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การศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจลงตรา (กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ) 
นี้เป็นการการศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของ กฎหมายและระเบียบของกระทรวงการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการตรวจลงตราให้กับคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ และการที่ประเทศ
ไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ จึงมีภาระหนักที่จะต้องอ านวยความสะดวกตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป
ยังประเทศไทย  

งานด้านกงสุลในหน่วยงานของไทยในต่างประเทศ มักจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
มากนัก โดยอาจจะเข้าใจว่าเป็นงาน routine แต่ในความเป็นจริงงานด้านนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นงานที่
ส าคัญที่สุด สัมผัสกับบุคคลภายนอกมากที่สุด และเป็นงานที่ผู้บริหารต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ 
ไม่แพ้งานด้านการเมืองความมั่นคง หรืองานด้านเศรษฐกิจเลย  

ในส่วนของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อผู้เขียนได้เข้ารับหน้าที่ในฐานะ รักษาการ
กงสุลใหญ่ในช่วงแรก ผู้เขียนเห็นความวุ่นวายในแต่ละวัน ทั้งผู้มาขอรับบริการและเจ้าหน้าที่จะต้อง
ประสบเนื่องจากมีผู้มาขอรับการตรวจลงตราเป็นจ านวนมาก และผู้มาขอรับการตรวจลงตราก็เป็นคน
ชาติที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแทบทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละรายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น 
และความละเอียดในการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุง 

การศึกษาเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ วิธีคิด และแนวคิด ที่จะปรับปรุงการท างาน
ในเรื่องการตรวจลงตราของหน่วยงานเล็กๆเช่น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย ซึ่งในที่สุดก็ประสบความส าเร็จ เป็นที่เข้าใจและยอมรับไม่ว่าจากผู้ที่มาขอรับ
บริการหรือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ แต่ที่ส าคัญที่สุดระบบดังกล่าวยังช่วยให้การตรวจสอบเอกสาร และ
การป้องกันการทุจริตในแง่ต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนั้น การศึกษายังได้วิเคราะห์ถึงปริมาณผู้มาขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย
ซึ่งตามสถิติมีตัวเลขเพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งสรุปได้ว่าการมีระบบรวมศูนย์ด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวีซ่า (Thailand Data Centre) หรือระบบโปรแกรมตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Visa System) น่าจะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ให้แก่
ด าเนินงานด้านนี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน แต่ที่ส าคัญที่สุด
เป็นรายงานที่กล่าวถึงการร่วมแรงร่วมใจ ของบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ เล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งแม้จะมี
บุคลากรเพียงไม่ก่ีท่าน แต่ก็มีความสามัคคี สามารถปรับปรุงระบบที่สามารถอ านวยความสะดวก แก่ผู้
ที่มารับบริการ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯด้วย นอกจากนั้นรายงานนี้
ก็เป็นการเล่าเรื่องเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับการต่อสู้และแก้ไขปัญหาที่ทุกคนต้องประสบในแต่ละวัน โดย
หากผู้บริหารสามารถระดมสมอง และความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ก็เชื่อแน่
ว่าปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้หรืออย่างน้อยก็ท าให้บรรเทาเบาบางลงได้  

ผู้เขียนขอขอบคุณ ท่านทศพร  มูลศาสตรสาทร กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่ช่วยผลักดัน
โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นี้จนประสบ
ความส าเร็จ เป็นผู้ที่ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เขียนและบุคลากรใต้บังคับ
บัญชาตลอดมา 

ขอขอบคุณ คุณศุภรา  เพ็งศรีทอง คุณธิดารัตน์   แสนใจ คุณพรพรรณ  ภาสุรวงศ์ 
เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจ าสถานกงสุลใหญ่ทุกๆ ท่าน 
ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบนี้เกิดขึ้นมาได้ เป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่ คอยแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อ ใช้ความคิด หาข้อบกพร่อง และผลักดันจนประสบความส าเร็จและใช้งานได้ 

ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมการกงสุล ท่านธงชัย  ชาสวัสดิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล
ทุกที่เกี่ยวข้องท่าน ที่เข้าใจและให้การสนับสนุนโครงการนี้ รวมทั้งให้ข้อมูล ข้อแนะน า จนประสบ
ความส าเร็จ  

ในส่วนของรายงานต้องขอขอบคุณ กระทรวงการต่างประเทศ ท่านผู้อ านวยการสถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และความเป็นมิตรของเพ่ือนๆ พ่ีๆ ร่วมรุ่น นบท.6 
ทุกๆท่านที่ได้ให้ก าลังใจ เอาใจใส่ ซึ่งมิตรภาพนี้คงไม่มีวันลืมเลือน 

ผมต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ 
ชลารักษ์ ซึ่งได้กรุณาเสียสละเวลา ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาจนรายงานนี้ประสบผลส าเร็จ และ
สุดท้ายต้องขอขอบคุณครอบครัว บิดา มารดาที่ได้ให้ก าลังใจ ให้ชีวิตที่ดี พร้อมมูล แก่ผู้เขียน 
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สิงหาคม 2557 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นสถานกงสุลขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่กงสุล ที่ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องกงสุล 1 คน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีก 2 คน ดูแลงานอ่ืนๆ ได้แก่ งานการตรวจลงตรา งาน
หนังสือเดินทาง งานรับรองเอกสาร งานดูแลคุ้มครองคนไทย รวมถึงงานด้านทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ 
อย่างไรก็ดีงานการตรวจลงตราซึ่งถือเป็นงานหลักของฝ่ายกงสุลในสถานกงสุลใหญ่ นั้น มีการตรวจลง
ตราให้แก่คนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยเป็นส่วนใหญ่ อาทิ อัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก 
ซีเรีย เลบานอน ปากีสถาน และอินเดีย เป็นต้น โดยมีจ านวน นับเป็น ร้อยละ 85 ของผู้ขอรับการ
ตรวจลงตราในแต่ละวัน ซึ่งระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการตรวจลงตราให้แก่คนชาติ
ที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษเหล่านี้ มีความเข้มงวดมากกว่าปรกติ นับตั้งแต่เอกสารประกอบการยื่น
ขอรับการตรวจลงตรา การขอหลักฐานการจองที่พักในประเทศไทย หรือการหลักฐานการจองบัตร
โดยสารเครื่องบิน หรือในบางกรณีหลักฐานเกี่ยวกับการเงินก็เป็นสิ่งจ าเป็น เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ควบคุมการเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของไทยในอันที่จะ
ป้องกันการก่อการร้าย เนื่องจากที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายกรณี 

อย่างไรก็ดี โดยที่ประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวในระดับต้นๆ ของรายได้จาก
ต่างประเทศ นโยบายความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยจึงสวนทางกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ การขอรับการตรวจลงตราของบุคคลสัญชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มคน
ชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษเหล่านี้แม้ระเบียบจะก าหนดให้มีมาตรการที่รัดกุมและเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยอยู่พอสมควร แต่ด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งขอความร่วมมือ
ในการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารค่อนข้าง
จ ากัด ท าให้การตรวจสอบเอกสารหรือการตรวจสอบบุคคลต่างๆ อาจจะยังมีความหละหลวม 

ในกรณีของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ การขอรับการตรวจลงตรา ก่อนเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไม่มีการก าหนดให้มีการนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือยื่นเอกสารค าร้องขอรับการ
ตรวจลงตราแต่อย่างใด การตรวจสอบเอกสารและตัวบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากล าบาก โดยเฉพาะการ
ที่กระทรวงมีนโยบายอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราให้กับผู้มาขอภายในวันเดียว เนื่องจากใน
แต่ละวันมีผู้มาขอรับการตรวจลงตราเป็นจ านวนหลายร้อยราย สถานกงสุลใหญ่ฯจึงพิจารณาให้มีการ
พัฒนาระบบการตรวจลงตรา เพ่ือรองรับการตรวจลงตราให้เป็นมาตรฐานและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายเรื่องความมั่นคง การตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตรา โดยการศึกษานี้สามารถ น าไปเป็นตัวอย่างแก่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ที่มีจ านวนผู้มาขอรับการตรวจลงตรา ระหว่าง 100 - 300 คนต่อวัน
ได้เป็นอย่างด ี
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1.2  วัตถุประสงค์ 
1.2.1 งานวิจัยฉบับนี้ผู้ เขียนมุ่งเน้นที่จะน าเสนอข้อมูล ประสบการณ์ ข้อกฎหมาย

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการตรวจลงตรา การบริหารจัดการ ตลอดจนชี้ให้เห็นปัญหาของความมั่นคง ที่
เกี่ยวเนื่องกับการตรวจลงตราให้กับบุคคลสัญชาติพิเศษ นอกจากนั้นยังจะชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสีย
รวมถึงขอ้ถกเถียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1.2.2 การชี้ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาของระบบการตรวจสอบ บุคคลสัญชาติต่างๆ
ที่มาขอรับการตรวจลงตราและมาตรการในการตรวจสอบ และได้ใช้ประโยชน์ของการศึกษานี้ เพ่ือ
ปรับปรุงระบบการจัดการของแต่ละส านักงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบของไทย
ที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งน าเสนอตัวอย่างเหตุการณ์ข้อผิดพลาด เพ่ือน าเอาไปใช้
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 

1.2.4 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ ปรับปรุงนโยบายและหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมและใน
ระยะยาว 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับปัญหาการตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติ
พิเศษ ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ รวมถึงการท่องเที่ยว 

1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความหละหลวม การวิเคราะห์
ทัศนคติของบุคคลสัญชาติพิเศษที่มาขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย ณ สถานกงสุลไทย ณ 
เมืองดูไบ ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของสถานกงสุลฯ ในมิติต่างๆ 

1.3.3 จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวง ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของ
ไทยในต่างประเทศ ในการตรวจสอบ อ านวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้พัฒนาขึ้นใช้เองและประสบความส าเร็จ 
 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1.4.1 การศึกษานี้น่าจะน ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ในการควบคุม การจัดการ วิธีการตรวจลงตราในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ต่างๆ ของไทย  

1.4.2 คาดว่าหน่วยงานที่ลักษณะใกล้เคียงกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จะได้น า
การศึกษานี้ไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และใช้เป็นโครงการน าร่องในการพัฒนา ระบบ และการจัดการ
ในเรื่องการตรวจลงตราให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีความรอบคอบต่อไป 

1.4.3 ท าให้เห็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งมีอยู่ทั่วไป เพ่ือปรับใช้กับวัตถุประสงค์ของแต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นหัวหน้าส านักงาน สถานกงสุลใหญ่ และ สถานเอกอัครราชทูตและผู้บริหารของกระทรวง
การต่างประเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้  
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1.4.4 ท าให้เห็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา
ให้สอดคล้องกับความมั่นคง การท่องเที่ยวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและยังสามารถใช้แนวทางจาก
การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้า การตรวจสอบ และการวางมาตรการต่างๆโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
2.1 แนวคิดการจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่1 

การบริหารราชการแนวใหม่หรือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management)2 เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ ขององค์กรภาครัฐ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ 7 ประการ คือ  

1)  การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  
2)  การค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  
3)  รัฐพึงท าบทบาทเฉพาะที่รัฐท าได้ดีเท่านั้น  
4)  การลดการควบคุมจากส่วนกลาง เพ่ิมความอิสระแก่หน่วยงาน  
5)  ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
6)  การมีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี  
7)  เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน  
ส่วนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสร้าง “พลังทวีคูณ” (synergy) ในการปฏิบัติราชการ 

คือ พลังของข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับกลาง และข้าราชการระดับล่าง ให้สามารถสร้าง
ผลงานในระดับสร้างสรรค์และมีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งในการบริหารราชการแนวใหม่นี้ ส่วนราชการจะต้อง
พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง จากการที่ยึด
แนวคิดว่า “ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน” ให้ “เน้น
การสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่ และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ประกอบกับส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1)  หน่วยงานต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2)  หน่วยงานต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3)  หน่วยงานต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ
สมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม  

                                                 
1 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการจัดท าแผนการจดัการความรู้ พ.ศ. 2549, โครงการ

พัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ในส่วนราชการ. 
2 วิจารณ์  พานิช, การจัดการความรู้กับการบรหิารราชการแนวใหม่, สถาบันส่งเสรมิการจดัการความรู้เพื่อสังคม. 
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4)  หน่วยงานต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
2.2  พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

บทนิยาม มาตรา 1-5 
หมวด1 คณะกรรมการ พิจารณาคนเข้าเมือง มาตรา 6-10 
หมวด2 การเข้าและออก นอกราชอาณาจักร มาตรา 11-22 
หมวด3 พาหนะ มาตรา 23-33 
หมวด4 การเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว มาตรา 34-39 
หมวด5 การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มาตรา 40-52 
หมวด6 การส่งคนต่างด้าวกลับออก ไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 53-56 
หมวด7 เบ็ดเตล็ด มาตรา 57-60 
หมวด8 บทก าหนดโทษ มาตรา 61-84 
บทเฉพาะกาล มาตรา 85-92  
 
คนเข้าเมือง หมายถึง สถานะทางกฎหมายของผู้ที่ ไม่มีสัญชาติไทยที่ เข้ามาอยู่ ใน

ราชอาณาจักรชั่วคราวหรือถาวร พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองหมายความถึงนโยบายของรัฐบาลที่
ควบคุมเกี่ยวกับคนเข้าเมืองในราชอาณาจักรไทย ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาใน
ราชอาณาจักรจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในปี พ.ศ. 2523 

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีตรวจลงตรา แต่อาจมี
ข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางบางสัญชาติ หรือประเทศท่ีมีข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา  

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) การตรวจลงตราประเภทนี้เป็น
ประเภทที่นิยมมากที่สุดส าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งวางแผนจะเข้า
ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจจะต้องขอการตรวจลงตราประเภทนี้ 

การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) การตรวจลงตรา
ประเภทนี้เป็นการตรวจลงตราส าหรับ ผู้ที่เดินทางผ่านราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเดินทางไป
ยังประเทศอ่ืนหรือเพ่ือเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเอง 

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant Visa) การตรวจลงตราประเภท
นี้เป็นการตรวจลงตราส าหรับคนจะต้องการอยู่ในประเทศไทยเพ่ือการอ่ืนนอกจากการท่องเที่ยว หรือ 
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท างาน ธุรกิจ และการศึกษา นอกจากนั้นยังมี การ
ตรวจลงตราประเภทเกษียณอายุ (Retirement Visa) ประเภททูต และราชการ อีกด้วย 
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2.3  แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขอรับการตรวจลงตรา 
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการตรวจลงตรา โดยการ

ยื่นเอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต การช าระค่าตรวจลงตรา ฯลฯ ซึ่งอ านวยความสะดวกแกผู้ที่มาขอรับ
การตรวจลงตรา เพ่ือเป็นการลดความแออัดที่หน้าสถานทูตหรือสถานกงสุลนั้นๆ 

ในส่วนของไทย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีส านักงานของไทยในต่างประเทศใดๆ ใช้วิธีการนี้ 
นอกจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ซึ่งเริ่มใช้ระบบการขอรับนัดการตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 โดยมีการพัฒนาระบบของส านักงานเอง และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ระบบมี
ความเสถียร และมีหลายหน่วยงานของไทยให้ความสนใจ อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี
และน่าจะได้รับการพัฒนาให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
การรักษาความปลอดภัย การให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้มาขอรับการตรวจลงตราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.4  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ3 

เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์เป็นส่วนย่อยกลุ่มหนึ่งของ
เทคโนโลยีในสังคมมนุษย์ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือการเอาชนะขีดจ ากัด
ความสามารถตามธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารเช่นการบันทึกและเผยแพร่ข่าวสาร  

1) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยุคสมัยและระบบ
เศรษฐกิจสังคมของโลกและวิถีการด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติทั่วโลก 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณค่าและคุณประโยชน์แต่ต้องรู้จักวิธีประยุกต์ใช้ ทั้งนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐได้หลายลักษณะนับตั้งแต่
การพิมพ์งาน การบริหาร การบริการประชาชน การพัฒนาประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง รวมทั้งการศึกษาและการเรียนรู้ 

3) ระบบราชการเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องสร้าง
ความเป็นเลิศของระบบราชการให้สามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การสร้างระบบราชการให้ทันสมัยในการบริหารและการบริการประชาชนให้เป็น
รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

                                                 
3 อ านาจ  ศรีพูนสุข, ชุดวิชาการบรหิารองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช หน่วยท่ี 12. 



 

 

 
บทที่ 3 

ปัญหาการตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ 
กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 

 
 

การตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศหรือบุคคลบางสถานะมีระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมหรือพิเศษจากระเบียบการตรวจลงตราโดยทั่วไปซึ่งอาจแยกระเบียบปฏิบัติพิเศษ
ดังกล่าวนี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็น
พิเศษและระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลซึ่งมีสถานะพิเศษซึ่งหมายความว่าในการตรวจลง
ตราให้ผู้ร้องเจ้าหน้าที่กงสุลอาจต้องพิจารณาใช้ระเบียบปฏิบัติมากกว่าหนึ่งข้อ ตัวอย่างเช่นการตรวจ
ลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจีนเจ้าหน้าที่กงสุลต้องอาศัยระเบียบการตรวจลงตราทั่วไปและระเบียบการ
ตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษประกอบกันเพ่ือให้การตรวจลงตราที่ถูกต้องแก่ผู้ยื่น
ค าร้องและเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลัง 

อย่างไรก็ดีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจลงตรา ของไทยมีความละเอียด และซับซ้อน 
เจ้าหน้าที่กงสุลของ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ แต่ละแห่งต้องศึกษาและรู้กฎระเบียบเป็น
อย่างดี ในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราโดยส่วนใหญ่ เป็นบุคคล
สัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งระเบียบการตรวจลงตรามีความซับซ้อน และขั้นตอนซึ่งมี
ความซับซ้อน และกินเวลาในการตรวจสอบผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราแต่ละรายมาก  

ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลชาติที่มีวิธีการพิจารณาการตรวจลงตรา
เป็นพิเศษเท่านั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติที่มาขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลฯ เป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลซึ่งมีสถานะพิเศษจะไม่กล่าวถึง นอกจากนั้น ยังจะได้
กล่าวถึงปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการบริการ และการแก้ไขปัญหา ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เพ่ือการนี้  

 
3.1  ระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณา

เป็นพิเศษ 
การตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศหรือบุคคลบางสถานะมีระเบียบ

ปฏิบัติเพ่ิมเติมหรือพิเศษจากระเบียบการตรวจลงตราโดยทั่วไปซึ่งอาจแยกระเบียบปฏิบัติพิเศษ
ดังกล่าวนี้ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็น
พิเศษและระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลซึ่งมีสถานะพิเศษ ซึ่งหมายความว่า ในการตรวจลง
ตราให้ผู้ร้องเจ้าหน้าที่กงสุลอาจต้องพิจารณาใช้ระเบียบปฏิบัติมากกว่าหนึ่งข้อตัวอย่างเช่นการตรวจ
ลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจีนเจ้าหน้าที่กงสุลต้องอาศัยระเบียบการตรวจลงตราทั่วไปและระเบียบการ
ตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษประกอบกันเพ่ือให้การตรวจลงตราที่ถูกต้องแก่ผู้ยื่น
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ค าร้องและเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลังซึ่งประเด็นหลังจะไม่ได้น ามากล่าวถึง ณ 
ที่นี ่

1)  ปัจจุบันคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษมี 24 สัญชาติคือ อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย 
บังกลาเทศ กัมพูชา จีน คิวบา อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรักลาว โคโซโว เกาหลีเหนือ เลบานอน ลิเบีย 
เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ศรีลังกา ซูดาน ซีเรีย เวียดนาม และเยเมน ยังไม่รวมประเทศ
ในแอฟริกาซึ่งกรมเอเชียใต้ฯ ขอให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ปฏิเสธการตรวจลงตราหาก
ไม่มีหนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือ4 

2)  ในกรณีที่ผู้ร้องเป็นคนชาติที่มีวิธีพิจารณาพิเศษโดยต้องตรวจสอบประวัติก่อนหรือขอ
อนุมัติจากกระทรวงฯ ก่อนขอให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลรับค าร้องไว้โดยยังไม่เก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมและท าโทรเลขแจ้งให้กระทรวงฯพิจารณา 

3)  ในการแจ้งการขอรับการตรวจลงตราของคนชาติที่มีวิธีพิจารณาพิเศษนั้นสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพร้อมน าส่งส าเนาค าร้องและส าเนาหนังสือ
เดินทางรวมถึงเอกสารประกอบอ่ืนๆ เพ่ือกระทรวงฯ ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงใน
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ต่อไปทั้งนี้หากแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและความคิดเห็นประกอบด้วยก็
จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

4)  ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตที่มีผู้แทนจากส านักข่าวกรองแห่งชาติไปประจ าการนั้น
สถานเอกอัครราชทูตสามารถประสานงานกับผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติในการตรวจสอบประวัติ
ก่อนการตรวจลงตราได้โดยไม่จ าเป็นต้องรายงานให้กระทรวงฯ พิจารณาทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีคนอิรัก
และคนเกาหลีเหนือซ่ึงต้องขออนุมัติจากกระทรวงฯ ก่อนทุกกรณี 

5)  ผู้ร้องที่มิใช่คนชาติที่มีวิธีพิจารณาพิเศษหรือมิใช่กรณีที่กระทรวงฯ สั่งการเป็นพิเศษ
บุคคลนั้นสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แห่งใดก็ได้ไม่
จ าเป็นต้องขอในประเทศตนเองหรือประเทศท่ีตนเองมีถิ่นพ านัก 

6)  เมื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ได้ตรวจลงตราให้คนชาติที่มีวิธีพิจารณา
พิเศษแล้วให้น าส่งส าเนาค าร้องให้หน่วยงานด้านความม่ันคงด้วย 

7)  สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราแก่คนชาติที่มีวิธีพิจารณาพิเศษ 
ยกเว้นแต่มีค าสั่งจากกระทรวงฯ 

3.1.1  บุคคลบางสัญชาติในเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังกลาเทศและ
เนปาล) 

3.1.1.1  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่สามารถตรวจลงตราทุกประเภท
ให้แก่บุคคลทั้ง5 สัญชาติเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพ านักในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่อยู่ในเขตอาณาหรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
หรือท างานในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่โดยมีหลักฐานของสถานศึกษา
หรือบริษัทยืนยันและมีวีซ่าซึ่งสามารถใช้เดินทางกลับประเทศนั้นๆ ได้อีก 

                                                 
4 กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข ที ่1404/ว.559/2551, 5 กันยายน 2551. 
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3.1.1.2  ส าหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ตั้งอยู่หรืออยู่ในเขตอาณาขอให้หารือกระทรวงฯ เพ่ือให้หน่วยงานด้านความมั่นคง
ตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ขอให้จัดส่งค าร้องขอรับการตรวจลงตราที่ผู้ร้องได้กรอกข้อความครบถ้วนและ
ชัดเจนส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารประกอบ (หากมี) รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ผู้ร้องไม่
สามารถขอรับการตรวจลงตราในประเทศที่ตนมีถิ่นพ านักและหากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่สามารถให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นด้วยว่าสมควรให้การตรวจลงตราแก่ผู้ร้องหรือไม่ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่กระทรวงฯ และหน่วยงานความมั่นคงในการพิจารณาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3.1.1.3  ในกรณีทีบุ่คคลสัญชาติข้างต้นถือหนังสือเดินทางทูตราชการหรือเอกสาร
เดินทางของสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer ปกสีแดงหรือสีฟ้า) ซึ่งไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้าประเทศ
ไทยเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจของไทยหรือองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยอนุโลมให้สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ใช้ดุลพินิจตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้องได้แล้วรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ 

3.1.1.4  ภายหลังการตรวจลงตราให้เจ้าหน้าที่กงสุลรายงานกระทรวงฯ ทราบทาง
โทรเลขและจัดส่งแบบฟอร์มค าร้องที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายที่เป็น
ปัจจุบันของผู้ร้องให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง (ส านักข่าวกรองแห่งชาติและกองต ารวจสันติบาล 
2) โดยตรง 

3.1.1.5  ส าหรับคนชาติเนปาลอนุโลมให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
(ไม่รวมกงสุลกิตติมศักดิ์) พิจารณาให้การตรวจลงตราแก่คนชาติเนปาลซึ่งไม่มีถิ่นพ านักถาวรใน
ประเทศนั้นๆ ได้ โดยในกรณีดังกล่าวจะต้องมีหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/สถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์เนปาลหรือสภาหอการค้าไทย-เนปาลสนับสนุนค าร้องขอรับการตรวจลงตราทั้งนี้เป็น
ผลจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เนปาล (JC) ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมกราคม 25475 

3.1.1.6  ส าหรับคนชาติบังกลาเทศนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือ
กระทรวงฯ ในการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนชาติบังกลาเทศโดยในการตรวจลงตรา
ประเภทคนเดินทางผ่านและประเภทท่องเที่ยวขอให้ตรวจดูค าร้องขอรับการตรวจลงตราและ
สัมภาษณ์ผู้เดินทางชาวบังกลาเทศเพ่ือให้ทราบจ านวนวันที่ผู้เดินทางต้องการอยู่ในประเทศไทยแล้ว
หมายเหตุในแผ่นปะตรวจลงตราว่าผู้เดินทางแจ้งว่าต้องการอยู่ในไทยเป็นเวลากี่วันเพ่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองจะได้ใช้ประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เท่าที่จ าเป็น6 

3.1.2  บุคคลสัญชาติของประเทศอาหรับบางประเทศ (เลบานอน ลิเบีย ซีเรีย และ
ซูดาน) รวมทั้งสัญชาติอัลจีเรีย เยเมน อียิปต์ และอิหร่าน 

3.1.2.1  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่สามารถตรวจลงตราทุกประเภท
ให้แก่บุคคลสัญชาติของประเทศอาหรับบางประเทศ ได้แก่ เลบานอน ลิเบีย ซีเรีย และซูดาน รวมทั้ง
บุคคลสัญชาติ อัลจี เรีย เยเมน อียิปต์  และอิหร่านเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพ านักในประเทศที่สถาน

                                                 
5 กระทรวงการต่างประเทศ, หนังสอืราชการ ที่ กต 0303/ว. 9307, 28 มิถุนายน 2547. 
6 กระทรวงการต่างประเทศ, หนังสอืราชการ ที ่กต 0303/ว. 2451, 17 กุมภาพันธ ์2547. 
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เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่หรือในประเทศที่อยู่ในเขตอาณาหรือหากตรวจสอบแล้วพบว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือท างานมีต าแหน่งประจ าในบริษัทหรือองค์กรในประเทศที่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่โดยมีหลักฐานของสถาน ศึกษาหรือบริษัทยืนยันและมีวีซ่าซึ่ง
สามารถใช้เดินทางกลับประเทศนั้นๆ ได้อีก 

3.1.2.2  ส าหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ตั้งอยู่ หรืออยู่ในเขตอาณาขอให้หารือกระทรวงฯ เพ่ือให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบ
ก่อนทั้งนี้ขอให้จัดส่งค าร้องขอรับการตรวจลงตราที่ผู้ร้องได้กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจนส าเนา
หนังสือเดินทางพร้อมเอกสารประกอบ (หากมี) รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ผู้ร้องไม่สามารถ
ขอรับการตรวจลงตราในประเทศที่ตนมีถิ่นพ านักและหากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
สามารถให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นด้วยว่าสมควรให้การตรวจลงตราแก่ผู้ร้องหรือไม่ก็จะเป็นประโยชน์
แก่กระทรวงฯและหน่วยงานความมั่นคงในการพิจารณาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3.1.2.3  ในกรณีที่บุคคลสัญชาติข้างต้นถือหนังสือเดินทางทูตราชการหรือเอกสาร
เดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer ปกสีแดงหรือสีฟ้า) หากไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศที่
สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจของไทยหรือองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยอนุโลมให้สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ใช้ดุลพินิจตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้องได้แล้วรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ 

3.1.2.4  ในการพิจารณาตรวจลงตราขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลด าเนินการด้วยความ
รอบคอบ คือ ขอข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของผู้ร้องให้มากที่สุดซึ่งได้แก่ ประวัติส่วนตัว
รายละเอียดและวัตถุประสงค์การเดินทางองค์กรหรือบุคคลที่ผู้ร้องจะเดินทางไปติดต่อ  หลักฐาน
การเงิน ก าหนดการเดินทางบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคคลที่สามารถให้การรับรองได้สถานที่พ านักใน
ประเทศไทย สถานที่พ านักในประเทศที่สามที่ผู้ร้องประสงค์จะเดินทางไปรวมทั้งให้ผู้ร้องกรอกค าร้อง
ให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน นอกจากนั้น ควรตรวจสอบประวัติการเดินทางที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
เดินทางของผู้ร้องประกอบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อต ารวจสันติบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ในการ
ท างานหรือการติดตามพฤติการณ์ของคนชาติเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีเจ้าหน้าที่กงสุลมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ร้องหรือบุคคล/องค์กร ที่ผู้ร้องอ้างอิงในประเทศไทยสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่สามารถรับค าร้องแล้วส่งเรื่องให้กระทรวงฯ ตรวจสอบกับหน่วย
ราชการที่ เกี่ยวข้องก่อนได้รวมทั้งอาจขอให้ผู้ร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศของตน (หากมี) มาแสดงด้วย 

3.1.2.5  เมื่อตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้องแล้วให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่รายงานกระทรวงฯทราบทางโทรเลขและจัดส่งค าร้องที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันของผู้ร้องให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง (ส านักข่าวกรองแห่งชาติและ
กองต ารวจสันติบาลโดยตรง 

3.1.2.6  โดยที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้แสดงความห่วงกังวลผลกระทบที่อาจ
มาจากการกระท าของคนชาติอาหรับบางประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคง
อันดับหนึ่ง ดังนั้น มาตรการการตรวจลงตราที่กระทรวงฯก าหนดไว้นี้จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
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เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ อาทิ ในช่วงที่มีการประชุมหรือการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศครั้งส าคัญในไทยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ คงต้องเพ่ิมความระมัดระวัง
ในการตรวจลงตรามากขึ้นซึ่งในกรณีนี้กระทรวงฯจะแจ้งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เป็น
กรณีๆ ไป 

3.1.3  บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางปาเลสไตน์ 
3.1.3.1  รัฐบาลไทยได้ให้การรับรององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ภายใต้การน า

ของนาย Yasser Arafat มาตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2539 นาย Arafat ได้รับ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของปาเลสไตน์ และกระทรวงฯ ได้พิจารณาให้การ
รับรองหนังสือเดินทางปาเลสไตน์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีคน
ปาเลสไตน์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนมากอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการที่คลี่คลายไป
ในทางสร้างสรรค์ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

3.1.3.2  กระทรวงฯ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่สามารถใช้
ดุลพินิจตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางปาเลสไตน์ได้โดยให้อนุโลมใช้มาตรการตรวจลงตรา
เช่นเดียวกับคนชาติอาหรับบางประเทศ เช่น ซีเรีย ลิเบีย ซูดาน และเลบานอนในข้อ 3.1.2 

3.1.3.3  เมื่อตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้องแล้วให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
รายงานกระทรวงฯ ทราบทางโทรเลขและจัดส่งค าร้องที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม
รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันของผู้ร้องให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง (ส านักข่าวกรองแห่งชาติและกอง
ต ารวจสันติบาล 2 โดยตรง 

3.1.4  บุคคลสัญชาติอิรัก 
3.1.4.1  ในการพิจารณาตรวจลงตราแก่บุคคลสัญชาติอิรักในปัจจุบันขอให้ปฏิบัติ7 

ดังนี้ 
1)  หากมีนักการทูตอิรักขอรับการตรวจลงตราเพ่ือมาประจ าการในไทย

ในชั้นนี้ เห็นสมควรระงับการตรวจลงตราจนกว่าสถานการณ์จะเอ้ืออ านวยให้การตรวจลงตราแก่
นักการทูตอิรักได้ 

2)  ส าหรับคนชาติอิรักที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางเข้า
มาเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเดินทางผ่านเห็นสมควรระงับการตรวจลงตราไว้ก่อนแต่ส าหรับคนชาติอิรักที่
ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางเข้ามาท าธุรกิจและมีหลักฐานสนับสนุนในการขอรับการ
ตรวจลงตราตามที่มีผู้รับรองในประเทศไทยขอให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่หารือ
กระทรวงฯ เพ่ือส่งให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบก่อนหลังจากที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติได้
ตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏเป็นบุคคลต้องห้ามกระทรวงฯ ก็จะแจ้งให้สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่พิจารณาตรวจลงตราได้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลทางด้าน
มนุษยธรรมอย่างแท้จริง (หมายเหตุในกรณีที่คนชาติอิรักขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยเพ่ือ
เข้าประชุมระหว่างประเทศหรือดูงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอให้
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ส่งเรื่องให้กระทรวงฯพิจารณา) 

                                                 
7 กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข ที ่0303/ว.187/2546, 11 เมษายน 2546. 
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3.1.4.2  เมื่อตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้องแล้วให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
รายงานกระทรวงฯ ทราบทางโทรเลขและจัดส่งค าร้องที่กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วนพร้อมรูป
ถ่ายที่เป็นปัจจุบันของผู้ร้องให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง (ส านักข่าวกรองแห่งชาติและกอง
ต ารวจสันติบาล 2 โดยตรง) 

3.1.5 บุคคลสัญชาติอัฟกานิสถาน 
โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ในอัฟกานิสถานได้เปลี่ยนแปลงไปกระทรวงฯ จึงได้สั่ง

การสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่พิจารณาตรวจลงตราให้แก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง
อัฟกานิสถาน8 ดังนี้ 

3.1.5.1  ผู้ร้องที่มีถิ่นพ านักถาวรในอัฟกานิสถานสามารถยื่นขอรับการการตรวจลง
ตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี โดยผู้ร้องต้อง
แสดงหนังสือรับรองจากทางการอัฟกานิสถานหรือหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศโดยแจ้ง
วัตถุประสงค์และก าหนดการเดินทางที่แน่ชัดในการขอรับการตรวจลงตราทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สามารถใช้ดุลพินิจตรวจลงตราประเภทที่
เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องได้ส่วนกรณีที่ผู้ร้องไม่ได้มีถิ่นพ านักถาวรในอัฟกานิสถานหรือไม่มีหน่วยงานของ
ทางการอัฟกานิสถานหรือองค์การระหว่างประเทศรับรองขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัด หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี รับค าร้องไว้และท าโทรเลขเข้าไปขออนุมัติ
กระทรวงฯ 

3.1.5.2  ผู้ร้องที่มีถิ่นพ านักถาวรในต่างประเทศ สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ได้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศนั้นๆ หรือที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศนั้นๆ 
โดยต้องมีหนังสือเชิญหรือหนังสือรับรองจากนิติบุคคลในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบได้หรือมี
หนังสือรับรองจากทางการอัฟกานิสถานหรือหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศในประเทศที่ผู้ร้อง
มีถิ่นพ านักทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต้องขออนุมัติกระทรวงฯก่อนทุกรายโดยอาจ
แจ้งความเห็นประกอบให้กระทรวงฯ ทราบด้วยว่าผู้ร้องมีความน่าเชื่อถือควรให้การตรวจลงตรา
หรือไม ่

3.1.5.3  เมื่อตรวจลงตราแล้วให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่รายงาน
กระทรวงฯทราบทางโทรเลขและจัดส่งแบบฟอร์มค าร้องพร้อมรายละเอียดของผู้ร้องให้ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ และกองต ารวจสันติบาล 2 โดยตรง 

3.1.5.4  ไม่อนุญาตให้สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ให้การตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือ
เดินทางอัฟกานิสถานไม่ว่าในกรณีใดๆ 

3.1.6  บุคคลสัญชาติไนจีเรีย 
3.1.6.1  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้เปิดให้บริการรับค าร้องขอตรวจ

ลงตราตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 
3.1.6.2  ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจลง

ตราให้แก่บุคคลสัญชาติไนจีเรีย ดังต่อไปนี้ 

                                                 
8 กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข ที ่1303/ว.232/2545, 3 มิถุนายน 2545. 
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1)  บุคคลสัญชาติ ไนจี เ รี ยที่ มี ถิ่ นพ านั กอยู่ ใ นประ เทศที่ สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่หรืออยู่ในประเทศในเขตอาณา หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือท างานในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ 
โดยมีหลักฐานของสถานศึกษาหรือบริษัทยืนยันและมีวีซ่าซึ่งสามารถใช้เดินทางกลับประเทศนั้นๆ ได้
อีกให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศนั้นพิจารณาตรวจลงตราประเภทที่เหมาะสม
แก่ผู้ร้องได้โดยผู้ร้องมิต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไนจีเรีย 

2)  บุคคลสัญชาติไนจีเรียที่มีถิ่นพ านักในไนจีเรียและบุคคลสัญชาติ
ไนจีเรียที่มีถิ่นพ านักในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยตั้งอยู่ผู้ร้องจะต้องไป
ยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาโดยผู้ร้องต้องแสดงเอกสาร 
Certificate of Clearance ซึ่งออกโดยหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไนจีเรียด้วย 
(National Drug Law Enforcement Agency of Nigeria - NDLEA) 

3)  นักเรียนและนักศึกษา ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
พิจารณาตรวจลงตราประเภทที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 

(1) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต 
/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ 

(2) ไม่เคยเดินทางออกจากประเทศนั้นอย่างน้อย 1 ปี 
(3) มีวีซ่าสามารถใช้เดินทางกลับเข้าประเทศนั้นๆ ได้ 
(4) วัตถุประสงค์ของการเดินทางเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา 

4)  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งสามารถใช้ดุลพินิจ
ตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติไนจีเรียที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้ 

5)  กระทรวงฯ มีนโยบายอนุโลมให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ทุกแห่ง สามารถตรวจลงตราให้แก่คนสัญชาติไนจีเรียที่ไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศที่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งได้รับเชิญไปประชุมในประเทศไทยได้โดยมีหนังสืออนุมัติ
จากกระทรวงฯหรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่มีหนังสือแจ้งขออนุมัติกระทรวงฯ ก่อน 

6)  ภายหลังการตรวจลงตราให้แก่คนชาติ ไนจี เรียแล้วให้สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่รายงานกระทรวงฯ ทราบทางโทรเลขและจัดส่งส าเนาค าร้องขอรับ
การตรวจลงตราพร้อมรูปถ่าย 1 รูปให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยตรงผ่านทางถุงเมล์ทูตด้วย 

7)  ไม่อนุญาตให้สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทุกแห่งตรวจลงตราแก่ชาว
ไนจีเรียไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ถาวรในเขตอาณาของตนหรือไม่ก็ตาม 
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3.2  การพัฒนาระบบการจัดระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกการตรวจลงตราสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ณ เมืองดูไบ 

จากข้อ 3.1 จะเห็นได้ว่าการตรวจลงตราให้แก่คนชาติที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ มี
ความซับซ้อน และกินเวลาอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในการตรวจสอบแต่ละบุคคล ในข้อนี้จะเป็น
กล่าวถึงปัญหาและตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจลงตรา การหาวิธีเพ่ือการแก้ปัญหา 
อุปสรรค และการแก้ไข ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้วิเคราะห์และน ามาใช้จนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งระบบนี้เป็นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอรับการ
ตรวจลงตราจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 

3.2.1  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้มาขอรับการตรวจลงตรา  
เนื่องจากประเทศไทย. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรักษาพยาบาลที่ส าคัญของทั้งชาว

สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจ
ลงตราคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งปัญหาต่างที่สามารถประมวลได้และต้องได้รับการแก้ไข
มีดังนี ้

3.2.1.1  ปัญหาความแออัด 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ มีจ านวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราเฉลี่ย

วันละ 150 – 200 ราย ซึ่งแต่ละรายต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจตรวจเอกสาร ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ไม่ได้มีมาตรการใดๆ ทั้งสิ้น มี
เพียงแต่ก าหนดเวลาให้บริการการตรวจลงตรา ระหว่าง 9.00น. – 11.30 น. และการกดบัตรคิว ซึ่งผู้
ที่มาขอรับการตรวจลงตราเป็นผู้ที่กดบัตรคิวเองเนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีบุคลากรเพียงพอใน
การควบคุมและดูแลความเรียบร้อย ซึ่งในบางครั้งหากมีผู้มาขอรับการตรวจลงตราเป็นจ านวนมาก จะ
มีการกระทบกระทั้งกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราด้วยกันเอง หรือกับ เจ้าหน้าที่ของ
สถานกงสุลใหญ่ และโดยที่บริเวณส าหรับงานตรวจลงตราของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ มีพ้ืนที่
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ขอรับบริการไม่สามารถเข้ามานั่งรอในห้องได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องยืนรอที่บริเวณ
สนามหญ้าภายในสถานกงสุลใหญ่ฯ และบางส่วนบนบันไดทางขึ้นสู่อาคารที่ท าการของ สถานกงสุลใหญ่ 
เป็นที่นั่งรอ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อความสง่างามของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
เป็นอย่างยิ่ง  

3.2.1.2  การรักษาความปลอดภัย 
นอกจากปัญหาความแออัดแล้ว ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ

สถานที่ราชการก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จ าเป็นที่จะได้รับการแก้ไข เนื่องจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มียาม
รักษาการ มีเพียงแต่ต ารวจจ านวนหนึ่งนายเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูทางเข้า ซึ่งมีค าสั่งไม่ให้เข้ามาในบริเวณ 
สถานกงสุลใหญ่ฯเพียงแต่นั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันไม่ว่า
จะเป็นระหว่างผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราเอง หรือ กับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ท าให้เกิด
ภาพที่ไม่ดี และโดยที่ส่วนใหญ่ของผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราเป็นบุคคลสัญชาติตะวันออกกลาง ซึ่งมี
อุปนิสัยไม่ยอมลดราวาศอก พูดจาเสียงดัง บางครั้งไม่ให้ความเคารพในสถานที่ แต่งตัวไม่เรี ยบร้อย 
อาทิ ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อกล้าม เป็นต้น นอกจากนั้นยังชอบพูดโทรศัพท์มือถือโดยพูดเสียงดัง 
ซึ่งเป็นภาพที่ดูไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง 
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3.2.1.3  การใช้เอเยนต์ในการยื่นขอรับการตรวจลงตรา 
โดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อนุญาตให้ใช้ เอเยนต์ในการยื่นขอรับการตรวจ

ลงตรา ซึ่งชาวตะวันออกกลางและชาวเอเชียใต้ (ส่วนใหญ่เป็นคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
นิยมใช้กัน ท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศในระหว่าง
การขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งปัญหาการที่ผู้ขอรับการตรวจลงตราไม่อยู่ในประเทศ หรือหนักกว่าคือผู้
ขอรับฯ อยู่ในประเทศไทยโดยจะขอรับการตรวจลงตราใหม่เมื่อใกล้จะสิ้นการได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศไทย และส่งหนังสือเดินทางมาทางไปรษณีย์เพ่ือมาขอรับการตรวจลงตรา ก็เป็นปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข 

3.2.1.4  การยื่นเอกสารอันเป็นเท็จหรือการยื่นเอกสารไม่ครบ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสบปัญหาที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรายื่นเอกสารไม่

ครบ โดยเฉพาะ คนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด 
และต้องรายงานกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าและเมื่อเจ้าหน้าที่
ปฏิเสธการที่จะรับเอกสาร ก็เกิดการถกเถียงซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดูนัก นอกจากนั้นสถานกงสุลใหญ่
ตรวจพบว่า ที่อยู่ที่ระบุในประเทศไทย หรือบัตรโดยสารเครื่องบิน ท าขึ้นมาเพ่ือขอรับการตรวจลงตรา
ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องยื่นตามระเบียบ โดยวิธีการนี้ผู้ขอรับจะใช้วิธีให้บริษัทท่องเที่ยวจองเข้าในระบบ
การจองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักหรือสายการบิน จากนั้นก็พิมพ์บัตรโดยสารหรือเอกสารการจองที่พัก
ให้ผู้ขอยื่นฯ และจากนั้นก็ยกเลิกการจองนั้นเสีย โดยคิดค่าบริการระหว่าง 50  – 100 เดอร์แฮม 
(ประมาณ 450 – 900 บาท) ต่อครั้ง ซึ่งเมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ รายงานประวัติการเข้าราชอาณาจักร
ของบุคคลเหล่านี้ ข้อมูลที่รายงานไปก็ไม่เป็นความจริง และไม่สามารถตรวจสอบได้ 

3.2.2  ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารเป็นเท็จ 
บุคคลขอรับการตรวจลงตราที่จัดอยู่ในกลุ่มชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ

พยายามหาช่องทางในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ และ 
สตม. ไทย โดยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูไบ ได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบเอกสารในการขอรับการตรวจลงตราและสัมภาษณ์บุคคลที่มีพฤติกรรมการเดินทางเข้า – 
ออกประเทศไทยในลักษณะที่บ่อยเกินกว่าปกติ หรือการปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการเดิน
ทางเข้ามายัง ประเทศไทย ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจพบผู้ที่พยายามหลบเลี่ยงในลักษณะดังกล่าว
อยู่อย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เคยประสบและท าให้เกิดปัญหา ก่อนหน้าที่
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ระบบที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว 

3.2.2.1  กรณี Ahmed Abdul Khaleq 
กรณี Ahmed Abdul Khaleq9 สัญชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ถือ

หนังสือเดินทางโคโมรอส นาย Khaleq เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และถูกจับกุมคุมขังในข้อหาต่อต้านรัฐบาล แต่เดิมนาย Khaleq ถือหนังสือ
เดินทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ในระหว่างการถูกคุมขัง ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ถอน

                                                 
9 Rania El Gamal, UAE stateless rights activist says expelled to Thailand [Online], Available from 

http://www.reuters.com/article/2012/07/16/us-uae-rights-activist-idUSBRE86F0VP20120716. 
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สัญชาติและมอบหนังสือเดินทางโคโมรอสให้ และจะเนรเทศนาย Khaleq โดยให้นาย khaleq เลือก
ประเทศท่ีประสงค์จะเดินทางไป ซึ่ง นาย Khaleq เลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย โดยได้ให้บิดา
ถือหนังสือเดินทางโคโมรอสของ นาย Khaleq มาขอรับการตรวจลงตราจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ 
เมืองดูไบ (คนไร้สัญชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะซื้อหนังสือเดินทาง
โคโมโรสให้บุคคลเหล่านี้ใช้เดินทาง10) โดยนาย Khaleq เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2555 โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้ขอสถานะผู้ลี้ภัยและแถลงข่าวเกี่ยวกับสิทธิคนไร้
สัญชาติใน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งกรณีนี้ ประเทศไทยได้เรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ประจ าประเทศไทย มาหารือ ซึ่งฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปัดความรับผิดชอบและอ้างว่า
บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปัจจุบันนาย khaleq เดินทางออกจากประเทศ
ไทยเดินทางไปลี้ภัยในประเทศที่สาม กรณีเช่นนี้เป็นกรณีตัวอย่างในการไม่ให้บุคคลที่มายื่นตรวจลง
ตรามาแสดงตนด้วยตนเอง  

3.2.2.2  กรณีการปลอมแปลงตรายางส าหรับการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ตามท่ีกระทรวงฯ เคยมีค าสั่งให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ระงับการตรวจลงตรา

ให้กับบุคคลสัญชาติไนจีเรีย โดยให้อ านาจกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เป็นผู้ให้การจรวจ
ลงตราเท่านั้น ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การชี้แจงถึงแนวปฏิบัติดังกล่าวกับบุคคลสัญชาติ
ไนจีเรียที่มาติดต่อกับ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกราย แต่ผู้ร้องมักพยายามอ้างว่า มีเพ่ือนของตนสามารถ
ขอรับการตรวจลงตราจาก สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ฯ ของไทยในประเทศอ่ืนได้ ซึ่ง
สถานกงสุลใหญ่ฯ ปฏิเสธค ากล่าวอ้างดังกล่าว และยืนยันแนวปฏิบัติของกระทรวงฯ กับผู้ร้องทุกราย 
จนเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสอบถามจาก สตม. ว่า ได้มีการตรวจลง
ตราให้กับบุคคลสัญชาติไนจีเรียทางไปรษณีย์หรือไม่ เพราะ สตม. ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของ
สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศไทย ว่านักฟุตบอลสัญชาติไนจีเรียของตนได้ส่งหนังสือเดินทางไป
ขอรับการตรวจลงตราจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูไบ และแสดงหน้าหนังสือเดินทางที่มีตรายาง
ประทับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-Immigrant) โดยตรายางดังกล่าวระบุว่าออก
โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูไบ แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีการสะกดค าว่า Consulate ผิด 
โดยสะกดเป็น Consulato และผู้ลงนามในการตรวจลงตราดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สถานกงสุล
ใหญ่ฯ แต่อย่างใด สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงปฏิเสธการตรวจลงตราดังกล่าว และขอให้ สตม. พิจารณา
ด าเนินการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลสัญชาติไนจีเรียหรือผู้แทนของสโมสรดังกล่าว เพราะ
การปลอมแปลงตราประทับของสถานกงสุลใหญ่ฯ และลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามถึง
เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 

                                                 
10 Financial Times Tuesday June 5th 2012, world news. 
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ภาพที่ 1  ตัวอย่างการปลอมตรายาง 
 

 
 

ภาพที่ 2  แผ่นปะของจริง 
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3.2.3  การด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
โดยที่สถานกงสุลใหญ่เห็นว่า การให้บริการการตรวจลงตรายังมีความไม่สะดวก

และมีปัญหาทั้งในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย และในแง่การตรวจสอบผู้
ที่มารับการตรวจลงตรา ผู้บริหารสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการประชุม
หารือ เพื่อหาระบบและมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเรื่องนี้ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เห็นพ้องต้องกันว่าการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัด
ระเบียบและตรวจสอบเอกสารของผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลในหลายประเทศใช้กัน ไม่ว่าในการประชาสัมพันธ์ การจองคิว และการจัดระเบียบ นอกจากนั้น
ยังวางมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ อีกในรายกรณี ที่จะได้กล่าวต่อไป ดังนี้ 

3.2.3.1 การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ 
เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่เป็นเว็บไซต์มาตรฐานของกระทรวงการ

ต่างประเทศ ไดยใช้นามสกุล www.mfa.go.th/thaiconsulatedubai โดยฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ของ
กระทรวงการต่างประเทศซึ่ง อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถใช้การได้ 
เนื่องจากบริษัท Pakgon Co.. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าจ้างให้จัดท าและดูแลระบบ
เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อปี 2552 ได้วางระบบเว็บไซต์ไว้อย่างซับซ้อน ท าให้เจ้าหน้าที่ของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในเว็บไซต์เองได้ แต่ต้องท าผ่านเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท Pakgon Co. Ltd. นอกจากนั้นระบบเซิร์ฟเวอร์ ของกระทรวงฯ ที่ผ่านมามี
ความเสถียรไม่มากนัก โดยเฉพาะหากต้องรองรับระบบของสถานกงสุลใหญ่ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก สถานกงสุลใหญ่เห็นว่าควรจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น .com เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้
ง่ายมีหน่วยความจ ามากขึ้น และให้ระบบมีความเสถียร โดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ไม่ให้มีการโจมตีเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ โดยจะใช้เอกชนเป็นผู้รับฝากเว็บไซต์นี้ 

ในส่วนของระบบการจองคิวและการตรวจลงตรา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้
ท าการสอบถามและค้นหาวิธีการจากตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ระบบในลักษณะนี้อยู่ โดยมี
ลักษณะแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งบางหน่วยงานมีระบบการช าระค่าตรวจลง
ตราผ่านบัตรเครดิตด้วย ซึ่งแม้จะเป็นความคิดที่ดี แต่เมื่อศึกษาระเบียบการคลังของไทย การจ่าย
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราล่วงหน้า อาจท าให้ระบบการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหลวงซึ่ง
จ าเป็นต้องลงบัญชีให้เป็นปัจจุบันกระท าได้ยาก อย่างไรก็ดี สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบราคาบริษัทที่
ด าเนินการเรื่องนี้หลายบริษัท และตกลงที่จะว่าจ้าง บริษัท ไอคอนสแควร์ จ ากัดเป็นผู้ที่ศึกษาและ
จัดท าระบบการจัดระเบียบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ในวงเงิน 125,000 บาท โดยมี
ข้อเสนอโครงการให้กระทรวงอนุมัติจัดจ้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 และกระทรวงอนุมติให้
ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ก าหนดให้มีการทดสอบระบบและเริ่มใช้
ระบบนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
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3.2.3.2 ระบบเว็บไซต์การจองคิวการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ  
เมืองดูไบ 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ก าหนดให้ บริษัทผู้ออกแบบและคิดระบบเว็บไซต์
การจองคิวรับบริการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ด าเนินการออกแบบระบบให้มีความปลอดภัย 
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยค านึงถึงผู้ใช้บริการ โดยการด าเนินการเป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 

  

 
 

ภาพที่ 3  ระบบการขอรับการตรวจลงตราผ่านเว็บไซต์ของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
 

นอกจากนั้น ระบบได้แบ่ง ผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราที่ด าเนินการ
สมัครให้เป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรก ระหว่างเวลา 9.00 น. – 10.30 น. และ กลุ่มที่ 2 11.00 น. 
ถึง 12. 30 น. เพื่อกระจายให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราในแต่ละวันให้มีความสมดุล โดยช่องว่างระหว่าง 
10.30 น.- 11.00 น.เว้นว่างไว้เพ่ือด าเนินการค าขอของกลุ่มแรกให้แล้วเสร็จ 

3.2.3.3 สถานกงสุลใหญ่ฯ ก าหนดให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราทุกรายต้องเดินทาง
มายื่นค าร้องเพ่ือขอรับการตรวจลงตราด้วยตนเอง 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ก าหนดให้ ผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราต้องเดินทางมา
ด้วยตนเอง และไม่รับตรวจลงตราผ่านบริษัทท่องเที่ยว หรือ เอเย่นต์ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี เช่น 

ผู้มาขอรับการตรวจลงตรา เข้าเวบ็ไซต์  
www.thaiconsulatedubai.com  

ผู้รับการตรวจลงตราอ่านวิธกีารและเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ 
รวมทั้งกฎระเบียบตา่งๆ ค่าธรรมเนียม รวมทั้งการแต่งกาย 

เมื่อทราบระเบียบ กดระบบทราบ เข้าสูห่น้าหลัก กรอก ข้อมูล ชื่อตัว สัญชาต ิ
หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ และ ทีอ่ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 

เคยขอรับการ
ตรวจลงตราแล้ว
ภายในเวลา 15 
วัน ไม่อนุญาต
ให้ด าเนินการ

ต่อ 

 

 

 

ระบบส่งเลขรหัสสีตัวใน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ของผู้
ขอรับการตรวจลงตราเพื่อ 

ตรวจสอบที่อยู่และปอ้งกันการ
ลงทะเบียนซ้ า 

 

ผู้ขอรับฯ ใส่รหัสเลขสี่ตัวใน
หน้าใส่รหัส หลังจากนั้นหน้าที่
ให้กรอกข้อมูลการขอรับการ
ตรวจลงตราจะปรากฏขึ้น

เพื่อให้ผู้ขอกรอกโดยการพิมพ ์

 

เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น 
หน้าปฎิทิน จะปรากฏขึ้น
เพื่อให้ผู้ขอฯ ได้เลือกวันที่

ตนเองสะดวก  
(14 วันท าการเริ่มจากวันขอ) 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ผู้ร้องพิมพ์ใบ
นัด เพื่อแนบในเอกสารการยื่น 
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ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ผู้สูงวัย และผู้เยาว์ สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้
ใบรับรองแพทย์ และหนังสือมอบอ านาจของผู้ป่วยให้ผู้อ่ืนมายื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตราแทน 
หรือในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ บิดา/มารดา สามารถยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตราแทนได้ ซึ่งได้มีผู้ร้องที่
พยายามอาศัยช่องโหว่ของการอนุโลมของ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการขอรับการตรวจลงตราให้กับ
บุคคล อาทิ กรณีท่ีเคยเกิดขึ้น เช่น มีบิดาชาวออสเตรเลียและมารดาชาวจีน มาติดต่อกับ สถานกงสุล
ใหญ่ฯ เพ่ือขอรับการตรวจลงตราให้กับบุตรสาวซึ่งไม่สามารถเดินทางมาขอรับการตรวจลงตราด้วย
ตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยอ้างว่าบุตรสาวต้องไปโรงเรียน แต่เมื่อตรวจสอบเอกสาร สถานกงสุล
ใหญ่ฯ พบว่าบุตรสาวของบุคคลทั้งสองซึ่งใช้หนังสือเดินทางจีนไม่ปรากฏการมีวีซ่าการมีถิ่นพ านักในยู
เออี จึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้น ผู้ร้องแจ้งว่า บุตรของตนเดินทางเข้ายูเออีด้วย หนังสือ
เดินทางออสเตรเลีย จึงไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราจากยูเออี สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงแนะน าว่า 
บุตรสาวของผู้ร้องสามารถใช้ หนังสือเดินทางออสเตรเลียเดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือการท่องเที่ยว 
(ผ.30) ได้เช่นกันจึงไม่จ าเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพราะหากจะขอรับการ
ตรวจลงตราสถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจลงตราให้ในหนังสือเดินทาง ที่มีวีซ่าถิ่นพ านักของยูเออีเท่านั้น 
จนในที่สุดผู้ร้องสารภาพว่า บุตรของตนไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ที่ดูไบ แต่เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศจีน 
ซึ่งในการขอวีซ่าให้บุตรสาวที่ สถานเอกอัครราชทูต ไทยในจีนนั้น บิดา/มารดาจะต้องเป็นผู้พาไป ซึ่ง
ตนและภรรยาไม่สะดวกที่จะเดินทางไปด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงมาพยายามขอรับการตรวจลง
ตราจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างไรก็ดี ในกรณีเช่นนี้ ผู้ร้องไม่มีเหตุอันสมควรหรือความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องขอรับการตรวจลงตราจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ กอปรกับผู้ร้องมีเจตนาที่จะหลอกลวงเจ้าหน้าที่
สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงพิจารณาไม่ตรวจลงตราให้กับบุตรสาวของบุคคลทั้งสอง  

จากตัวอย่างเหตุการณ์ข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า การพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอรับการตรวจลงตราและการสัมภาษณ์มีส่วนส าคัญในการช่วยคัดกรองและตรวจสอบผู้
ขอรับการตรวจลงตราได้เป็นอย่างดี โดยที่ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกแห่ง
เปรียบเสมือนการเป็นปราการด่านหน้าในการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ดังนั้น 
การสนับสนุนและการประสานงานด้านข้อมูลและการมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันระหว่ าง สถาน
เอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ สตม. จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ฯ สามารถตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
แนวคิดที่จะสร้างระบบการออกวีซ่าจากส่วนกลาง และการสร้างระบบฐานข้อมูลบุคคลต้องห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศไทยแบบรวมศูนย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก สตม. สมช. สขช. มท. กต. สตช. ปปส. ปปง. 
และหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ควรเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้นและน ามาใช้งานใน
อนาคตอันใกล้นี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานงานตรวจลงตราควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศควบคู่กันไป 
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3.3  ปัญหาและพัฒนาการระบบการขอรับการตรวจลงตราผ่าน เว็บไซต์ ของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองดูไบ 

ในระยะเริ่มทดลองระบบ ช่วงแรกก่อนก าหนดใช้อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 10 วัน ระบบ
ยังคงไม่มีความเสถียรนัก โดยพบปัญหา ดังนี้ 

3.3.1 ระบบไม่ส่ง verification Code ให้ผู้ขอในอีเมล ์
ระบบถูกออกแบบให้ส่ง verification Code ให้กับผู้ขอรับการตรวจลงตรา โดย

เมื่อผู้ขอเข้าระบบแล้ว ผู้ขอจ าเป็นจะต้องใส่ ชื่อ นามสกุล หมาเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ 
และที่อยู่จดหมายอีเลกโทรนิกส์ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการท าซ้ า การขอนัดหมายโดยผู้ อ่ืน ฯลฯ ซึ่ง 
verification Code มีความจ าเป็นเพื่อให้ด าเนินการในส่วนอื่นๆต่อไป  

ปัญหาที่เกิดขึ้นตรวจพบว่า หาก ผู้ขอใช้ web browser ที่ไม่เป็นที่นิยมนัก เช่น 
Safari Netscape หรือ browser ที่ล้าสมัย ระบบจะไม่ส่ง verification code ให้ ปัญหานี้ได้รับการ
แก้ไขโดยการแจ้ง recommended browser ไว้ 

3.3.2 ระบบให้ล าดับและช่วงเวลานัดหมายซ้ ากัน 
ระบบจะเป็นผู้ก าหนดนัดหมายให้แก่ผู้ขอฯ หลังจากที่ผู้ขอฯกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น

แล้ว ระบบจะจัดสรรวันและเวลาให้แก่ผู้ขอโดยก าหนดช่วงเวลานัดไว้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่ระบบ
จัดล าดับซ้ ากันท าให้จ านวนผู้มาใช้บริการมากกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละวัน สาเหตุเกิดจากความไม่
เสถียรของโปรแกรมซึ่งได้รับการแก้ไขก่อนวันเปิดใช้งานจริง อย่างไรก็ดีในระยะต่อมาพบว่าการที่ให้
ระบบเป็นผู้เลือกวันและเวลาประสบปัญหา No show ค่อนข้างมาก ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบให้ผู้
ขอฯสามารถเลือกวันที่สะดวกได้ด้วยตนเอง ในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ขอ ซึ่งประสบผลท าให้
ปัญหา no show คลี่คลายไปได้ 

3.3.3 ระบบยังคงเปิดรับผู้ขอฯในวันหยุดราชการ 
เนื่องจากระบบเป็นผู้เลือกวันให้แก่ผู้มาขอรับบริการแต่โดยที่โปรแกรมยังคงมีความ

ไม่เสถียร ระบบยังคงเลือกวันหยุดราชการให้มาผู้ขอฯรับการตรวจลงตรา ซึ่งได้มีการแก้ไขโปรแกรม
ให้ระบบงดเว้นการจ่ายใบนัดหมายในวันหยุดราชการ 

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นมีข้อสังเกตว่าการให้ระบบเป็นผู้ก าหนดวัน 
โดยไม่มีการให้ผู้ขอฯเลือก ก็อาจจะเกิดปัญหาแต่เนื่องจากการแก้ไขต้องใช้เวลา และซับซ้อนจึงให้มี
การทดลองใช้ไปก่อนปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทางสถานกงสุลใหญ่ได้ขอให้บริษัทฯได้ด าเนิ นการ
แก้ไขเพ่ือให้ใช้ให้ทันเวลาที่ก าหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  

 
3.4  การประชาสัมพันธ์ 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอความร่วมมือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบใหม่
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเว็บไซต์ข่าวที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  หนังสือพิมพ์ และ 
สื่อวิทยุโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขอสถานกงสุลใหญ่ นอกจากนั้นได้เปิดสายตรงเฉพาะจ านวนสอง
สายเพ่ือคอยให้ค าแนะน าบริการ หากผู้ขอมีค าถามปัญหาในการใช้ระบบดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีผู้
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเป็นจ านวนมาก แต่หลังจากเวลาผ่านไปคนเริ่มมีความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างดี 
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3.5 การเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการ 
การเปิดใช้ระบบการขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบได้เปิด

ใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดยในช่วงแรกระบบยังมีความไม่เสถียรมากนัก แต่
ก็ได้รับการแก้ไขเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีการสอบถามผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ระบบดังกล่าวช่วยให้การบริการผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตราได้รับความสะดวก ไม่ต้อง
แก่งแย่งกันขอบัตรคิวเหมือนเช่นในอดีต นอกจากนั้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารซึ่งผู้ขอฯ 
จ าเป็นต้องอ่าน ท าให้ลดเวลาการด าเนินกระบวนการด้านเอกสารได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากมาก
ยิ่งขึ้น  

นอกจากนั้น การมีระบบตรวจสอบ การทราบชื่อผู้ที่จะเข้ามาขอรับการตรวจลงตราในแต่
ละวัน (ระบบจะบันทึก ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ลงใน spread sheet และ
มอบให้ต ารวจและยามรักษาการณ์ตรวจสอบผู้ที่มายื่นขอในแต่ละวัน) ท าให้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีภาวะ
แออัดเช่นที่ผ่านมา นอกจากนั้น ในกรณีของผู้ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น ผู้ที่ต้องไปรับการ
รักษาพยาบาล หรือญาติพ่ีน้องเจ็บป่วยอยู่ในประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ให้บริการเปิดรับค าขอ
เป็นกรณีพิเศษทางอีเมล์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดี 

ระบบนี้นับตั้งแต่เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ก็ได้มีการปรับและพัฒนาระบบ จนปัจจุบันมี
ความเสถียร เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ขอใช้บริการ โดยปัจจุบันระบบเปิดให้ผู้มาขอรับบริการสามารถเลือก
วันที่ตนเองประสงค์จะมาขอรับบริการได้ (ภายในช่วงเวลา 14 วันท าการ นับแต่วันที่ยื่นค าขอฯ และ
วันที่ประสงค์ยังมีที่ว่าง) ซึ่งเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้มาขอใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

การปรับปรุงและอ านวยความสะดวกในเรื่องการตรวจลงตรา ของสถานกงสุลใหญ่ ณ  
เมืองดูไบเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรบุคคล ความคิดและความร่วมมือกันของบุคคลากรใน
หน่วยงาน โดยการใช้หลักการบริหารองค์กรภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลากรในหน่วยงาน
ได้ช่วยกันให้ความเห็นและเสนอความคิด ที่จะปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานของตน
ให้สามารถด าเนินงานให้สมความมุ่งหมาย ระบบการจัดระเบียบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองดูไบ นี้ ได้เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ แม้กรมการกงสุลในระหว่างเกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ก็ได้ใช้ตัวอย่างนี้ เพ่ือพัฒนาระบบการจองคิวเพ่ือขอหนังสือ
เดินทาง ซึ่งได้รับความชื่นชม และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ขอหนังสือเดินทาง 
บางครั้งต้องมารอคิวตั้งแต่ เช้ามืดเพ่ือขอรับบัตรคิว 

อย่างไรก็ดี ระบบนี้เป็นเพียงระบบเล็กๆ ส าหรับหน่วยงานเล็กๆ เช่นสถานกงสุล ณ เมืองดูไบ 
แต่ผู้เขียนมีความหวังที่จะเห็นระบบการตรวจลงตรามีความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันใน
ทุกหน่วยงานทั่วโลก ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในข้อต่อไป เพราะการมีระบบที่ดี มีการตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบ การอนุมัติและการตรวจสอบผู้ที่จะขอรับการตรวจลงตราเป็นลักษณะ real time มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ภัยจากความมั่นคง เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวและประเทศไทยเอง
ก็เป็นทางผ่านหรือที่หลบซ่อนตัวของบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์การก่อการร้าย
ขึ้นมาแล้วหลายครั้งในประเทศไทย  

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวีซ่า และการมีระบบ E-Visa จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ระบบการควบคุม
การตรวจลงตรา เป็นมาตรฐานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าประเทศที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านนี้ ปัจจุบันระบบข้อมูลด้านการตรวจลงตราของไทย ยังไม่เป็นระบบรวมศูนย์ ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน หน่วยงานแต่ละแห่งใช้ระบบเป็นของตน และใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ แม้แต่การ
จัดเก็บสติ๊กเกอร์วีซ่าก็มีความมีมาตรฐานแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาขึ้น
มากมายจนต้องเกิดเป็นคดีอาญา และการสอบสวนทางวินัยโดยที่ไม่น่าจะเกิด ดังนั้นการมีระบบรวม
ศูนย์ที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะที่อาจจะน าไปพัฒนาและ
ปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 
4.1  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวีซ่า (Thailand Data Centre) 

การจัดการตรวจลงตราเป็นภารกิจที่ส าคัญด้านหนึ่งของกรมการกงสุลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพ่ือให้บริการชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดิน
ทางเข้าประเทศไทย หรือขยายระยะเวลาการพ านักอยู่ในประเทศไทยอีกระยะเวลาหนึ่ง ในการขอรับ
การตรวจลงตราแต่ละครั้ง ผู้ยื่นค าร้องฯ ต้องกรอกแบบค าร้องและยื่นพร้อมกับเอกสารต่างๆ ที่



24 

 

เกี่ยวข้อง พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมให้กับกรมการกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะพิจารณาการอนุญาตการตรวจลงตราให้แก่ผู้ยื่นค าร้องฯ ต่อไป 

ในปัจจุบันระบบการตรวจลงตราท างานเป็นอิสระต่อกัน ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดและเป็นจุดอ่อนของการตรวจสอบ
ข้อมูล อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถเก็บข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยของ
ชาวต่างชาติจาก 48 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราได้ นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ได้รับ
รายชื่อบุคคลต้องห้าม (Blacklist) จากหน่วยงานภายนอกและทยอยจัดส่งรายชื่อฯ ให้กับสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูล Blacklist ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ไม่เป็นปัจจุบันและอาจท าให้ผู้ไม่พึงประสงค์สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ยิ่งไปกว่านั้น
จ านวนการขอรับการตรวจลงตรา (ดังแสดงในภาพที่ 1) มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
ข้อมูลการตรวจลงตรารวมถึงประวัติที่เก่ียวข้องมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงจ านวนรวมการขอรับการตรวจลงตราระหว่างปีพ.ศ. 2551 ถึง 2555 

 
เพ่ือการขจัดข้อจ ากัดทางด้านการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา 

จึงควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเกิดการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานการตรวจลงตราได้ ขณะที่ข้อมูล
การตรวจลงตราที่เกิดขึ้นจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยในการบริหารงานของรัฐบาลและการ
ให้บริการชาวต่างชาติได้ อาทิ การวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หรือการดูแลทางด้านสุขภาพ
ของชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นต้น  

แนวคิดนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือสรุปแนวคิดของศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราแห่งประเทศไทย 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนางานการตรวจลงตรา กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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4.1.1 ภาพรวมของศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา  
ศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศจะมี

ฐานข้อมูลการตรวจลงตราเป็นฐานข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลค าร้องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2) ข้อมูลการตรวจลงตรา  
3) ข้อมูลการเข้าและออกประเทศไทย  
4) ข้อมูลรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Blacklist)  
ภาพรวมของการใช้ข้อมูลการตรวจลงตราแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งแสดงถึงตัวแทนผู้

รับค าร้องฯ ในต่างประเทศ มีหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูลผู้ยื่นค าร้องฯ ขณะที่กรมการกงสุลและ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะบันทึกทั้งข้อมูลผู้ยื่นค าร้องฯ (ในกรณีที่ไม่มีตัวแทนฯ) และ
ผลการอนุญาตการตรวจลงตราเข้าสู่ฐานข้อมูล ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง (สตม.) หรือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่มีความ
เป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจลงตราจะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ได้ตามก าหนดของกระทรวงฯ ในกรณี
ที่ข้อมูลที่ต้องอาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเข้าและออกประเทศไทย รายชื่อบุคคล
ต้องห้าม (Blacklist) จะสามารถน าเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้งานต่อไปได้ 
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ภาพที่ 5  แสดงภาพรวมของการใช้ข้อมูลการตรวจลงตรา 
 
4.1.2 การด าเนินงานการตรวจลงตรากับศูนย์ข้อมูลฯ 

การด าเนินงานการตรวจลงตราสามารถแสดงในภาพที่ 6. ซึ่งเริ่มต้นด้วยขั้นตอน
การรับค าร้องจะเป็นการับค าร้องผ่านตัวแทนฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงฯ หรือการรับค าร้องที่
กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่พร้อมช าระค่าธรรมเนียมได้ตามปกติ โดยผู้
รับค าร้องฯ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลการตรวจลงตรา ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ จะรองรับการบันทึก
แบบ Online และ Off-line ขณะที่ตัวแทนฯ จะด าเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต่อไป 
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ภาพที่ 6  การด าเนินงานการตรวจลงตรา 
 

ส าหรั บการ พิจารณา เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี อ านาจ ในกรมการกงสุ ลและสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามก าหนดของกระทรวงฯ 
ประกอบกับข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น รายชื่อบุคคลต้องห้ามจากศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณา
มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก การบูรณาการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หลังจากพิจารณาเสร็จ
สิ้น เจ้าหน้าที่ฯ จะบันทึกผลการพิจารณาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลฯ และด าเนินการแจ้งผลพร้อมการจ่ายคืน
หนังสือเดินทางแก่ผู้ยื่นค าร้องตามข้ันตอนที่กระทรวงฯ ก าหนด 

ศูนย์ข้อมูลฯ จะรับและปรับปรุงข้อมูลเช่นการเดินทางเข้าและ/หรือออกประเทศ 
รายชื่อบุคคลต้องห้าม (Blacklist) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจลงตราทั้งหมด ขณะที่ศูนย์ข้อมูลฯ สามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ก าหนดไว้ได้ โดยภาพรวมสามารถแสดงให้ เห็นว่าศูนย์ข้อมูลฯ สามารถช่วยการด าเนินงาน
การตรวจลงตราและให้บริการข้อมูลได้รวมเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 
 
  



28 

 

4.2 ระบบโปรแกรมตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa System) 
ระบบการตรวจลงตราของประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นระบบ Stand alone อีกทั้งยังเป็น

ระบบเก่าที่หมดอายุและเริ่มประสบปัญหา ไม่มีความเชื่อมโยงกับส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงท าให้ระบบการตรวจสอบขาดความแม่นย า ล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับการตรวจลงตรา อีกทั้งยังเป็นภาระงานที่หนักหน่วงแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลประจ า
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

แนวโน้มการพัฒนาระบบการตรวจลงตราในปัจจุบัน ทั้ งโลกได้พัฒนาไปสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ขอรับการตรวจลงตราที่อาจพัฒนาไปจนถึงขั้นขอ
ตรวจลงตราผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากจุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นค าร้องด้วยตนเอง และไม่
จ าเป็นต้องใช้ระบบแผ่นปะ (Sticker) โดยให้ผู้ร้องสามารถพิมพ์เอกสารที่มี Barcode หรือ QR Code 
ลงบนกระดาษ A4 หรือถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็อาจเป็นไปได้ 

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจลงตราให้เป็นระบบศูนย์กลาง สามารถ
ป้องกันปัญหาการทุจริตได้อย่างดี และยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยราชการอ่ืนได้อย่างบูรณาการ 
ประการส าคัญ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สามารถทราบล่วงหน้าว่าบุคคลใดบ้างที่ขอรับการ
ตรวจลงตราแล้ว และสามารถให้บริการเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ยังท าให้ประชาชน
ของประเทศที่ฝ่ายไทยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเข้า
ไทย (แต่มีความสะดวกสบายในการขอ) ต้องขอรับการตรวจลงตราเข้าไทย ซึ่งจะท าให้เกิดรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนและเป็นการบูรณาการข้อมูลอย่างเบ็ดเสร็จของระบบการตรวจลงตรา 

ข้อเสนอแนะของผู้เขียนทั้งสองข้อข้างต้น เป็นเทคโนโลยีในเรื่องระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง ซึ่งหลายประเทศมีใช้กันมานานแล้วซึ่งมี
ส่วนช่วยให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความสะดวก มีการตรวจสอบด้านความมั่นคง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันระบบการตรวจลงตราของไทยแม้จะมีระเบียบปฏิบัติแต่ก็มีความซับซ้อน
และให้ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลในการตรวจลงตราให้ผู้ขอฯ เป็นหลัก ซึ่งมียังไม่มีความเป็น
มาตรฐาน แต่ละสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ก็มีลักษณะการให้บริการเป็นแนวคิดของ
ตัวเอง  

ประเทศไทยมีผู้เข้าเมืองชาวต่างประเทศนับสิบล้านคน ระบบการตรวจลงตราที่มีเอกภาพ 
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความส าคัญยิ่ง แนวคิด Thailand Visa Data Centre และ ระบบ  
E Visa system เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เข้าเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น และเป็นมาตรฐาน ผู้เขียน
หวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ และสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ผู้เขียนเห็นว่า การพิจารณาเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราและการสัมภาษณ์มี
ส่วนส าคัญในการช่วยคัดกรอกและตรวจสอบผู้ขอรับการตรวจลงตราได้เป็นอย่างดี โดยที่ สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกแห่งเปรียบเสมือนการเป็นปราการด่านหน้าในการตรวจสอบผู้ที่
จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ดังนั้น การสนับสนุนและการประสานงานด้านข้อมูลและการมีแนว
ปฏิบัติที่เหมือนกันระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ และ สตม. จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ท าให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวคิดท่ีจะสร้างระบบการออกวีซ่าจากส่วนกลาง และการสร้างระบบ
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ฐานข้อมูลบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยแบบรวมศูนย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก สตม. สมช. 
สขช. มท. กต. สตช. ปปส. ปปง. และหน่วยงานความมั่นคงท้ังหมดที่เก่ียวข้อง เป็นสิ่งที่ควรเร่งพัฒนา
ให้เกิดขึ้นและน ามาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานงานตรวจลงตราควบคู่กับการ
เสริมสร้างความม่ันคงของประเทศควบคู่กันไป 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด การพัฒนาระบบการตรวจลงตราของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
จะเป็นตัวอย่างแล้วก้าวส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบที่มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน ระบบดังกล่าว
ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และ
ประสบการณ์ในหลายด้านประกอบกัน อย่างไรก็ดีความมีมาตรฐานของไทยในด้านนี้ยังมีความไม่
สมบูรณ์ โดยเฉพาะหากแต่ละหน่วยงานแต่ละแห่งยังคงต้องใช้ดุลยพินิจและความช านาญของ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องนี้เป็นส าคัญ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยจะมี
ส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะน าไปสู่ความเป็นมาตรฐานของระบบการตรวจลงตราของไทย ซึ่งผู้เขียนเชื่อ
ว่าในอนาคตอันใกล้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น electronic visa system และระบบ E-Visa จะเกินขึ้น
ได้ หากผู้บริหารของกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะให้ความส าคัญในเรื่องนี้ต่อไป 
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