ โดยเฉพาะงานตรวจคา
แปลเอกสาร ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการตรวจเอกสารแต่ละชิ้น เพื่อให้
เอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วมีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งลักษณะงานจะแตกต่างจากงาน
ของกองหนังสือเดินทาง ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก็สามารถทา
หนังสือเดินทางได้ ข้าราชการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและตรวจคาแปลของเอกสาร โดยจะต้องมี
ความรอบรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี เนื่องจากเอกสารที่มาให้การรับรองมีความหลากหลาย เช่น เอกสาร
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว เอกสารด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน เอกสารเกี่ยวกับศาล การ
ฟ้ อ งร้ อ ง และคดี ค วามต่ า ง ๆ ฯลฯ ๖ ซึ่ ง ส่ ว นนี้ ข้ า ราชการที่ มี อ ยู่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ดี มี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ข้าราชการอาจจะประสบปัญหาและเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจ แก้ไข
เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ แปลไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยเฉพาะจากสานักงานเอกชนรับจ้างแปล
เอกสารที่ไม่ได้มาตรฐานต่าง ๆ
ปัญหาอีกประการคือ ข้าราชการสายการทูตซึ่งมีจากัดเพียง ๓ ราย และข้าราชการ
สายสนับสนุน ๕ ราย (ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ มีข้าราชการสายการทูต ๗ ราย) ต้องปฏิบัติหน้าที่งาน
ประจาอื่น ๆ ด้วยเช่น งานทะเบียนราษฎร สูติบัตร มรณบัตร งานทะเบียนครอบครัว (สมรส, หย่า,
บุตรบุญธรรม) งานโครงการให้บริการต่ออายุบัตรประจาตัวประชาชนคนไทยในต่างประเทศ งาน
ความร่ว มมือทางศาลคดีแพ่ง คดีอาญา ความร่วมมือในการโอนตัวนักโทษ ตลอดจนการเข้าร่ว ม
ประชุมในคณะกรรมการกลั่ นกรองสั ญชาติ (ทั้งระดับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ) การ
ประชุมบุตรบุญธรรม และการประชุมในกรอบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้เต็มที่ มีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กาหนดไว้ เนื่องจากปริมาณเอกสารมีจานวนมากในแต่ละวัน
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิโครงสร้างกองสัญชาติและนิติกรณ์ ดังนี้

๖

ประเภทเอกสารทีม่ ีการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้แก่
๑. ประเภทรับรองคาแปลถูกต้อง (เอกสารราชการ) มีทั้งหมด ๖๘ ชนิด รายละเอียดในภาคผนวก ค
๒. ประเภทรับรองสาเนาเอกสารราชการ มีทั้งหมด ๖๘ ชนิด รายละเอียดในภาคผนวก ค
๓ ประเภทรับรองลายมือชื่อเอกสารของไทย มีทั้งหมด ๓๖ ชนิด รายละเอียดในภาคผนวก ค
๔. ประเภทรับรองลายมือชื่อเอกสารของต่างประเทศ มีทั้งหมด ๑๐ ชนิด รายละเอียดในภาคผนวก ค

ภาพที่ ๒ แผนภูมิโครงสร้างกองสัญชาติและนิติกรณ์
๑๗

๑๘
อนึ่ง การขาดแคลนบุคลากรของกองสั ญชาติฯ เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับ
โครงสร้างอัตรากาลังของกรมการกงสุลด้วย เนื่องจากทุกกองของกรมการกงสุลก็ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรเช่นกัน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของกรมการกงสุล
และตารางอัตรากาลังของกองต่าง ๆ ในกรมการกงสุล ในภาคผนวก ง
สาหรับลูกจ้างของกองสัญชาติ จะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีทั้งหมด จานวน ๒๙ คน โดยประจาอยู่หน้าช่องระบบงานรับรองเอกสาร
จานวน ๑๙ คน รวมทั้งพนักงานราชการ ๒ คน ในจานวนลูกจ้างทั้งหมดนี้ ๓ คนเป็นลูกจ้างเหมา
บริการ (อดีตข้าราชการกระทรวงฯที่เกษียณงานแล้ว) ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้ร้องเกี่ยวกับเอกสาร
ต่าง ๆ และลูกจ้างเหมาบริการที่ทาหน้าที่สแกนเอกสารคาร้องต่าง ๆ และลูกจ้างชั่วคราวอีก ๔ คน
ประจาอยู่ฝ่ายอานวยการ จากการศึกษาพบว่า ลูกจ้างมีความชานาญงาน มีประสบการณ์ในการ
ทางานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดี แต่โดยที่มีปริมาณเอกสารจานวนมาก ให้การรับรอง
ในแต่ละวัน ทาให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วง
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ที่มีประชาชนมาขอรับบริการจานวนมาก ทาให้การบริการเป็นไปอย่างล่าช้า
ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกจ้างมีจานวนไม่เพียงพอ และลูกจ้างบางส่วนต้องผลัดกันไปรับประทานอาหาร
กลางวัน
ส าหรั บ ลู กจ้ า งในฝ่ ายอานวยการ ๔ คน ก็ ต้องปฏิบั ติห น้ าที่ห ลั กอย่างต่อเนื่อ ง
เช่นกัน โดยเฉพาะการตอบคาถามทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์เกี่ยวกับงานรับรองเอกสาร ซึ่งในแต่ละ
วันจะมีประชาชนติดต่อสอบถามมาเป็นจานวนมาก การบริการแก่ผู้ร้องที่เป็นแขกของผู้ใหญ่ต่าง ๆ
เช่ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร นั ก การเมื อ ง ผู้ บ ริ ห ารกระทรวง ผู้ บ ริ ก ารกรม
เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ข้าราชการ
ในกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ลูกจ้างยังต้องทาหน้ าที่กลั่นกรองช่วยงานประจาให้แก่ข้าราชการด้วย
เช่น งานด้านทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว รวมทั้งต้องจัดทาเอกสาร หรือเตรียมการเรื่อง
ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการที่จะเดินทางไปประชุมหรือสัมมนาทั้งภายในประเทศไทย และในต่างประเทศ
ดังนั้น ในภาพรวมจึงเป็นการยากที่ข้าราชการและลูกจ้างของกองสัญชาติฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
รวดเร็ว ครบทุกเรื่อง เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงได้อย่างทันทีตามความคาดหวังของประชาชน เนื่องจากมี
ข้อจากัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
๓.๑.๒ ปัญหาระบบรับรองเอกสารมีหลายขั้นตอน
ผู้วิจั ยได้ศึกษาระบบรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ แล้ ว พบว่า ระบบรับรอง
เอกสารได้รับการออกแบบให้มีหลายขั้นตอน ซึ่งระบบนี้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์เมื่อหลาย ๆ
ปีก่อน แต่ปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณเอกสารที่มีปริมาณมาก ๆ ได้ ดังปรากฏรายละเอียดของ
ขั้นตอนการรับรองเอกสารดังนี้
ขั้นตอนการรับรองเอกสาร
๑) เอกสารปกติ – ขอรับรองภายใน ๒ วันทาการ หรือผู้ร้องขอให้ส่งคืนทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๖๐ บาท
๒) เอกสารด่วน - ขอรับภายใน ๑ วัน

๑๙
ขั้นตอนการรับรองเอกสารมี ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์
(๑) ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบเอกสารในเบื้ อ งต้ น ว่ า เป็ น เอกสารค าแปล หรื อ
ลายมือชื่อ
(๒) หากเป็นเอกสารคาแปลจะต้องส่งไปให้ Supervisor ตรวจสอบความถูก
ต้องก่อน
(๓) เมื่ อ ตรวจสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ร้ อ งจะน าเอกสารมาขอรั บ บั ต รคิ ว ที่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอยื่นเอกสารด่วน
๒) เจ้าหน้าที่ประจาช่อง ๑-๓
(๑) จะกดคิวเรียกหมายเลขตามบัตรคิวให้ผู้ร้องยื่นเอกสาร
(๒) เจ้ าหน้าที่ประจาช่องจะบันทึกข้อมูล เอกสารเช่นบัตรประชาชน หรือ
ทะเบียนบ้านลงในระบบคอมพิวเตอร์
(๓) หากเป็นการรับรองลายมือชื่อจะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์ลงนาม
รับรองเอกสารจากระบบตรวจสอบลายมือชื่อ ON LINE หากพบลายมือชื่อปรากฏในเอกสารที่จะยื่น
เจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง และคิดคานวณค่าธรรมเนียม
(๔) เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน - เอกสารถูกส่งมาที่เจ้าหน้าที่ออมสินเพื่อ
ชาระค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ร้อง
(๕) เจ้าหน้าที่ช่อง ๑-๙ จะนาใบเสร็จมาประกาศเรียกรับใบเสร็จให้ผู้ร้องถือ
ไว้ สาหรับ ประกอบรับเรื่องคืน
๓) เจ้าหน้าที่ออกสติ๊กเกอร์
(๑) สาหรับเอกสารที่ชาระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่สติ๊กเกอร์จะนาเอกสารมาเพื่อ
พิมพ์สติ๊กเกอร์ และพิมพ์ชื่อของข้าราชการที่ลงนามในเอกสารที่จะรับรอง
(๒) นาเอกสารไปให้กับข้าราชการผู้มีอานาจในการลงนาม เพื่อลงนามต่อไป
๔) ข้าราชการผู้มีอานาจในการลงนาม ไม่สามารถระบุเวลาได้ เนื่องจาก
(๑) มีประชุมด่วน - ตอบคาถามทางโทรศัพท์ - มีผู้ร้องฯ ขอพบ
(๒) ต้องทางานเอกสารด่วนของทางราชการก่อน
๕) เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียด มีหน้าที่บันทึกชื่อ + สกุล ของเจ้าของเอกสาร
๖) เจ้าหน้าที่ออกเลขที่นิติกรณ์
(๑) มีหน้าที่บันทึกเป็นงานด่วน งานปกติ และงานไปรษณีย์
(๒) ตรวจสอบเลขที่นิติกรณ์และบันทึกลงไปในหน้าคาร้อง
๗) เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ มีหน้าที่นาสติ๊กเกอร์มาติดในเอกสารทั้งคาแปลภาษา
อังกฤษ เอกสารทางราชการ และ เอกสารรับรองลายมือชื่อ
๘) เจ้าหน้าที่ประทับครุฑ มีหน้าที่ตรวจสอบการติดสติ๊กเกอร์และประทับครุฑลง
ในแผ่นสติ๊กเกอร์
๙) เจ้าหน้าที่ Scan จัดเก็บข้อมูลเอกสาร มีหน้าที่ Scan เอกสารทุกแผ่นเพื่อเก็บ
ข้อมูล และสามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง

๒๐
๑๐) เจ้าหน้าที่ประทับหัวครุฑ มีหน้าที่เชื่อมหัวเอกสารคาแปลภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย เอกสารรับรองลายมือชื่อ ที่มีหลายแผ่นเข้าด้วยกัน และประทับครุฑที่หัวมุมกระดาษ
๑๑) เจ้าหน้าที่จ่ายคืนเอกสารด่วน+ปกติ+แก้ไข มีหน้าที่นาเอกสารมาจ่ายให้กับผู้
ร้องโดยตรวจสอบเอกสารให้ครบจานวนเลขนิติกรณ์ก่อนจ่ายคืน
๑๒) เจ้ าหน้าที่จัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ มีห น้าที่นาเอกสารปกติที่ส่ งทาง
ไปรษณีย์นามาเตรียมจัดส่งให้กับผู้ร้อง ใช้เวลาหลัง ๒ วันทาการ
รายละเอียดโปรดดูแผนภูมิ ระบบการรับรองเอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ ใน
ภาคผนวก จ
๓.๑.๓ คาแปลเอกสารที่มาให้การรับรองไม่ถูกต้องและเหมาะสม
คาแปลเอกสารที่มาให้การรับรองที่กองสัญชาติฯ มีหลากหลายชนิด โดยเอกสาร
ดังกล่าวจะได้รับการแปลมาจากแหล่งสานักแปลเอกสารต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑) ส านั ก แปลเอกสารร้ า นสวั ส ดิ ก ารกระทรวงการต่ า งประเทศ ซึ่ ง แปลโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการเก่า หรือข้าราชการที่เกษียณแล้วของกระทรวงฯ โดยส่วนนี้ จะไม่
ค่อยมีปัญหาเรื่องความถูกต้องของคาแปล
๒) คาแปลเอกสารของสานักแปลเอกสารเอกชนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะแปลได้อย่าง
ถูกต้อง และประหยัดเวลาในการตรวจเอกสารของข้าราชการ
๓) คาแปลเอกสารของสานักแปลเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐาน เอกสารที่แปลจากสานัก
แปลเอกชนเหล่านี้ ข้า ราชการต้องเสียเวลาในการตรวจแก้เอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมี
ปริมาณมากเช่นกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาสาคัญที่กองสัญชาติฯ พยายามที่จะแก้ไขมาโดยตลอด แต่ ไม่
เคยประสบความสาเร็จ เพราะในระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.
๒๕๓๙ มิได้ห้ าม / จ ากั ดคุณสมบั ติผู้ ที่จะแปลเอกสารไว้ ดังนั้นทุกคนมีสิ ทธิที่จะแปลเอกสารได้
ปัญหาคาแปลเอกสารของสานักแปลเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือที่เรียกกลุ่มนี้ว่า “หน้าม้า” ซึ่งเป็น
กลุ่มอิทธิพล ได้สร้างความเดือดร้อน และก่อความราราญให้แก่ผู้ร้อง/ประชาชน ที่มาติดต่อราชการที่
กองสัญชาติฯ อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มหน้าม้าดังกล่าวจะคอยดักเรียกลูกค้า ผู้ร้องอยู่เสมอ และสร้าง
ความราคาญให้แก่ผู้ร้องที่ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการ ผู้ร้องบางคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด
บางรายไม่รู้หรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารก็จะถูกกลุ่ มหน้าม้าดังกล่าวโกง
ราคาค่าแปลเอกสารแพงเกินราคาปกติ โดยอ้างว่า กลุ่ มตนสามารถแปลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
ภายในครึ่งชั่วโมง และผู้ร้องบางรายก็ยินยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
แต่กลับต้องมาเสียเวลาแก้ไขเอกสารคาแปลอีกครั้ง และในหลายกรณี กลุ่มนายหน้าก็ไม่รับผิดชอบ
แก้ไขให้ หลังจากได้รับเงินค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างคาแปลเอกสารที่ผิดพลาด ที่กองสัญชาติฯ ประสบอยู่บ่อย ๆ ซึ่งทาให้
ข้าราชการต้องเสียเวลาในการแก้ไขให้ถูกต้อง และเหมาะสม ตามตาราง ๒ ดังนี้๗

๗

คู่มือรวมรวมคาแปลเอกสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการรับรองนิติกรณ์เอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล ธันวาคม ๒๕๕๔ , หน้า ๒๑-๒๒

๒๑
ตารางที่ ๒ ตัวอย่างคาแปลที่ผิดพลาด
-

ภาษาไทย
ผูกคอตาย
โรคท่อน้าดี
เป็นตาของเด็ก
จาหน่ายชื่อออก
เดินทางไปต่างประเทศโดยให้ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้า
คนทาขนม
บาดแผลถูกกระทบอย่างรุนแรง -

- แพทย์แผนปัจจุบัน
- ห้ามขูด ลบ ขีด ฆ่า ข้อความ
ใด ๆ ในเอกสารเด็ดขาด
-

เด็กหญิง
เด็กชาย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
รักษาราชการ
ผลิต และจาหน่ายเสื้อผ้า

ภาษาอังกฤษ
bind neck death
good water pipe
an eyes of a boy
To sell a name
Travel abroad by to be
under look after me

-

Pastry Chef
Lesion and solid be
sarcastic forcefully
- present doctor
- strictly prohibition to
serape, erase, slash on
cross out the document

-

-

-

girl
boy
Helper Registrar
Served Instead
produce and sell
instance fashion clothes

- important leaf
- whole heart to marry
- Enough Agriculture
Project
ปลัดอาเภอ
- Bailiff
เจ้าพนักงานปกครอง
- Parent Officer
อยู่กินด้วยกัน
- live and eat together
หลักสูตรภาคค่า
- night course
โรคปอดบวม
- lung swell
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน - sudden heart dead

-

- ใบสาคัญ
- พร้อมใจกันแต่งงาน
- โครงการเกษตรพอเพียง

-

-

-

คาแปลที่เหมาะสม
hang him/her self
gall bladder disease
grandfather of a child
remove/delete name
Travel abroad and to be
under my supervision and
responsibility
Pastry Cook
wound had been hit by
hard object
medical physician
strictly prohibited to
scratch, erase, slash on
cross out any text in the
document
Miss
Master
Assistant Registrar
Acting
produce and sell
readymade fashion
clothes
certificate
consent to marry
Agricultural self
Sufficiency Project
Administration Officer
Governing Officer
cohabit
evening course
pneumonia
cardiac arrest

๒๒
๓) คาแปลเอกสารโดยเจ้าของเอกสารซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่คาแปล
เอกสารจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเจ้าของเอกสารมีความตั้งใจ และความรับผิดชอบที่จะแปลให้ดีที่สุด
เพราะเป็นเอกสารของตนเอง บางครั้งอาจจะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ บางในคาศัพท์ที่ใช้ ซึ่งอาจจะไม่
ตรงกับ คาศัพ ท์ที่ ข้า ราชการประสงค์ที่ จะใช้ แต่เ รื่อ งนี้ ก็ท าให้ ผู้ ร้องเสี ยเวลาในการแก้ ไขเช่ นกั น
ประเด็นดังกล่าวเห็นสมควรนามาพิจารณาแก้ไข อะลุ้มอล่วย ให้แก่ประชาชนต่อไป หากไม่ใช่เรื่องที่
ร้ายแรง หรือคาศัพท์แปลผิดความหมายอย่างสิ้นเชิง
๓.๑.๔ ปัญหาเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบรับรองเอกสารยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
จากการศึกษาของผู้วิจัยและจากการสัมภาษณ์ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีและการ
๘
สื่อสาร ซึ่งเป็น ผู้มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับระบบการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑) ระบบเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย
เนื่องจากระบบนี้ถูกใช้งานมามากว่า ๑๕ ปีแล้ว ถึงแม้จะเคยได้รับการพัฒนามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ
ประมาณ ๕ ปีที่ผ่ านมา แต่ปัจ จุ บันยังไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งปัญหาในข้อ ๓.๑.๔ นี้ มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาในข้อ ๓.๑.๒ เพราะ Software ของ
ระบบรับรองเอกสารได้รับการออกแบบการทางานให้มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ในอดีตที่ไม่มีปริมาณเอกสารจานวนมากนัก ทาให้การ
บริการประชาชนไม่ติดขัด
๒) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) และ
ระบบเครื อ ข่ า ย (Network) ของระบบรั บ รองเอกสารยัง ไม่ ไ ด้ พัฒ นาให้ ทัน ตามเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น
ด้วย ขณะเดียวกัน โปรแกรมระบบงานรับรองเอกสาร (Software) ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้ได้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ แต่กองสัญชาติฯ จาเป็นยังคงต้องใช้ระบบงานนี้อยู่
ต่อไป
๓) ระบบงานรับรองเอกสารไม่ได้รับการการบารุงรักษา (Maintenance) อย่าง
ต่อเนื่ อง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ จึงทาให้ ระบบการใช้งานขัดข้อง ไม่มีเสถียรภาพ และ
กระทบต่อการบริการประชาชน ซึ่งต้องหยุดชะงักในบางช่ วง ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเห็นชัดในช่วงนั้นคือ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบงานรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
(Client) ติดไวรัส (Virus) จานวนมาก ซึ่งกองสัญชาติฯ ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยจ้างบริษัทที่
เขียนระบบงานรับ รองเอกสารมาจากัดไวรัส และตรวจสอบและดูแลระบบงานรับรองเอกสารให้
สามารถทางานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายพอสมควร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการ
ประชาชนที่มาขอรับรองเอกสาร
๔) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบรับรองเอกสาร ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ จากการศึกษาพบว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ ไม่
มีความรู้ลึกซึ้งในการดูแลระบบแม่ข่าย โดยแต่ก่อนปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเพราะกองสัญชาติฯ ได้จัดจ้าง
๘

นายบุญเทียม ชะโรจน์บวร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ, สัมภาษณ์, วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖.

๒๓
บริษัทที่พัฒนาระบบงานนี้เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลระบบงานทั้งหมด รวมทั้งการบารุงรักษาฯ ด้วย
จึงทาให้ระบบงานดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขัดข้อง
๓.๑.๕ ปัญหาอื่น ๆ
๑) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองเอกสารแก่ผู้ร้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็น
ปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า ก่อนที่จะมารับรองเอกสาร ผู้ร้องบางส่วนได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับรองเอกสารจาก website ของกระทรวงการต่างประเทศของกรมการกงสุลหรือของกอง
สัญชาติฯ โดยผู้ร้องที่มาติดต่อที่กองสัญชาติฯ บางส่วนพานักในต่างจังหวัด และบางส่วนพานักอยู่ใน
กรุงเทพฯ ต้องประสบปัญหาเอกสารที่เตรียมมาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ต้องเสียเวลา
ในการแก้ไขเอกสารให้ ถูกต้อง บางคนมีความรู้ภ าษาอังกฤษก็แปลมาเอง แต่เมื่อต้องมีการแก้ไข
เอกสาร ก็ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (Printer) ทาให้ต้องเสียทรัพย์จ้างบริษัทแปล
เอกชนให้ดาเนินการแทน ซึ่งผู้ร้องต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น ผู้ร้องหลายคนเร่งรีบ
จะทาการรั บ รองเอกสารที่กองสั ญชาติ ฯ ให้ เ สร็จภายในช่ว งเช้าเพื่ อในช่ว งบ่ายจะได้นาเอกสาร
ดังกล่าวไปให้การรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจาประเทศไทย ก่อนนาไปใช้ใน
ต่างประเทศต่อไป
ปั ญหาดังกล่ า ว กองสั ญชาติฯ พยายามที่จะแก้ไข และปรับปรุงข้อมูล การ
รับรองเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบันที่สุด แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่นักเนื่องจาก
บุ คลากรมีจ านวนจ ากัด ในระยะที่ผ่ านมา กองสั ญชาติ ฯ ได้มอบหมายให้ ข้ าราชการแต่ล ะคนที่
รับผิดชอบงานแต่ละงาน เข้าไปสารวจและตรวจสอบข้อมูลใน Website ว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะต้อง
แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒) ปัญหาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารคาแปลไม่เป็นแนวทางเดียวกัน
ซึ่งทาให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือต้องเสียเงินให้บริษัทเอกชนแก้ไขเอกสาร
แทน เพราะไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (Printer)
๓) ปัญหาเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ ให้ข้อมูลหรือคาแนะนาไม่สอดคล้องกัน ทาให้
ประชาชนผู้ร้องเกิดความสับสนและเสียเวลาในการยื่นเรื่องขอรับรองเอกสาร
๔) ปัญหาเจ้าหน้าที่แสดงกริยาและวาจาไม่สุภ าพต่อประชาชนที่มาขอรับการ
บริการที่กองสัญชาติฯ
๕) ปัญหาพื้นที่คับแคบ และที่จอดรถ และห้องน้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล ต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สงกรานต์ และช่วงปิดเทอม วันครู วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
๖) ปัญหาระบบจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อในระบบรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ
ในปัจจุบันไม่สะดวกในการเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลและไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีจานวนสูงขึ้น
๗) ปัญหากลุ่มประเทศประชาคมยุโรป (European Union – EU) เสนอให้
กระทรวงฯ พิจารณาการรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature of….) ของผู้มีอานาจลง
นามเอกสารทางการไทย (เอกสารทางปกครอง) แทนการรับรองเอกสารที่ประทับ “Seen at …..” ซึ่ง
กลุ่มประเทศ EU เห็นว่า ยังเป็นการรับรองที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้น

๒๔
๓.๒ รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานด้านรับรอง
เอกสาร๙
ผู้วิจัยเสนอรายงานข้างต้น เป็นการสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในหมวด ๓ เรื่องการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยประเมิน
ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ ของผู้ รั บ บริ ก ารและสอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ (๗) เรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ และมาตรา ๘ (๔) เรื่องเมื่ออยู่ในระหว่างการดาเนินการตาม
ภารกิจ ใดต้องรั บฟังความคิดเห็ น และสารวจความเห็ นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมเพื่อ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมอยู่ เสมอ ทั้งนี้รายงานดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้สานักงานสถิติแห่ งชาติเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกรมการกงสุล ได้แก่ งานบริการจัดทาหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกองหนังสือเดินทางและงานบริการรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ โดยทาการ
สารวจระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยผู้วิจัยจะเสนอรายงานเฉพาะในส่วนของกอง
สัญชาติฯ เท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการการรับรองเอกสาร ทั้งนี้ สานัก ก.พ.ร. ได้กาหนดให้ผู้รับบริการ คือประชาชนทั่วไปที่มาใช้
บริการรับรองหนังสือเดินทาง ณ กรมการกงสุล เป็นหน่วยตัวอย่าง และดาเนินการเลือกผู้รับบริการ
ให้กระจายไปตามวันให้บริการ เพศ อายุ จานวนทั้งสิ้น ๒๐๐ ราย (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) โดย
เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการรับรองเอกสาร ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ งานบริการรับรองเอกสาร
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จากการสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของงานบริการรับรองเอกสารใน ๔ ประเด็นหลัก พบว่า ผู้รับบริการตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในประเด็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด (๔.๑๕๙๒ คะแนน) รองลงมา
ได้แก่ คุณภาพของการให้บริการ (๔.๑๑๓๓ คะแนน) สิ่งอานวยความสะดวก (๔.๐๑๔๒ คะแนน)
และกระบวนการ/ขั้น ตอนการให้ บริ การ (๓.๙๑๖๐ คะแนน) ตามล าดั บรายละเอี ยดปรากฏใน
ภาคผนวก ช
๓.๒.๑.๑ ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
จากการสารวจเพื่อประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของงาน
บริการรับรองเอกสารใน ๕ ประเด็นหลัก พบว่าผู้รับบริการตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในประเด็นการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมากที่สุด (๔.๐๕๑๔ คะแนน) รองลงมา ได้แก่ การเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน (๓.๙๙๖๗ คะแนน) การมีประสิทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๓.๙๙๖๗) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (๓.๙๕๓๑
๙

รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงการต่างประเทศ จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.), และสานักงานสถิติ
แห่งชาติ หน้า ๑ – ๒๑.

๒๕
คะแนน) และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓.๙๐๐๒ คะแนน) ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางในภาคผนวก ซ
๓.๒.๑.๒ สิ่งที่ผู้รับบริการพึงพอใจ
จากผู้รับบริการตัว อย่างจานวน ๖๘ ราย ที่แสดงความคิดเห็ นต่องาน
บริการรับรองเอกสารมีความพึงพอใจ ๓ อันดับแรกในเรื่องความเต็มใจ/พร้อมให้บริการ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายและมีวาจาสุภาพ ดังรายละเอียดตาม
ตาราง ในภาคผนวก ญ
๓.๒.๑.๓ สิ่งที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ
จากผู้รับบริการตัว อย่างจานวน ๖๐ ราย ที่แสดงความคิดเห็ นต่องาน
บริการรับรองเอกสารได้ระบุสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ๓ อันดับแรก ในเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ให้บริการแบบไม่เต็มใจ และขาดทักษะองค์ความรู้ในการให้บริการ ดังรายละเอียดตาม
ตารางในภาคผนวก ฎ
๓.๒.๑.๔ ข้อเสนอแนะการให้บริการ
จากผู้รับบริการตัว อย่างจานวน ๘๒ ราย ที่แสดงความคิดเห็ นต่องาน
บริการรับรองเอกสารมีข้อเสนอแนะ ๓ อันดับแรก ในเรื่องการปรับปรุงการบริการให้รวดเร็ว เพิ่มจัด/
ช่องให้ บ ริ ก าร และจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกให้ มี ความเหมาะสม ดั งรายละเอียดตามตารางใน
ภาคผนวก ฏ
๓.๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงานบริการ
จากการสารวจครั้งนี้ผู้รับบริการตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงงานบริการ คือ งานบริการการรับรองเอกสาร มีข้อเสนอแนะ ๓ อันดับแรก คือการ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีความรวดเร็วขึ้น การเพิ่มจุด/ช่องให้บริการเพื่อลดระยะเวลาในการรอรับ
บริการ และควรจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เช่น น้าดื่ม พื้นที่การจอดรถ ห้องสุขา
ที่สะอาด อาหารราคาประหยัด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากพิจารณาในภาพรวมของแบบสอบถามแล้ว จะ
พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๕๐ ได้ให้คะแนนแสดงความพึงพอใจในการให้บริการ
เฉลี่ยทุกประเด็น อยู่ระดับที่ ๒ (ระดับพอใจ) จากทั้งหมด ๕ ระดับ ได้แก่ พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย
เกือบไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก ดังนั้น การให้บริการด้านการรับ รองเอกสารยังไม่สมบูรณ์ที่สุด
เพราะผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังไม่แสดงความพึงพอใจอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์(ระดับพอใจมาก)
ผู้วิจัยได้ศึกษาสารวจความพึงพอใจของการให้บริการงานด้านการรับรองเอกสาร
ของกองสัญชาติฯ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – เดือนเมษายน ๒๕๕๖โดยใช้แบบจัด ทาแบบ
สารวจความพึงพอใจให้บริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศตามตารางแบบฟอร์มใน
ภาคผนวก ฐ ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด
๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่วนราชการจะต้องประเมินควา ม
คาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๒๖
ผลของการศึกษา๑๐ ที่ให้ผู้รับบริการการรับรองเอกสารที่กองสัญชาติฯ แสดงความ
พึงพอใจใน ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวมทั้ งให้ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอเพิ่มเติมด้วย โดยมีประเด็นที่ผู้รับบริการส่วนใหญ่
แสดงความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด ในข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ ข้อที่ ๗ ประเด็น “ระยะเวลาในการได้รับ
การบริการที่เหมาะสม” โดยเห็นว่า การบริการใช้เวลานานเกินไป ส่วนประเด็นอื่น ๆ รองลงมา ที่ควร
มีก ารปรั บ ปรุ ง เช่ น ข้อ ๕ เรื่ องการให้ บริ การเป็ นระบบ และมีขั้ นตอนที่ เหมาะสม ข้ อ ๑ เรื่ อ ง
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมิตร ข้อ ๒ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือตอบ
คาถามได้เป็นอย่างดี และ ข้อ ๑๐ เรื่องสถานที่จอดรถเพียงพอ ข้อ ๔ ป้ายบอกทางที่ชัดเจน (เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์) ข้อ ๘ เรื่องมีที่นั่งพักสาหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ ข้อ ๙ เรื่องมีห้องน้าที่สะอาด
และเพียงพอ
สาหรับประเด็นที่ผู้รับบริการส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อ
๖ เรื่อง มีการให้บริการเป็นลาดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม (มีบัตรคิว)
อนึ่งผู้วิจัยศึกษาพบว่า เรื่องที่นั่งพักสาหรับผู้ใช้บริการ (ข้อ ๘) เรื่องสถานที่จอดรถ
(ข้อ ๑๐) ในช่วงเวลาปกติ กรมการกงสุลสามารถจัดที่นั่งและที่จอดรถให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการที่สานักเลขานุการกรม และกองต่าง ๆ (กองหนังสือเดินทาง / กองสัญชาติและนิติกรณ์ /กอง
ตรวจลงตราและเอกสารเดิ น ทางคนต่ า งด้ า ว / กองคุ้ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน์ ค นไทยใน
ต่างประเทศ) ได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน สงกรานต์ ช่วงนักเรียนนักศึกษาปิด
เทอม วันเปิดทาการหลังวันหยุดราชการหลาย ๆ วัน วันครูและวันแรงงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกรมการกงสุลจานวนมาก ซึ่งทาให้จานวนที่นั่งและ
ที่จอดรถไม่เพียงพอ
๓.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานรับรองเอกสารข้างต้นแล้ วพบว่า
มีปัจจัยหลายประการที่เป็นอุปสรรคที่ทาให้กองสัญชาติฯ ไม่สามารถให้บริการการรับรองเอกสารแก่
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ หรือเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงขอเสนอเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยนาหลักทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบทที่ ๒ มาวิเคราะห์โดยแบ่งการ
แก้ไขปัญหาออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนาองค์กร เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายระยะสั้น
ระยะยาว หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และแผนงานโครงการของส่ วนราชการ
ดังนี้
๓.๓.๑ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
๓.๓.๑.๑ ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจานวนมาก
การเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
๑๐

ดูรายละเอียดแบบสารวจความพึงพอใจในการบริการ (บางส่วน) ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ใน
ภาคผนวก ฐ

๒๗
๑) ข้ า ราชการสายการทู ต โดยที่ ใ นแต่ ล ะวั น จะมี ผู้ ม าขอยื่ น ค าร้ อ ง
เอกสารวันละประมาณ ๔๐๐ คน หรือมากกว่า จานวนดังกล่าวในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ของทุก ๆ ปี และมีเอกสารให้ การรับรองประมาณวันละ ๑,๒๐๐ ฉบับขึ้นไป ซึ่งในช่ว งผู้วิจัยเป็น
ผู้อานวยการกองสัญชาติฯ มีข้าราชการสายการทูต ซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญของกองสัญชาติฯ เพียง ๓
คน (ในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มีข้าราชการสายการทูต ๗ คน) โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเอกสาร
ภาษาอังกฤษพร้อมด้วยคาแปลอย่างต่อเนื่องมาตลอด และยังต้องปฏิบัติงานประจาอื่น ๆ ตามที่กล่าว
มาข้างต้นด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้เพิ่มข้าราชการสายการทูต เท่าที่จาเป็นที่จะช่วยขับเคลื่อน
งานกองสัญชาติฯ ให้ไหลลื่นในไม่ติดขัดอีก ๕ คน โดยแบ่งเป็นระดับหัวหน้าฝ่าย ๒ คน (ปัจจุบันยังไม่
มีหัวหน้าฝ่ายสัญชาติและความร่วมมือทางกระบวนยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนราษฎรและ
ครอบครัว) และระดับชานาญการหรือปฏิบัติการอีก ๓ คน
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยศึกษาแล้วพบว่า ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการ
เป็นปัญหาสาคัญของกรมการกงสุล๑๑ เพราะกองต่าง ๆ ประสบปัญหาเช่นกัน
๒) ข้ า ราชการสายงานวิ ช าการ home-based
ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร
สภาพการณ์ปัจจุบันมีความจาเป็นที่กองสัญชาติฯ ควรสรรหาข้าราชการสายวิชาการตาแหน่งนิติกร
ประมาณ ๒ อัตราในระดับปฏิบัติ ซึ่งเป็น home-based มาทาหน้าที่แบ่งเบาภารกิจของข้าราชการ
โดยเฉพาะข้าราชการสายการทูต เกี่ยวกับงานตรวจคาแปลภาษาอังกฤษในงานด้านกฎหมายและการ
แจ้งความในการดาเนินคดี เพราะ กองสัญชาติฯ ประสบปัญหาการยื่นเอกสารปลอม และการปลอม
แปลเอกสาร และมี แ นวโน้ ม จะเพิ่ ม ขึ้ น อั น ถื อ เป็ น ความผิ ด ทางอาญาที่ จ ะต้ อ งมี ก ารแจ้ ง ความ
ดาเนินคดี และโดยที่การดาเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องในเชิงกฎหมายของเอกสาร และข้อเท็จจริง ซึ่งที่ผ่านมาการให้ปากคาที่สถานีตารวจจะ
ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวัน ส่งผลให้ข้าราชการกองสัญชาติฯ ซึ่งมีภารกิจงานมากอยู่แล้วในแต่ ละวัน
จะต้องเสีย เวลาไปให้ ปากคาที่ส ถานีตารวจ ทาให้ กระทบต่องานรับรองเอกสารและงานประจาที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ข้าราชการตาแหน่งนิติกร จะสามารถช่ว ยข้าราชการสายการทูต
ไม่ ใ ห้ ต้ อ งเสี ย เวลาไปแจ้ ง ความด าเนิ น คดี ด้ ว ยตนเองตามข้ า งต้น แล้ ว ในระยะยาวผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า
ข้า ราชการต าแหน่ ง นิ ติก รจะช่ว ยงานประจ าของราชการอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพยิ่ ง เนื่อ งจากเป็ น
ตาแหน่ง home-based ไม่ได้ออกประจาการต่างประเทศ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่กองสัญชาติฯได้
อย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้ความชานาญงานอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีด้วยเพราะ
เป็นตาแหน่งที่เรียนและศึกษาด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะ
งานของกองสัญชาติฯ ดังนั้น จึงทาให้ข้าราชการสายการทูตมีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถเอาใจใส่ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานการตรวจคาแปลเอกสารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเพิ่มข้าราชการตาแหน่งนิติกรยัง
จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทางานที่ไม่ต่อเนื่องของข้าราชการกระทรวงฯ ซึ่งเกิดจากการโยกย้าย
๑๑

กรมการกงสุล ประกอบด้วย สานักเลขานุการกรม กองหนังสือเดินทาง กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคน
ต่างด้าว กองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ศูนย์เลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร

๒๘
สับเปลี่ยนตาแหน่งอยู่เป็นประจาได้ด้วย โดยเฉพาะความไม่ต่อเนื่องในการทางานที่ต้องการความรู้
ความชานาญด้านกฎหมายอย่างเช่นงานกองสัญชาติฯ
๓) ลู ก จ้ า งเหมาบริ การส าหรั บ ตรวจค าแปลเอกสาร ตามที่ ก ล่ า วมา
ข้างต้น ปัจจุบันกระทรวงฯ ยังไม่สามารถจัดสรรข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ที่กองสัญชาติฯ ในจานวน
ที่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจานวนมากได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน โดยการ
จัดจ้างลูกจ้างเหมาะบริการจานวน ๓ คนมาทาหน้าที่ในการกลั่นกรองและตรวจคาแปลภาษาอังกฤษ
ก่อนเสนอให้ข้าราชการลงนามในเอกสาร เพื่อแบ่งเบาภาระของข้าราชการที่มีจานวนจากัด ซึ่งจะช่วย
ให้งานรับรอบเอกสารดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยในขณะที่เป็น
ผู้อานวยการกองสัญชาติฯ อยู่ได้เคยมีบันทึกขออนุมัติก ระทรงฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๕๖ และต่อมากระทรวงฯ ได้อนุมัติแล้ว แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง ตามระเบียบ
ของสานักจัดหาทรัพย์สินฯ อยู่
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการไม่สามารถ
ดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากเงินเดือนต่า และไม่มีสวัสดิการใด ๆ
การเสนอจัดจ้างลูกจ้างบริการดังกล่าวเป็นการบริหารงานในลักษณะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
เพราะกระทรวงฯ ไม่มีอัตราตาแหน่งชั่วคราวให้แก่กองสัญชาติฯ เนื่องจากได้จัดสรรไว้ให้กรมกองอื่น
ๆ แล้ว อีกทัง้ การเปิดขอเพิ่มอัตราดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากสานักงาน ก.พ. ก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการและรอการอนุมัติ ดังนั้น จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่กองสัญชาติฯ กาลังประสบอยู่ได้
อย่างทันที
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญด้ า น
ภาษาอังกฤษให้มาปฏิบัติงานที่กองสัญชาติฯ ยังคงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการต่อไป แต่ควรจะเป็นการ
เปิดรับข้าราชการสายวิชาการที่จบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างดี มาทางานในลักษณะเป็น home-based อย่างเช่นข้าราชการสายวิชาการตาแหน่งนิติกร เพื่อ
สร้างความต่อเนื่องในงานประจาที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถแบ่งเบางานประจาของข้าราชกระทรวงฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดจ้างบุคลากรดังกล่าว จะได้คนมีความรู้ ความสามารถดี
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นตาแหน่งข้าราชการ ซึ่งมีความมั่นคง มีเงินเดือนประจาสูงกว่าลูกจ้าง
เหมาบริการ และมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้ด้วย
๔) ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบรับรองเอกสาร ขณะนี้
กองสัญชาติฯ มีลูกจ้างที่ทางานด้านการรับรองเอกสารเพียง ๑๙ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องจัดจ้างลูกจ้างเพิ่มเติมอีกรวม ๑๐ คน เพื่อให้การบริการประชาชน
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ที่มีประชาชนมาขอรับ
บริการจานวนมาก ซึ่งกองสัญชาติฯ ได้มีบันทึกเรียนเสนอกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้รับการอนุมัติในเวลาต่อมา ขณะนี้ได้บรรจุลูกจ้างเหล่านี้เพิ่มเติม ๕ คน แต่ก็
ยังไม่เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ลูกจ้างดังกล่าวหากได้รับการบรรจุครบ ๑๐ คน ก็จะ
มาปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
(๑) เจ้าหน้าที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ๑ คน
(๑) เจ้าหน้าที่ประจาช่องตรวจสอบเอกสาร ๔ คน

๒๙
(๓) เจ้าหน้าที่ออกสติ๊กเกอร์ ๑ คน
(๔) เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดข้อมูลผู้ร้อง ๑ คน
(๕) เจ้าหน้าที่ประทับครุฑ ๒ คน
(๖) เจ้าหน้าที่งานไปรษณีย์ ๑ คน
ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาช่วงที่ผู้ร้องมายื่นขอรับ
รองเอกสารจานวน มากๆ คือ การเปิดช่องรับเอกสารเพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ ๔ ช่อง หรือแล้วแต่
ความเหมาะสม ก็อาจจะช่วยลดปัญหาช่องบริการไม่เพียงพอ ในลักษณะที่เป็นคอขวดได้ ซึ่งจะทาให้
ระบบงานรับรองเอกสารมีความคล่องตัว และไหลลื่นได้ดีขึ้น
การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเนื่องจากสามารถดาเนินการได้ทันที ซึ่งกระบวนการจัดจ้างง่ายกว่าการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว แต่
เรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า กองสัญชาติฯ ควรจะต้องวางแผนขออนุมัติกระทรวงฯ จัดสรรลูกจ้างชั่วคราว
มากกว่าการจัดจ้างเหมาบริการ เนื่องจากการจ้างประเภทแรกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ
และเงินล่วงเวลา ในขณะที่ประเภทหลังจะได้รับเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามการดาเนินการ
ดังกล่าวอาจมีข้อจากัดตามที่กล่าวข้างต้นแล้วคือ อัตราลูกจ้างชั่วคราวได้จัดสรรให้กรมกองต่าง ๆ ไว้
แล้ ว การขออัต ราใหม่จ ากส านั ก งาน ก.พ. ก็ต้ อ งใช้เ วลาด าเนิ นการแต่ ผู้ วิ จัย เห็ น ว่ า ควรจะต้ อ ง
ดาเนินการเรื่องนี้ต่อไป แม้จะใช้เวลาบ้าง
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดยการเพิ่ ม บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง
ข้าราชการสายการทูต ข้าราชการสายวิชาการ (นิติกร) และลูกจ้างเหมาบริการสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่ อ งการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารจั ดการภาครัฐ ในกลุ่ มปฏิบัติ การหมวด ๕ และหมวด ๖ ซึ่ ง
บุคลากรและกระบวนการมีบทบาททาให้การดาเนินงานสาเร็จ และแนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ที่ให้ความสาคัญในส่วนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๑.๒ การสนับสนุนบริษัทแปลเอกสารของเอกชนที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันกอง
สัญชาติฯ ให้การรับรองเอกสารเฉลี่ยประมาณวันละ ๑,๒๐๐ ฉบับ แต่ข้าราชการต้องประสบปัญหา
ต้องแก้ไขเอกสารที่แปลไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะแปลมาจากบริษัทเอกสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือที่เรียก
กว่า กลุ่มบริษัทหน้าม้า ที่กล่าวแล้วในข้างต้น ทาให้ข้าราชการต้องเสียเวลาในการตรวจแก้เอกสาร
ดังกล่าว และประชาชนเจ้าของเอกสารก็เสียเวลาในการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังถูกหลอกลวงให้ใช้บริการการแปลเอกสารที่ราคาสูงเกินจริงและไม่ได้มาตรฐาน โดยบริษัท
แปลเอกชนเหล่านี้ขาดความรับผิดชอบ
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารที่ ก องสั ญ ชาติ ฯ จึ ง น่ า จะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการของกระทรวงฯ ขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อคัดเลือกบริษัทแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานให้ มา
ดาเนินการธุรกิจในพื้นที่ของกรมการกงสุลเพื่อบริการประชาชนและอาจขยายสาขาไปยังสานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา และปิ่นเกล้า และในจังหวัดที่มีสานักงานหนังสือเดินทางประจาอยู่ใน
อนาคต ซึ่งคาดว่า จะมีบริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจเพราะประชาชนมีความต้องการใช้บริการการแปล
เอกสารจานวนมากในแต่ละวัน

๓๐
สาหรับในส่วนการให้บริการแก่ประชาชนที่กรมการกงสุล ผู้บริหารกรมฯ
อาจจะสั่งการให้สานักงานสวัสดิการกระทรวงฯ จัดหาพนักงานแปลเอกสารจานวน ๒๕ – ๓๕ อัตรา
ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ถึงดีมาก และผ่านการอบรมหรือได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านการแปลภาษา
อังกฤษจากคณะกรรมการกระทรวงฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศูนย์การแปลของคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทาหน้าที่แปลเอกสารให้บริการประชาชนในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ข้าราชการต้องเสียเวลาตรวจแก้เอกสารที่แปลไม่ถูกต้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนทางเลือกอีกประการหนึ่ง คือ กรณีกรมการกงสุลไม่ประสงค์จะให้
บริ ษัทแปลเอกสารเอกชนเข้ามาดาเนินการธุรกิจในพื้นที่กรมการกงสุ ล ก็อาจพิจารณาให้ ส านัก
สวัสดิการกระทรวงฯรับผิดชอบเรื่องการให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชนโดยตรงเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่กระทรวงฯ โดยเพิ่มจานวนพนักงานแปลเอกสารมากขึ้นกว่าเดิม (จากจานวน ๒๕ – ๓๕ อัตรา)
ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึง ปริม าณผู้ ร้องที่จ ะมาใช้บ ริการแปลเอกสาร ทั้ งนี้ ในช่ ว งเดือ น
กันยายน ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สานักสวัสดิการกระทรวงฯ มีความสามารถในการให้บริการ
แปลเอกสารแก่ประชาชนเฉลี่ยวันละประมาณ ๔๒ ฉบับ๑๒ จากคาร้องที่กองสัญชาติฯ รับไว้วันละ
ประมาณ ๑,๒๐๐ ฉบับ ดังนั้น จึงดูเหมือนจะมีโอกาสและลู่ทางอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องนโยบายที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกระทรวงฯ จึงจะสามารถดาเนินการได้
นอกจากนี้ กรมการกงสุ ล ควรจั ด สรรพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม พร้ อ มด้ ว ย
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่เหลือจากโครงการ E-Passport ระยะที่ ๑
มาบริการประชาชนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งแปลเอกสารมาเอง สาหรับกรณีที่มีการแก้ไขคาแปล
เอกสารต่าง ๆ ก็จะเป็นการอานวยความสะดวกและให้การบริการประชาชนตามนโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชนด้วย
๓.๓.๑.๓ การขยายบริก ารรั บรองเอกสารไปยังภู มิภ าคต่า ง ๆ และสาขาใน
กรุงเทพฯ
กระทรวงฯ ได้อนุมัติให้กรมการกงสุล โดยกองสัญชาติฯ เปิดสานักงาน
สัญชาติและนิติกรณ์เพื่อให้บริการการรับรองเอกสารแก่ประชาชน ๓ แห่ง ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่
สงขลา ขอนแก่น โดย ๒ จังหวัดแรกได้เปิดให้บริการประชาชนแล้วเมื่อเดือนมีนาคม และตุลาคม
๒๕๕๔ ตามลาดับ ส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากอาคารถูกเพลิงไหม้
ต่อมากระทรวงฯ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้กรมการ
กงสุลดาเนินการโครงการขยายบริการรับรองเอกสารไปยังภูมิภาค ตามโครงการระยะที่ ๒ ที่จังหวัด
อุบลราชธานี (ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ภูเก็ต พิษณุโลก และจันทบุรี
แต่กองสัญชาติฯ ยังไม่สามารถเปิดบริการรับรองเอกสารที่ ๓ จังหวัด ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีอุปสรรค
และข้อจากัดเรื่องงบประมาณ และพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานฯ
๑๒

ข้อมูลสถิติของสานักสวัสดิการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการการรับรองเอกสาร
แก่ประชาชนเดือนละประมาณ ๙๙๒ ฉบับ หรือเฉลีย่ วันละประมาณ ๔๒ ชิ้น โดยคานวณเฉพาะวันทาการ
ราชการจานวน ๒๒ วัน ใน ๑ เดือน

๓๑
ผู้วิจัยเห็นว่า การขยายบริการรับรองเอกสารไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและตามสาขาต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จะเป็นการช่วยอานวยความสะดวกในการให้บริการ
และสนองความต้องการประชาชน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีสถานกงสุลต่างประเทศประจาอยู่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
และสงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียง ก็สามารถนาเอกสารดังกล่าวไปให้สถานกงสุลดังกล่าวรับรอง และ
นาไปใช้ในต่างประเทศโดยไม่จาเป็นต้องเดินทางเข้ามาดาเนินการที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ การเปิด
สาขาเพื่อให้บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาความแออัด ที่ประชาชนมาติดต่อราชการที่
กรมการกงสุลได้ด้วย เพราะกรมการกงสุลมีพื้นที่คับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
การขยายบริการรับรองเอกสารไปยังต่างจังหวัดที่มีประชากรอยู่หนาแน่น
เศรษฐกิจดี ควรจะเร่งรีบดาเนินการ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี และอาเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
มีประชาชนมาขอรับบริการที่กองสัญชาติฯ จานวนมาก หากเปิดสานักงานดังกล่าว และสานักงาน
สาขาที่สานักงานหนังสื อเดินทาง ปิ่นเกล้า (ด้านตะวันตก) และบางนา (ด้านตะวันออก) และอีกแห่ง
หนึ่งด้านเหนือของกรุงเทพฯ เช่น บริเวณรังสิต แล้วคาดว่า จะสามารถอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนและลดความแออัดของประชาชนที่มาติดต่อราชการที่กรมการกงสุลตามที่กล่าวถึงข้างต้นได้
ทั้งนี้ หากสานักงานหนังสือเดินทางแห่งใดในเขตกรุงเทพฯ มีพื้นที่คับแคบ เช่น ที่บางนา ก็ควรจัดเช่า
สานักงานใหม่ที่มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
๓.๓.๑.๔ การจั ด ท าคู่ มื อรวบรวมคาแปลเอกสารที่ ถู กต้ อ งและเหมาะสมให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการลงนามเอกสาร
ในส่วนนี้กองสัญชาติฯ ได้ดาเนินการแล้วเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ใน
สมัยนายจักร บุญหลง เป็นอธิบดีกรมการกงสุลและนายไกรรวี ศิริกุล เป็นผู้อานวยการกองสัญชาติฯ
ซึ่งนับเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สาหรับข้าราชการอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้การตรวจคาแปลเอกสารมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และอยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข
เอกสาร และผู้วิจัยเห็นว่าควรจะเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของกระทรวงฯ
และของกรมการกงสุล เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน รวมทั้งบริษัทแปลเอกชนต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการแปลเอกสารได้ รวมทั้งส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง เพื่อ
ใช้ปฏิบัติราชการ ตลอดจนเผยแพร่ให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศให้รับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย
เพื่อกรณีประสงค์จะแปลเอกสารด้วยตนเอง ทั้งนี้คู่มือรวบรวมคาแปลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัยอยู่เสมอ เช่นคาแปลของศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ
๓.๓.๑.๕ การอบรมสร้างจิตสานึกในการให้บริการประชาชนแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้าง
จากผลการรายงานแบบส ารวจความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนตามที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้รับบริการได้ให้ทั้งคาชมเชย และติเตียนและร้องเรียนใน
ประเด็นเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมิตรหรือไม่

๓๒
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรของกองสัญชาติฯ ควรจะต้องดาเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจมากที่สุดให้แก่
ประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
๑) การฝึกอบรม สัมมนาแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกองสัญชาติเป็น
ระยะ ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกในการให้บริการที่ดี (Service mind) แก่ผู้รับบริการ การสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี มารยาท และทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ โดยอาจจะจัดฝึกอบรมในต่างจังหวัด เพื่อให้
ข้าราชการและลูกจ้างมีโอกาสพักผ่อน และผ่อนคลายความเครียดหลังจากการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง
๒) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความจาเป็นและสาคัญเช่นกัน
เพื่อประเมินผลการทางานว่าได้รับความสาเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้หรือไม่ มีการ
ร้องเรียนมากขึ้น หรือน้อยลง เพื่อนามาปรับปรุงการบริการประชาชนต่อไป
๓) การสร้างขวัญกาลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากรโดยให้รางวัลแก่ผู้
ที่ได้รับคาชมเชยด้านการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นกาลังใจ หรือออกประกาศบัตรชมเชยให้
บุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติประวัติหรือนาไปเป็นเอกสารในการสมัครงานที่อื่น ส่วนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนจะต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบความผิดก็ดาเนินมาตรการลงโทษตามความ
เหมาะสม
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ในข้อ ๓.๓.๑.๒ – ๓.๓.๑.๕ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการจัดการภาครัฐหมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด ๖ การจั ด การกระบวนการให้ บ ริ ก ารและกระบวนการอื่ น ที่ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ค่ า แก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสอดคล้องแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธี การบริ ห ารบ้ า นเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง เน้ นการบริ ห ารราชการเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชน
๓.๓.๑.๖ ปัญหาเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบรับรองเอกสารกองสัญชาติฯ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้เกิดขัดข้องบ่อย ๆ ครั้ง ซึ่งส่งผลให้การบริการประชาชนต้องหยุดชักลงด้วย ผู้วิจัยได้มี
บันทึกเรียนเสนอกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติให้ บริษัทผู้ ออกแบบโปรแกรมระบบรับรองเอกสารมา
ดาเนินการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) จานวนมาก รวมทั้งขอให้บริษัทเข้ามาดูแล
บารุงรักษาระบบงานรับรองเอกสาร รวมทั้งจัดทาดัชนีสืบค้นข้อมูลในระบบง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
ผู้วิจัยได้ทาการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ประสิทธิภาพสูง
(Heavy Duty) จานวน ๔ เครื่อง เพื่อจัดเก็บเอกสารซึ่งมีไม่น้อยกว่าวันละ ๑๕,๐๐๐ แผ่น เพื่อ
ทดแทนเครื่องสแกนเนอร์รุ่นเก่า ที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว และแต่ละเครื่องไม่สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บเอกสารแบบต่อเนื่องได้เพราะกระดาษติดขัดเมื่อใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน และกรณีเ ครื่ องสแกนเนอร์รุ่นเก่ามีปั ญหา กองสั ญชาติฯ ก็ ไม่มี เครื่อ งส ารองให้
สับเปลี่ยนเพื่อส่งซ่อม ซึ่งในการรับรองเอกสารแบบด่วนที่ต้องส่งเอกสารต้นเรื่อ งคืนแก่ผู้รับบริการ
ภายในวันเดียว จะทาให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓๓
นอกจากนี้ เครื่องสแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงดังกล่าว ยังสามารถใช้
ในการจัดเก็บสาเนาเอกสารนิติกรณ์ และใช้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการสอบถามจากหน่วยงานต่าง
ๆ อาทิ ศาล ตารวจ หรือสถานทูต ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความแม่นยา
ถูกต้อง ทาให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓.๓.๑.๗ ปัญหาระบบจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อ (ผู้มีอานาจในการลงนาม) ในระบบ
รับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ ซึ่งไม่สะดวกในการเข้าไปสืบหาข้อมูลและไม่สามารถรองรับปริ มาณ
งานที่มีจานวนสูงเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า กองสัญชาติฯ น่าจะทาบันทึกเรียนเสนอกระทรวงฯ เพื่อขอ
อนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเรื่องดังกล่าว โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อให้ง่ายแก่การค้นหา โดยต้องเชื่อมโยงกับระบบรับรอง
เอกสารเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการแก่
ประชาชน
๓.๓.๑.๘ ปัญหาที่กลุ่มประเทศประชาคมยุโรปเสนอให้ กระทรวงฯ พิจารณาการ
รับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature of …..) เจ้าหน้าที่ทางการไทย (กรมการปกครอง)
แทนการรับรองที่ประทับ “Seen at….” เรื่องนี้คงต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการกงสุล
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาหารือเพื่อหาทางออกในปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัย ในขณะนั้นได้ดาเนินการแล้วโดยจัดประชุม ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อ
กาหนดท่าทีแจ้งให้ฝ่าย EU ทราบต่อไป แต่ผลของการประชุมในเบื้องต้น ยังหาข้อสรุปได้ไม่ชัดเจน
นัก เพราะในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่กรมการปกครองมีการสับ เปลี่ยนโยกย้ายอยู่เป็นประจา ดังนั้น จึง
เป็นการยากที่กองสัญชาติฯจะตรวจสอบลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อได้รับการร้องขอมาจาก
สถานทูต/สถานกงสุลต่างประเทศที่ประจาในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ทางออกของปัญหาอีกประการ
หนึ่งคือ กรมการกงสุลอาจเสนอให้สานักทะเบียน กรมการปกครอง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจในการลงนามไว้เพียงแห่งเดียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ
สามารถตรวจสอบลายมือของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว กลุ่ม
ประเทศ EU ให้ความสาคัญมาโดยตลอด โดยเข้าพบผู้วิจัย ๒ ครั้ง เพื่อสอบถามและติดตามความ
คืบหน้าในเรื่องดังกล่าว
ขณะเดียวกัน มีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลที่นานา
ประเทศใช้อยู่ โดยเฉพาะกับ กลุ่มประเทศ EU ที่ประเทศไทยติดต่ออยู่เสมอ โดยอาจจะเร่งรัด
คณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสัญชาตินิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว ซึ่ง
กระทรวงต่างประเทศได้มีคาสั่งให้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓.๓.๒ การแก้ไขปัญหาระยะกลาง
๓.๓.๒.๑ การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบรับรองเอกสาร
นาระบบ QR Code มาใช้โดยพิมพ์ QR Code ลงบนแผ่นปะสติ๊กเกอร์
และติดบนเอกสารที่มาให้การรับ รอง เพื่อลดขั้นตอนบางส่วนในกระบวนการรับรองเอกสาร เช่น

๓๔
ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ประทั บครุฑลงบนแผ่นปะสติ๊กเกอร์หลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยของการติด
สติ๊กเกอร์แล้ว และขั้นตอนการประทับครุฑที่หัวมุมกระดาษด้านซ้ายบน (กรณีเอกสารมีหลายแผ่น)
ซึ่งจะช่วยลดเวลาการทางานในกระบวนการเอกสาร นอกจากนี้ ระบบ QR Code ยังมีคุณสมบัติสูงใน
การเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลดภาระของข้าราชการที่
จะต้องเสียเวลาไปสถานีตารวจเพื่อแจ้งความดาเนินคดีกับผู้ร้องที่ยื่นเอกสารปลอมมาให้กองสัญชาติฯ
รับรอง นอกจากนี้ หน่วยงานปลายทางที่รับเอกสาร ยังสามารถตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารได้
โดยใช้smart phone ถอดข้อมูลใน QR Code โดยไม่ต้องสอบถามกองสัญชาติฯ ให้ตรวจสอบความ
แท้จริงของเอกสารอีกครั้ง
QR Code๑๓ คือ Bar Code สองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดา
เรี ย งตั ว กั น มี สั ณ ฐานสี่ เ หลี่ ย ม มี พื้ น หลั ง สี ข าว ที่ ส ามารถอ่ า นได้ ด้ ว ยเครื่ อ งสแกนคิ ว อาร์ ใ น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี ก ล้ อ ง และสมาร์ ต โฟน เพื่ อ ถอดข้ อ มู ล ในรู ป ข้ อ ความ หรื อ โปรแกรมชี้ แ หล่ ง
ทรัพยากรสากล และอื่น ๆ
ประโยชน์ของ QR Code การที่รูปข้อมูล QR Code เก็บไว้เป็นข้อมูล
ตัวอักษร และอื่น ๆ จึงทาให้สามารถนา QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บ
ข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อความที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบัน
QC Code ถูกนาไปใช้ในหลาย ๆ ด้านเนื่องจากความ “ง่าย” เช่น ตัวอย่าง QR Code ของ
www.the๒dcode.com

ภาพที่ ๓ QR Code
ที่มา: www.the2dcode.com

๑๓

บุญเทียม ชะโรจน์บวร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการ
ต่างประเทศ, เสนอเรื่อง ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบการตรวจลงตราด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Web base) เพื่อประกอบการแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ เมื่อปี ๒๕๕๕

๓๕
ปัจจุบัน QR Code ได้รับความนิยมแพร่หลาย และหลาย ๆ หน่วยงาน
ได้นามาใช้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ QR Code ได้รับการพัฒนาไปใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโทรศัพท์มือถือ๑๔
๓.๓.๒.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Digital Signature เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบรับรองเอกสาร
ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนวความคิ ด การบริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Certificate)๑๕
คื อ การใช้ บ ริ ก ารการออกหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการนาเทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” หรือ
Digital Signature มาใช้ในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล การให้บริการ E-Certificate จะเป็นการ
สร้ า งมิ ติใหม่ใ นการให้ บ ริ ก ารภาครัฐ ที่ส าคัญ เนื่ องจากการบริ การดัง กล่ าวถือเป็น นวั ตกรรมการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่สาหรับการบริการออกหนั งสือราชการ และยังเป็นการประสานความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ประชาชน โดยผู้ร้องสามารถใช้บริการได้ที่ธนาคารพาณิชย์จานวน ๖ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ซึ่งมีจุดบริการ ๕,๖๐๗
สาขา
สาหรับขั้นตอนการใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
มีตามรูปภาพ ดังนี้

ภาพที่ ๔ ขั้นตอนการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์

๑๔

จรัสพงษ์ โชคชัยสิริ และ ปราโมทย์ กั่วเจริญ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, การเพิ่มความมั่นคงให้กับจดหมายออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโทรศัพท์มือถือ และ QR Code สาหรับ
ลดข้อจากัดการใช้งาน, แหล่งที่มา http://as.nida.ac.th/~pramote/publications/
email_security_enhancements-cit2012.pdf
๑๕
สานักข้อมูลธุรกิจ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เอกสารแนะนาการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (E-Certificate), (๑๗ มกราคม ๒๕๕๕).

๓๖
ผู้ รั บ บริการ ขอรับบริก ารหนังสื อ รับรองนิติบุ คคลอิเล็ กทรอนิกส์ ด้ว ย
ตนเองผ่านธนาคาร โดยชาระค่าบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองฉบับละ ๒๐๐ บาท
และค่าบริการพิมพ์หนังสือรับรองของธนาคารฉบับละ ๑๕๐ บาท
ธนาคาร รับชาระค่าบริการ และแจ้งความต้องการของผู้รับบริการไปยัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส่งมอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับบริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทาหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งจัดส่ งข้อมูล หนังสือรั บรองไปผ่านระบบของกรม เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ พิมพ์ และส่งมอบ
หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับบริการ
ส่วนวิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้คือ
ผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์ว่าเป็นเอกสารจริง และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๔ วิธี ได้แก่
๑) QR Code บรรจุข้อมูลสาคัญบนหน้าหนังสือรับรอง จานวน ๒๕๐
ตัวอักษร
๒) ตัวเลข Reference Number สาหรับตรวจสอบข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์ www.dbd.go.th
๓) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอ่านได้เมื่อมีการถ่าย
สาเนา
๔) ลายน้า (Water Mark) สัญลักษณ์ DBD
โปรดดูรายละเอียดภาพแบบการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาคผนวก ฒ
ในชั้น นี้ ผู้ วิ จั ยเห็ นว่ า หากจะนาแนวความคิด เรื่อ งการให้ บ ริก ารออก
หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (E-Certificate) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการ
การรับรองเอกสารของกองสัญชาติฯ ก็น่าจะกระทาได้กับรูปแบบการรับรองเอกสาร ๒ ประเภท คือ
๑) การรับรองสาเนาถูกต้อง ๒) การรับรองลายมือชื่อ เนื่องจากข้อความเอกสารมีไม่มากนัก และไม่
ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบเอกสาร สาหรับการรับรองคาแปลเอกสารยังอาจจะไม่สามารถใช้
ระบบนี้ได้เนื่องจากข้าราชการจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของคาแปล และเอกสารมี
จานวนหลายหน้า
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นในข้อ ๓.๓.๑.๖, ๓.๓.๑.๗, ๓.๒.๒.๑ และ
๓.๒.๒.๒ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ในบทที่ ๒ ที่มุ่งเน้นการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐ ในการ
ให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางานรวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หมวด ๗ (๒) การจัดระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓.๓.๒.๓ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit - SDU) เพื่อให้เข้ามาดาเนินการงานการบริการด้านการรับรองเอกสารของกอง

๓๗
สัญชาติ๑๖ หน่วยบริการดังกล่าวมีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมี
ลักษณะกึ่งอิสระ (arm’s length) แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพราะยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระทรวงฯ หรือกรม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี หน่วย
บริการนี้สามารถกาหนดระเบียบวิธีการจัดการที่จะทาให้การทางานเกิดความคล่องตัว โดยไม่ต้องยึด
ระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ มีความคล่องตัวในด้านการบริหารงานเพื่อส่งมอบบริการให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้บริการกับส่วนราชการเจ้า
สังกัดเป็นอันดับแรก หากมีกาลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอื่นได้ และการให้บริการแก่
ประชาชนต้องไม่แข่งขันกับเอกชน
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารดั ง กล่ า ว ส่ ว นราชการจะต้ อ งเสนอเรื่ อ งให้
สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา หากเห็นชอบ สานักงาน ก.พ.ร. ก็จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และประกาศการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาหรับส่วนราชการที่ได้ดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานบริการแบบพิเศษแล้ว
ได้แก่ สถาบันนโยบายสาธารณะ สานักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรี ราชกิจจา
นุเบกษา สานักเลขาธิการรัฐมนตรี สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานัก งานกากับ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษดังกล่าวประสบความสาเร็จในการบริหาร
จัดการงานการให้บริการรับรองเอกสารแก่ประชาชน ก็จะช่วยลดภารกิจของกองสัญชาติฯ ได้อย่างมาก
การเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ หมวด ๖ การจั ด การกระบวนการให้ บ ริ ก ารและ
กระบวนการอื่นที่สาคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวคิดเรื่องการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ ในส่วนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบิง าน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ปรับเปลี่ ยนวิธีการบริห ารงานให้
ทันสมัยและเสริมสร้างวินัยในการใช้งบประมาณ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
๓.๓.๒.๔ ศึกษาความเป็นไปได้ในการ Outsource งานรับรองเอกสารของกอง
สัญชาติฯ พร้อมกับการรั บแปลเอกสารให้กับบริษัทเอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยให้บริษัทเป็นผู้
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี เพื่อให้งานแปลออกมามีคุณภาพ ซึ่งจะลดภาระการตรวจคา
แปลเอกสารของข้าราชการ และประชาชนได้รับความสะดวกในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่
เดียว (one stop service) ทั้งนี้กระทรวงฯ ควรมีมาตรการที่รัดกุมในการคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มี
๑๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery
Unit –SDU), หน้า ๑-๖; สุนทรี สุภาสงวน, หลักการจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ, (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ๒๕๕๐), หน้า ๘-๑๐; สุนทรี สุภาสงวน, การจัดองค์กรรูปแบบอื่นที่มใิ ช่ส่วน
ราชการ เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง องค์การมหาชน (Public
Organization), แหล่งที่มา www.opdc.go.th; ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง (๓ ธันวาคม
๒๕๕๐), หน้า ๑ – ๖.

๓๘
คุณภาพ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และข้าราชการที่ตรวจคาแปลเอกสาร รวมทั้งกระบวนการ
คัดเลือกบริษัทฯ ควรมีความโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ (ให้บริการ) แนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ที่เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ
เอกชน ฯลฯ เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ มีการจ้างเหมาะงานบางส่วนออกไป
๓.๓.๒.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนงานการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เป็น
ของเอกชนให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทน เพื่อลดภารกิจงานของกองสัญชาติฯ ตามที่กล่าวข้างต้น
แล้วว่า กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่มี
อานาจในการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศ และเอกสารจากต่างประเทศที่จะ
นามาใช้ในประเทศไทย โดยที่ปัจจุบันเอกสารที่มาให้การรับรองมีจานวนมากมาย รวมทั้งเอกสารที่
เป็นของเอกชนด้วย๑๗ ซึ่งมีทั้งการรับรองประเภทคาแปลเอกสาร การรับรองสาเนาถูกต้อง และการ
รับรองลายมือชื่อ ดังนั้น หากสามารถถ่ายโอนงานรับรองเอกสารในส่วนที่เป็นของเอกชนให้หน่วยงาน
อื่นรับผิดชอบแทน ก็อาจจะช่วยแบ่งเบา ลดภารกิจงานของกองสัญชาติฯ ได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คง
ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไปว่า หน่วยงานใดพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบเรื่องดังกล่าว หรือไม่
เช่น ศาล ส านั กงานศาลยุ ติธ รรม หรือสภาทนายความ รวมทั้ งต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระเบีย บ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฏระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ดั ง กล่ า วมี อ านาจในการรั บ รองเอกสารต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ก ารรั บ รองเอกสารโดย
หน่วยงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นที่ยอมรับ และเอกสารสามารถนาไปใช้ในต่างประเทศ หรือนามาใช้
ในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน
การเสนอแนวทางดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ การแก้ไขปัญหาระยะยาว
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญา ณ กรุงเฮก ว่าด้ว ยการ
ยกเลิกข้อกาหนดของการนิติกรณ์เอกสารมหาชนจากต่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑ (Hague convention
Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents) หรือ The
Aposille Convention ๑๙๖๑๑๘
ระบบรับรองเอกสารในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ ระบบ๑๙ ได้แก่
๑๗

โปรดดูรายละเอียดชนิดของเอกสารต่าง ๆ ในภาคผนวก ค
กองกฎหมาย กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย, กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลประกอบการหารือในประเด็นเรื่อง
งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสารในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๙
ไกรรวี ศิริกลุ , ระบบโนตารีปับลิกกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทย กรณีศึกษา ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ
กับประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป, (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒ – ๑๔; ผศ.ดร.
กิตติศกดิ์ ปรกติ และ คณะผู้ศึกษาวิจัย, แนวทางการรับรองเอกสารและพัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปับลิก” ใน
ประเทศไทย, หน้า ๑ – ๒; อนงค์พร ธนชัยอารีย์, โนตารีปับลิก – ความจาเป็นสาหรับประเทศไทย, เอกสาร
วิชาการส่วนบุคคลในหลักสูตร “ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๙, (วิทยาลัยการยุติธรรม
๑๘

๓๙
๑) การรั บ รองเอกสารตามประเพณี ป ฏิ บั ติ ร ะหว่ า งประเทศ ( Traditional
Legalization)
ระบบนี้ เป็ น การรับรองเอกสารอย่างเป็นทอด ๆ ต่อเนื่องกันไปเป็นห่ ว งโซ่
(Chain legalization) ตั้งแต่ประเทศต้นทางคือ ประเทศที่ออกเอกสารจนถึงประเทศปลายทางคือ
ประเทศที่นาเอกสารไปใช้ ซึ่งมีหลายขั้นตอนซับซ้อนและยุ่งยากทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายจานวน
มาก ขณะนี้ประเทศไทยได้ใช้ระบบนี้อยู่โดยมีแนวปฏิบัติ วิธีการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
๒) อนุสัญญา ณ กรุงเฮก ว่าด้วยการยกเลิกข้อกาหนดของการนิติกรณ์เอกสาร
มหาชนจากต่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑
การรับรองนิติกรณ์เอกสารตามอนุสัญญาดังกล่าว เป็นการรับรองเอกสารโดย
รัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่ในการรับรองเอกสารโดยเฉพาะ โดยที่อนุสัญญาฯ
ไม่ได้กาหนดว่า หน่ว ยงานใดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ส่วนใหญ่ได้
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่วนบางประเทศก็มอบหมายให้
หน่วยงานอื่นที่เหมาะสม เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสานักงานอัยการสูงสุด
เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
การรับรองนิติกรณ์เอกสารจะกระทาโดยการออกใบรับรองหรือ certificate ที่
เรียกว่า Apostille ซึ่งจะระบุข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ประเทศที่ออกเอกสาร หน่วยงานผู้ออก
เอกสาร ฐานะของผู้ลงนามในเอกสาร หน่วยงานผู้ตราประทับ/ดวงตราในเอกสาร เอกสารรับรองโดย
ผู้ใด ที่ไหน เมื่อใด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตราประทับ หรือดวงตราประทับ(signature seal and
stamp) และผู้ลงนามในเอกสารลงนามในตาแหน่งหน้าที่ใด(the capacity in which the person
signing the document has acted) และสามารถนาเอกสารนั้นไปใช้ในประเทศปลายทาง โดยไม่
ต้องผ่านการรับรองใดๆ อีก
ระบบการรับรองเอกสารตามอนุสัญญาฯ นี้ ไม่ได้รับรองความถูกต้องในเนื้อหา
ของเอกสาร แต่เป็นเพียงการให้การรับรองความถูกต้องแท้จริงในการทาเอกสารเท่านั้น โดยอนุสัญญาฯ
ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการทดสอบความแท้จริงของ Apostille แต่หากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะดาเนินการ
ตามกฎหมายของประเทศที่ ออก Apostille นั้น ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ได้จากัดขอบเขตของประเภท
เอกสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ ไว้ให้สามารถรับรองได้เฉพาะเอกสารมหาชนเท่านั้น ได้แก่ เอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ อาทิ ศาล อัยการ และหน่วยงานฝ่ายปกครอง เป็นต้น
กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐภาคี ๙๘ ประเทศของอนุสัญญา
ณ กรุงเฮก ได้ใช้ระบบโนตารีปับลิก (Notary Public) เป็นแนวปฏิบัติ๒๐ และกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายได้ศึกษาประโยชน์ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยได้ร่วมหารือกับกรมการกงสุลแล้วเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกรมสนธิสัญญาเห็นว่า การเข้าเป็นภาคีอนุ สัญญาฯ จะเป็นประโยชน์แก่ไทยในแง่
การลดขั้นตอนการทาคารับรองเอกสารและความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
สานักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๗; สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, รายงานสรุปวิชาชีพ โนตา
รีปับลิกในระบบกฎหมายต่างประเทศ, (สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, พ.ศ.๒๕๕๕), หน้า ๑ – ๓๐.
๒๐
ไกรรวี ศิริกลุ , อ้างแล้ว, หน้า ๑๙ – ๒๑.

๔๐
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของไทย(หรือประเทศภาคีอื่น) มีหน้าที่เพียงตรวจสอบว่า ใบรับรองจากประเทศ
อื่ น ถู ก ต้ อ งตามแบบและลงลายมื อ ชื่ อ โดยผู้ มี อ านาจของแต่ ล ะประเทศภาคี ห รื อ ไม่ ซึ่ ง สามารถ
ตรวจสอบได้จากกระทรวงการต่างประทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางระหว่าง
ประเทศภาคี เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของไทย(หรือประเทศภาคีอื่น) ไม่ต้องรับภาระในการพิสูจน์ลายมือ
ชื่อในเอกสารนั้น ๆ อีก
อย่างไรก็ดี หากไทยประสงค์จะเข้ าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาฯ จะเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการหลายแห่ง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และกรมการกงสุ ล ฯลฯ กรมสนธิ สั ญ ญาฯ จึ ง เสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อศึกษาผลดี ผลเสีย และความพร้อมของไทย
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยล่าสุด กระทรวงฯ ได้มีคาสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๑๑๑๒/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสัญชาติ
นิติกรณ์ ทะเบีย นราษฎรและทะเบียนครอบครัว เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและดาเนินการปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสัญชาติ นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว และเรื่องอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการศึกษาและตีความอนุสัญญาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วย
อนงค์พ ร ธนชัย อารีย์ ๒๑ ชี้ ประโยชน์ที่ จะได้รั บจากระบบโนตารีปั บลิ กว่ า งาน
ทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทานี้ ถ้าปรับเปลี่ยนมาให้โนตารีปับลิกที่เป็นเอกชนทาแทนเช่นนี้ โนตารี
ปั บ ลิ กที่เ ป็ น เอกชนอาจจะทาหน้ าที่ต่ าง ๆ ได้ดี หรื อดีก ว่าเจ้า หน้า ที่ของรัฐ ทั้ งยัง ช่ว ยประหยั ด
งบประมาณของรัฐ ทั้งในเชิงการลดจานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในเชิงการลดจานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลอีกด้วย
โนตารีเป็นระบบสากลที่นานาประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับ และนามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการรับรองเอกสาร แบ่งออกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้๒๒
๑) ระบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Law) ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่
สหรัฐ อเมริกา ทั้งนี้โนตารีปับลิกมิใช่วิชาชีพนักกฎหมาย แต่เป็นพลเมืองผู้น่าเชื่อถือ และรัฐแต่งตั้งให้
มีอานาจรับรองเอกสารและลายมือชื่อได้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพียงอ่านออกเขียนได้ และไม่เคยมี
ความประพฤติเสื่อมเสียก็สามารถที่จะได้รับแต่งตั้งจากสานักงานผู้ว่าการรัฐให้ดารงตาแหน่งเป็นโนตา
รีปับลิกแล้ว โดยที่โนตารีปับลิกของสหรัฐอเมริกาไม่จาเป็นต้องเป็นนักกฎหมายและมีคุณสมบัติไม่สูง
นัก ฉะนั้นจึงมีอานาจหน้าที่เพียงการรับรองข้อเท็จจริง คือรับรองเอกสารและรับรองลายมือชื่อของผู้
ที่จะมาลงลายมือชื่อต่อหน้าโนตารีปับลิกเท่านั้น
ประเทศอังกฤษ ถือว่าโนตารีปับลิกเป็นวิชาชีพกฎหมาย ฉะนั้นจึงมีคุณสมบัติ
คล้ า ยกั บ ทนายความคื อ ต้ อ งรู้ ก ฎหมาย โนตารี อั ง กฤษนั้ น มี อ านาจหน้ า ที่ ม ากกว่ า โนตารี ข อง
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ มีอานาจจัดทาคาแปล และให้คาปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งมีอานาจในการ
รับรองหลักฐานต่าง ๆ ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี อานาจของโนตารีอังกฤษก็
ยังคงไม่มากเท่ากับอานาจของโนตารีในระบบฝรั่งเศสและเยอรมัน
๒๑
๒๒

อนงค์พร ธนชัยอารีย์, โนตารีปับลิก – ความจาเป็นสาหรับประเทศไทย, หน้า ๒๘.
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ, โนตารีปบั ลิก (Notary Public) : แนวทางพัฒนางานยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท, คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑๒๓ – ๑๒๔ ; อนงค์พร ธนชัยอารีย์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.

๔๑
๒) ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law System) โนตารีในระบบชีวิลลอว์โดยเฉพาะใน
ฝรั่งเศสและเยอรมัน รวมทั้งกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปละตินอเมริกาและญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะมีหน้าที่
ในการรับรองข้อเท็จจริง และรับรองข้อกฎหมายแล้วโนตารียังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรม ซึ่งมี
ศักดิ์ศรี และฐานะเช่นเดียวกันกับผู้ดารงตาแหน่งเป็นตุลาการ โดยทาหน้าที่อานวยความยุติธรรมแก่
คู่ ก รณี ตั้ ง แต่ ก่ อ นเกิ ด ข้ อ พิ พ าท และหากเกิ ด ข้ อ พิ พ าทขึ้ น ภายหลั ง ก็ มี อ านาจหน้ า ที่ เ สมื อ น
อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตั้งไว้ล่วงหน้า มีอานาจออกหนังสือสาคัญให้แก่คู่กรณีเพื่อขอบังคับคดีได้
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีในศาลตามปกติเสียก่อน
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Law) หรือ ระบบ
กฎหมาย Common Law ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ส่วนกลุ่มประเทศที่
ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ (Civil Law System) ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ๒๓
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโนตารีปับลิกในระบบกฎหมายของประเทศต่างโปรดดูในภาคผนวก ณ๒๔
ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ใช้ระบบโนตารีปับลิกในการรับรองเอกสาร แต่
ตามระบบประมวลกฎหมายของไทยได้มีการกล่าวถึงระบบโนตารีปับลิกไว้ในมาตรา ๔๗ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าเป็น “เจ้าพนักงานผู้มีอานาจเป็นพยานตามกฎหมาย
ท้องถิ่น” แต่ไม่มีการกาหนดในรายละเอียด ๒๕ อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมา ได้มีบางองค์กรของ
ไทย ซึ่งรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมได้พยายามที่จะผลักดันให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการรับรองนิติ
กรณ์เอกสารของไทย โดยนาระบบโนตารีปับลิกมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ
ยุติธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการคดี และให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในระดับ
สากล โดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติโนตารีปับลิก พ.ศ......... ต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ แต่ถูกชะลอเรื่องไว้ ต่อมา ปัจจุบันจึงได้ยกร่าง

๒๓

อนงค์พร ธนชัยอารีย์, อ้างแล้ว, หน้า ๓
กิติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, “วิชาชีพโนตารีปับลิกในระบบกฎหมายต่าง ๆ อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น,”
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการรับรองและพัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปับลิก” ในประเทศ
ไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สานักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๗, อ้างใน อนงค์พร ธนชัยอารีย์, โนตารีปับลิก – ความจาเป็นสาหรับประเทศ
ไทย, หน้า ๘ – ๒๕.
๒๕
ไกรรวี ศิริกลุ , ระบบโนตารีปับลิกกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทย กรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ
กับประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป, หน้า ๓๗; ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะผู้ศึกษาวิจัย, แนวทางการรับรอง
และพัฒนาวิชาชีพ “โนตารี” ในประเทศไทย, รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘) หน้า ๒๑๖.
๒๔

๔๒
พระราชบัญญัติโนตารีปับลิก พ.ศ........ ขึ้นฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง๒๖
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะมีการศึกษาผลดีและผลเสียของการที่ไทยจะ
สมัครเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยที่ยังไม่มีระบบโนตารีปับลิกใช้ในประเทศไทย
ในเบื้องต้นอาจจะศึกษาแนวทางการรับรองเอกสารแบบระบบแองโกลอเมริกัน (Anglo – American
Law) ที่สหรัฐอเมริกาใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขอบเขตอานาจของโนตารีปับลิกมีอยู่ในวงจากัด โดยโนตารี
ปับลิกมีหน้าที่เพียงการรับรองข้อเท็จจริงคือการรับรองเอกสารลายมือชื่อของผู้ที่มาลงนามต่อหน้าโน
ตารีปับลิกเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อประเทศไทยคุ้นเคยการรับรองเอกสารโนตารีปับลิกระบบข้างต้นแล้ว ก็
อาจจะพิจารณานาระบบซิวิลลอว์ (Civil Law System) ซึ่งมีความเข้มงวด และขอบเขตอานาจหน้าที่
ของโนตารีปับลิกมีความกว้างขวางมาใช้ในโอกาสต่อไป
การพิจารณานาโนตารีระบบ Anglo – American Law มาใช้ ประเทศไทยจาเป็น
จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย
การรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย เพื่อให้สอดคลองกับระบบดังกล่าว ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประการหนึ่งคือ จะเป็นการช่วยลดภาระของข้าราชการในการตรวจคาแปลเอกสารประเภทมหาชน
ซึ่งมีจานวนมาก ทาให้ข้าราชการมีเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจคาแปลเอกสารประเภทอื่นๆ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่งานประจาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผลงานที่ออกมา จึงมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพดี
ข้อเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญาฯ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ และแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อหาแนวทางที่ดี และเหมาะสมในการปรับปรุงงาน
ระบบรับรองเอกสารให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

๒๖

เอกสารร่างพระราชบัญญัตโิ นตารีปับลิก พ.ศ. ...., สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๔, หน้า ๑
– ๔ ; สานักงานกิจการยุติธรรม, รายงานผลการประชุม ๑st ASIAN Notarial Forum ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, กระทรวงยุติธรรม, หน้า ๑ – ๗; สรุปการหารือข้อราชการ
ระหว่างประธาน International Notarial Cooperation Commision (CCNI) of International Union of
Notaries (UINL) และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ CCNI และอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ณ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕; สรุปผลการสนทนาระหว่างรองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กับ
อุปทูตโรมาเนียประจาประเทศไทย ณ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕.

บทที่ ๔
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ตามที่ได้กล่าวในบทที่ ๓ ผู้วิจัยได้เสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค หรือข้อจากัดที่ทาให้
กองสั ญ ชาติ ฯ ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นการรั บ รองเอกสารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ โดยปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสะท้อนจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่แสดงในรายงาน
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ รั บ บริ การเกี่ยวกับคุ ณภาพการให้ บริการงานด้านรับรองเอกสารของ
กระทรวงการต่างประเทศในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งจัดทาโดยสานัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และในแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖
ซึ่งผู้รับบริการได้แสดงข้อคิดเห็นติเตียน ร้องเรียน วิพากษ์วิจารณ์ คาชมเชย และข้อแนะนาต่าง ๆ ใน
การให้บริการด้านรับรองเอกสาร
จากผลของการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการรับรองเอกสารระหว่างเดือน
เมษายน๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖ โดยรวมพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจต่อการ
บริการในระดับ พอใจ ซึ่งยังไม่ใช่ระดับ พอใจมาก คือระดับสมบูรณ์เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึง
เป็นหน้าที่ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ที่จะต้องหาทางปรับปรุงงานการให้บริการด้ านการรับรอง
เอกสารแก่ ป ระชาชน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมบู ร ณ์ และดี ที่ สุ ด เพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการ
งานรับรองเอกสาร และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ต่ าง ๆ ในบทที่ ๒
ได้แก่แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวคิดเรื่องการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ และแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์ใน บทที่ ๓ (ผลการศึกษา) แล้ว ดังนี้
๔.๑.๑ ปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ
๑) ปั ญ หาบุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอกับ ปริม าณงานที่ เ พิ่ม ขึ้ นจ านวนมาก ปั จ จุบั น มี
ประชาชนมายื่นเรื่องขอรับรองเอกสารวันละประมาณ ๔๐๐ คน โดยมีเอกสารที่ขอรับด่วนภายในวัน
เดีย วและขอรั บ ตามปกติภ ายใน ๒ วัน ทาการ ให้ ก ารรับ รองประมาณวันละ ๑,๒๐๐ ฉบั บ และ
ประชาชนจะมายื่นคาร้องมากกว่าวันละ ๔๐๐ คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุก ๆ
ปี ตามสถิติ ปี ๒๕๕๕ มี ผู้ ม ายื่ น ค าร้ องจานวน ๑๐๐,๙๑๔ คน และมีเ อกสารที่ ให้ การรั บรองถึ ง
๓๔๔,๔๖๔ ฉบับ ในขณะที่กองสัญชาติฯ มีบุคลากรทั้งข้าราชการ และลูกจ้างในจานวนจากัด โดย
ข้าราชการสายการทูตที่ตรวจคาแปลเอกสารมีเพียง ๓ คน และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในระบบงาน
รับรองเอกสารมีเพียง ๑๙ คน
นอกจากนี้ ข้าราชการทั้งสายการทูต และสายสนับสนุน และลูกจ้างยังต้อง
ปฏิบัติงานประจาอื่น ๆ ด้วย เช่น งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว งานความร่วมมือด้าน

๔๔
กระบวนการยุติธ รรมระหว่างประเทศ (คดีแพ่ง คดีครอบครัว คดีอาญา การโอนตัว นักโทษ) งาน
โครงการให้บริการต่อบัตรประจาตัวประชาชนคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนข้าราชการต้องเข้าร่วม
ประชุมในคณะกรรมการกลั่ นกรองสัญชาติ ทั้งระดับคณะกรรมการ และระดับอนุกรรมการ การ
ประชุมบุตรบุญธรรม การประชุมในกรอบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้ข้าราชการ และลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ มีคุณภาพ สมบูรณ์ เนื่องจากปริมาณ
เอกสารมีจานวนมากในแต่ละวัน
อย่างไรก็ดี จากการศึกษา พบว่า การขาดแคลนบุคลากรของกองสัญชาติฯ
เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับโครงสร้างอัตรากาลังของกรมการกงสุลด้วย ซึ่งปัจจุบันกองต่าง ๆ ในกรมการ
กงสุลก็ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเช่นกัน
๒) ปัญหาระบบรับรองเอกสารมีหลายขั้นตอน ระบบรับรองเอกสารที่กองสัญชาติฯ
ใช้อยู่ในขณะนี้ ได้รับการออกแบบให้มีหลายขั้นตอน และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์เมื่อหลาย
ๆ ปีก่อน (ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และอื่น ๆ) แต่ปัจจุบันระบบดังกล่าวไม่
สามารถรอบรับปริมาณเอกสารที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นได้ จากการพิจารณาแล้วพบว่า มี ๑๒ ขั้นตอน ใน
ระบบรั บ รองเอกสาร ซึ่งในแต่ ล ะขั้ นตอนก็ใ ช้เวลาในการดาเนินการ จึงท าให้ เกิด ความล่ า ช้าใน
กระบวนงาน ไม่สามารถส่งคืนเอกสารแก่ผู้ร้องได้อย่างรวดเร็ว
๓) คาแปลเอกสารที่มาให้การรับรองไม่ถูกต้องและเหมาะสม เอกสารคาแปลที่
ประชาชนมายื่นให้การรับรองมีหลากหลายชนิด ซึ่งได้รับการแปลมาจากแหล่งสานักแปลต่าง ๆ แต่
เอกสารที่แปลจากบริษัทแปลเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้ข้าราชการต้องเสียเวลาในการตรวจแก้ไข
ให้ถูกต้องเหมาะสม บริษัทแปลเหล่านี้เรียกกว่า กลุ่มหน้าม้า เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพล ที่คอยสร้างความ
เดือนร้อน ราคาญ และโกงราคาค่าบริการแปลแก่ประชาชน ซึ่งกรมการกงสุลกาลังหาทางแก้ไขปัญหา
นี้อยู่
๔) ปัญหาเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบรับรองเอกสารยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบงานรับรองเอกสารในปัจจุบันมานานกว่า ๑๕ ปี แล้ว ยังไม่ได้ปรับปรุงให้
ทันสมัย โดยระบบรับรองเอกสารได้ถูกออกแบบการทางานให้มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลาใน
การดาเนินการ ทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจ จุบันที่กอง
สัญชาติฯ มีปริมาณเอกสารที่จะให้การรับรองจานวนมาก
นอกจากนี้ ระบบงานรับรองเอกสารยังขาดการบารุงรักษา (Maintenance)
อย่างต่อเนื่อง เพราะขาดแคลนงบประมาณ รวมทั้งยังมีปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเก่าที่ไม่เป็นระบบ ไม่
สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาข้อมูลใน website ของกระทรวงฯ คลาดเคลื่อนไม่
เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกัน ปัญหาการตรวจคาแปลของข้าราชการไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ปัญหา
เจ้ าหน้าที่แสดงกริย าไม่สุภ าพในการบริการ ปัญหาพื้นที่คับแคบ และที่จอดรถไม่เพียงพอในช่ว ง
เทศกาลต่าง ๆ และปัญหาการจัดเก็บลายมือชื่อในระบบงานรับรองเอกสาร ปัญหากลุ่มประเทศ
ประชาคมยุโรปขอให้กระทรวงฯ รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ แทนการรับรองเอกสารที่ประทับคา
ว่า “รับทราบ.......” เป็นต้น

๔๕
๔.๑.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๔.๑.๒.๑ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
๑) ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจานวนมาก สามารถ
แก้ไขโดยการเพิ่มบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) ข้าราชการสายการทูต ปัจจุบันกองสัญชาติฯ มีเพียง ๓ คน ไม่
เพียงพอที่จะตรวจคาแปล จานวนปริมาณมาก ๆ ในแต่ละวันได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้เพิ่มอีก ๕ คน
(เท่าที่จาเป็น) โดยแบ่งเป็นระดับหัวหน้าฝ่าย ๒ คน (ที่ฝ่ายสัญชาติและความร่วมมือทางกระบวนการ
ยุติธรรมระหว่างประเทศ และฝ่ายงานทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว) และระดับชานาญการ
หรือปฏิบัติการอีก ๓ คน
(๒) ข้าราชการสายวิชาการ home-based ตาแหน่งนิติกร ปัจจุบัน
กองสัญชาติไม่มีตาแหน่งดังกล่าวประจาอยู่ ดังนั้นจึงควรจัดหามา ๒ อัตรา เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจ
ของข้าราชการสายการทูต เช่น ช่วยงานเอกสารคาแปลภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย และ
การแจ้งความดาเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นเอกสารปลอม และงานประจาอื่น ๆ ของกองสัญชาติฯ เป็นต้น
และเป็นที่คาดว่าข้าราชการตาแหน่งนิติกรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ เพราะมีการทางาน
อย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความชานาญงานในเรื่องต่าง ๆ ทาให้ข้าราชการสายการทูตมีเวลาเพิ่มขึ้น
และสามารถเอาใจใส่งานตรวจคาแปลเอกสารได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาการทางานที่ไม่
ต่อเนื่องของข้าราชการกระทรวงฯ ที่มีการโยกย้าย และสับเปลี่ยนตาแหน่งเป็นประจาได้ด้วย
(๓) ลู ก จ้ า งเหมาบริ ก ารส าหรั บ ตรวจค าแปลเอกสาร โดยที่
กระทรวงฯ ยังไม่สามารถจัดสรรข้าราชการให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองสัญชาติฯ ในจานวนที่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่มีจานวนมากได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน โดยการจัดจ้างลูกจ้าง
เหมาบริการจานวน ๓ คน ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษดี มาทาหน้าที่ในการกลั่นกรองและตรวจคา
แปลภาษาอังกฤษ ก่อนเสนอให้ข้าราชการลงนามในเอกสาร เพื่อแบ่งเบาภาระข้าราชการที่มีจานวน
จากัด ซึ่งจะช่วยให้ระบบการรับรองเอกสารดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบรับรองเอกสาร
ขณะนี้กองสัญชาติฯ มีลูกจ้างที่ทางานด้านการรับรองเอกสารเพียง ๑๙ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ดังนั้น จึงควรจัดจ้างลูกจ้างเพิ่มเติมอีก ๑๐ คน ในจุดต่าง ๆ ของระบบงานรับรองเอกสาร
เพื่อให้การบริการประชาชนดาเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ที่มีประชาชนมาขอรับบริการจานวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ร้องได้แสดงความคิดเห็นให้กองสัญชาติฯ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒) การสนับสนุนบริษัทแปลเอกสารของเอกชนที่ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันกองสั ญชาติฯ ให้ การรับรองเอกสารเฉลี่ ยประมาณวันละ
๑,๒๐๐ ฉบับ แต่ข้าราชการต้องประสบปัญหาต้องแก้ไขเอกสารที่แปลไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะแปล
มาจากบริษัทเอกชนที่ไม่มีคุณภาพ ทาให้ข้าราชการต้องเสียเวลาในการตรวจแก้เอกสารดังกล่า ว และ
ประชาชนเจ้าของเอกสารก็เสียเวลาในการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง การแก้ไขปัญหานี้ น่าจะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการของกระทรวงฯ ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อคัดเลือกบริษัทแปลเอกสารของเอกชนที่ได้
มาตรฐาน ให้มาดาเนินธุรกิจในพื้นที่ของกรมการกงสุล เพื่อบริการประชาชน และอาจขยายสาขาไป

๔๖
ยังสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา และปิ่นเกล้า และในจังหวัดที่มีสานักงานหนังสือเดินทาง
ฯ ประจาอยู่ในอนาคต ซึ่งคาดว่า จะมีบริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจ เพราะประชาชนมีความต้องการให้
แปลเอกสารจานวนมากในแต่ละวัน
นอกจากนี้ สานักงานสวัสดิการกระทรวงฯ ที่กรมการกงสุลดูแลอยู่
ควรจัดหาพนักงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพจานวนหนึ่ง มาบริการประชาชนในราคาที่เป็นธรรม และ
กรมการกงสุลก็ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้ประชาชนใช้แก้ไขเอกสารที่แปลมาแล้ว แต่ขอให้
แก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย
๓) การจัดทาคู่มือรวบรวมคาแปลเอกสาร
การจัดทาคู่มือรวบรวมคาแปลเอกสารที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการลงนามในเอกสาร ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อข้าราชการในการตรวจคาแปลให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และอยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข
เอกสาร ทั้งนี้ กองสัญชาติฯ ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว
๔) การอบรมสร้างจิตสานึกในการให้บริการประชาชน แก่ข้าราชการ
และลูกจ้าง โดยอาจจะทาการฝึกอบรม เป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกในการให้บริการที่ดี (Service
mind) แก่ผู้รับบริการ และควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสาเร็จตามเป้าหมาย
หรือไม่ รวมทั้งการให้รางวัลแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับคาชมเชยในการให้บริการ และลงโทษ
บุคลากรที่กระทาความผิดด้วย
๕) ปัญหาระบบงานรับรองเอกสารขัดข้องบ่อย ๆ ครั้ง กองสัญชาติฯ
น่าจะจ้างบริษัทที่ออกแบบโปรแกรมรับรองเอกสารมาดาเนินการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ งระบบ
ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
(Clients) จานวนมาก รวมทั้งขอให้บริษัทฯ เข้ามาดูแลบารุงรักษาระบบงานรับรองเอกสารและจัดทา
ดัชนีสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทาระบบจัดเก็บลายมือชื่อ (ผู้มืออานาจในการลงนาม) ใน
ระบบรับรองเอกสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
๖) ขยายพื้นที่การให้บริการ เปิดบริการหน้าช่องรับเอกสารเพิ่ม จากเดิม
ที่ มี ๙ ช่ อ งให้ เ ป็ น ๑๓ ช่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารยื่ น เอกสารมี ค วามรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ก ระจุ ก เป็ น คอขวด
โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนมาขอรับบริการจานวนมาก
๔.๑.๒.๒ การแก้ไขปัญหาระยะกลาง
๑) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบรับรองเอกสาร ได้แก่
(๑) นาระบบ QR Code มาใช้ เพื่อ ลดขั้ นตอนบางส่ ว นใน
กระบวนการรับรองเอกสาร เช่น ขั้นตอนที่การประทับครุฑ ลงบนแผ่นปะสติ๊กเกอร์ (เพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลง) ลงบนเอกสาร หรือขั้นตอนการประทับครุฑที่หัวมุมกระดาษด้านซ้ายบน (กรณีเอกสารมี
หลายแผ่น) ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในกระบวนงานการรับรองเอกสาร นอกจากนี้ระบบ QR
Code มีความปลอดภัยสูง และป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ดีกว่าการประทับครุฑ ตลอดจนยัง
ช่วยให้ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สามารถใช้ระบบนี้ในการตรวจสอบความแท้จริงของ
เอกสารได้โดยใช้ Smart phone

๔๗
(๒) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Digital Signature เพื่อ
ลดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานในระบบรับรองเอกสาร ผู้วิจัยขอเสนอแนวความคิดการให้บริการออก
หนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนาเทคโนโลยี
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” หรือ Digital signature มาใช้ ซึ่งมีจุดเด่นคือ ผู้รับบริการสามารถ
ดาเนินการขอรับรองเอกสารนิติบุคคลได้ที่ธนาคาร ๖ แห่งที่เป็นพันธมิตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรมฯ รวมทั้งเอกสารยังมีระบบ QR Code กากับอยู่ ซึ่งทาให้ยากแก่
การปลอมแปลงเอกสาร
๒) ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ
(Service Delivery Unit –SDU) เพื่อให้เข้ามาดาเนินการงานบริการด้านการรับรองเอกสารของกอง
สัญชาติฯ ทั้งนี้หน่วยบริการดังกล่าว มีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการของระบบราชการอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีลักษณะกึ่งอิสระ มีความคล่องตัว ในการบริหารงาน โดยไม่ต้องยึดระเบียบที่ใช้
อยู่ของส่วนราชการ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของส่วนราชการได้จัดตั้งหน่วยบริการดังกล่าวแล้ว
๓) ศึกษาความเป็นไปได้ในการ Outsource งานรับรองเอกสารของกอง
สัญชาติฯ พร้อมกับการรับแปลเอกสารให้กับบริษัทเอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทน โดยให้บริษัทเป็นผู้
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี เพื่อให้งานแปลออกมามีคุณภาพ ซึ่งจะลดภาระการตรวจคา
แปลเอกสารของข้าราชการ และประชาชนได้รับความสะดวกในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่
เดียว (one stop service) ทั้งนี้กระทรวงฯ ควรมีมาตรการที่รัดกุมในการคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มี
คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน และข้ า ราชการที่ ต รวจค าแปลเอกสาร รวมทั้ ง
กระบวนการคัดเลือกบริษัทฯ ควรมีความโปร่งใสและยุติธรรม
๔) ศึกษาความเป็นไปในการถ่ายโอนงานการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่
เป็นของเอกชนให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทน เพื่อลดภารกิจงานบางส่วนของกองสัญชาติฯ ซึ่งเรื่อง
นี้คงต้องศึกษาในรายละเอียดว่า หน่วยงานใดพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบเช่น สานักงานศาลยุติธรรม
หรือสภาทนายความ รวมทั้งต้องมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีอานาจในการ
รับรองเอกสารต่อไป โดยเอกสารที่รับรองแล้วจะต้องเป็นที่ยอมรับทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
ไทยด้วย
๔.๑.๒.๓ การแก้ไขปัญหาระยะยาว
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ณ กรุงเฮก ว่าด้วย
การยกเลิ กข้อกาหนดของการนิ ติกรณ์เอกสารมหาชนจากต่างประเทศ (Hague Convention
Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents) หรือ The
Apostille Convention ๑๙๖๑ โดยขอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์
ทะเบียนราษฎร และทะเบี ยนครอบครัว ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
๒๕๕๔ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ (กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการกงสุล) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สานักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อศึกษาผลดี และผลเสียในเรื่องดังกล่าว

๔๘
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ผลดีในแง่ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ
จากการเป็นภาคีอนุสัญญาฯ คือ สามารถลดขั้นตอนกระบวนงานการรับรองเอกสาร และเพิ่มความ
รวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพราะเจ้าหน้าที่เพียงแต่ตรวจสอบและรับรอง
ลายมือชื่อของผู้มีอานาจในการลงนามในเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดภาระของข้ าราชการในการ
ตรวจคาแปลเอกสารประเภทมหาชน ที่มีจานวนมาก ที่มาให้รับรอง ทาให้ข้าราชการมีเวลาเพิ่มขึ้นใน
การตรวจคาแปลเอกสารประเภทอื่น ๆ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานประจาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
อันจะส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี เพื่อความรอบคอบรัดกุม
เรื่องนี้จาเป็นต้องศึกษาผลเสียด้วยเช่นกัน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กระทรวงฯ ควรให้ความสาคัญกับงานที่กองสัญชาติฯ ซึ่งดาเนินการให้การบริการ
ประชาชนอยู่ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่สายการทูต และงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
และผู้รับ บริการได้รับ ประโยชน์อย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกัน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กองสัญชาติฯ
ประสบอยู่ กรมการกงสุลควรจัดตั้งคณะบริหาร โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกากับดูแลกอง
สั ญชาติ ฯ เป็ น ประธาน ผู้ อานวยการกองสั ญชาติ ฯ และข้าราชการในกองฯ เป็นกรรมการ เพื่ อ
พิจารณากาหนดนโยบายต่าง ๆ ในเชิงรุก และตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ประชุมทุก ๆ เดือนเพื่อประเมินและติดตามผลงานต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติมา ผู้วิจัย เห็นว่า การดาเนินการ
จริงจังดังกล่าว จะช่วยแก้ไข หรือลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้อย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญอีก ๒ ประการ ที่ควรดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริ ก ารการรั บ รองเอกสารของกองสั ญชาติ ฯ คื อ การเร่ง รั ด ให้ ค ณะกรรมการด้ านกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับงานสัญชาตินิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองเอกสารที่
เป็นสากล ซึ่งนานาประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่ และอีกประการคือ การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ณ กรุงเฮก ว่าด้วยการยกเลิกข้อกาหนดของการนิติกรณ์เอกสาร
มหาชนจากต่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดยให้ศึกษาผลดี / ผลเสียที่จะได้รับในเรื่องดังกล่าวอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงาน
ผู้วิจัย เห็นว่า ปัญหาสาคัญที่ทาให้การบริการด้านการรับรองเอกสารไม่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทันตามความต้องการของประชาชนคือ ปัญหาเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบรับรองเอกสารยังไม่ได้
รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพราะ Software ของระบบ ได้รับการออกแบบการทางานให้มีหลาย
ขั้นตอน ตามระบบการทางานเดิมในอดีต ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีปริมาณเอกสาร
จานวนมาก ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ร้องได้รับคืนเอกสารโดยเร็วที่สุด ดังนั้น จึง
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จาเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันปลอมแปลง
เอกสารให้สูงขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ วิจัยจึงขอเสนอให้ มีการจ้างคณะที่ปรึกษามาศึกษาการพัฒนา
ระบบการรับรองเอกสารให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง โดยนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาปรับ ปรุงใช้ในระบบงาน หรื ออาจจะเสนอให้ บริษัทที่เคยออกแบบโปรแกรมระบบงานรับรอง
เอกสารให้ แก่กองสั ญชาติฯ เป็น ผู้ คิดค้น และพัฒ นาระบบงานให้ สั้ นกระชับที่สุ ด มีความถูกต้อง
แม่นยา โดยนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เช่นกัน ซึ่งหากดาเนินการสาเร็จแล้ว จะทาให้การ
บริการมีความรวดเร็ว และสนองตอบความคาดหวังของประชาชนได้ รวมทั้งแนวคิดเรื่องการจัดจ้างบ
ริษัทเอกชนมาเพื่อทาการ Outsource ระบบงานรับรองเอกสารพร้อมการแปลเอกสารไปพร้อมกัน
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด อีกทั้งการ Outsource ดังกล่าว จะเป็นการแบ่งเบาภาระ
และลดปริมาณงานของกองสัญชาติฯ ได้เป็นอย่างมาก
อย่ า งไรก็ ต าม กรณี ห ากยั ง ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะจั ด จ้ า งบริ ษั ท เอกชนมาท าการ
Outsource รับผิดชอบงานบริการเอกสารทั้งหมด ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางเลือกอีกประการหนึ่งคือ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit –SDU)
เพื่อให้เข้ามาดาเนินงานบริการรับรองเอกสารให้กับกองสัญชาติฯ ซึ่งคาดว่า หน่วยบริการดังกล่าวจะ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดี และสามารถลดภาระงานของกองสัญชาติฯ ตาม
เหตุผลข้อ ๓.๓.๒.๓
ในขณะที่รอการพัฒนาปรับปรุงระบบงานรับรองเอกสารทั้งระบบ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้ทั้งงบประมาณ และเวลาในการศึกษาและดาเนินการ กอง
สัญชาติฯ ก็คงจาเป็นต้องใช้ระบบงานเดิมไปพลาง ๆ ก่อน โดยนาระบบ Web base มาใช้ ซึ่งระบบนี้
ได้พัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง (เริ่มทดลองใช้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในช่วงผู้วิจัย
เป็นผู้อานวยการกองสัญชาติฯ ) และจะเป็นประโยชน์ในด้านการขยายสาขาการรับรองเอกสารไปสู่
ต่างจังหวัด หรือสถานเอกอัครราชททูต / สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ได้ง่าย เพราะสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างระบบงานรับรองเอกสารที่กองสัญชาติฯ (ส่วนกลาง) กับที่สานักงานกอง
หนังสือเดินทางฯ (ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์) ในส่วนภูมิภาค ต่างจังหวัดและสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งหากหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอให้ตรวจสอบเอกสาร กอง
สัญชาติฯ ก็สามารถกระทาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
เอกสารวิชาการ
กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะผู้ศึกษาวิจัย. แนวทางการรับรองเอกสารและพัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปับ
ลิก” ในประเทศไทย. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. โนตารีปับลิก (Notary Public) : แนวทางพัฒนางานยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท.
กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.
กิติศักดิ์ ปรกติ และคณะ. วิชาชีพโนตารีปับลิกในระบบกฎหมายต่าง ๆ อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องโครงการวิจัยแนวทางการรับรองและ
พัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปับลิก” ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สานักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๗.
ไกรรวี ศิริกุล. วิธีการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙. เอกสารประกอบเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับ
เชี่ยวชาญ.
ไกรรวี ศิริกุล. ระบบโนตารีปับลิกกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทย กรณีศึกษา ปัญหาอุปสรรค
ในทางปฏิบัติกับประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป. เอกสารประกอบเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.
ไกรรวี ศิริกุล. คู่มือคาแปลเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการรับรองนิติกรณ์เอกสาร. เอกสาร
ประกอบเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.
ไกรรวี ศิริกุล. คู่มือแนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙. เอกสารประกอบเพื่อขอประเมินแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ.
บุญเทียม ชะโรชน์บวร. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการต่างประเทศ. ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการตรวจลงตราด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Web base). เอกสารวิชาการประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ, ๒๕๕๕.
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อนงค์พร ธนชัยอารีย์. โนตารีปับลิก – ความจาเป็นสาหรับประเทศไทย. เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
ในหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๙. วิทยาลัยการยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๔๙.
เอกสารราชการ
ไกรรวี ศิริกุล. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลโลกประจาปี ๒๕๕๔. กรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ. กันยายน ๒๕๕๔.
กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กระทรวงการต่างประเทศ. ข้อมูลประกอบการหารือใน
ประเด็นเรื่องงานนิติกรณ์ และการรับรองเอกสารในเชิงยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๑, ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖.
ข้อมูลสถิติการเดินทางเข้าออก จาแนกตามสัญชาติและประเภทการตรวจลงตรา ปี ๒๕๕๕ ของ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง.
ข้อมูลคนไทยพานักในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๕. กองคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ.
ข้อมูลสถิติการรับรองเอกสารกองสัญชาติและนิติกรณ์ ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ ของกองสัญชาติ
และนิติกรณ์. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ.
ข้อมูลสถิติการให้บริการแปลเอกสารระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ของสานักสวัสดิการ. กรมการกงสุล.
กระทรวงการต่างประเทศ.
คู่มือรวบรวมคาแปลเอกสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการรับรองนิติกรณ์เอกสาร. กองสัญชาติและ
นิติกรณ์. กรมการกงสุล, ธันวาคม ๒๕๕๕.
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสานักนายกว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง.
รายงานสรุปวิชาชีพ โนตารีปับลิกในระบบกฎหมายต่างประเทศ. สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม. สานักงานกิจการยุติธรรม. กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๕.
รายงานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕. กระทรวงการต่างประเทศ. จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ (ก.พ.ร.) และ สานักงานสถิติแห่งชาติ.
รายงานแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่าง
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รายงานผลการประชุม 1st ASIAN Notarial Forum ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ
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๕๒
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ภาคผนวก

๕๖
ภาคผนวก ก
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖
ภาคผนวก ข
สถิติการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

๖๗

๖๘
ภาคผนวก ค
ประเภทเอกสารที่มีการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์
๑. ประเภทรับรองคาแปลถูกต้อง ๒. ประเภทรับรองสาเนา (เอกสารราชการ)
ลาดับ
ชนิดเอกสาร
๑.๑
ทะเบียนบ้าน
๑.๒
บัตรประชาชน
๑.๓
บ.ป.๒ (ใบสีเหลือง)
๑.๔
ใบมรณบัตร
๑.๕
รับรองโสด
๑.๖
ใบสาคัญสมรส (คร.๓)
๑.๗
ใบทะเบียนสมรส (คร.๒)
๑.๘
ใบสาคัญการหย่า (คร.๗)
๑.๙
ใบทะเบียนการหย่า (คร.๖)
๑.๑๐
ใบทะเบียนฐานะครอบครัว (คร.๒๒)
๑.๑๑
หนังสือรับรองการเกิด
๑.๑๒
หนังสือรับรองบุคคล
๑.๑๓
หนังสือยินยอม
๑.๑๔
ใบมอบอานาจจากเขต (หนังสือมอบอานาจ)
๑.๑๕
ช.๑ (คาขอ)
๑.๑๖
ช.๒ (ใบใช้นามสกุลร่วม)
๑.๑๗
ช.๓ (ใบเปลี่ยนชื่อ)
๑.๑๘
ช.๔ (ใบเปลี่ยนสกุล)
๑.๑๙
ช.๕ (หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล)
๑.๒๐
หนังสือสุทธิ/ใบสุทธิ (สมุดประจาพระ)
๑.๒๑
ใบแปลงสัญชาติ
๑.๒๒
ใบถิ่นที่อยู่
๑.๒๓
ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง
๑.๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑.๒๕
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
๑.๒๖
หนังสือรับรองบุตร
๑.๒๗
หนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร
๑.๒๘
หนังสือรับรอง
๑.๒๙
หลักฐานทางทหาร
๑.๓๐
ใบขับขี่

๖๙
ลาดับ
๑.๓๑
๑.๓๒
๑.๓๓
๑.๓๔
๑.๓๕
๑.๓๖
๑.๓๗
๑.๓๘
๑.๓๙
๑.๔๐
๑.๔๑
๑.๔๒
๑.๔๓
๑.๔๔
๑.๔๕
๑.๔๖
๑.๔๗
๑.๔๘
๑.๔๙
๑.๕๐
๑.๕๑
๑.๕๒
๑.๕๓
๑.๕๔
๑.๕๕
๑.๕๖
๑.๕๗
๑.๕๘
๑.๕๙
๑.๖๐
๑.๖๑
๑.๖๒
๑.๖๓
๑.๖๔

ชนิดเอกสาร
เอกสารการศึกษา(รัฐบาล)
โฉนดที่ดิน
คาสั่งศาล
หนังสือรับรองคาพิพากษา
หนังสือรับรองคดีสิ้นสุด
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
ข้อมูลส่วนบุคคล
ใบเสร็จสรรพากร
หนังสือรับรองบริษัท
ใบจดทะเบียนการค้า
หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ
งบดุล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
บ/ช รายชื่อผู้ถือหุ้น (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
รายงานการประชุม
ใบอนุญาตจัดหางาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แบบ พค.๐๔๐๑)
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบอนุญาตผลิตอาหาร
บอจ.๑ (คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด)
บอจ.๒ (แบบฟอร์มหนังสือบริคณห์สนธิ)
บอจ.๓ (รายการจดทะเบีนจัดตั้ง)
บอจ.๔ (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือมติพิเศษ)
บอจ.๕ (สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
ใบแจ้งความ
อุปการะบุตร (ป.ค.๑๔)
(ป.ค. ๑๔) ทั่วไป
ใบอนุญาตนาเข้า สั่งซื้อ อาวุธปืน
ใบต่างด้าว
คาร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว
ภ.ง.ด. ๕๐ (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
ภ.ง.ด. ต่าง ๆ

๗๐
ลาดับ
๑.๖๕
๑.๖๖
๑.๖๗
๑.๖๘

ชนิดเอกสาร
ข้อมูลทะเบียนราษฏร
ข้อมูลทะเบียนการเกิด
ข้อมูลทะเบียนการตาย
ใบอนุญาตทางาน

๓. ประเภทรับรองลายมือชื่อ (เอกสารภาษาไทย)
ลาดับ
ชนิดเอกสาร
๓.๑
ใบขับขี่
๓.๒
แพทยสภา
๓.๓
กรมประชาสงเคราะห์
๓.๔
สภาหอการค้าไทย
๓.๕
หอการค้า
๓.๖
รับรองลายมือชื่อทั่ว ๆ ไป (เจ้าของเอกสาร/กรรมการบริษัท)
๓.๗
สภาอุตสาหกรรม
๓.๘
คณะกรรมการอาหารและยา
๓.๙
C.I.D
๓.๑๐
คณะกรรมการกลางอิสลาม
๓.๑๑
กรมการค้าต่างประเทศ
๓.๑๒
End User
๓.๑๓
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๓.๑๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๑๕
ธนาคาร
๓.๑๖
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
๓.๑๗
กรมสรรพากร
๓.๑๘
กรมสรรพสามิต
๓.๑๙
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓.๒๐
กรมเจ้าท่า
๓.๒๑
กรมประมง
๓.๒๒
กรมปศุสัตว์
๓.๒๓
กระทรวงสาธารณสุข (ผ่านหอการค้า)
๓.๒๔
สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
๓.๒๕
กรมการศาสนา
๓.๒๖
ผลตรวจ DNA
๓.๒๗
ใบแพทย์

๗๑
ลาดับ
๓.๒๘
๓.๒๙
๓.๓๐
๓.๓๑
๓.๓๒
๓.๓๓
๓.๓๔
๓.๓๕
๓.๓๖

ชนิดเอกสาร
ใบอนุญาตนาเข้า สั่งซื้อ อาวุธปืน
สถาบันนวดแผนไทย
สถาบันฝีมือแรงงาน
เอกสารการศึกษา (เอกชน)
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ลายมือชื่อเจ้าของเอกสาร)
ใบแจ้งค่าน้า (ลายมือชื่อเจ้าของเอกสาร)
ใบแจ้งค่าโทรศัพท์ (ลายมือชื่อเจ้าของเอกสาร)
รับรองลายมือชื่อทั่ว ๆ ไป (หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและสถาบันต่าง ๆ
ที่นาส่งลายมือชื่อ)
เอกสารของหน่วยงานราชการไทย

๔. ประเภทรับรองลายมือชื่อ (เอกสารต่างประเทศ)
ลาดับ
ชนิดเอกสาร
๔.๑
ลายมือชื่อสถานทูตไทยในต่างประเทศ
๔.๒
ลายมือชื่อสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
๔.๓
รับรองโสดต่างประเทศ
๔.๔
ใบสมรสต่างประเทศ
๔.๕
ประวัติอาชญากรรมต่างประเทศ
๔.๖
เกิดต่างประเทศ
๔.๗
ใบมรณบัตรต่างประเทศ
๔.๘
คาสั่งศาลหย่าต่างประเทศ
๔.๙
สัญญากู้ยืมรับรองผ่านจากสถานทูตไทยในต่างประเทศ
๔.๑๐
เอกสารต่าง ๆ ที่ผ่านจากการรับรองสถานทูตไทยในต่างประเทศ / สถานทูต
ต่างประเทศในประเทศไทย

๗๒
ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของข้าราชการ และตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของกองต่าง ๆ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ตาราง เปรียบเทียบอัตรากาลังของข้าราชการกรมการกงสุล
อัตรากาลัง
ปัจจุบัน
ขาด
๓๗
๓๖
๒๘
๘

ตาแหน่ง
ตามโครงสร้าง
๑. นักการทูต
๗๓
๒. สายสนับสนุน
๓๖
๓. Home based
- นักวิเทศสหการ
๒
- นักวิชาการทางการเงิน
๑
- นักวิชาการพัสดุ
๑
- นักบัญชี
๑
- นักทรัพยากรบุคคล
๑
- นิติกร
๘
๕
๓
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑
- เจ้าพนักงานธุรการ
๓
รวมทั้งสิ้น
๑๑๗
๗๘
๔๙
ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานะ ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มีจริง %
๕๐.๖๘
๗๗.๗๗

๖๒.๕
๖๖.๖๖

๗๓
ตาราง เปรียบเทียบอัตรากาลังของกองต่าง ๆ ในกรมการกงสุล
อัตรากาลังที่มีอยู่จริง อัตรากาลังตามโครงสร้าง
ตาแหน่ง
สายการทูต สายสนับสนุน สายการทูต สายสนับสนุน
๑. กองหนังสือเดินทาง
๑๖
๑๘
๒๗
๐
๒. สานักเลขานุการกรม
๖
๓
๑๑
๕
๓. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
๕
๐
๑๓
๔
ในต่างประเทศ
๔. กองวีซ่าและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
๔
๓
๘
๓
๕. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอก
๑
๑
๓
๑
ราชอาณาจักร
๖. กองสัญชาติและนิติกรณ์
๔*
๕
๑๑
๓
รวมทั้งสิ้น
๓๖
๓๐
๗๓
๖
* รวมตาแหน่งผู้อานวยการ
ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานะ ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๗๔
ภาคผนวก จ
แผนภูมิระบบการรับรองเอกสารกองสัญชาติฯ

๗๕
ภาคผนวก ฉ
ตารางข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตัวอย่างแบ่งตามอายุ เพศ การศึกษา
และ สถานภาพการทางาน
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
๑๕ - ๑๙ ปี
๒๐ - ๒๙ ปี
๓๐ - ๓๙ ปี
๔๐ - ๔๙ ปี
๕๐ - ๕๙ ปี
๖๐ ปีขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่เคยเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท และสูงกว่า
อื่น ๆ
๔. สถานภาพการทางานในปัจจุบัน
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

งานบริการรับรองเอกสาร
จานวน
ร้อยละ
๒๐๐
๑๐๐
๗๗
๓๘.๕
๑๒๓
๖๑.๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๖
๓.๐๐
๔๓
๒๑.๕๐
๖๕
๓๒.๕๐
๕๔
๒๗.๐๐
๒๗
๑๓.๕๐
๕
๒.๕๐
๒๐๐
๑๐๐.๐๐
๑
๐.๕๐
๑๙
๙.๕๐
๒๒
๑๑.๐๐
๓๓
๑๖.๕๐
๑๑
๕.๕๐
๒๔
๑๒.๐๐
๗๑
๓๕.๕๐
๑๖
๘.๐๐
๓
๑.๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๗
๓.๕๐
๖๔
๔๔
๒
๑๘
๑๙
๑๗

๓๒.๐๐
๒๒.๐๐
๑.๐๐
๙.๐๐
๙.๕๐
๘.๕๐

๗๖
ข้อมูลทั่วไป
ว่างงาน / ไม่มีงานทา
อื่น ๆ

งานบริการรับรองเอกสาร
จานวน
ร้อยละ
๙
๔.๕๐
๒๐
๑๐.๐๐

๗๗
ภาคผนวก ช
ร้อยละของผู้รับบริการตัวอย่างงานบริการรับรองเอกสาร
จาแนกตามระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประเด็น
๑. ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ
๑.๑ การติดประกาศหรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ
๑.๒ การจัดลาดับขั้นตอนการ
ให้บริการตามที่ประกาศไว้
๑.๓ การให้บริการตามลาดับ
ก่อนหลังเช่น ผู้ที่มาก่อน
ได้รับการบริการก่อน เป็นต้น
๑.๔ การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
๑.๕ ความรวดเร็วในการให้บริการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการ
๒.๑ ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของผู้ให้บริการ
๒.๒ ความเต็มใจ และความ
พร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ
๒.๓ ความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคาถาม ชีแ้ จงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
เป็นต้น
๒.๔ ความชื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
๒.๕ การให้บริการเหมือนกันทุก
รายไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๖ สามารถติดต่อและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ
ไม่แสดง คะแนนจาก ส่วนเบี่ยงเบน
พอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจ ความคิด การสารวจ มาตรฐานของ
คะแนน
มาก
จนเกือบจะ
มาก เห็น
ไม่พอใจ
๑๑๘.๕๐ ๖๖๑.๒๐ ๑๑๕.๖๐ ๒๒.๘๐ ๑๑.๙๐
๓๓.๙๑๖๐
๑๑๖.๐๐ ๖๖๕.๐๐

๑๑๖.๕๐

๑๑.๕๐ ๑๑.๐๐

๓๓.๙๓๕๐

๐๐.๖๘๗๘

๑๑๙.๐๐ ๖๖๕.๐๐

๑๑๔.๕๐

๐๐.๕๐ ๑๑.๐๐

๔๔.๐๐๕๐

๐๐.๖๖๘๗

๒๒๗.๐๐ ๖๖๓.๐๐

๗๗.๕๐

๑๑.๐๐ ๑๑.๕๐

๔๔.๑๓๐๐

๐๐.๗๑๑๑

๑๑๗.๐๐ ๕๕๖.๐๐

๒๒๐.๐๐

๕๕.๐๐ ๒๒.๐๐

๓๓.๘๑๐๐

๐๐.๘๔๗๐

๑๑๓.๕๐ ๕๕๖.๕๐

๒๒๐.๐๐

๖๖.๐๐ ๔๔.๐๐

๓๓.๖๙๕๐

๐๐.๙๑๙๘

๓๓๔.๒๕ ๕๕๑.๙๒

๑๑๐.๕๐

๒๒.๑๗ ๑๑.๑๗

๔๔.๑๕๙๒

--

๓๓๕.๕๐ ๕๕๓.๐๐

๑๑๐.๐๐

๑๑.๐๐ ๐๐.๕๐

๔๔.๒๒๐๐

๐๐.๗๐๒๙

๓๓๓.๕๐ ๔๔๗.๐๐

๑๑๕.๐๐

๒๒.๐๐ ๒๒.๕๐

๔๔.๐๗๐๐

๐๐.๘๘๘๒

๓๓๒.๕๐ ๕๕๕.๐๐

๖๖.๕๐

๔๔.๐๐ ๒๒.๐๐

๔๔.๑๒๐๐

๐๐.๘๔๘๐

๓๓๘.๕๐ ๕๕๔.๐๐

๖๖.๕๐

๑๑.๐๐

--

๔๔.๓๐๐๐

๐๐.๖๓๔๐

๓๓๘.๕๐ ๕๕๑.๕๐

๘๘.๐๐

๒๒.๐๐

--

๔๔.๒๖๕๐

๐๐.๖๙๐๗

๒๒๗.๕๐ ๕๕๒.๐๐

๑๑๕.๕๐

๓๓.๐๐ ๒๒.๐๐

๔๔.๐๐๐๐

๐๐.๘๕๖๕

๗๘

ประเด็น
๓. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
๓.๑ ป้าย/สัญลักษณ์/
ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริการ
๓.๒ จุด/ช่องการให้บริการมี
ความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก
๓.๓ ความเพียงพอของอุปกรณ์
สาหรับผู้รับบริการเช่น ปากกา
น้ายาลบคาผิด เป็นต้น
๓.๔ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อ
การให้บริการเช่น กล่องรับ
ความเห็น แบบ สอบถาม
เป็นต้น
๓.๕ ความเพียงพอของสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่นโทรศัพท์
สาธารณะ ห้องสุขา น้าดื่ม
ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น
๓.๖ ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ ในภาพรวม
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของการให้บริการ
๔.๑ การให้บริการที่ได้รับตรง
ตามความต้องการ
๔.๒ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของ
การให้บริการ
๔.๓ ผลการบริการในภาพรวม
เฉลี่ยจากทุกประเด็น

๒๓.๕๘

ระดับความพึงพอใจ
ไม่แสดง คะแนนจาก ส่วนเบี่ยงเบน
พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจ ความคิด การสารวจ มาตรฐานของ
คะแนน
จนเกือบจะ
มาก เห็น
ไม่พอใจ
๕๗.๖๗
๑๖.๐๘ ๑.๙๒ ๐.๗๕
๔.๐๑๔๒
--

๒๑.๕๐

๕๕.๕๐

๒๒.๕๐

--

๐.๕๐

๓.๙๗๕๐

๐.๖๙๗๗

๒๓.๐๐

๕๗.๐๐

๑๘.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๔.๐๐๐๐

๐.๗๓๖๗

๑๖.๐๐

๕๖.๕๐

๒๒.๕๐

๓.๐๐

๒.๐๐

๓.๘๑๕๐

๐.๘๐๘๗

๑๗.๕๐

๖๐.๐๐

๑๘.๐๐

๔.๐๐

๐.๕๐

๓.๙๐๐๐

๐.๗๔๓๕

๓๐.๕๐

๕๘.๐๐

๙.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

๔.๑๖๐๐

๐.๗๐๔๙

๓๒.๕๐

๕๘.๕๐

๗.๕๐

๑.๕๐

--

๔.๒๒๐๐

๐.๖๔๓๒

๓๒.๓๓

๕๒.๓๓

๑๑.๑๗

๒.๖๗

๑.๕๐

๔.๑๑๓๓

---

๓๓.๐๐

๕๒.๕๐

๑๐.๕๐

๒.๕๐

๑.๕๐

๔.๑๓๐๐

๐.๘๑๐๒

๓๒.๐๐

๕๓.๕๐

๑๐.๕๐

๓.๐๐

๑.๐๐

๔.๑๒๕๐

๐.๗๘๘๙

๓๒.๐๐
๒๗.๑๗

๕๑.๐๐
๕๕.๗๘

๑๒.๕๐
๑๓.๓๔

๒.๕๐
๒.๓๙

๒.๐๐
๑.๓๓

๔.๐๘๕
๔.๐๕๐๗

๐.๘๔๙๓
---

พอใจ
มาก

๗๙
ภาคผนวก ซ
ร้อยละของผู้รับบริการตัวอย่างงานบริการรับรองเอกสาร
จาแนกตามระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ

ประเด็น
๑. ความเชื่อมั่นในการเกิด
ประโยชน์สขุ ของประชาชน
๑.๑ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานโดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
๑.๒ เจ้าหน้าที่มกี ารปฏิบัติภารกิจ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
๑.๓ เจ้าหน้าที่มกี ารปฏิบัติงาน
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๑.๔ หน่วยงานมีการรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคคล
ทั่วไปและหน่วยงานภายนอก
๑.๕ ประชาชนได้รับคาชี้แจงหรือการ
แก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
๒. ความเชื่อมั่นในการเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นอย่างดี
๒.๒ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถความชานาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี
เต็มใจ ในการให้บริการ
๒.๔ เจ้าหน้าที่มกี ารให้คาแนะนา
และคาปรึกษาที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้
๓. ความเชื่อมั่นในการมี
ประสิทธิภาพ และ เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓.๑ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ
๓.๒ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม
๓.๓ หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย

ระดับความพึงพอใจ
เชื่อมัน เชื่อมั่น เชื่อมั่นน้อย ไม่ ไม่เชื่อมั่น
มาก
จนเกือบจะ เชื่อมั่น มาก
ไม่เชื่อมั่น
๑๘.๔๐ ๕๗.๓๐ ๑๓.๔๐ ๑.๙๐ ๐.๕๐

ไม่แสดง คะแนนจาก ส่วนเบี่ยงเบน
ความ การสารวจ มาตรฐานของ
คิดเห็น
คะแนน
๘.๕๐

๓.๙๙๖๗

--

๑๘.๐๐ ๕๘.๕๐

๑๓.๕๐

๐.๕๐

๑.๕๐

๘.๐๐

๓.๙๘๙๑

๐.๗๑๖๖

๒๐.๐๐ ๖๓.๐๐

๘.๐๐

๑.๕๐

--

๗.๕๐

๔.๐๙๗๒

๐.๖๐๐๐

๑๙.๕๐ ๖๐.๕๐

๘.๕๐

๒.๕๐

--

๙.๐๐

๔.๐๖๕๙

๐.๖๔๔๖

๑๗.๕๐ ๕๑.๐๐

๒๐.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

๙.๐๐

๓.๙๑๒๑

๐.๗๓๘๐

๑๗.๐๐ ๕๓.๕๐

๑๗.๐๐

๓.๐๐

๐.๕๐

๙.๐๐

๓.๙๑๗๖

๐.๗๔๒๔

๒๕.๑๓ ๕๑.๗๕

๑๒.๑๓

๑.๘๘

๑.๕๐

๗.๖๓

๔.๐๕๑๔

--

๒๕.๕๐ ๕๓.๐๐

๑๒.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๗.๕๐

๔.๐๙๗๓

๐.๗๒๓๒

๒๓.๐๐ ๕๒.๕๐

๑๑.๐๐

๔.๐๐

๒.๐๐

๗.๕๐

๓.๙๗๘๔

๐.๘๕๙๕

๒๔.๐๐ ๕๑.๐๐

๑๔.๕๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๗.๐๐

๔.๐๐๕๔

๐.๘๒๒๐

๒๘.๐๐ ๕๐.๕๐

๑๐.๕๐

๑.๕๐

๑.๐๐

๘.๕๐

๔.๑๒๕๗

๐.๗๕๖๓

๒๒.๑๐ ๕๑.๐๐

๑๕.๖๐

๑.๖๐

๑.๒๐

๘.๕๐

๓.๙๙๖๗

--

๒๓.๐๐ ๕๔.๐๐

๑๒.๐๐

๑.๕๐

๐.๕๐

๙.๐๐

๔.๐๗๑๔

๐.๗๐๕๔

๒๐.๐๐ ๕๑.๐๐

๑๖.๕๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๙.๕๐

๓.๙๖๑๓

๐.๗๗๐๐

๒.๕๐ ๔๙.๐๐

๑๘.๐๐

๑.๕๐

๑.๐๐

๘.๐๐

๓.๙๘๓๗

๐.๗๗๘๖

๘๐

ประเด็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
๓.๔ หน่วยงานมีการแจ้งให้
ประชาชนทราบถึงสิทธิตา่ ง ๆ ใน
การรับบริการ
๓.๕ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ง่ายและสะดวก
๔. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน
๔.๑ หน่วยงานมีขั้นตอนการ
ให้บริการที่ เหมาะสม
๔.๒ หน่วยงานมีการชีแ้ จงหรือให้
ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการให้
ผู้รับบริการทราบ
๔.๓ หน่วยงานมีระยะเวลาการ
ให้บริการ ที่เหมาะสม
๕. ความเชื่อมั่นในการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๕.๑ หน่วยงานจัดให้มีการตอบ
คาถาม/ ให้คาแนะนาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ
๕.๒ หน่วยงานมีการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
จาก ประชาชนรวมทั้งแจ้งผลให้
ทราบ
๕.๓ หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมา
ให้ ในการสื่อสาร และอานวย
ความ สะดวกแก่ประชาชน
๕.๔ ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
๕.๕ ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว
เฉลี่ยจากทุกประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
ไม่แสดง คะแนนจาก ส่วนเบี่ยงเบน
เชื่อมัน เชื่อมั่น เชื่อมั่นน้อย ไม่ ไม่เชื่อมั่น ความ การสารวจ มาตรฐานของ
คะแนน
มาก
จนเกือบจะ เชื่อมั่น มาก คิดเห็น
ไม่เชื่อมั่น
๒๑.๕๐ ๕๑.๐๐

๑๖.๕๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๘.๐๐

๓.๙๖๗๔

๐.๘๐๙๑

๒๓.๕๐ ๕๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒.๐๐

๑.๕๐

๘.๐๐

๔.๐๐๐๐

๐.๘๙๘

๑๘.๕๐ ๕๒.๕๐

๑๕.๕๐

๓.๘๕

๑.๕๐

๘.๑๗

๓.๙๐๐๒

--

๑๘.๕๐ ๕๔.๕๐

๑๕.๐๐

๓.๐๐

๑.๕๐

๗.๕๐

๓.๙๒๔๓

๐.๗๙๗๒

๑๗.๕๐ ๕๔.๐๐

๑๖.๐๐

๓.๕๐

๐.๕๐

๘.๕๐

๓.๙๒๓๕

๐.๗๕๒๐

๑๙.๕๐ ๔๙.๐๐

๑๕.๕๐

๕.๐๐

๒.๕๐

๘.๕๐

๓.๘๕๒๕

๐.๙๑๐๙

๒๓.๒๐ ๔๗.๓๐

๑๖.๒๐

๓.๔๐

๑.๕๐

๘.๔๐

๓.๙๕๓๑

--

๒๑.๕๐ ๔๘.๐๐

๑๗.๕๐

๓.๐๐

๑.๐๐

๙.๐๐

๓.๙๔๕๑

๐.๘๑๒๔

๒๑.๐๐ ๔๖.๐๐

๑๕.๕๐

๖.๕๐

๑.๕๐

๙.๕๐

๓.๘๖๗๔

๐.๙๐๙๓

๒๕.๕๐ ๔๗.๕๐

๑๖.๐๐

๓.๐๐

๐.๕๐

๗.๕๐

๔.๐๒๑๖

๐.๗๙๓๗

๒๕.๐๐ ๔๙.๕๐

๑๕.๐๐

๑.๕๐

๐.๕๐

๘.๕๐

๔.๐๖๐๑

๐.๗๔๒๕

๒๓.๐๐ ๔๕.๕๐

๑๗.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๗.๕๐

๓.๘๗๐๓

๐.๙๖๙๓

๒๑.๔๗ ๕๑.๙๗

๑๔.๕๗

๒.๕๒

๑.๒๔

๘.๒๔

๓.๙๗๙๖

--

๘๑
ภาคผนวก ญ
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งพึงพอใจของงานบริการรับรองเอกสาร
สิ่งที่พึงพอใจ จานวน
๑. ความเต็มใจ/พร้อมให้บริการอย่างสุภาพและเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง ๓๐
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
๓. ความเหมาะสมในการแต่งกายและวาจาสุภาพของผู้ให้บริการ
๔. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๕. การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการ
๖. สถานที่บริการเป็นสัดส่วน สะอาด
๗. การติดประกาศแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
๘. การให้บริการตามลาดับขั้นตอนก่อน-หลัง
๙. ผลการบริการในภาพรวม
๑๐. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ
๑๑. การบริการตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๒. ให้บริการตรงตามความต้องการ
๑๓. ซื่อสัตย์สุจริต
๑๔. ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๕. การมีป้าย/สัญลักษณ์ บอกจัดให้บริการ
ผู้รับบริการตัวอย่างแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ

๑๒
๑๐
๙
๘
๘
๓
๓
๓
๒
๑
๑
๑
๑
๑

๘๒
ภาคผนวก ฎ
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งไม่พึงพอใจของงานบริการรับรองเอกสาร
สิ่งที่ไม่พึงพอใจ
๑. ไม่มีความรวดเร็วในการให้บริการ
๒. ให้บริการแบบไม่เต็มใจ/ไม่ยินดีให้บริการ
๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ องค์ความรู้ในการให้บริการ
๔. จุด / ช่อง ให้บริการไม่เหมาะสม (มีน้อย)
๕. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ราคาอาหาร เก้าอี้ ไม่เพียงพอ
๖. ใช้เวลานานในการรอรับเอกสาร
๗. อุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด เครื่องถ่าย
เอกสารไม่เพียงพอ
๘. การให้บริการไม่ตามลาดับขั้นตอนก่อน – หลัง
๙. ไม่ทาการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการ
๑๐. การแต่งกายไม่เหมาะสม
๑๑. ไม่ซอื่ สัตย์สุจริต
ผู้รับบริการตัวอย่างแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ

จานวน
๓๐
๑๑
๘
๘
๘
๖
๒
๑
๑
๒
๑

๘๓
ภาคผนวก ฏ
จานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่ให้ข้อเสนอแนะต่องานบริการรับรองเอกสาร
ข้อเสนอแนะ
๑. บริการให้รวดเร็ว
๒. เพิ่มจัด / ช่องให้บริการ
๓. จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม เช่นที่จอดรถ
ราคาอาหาร เก้าอี้
๔. ให้บริการด้วยความเต็มใจ / ยินดีในการให้บริการ
๕. ให้บริการตรงความต้องการเช่น สามารถยื่นเอกสาร online
สามารถจองคิวการรับเอกสาร และควรมีเอกสารหลายภาษา เป็นต้น
๖. ควรมีป้าย/สัญลักษณ์ บอกจุดให้บริการ
๗. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เช่น ภาษาต่างประเทศ
๘. ควรติดประกาศแจ้งขั้นตอน/เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมา/ระยะเวลา
การให้บริการ
๙. จัดอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการให้เพียงพอ
๑๐. จัดลาดับขั้นตอนการให้บริการ
๑๑. เจ้าหน้าที่ควรแต่งการให้เหมาะสม
๑๒. ความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้รับบริการตัวอย่างแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ

จานวน
๒๔
๒๓
๑๔
๑๐
๘
๗
๖
๓
๓
๒
๒
๑

๘๔
ภาคผนวก ฐ
ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

๘๕
ภาคผนวก ฑ
แบบสารวจความพึงพอใจของการให้บริการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐
ภาคผนวก ฒ
แบบการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

๙๑

ภาคผนวก ณ
โนตารีปับลิกในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
๑. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
ชื่อเรียก
:
โนแตร์ (Notaire)
คุณสมบัติ :
บุคคลสัญชาติฝรั่งเศส เรียบจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัย (๔ ปี) ได้ผ่าน
การฝึกงานโนแตร์ ๒ – ๓ ปี และสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร จากสภาพ
วิชาชีพโนแตร์
การแต่งตั้ง
:
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จานวน
:
มีการจากัดจานวนของโนแตร์ทั่วประเทศฝรั่งเศส
เขตอานาจ
:
โนแตร์มีอานาจกระทาการภายในเขตอานาจที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งเท่านั้น
การกากับดูแล :
หัวหน้าอัยการจังหวัด เป็นผู้สอดส่องดูแลการทางานของโนแตร์
ค่าตอบแทน :
สาหรับงานที่บังคับ โดยกฎหมายให้ โนแตร์ทา กฎหมายได้กาหนดอัตรา
ค่าบริการไว้ตายตัวซึ่งจะเท่ากันหมด ส่วนงานอื่นที่กฎหมายมิ ได้บังคับไว้
โนแตร์อาจเรียกค่าบริการเอง
อานาจหน้าที่ :
โนแตร์มีหน้าที่จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่กฎหมายระบุบังคับไว้ว่าต้องทาโดย
โนแตร์ และอาจทาเอกสารสัญญาอื่น ๆ ด้วยก็ได้เมื่อมีผู้ร้องขอ
โนแตร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ได้รับเงินเดือนจากรัฐคงได้รับเพียงค่าบริการจากประชาชน
เท่ านั้ น เนื่ อ งจากเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ โนแตร์จึ ง ต้อ งเป็ นกลางไม่ เข้ า ข้า งฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ง ในการ
ให้บริการประชาชน และไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไม่ทางานให้ประชาชน ทั้งนี้เฉพาะงานที่มีกฎหมาย
ระบุไว้ให้โนแตร์ต้องทา ส่วนงานอื่นที่ไม่บังคับโดยกฎหมาย โนแตร์ จะปฏิเสธไม่ทาให้ก็ได้ เอกสาร
สัญญาที่โนแตร์ทาขึ้นจะได้รับการยอมรับอย่างสูง และมีคุณค่าเป็นเอกสารมหาชน ถ้ามีข้อพิพาทศาล
จะยอมรับบังคับให้โดยไม่ต้องมีการสืบพยานเพิ่มเติมอีก
โนแตร์มีอานาจออกหมายบังคับ ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยฝ่ายที่เสียหาย อาจ
นาหมายบังคับนี้ไปยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ โดยไม่ต้องดาเนินคดีในศาลก่อน
ความรับผิด :
โนแตร์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่ที่ขัด
ต่อกฎหมาย และเป็ นการกระทาที่บ กพร่ องในการปฏิบัติ ห น้า ที่ของตน
โนแตร์ ต้องรับผิ ด ชอบช าระค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ กับ คู่สั ญญา และ/หรื อ
บุคคลที่สาม นอกจากนี้ โนแตร์ยังต้องรับผิดทางวินัย ซึ่งอาจถูกลงโทษตาม
กฎหมายก าหนดไว้ ตามความร้ า ยแรงของความผิ ด ซึ่ ง อาจถึ ง ขั้ น ถอน
ใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนแตร์ก็ได้
ประกันภัย
:
กฎหมายบั ง คับ ให้ โ นแตร์ทุ ก คนต้ อ งทาประกั น ภั ย ในวงเงิ นที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชน ในกรณีที่โนแตร์กระทา
ผิ ดกฎหมาย และทาให้ เ กิด ความเสี ย หายต่อ ประชาชน เมื่อ โนแตร์ ไม่ มี
ความสามารถที่จะชาระค่าสิ นไหมนั้นได้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ชาระ
แทนให้

๙๒

ชื่อเรียก
ประเภท :

:

คุณสมบัติ :
การแต่งตั้ง :
จานวน :
เขตอานาจ :

การกากับดูแล :
สภาวิชาชีพ :

ค่าตอบแทน :
อานาจหน้าที่ :
ความรับผิดชอบ :

๒. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี
โนตาร์ (Notar)
ในประเทศเยอรมนี มี โนตาร์ ๓ ประเภท คือ ก) ผู้มีอาชีพโนตาร์ (Fulltime Notar) ประกอบอาชีพเป็นโนตาร์อย่างเดียว ข) ทนายความที่เป็นโน
ตาร์ (Lawyer Notar) เป็นทนายความและโนตาร์ด้วย และ ค) เจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นโนตาร์ (State employed Notar) เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้านอื่น และ
เป็นโนตาร์ด้วย
บุคคลสัญชาติเยอรมัน เรียนจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัย จบนิติศาสตร์
บัณฑิต เป็นทนายความมาแล้ว ๕ ปี และผ่านการฝึกงานในหน้าที่โนตาร์
อย่างน้อย ๓ ปี ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งมลรัฐ จะเป็นผู้แต่งตั้งโนตาร์ของมล
รัฐนั้น โดยคัดเลือกจากผู้ที่สมัครเข้ามา เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นโนตาร์แล้ว
จะอยู่ในตาแหน่งไปจนอายุ ๗๐ ปี
มีการจากัดจานวนของโนแตร์ในแต่ละมลรัฐ ขึ้นอยู่กับจานวนประชากร
และสภาพเศรษฐกิจของมลรัฐนั้น ๆ
โนแตร์ มี อ านาจกระท าการ ภายในเขตอ านาจที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
เท่านั้น แต่อาจจะกระทาการนอกเขตอานาจของตนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐนั้นก่อน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งถ้ารออาจ
เกิดความเสียหายขึ้นได้
ทุก ๔ ปี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอานาจของโนตาร์ เป็นผู้สอดส่อง
ดูแล การทางานของโนตาร์ว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ ถ้าฝ่า
ฝืนอาจถูกดาเนินการทางวินัย
โนตาร์ในแต่ละมลรัฐจะรวมตัวกันจัดตั้ง สภาวิชาชีพโนตาร์ประจามลรัฐ
นั้น ๆ และสภาวิชาชีพโนตาร์ ประจามลรัฐจะเข้าเป็นสมาชิกของสภาพ
วิชาชีพโนตาร์ แห่งสหพันธรัฐ สภาวิชาชีพโนตาร์ ทาหน้าที่ส่งเสริม วิชาชีพ
ความเป็ น อิ ส ระ ในการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง ก าหนดข้ อ บั ง คั บ และ
จรรยาบรรณของโนตาร์
สาหรั บ งานที่บังคับโดยกฎหมายให้ โนตาร์ทา กฎหมายได้กาหนดอัตรา
ค่าบริการไว้ตายตัว ซึ่งจะเท่ากันหมด ส่วนงานอื่น ที่กฎหมายมิได้บังคับไว้
โนตาร์อาจเรียกค่าบริการเองได้
คล้ายคลึงกับโนตารีฝรั่งเศส
โนตาร์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่ที่ขัด
ต่อกฎหมาย และเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โน
ตาร์ต้องรับผิดชอบชาระค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคล
ที่ ส าม นอกจากนี้ โนตาร์ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางวิ นั ย ซึ่ ง อาจถู ก ลงโทษตาม

๙๓
กฎหมายกาหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดตั้งแต่ ตักเตือน ถึง
ขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตาร์
กฎหมายบั ง คับ ให้ โ นตาร์ทุ กคนต้อ งทาประกัน ภั ย ในวงเงิ นที่ ระบุ ไว้ ใ น
กฎหมายประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ยู โ ร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ให้ กั บ
ประชาชน ในกรณีที่โนตาร์กระทาผิดกฎหมาย และทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชน

ประกันภัย :

ชื่อเรียก
คุณสมบัติ :

:

การแต่งตั้ง
:
จานวน
:
ห้ามทาอาชีพอื่น :
เขตอานาจ
:
การกากับดูแล :

ค่าตอบแทน :
อานาจหน้าที่ :
ความรับผิดชอบ :

ชื่อเรียก

:

๓. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย
โนตารี (Notary)
บุคคลสัญชาติอินโดนีเซีย อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป เรียนจบ Diploma part II
State Exams หรือ จบ notaries education จากมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็ นผู้ มีความประพฤติดีและได้รับการรับรองโดย Head of Local
Government ของเมืองที่โนตารีมีถิ่นที่อยู่ถาวร
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีการจากัดจานวนของโนตารีทั่วประเทศ
ห้ า มโนตารี ป ระกอบอาชี พ บางประเภทตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมาย เช่ น
ทนายความ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ในศาลชั้นต้น เจ้าหน้าที่ Secretary of
Orphan’s Court
โนตารี มีอานาจกระทาการภายในเขตอานาจที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งเท่านั้น
หัว หน้าอัยการจังหวัด เป็นผู้ สอดส่อง ดูแล การทางานของโนตารี และ
รายงานให้ ศาลชั้นตนในโนตารีอยู่ในเขตอานาจทราบ และศาลมีอานาจ
ตักเตือน หรือให้พักงานเป็นเวลา ๓ – ๔ เดือน ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเป็น
ความผิ ด ร้ า ยแรง และควรลงโทษมากกว่ า ศาลอาจจะส่ ง เรื่ อ งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของโนตา
รี ก็ได้ ซึ่ งถ้ามีก ารเพิกถอนใบอนุญาต ศาลชั้นต้ น จะต้อ งรีบดาเนินการ
แต่งตั้งโนตารีใหม่ขึ้นมาแทนที่
กฎหมายได้กาหนดอัตราค่าบริการไว้ตายตัว ซึ่งจะเท่ากันหมด
คล้ายคลึงกับโนตารีฝรั่งเศส และเยอรมัน
โนตารีต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่ที่ขัด
ต่อกฎหมาย และเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติห น้าที่ของตน
นอกจากนี้ โนตารียังต้องรับผิดทางวินัย ซึ่งอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย
กาหนดไว้ ตามความร้ายแรงของความผิด ซึ่งอาจถึงขั้นถอนใบอนุญาตให้
ปฏิบัติหน้าที่โนตารีได้
๔. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
โค โช-นิน (Kosho-nin)

๙๔
คุณสมบัติ :

บุคคลสัญชาติญี่ปุ่น เป็นนักกฎหมายที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์สูง เป็นผู้
พิพากษา อัยการ หรือทนายความ ที่ทางานมานาน อายุอย่างต่า ๒๐ ปี
ทางปฏิบัติผู้ที่ได้รับแต่งตั้งคือ ผู้พิพากษาที่เกษียณอายุ อายุเฉลี่ยของโนตารี
อยู่ระหว่าง ๕๘ – ๖๓ ปี จะอยู่ในตาแหน่งไปจนอายุ ๗๐ ปี
การแต่งตั้ง
:
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่มีการสอบคัดเลือก
จานวน :
มี ก ารจ ากั ด จ านวนของโนตารี ขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนประชากร และสภาพ
เศรษฐกิจของมลรัฐ นั้น ๆ
เขตอานาจ
:
โนตารีมีอานาจกระทาการ ภายในเขตอานาจที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งเท่านั้น
การกากับดูแล :
ทุกปี โนตารีจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะใช้
เวลา ๑ วันในการตรวจสอบ แฟ้มงานของโนตารี ว่าถูกต้องตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้หรือไม่ ถ้าฝ่าฝืนอาจถูกดาเนินการทางวินัย
สภาวิชาชีพ :
โนตารี ทุ ก คนจะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสภาวิ ช าชี พ โนตารี ( Notary
Association) ทาหน้าที่ส่งเสริมวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ในการประกอบ
อาชีพรวมทั้งเสนอแนะข้อกาหนด ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของโนตารี
ค่าตอบแทน :
กฎหมายได้กาหนดอัตราค่าบริการไว้ตายตัว ซึ่งจะเท่ากันหมด
อานาจหน้าที่ :
คล้ายคลึงกับโนตารี ฝรั่งเศส เยอรมัน และอินโดนีเซีย
ความรับผิดชอบ :
โนตารีต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่ที่ขัด
ต่อกฎหมาย และเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โน
ตารีต้องรับผิดชอบชาระค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคล
ที่สาม
นอกจากนี้ โนตารียังต้องรับผิดชอบทางวินัย ซึ่งอาจถูกลงโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ขึ้นอยู่
กับความร้ายแรงของความผิด ตั้งแต่ ตักเตือน ถึงขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตารี ในความ
เป็นจริงตั้งแต่เริ่มมีโนตารียังไม่ปรากฏว่ามีการลงโทษโนตารีเลย
ชื่อเรียก
คุณสมบัติ :

การแต่งตั้ง :

:

๕. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
โนตารีปับลิก (Notary Public)
เป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่กฎหมายกาหนดให้มีอานาจ
แต่งตั้ง และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายในแต่ละมลรัฐกาหนด ส่วนใหญ่คือ
เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือบุคคลที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่ า งถูก ต้องตามกฎหมาย มีอ ายุ ๑๘ ปีบริ บูรณ์ หรื อมีสิ ทธิเ ลื อกตั้ง มี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของกฎหมายของมลรัฐนั้น เช่นต้องเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติดี น่าเชื่อถือ ทางานอยู่ในพื้นที่นั้น อาจเป็นทนายความ หรือ
เป็นเพียงผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพสาขาใด ๆ ก็ได้ อาจเป็นประชาชนทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้
ในอเมริกา ผู้มีอานาจแต่งตั้งโนตารีปับลิกจะระบุไว้ในกฎหมายของมลรัฐ
นั้น ๆ มลรัฐส่ วนใหญ่ระบุให้ แต่งตั้งโดยหัว หน้าส านักงานผู้ว่าการมลรัฐ

๙๕
(Secretary of State) บางมลรัฐให้ประธานาธิบดี หรือผู้ว่าการมลรัฐ หรือ
ผู้พิพากษาคดีครอบครัวมรดก (Probate Judge) ทุกมลรัฐมีการจากัดเวลา
การดารงตาแหน่งไว้ชัดเจน เช่น ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี บางมลรัฐยาวถึง ๑๐ ปี ซึ่ง
เมื่อหมดอายุแล้วก็สามารถต่อได้อีก
จานวน
:
ไม่มีการจากัดจานวนของโนตารีปับลิกในแต่ละมลรัฐ
เขตอานาจ :
ส่วนใหญ่โนตารีปับลิกมีอานาจกระทาการได้เฉพาะภายใน Country หรือ
District ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น ยกเว้นโนตารีปับลิกที่เป็นทนายความด้วย ที่
กฎหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ได้คลอบคลุมทั่วทั้งมลรัฐ
การกากับดูแล :
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของมลรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน กับหน่วยงานที่มีอานาจแต่งตั้งโนตารีปับลิ ก ทาหน้า ที่สอดส่ อง
ดูแลการทางานของโนตารีปับลิกว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่
ถ้ า ฝ่ า ฝื น อาจถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง อาจถู ก ถอนใบอนุ ญ าต พั ก
ใบอนุญาต โทษปรับ และจะมีการเปิดเผยข่าวการลงโทษทางวินัยโดยลง
พิมพ์โฆษณา หรือแถลงข่าวให้สื่อมวลชนรับทราบ
สมาคมวิชาชีพ :
สมาคมโนตารีปับลิกแห่งชาติ (The National Notary Association) ทา
หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ ความเป็ น อิ ส ระ ในการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง
เสนอแนะ โดยตีพิมพ์เอกสาร เสนอแนะให้มลรัฐต่าง ๆ กาหนดข้อบังคับ
วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ จรรยาบรรณ และวินัย
ของโนตารีปับลิก มีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน
ค่าตอบแทน :
เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎหมายของแต่ละมลรัฐ บางมลรัฐกาหนดอัตรา
ค่าบริการไว้ตายตัว บางมลรัฐ กาหนดให้เรียกเก็บได้ตามสมควร
อานาจหน้าที่ :
โนตารีปับลิกมีหน้าที่จากัดในการรับรองข้อเท็จจริง รับรองลายมือชื่อ และ
ความมีอยู่จริงของเอกสาร และได้รับค่าตอบแทนจากผู้ที่มาใช้บริการ และ
ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทาเอกสารหรือสัญญาใด ๆ โนตารีปับลิกเป็นเอกชน ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไม่ทางานให้ใครก็ได้ คารับรอง
ของโนตารีปับลิกที่ทาขึ้นแม้จะได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่มิได้
ทาให้เอกสารหรือข้อความที่รับรองมีคุณค่าเป็นเอกสารมหาชน ดังนั้นถ้ามี
ข้อพิพาทในศาล คู่ความจึงจาเป็นต้องนาพยานมาสืบเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง
เสมอ
โนตารีปับลิกเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเจตนาของคู่สัญญา ความถูกต้องของลายมือชื่อ
ของคู่สัญญา แต่โนตารีปับลิกจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปรับรองว่าเอกสารสัญญานั้นได้ทาขึ้นถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ยกเว้นโนตารีปับลิกที่เป็นทนายความด้วย ที่มีอานาจ
รับรองถึงเนื้อหา ข้อความในเอกสารด้วย โนตารีปับลิกมีอานาจรับรองสาเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจาก
ต้น ฉบั บ จริ ง หรื อรั บ รองว่ามีข้ อความตรงกับ ต้นฉบับ เช่น รับรองส าเนาหนังสื อ มอบอานาจ ค า
พิพากษา คาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการที่ใช้บังคับในต่างประเทศ เป็นต้น โนตารีปับลิกมีอานาจจัด
ให้มีการสาบาน (Administering an oath) คือผู้จัดให้มีการสาบานของพยานตามกระบวนการ
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พิจารณาในกฎหมาย ผู้ที่สาบานต่อหน้าโนตารีปับลิกและให้การเท็จ จะมีความผิดฐานให้การเท็จ และ
จะได้รับโทษตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ความรับผิดชอบ :
โนตารีปับลิกต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่
ที่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โนตารีปับลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญา และ/
หรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้โนตารีปับลิก ยังต้องรับผิดทางวินัย ซึ่งอาจถูก
ลงโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด ตั้งแต่
ตักเตือน ถึงขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตารีปับลิก
ประกันภัย :
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละมลรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะบังคับให้
โนตารี ปับลิกทุกคนต้องทาประกันภัย (Liability for professional
negligence) ในวงเงินที่ระบุไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้
ประชาชน
ชื่อเรียก
ประเภท :

:

คุณสมบัติ :

การแต่งตั้ง
:
เขตอานาจ
:
การกากับดูแล :
สภาวิชาชีพ :

๖. โนตารีในระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ
โนตารี ปับลิก (Notary Public)
ในประเทศอังกฤษ มีโนตารีปับลิก ๒ ประเภท คือ ก) โนตารีทั่วไป (Public
Notary) และ ข) สคริเวเนอร์ โนตารี (Scrivener Notary) ผู้เชี่ยวชาญ
กิจการต่างประเทศ
ไม่จากัดเฉพาะบุคคลสัญชาติอังกฤษเท่านั้น บุคคลสั ญชาติอื่ นก็สามารถ
เป็นโนตารีทั่วไปได้ต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ มีคุณสมบัติครบ ตามข้อบังคับ
ของศาลสภาวิชาชีพอาจเป็นทนายความ หรือเป็นเพียงผู้ที่เรียนกฎหมาย
วิชาต่าง ๆ ครบตามที่กาหนดในข้อบังคับ และไม่มีบทบังคับว่าต้องผ่านการ
ฝึกงานก่อน
ส่วนสคริเวเนอร์ โนตารี (Scrivener Notary) ต้องผ่านการสอบวิชา
กฎหมาย และแนวปฏิบัติชั้นสูง มีความรู้กฎหมายต่างประเทศ ผ่านการ
ฝึกหัดทาหน้าที่สคริเวเนอร์โนตารีอย่างน้อย ๒ ปี หรือเป็นโนตารีปับลิก
ทั่วไป และทางานภายใต้การดูแลของสคริเวเนอร์โนตารีอย่างน้อย ๕ ปี
และต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีอย่างน้อย ๒ ภาษา
แต่งตั้งโดยศาลสภาวิชาชีพโนตารี (Court of Faculties)
โนตารีมีอานาจกระทาการได้ทั่วประเทศ
ศาลสภาวิชาชีพโนตารีปับลิก (Court of Faculties) เป็นผู้สอดส่อง ดูแล
การทางานของโนตารีปับลิกว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ ถ้า
ฝ่าฝืนอาจถูกดาเนินการทางวินัย
หน่ว ยงานที่ทาหน้าที่เป็นสภาวิชาชีพ คือ ศาลสภาวิช าชีพโนตารีปับลิ ก
(Court of Faculties) ซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริมวิชาชีพ ความเป็นอิสระในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งกาหนดข้อบังคับวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐาน

๙๗
ความรู้ก่อน และหลังได้รับใบอนุญาต การปฏิบัติหน้าที่ จรรยาบรรณ และ
วินัยของโนตารีปับลิก รวมถึงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าสินไหมทดแทน
ต่าง ๆ
ค่าตอบแทน :
กฎหมายได้กาหนดอัตราค่าบริการไว้ตายตัว ซึ่งจะเท่ากัน
อานาจหน้าที่ :
โนตารี ปั บ ลิ กมี ห น้ าที่ จัด ทาเอกสารต่า ง ๆ ที่มี กฎหมาย หรือ ตามจารี ต
ประเพณีระบุไว้ว่า ต้องทาโดยโนตารีปับลิก โนตารีปับลิกเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ แต่ ไ ม่ไ ด้ รั บเงิ นเดื อนจากรั ฐ คงได้ รั บ เพี ย งค่ า บริ ก ารจากประชาชน
เท่านั้น เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโนตารีปับลิก จึงต้องเป็นกลาง ไม่
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการให้บริการประชาชน และไม่สิทธิที่จะปฏิเสธที่
จะไม่ทางานให้ประชาชน เอกสารสัญญาที่โนตารีปับลิกทาขึ้น แม้จะได้รับ
การยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือมาก ยิ่งกว่าเอกสารอื่น แต่ไม่มีคุณค่าเป็น
เอกสารมหาชน ดังนั้นถ้ามีข้อพิพากในศาล คู่ความจึงจาเป็นต้องนาพยาน
มาสืบเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง
โนตารีปับลิกมีอานาจเตรียมเอกสาร ตรวจสอบ รับรองเอกสาร รับรองข้อเท็จจริง และความ
มีผลทางกฎหมายของเอกสารที่จะนาไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ
โนตารีปับลิกเป็นผู้มีอานาจรับรองสาเนาเอกสาร ซึ่งเมื่อรับรองแล้วจะได้รับการยอมรับว่ามี
ค่าเท่ากับต้นฉบับ เช่น รับรองสาเนาหนังสือมอบอานาจ คาพิพากษา คาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น โนตารี ปั บ ลิ ก มี อ านาจเป็ น เจ้ า พนั ก งานผู้ รั บ ค าสาบาน
(Commissioner for Oaths) คือ ผู้จัดให้มีการสาบานของพยานก่อนที่จะทาการเบิกความเป็นพยาน
ตามกระบวนการพิจารณาในกฎหมายอังกฤษ โนตารีปับลิก โดยเฉพาะสคริเวเนอร์โนตารีมีอานาจ
จั ด ท าค าแปล รั บ รองความถู ก ต้ อ งของค าแปลของเอกสารทางกฎหมาย และเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ โนตารีปับลิกมีอานาจเฉพาะเรื่อง เช่น ทาคาคัดค้านเรื่องตั๋วเงิน การโอนทรัพย์สิน
ที่ดิน และจดทะเบียนสิทธิในที่ดิน และมีอานาจเหมือนทนายความในการจัดทาพินัยกรรมและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของครอบครัว เช่น การสละมรดก และสัญญาก่อนสมรส
ความรับผิดชอบ :
โนตารีปับลิกต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่
ที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โนตารีปับลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญา และ/
หรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้โนตารีปับลิกยังต้องรับผิดทางวินัย ซึ่งอาจถูก
ลงโทษตามกฎหมายกาหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด ตั้งแต่
ตักเตือน ถึงขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตารีปับลิก
ประกันภัย :
กฎหมายบังคับให้โนตารีปับลิกทุกคนต้องทาประกันภัย (Liability for
professional negligence) ในวงเงินที่ ระบุไว้ ในกฎหมาย ประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชน เมื่อโนตารีปับ
ลิกกระทาผิดกฎหมาย และทาให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน เมื่อโนตารี
ปับลิกไม่มีความสามารถที่จะชาระค่าสินไหมนั้นได้ บริษัทประกันภัยจะเป็น
ผู้ชาระแทนให้

๙๘
๗. โนตารีปับลิกในระบบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
ชื่อเรียก
:
โนตารี ปับลิก (Notary Public)
ประเภท :
ในประเทศสิงคโปร์มีโนตารีปับลิก ๒ ประเภท คือ ก) โนตารีปับลิก (Public
Notary) และ ข) Commissioner for Oath ผู้มีอานาจจัดให้มีคาสาบาน
ตามที่กฎหมายระบุไว้
โนตารีปับลิก และ Commissioner for Oath มีอานาจกระทาการได้ทานองเดียวกัน ข้อที่
แตกต่ า งกั น คื อ โนตารี ปั บ ลิ ก มี อ านาจท าการต่ า ง ๆ กั บ เอกสารที่ น าไปใช้ ใ นต่ า งประเทศ ส่ ว น
Commissioner for Oath มีอานาจทาการต่าง ๆ กับเอกสารที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์
คุณสมบัติ :
โนตารีปับลิกที่เป็นทนายความต้องประกอบอาชีพทนายความไม่น้อยกว่า ๗
ปี โนตารีปับลิก และ Commission for Oath อาจจะเป็นข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น Court Interpreter เป็นต้น
การแต่งตั้ง :
แต่งตั้งโดย Senate ของ Singapore Academy of Law ซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย Singapore Academy of Law Act (Cap. ๒๙๔A) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก สภาทนายความ Council of the Law Society of
Singapore และโดยพิจารณาจากจานวนโนตารีปับลิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ท้องที่นั้น และความสะดวกของประชาชน Senate มีอานาจเด็ดขาด และ
เป็นที่สุด ห้ามอุทธรณ์ การแต่งตั้งมีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน และอาจจะได้รับ
การแต่งตั้งต่อได้ครั้งละไม่เกิน ๑๒ เดือน ชื่อของผู้ได้รับการแต่งตั้งจะลง
ประกาศใน Gazette
จานวน :
ไม่มีการจากัดจานวนของโนตารีปับลิก แต่การอนุญาตขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจ
ของ Senate
เขตอานาจ
:
โนตารีมีอานาจกระทาการได้ทั่วประเทศ
การกากับดูแล :
Senate เป็นผู้สอดส่อง ดูแลการทางานของโนตารีปับลิก เป็นผู้มีอานาจ
ถอดถอนเมื่อปรากฏว่า โนตารีปับลิกเป็นบุคคลล้มละลาย ถูกลบชื่อจาก
การเป็นทนายความ หรือประพฤติผิดมารยาท ซึ่งในความเห็นของ Senate
เห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมจะเป็นโนตารีปับลิก การเพิกถอนต้องลงประกาศ
ใน Gazette
สภาวิชาชีพ :
ไม่มีสภาวิชาชีพเฉพาะของโนตารีปับลิก และ Commissioner of Oaths
ในประเทศสิงคโปร์
ค่าตอบแทน :
กฎหมายระบุให้อานาจ Chief Justice ซึ่งได้รับความเห็ นชอบจาก
Senate จะเป็นผู้กาหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ประชาชนจะต้องชาระให้
โนตารี ปับลิก
อานาจหน้าที่ :
คล้ายคลึงกับโนตารีปับลิกของอังกฤษ
ความรับผิดชอบ :
โนตารีปับลิก และ Commissioner for Oaths ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาหน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมายและเป็ นการกระทา

๙๙
ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โนตารีปับลิกต้องรับผิดชอบชาระค่า
สินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญา และ/หรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้โนตารีปับ
ลิกยังต้องรับผิดทางวินัย ซึ่งอาจถูกลงโทษตามกฎหมายกาหนดซึ่งอาจถึง
ขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตารีปับลิก
ไม่มีกฎหมายบังคับให้โนตารีปับลิกทุกคนต้องทาประกันภัย (แต่มีกฎหมาย
บังคับให้ทนายทุกคนต้องทาประกันภัย (Liability for professional
negligence) ในวงเงินที่ระบุไว้ในกฎหมาย ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เหรียญสิงคโปร์) นอกจากนี้กฎหมายยังกาหนดโทษของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ โน
ตารีปับลิกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับการพิจารณาต่อ District Judge
และมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ เหรียญสิงคโปร์

ประกันภัย :

ชื่อเรียก
ประเภท :

:

คุณสมบัติ :
การแต่งตั้ง :

จานวน :
เขตอานาจ :
การกากับดูแล :
ค่าตอบแทน :
อานาจหน้าที่

:

๘. โนตารีปับลิกในระบบกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
โนตารี ปับลิก (Notary Public) หรือ โนตารี (Notary)
ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี โ นตารี ปั บ ลิ ก ๒ ประเภท คื อ ก) โนตารี ปั บ ลิ ก
(Public Notary) และ ข) Electronic Notary Public หรือ Electronic
Notary คือ โนตารีปับลิ กที่จดทะเบียนเพื่อทาหน้าที่ทาคารับรองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
โนตารีปับลิก ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ อายุอย่างน้อย ๒๑ ปี มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศ เป็นสมาชิกสภาทนายความฟิลิปปินส์ (Philippine Bar) และมี
สานักงานใช้ในการประกอบอาชีพทนายความ และโนตารี
แต่งตั้งโดย Executive Judge ในการพิจารณาผู้สมัครต้องแนบหนังสือ
รับรองจากสภาทนายความว่าเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี และก่อนการ
พิจ ารณาจะต้ องประกาศในหนั งสื อ พิ มพ์ ท้ องถิ่ นที่ ส มัค ร เพื่ อให้ โ อกาส
บุคคลทั่วไปคัดค้าน การแต่งตั้งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี และอาจจะได้รับการ
แต่งตั้งต่อได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี
ไม่มีการจากัดจานวนของโนตารีปับลิก แต่การอนุญาตขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของ Executive Judge
โนตารี ปับลิก มีอานาจกระทาการได้ในเขตอานาจตามที่ระบุไว้ในคาสั่ ง
แต่งตั้งเท่านั้น
Executive Judge เป็นผู้สอดส่อง ดูแลการทางาน และพิจารณาคา
ร้องเรี ยนต่าง ๆ ที่มีต่อ โนตารีปับลิก และเป็นผู้มีอานาจถอดถอน หรือ
ลงโทษทางวินัยอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
กฎหมายระบุให้อานาจ Supreme Court เป็นผู้กาหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่ประชาชนจะต้องชาระให้โนตารีปับลิก และห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
อื่นที่กฎหมายมิได้กาหนดไว้
คล้ายคลึงกับโนตารีปับลิกของอังกฤษ

๑๐๐
ความรับผิดชอบ :

โนตารีปับลิก จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทา
หน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการกระทาที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน นอกจากนี้ โ นตารี ปั บ ลิ ก ต้ อ งทางวิ นั ย ซึ่ ง อาจถู ก ลงโทษตาม
กฎหมายกาหนดซึ่งอาจถึงขั้นถอนใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โนตารีปับลิก

๑๐๑

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายฤาชัย จันทรสมบัติ

ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายเวร (ชั้น๑) เจ้าหน้าที่การทูต ๓ กรมเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่การทูต ๔ กรมเศรษฐกิจและกรมองค์การระหว่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการติดต่อชายแดนไทย – กัมพูชา
รองกงสุล สกญ. ณ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก และเลขานุการโท สอท.
ณ กรุงพริทอเรีย
เจ้าหน้าที่การทูต ๖ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
สอท. ณ กรุงเฮก
เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
กรมการกงสุล
ที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอาบูจา
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด

