
 
 

 
 
 

 
 
  

 
รายงานการศึกษาสวนบุคคล 

 (Individual Study)  
 
 

เร่ือง การเสริมสรางประสิทธิภาพระบบการตรวจลงตรา 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง  

ในป พ.ศ. 2556–2558 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย นางสาวกุนทินี  อักษรวงศ 
รหัส 8017 

 
 
 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 8 ป 2559 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ 

 



 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
   

เร่ือง การเสริมสรางประสิทธิภาพระบบการตรวจลงตรา 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง  

ในป พ.ศ. 2556–2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดทําโดย นางสาวกุนทินี  อักษรวงศ 
รหัส 8017 

 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 8 ป 2559 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



 
 

 
 
เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี อนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (เอกอัครราชทูต เพญ็ศักด์ิ  ชลารักษ)  
อาจารยทีป่รึกษา 

 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร)  
อาจารยทีป่รึกษา 

 
 
 

ลงช่ือ  
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล)  

อาจารยทีป่รึกษา 
 

 
 
 
 



ง 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
นับต้ังแตป 2555 นักทองเที่ยวจากจีนคิดเปนอันดับหน่ึงของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยและตอเน่ืองมาทุกปจนถึงปจจุบัน โดยในป 2558 มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนไทยถึง 
7.9 ลานคนและคาดวาในป 2559 จะมีจํานวนถึง 10 ลานคน ทั้งน้ี การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจีน
นับเปนผลมาจากการผอนปรนระเบียบการเดินทางออกนอกประเทศของรัฐบาลจีน รวมถึงศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและกําลังซื้อของชาวจีนอันเปนผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจของจีน  

ชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่จะเดินทางเขาประเทศไทยจะตองขอรับการตรวจลงตรา
ซึ่งสามารถขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ไดรับคํารองขอรับการตรวจลงตรา
เพิ่มข้ึนในอัตรากาวกระโดด กลาวคือ ในป 2556 มีจํานวนถึง 765,386 คน หรือเพิ่มข้ึนจากป 2555 
ถึงรอยละ 58.87 นับเปนความทาทายของการบริหารระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ที่จะตองใหบริการและอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงการปฏิบัติ
ตามระเบียบรักษาความปลอดภัยในการคัดกรองผูที่จะเดินทางเขาประเทศไทย รวมถึงการปองกันการทุจริต
ภายในองคกร ซึ่งผูศึกษาฯ ไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายกงสุลประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงปกกิ่ง ระหวางป 2556–2557 รวมทั้งเปน Head Of Chancery ที่ไดรับทราบการดําเนินงานของ
ฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงป 2558 ถึงปจจุบัน จึงไดมีสวนในการปรับปรุงระบบ 
การตรวจลงตราเพื่อใหสอดรับกับความทาทายดังกลาว  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาฯ ไดใชแนวทางการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราที่สอดคลอง
กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารแบบเอกชน โดยคํานึงถึงความคุมคา
และการบริการที่มีคุณภาพ โดยไดนํากรอบแนวคิด INPUT–PROCESS–OUTPUT มาใชอธิบาย
วิธีการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง INPUT จะวิเคราะหถึงปจจัย
ดานบุคลากร งบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และระบบการตรวจลงตรา และ PROCESS จะใชหลัก 
POLC กลาวคือ Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคกรภายใน) Leading (การนําองคกร) 
และ Controlling (การติดตามผลการทํางาน) อันนํามาสู OUTPUT กลาวคือ ผลการดําเนินการ
ระหวางป  2556–2557 ทําใหการเดินทางของคณะกรมการกงสุลที่มาตรวจฝายกงสุลของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 ใหความเห็นระบบการตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความเรียบรอย มีการบริหารบุคลากรแบงหนาที่อยางชัดเจนและสลับหนาที่
เพื่อปองกันการผูกขาด และมีแนวปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน  

ดังน้ัน พบวาไดวาระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบันจะมี
มาตรฐานตามที่กระทรวงฯ กําหนด อยางไรก็ดี การศึกษาน้ี ยังไดทําการเปรียบเทียบกับระบบ 
การตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ กับระบบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญในจีน ไดแก 
สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจ นครเฉิงตู และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและ
ญี่ปุนในกรุงปกกิ่ง รวมทั้งไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา อาท ิ
การยกเลิกการประทับตราลายมือช่ือ/การลงลายมือช่ือ การยกเลิกการสงขอมูลการตรวจลงตราใหแก



จ 

หนวยงานความมั่นคงในลักษณะเอกสารรายวันซึ่งมีจํานวนมาก หากแตพิจารณาจัดต้ังศูนยขอมูล 
การตรวจลงตรา ซึ่งจะมีหนาที่ในเก็บขอมูลกลางผูที่ไดรับการตรวจลงตราโดยสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ การปรับคาธรรมเนียมการตรวจลงตรากรณีการขอเลมดวน และการนําเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเขามาชวยเสริมระบบการตรวจลงตรา ไดแก การจัดต้ังศูนยขอมูลการตรวจลงตรา การตรวจลงตรา
แบบออนไลน และการกําหนดใหบริษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารองการตรวจลงตรา ขณะเดียวกัน  
ผูศึกษาฯ ยังคงเห็นความจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรจาก
กระทรวงฯ ตอไป แมวาจะมีการจัดต้ังบริษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารอง เน่ืองจากสถานเอกอคัรราชทตูฯ 
ยังคงเปนผูปฏิบัติงาน Back Office อาทิ การตรวจสอบรายช่ือ Blacklist การจัดพิมพแผนปะ 
ตรวจลงตรา และการประทับตราลายมือช่ือ เปนตน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการปฏิบัติงานดานกงสุลในตางประเทศ การตรวจลงตราใหกับชาวตางชาติที่ประสงคจะ
เดินทางมาประเทศไทย ถือเปนหนาที่หลักของงานดานกงสุล นอกเหนือจากการปฏิบัติงานดานนิติกรณ 
การจัดทําหนังสือเดินทาง การทําบัตรประชาชน และการดูแลคุมครองชวยเหลือคนไทยที่ประสบ
ความเดือดรอนในตางประเทศ ทั้งน้ี งานดานกงสุล เปนวิสัยทัศนที่ปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2558–2561) ขอ 3 เรื่องการคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและ
ผลประโยชนอันชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล  

การตรวจลงตรา จึงนับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิงตองานดานกงสุล ซึ่งจะชวยการคัดกรอง
บุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศไทยและยังเปนแหลงรายไดเขาประเทศ ซึ่งถือเปนเงินรายไดที่เพิ่มมากข้ึน
ตามจํานวนผูประสงคเดินทางเขาประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะจากชาวจีน ที่นับต้ังแตป 2555 เปนตนมา  
มีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย คิดเปนอันดับหน่ึงของนักทองเที่ยวตางชาติ
ทั้งหมด โดยในป 2555 มีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 2,786,860 ลานคน  
ในป 2556 จํานวน 4,637,335 ลานคน ป 2557 จํานวน 4,636,298 ลานคน และป 2558 จํานวน 
7,934,791 ลานคน และประมาณการณวา ในป 2559 จะมีนักทองเที่ยวชาวจีน เดินทางเยือน
ประเทศไทยถึง 10 ลานคน  

 
ตารางท่ี 1  จํานวนและสัดสวนนักทองเที่ยวตางชาติ ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย 5 อันดับแรก 
 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

จีน 1,721,247 8.95 2,786,860 12.47 4,637,335 17.47 4,636,298 18.69 7,934,791 26.55 
มาเลเซีย 2,500,280 13 2,554,397 11.43 3,041,097 11.46 2,613,418 10.53 3,423,397 11.46 
รัสเซีย 1,054,187 5.48 1,316,564 5.89 1,746,565 6.58 1,606,430 6.48 884,085 2.96 
ญี่ปุน 1,127,893 5.87 1,373,716 6.15 1,536,425 5.79 1,267,886 5.11 1,381,690 4.62 
เกาหลีใต  1,155,440 5,17 997,267 5.19 1,295,342 4.88 1,119,131 4.51 1,372,995 4.59 

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 
สําหรับปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ1 เน่ืองจากการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน ที่ปจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 6.5 สงผลใหประชาชนจีน 

                                                
1
 กองภพ  ภูสุวรรณ. ปรับเชิงรุก ปลุกเชิงรับ จับกระแสนักทองเที่ยวจีน. FAQ FOCUSED AND QUICK. ISSUE 89 

June 2014. ธนาคารแหงประเทศไทย. 
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มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนและมีศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ โดยในป 2557 มี
นักทองเที่ยวจีนเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ จํานวน 107 ลานคน และในป 2558 จํานวน 120 
ลานคน หรือมีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 12.15 มีการใชจาย 2.29 แสนลานดอลลารสหรัฐ 
(สํานักงาน ททท. ณ กรุงปกกิ่ง/China National Tourism Agency) นอกจากน้ี ชาวจีนนิยมเดินทาง
ทองเที่ยวในชวงเทศกาลวันหยุดยาว อาทิ เทศกาลตรุษจีน วันแรงงาน และวันชาติจีน โดยรัฐบาล
สนับสนุนประกาศใหเปนวันหยุดยาว รวมทั้งไดผอนปรนมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
รวมถึงการจัดทําหนังสือเดินทางที่งายข้ึน  

ในขณะเดียวกัน ชาวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนทุกป เน่ืองจาก
คาเงินหยวนที่แข็ง และการมีเที่ยวบิน สายการบินเปดเสนทางการบินตรงไปยังเมืองทองเที่ยว อาทิ 
ภูเก็ต เชียงรายและเชียงใหม ทําใหการเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยเปนเรื่องงายและ
สะดวกสบาย คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว และราคาสินคาในไทย ยังมีราคาถูก รวมถึง
ภาพยนตรจีน “ไทจง” หรือ “Lost in Thailand” ที่ถายทําที่เชียงใหม และไดรับความนิยมอันดับ 2 
ในจีน จึงมีการจัดทัวรทองเที่ยวตามเสนทางของภาพยนตรดังกลาว ประกอบกับความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณของไทย ทั้งในดานการบริการและการตอนรับที่อบอุน อัธยาศัยของคนไทย รวมถึง
แหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนแหลงจับจายซื้อสินคา
ที่มีคุณภาพที่มีราคายอมเยา อาหารและผลไมไทย  

จากปจจัยขางตน สงผลใหมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย  
ซึ่งบุคคลสัญชาติจีน จําเปนตองขอรับการตรวจลงตราในการเดินทางเขาประเทศไทย และแมวาตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อป 2541 ไดประกาศใหจีนเปนหน่ึงในประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ 
Visa on arrival โดยสามารถพํานักในประเทศไทย เพื่อการทองเที่ยวไดไมเกิน 15 วัน แตรัฐบาลจีน
ยังมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยว ที่ใหผูเดินทางตองขอรับการตรวจลงตรากอนเดินทางออกนอก
ประเทศ (ยกเวนชาวฮองกงที่ไมตองขอรับการตรวจลงตรา) ดังน้ัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
และสถานกงสุลใหญในจีน ทั้ง 9 แหง ที่เซี่ยงไฮ กวางโจว เฉิงตู คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน ซีอาน 
ชิงตาว และฮองกง จึงมีหนาที่ที่จะตองตรวจลงตราใหแกชาวจีนที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทย 
ซึ่งในป 2556 มีชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง จํานวน 
765,386 คน ถือเปนสํานักงานที่มีชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตรา เปนอันดับสองจากสํานักงาน
ทั้งหมดในจีน โดยเปนรองจากสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ที่มีชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตรา 
เปนจํานวนถึง 898,061 คน  

สถิติชาวจีนที่ขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ในชวงที่มีปริมาณ
เพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดคือชวงป 2554–2556 กลาวคือ ในป 2554 มีจํานวน 369,660 คน ป 2555 
มีจํานวน 481,767 คน (รอยละ 30.32) และป 2556 มีจํานวน 765,386 คน (รอยละ 58.87) และ
หลังจากน้ันในป 2557 มีจํานวน 472,303 คน และในป 2558 มีจํานวน 449,174 คน  
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ตารางท่ี 2  สถิติจํานวนขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ป 2554–2558 
 

เดือน ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
มกราคม 67,586 40,207 116,690 72,681 73,546 

กุมภาพันธ 27,002 29,371 46,930 24,055 33,220 
มีนาคม 75,115 40,427 74,023 33,242 45,615 
เมษายน 10,918 20,484 57,191 28,279 34,125 

พฤษภาคม 19,193 24,178 67,706 23,061 26,852 
มิถุนายน 22,388 24,992 46,873 16,933 34,636 
กรกฎาคม 28,231 43,700 72,233 26,617 39,635 
สิงหาคม 28,640 46,372 66,289 34,465 39,348 
กันยายน 34,229 58,934 75,494 45,634 28,683 
ตุลาคม 18,660 41,168 43,245 77,668 20,550 

พฤศจิกายน 11,095 55,113 52,936 48,168 28,469 
ธันวาคม 26,603 56,821 45,776 41,500 44,495 

จํานวนรวม 369,660 481,767 765,386 472,303 449,174 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 

 
อยางไรก็ดี จากตารางขางตน ในป 2557 และ 2558 จํานวนนักทองเที่ยวจีน ขอรับ 

การตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่งลดลง เน่ืองจาก สถานการณทางการเมืองภายใน
ของไทยไดสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย รวมถึงปจจัยภายใน 
ของจีนเอง ที่มีการเปดประเทศมากข้ึน สงผลใหประชาชนจีนมีสิทธีมีเสียงมากข้ึน โดยเฉพาะทาง 
ผูเขาถึงอินเตอรเนต (Netizen) ซึ่งมีกวา 600 ลานคน เปนกระบอกเสียงที่ไดเรียกรองใหรัฐบาลผอนคลาย
กฎระเบียบในการเดินทางออกนอกประเทศ อันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางออกนอกประเทศ 
โดยในเดือนกุมภาพันธ 2557 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน (Ministry of Public Security) 
จีนไดออกประกาศใหนักทองเที่ยวชาวจีน สามารถขอรับสิทธิในการตรวจลงตราแบบ Visa on 
Arrival เมื่อเดินทางถึงประเทศน้ัน จํานวน 45 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศไทย ทั้งน้ี แมจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีปริมาณลดลง แตเมื่อ
พิจารณาจากปริมาณชาวจีนที่มาขอรับการตรวจลงตรา เมื่อเปรียบเทียบกับที่สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ ทั่วโลกแลว นับวายังคงอยูในอันดับตน ๆ  ของทั้งหมดที่มีผูมาขอรับการตรวจลงตรา  

จากการที่ประเทศไทยเปนที่นิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีน ทําใหมีนักทองเที่ยวชาวจีนขอรับ
การตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง เปนจํานวนมาก โดยในป 2556 โดยเฉลี่ยวันละ 
2,000–3,000 ราย และในชวงเทศกาลการทองเที่ยวหรือวันหยุดยาว อาจสูงถึง 7,000 ราย จึงเปน
ความทาทายในการบริหารระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการบริหารจดัการใหมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการใหบริการนักทองเที่ยวจีน และตอบสนองตอระบบรักษาความปลอดภัย
ในการตรวจลงตราทั้งในแงของปองกันการทุจริตภายในองคกร และความมั่นคงปลอดภัยในการคัดกรอง 
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ภายใตขอจํากัดที่มีในขณะน้ัน ไมวาจะเปน ขอจํากัดดานบุคลากร อุปกรณเครื่องมือการตรวจลงตรา 
และระบบการบริหารการตรวจลงตรา ทั้งในดานการจัดเก็บอุปกรณ ตราประทับ และแผนปะตรวจลงตรา  

ในป 2556 ซึ่งเปนชวงกาวกระโดดของจํานวนชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตรา โดยมี
จํานวน 765,386 ราย เปรียบกับป 2555 ซึ่งมี 481,767 ราย หรือเพิ่มข้ึนกวารอยละ 58.8 สภาพภายใน
ของฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่งในขณะน้ัน มีจํานวนบุคลากรเพียง 5 คน กลาวคือ 
เจาหนาที่การทูต ซึ่งเปน หัวหนาฝายกงสุล 1 คน และพนักงานทองถ่ิน 4 คน โดยมีคนไทย 1 คน 
และอีก 3 คน เปนคนจีน และหากจะพิจารณาข้ันตอนในการตรวจลงตรา (ไมรวมเวลารับคํารอง)  
การตรวจสอบเอกสารและสถานะบุคคล การพิมพ/ปดแผนปะ การประทับตราลายเซ็น และการ
ประทับตราครุฑแลว หนังสือเดินทาง 1 เลม จะใชเวลาประมาณ 25 วินาที ดังน้ัน หากมีผูย่ืนขอรับ
การตรวจลงตรา 1,000 ราย จะใชเวลาประมาณ 416 นาทีหรือ 6.9 ชม. และหากมีผูย่ืนขอรับ 
การตรวจลงตรา 3,000 ราย จะใชเวลาประมาณ 20.8 ชม. ซึ่งเวลาประมาณน้ี ยังไมนับรวมขอติดขัด
ทางเทคนิค เชน เครื่องพิมพไมทํางาน การพิมพแผนปะเสีย หรือการประทับตราผิดพลาด เปนตน 
ดังน้ัน ถึงแมเจาหนาที่ฝายกงสุลจะทํางานนอกเวลาทุกวัน ก็ไมสามารถทําใหเสร็จทันเวลาได  
กอนหนาน้ัน จึงมีการแบงเบาภาระ โดยใหบรษัิทนําเที่ยวที่ไดรับมอบอํานาจจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในการย่ืนขอรับการตรวจลงตราชวยปดแผนปะตรวจลงตราในบางครั้ง  

อน่ึง นอกเหนือจากการตรวจลงตราแลว ฝายกงสุล ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติงาน 
กลาวคือ การชวยเหลือและคุมครองคนไทย งานนิติกรณ การจัดทําหนังสือเดินทาง และการเลือกต้ัง
ในตางแดน จึงทําใหฝายกงสุล ประสบกับสภาวะที่กดดันที่จะใหการบริการผูมาขอตรวจรับลงตราเปน
จํานวนมากทุกวัน สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด คือ 2 วันทําการ จึงตองทํางาน
เชิงรับมากกวาที่จะมาจัดการเชิงรุก ในการจัดระบบการบริหารฝายกงสุล ทั้งน้ี ในชวงเดือนตุลาคม 
2556 ก็ไดเกิดเหตุการณอันเช่ือไดวามีการลักลอบแกไขประเภทการตรวจลงตราในแผนปะสต๊ิกเกอร 
ซึ่งในระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ บันทึกไววาเปนรหัส “TR” หรือประเภท
ทองเที่ยว แตไดปรากฏที่หนังสือเดินทางของผูรอง เปนรหัส “ED” หรือประเภทคนอยูช่ัวคราว ซึ่งได
สงผลใหกระทรวงการตางประเทศ สงคณะผูแทนเดินทางมาตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของแผนปะการตรวจลงตรา ซึ่งคณะผูแทนดังกลาว ไดกลาวสรุปเห็นวา งานตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ควรมีการปรับปรุ งระบบการจัดการ ดาน (1) บุคลากร  
(2) กระบวนการพิมพแผนปะสต๊ิกเกอรและใบเสร็จรับเงิน (3) การเก็บแผนปะตรวจลงตรา  
(4) การตรวจสอบการย่ืนคํารองของบริษัทนําเที่ยว (5) การแบงหนาที่ความรับผิดชอบของหนาที่
ทองถ่ิน อันเปนสาเหตุที่มาถึงการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

นอกจากน้ี จากเกิดเหตุการณระเบิดที่ราชประสงค ในชวงเดือนตุลาคม 2558 ที่ได
กอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดยผูเสียชีวิตสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวจีน และตอมา 
ไดมีการจับกุมผูตองหาที่ถือหนังสือเดินทางจีน ซึ่งมีภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง ทําให
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดสอบถามกระทรวงฯ ถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการตรวจลงตราใหกับ
บุคคลสัญชาติจีนที่มีภูมิลําเนาในเขตปกตรองตนเองซินเกียง 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.2.1 เพื่อนําเสนอขอมูล วิธีการบริหาร และการจัดการระบบการตรวจลงตราของฝาย

กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ซึ่งบุคคลสัญชาติจีน จัดเปนกลุมคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเปน
พิเศษ 

1.2.2 นําเสนอขอเสนอแนะระบบการตรวจลงตรา และระเบียบวิธีพิจารณาการตรวจลงตรา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบวิธีดําเนินการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญในจีนอื่น ๆ 
และสถานเอกอัครราชทูตของบางประเทศ ในกรุงปกกิ่ง ที่มีชาวจีนขอรับการตรวจลงตราจํานวนมาก 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  กรอบระยะเวลา ผู ศึกษาไดต้ังกรอบระยะเวลาการศึกษา ในป 2556–2558 
เน่ืองจาก เปนชวงที่ผูศึกษาประจําการอยูที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง โดยในป 2556–2557 
ไดปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายกงสุล โดยในป 2556 มีชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตราที่ 
สถานเอกอัครราชทูต เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 58.8 จากป 2555 รวมทั้งเปนชวงที่เกิดความผิดปกติกรณี
การแกไขรหัสแผนปะสต๊ิกเกอรโดยลูกจางทองถ่ิน อันนํามาซึ่งการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราและ
หลังจากน้ัน แมผูศึกษาจะไมไดปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายกงกสุล แตในฐานะ Head of Chancery ก็
ยังมีการประสานงานดานกงสุลกับฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดมา 

1.3.2 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการตรวจลงตรากับสถานกงสุลใหญในจีนบางแหง 
และสถานเอกอัครราชทูตบางประเทศในกรุงปกกิ่ง ที่มีชาวจีนขอรับการตรวจลงตราจํานวนมาก อาทิ 
สถานกงสุลใหญที่นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว นครคุนหมิงและนครเฉิงตู และสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุนประจํากรุงปกกิ่ง เพื่อที่จะเสนอทางเลือกในการปรับปรุงระบบการตรวจลงตรา 
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน 
 
ตารางท่ี 3  จํานวนผูขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญในจีน 
 

สอท./สกญ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
เซ่ียงไฮ 408,569 600,152 898,061 600,827 785,863 
ปกก่ิง 369,660 481,767 765,386 472,303 449,174 
กวางโจว 301,468 391,187 696,132 548,894 744,383 
เฉิงตู  109,007 171,910 274,707 216,354 186,298 
คุนหมิง 61,445 93,476 144,060 133,087 166,251 

ที่มา: สอท. ณ กรุงปกกิ่ง สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ สกญ. ณ นครกวางโจว สกญ. ณ นครเฉิงตู และ 
สกญ. ณ นครคุนหมิง 
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1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1.4.1  ใชวิธีการพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชประสบการณของผูศึกษา  

และใชขอมูลตัวเลขจากเอกสารของกระทรวงฯ และระเบียบการตรวจลงตรา รวมถึงสถิติตัวเลขที่
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญในจีน รวบรวมไว 

1.4.2 จัดทําแบบสอบถามสํารวจระบบการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญในจีน  
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนในจีน 

1.4.3 วิธีการสัมภาษณผูมีประสบการณงานดานการตรวจลงตรา กลาวคือ ผูบริหาร
กรมการกงสุล เกี่ยวกับแนวคิดระบบการตรวจลงตรา มุมมอง และทางเลือก 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 ทราบถึงปญหาในระบบการตรวจลงตรา ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
สวนใหญประสบ แมวาจะมีเจาหนาที่ฝายกงสุลจะไดรับการอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติมาจากกระทรวง
การตางประเทศ ในการจัดการระบบตรวจลงตรา แตในสภาพความเปนจริง ภายใตขอจํากัดจาก
สภาพแวดลอมภายในฝายกงสุล และสภาพแวดลอมภายนอก นับเปนสิ่งทาทายตอการบริหาร 

1.5.2  โดยที่การศึกษาน้ี จะไดอธิบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอิงแนวทางที่กระทรวงฯ ไดกําหนดไว พรอมกับศึกษาแนวทางการตรวจลงตรา
ของประเทศอื่น ที่มีชาวจีนนิยมเดินทางไปทองเที่ยวอันดับตน ๆ จึงจะชวยใหสามารถมีขอเสนอเชิง
นโยบาย และแนวทางการทํางาน การบริหารระบบการตรวจลงตราได รวมถึงสามารถใหขอคิดไดวา 
ระบบการตรวจลงตราของประเทศอื่น สามารถนํามาปรับใช หรือจะมีความเหมาะสมกับระบบ 
การตรวจลงตราของไทยมากนอยเพียงใด ภายใตกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของของไทย 

1.5.3 แมวากรอบการศึกษา จะกําหนดป 2556–2558 แตโดยที่แนวโนมนักทองเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป ประกอบกับไทยก็มีนโยบายสงเสรมิ
การทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพ ดังน้ัน โดยที่ในอนาคตอันใกล ฝายไทยยัง 
ไมมีนโยบายที่จะจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดากับจีน 
ผลการศึกษาน้ี ก็นาที่จะมีประโยชนที่กระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ที่จะ
นํามาใชประกอบการพิจารณาปรับใชในการดําเนินงานตอไป 

 
1.6  นิยามศัพท 

“การตรวจลงตรา” (Visa Issuance) หมายถึง การประทับตรา หรือ การลงขอความใน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของคนตางดาว โดยเจาพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงวา 
ผูเดินทางไดรับอนุญาตใหเขามาพํานัก เดินทางผาน และเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

“Visa on Arrival” หมายถึง การขอรับการตรวจลงตราไดที่ดานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งเปน
กรณีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพื่อการทองเที่ยว โดยสัญชาติจีน จะสามารถ
พํานักอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน 15 วัน  

“บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการมอบหมาย” หมายถึง บริษัทนําเที่ยวที่ไดรับการคัดเลือกจาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง โดยผานการคัดกรองจาก ททท. กรุงปกกิ่ง และสํานักงาน 
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การทองเที่ยวจีน ในการมาย่ืนขอรับการตรวจลงตราแทนลูกทัวร ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะไดรับ
การยกเวนในการย่ืนเอกสารประกอบบางอยางในการขอรับการตรวจลงตรา อาทิ หลักฐานการเงิน
ของลูกทัวร หรือต๋ัวโดยสารเครื่องบินของลูกทัวร  

 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏีและกรอบความคิด 

2.1.1 คูมือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา  
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา เปนคูมือที่จัดทําโดยกองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนตางดาว กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ สําหรับเจาหนาที่กงสุลของ
กระทรวงการตางประเทศ ใชประกอบการตรวจลงตราใหกับคนตางดาวที่ประสงคจะเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยการตรวจลงตรา (Visa Issuance) หมายถึงการประทับตรา หรือ การลงขอความ
ในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของคนตางดาว โดยเจาพนักงานของรัฐ เพื่อ
แสดงวาผูเดินทางไดรับอนุญาตใหเขามาพํานัก เดินทางผาน และเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  

2.1.1.1  ในบทที่ 3 ของคูมือฯ ไดจัดใหบุคคลสัญชาติจีน เปนหน่ึงในคนชาติที่มี
วิธีการพิจารณาเปนพิเศษ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผาน
ราชอาณาจักร และประเภทคนอยูช่ัวคราว และการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว ดังน้ี  

1) การตรวจสอบกอนการตรวจลงตราใหผูรอง 
(1)  ใหผูรองย่ืนขอรับการตรวจลงตรา พรอมกับต๋ัวเครื่องบินไปกลับ 

รวมทั้งระบุที่พํานักที่แนนอนในประเทศไทย  
(2)  ในกรณีที่เดินทางผานไปประเทศที่สาม ขอใหผูย่ืนคํารองแสดง

หลักฐานและต๋ัวโดยสารเครื่องบินประกอบการพิจารณา  
(3)  ในกรณีที่เดินทางเขามาทํางานหรือประกอบธุรกิจ ใหผูย่ืนคํารอง

ระบุบริษัทธุรกิจที่ติดตอ หรือบริษัทที่วาจางใหเขาไปทํางานเพื่อตรวจสอบ 
(4)  ในกรณีที่ไมมีถ่ินพํานักถาวรในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญต้ังอยู ใหตรวจสอบตราประทับเขาเมืองในหนังสือเดินทางของผูน้ัน วาเขามาถูกตอง
หรือไม และแสดงหลักฐานความจําเปนเพื่อประกอบการพิจาณา  

อน่ึง คูมือการตรวจลงตรา ยังไดระบุวา ในกรณีการตรวจลงตรา
ประเภททองเที่ยว ใหดําเนินการตามขางตน ยกเวนเรื่องการแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่จะผอนผัน
ใหบุคคลสัญชาติจีนที่เดินทางมาเปนหมูคณะและถือหนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานได 1 ป โดยบริษัท
ทองเที่ยวที่ทางการจีนรับรองเปนผูย่ืนคํารอง ไมจําเปนตองแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน  

2) การตรวจสอบหลังการตรวจลงตรา  
(1)  ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ประสานกับ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาล และสํานักขาวกรองแหงชาติ แจงรายช่ือผูที่
ไดรับการตรวจลงตราเพื่อติดตามพฤติการณตอไป 
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(2)  ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ แจงรายช่ือบริษัท
ทองเที่ยวที่มีพฤติการณในการหลีกเลี่ยงและกระทําผิดรวมกับบุคคลสัญชาติจีน ทีเ่ดินทางเขาประเทศไทย
ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจการนําเทีย่ว
และมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 

3) สํ าหรั บผูที่ ขอรั บการตรวจลงตราประ เภทคนอ ยู ช่ั วคราว  
หากประสงคที่จะพํานักอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตองสงเรือ่ง
ใหกระทรวงฯ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน 

อน่ึง โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวจนี
ที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย กระทรวงฯ จึงไดสั่งการใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 
ตรวจลงตราใหแกนักทองเที่ยวจีนใหรวดเร็วข้ึน แตตองมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อปองกันมิใหบุคคล
เหลาน้ีใชประโยชนจากนโยบายผอนปรนดังกลาว และชองโหวทางกฎหมายเดินทางเขาไปใน
ราชอาณาจักรโดยไมสุจริต 

2.1.1.2  บทที่ 5 ของคูมือฯ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจลงตรา ไดให
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลในการบริหารงานในเรื่องตาง ๆ นับต้ังแต  

1) แนวทางการจัดทําปฏิทินการทํางานสําหรับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
งานกงสุล กอนไปประจําการหรือกอนรับหนาที่กงสุล อาทิ การศึกษาคูมือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา 
การศึกษา พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2552 และระเบียบคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําความรูจัก
เจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่จะไปประจําการ  

2) เมื่อเขารับหนาที่ อาทิ การนําสงตัวอยางลายมือช่ือและตราประทับ 
การศึกษาแฟมสั่งการจากกระทรวงฯ และจัดเก็บแฟมใหเปนระบบ การทําความรูจักกับเจาหนาที่ 
ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศเจาบาน ตลอดจนการแนะนําตัวกับกงสุลกิตติมศักด์ิในเขตอาณา  

3) การปฏิบัติหนาที่เปนกิจวัตร อาทิ จัดเก็บแผนปะตรวจลงตราในตูนิรภัย
หรือตูเอกสารที่ความมั่นคงแข็งแรง และจัดทําสมุดทะเบียนคุมการรับ–จายแผนปะตรวจลงตรา  
การตรวจสอบรายงานการออก visa และเงินรายได กอนสงมอบฝายคลัง การทําโทรเลขขออนุมัติ/
รายงานกระทรวงฯ ตามขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ การ upload ขอมูลการออก visa เขา server 
กระทรวงฯ นําสงคํารองคนชาติบางประเทศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ update รายช่ือ 
blacklist ผาน webvisa และการจัดทํารายงานสถิติการตรวจลงตราและรายได  

2.1.2 แนวคิดการจัดการ  
แนวคิดการจัดการ โดยศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ2 ไดใหความหมายการจัดการ 

คือ กระบวนการนําทรัพยากร การบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนการบริหาร คือ  
2.1.2.1 INPUT คือ ทรัพยากรการบริหาร (Management resource) ไดแก 4 

M’s ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการการจัดการ (Method/ 
Management) ถูกนําเขาระบบ เพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนากาวหนาไป

                                                
2
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ O&M : Organization and Management. (กรุงเทพฯ: 

ไดมอน อิน บิสสเน็ต เวิรล. 2545). 
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พรอมกับอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการที่เติบโตข้ึนไปอยางรวดเร็วทําใหทรัพยากรเพียง 4 
ประการ เริ่มไมเพียงพอสําหรับเปาหมาย จึงไดเพิ่ม 2 M’s เปน 6 M’s ไดแก เครื่องจักรกล 
(Machine) และการตลาด (Market) ในขณะเดียวกัน การทํางานที่มองเห็นถึงความสําคัญ หรือคุณคา
ของจิตใจของผูปฏิบัติงานมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน
มากข้ึน จึงเพิ่มขวัญ และกําลังใจ (Morale) เขาไปเปน 7 M’s และเมื่อโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัฒน 
(Globalization) ระบบการสื่อสารไรพรหมแดนที่ติดตอเช่ือมโยงเปนเครือขาย ครอบคลุมทั่วโลก  
ทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็ว ใครไมรูหรือไมมีขอมูล ยอมเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ จึงไดเพิ่มขอมูล
ขาวสาร (Message) เขาไปรวมเปน 8 M’s  

2.1.2.2 PROCESS คือหนาที่หรือกิจกรรมข้ันพื้นฐาน ที่ผูบริหารตองกระทํา  
ในปจจุบันมีหนาที่ 4 ประการ ไดแก POLC การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 
การข้ีนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) นักคิดบางคน อาทิ ในป 1937 กูลิกและเออรวิค 
(Gulick and Urwick) เห็นวากระบวนการวางแผน ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด
องคกร (Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และการทํางบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยมเรียก 
POSDCORB ครั้งเมื่อเขาป 1972 คูนตซ (Koontz) มีความคิดเห็นวาหนาที่ทางการจัดการคือ 
POSDC ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดคนเขาทํางาน 
(Staffing) การอํานวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling)  

2.1.2.3 OUTPUT คือเปาหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ของ
องคการที่นําออกมาจากกระบวนการแปรรูปในข้ันตอนที่สอง เปาหมายขององคการสามารถแบงไดเปน  
2 ประเภท คือ องคกรที่มีเปาหมายที่มุงแสวงหากําไร (Profit) และองคการที่มีเปาหมายไมมุงแสวงหา
กําไร (Non–profit) หรืออาจแบงเปนองคการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตสินคา กับองคการที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการ (services) ก็ได  

 

 

ภาพท่ี 1  กระบวนการจัดการ 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545) 

INPUT 
 
- 4 M 
- 6 M 
- 8 M 

PROCESS 
 
- POLC 
- POSDC 
- POSDCORB 

OUTPUT 
 
- Objectives 
- Goals 

Feedback 
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2.1.3 แนวทางการจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหม (New Public 
Management)  

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม3 โดยบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ และคณะ ไดให 
คํานิยามการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศโดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางที่กระทัดรัด การเปด
โอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพ
เปนสําคัญ  

ดังน้ัน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม จึงเปนแนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่
เปนรูปธรรม โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี  

1)  การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
2)  ลดการควบคุมจากสวนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
3)  การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคกร 

และระดับบุคคล 
4)  การสรางระบบสนับสนุน ทั้งในดานบุคลากร (เชนการฝกอบรม ระบบ

คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงค 

5)  การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ทั้งการแขงขันระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเอง และสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา  

หลักสําคัญในการจัดการภาครัฐแนวใหม มี 7 ประการ ดังน้ี  
1)  จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชํานาญการ (Hands–on professional management) 

หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมีความสามารถใน
การใชดุลพินิจ เหตุผล เพราะเมื่อรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ก็จะเกิดความรับผิดชอบ
ตอการตรวจสอบจากภายนอก  

2)  มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measure 
of performance) ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได  
ก็ตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  

                                                
3
 บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ และคณะ, การบริหารงานภาครัฐแนวใหม [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php [20 พฤษภาคม 2559]. 
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3)  เนนการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (Greater emphasis on output controls) 
การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานที่วัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี 

4)  แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอย ๆ (Shift to disaggregation of 
units in the public sector) ตามลักษณะสินคา และบริการที่ผลิต ใหเงินสนับสนุนแยกกัน และ
ติดตอกันอยางเปนอิสระ  

5)  เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the 
public sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมา และประมูล เหตุผลก็เพื่อใหฝายที่เปน
ปรปกษกัน เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหตนทุนตํ่าและมาตรฐานสูงข้ึน  

6)  เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practices) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนความยืดหยุนในการจางและใหรางวัล 

7)  เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน จํากัดตนทุนการ
ปฏิบัติ เหตุผลเพราะตองการตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรชองภาครัฐ และทํางานมากข้ึน โดย
ใชทรัพยากรนอยลง  

2.1.4 การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)  
ความคิดในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียง

ความเหมือนและความแตกตางระหวางสิ่งหน่ึงกับสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งความสามารถในการเปรียบเปรย 
สิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงประสงค ตอบสนองเปาหมายที่ตองการ4 (เพื่อใหเกิด
แนวคิด แนวทางแกปญหา หรือเกิดทางเลือกเรื่องใดเรื่องหน่ึง) 

การคิดเชิงเปรียบเทียบแบงออกเปนสองลักษณะ คือ การคิดเชิงเปรียบเทียบใน
ลักษณะการวิเคราะห คือการแจกแจงความเหมือนหรือความแตกตางระหวาง สิ่งของ แนวคิด หรือ 
คนต้ังแต 2 อยางข้ึนไป และการคิดเชิงเปรียบเทียบในลักษณะสรางสรรค การคิดในลักษณะอุปมา 
เปนการกระตุนใหเกิดจินตนาการ  

สาเหตุในการคิดเชิงเปรียบเทียบ 
1)  เพื่อชวยใหเห็นความตางในความคลาย หากเราพิจารณาใหดีแลว เราสามารถ

เห็นของสองสิ่งที่แตกตางกัน  
2)  เพื่อลดความผิดพลาด ในการอางเหตุผลเปรียบเทียบ  
3)  ชวยใหคนพบขอเท็จจริงที่เปนประโยชน การเปรียบเทียบ ทําใหเราสามารถ

มองเห็นสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ หรือรายละเอียด จนทําใหเราสามารถคนพบขอเท็จจริงได  
4)  เพื่อใหเขาใจเรื่องยากและซับซอนไดงายข้ึน  
5)  เพื่อทําใหเขาใจตรงกันในมาตรฐานที่แตกตาง  
6)  เพื่อชวยลดเวลาในการอธิบาย การอธิบาย บางครั้งทําใหผูรับสารไมสามารถ

เขาใจได จึงตองมีการเปรียบเปรย 

                                                
4
 ธนัญชัย  สิงหมาตย, DBA : การคิดเชิงเปรียบเทียบ [ออนไลน], แหลงที่มา: https://www.gotoknow.org/ 

post/500905 [5 มิถุนายน 2559]. 
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7)  เพื่อจูงใจใหเกิดการคลอยตาม การคิดเชิงเปรียบเที่ยบ ทําใหผูฟงสามารถตามได  
8)  เพื่อจุดประกายความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
กระบวนการคิดเปรียบเทียบ ประกอบดวย การกําหนดสิ่งที่จะนํามาเปรียบเทียบ 

การกําหนดวัตถุประสงคของการคิดเปรียบเทียบ กําหนดเกณฑที่จะใชในการคิดเปรียบเทียบ จําแนก
แจกแจงองคประกอบตามเกณฑ ประเมินผลการคิดเปรียบเทียบ และนําผลการคิดเปรียบเทียบไปใช 
ทั้งน้ี การคิดเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหกับเหตุการณที่มีลักษณะใกลเคียงกัน มีความสัมพันธใกลเคียงกัน 
เพื่อใหเราลดความผิดพลาด เชน เมื่อมีเหตุการณใดเกิดข้ึน แตยังไมชัดเจน อาจไมสามารถวิเคราะห
ได หรือตัดสินใจได ก็นํามาเปรียบเทียบมาวิเคราะหได วา เหตุการณใดดี เหตุการณใดไมดี ดังน้ัน  
การคิดเชิงเปรียบเทียบจึงมีประโยชนตอผูบริหารสําหรับการใชคิดวิเคราะห ใชอธิบาย และใชแกปญหา5 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ผูศึกษาไดทบทวนรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ของผูเขารับการอบรม
นักบริหารการทูต (นบท.) ที่ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 
ดังน้ี  

2.2.1  การบริหารจัดการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง ระหวางป 
2554–2556 จัดทําโดย นางฐิติพร  จิระสวัสด์ิ ที่ไดปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการระบบการตรวจลงตรา  
4 ดาน ไดแก บุคลากร การเปลี่ยนระบบเก็บคาธรรมเนียม การจัดระเบียบบริษัทนําเที่ยวที่เปน
ตัวแทนมาขอรับการตรวจลงตรา และการเปลี่ยนแปลงการลงนามในแผนปะ โดยใชแนวทางการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)  

2.2.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจลงตรา (กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ) 
โดยนายฟาบีโอ  จินดา เพื่อศึกษาความสลับซับซอนของกฎหมายและระเบียบของกระทรวงการ
ตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องการตรวจลงตราใหกับคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเปนพิเศษ ที่ไดแสดงถึงแนวคิด
ในการปรับปรุงการทํางานในฝายกงสุล ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ ที่ไดใชระบบสารสนเทศมา
ใชในการจองคิวออนไลนในการขอรับการตรวจลงตรา การตรวจสอบเอกสารและการปองกันการทุจริต 
ในดานตาง ๆ  

2.2.3  การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ป : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงอาบูจา โดยนายเสรี  มุทธาธาร ไดใชแนวคิดเชิงระบบ (System Theory) และแนวปฎิบัติ best 
practice การตรวจลงตราของสหรัฐอเมริกา มาศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติในการตรวจลงตรา
ของไทย ทําใหมองเห็นอุปสรรคในระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา  
ซึ่งหากจะตองเพิ่มประสิทธิภาพ ก็จะตองปรับเปลี่ยน input อาทิ สถานที่ บุคลากร งบประมาณ 
กฎระเบียบ การบริหารจัดการที่ดีมาใชเปนแนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  

ผลจากการทบทวนผลการศึกษาเหลาน้ี ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมภายในที่
องคกรของผูทําการศึกษาประสบ ซึ่งเปนขอจํากัดในการบริหารงานการตรวจลงตราใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผูศึกษาขางตนไดแสดงใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งขอสรุปที่ได อาจจะไมสามารถ

                                                
5
 ธนัญชัย  สิงหมาตย, เรื่องเดียวกัน. 
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ตอบคําถามตอกรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
ได เน่ืองจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่มีความแตกตางกัน สงผลตอการบริหาร
จัดการที่แตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ระบบการตรวจลงตราสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง กอนป 2556 

3.1.1  โครงสรางฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในขณะน้ัน ประกอบดวยเจาหนาที่กงสุล  

1 คน และลูกจางทองถ่ิน 4 คน ซึ่งเปนคนไทย 1 คนและคนจีน 3 คน โดยเจาหนาที่กงสุล ดูงานดาน
การตรวจลงตรา คุมครองคนไทย นิติกรณ หนังสือเดินทางและเลือกต้ังในตางแดน สวนเจาหนาที่
ทองถ่ินทั้ง 4 คนน้ัน เจาหนาที่คนไทยรับผิดชอบงานตรวจลงตรา และนิติกรณ สวนเจาหนาที่คนจีน 
รับผิดชอบงานตรวจลงตราและดูแลคนไทย  

เจาหนาที่ทองถ่ินฝายกงสุล ยังไมมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน กลาวคือ ทุกคน
สามารถรับคํารอง สแกนขอมูลหนังสือเดินทาง log in เขาระบบ Visa System 2.05 การเขา
ตรวจสอบ Blacklist รวมถึงประทับตราลายมือช่ือและตราครุฑ ซึ่งเจาหนาที่ทองถ่ินทุกคนจะสามารถ
ทํางานตรวจลงตราได อยางไรก็ดี เจาหนาที่ที่สามารถพิมพแผนปะตรวจลงตรา พิมพใบเสร็จรับเงิน 
มีเพียง 2 คน 

3.1.2  กระบวนการตรวจลงตรา 
3.1.2.1 การรับคํารอง/การคืนเลมหนังสือเดินทาง  

กําหนดรับคํารองในชวงเชาในเวลา 09.00–11.45 น. โดยฝายกงสุลจะ
เปดรับคํารองตรวจลงตรา โดยรับทั้งประเภทบุคคลและบริษัทนําเที่ยว ทั้งน้ี จะมีเจาหนาที่ทองถ่ิน 2 คน 
ใหบริการรับคํารองรายบุคคล และเจาหนาที่ทองถ่ินอีก 2 คน ทําหนาที่สแกนขอมูลหนังสือเดินทาง 
เพื่อเช็ค Blacklist รวมทั้งทํางานดานอื่น ๆ  อาทิ เจาหนาที่ทองถ่ินคนไทย อาจตองมาชวยงานดานนิติกรณ 
หรือทําหนังสือเดินทางใหกับคนไทยที่มาติดตอ  

การคืนเลมหนังสือเดินทาง ไมมีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  
โดยเจาหนาที่ที่รับคํารองตองแบงเวลามาคืนเลมหนังสือเดินทาง ตามแตบุคคลหรือบริษัทนําเที่ยวจะ
มาติดตอ ซึ่งทําใหมีการขัดจังหวะเจาหนาที่ในการใหบริการรับคํารองการตรวจลงตราและไมเปน
ระเบียบแกฝายกงสุล  

3.1.2.2 การพิจารณาตรวจสอบคํารอง 
ในกรณีของบริษัทนําเที่ยว โดยที่บริษัทนําเที่ยวไดรับอนุญาตจาก 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหมาย่ืนขอรับการตรวจลงตรา กอนป 2556 มี 27 บริษัท โดยเอกสารที่
บริษัทจะย่ืนขอรับการตรวจลงตราจะประกอบดวย ใบสมัครพรอมรูปถาย โปรแกรมการทองเที่ยว 
สําเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน เมื่อเจาหนาที่รับคํารองแลว บริษัทจะไปจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ผานธนาคาร Bank of China ซึ่งอยูบริเวณดานลางของอาคารฝายกงสุล และเมื่อบริษัทไดนําใบยืนยัน 
การชําระเงิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกใบรับเลม หลังจากน้ัน ก็จะมีการสแกนขอมูลหนังสือ
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เดินทางเพื่อเช็ค Blacklist การพิมพใบเสร็จรับเงิน การพิมพแผนปะตรวจลงตรา และการประทับตรา
ลายมือช่ือ/ตราครุฑ จึงพบวาการตรวจลงตราใหแกบริษัทนําเที่ยวที่มาย่ืนเปนกรุปทัวร นับวาเปนการ
ดําเนินการโดยลูกจางทองถ่ินเปนสวนใหญ  

สําหรับกรณีบุคคลธรรมดา จะมีเจาหนาที่ทองถ่ิน 2 คนเปนผูรับเรื่อง 
และตรวจเอกสาร หากเปนเพื่อการทองเที่ยว ถาเอกสารครบ เจาหนาที่ทองถ่ินจะใหผูรองไปจาย
คาธรรมเนียมการตรวจลงตรา และถาเปนการตรวจลงตราประเภทอื่น ๆ เจาหนาที่จะนําเสนอให
หัวหนาฝายกงสุลพิจารณา โดยจะใหผูรองมาฟงผลและจายคาธรรมเนียมในวันรุงข้ึน  

3.1.2.3 กระบวนการสั่งพิมพแผนปะสต๊ิกเกอรและใบเสร็จ  
ในชวงบาย หลังจากปดรับคํารองแลว เจาหนาที่ทองถ่ิน 1 คน จะพิมพ

แผนปะตรวจลงตราและใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่ที่เหลือจะสแกนขอมูลหนังสือเดินทางที่ยังคงเหลือ 
และเริ่มกระบวนการปดแผนปะตรวจลงตรา โดยกระบวนการตรวจลงตรา ต้ังแตข้ันตอนการรับคํารอง 
การสแกนขอมูลหนังสือเดินทาง การพิมพแผนปะตรวจลงตรา การพิมพใบเสร็จ และการปดแผนปะ
ตรวจลงตราจะเริม่ต้ังแตเวลา 09.00–20.00 น. ของทุกวัน และหากเปนมีคํารองขอรับการตรวจลงตรา
มากกวา 4,000 เลม เจาหนาที่จะตองอยูลวงเวลาเกินกวาน้ัน บางครั้งถึงเวลา 24.00 น. 

3.1.2.4 การเก็บรักษาแผนปะตรวจลงตรา 
เจาหนาที่ทองถ่ินจะทําการเบิกแผนปะตรวจลงตราจากเจาหนาที่กงสุล 

ซึ่งในแตละครั้งจะเบิกครั้งละ 8,000 แผน (4 กลอง) ระบบการเบิกแผนปะตรวจลงตรา จะมีการเซ็นรับ
การเบิกแผนปะฯ ซึ่งจะระบุวันเดือนปที่เบิก หมายเลข และลงนามโดยเจาหนาที่ผูเบิกและเจาหนาที่
กงสุล และหากนับจากสถิติการตรวจลงตราที่มีผูมาขอรับการตรวจลงตราประมาณ 3,000–4,000 
รายตอวัน ก็จะมีการเบิกแผนปะสต๊ิกเกอร 2–3 วันครั้ง  

3.1.2.5 ตราประทับลายมือช่ือและตราครุฑ 
โดยที่มีผูมาขอรับการตรวจลงตราแตละวันเปนจํานวนมากกวา 3,000 ราย 

ดังน้ัน ภายหลังจากพิมพแผนปะตรวจลงตราและปดแผนปะในเลมหนังสือเดินทางของผูรองแลว 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใชวิธีการประทับตราลายเซ็นกงสุลบนแผนปะตรวจลงตราแทนการลงนามจริง 
ซึ่งตราประทับลายมือช่ือ มีทั้งหมด 3 อัน เจาหนาที่ทองถ่ินจะเบิกใชจากกงสุล 2 อันและจะนํามาคืน
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ และอีก 1 อันเก็บที่กงสุล  

สําหรับดวงตราครุฑน้ัน มีทั้งสิ้น 4 ดวง โดยจะเจาหนาที่ทองถ่ินจะเบิกใช 
3 ดวง และจะนํามาคืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ และอีก 1 ดวงจะเก็บไวที่เจาหนาที่กงสุล โดยเจาหนาที่
ทองถ่ินจะเปนผูประทับตราครุฑในแผนปะตรวจลงตราประเภททองเที่ยวเทาน้ัน สวนการตรวจลงตรา
ประเภทอื่น ๆ เจาหนาที่กงสุลจะเปนผูอนุมัติ ประทับตราลายเซ็นและประทับตราครุฑดวยตนเอง  

3.1.3 สภาพปญหาท่ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุง  
ปริมาณงานที่มากกวากําลังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ไดสงผลกระทบตอระบบการ

ปฏิบัติงาน ทั้งในดานการแบงหนาที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บอุปกรณ รวมถึงการจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยกระทรวงฯ ไดมีโทรเลข ที่ 0303/ว. 572/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
ทั่วโลก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแจงรายงานกระทรวงฯ ตามโทรเลขที่ PEK 771/2556 ลงวันที่  
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5 กันยายน 2556 เกี่ยวกับการจัดเก็บและเบิกแผนปะตรวจลงตราที่มีการจัดทําทะเบียนคุม การเขา
ระบบงาน Visa System 2.05 ที่มีการกําหนดรหัสใหแกเจาหนาที่ทองถ่ิน การจัดทําบัญชีนําสงรายได
ประจําวัน รวมถึงการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจลงตรา โดยเฉพาะคํารองจากบุคคลสัญชาติ
ที่กําหนดใหมีการดําเนินการตรวจสอบใหรัดกุมเปนพิเศษ ที่ตองเรียกเอกสารที่เกี่ยวของอยาง
ครบถวน และการรายงานหนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของ รวมถึงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปด
ภายในฝายกงสุลใหอยูในสภาพที่ใชงานได และการจัดซื้อตูเก็บแผนปะตรวจลงตราเปนการเฉพาะใน
ฝายกงสุล  

อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนตุลาคม 2556 ไดเกิดกรณีความผิดปกติของแผนปะ
ตรวจลงตรา ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหแกผูเดินทางชาวจีน 7 คน กลาวคือ แผนปะ
ดังกลาวไดถูกเปลี่ยนรหัสจากประเภทนักทองเที่ยว รหัส “TR” (Tourist) เปนคนอยูช่ัวคราว (Non–
immigrant) รหัส “ED” เพื่อการศึกษา ซึ่งกระทรวงฯ ไดสงคณะผูแทนมาตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ไดขอสรุปวางานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการดาน  
(1) บุคลากร (2) กระบวนการพิมพแผนปะและใบเสร็จรับเงิน (3) การเก็บแผนปะ (4) การตรวจสอบ
การย่ืนคํารองของบริษัทนําเที่ยว และ (5) การแบงหนาที่ความรับผิดชอบของหนาที่ทองถ่ิน 

 
3.2  กระบวนการบริหารเพ่ือจัดการกับสภาพปญหา  

เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการตรวจลงตรา และใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
กระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดต้ังเปาหมายที่สอดคลองกับแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม กลาวคือ (1) เพื่อความอํานวยความสะดวกแกบุคคลที่มาขอใชบริการ โดยยังยึดหลักการ
ปฏิบัติงานภายใน 2 วันทําการ ยกเวน กรณีเรงดวนที่มีความจําเปนก็จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  
(2) ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสํานักงานและสรางประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน  
(3) มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในดานการปองกันการทุจริตภายในองคกร รวมถึงการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในการคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศไทย  

จากผลการศึกษา พบวาระหวางป  2556–2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบการตรวจลงตราในประเด็น ดังน้ี 

3.2.1 ดานบริหารงานบุคลากร  
3.2.1.1 การเพิ่มจํานวนบุคลากร   

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดสรรเจาหนาที่กงสุลเพิ่มเติม จากเดิม 1 คน 
เปน 2 คน โดยจะมีหัวหนาฝายกงสุล เปนระดับที่อัครราชทูตที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา และกงสุลเปนระดับ
เลขานุการเอก ชวยแบงเบาภาระดูงานกงสุลในดานอื่น ๆ  เมื่อหัวหนาฝายกงสุลตองปฏิบัติภารกิจดาน
การตรวจลงตรา ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ทําใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจลงตรา สามารถ
เขามากํากับดูแลเจาหนาที่ทองถ่ินในการใหบริการแกบุคคลที่มาติดตอ ตรวจสอบเอกสารการย่ืนคํารอง
ของบริษัทนําเที่ยวโดยการสุมตรวจเพื่อใหปฏิบัติตามระเบียบที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนดไว  

ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดบรรจุเจาหนาที่ทองถ่ิน ลูกจาง
ช่ัวคราว ตามกรอบอัตรากําลัง 4 อัตราเต็ม และไดของบประมาณคาใชจายดานการกงสุล 10% ใน
การจัดจางเจาหนาที่ทองถ่ินเปนพนักงานจางเหมารายปเพิ่มเติม 5 ตําแหนง ซึ่งตอมามีการบรรจุ  
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3 ตําแหนง ทําใหมีเจาหนาที่ทองถ่ินเพิ่ม จากเดิม 4 ตําแหนง เปน 7 ตําแหนง รวมทั้งไดขอ
งบประมาณกงสุล 10% ในการจัดจางนักศึกษา 6–8 คน ประเภทรายวัน มาชวยปดแผนปะตรวจลงตรา
ในชวงที่มีจํานวนผูขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวนมาก  

3.2.1.2 การแบงหนาที่การทํางาน 
เมื่อไดรับอนุมัติจากกระทรวงฯ ใหบรรจุเจาหนาที่ทองถ่ินเพิ่มเติม  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดแบงหนาที่เจาหนาที่ทองถ่ินอยางชัดเจน เปนฝายตาง ๆ อาทิ ฝายจัดทํา
บัญชี ฝายรับคํารองประเภทบริษัทนําเที่ยว ฝายรับคํารองประเภทบุคคล ฝายสแกนขอมูลหนังสือ
เดินทาง ฝายพิมพแผนปะตรวจลงตรา และฝายพิมพใบเสร็จรับเงิน ฝายคืนเลมหนังสือเดินทาง ดังมี
ตัวอยางการแบงงาน (ภาคผนวก ก) และใหมีการสลับการปฏิบัติหนาที่ทุก 3 เดือน เพื่อความโปรงใส
และปองกันการทุจริตภายในสํานักงาน  

3.2.2 จัดระบบการตรวจลงตราภายสํานักงาน  
3.2.2.1 การกําหนดรหัสการเขาถึงช้ันความลับในระบบ Visa System 2.05 

โดยที่กอนหนาแมจะมีการกําหนดรหัสการเขาถึงขอมูลช้ันความลับ  
แตเน่ืองจากยังไมมีการจัดระบบ จึงมีการใช username และ password ของเจาหนาที่เพียงคนเดียว
ในการเขาถึงขอมูล ดังน้ัน เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย จึงมีการกําหนดรหัสแกเจาหนาที่
ทองถ่ินทุกระดับ โดยระดับปกติทั่วไป จะสามารถสแกนขอมูลและเช็คหนังสือเดินทางไดเทาน้ัน และ
ระดับ supervisor ซึ่งมี 2 คน ที่จะรับผิดชอบดานการพิมพแผนปะตรวจลงตรา และการพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน อน่ึง เมื่อมีการเปลี่ยนสลับหนาที่ ความสามารถในการเขาถึงขอมูลในระดับตาง ๆ ก็จะ
เปลี่ยนไปดวย  

3.2.2.2 การกําหนดเขตพื้นที่หวงหาม 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดพื้นที่เฉพาะในฝายกงสุลเปนเขตหวงหาม 

เพื่อใชพิมพแผนปะตรวจลงตรา และใบเสร็จรับเงินเปนการเฉพาะ โดยมีการติดต้ังระบบล็อคโดยใช
ลายน้ิวมือสแกนในการเขา–ออก โดยเขตหวงหามดังกลาว มีระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาต
เฉพาะหัวหนาฝายกงสุลและเจาหนาที่ทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการสั่งพิมพใบเสร็จ
และแผนปะตรวจลงตราเทาน้ัน ที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได  

3.2.2.3 การกําหนดเวลาใหบริการ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดระบบการเปดรับคํารองและการคืนเลม

หนังสือเดินทางคนละชวงเวลา โดยเปดรับคํารองในชวงเชา ระหวางเวลา 09.00–11.00 น. และคืน
เลมหนังสือเดินทางเวลา 14.00–16.00 น. ซึ่งภายหลังจากการกําหนดชวงเวลาแลว ทําใหเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน  

3.2.2.4 การจัดทําทะเบียนควบคุมและการเก็บรักษาแผนปะตรวจลงตรา  
แมวาระบบเกาจะมีการจัดทําทะเบียนควบคุมแผนปะโดยเจาหนาที่

ทองถ่ินจะเบิกจากเจาหนาที่กงสุลครั้งละ 4 กลองหรือ 8,000 แผน (ภาคผนวก ข) และหากใชไมหมด
ก็จะไมไดนํามาคืนเจาหนาที่กงสุล ทําใหสุมเสี่ยงตอการสูญหาย ดังน้ัน จึงมีการปรับปรุงใหมีการจดัทาํ
ทะเบียนควบคุมแผนปะรายวัน (ภาคผนวก ค) โดยเจาหนาที่ทองถ่ินที่รับผิดชอบจะเซ็นเบิกแผนปะ
ประจําวันและเมื่อใชเสร็จแลว จะนําที่เหลือมาคืนเจาหนาที่กงสุลเพื่อนําเก็บในตูที่มีการปดล็อค ทั้งน้ี 



19 

 

หัวหนาฝายกงสุลจะตรวจสอบยอดใชแผนปะในแตละวันใหตรงกับรายไดที่ไดรับในแตละวัน  
และควบคุมหมายเลขแผนปะ ใหเรียงลําดับตอเน่ืองจากวันกอนหนา 

3.2.2.5 การเก็บรักษาตราประทับลายมือช่ือและตราครุฑ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดปรับระบบใหม โดยใหมีการเบิกตราประทับ

ลายมือช่ือกงสุลและตราครุฑจากเจาหนาที่กงสุล และนํามาคืนในชวงเย็นหลังปดทําการทุกวัน และ
หากเจาหนาที่กงสุลติดภารกิจงานขางนอก ก็จะมอบหมายใหเจาหนาที่ทองถ่ินเพียงคนเดียวเปนผูเกบ็
รักษาตราประทับและดวงตราครุฑ โดยจะตองนําเก็บเขาตูนิรภัยฝายกงสุล  

3.2.3 จัดระเบียบบริ ษัทนําเท่ียว และขึ้นทะเบียนหามบริษัทนําเท่ียวท่ีทําผิด
กฎระเบียบ 

เน่ืองจากเกิดกรณีความผิดปกติของแผนปะตรวจลงตรา ซึ่งออกโดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ใหแกผูเดินทางชาวจีน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรหัสการตรวจลงตรา ซึ่งภายหลังจาก
การสืบสวน มีเหตุอันเช่ือไดวามีเจาหนาที่ทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับบริษัทนําเที่ยว 
ในการดําเนินการ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดยกเลิกสิทธิของบริษัทนําเที่ยวดังกลาวในการย่ืนขอรับ
การตรวจลงตรา รวมทั้งใหเจาหนาที่ทองถ่ินดังกลาวออก พรอมกันน้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได
ทบทวนบริษัทนําเที่ยวที่จะสามารถมาย่ืนขอรับการตรวจลงตรา โดยไดดําเนินการตามโทรเลข
กระทรวงฯ ที่ 0303/188/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เกี่ยวกับแนวทางการรับลงทะเบียน  
ซึ่งมีหลักเกณฑ คือ (1) บริษัทนําเที่ยวจีนน้ัน ๆ ตองไดรับการรับรองจาก China National Tourism 
Administration–CNTA (2) บริษัทนําเที่ยวไทยที่เปนคูสัญญาตองไดรับการรับรองจากกรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว (3) บริษัทนําเที่ยวจีนที่มาขอรับการตรวจลงตรา ตองแสดงตนฉบับ
สัญญาระหวางบริษัทนําเที่ยวจีนและบริษัทนําเที่ยวไทยที่เปนคูสัญญา ในครั้งแรกที่มีการย่ืนเรื่อง 
และใหใชสําเนาที่ผานการรับรองแลว ในครั้งตอ ๆ ไป (4) ใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ มีอํานาจ
อนุมัติและยกเลิกการข้ึนทะเบียนรายช่ือบริษัทนําเที่ยวจีน ที่สามารถย่ืนขอรับการตรวจลงตราและให
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ รายงานผลใหกระทรวงฯ ทราบดวย และไดดําเนินการ 
ดังน้ี  

3.2.3.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเรียกประชุมผูแทนบริษัท และแจงใหทราบวา
จะมีการพิจารณาบริษัทนําเที่ยวที่จะเปนตัวแทนในการย่ืนขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว 
โดยใหบริษัทที่ประสงคจะสมัครเปนตัวแทนใหทําหนังสือแจงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับสิทธิการ
ข้ึนทะเบียน ย่ืนเอกสาร 

1) หนังสือสมัครขอรับสิทธ์ิ โดยใหบริษัทรับรองวา บริษัทจะดูแลให 
ผูเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายไทยและเดินทางกลับประเทศจีนตามกําหนดที่ย่ืนขอรับการตรวจลงตรา  

2) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่รับรองโดย China 
National Tourism Administration ของจีน สําเนาเอกสารจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท  

3) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ที่ออกโดยกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาของไทยสําหรับบริษัทนําเที่ยวไทยซึ่งเปนคูสัญญา สําเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท 

4) สัญญาระหวางบริษัทนําเที่ยวจีนและบริษัทนําเที่ยวไทย ที่ เปน
คูสัญญาในการขอข้ึนทะเบียน  
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5) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทนําเที่ยวจีน อาทิ ประวัติ โปรแกรมการทองเที่ยว
ประเทศไทย พรอมราคาคาบริการ รายละเอียดคาบริการที่เก็บจากผูใชบริการขอรับการตรวจลงตรา  

3.2.3.2 หลังจากไดรับเอกสารจากบริษัทนําเที่ยวที่ประสงคจะสมัครเปนตัวแทน
ขอรับการตรวจลงตราแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดสอบถามสํานักงานการทองเที่ยวประจํากรุงปกกิ่ง
เกี่ยวกับความนาเช่ือถือของบริษัท และเมื่อไดรับแจงตอบแลว จึงไดผลสรุปคัดเลือกใหมทั้งหมด 29 
บริษัท ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาอยางเปนทางการใหบริษัทนําเที่ยว
ที่ผานเกณฑพิจารณาทราบ โดยเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมกราคม 2557  

3.2.4 การยกเลิกการประทับลายมือชื่อเปนการลงนามในแผนปะ สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ท่ี
มิไดขอโดยบริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือการทองเท่ียว  

กอนหนาป 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีระบบใชตราประทับลายมือช่ือบนแผนปะ
ตรวจลงตราทุกประเภท กลาวคือ ประเภททองเที่ยว (TR) ประเภทคนเดินทางผานราชอาณาจักร 
(Transit) ประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non–Immigrant) ประเภททูต (Diplomatic) และประเภท
ราชการ (Official) ซึ่งจากสถิติ ในป 2556 มีจํานวนขอรับการตรวจลงตราทั้งสิ้น 765,396 เลม เปน
ประเภททองเที่ยว 756,634 เลม ประเภททูต 91 เลม ประเภทราชการ 147 เลม ประเภทอัธยาศัย
ไมตรี 559 เลม ประเภทคนอยูช่ัวคราว 7,284 เลม และประเภทเดินทางผาน 690 เลม อยางไรก็ตาม 
โดยที่เกิดปญหาการปลอมแปลงรหัสในแผนปะตรวจลงตรา ทําใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพิจารณา
ปรับระบบการประทับลายมือช่ือบนแผนปะตรวจลงตรา จากเดิมการประทับตราลายมือช่ือในแผนปะ
ตรวจลงตราทุกประเภท เปนเหลือเพียงประเภททองเที่ยวที่ขอโดยบริษัทนําเที่ยวที่ไดรับการอนุญาต
เทาน้ัน โดยประเภทอื่น ๆ ไดใหเจาหนาที่กงสุล เปนผูตรวจสอบรายละเอียดและลงลายมือช่ือกํากับ
ดวยตนเองทุกเลมเพื่อความปลอดภัย  

3.2.5 การเพ่ิมความเขมงวดของแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลสัญชาติจีนท่ีมี
ภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง 

สืบเน่ืองจากเหตุเกิดระเบิดที่ราชประสงค เมื่อเดือนตุลาคม 2558 และมีการจับกุม
ผูตองหาที่แมไมสามารถระบุไดแนชัดวาสัญชาติใด แตก็ทําใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดสอบถาม
กระทรวงฯ ขอรับคําแนะนําและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการตรวจลงตราใหแกผูรองสัญชาติจีนที่มี
ภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง ซึ่งตอมาไดรับแจงจากกระทรวงฯ ถึงแนวปฏิบัติดังน้ี  

3.2.5.1 ใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ รวมถึงสถานกงสุล
กิตติมศักด์ิ ในเขตอาณา ยึดแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราใหแกบุคคลสัญชาติจีนโดยเครงครัด ตาม
การตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเปนพิเศษ ในคูมือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา ฉบับลาสุด 
พ.ศ. 2558 สําหรับกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน
ตรวจลงตราน้ัน ใหสงเรื่องใหกระทรวงฯ เพื่อตรวจสอบกอน เชน กรณีผูรองประสงคจะพํานักในไทย
เกิน 90 วัน เปนตน แตหากสถานเอกอัครราชทูตใด มีผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ประจําการอยูแลว  
ก็ใหสถานเอกอัครราชทูตตรวจสอบประวัติกับผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ โดยไมจําเปนตองสง
เรื่องใหกระทรวงฯ ตรวจสอบอีก 

3.2.5.2 หากตรวจสอบพบวาเปนบุคคลสัญชาติจีนและเปนชาวมุสลิมอุยกูรที่มี
ภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง ขอใหเพิ่มความเขมงวดในการพิจารณาการตรวจลงตรา  
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โดยใหตรวจสอบความถูกตอง ความนาเช่ือถือของคํารองฯ และเอกสารหลักฐานประกอบอยางรอบคอบ 
หรือการสัมภาษณผูรอง รวมทั้งใหพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

ทั้งน้ี ขอใหรายงานกระทรวงฯ ในทันทีหลังจากตรวจลงตราใหผูรอง
ขางตนแลว เพื่อกระทรวงฯ จะไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

ในการน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดเพิ่มมาตรการรัดกุมโดยหากเปน
กรณีที่ผูรองประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทยเกิน 90 วัน ไมวาจะประเภทใด ก็จะสงเรื่องให
กระทรวงฯ ตรวจสอบกอน หรือหากเปนกรณีเรงดวนก็จะประสานสํานักขาวกรองประจํากรุงปกกิ่ง
ตรวจสอบใหเปนกรณีพิเศษ และเมื่อตรวจลงตราแลว ก็จะรายงานใหกระทรวงฯ ทราบในทันที สวน
กรณีหากผูรองมีถ่ินภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง ไมวาจะเดินทางเขาประเทศไทยดวย
วัตถุประสงคใดก็ตาม ก็จะสงเรื่องใหกระทรวงฯ ตรวจสอบกอนเชนกัน และหากเปนกรณีเรงดวนก็จะ
ประสานสํานักขาวกรองประจํากรุงปกกิ่งตรวจสอบ เพื่อเปนการยกระดับการรักษาความปลอดภัย  

  
3.3  การบริหารงานดวยแนวคิดในการจัดการ INPUT–PROCESS–OUTPUT 

การนําผลการศึกษาการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในขอ 3.2 
โดยใชหลักการวิเคราะหตามแนวคิดการจัดการ INPUT–PROCESS–OUTPUT สามารถวิเคราะหได 
ดังน้ี  

3.3.1  ปจจัยนําเขา (INPUT) 
 

INPUT กอนป 2556 ป 2557 
Man  - เจาหนาท่ีกงสุล 1 คน 

- เจาหนาท่ีทองถิ่น 4 คน  
- เจาหนาท่ีกงสุล 2 คน  
- เจาหนาท่ีทองถิ่น 7 คน และมีเจาหนาท่ี

จางรายวันปดแผนปะ  
Money - การขอเงินมาเพ่ือบริหารจัดการ

ในดานตาง ๆ ของสํานักงาน ยงั
ไมเพียงพอ  

- ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณในดานตางๆ 
อาทิ  
1. การสรางเขตหวงหาม  
2. การปรับปรุงระบบล็อคของหอง

พิมพแผนปะตรวจลงตรา 
3.  การปรับปรุงกลองวงจรปด  
4. งบประมาณในการจัดจางบุคลากร

ท้ังรายปและรายวัน  
Machine  - เคร่ืองสแกนแผนปะตรวจลงตรา

ยังเปนระบบเกา ไมเสถยีร 
- คอมพิวเตอรในฝายกงสลุมีอายุ

การใชนาน  
- ยังไมมีการนําระบบบตัรคิวมาใช

ในการยื่นขอรับการตรวจลงตรา  

- ไดรับจัดสรรเคร่ืองสแกนหนังสือเดินทาง
ใหม 10 เคร่ือง 

- จัดซ้ือคอมพิวเตอรใหม 7 เคร่ือง 
- การนําระบบบัตรคิวมาใช ทําให

สํานักงานมีระเบียบและอํานวยความ
สะดวกแกผูมารับบริการ 
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INPUT กอนป 2556 ป 2557 
Method/Management - ยังไมมีการแบงฝาย และกําหนด

หนาท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน  
- ยังไมแยกเวลารับคํารองและรับ

เลมเปนภาคเชา/บาย 
- ระบบการจัดเก็บแผนปะตรวจลงตรา 

ตราประทับครุฑและลายมือชื่อ  
- ยังไมมีการสลบัหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีทองถิ่น เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

- การขึ้นทะเบียนบริษัทนําเท่ียวยงั
ไมปรับเปนปจจุบัน 

- กําหนดฝายตาง ๆ ในกงสุล และ
เจาหนาท่ีแตละคนมีขอบเขตงานท่ี
ชัดเจน 

- จัดเวลารับคํารองชวงเชา และรับเลมชวง
บาย 

- จัดระบบลงทะเบียนเบิกแผนปะรายวัน 
และเพ่ิมมาตรการความปลอดภยัเก็บ
ตราประทับ  

- สลับหนาท่ีเจาหนาท่ีทองถิ่นทุกสามเดือน  
- จัดระเบยีบรับสมัครบริษัทนําเท่ียวเพ่ือขึ้น

ทะเบยีนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหม 
Morale - ขวัญและกําลังใจต่ํา เน่ืองจาก

ปริมาณงานมากตองทําลวงเวลา
ทุกวัน  

- ไมมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชดัเจน  

- เจาหนาท่ีทุกคนทํางานดวยความสขุ 
และสนุก 

- มีหนาท่ีชัดเจน มีอุปกรณเพียงพอ 
สามารถบริหารจัดการเวลาทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 
3.3.2  กระบวนการจัดการ PROCESS 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดการปรับปรุงการบริหารภายในฝายกงสุล ที่สอดคลองกบั
การบริหารราชการแนวใหม ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยคํานึงถึงความคุมคา ปรับการจัดการ
โครงสราง การทํางานใหมีมาตรฐาน รวมถึงการแบงหนาที่หนวยยอย ๆ อยางชัดเจน และเนนการ
ผลลัพธที่วัดได โดยการบริหาร ไดประยุกตใช POLC ซึ่งไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) สรุปการดําเนินการได
ดังน้ี 
 

POLC การดําเนินการ 
PLANNING การวางแผน 

1) กําหนดเปาหมาย  
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการบรกิารแกผูมาใชบริการ  
ข. ระบบการตรวจลงตราที่ปลอดภัย ดานการคัดกรองผูขอรบัการ

ตรวจลงตรา และการปองกันการทุจริตของลูกจาง  
2) จัดทําแผนปรบัปรุงฝายกงสลุของ สอท. กลาวคือ 

ก.  การวางแผนดานบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน  
– เพิ่มเจาหนาที่กงสลุและเจาหนาที่ทองถ่ิน การจัดจางเจาหนาที่

รายวัน เพื่อปดแผนปะ  
– จัดทํา flow chart แบงหนาทีร่ับผิดชอบของเจาหนาที่  
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POLC การดําเนินการ 
ข.  การวางระบบการตรวจลงตรา  

– กําหนดใหเจาหนาที่ทองถ่ินมีรหสัการเขาถึงช้ันความลับใน
ระบบ Visa System 2.05 ตามภาระกิจของงาน 

– กําหนดเขตพื้นทีห่วงหาม สําหรบัการพิมพแผนปะตรวจลงตรา 
และพิมพใบเสรจ็รบัเงิน  

– กําหนดเวลาใหบริการ โดยชวงเชาย่ืนคํารองและชวงบายคืน
เลม  

– แผนจัดระเบียบบริษัทนําเที่ยวทีส่ามารถมาย่ืนขอรับการตรวจ
ลงตรากับ สอท. โดยการตรวจสอบสถานะใหมตามระเบียบฯ  

– การยกเลิกการประทับลายมือช่ือ และใชการลงนามในแผนปะ 
สําหรับกรณีอื่น ๆ ที่มิไดย่ืนโดยบริษัทนําเที่ยวที่ไดรบัอนุญาต  

– ใชระบบการทําทะเบียนคุมแผนปะตรวจลงตรารายวัน มาใช  
– การเพิม่ความเขมงวดของแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคล

สัญชาติจีนทีม่ีภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียง 
ORGANIZING การจัดองคกรภายในฝายกงสุล  

1) การแบงฝายกงสลุ  
ก.  กําหนดฝายดังน้ี ฝายตรวจลงตรา ฝายสัญชาติและนิติกรณ/

หนังสือเดินทาง ฝายคุมครองคนไทย  
ข.  เพิ่มเจาหนาที่กงสลุ จาก 1 คน เปน 2 คน เพื่อสามารถกํากบัดูแล

ฝายตาง ๆ อยางมปีระสิทธิภาพและทั่วถึง และทาง สอท. ไดให
อํานาจแกกงสลุ ในการกํากบั ดูแลฝายกงสุลทั้งในดานการ
บรหิารงาน และบุคลากร ตามแผนงานทีก่ําหนด โดยขอให
รายงานตอทีป่ระชุม สอท. อยางสม่ําเสมอ  

2) การแบงงานฝายตรวจลงตรา 
ก.  เพิ่มจํานวนเจาหนาที่ทองถ่ิน จากเดิม 4 คน เปน 7 คน 
ข.  การกําหนดแผนก/ฝาย และมีขอบเขตอํานาจที่ชัดเจน ถือเปนการ

แบงงานภายในองคกรตามหนาที่ (functional) ไดแก  
– ฝายรบัคํารอง  
– ฝายสแกนขอมูลหนังสือเดินทาง  
– ฝายพิมพแผนปะตรวจลงตรา  
– ฝายพิมพใบเสรจ็รบัเงิน  
– ฝายปดแผนปะตรวจลงตรา  
– ฝายประทบัตราลายมือช่ือและตราครฑุ  
– ฝายจัดทําบัญชี 
– ฝายจายเลมหนังสือเดินทาง 
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POLC การดําเนินการ 
ค.  การสลับหนาที่ของเจาหนาทีทุ่ก 3 เดือน เพื่อปองกันการผูกขาด

ในหนาที่ และการทจุริตภายในองคกร   
LEADING การนําองคกรเพ่ือนํามาสูการเปลีย่นแปลงท่ีดีขึ้น โดย สอท. ไดมอบ

อํานาจใหหัวหนาฝายกงสุล ในการบรหิารงานและคน ซึง่ หวัหนาฝาย
กงสลุ ไดดําเนินการ ดังน้ี  
1)  จัดทําแผนงานปรับปรุงภายในฝายกงสุล จัดทําโครงสรางบุคลากร 

จัดทําระเบียบปฏิบัติสําหรบัเจาหนาทีท่องถ่ินและบทลงโทษ และ
จัดทําแผนจัดระเบียบบริษัทนําเที่ยว  

2)  จัดประชุมเจาหนาทีท่องถ่ิน  
– ช้ีแจงสภาพปญหา (อาทิ ความไมชัดเจนการแบงงาน ปรมิาณงานที่

มากกวาเจาหนาที่ ความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัย  
– รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรบัโครงสรางการแบงงานและจัด

ผังงานตามความสามารถและความสนใจของเจาหนาที่  
– แจงแผนผังการแบงงานของเจาหนาที่แตละคน กําหนดแนวทาง

การทํางาน กําหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย กําหนด
ขอบเขตหนาที่การทํางานของเจาหนาที่  

– การสือ่สารระหวางหัวหนาฝายและเจาหนาที่ทองถ่ิน โดยรับฟง
ปญหาและขอเสนอแนะ ใหทุกคนมสีวนรวมในการปรับปรงุองคกร 
และเนนการทํางานเปนทีมเวิรค  

3)  สรางแรงจูงใจในการทํางาน  
– หัวหนาฝายกงสุลปฏิบัติงานกบัเจาหนาที่ทองถ่ินในแตละข้ันตอน  
– เพิ่มอัตราเจาหนาทีท่องถ่ินและจัดซื้ออปุกรณใหม ๆ เพื่อชวยให

การทํางานงายข้ึน  
– การขอคาตอบแทนลวงเวลาใหแกเจาหนาที่   

CONTROLLING การติดตามผลการทํางาน 
1) การติดตามผลจากการดําเนินงาน รวมถึงการทบทวนแผนงาน และ

พิจารณาแกไข เพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยดําเนินการ โดย  
– การประชุมเจาหนาที่ทองถ่ิน เดือนละครั้ง เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  
– การตรวจสุมตรวจสอบการย่ืนเอกสารประกอบคํารองบริษัทนํา

เที่ยวโดยเจาหนาทีก่งสุลทุกวัน ซึ่งพบวามีการปฏิบัติตามขอกําหนด 
อาทิ มีการแจงรายละเอียดของผูรองอยางครบถวน  

– การจัดทําทะเบียนควบคุมประจําวันและการเก็บรักษาแผนปะตรวจ
ลงตราโดยเจาหนาทีก่งสุล  

– การเกบ็รักษาตราประทบัลายมอืช่ือและตราครฑุโดยเจาหนาทีก่งสลุ  
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POLC การดําเนินการ 
– การตรวจสอบกับกระทรวงฯ และหนวยงานความมั่นคง กรณีคนจีน

ภูมิลําเนาในเขตปกครองตนเองซินเกียงทุกครัง้กอนการตรวจลงตรา 
และกรณีคนจีนประสงคจะเดินทางไปประเทศไทย เกิน 90 วัน  

2) จากผลการประชุมติดตามผล ทราบวา  
– มีการแบงหนาที่อยางชัดเจนสงผลใหเวลาในการปฏิบัติงานลดลง 

ขณะที่การทํางานมีขอผิดพลาดนอยลง สรางประสทิธิภาพ รวมถึง
ขวัญกําลังใจ 

– การกําหนดชวงเวลาเชาย่ืนขอรบัการตรวจลงตรา และชวงบายรับ
เลมหนังสือเดินทาง ทําใหเกิดความเปนระเบียบ และเจาหนาที่มี
เวลาปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

– บริษัทนําเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด และหากมีบริษัทใดทํา
ผิดระเบียบ จะถูกตักเตือนและข้ึนทะเบียนเฝาระวัง  

– มาตรการรักษาความปลอดภัย มีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้ง
ในเรื่องการกําหนดพื้นทีห่วงหาม การเขาถึงระบบพิมพแผนปะและ
ใบเสร็จ รวมถึงการพิจารณาออกตรวจลงตราบุคคลเช้ือชาติซินเกียง 

3)  จากการเดินทางของคณะผูแทนกรมการกงสุล ในเดือนกรกฎาคม 
2558 ไดใหสรปุวาระบบการตรวจลงตราของ สอท. เปนไปดวยความ
เรียบรอย (รายละเอียดตามขอ 3.3.3)   

 
3.3.3  ผลลัพธ OUTPUT  

จากการปรับกระบวนการตรวจลงตราดังกลาว สงผลให OUTPUT หรือผลที่เกิด
จากการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราเปนไปตามเปาประสงคและวัตถุประสงคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไดกําหนดไว กลาวคือ การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และการมีระบบรักษาความปลอดภัย 
ทั้งในดานการคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศไทย และการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ทองถ่ินใน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 6–10 กรกฎาคม 2558 คณะผูแทนจากกรมการกงสุลและ
สํานักงานตรวจคนเขา เมือง ได เ ดินทางเยือนนครกว างโจวและกรุงปกกิ่ ง  เพื่ อหารือกับ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เกี่ยวกับภารกิจการตรวจลงตรา และการแตงต้ังตัวแทน
รับคํารองขอรับการตรวจลงตรา (outsource) มีบทสรุปที่เกี่ยวกับระบบการตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามบันทึกกองตรวจลงตราฯ กรมการกงสุล ที่ 0303/306/2558 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2558 ดังน้ี  

1)  ในภาพรวม ภารกิจการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย มีผูมาขอรับการตรวจลงตราเฉลี่ย 2,500–3,000 ราย/วัน สวนใหญเปนการรับคํารอง
ผานบริษัทนําเที่ยวที่จดทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  
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2)  เจาหนาที่ทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูตฯ มี 7 ราย หมุนเวียน/สลับกัน
รับคํารองทุก 3 เดือน เพื่อปองกันการผูกขาดหนาที่ มีการแบงหนาที่อยางชัดเจนระหวางผูรับเงินกับ 
ผูรับคํารอง และระหวางผูพิมพใบเสร็จรับเงินกับผูพิมพแผนปะตรวจลงตรา  

3)  แนวปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีกลองวงจรปดตามมุม
ตาง ๆ ของฝายกงสุล มีทะเบียนควบคุมการเบิก–ใช แผนปะ มีการเก็บรักษาแผนปะ ตราประทับครุฑ 
และตราประทับลายมือช่ือในหองหัวหนาฝายกงสุลหลังการใชงานทุกครั้ง มีการสงมอบรายไดทุกวัน 
เจาหนาที่ทองถ่ินแตละคน มี password เฉพาะสําหรับเขาระบบการตรวจลงตรา มีการสุมตรวจคํารอง
ของบริษัทนําเที่ยว ตลอดจนคํารองประเภท non–immigrant visa ทุกรายจะถูกตรวจทานโดย
เจาหนาที่กงสุลอีกครั้งหน่ึง ดวย  

ในการน้ี ผลการตรวจเย่ียมระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในป 
2558 ถือไดวาเปนผลที่นาพอใจ แตกตางจากการตรวจเย่ียมในป 2556 ซึ่งในขณะน้ัน ไดขอสรุปวา 
ระบบการตรวจลงตรายังไมรัดกุมและตองดําเนินการปรับปรุงหลายประการ จึงนับไดวาการปรับปรุง
ระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราทูตฯ มีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพเพียงพอสอดรับ
กับเปาหมายการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขณะเดียวกัน ความเปนระเบียบเรียบรอยและ
การบริหารจัดการที่ดีทําใหผูรับบริการไดรับบริการที่ดีข้ึน และเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการตรวจลงตรา 
เจาหนาที่กงสุลไดมีการตรวจตราการทํางานของเจาหนาที่ทองถ่ิน และบริษัทนําเที่ยวอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งจัดประชุมเจาหนาที่ทองถ่ินเปนประจํา เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและแนะแนวการตรวจลงตรา  
 
3.4  การเปรียบเทียบระบบการตรวจลงตรากับสถานเอกอัครราชทูตประเทศอ่ืนในจีน 

แมวาผลการเดินทางมาตรวจเย่ียมระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในป 
2558 จะใหผลเปนที่นาพอใจ แตผูศึกษาฯ ยังไดทําการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะเสนอทางเลือกในการ
ปรับปรุงระบบการตรวจลงตราใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน ทั้งดานการอํานวยความสะดวก และ
เพือ่การรักษาความปลอดภัยภายในองคกร (การปองการการทุจริต) และภายนอกองคกร (การคัดกรอง 
ผูเดินทางเขาประเทศไทย) โดยไดใชวิธีการคิดเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นถึงความคลายและความแตกตาง 
ที่อาจจะนํามาซึ่งการใชอธิบายและนําเสนอแนะการแกไขปญหาตอไป  

3.4.1 การตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญในจีน 
ผลการศึกษา จากการสัมภาษณเจาหนาที่กงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ 

นครกวางโจวและนครเฉิงตู ไดขอสรุป ตามตารางที่ 4 วาโดยทั่วไป หนวยงานทั้งสี่แหง มีการจัดระบบ
การตรวจลงตรา ไมตางกันมากนักสําหรับการขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวประเภทกรุปทัวร 
โดยเปนการย่ืนผานบริษัทนําเที่ยวที่ไดผานการคัดเลือก ระบบการเก็บคาธรรมเนียม การประทับตรา
ลายเซ็น/ตราครุฑ และเก็บรักษาแผนปะและประทับตราลายเซ็น อยางไรก็ตาม พบวามีความแตกตาง 
ในเรื่องจํานวนเจาหนาที่ โดยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง มีเจาหนาที่กงสุล 2 คน และ
สํานักงานอื่น ๆ มีเพียงคนเดียว และระยะเวลาดําเนินการตรวจลงตรา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงปกกิ่ง สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจวและนครเฉิงตู ใชเวลาดําเนินการ 2 วันทําการ และ 
สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ใชเวลา 3 วันทําการ อยางไรก็ดี ในเรื่องการประทับตราลายเซ็น 
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ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู หากเปนการขอรับการตรวจลงตรา
นอกเหนือจากบริษัทนําเที่ยว จะมีการการลงนามจริงดวยลายมือกงสุล  

สําหรับจํานวนบุคลากร สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจวและนครเฉิงตู  
มีความเห็นวายังไมเพียงพอ ดังน้ัน สถานกงสุลใหญ ทั้งสองแหง อาจพิจารณาของบประมาณกงสุล 
10% จากกระทรวงฯ เพื่อมาจัดจางเจาหนาที่เพิ่มเติม  

  
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ

ในจีน 
 
 สอท. ณ กรุงปกกิ่ง สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ สกญ. ณ นครกวาง

โจว 
สกญ. ณ นครเฉิงตู 

จํานวนผูขอรับการ
ตรวจลงตรา 
ป 2557 
ป 2558 

 
 

472,303 คน  
449,174 คน 

 
 

600,827 คน 
785,863 คน 

 
 

548,894 คน 
744,383 คน 

 
 

216,354 คน 
186,298 คน 

เจาหนาที่ 
กงสุล 
ทองถิ่น 

 
1 คน 
7 คน 

(มีการจางรายวัน) 

 
1 คน 
9 คน 

(มีการจางรายวัน) 

 
1 คน 
8 คน 

 
1 คน 
3 คน 

การยื่นขอวีซา
ทองเที่ยว 

สามารถยื่นโดยตรง
และยื่นผานบริษัทนํา
เที่ยว 

สามารถยื่นโดยตรง
และยื่นผานบริษัทนํา
เที่ยว 

สามารถยื่นโดยตรง
และยื่นผานบริษัทนํา
เที่ยว 

สามารถยื่นโดยตรง
และยื่นผานบริษัท
นําเที่ยว 

ระบบเก็บ
คาธรรมเนียม 

บุคคลและบริษัทนํา
เที่ยวจายผานธนาคาร
ตรง 

–บริษัทนําเที่ยวจาย
ธนาคารตรง 

–บุคคล จายเงินสด 

–บริษัทนําเที่ยวจาย 
ผานบัตร Debit 

–บุคคล จายเงินสด 

–บริษัทนําเที่ยว
จายธนาคารตรง 

–บุคคล จายเงินสด 
บัตรคิว มี มี มี มี 
ลายเซ็นบน 
แผนปะ 

ทองเที่ยวทัวร–
ประทับตราลายเซ็น 
ประเภทอ่ืน–ลงนาม 

ประทับตราลายเซ็น ประทับตราลายเซ็น ทองเที่ยวทัวร–
ประทับตราลายเซ็น 
ประเภทอ่ืน–ลง
นาม 

ประทับครุฑ มี มี มี มี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
(ทองเที่ยว)  

2 วัน 3 วัน 2 วัน 2 วัน 

ที่มา: การตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่กงสลุ สถานกงสลุใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจวและ 
นครเฉิงตู 
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3.4.2 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และญ่ีปุน ในกรุงปกก่ิง  
ผลการศึกษาโดยการสอบถามเจาหนาที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต  

และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจํากรุงปกกิ่ง และเปรียบเทียบกับสถิติของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปกกิ่ง พบวา ในป 2558 ประเทศที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปตางประเทศ 3 อันดับแรก ไดแก 
ไทย (7.93 ลานคน) สาธารณรัฐเกาหลี (5.98 ลานคน) และญี่ปุน (4.99 ลานคน) นับวาเปนตัวเลขที่
สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ กรุงปกกิ่ง กลาวคือ 5 
อันดับแรกที่ชาวจีน นิยมเดินทางไปในป 2558 ไดแก ไทย 7.93 ลานคน เกาหลีใต 5.80 ลานคน 
ญี่ปุน 5.14 ลานคน ไตหวัน 4.12 ลานคน และสหรัฐอเมริกา 2.58 ลานคน ซึ่งมีผล ดังน้ี  

1) ชาวจีนที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทย เกาหลีใต และญี่ปุน จําเปนตอง
ขอรับการตรวจลงตรา อยางไรก็ดี กรณีไทย ชาวจีนสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on 
arrival และในกรณีเดินทางเขาเกาหลีใต หากผูเดินทางชาวจีนมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วที่เกาะเจจ ู
โดยเดินทางไปทางเครื่องบิน/ทางเรือ จะไดรับการยกเวนการการตรวจลงตรา และสามารถพํานักได 
30 วัน หรือหากเดินทางผานเกาหลีใต เพื่อไปประเทศสมาชิก EEA (European Economic Area) 
สวิตเซอรแลนด สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน หรือเพื่อเดินทางกลับจีน โดยมี
ตรวจลงตราของประเทศดังกลาว ก็จะไดรับการยกเวนการตรวจลงตราและสามารถพํานักได 30 วัน  

2) ระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตทั้งสามแหง ยังคงใชแผนปะ
ตรวจลงตรา และมีเพียงของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ใชวิธีการลงนามลายมือช่ือ (ตราประทับ
ลายมือช่ือ) บนแผนปะตรวจลงตรา พรอมประทับตราครุฑ (ภาคผนวก ง) 

3) ในการย่ืนขอรับการตรวจลงตราของชาวจีนที่สถานเอกอัครราชทูตทั้งสามแหง 
ยังไมมีระบบการขอรับการตรวจลงตราผานระบบออนไลน (E–Visa) และยังไมมีการจัดต้ัง
บริษัทเอกชนเปนตัวแทนการขอรับการตรวจลงตรา แตไดใชระบบการแตงต้ังบริษัทนําเที่ยวที่ไดผาน
การคัดกรองแลว เปนผูแทนในการย่ืนขอรับการตรวจลงตรา  

4) สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสามแหง มีการตรวจลงตราแบบครั้งเดียวและแบบ 
หลายครั้ง มีการเก็บคาธรรมเนียมคอนขางใกลเคียงกัน โดยเที่ยวเดียวประมาณ 200–260 หยวน  
โดยไทยและเกาหลีใต มีใหบริการตรวจลงตราแบบหลายครั้ง อยางไรก็ดี มีเพียงเกาหลีใต ที่ใหบริการ
แบบเรงดวน โดยจะคิดคาธรรมเนียมตรวจลงตราสูงกวาการตรวจลงตราแบบปกติ 

5) สถานเอกอัครราชทูตไทย ใช เวลาในการตรวจลงตรา 2 วัน ในขณะที่ 
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต 3–5 วัน และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน 5 วัน  

6) สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใตและญี่ปุน ตางเห็นพองวาเจาหนาที่กงสุลและ
เจาหนาที่ทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูต ไมเพียงพอตอปริมาณงาน ซึ่งโดยเปรียบเทียบแลว  
สถานเอกอัครราชทูตไทยมีเจาหนาที่กงสุลและเจาหนาที่ทองถ่ินนอยกวา สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต
และญี่ปุน อยางไรก็ดี จํานวนผูมาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ยังมีนอยกวาโดย
เปรียบเทียบ โดยในป 2558 มีผูขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตไทย 4.49 แสนคน และ
ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน 9.95 แสนคน สําหรับของเกาหลีใต ผูศึกษาฯ ไมไดรับแจงขอมูล  
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ในการน้ี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน เห็นวาการพัฒนานําระบบ E–Visa และการ
แตงต้ังบริษัทเอกชนเปนผูแทนการขอรับการตรวจลงตรา จะชวยแกไขขอจํากัดเรื่องบุคลากรไดเปน
อยางดี  

จากขอเปรียบเทียบขางตน พบวาแมวาทั้งสามประเทศจะมีขาวจีนเดินทางเขาไป
เปนอันดับตน แตระบบการตรวจลงตรายังเปนระบบย่ืนขอผานบริษัทนําเที่ยวที่ผานการพิจารณาของ
สถานเอกอัครราชทูต และทางการจีน โดยเปนการการปดแผนปะตรวจลงตรา และทั้งน้ี มีเพียงระบบ
ของไทยเทาน้ัน ที่ยังคงมีตราประทับลายมือช่ือและตราประทับครุฑ ซึ่งนับเปนการเพิ่มกระบวนการ
และข้ันตอนในการทํางานอีกสองข้ันตอน 

  
ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวของสถานเอกอัครราชทูตไทย เกาหลีใต 

และญี่ปุน ณ กรุงปกกิ่ง 
 

 ไทย เกาหลีใต ญี่ปุน 
จํานวนชาวจีนเดินทาง
ไป 
ป 2556 
ป 2557 
ป 2558 

 
4.63 ลานคน 
4.63 ลานคน 
7.93 ลานคน 

 
4.32 ลานคน 
6.12 ลานคน 
5.98 ลานคน  

 
1.31 ลานคน 
2.41 ลานคน 
4.99 ลานคน 

จํานวนชาวจีนที่มาขอรับ
การตรวจลงตราที่ สอท.  
ป 2556 
ป 2557 
ป 2558 

 
 

765,386 คน 
472,303 คน  
449,174 คน 

 
 

Nil 
Nil 
Nil 

 
 

235,482 คน 
505,693 คน 
995,580 คน 

การขอรับตรวจลงตรา 
ครั้งเดียว 
หลายครั้ง 

ขอ 
60 วัน 

180 วัน  

ขอ 
90 วัน  
90 วัน  

ขอ 
15 วัน 

 3 ป (30 วัน) 
5 ป (90 วัน) 

ราคาคาธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (หยวน)  
ครั้งเดียว 
 
สองครั้ง  
หลายครั้ง  

 
 

230  
 

460 
1,200 

ปกติ 
 
บุคคล 260 
ทัวร 97 
บุคคล 455 
 585 

เรงดวน 
 

390 
130 
585 
845 

 
 

200 
 

400 

วิธีการขอรับการตรวจลง
ตราเพื่อการทองเที่ยว 

บุคคลธรรมดาและบริษัท
นําเที่ยวที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก สอท.  

ผานบริษัทนําเที่ยวที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก สอท. เทาน้ัน  

ผานบริษัทนําเที่ยวที่ไดรับ
การแตงตั้งจาก สอท. 
เทาน้ัน 

แผนปะสติ๊กเกอร  ใชแผนปะสติ๊กเกอร ใชแผนปะสติ๊กเกอร ใชแผนปะสติ๊กเกอร 
ลายมือชื่อกงสุลบนแผน
ปะ/ตราประทับ 

มีประทับตราลายเซ็นและ
ตราครุฑ 

ไมมี ไมมี 
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 ไทย เกาหลีใต ญี่ปุน 
เก็บขอมูลชีวภาพที่ 
สอท.  

ไมมี ไมมี (เก็บที่ดาน ตม. ) ไมมี (เก็บที่ดาน ตม.) 

เวลาดําเนินการ 2 วันทําการ เรงดวน 3 วัน  
กรุป 3–5 วัน 
บุคคล/รักษาพยาบาล/ 
เยี่ยมญาติ/หลายครั้ง 6 วัน 

5 วัน 

จํานวนกงสุล  ตรวจลงตรา/อ่ืน ๆ 1 คน 
คุมครองคนไทย 1 คน 
และบัตรประชาชน  

12 คน 
รับผิดชอบการตรวจลงตรา 6 คน 
 

6 คน 

จํานวนลูกจางทองถิ่น รวม 7 คน  
คนไทย 3 คน 
คนจีน 4 คน 
จางชั่วคราว 2 –3 คน 

รวม 47 คน  
คนเกาหลี 21 คน  
คนจีน 26 คน  

รวม 16 คน 
 

 

ที่มา: สอท. ณ กรุงปกกิ่ง สอท. เกาหลีใตประจํากรุงปกกิ่ง และ สอท. ญี่ปุนประจํากรุงปกกิ่ง 
 

3.5  การสัมภาษณผูบริหารกระทรวงฯ และแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา 
ผูศึกษาฯ ไดสัมภาษณนายวราวุธ  ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล และนายจิตติพัฒน  ทองประเสริฐ 

รองอธิบดีกรมการกงสุล เกี่ยวกับแผนงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจลงตราในอนาคต  
โดยไดรับขอคิดเห็น ดังน้ี  

1)  ในอดีต รัฐบาลจีนมีกลไกรัฐที่ควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจนี ผานบริษัททัวร
อยางมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบัน รัฐไดใหเสรีภาพชาวจีนในการเดินทางมากข้ึน พฤติกรรมการทองเทีย่ว
ของชาวจีนไดเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมเดินทางเองมากข้ึน ขณะเดียวกัน บริษัทนําเที่ยวที่ใหบริการก็มี
จํานวนมากกวาแตกอนหลายเทาตัว ทําใหการควบคุมชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศเปนไปยากข้ึน  

2)  ปริมาณการตรวจลงตราแตชาวจีนที่จะเดินทางเขาประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  
ซึ่งกระทรวงฯ รับทราบขอจํากัดของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในจีน รวมทั้งในประเทศ
อื่น ๆ ที่มีผูมาขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวนมาก อาทิ อินเดีย บังลาเทศ ซึ่งเจาหนาที่กงสุลใน
ประเทศเหลาน้ี มีความสุมเสี่ยงที่จะประสบปญหาการตรวจลงตรา กระทรวงฯ จึงสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center)6 การตรวจลงตราแบบออนไลน (Electronic–Visa)7 

                                                
6
 ศูนยขอมูลกลางเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ รวมถึง สถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ กับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) โดยสามารถ
ทํางานแบบบูรณาการ 
7
 การยื่นขอรับการตรวจลงตราแบบออนไลน ซ่ึงแตละประเทศ อาจมีระบบไมเหมือนกัน บางประเทศใชยื่นขอรับ

การตรวจลงตราและรับ วีซาผานระบบออนไลน ในขณะที่บางระบบอาจเปนการออนไลนเฉพาะการยื่นขอวีซาแต
ยังคงตองมีการแปะแผนปะตรวจลงตรา ขึ้นอยูกับระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดบุคคลสัญชาติสุมเส่ียง 
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และการใหบริษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารอง (Visa Application Outsourcing –VAO)8 ซึ่งทั้งหมด
น้ีอยูในข้ันตอนการศึกษาและดําเนินการ  

3)  ในสวนของการใหบริษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารอง (VAO) น้ัน ยังคงมีประเด็นเรื่อง
ขอกฎหมายที่จะตองพิจารณา ซึ่งกระทรวงฯ กําลังเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะผลักดัน
ใหเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล 
 

 
 

                                                
8
 กําหนดใหบริษัทเอกชน เปนตัวแทนรับคํารองขอรับการตรวจลงตราแทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญ (Front office) 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจลงตรา 
ความทาทายในการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง นับต้ังแตป 

2556 ไมวาจะเปนสภาพภายนอก ที่มีการเพิ่มข้ึนของปริมาณการขอรับการตรวจลงตราอันสบืเน่ืองมาจาก
นักทองเที่ยวจีน นิยมเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทย แนวโนมของการกอการรายระหวางประเทศ 
จนถึงสภาพภายในของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ยังไมสามารถตอบรับกับสิ่งทาทายดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ ระบบการจัดการตาง ๆ ตลอดจนการตรวจพบ
ความผิดปกติของแผนปะตรวจลงตรา ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกใหแกบุคคลสัญชาติจีน 7 คน ใน
ป 2556 สงผลใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินการปรับปรุงระบบการตรวจลงตรา  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดต้ังเปาหมายในการปรับปรุงระบบการตรวจลงตรา
เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกแกบุคคลที่มาใชบริการรับการตรวจลงตรา ขณะเดียวกันเนนการเพิ่ม
ระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในองคกรคือการปองกันการทุจริตภายใน และภายนอกองคกร คือ
ระบบการตรวจลงตราที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศไทย โดยมี
แนวทางที่สอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่เปนการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ มีการบริหารงานแบบเอกชน 
โดยคํานึงถึงความคุมคาและใหบริการที่มีคุณภาพ  

ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใชแนวคิดในการในการจัดการแบบ INPUT–PROCESS–OUTPUT ดังน้ี  

1)  ปจจัยนําเขา (INPUT)  
ผลการศึกษา ไดเลือกใชหลัก 4 M’s 6’Ms และ 8’Ms โดยไดเลือกปจจัยบาง

ตัวที่เกี่ยวของมาวิเคราะห ไดแก  
– Man หมายถึง บุคลากร โดยกอนป 2556 มีเจาหนาที่กงสุล 1 คน และ

เจาหนาที่ทองถ่ิน 4 คน และเมื่อมีบริหารจัดการใหม ไดมีการเพิ่มจํานวนบุคลากร ปจจุบันมีเจาหนาที่
กงสุล 2 คนและเจาหนาที่ทองถ่ิน 7 คน รวมทั้งการจัดจางเจาหนาที่รายวันไดถึงวันละ 6 คน หากมี
ความจําเปน  

– Money หมายถึง งบประมาณเพื่อมาบริหารสํานักงาน โดยเฉพาะการจาง
เจาหนาที่ทองถ่ิน การปรับปรุงพื้นที่หวงหาม การสรางระบบล็อคประทับลายน้ิวมือสําหรับหองพิมพ
แผนปะ/หองพิมพใบเสร็จ และการปรับปรุงกลองวงจรปด 
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– Machine หมายถึง อุปกรณเครื่องมือที่อาจลาสมัย และไดมีการ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเครื่องสแกนแผนปะตรวจลงตราใหม 10 เครื่อง คอมพิวเตอรใหม  
7 เครื่อง และการใชระบบบัตรคิวเพื่อจัดระเบียบสํานักงาน  

– Method/Management การจัดการตรวจลงตรา ซึ่งในชวงแรกยังไมไดมี
การแบงหนาที่เจาหนาที่ทองถ่ินอยางชัดเจน ยังไมมีการกําหนดเวลารับเลม/คืนเลม รวมถึงระบบการ
จัดเก็บแผนปะตรวจลงตรา ตราประทับลายเซ็นและครุฑที่ไดมีการปรับปรุง  

– Morale หมายถึง ขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ ซึ่งในชวงแรกยังมีนอย 
เน่ืองจากหนาที่รับผิดชอบไมชัดเจน และระยะเวลาการทํางานที่ยาวนาน  

2)  กระบวนการจัดการ (PROCESS)  
เปนการปรับปรุงการบริหารภายในฝายกงสุลโดยสอดคลองกับการบริหาร

ราชการแนวใหม ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยคํานึงถึงความคุมคา ปรับการจัดการโครงสราง 
การทํางานใหมีมาตรฐาน รวมทั้งการแบงหนาที่หนวยงานยอย ๆ อยางชัดเจน ที่ใชหลัก POLC คือ 
PLANNING ORGANIZING LEADING และ CONTROLLING  

– PLANNING ไดแก (1) การกําหนดเปาหมายการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการแกผูมาใชบริการ และระบบรักษาปลอดภัย และ (2) การจัดทําแผนปรับปรุง
ระบบการตรวจลงตรา โดยมีการวางแผนดานบุคลากร และการวางแผนดานระบบการตรวจลงตรา 
อาทิ การกําหนดรหัสลับการเขาถึงขอมูล การกําหนดพื้นที่หวงหาม การกําหนดเวลาบริการตรวจลงตรา 
และการจัดระเบียบบริษัทนําเที่ยว เปนตน  

– ORGANIZING มีการจัดองคกรภายในฝายกงสุล โดย (1) มีการแบงฝาย
กงสุล (ฝายตรวจลงตรา ฝายสัญชาติและนิติกรณ ฝายคุมครองและชวยเหลือคนไทย) และการเพิ่ม
เจาหนาที่กงสุล (2) แบงงานในฝายตรวจลงตรา โดยเพิ่มเจาหนาที่ทองถ่ิน และการจัดแบงงาน 
กําหนดหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มี flow chart  

– LEADING เพื่อที่จะนําองคกรมาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไดมอบอํานาจแกหัวหนาฝายกงสุล และหัวหนาฝายกงสุล ได (1) จัดทําแผนงานปรับปรุงองคกร 
จัดทําโครงสรางบุคลากร และระเบียบปฏิบัติเจาหนาที่ทองถ่ิน (2) จัดการประชุมเจาหนาที่ทองถ่ิน 
และ (3) สรางแรงจูงใจการทํางานแกเจาหนาที่ทองถ่ิน ทั้งดานการใหกําลังใจและคาตอบแทน
ลวงเวลา  

– CONTROLLING มีการติดตามผลการทํางานเพื่อทบทวนแผนงาน และ
พิจารณาแกไข ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประชุมเจาหนาที่ทองถ่ินเดือนละ 1 ครั้ง การสุม
ตรวจสอบการย่ืนเอกสารประกอบคํารองของบริษัทนําเที่ยว และการจัดทําทะเบียนคุมแผนปะตรวจลงตรา 
เปนตน และนําผลจากการประชุม มาพิจารณาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

3)  ผลลัพธ (OUTPUT)  
ผูศึกษาฯ เห็นวาการปรับปรุงระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทตูฯ 

ในปจจุบันเปนไปตามเปาหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนดไว ซึ่งคณะจากกระทรวงฯ ไดเดินทาง
มาเยือนกรุงปกกิ่ง ในกรกฎาคม 2558 และไดใหความเห็นวา ในภาพรวม การตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความเรียบรอย มีการบริหารบุคลากรแบงหนาที่อยางชัดเจนและสลับหนาที่
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เพื่อปองกันการผูกขาด มีแนวปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยไดมาตรฐาน อาทิ การเก็บรักษา
แผนปะ ตราประทับครุฑ การทําทะเบียนคุมเบิกแผนปะโดยเจาหนาที่กงสุล การสุมตรวจคํารอง และ
การกําหนดรหัสสําหรับเขาระบบตรวจลงตรา  

4.1.2  การเปรียบเทียบระบบการตรวจลงตรากับหนวยงานอ่ืนในจีน  
จากการศึกษาตัวอยางระบบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญในจีน ที่มีปริมาณ

การตรวจลงตรามาเปนอันดับตน ไดแกสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 
และสถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู พบวามีระบบการตรวจลงตราจะไมคอยแตกตางจาก 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเพียงจํานวนบุคลากรและระยะเวลาในการดําเนินการตางกันเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน และสถานกงสุลใหญตางเห็นดวยที่จะมีการจัดทําระบบ E–Visa ซึ่งเปนการพัฒนาระบบโดยใช
เทคโนโลยีเขามาชวย การย่ืนใบสมัครออนไลน โดยผูสมัครไมตองเดินทางมาย่ืนคํารองดวยตนเองรวมไปจนถึง
พัฒนาเปนระบบการออก QR Code/Barcode ที่ผูรองสามารถพิมพออกมาใชแสดงแกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง และการจดัทําระบบฐานขอมูล ไมวาจะเปนรายละเอียดการตรวจลงตรา/หมายเลข
ตรวจลงตรา วันเดินทางเขาออก การปฏิเสธการตรวจลงตรา รวมทั้งรายช่ือบุคคลตองหาม 
(Blacklist) ที่เช่ือมตอกันระหวางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วโลกกับกระทรวงฯ และ
กับหนวยงานไทยที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสํานักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งปจจุบัน 
ยังไมมีระบบเชนน้ี  

นอกจากน้ี เมื่อทําการศึกษาเทียบกับระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
กับสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปกกิ่ง ไดแก เกาหลีใต และญี่ปุน พบวาสถานเอกอัครราชทูตเหลาน้ี  
มีระบบการย่ืนขอรับการตรวจลงตรา สําหรับชาวจีน ผานบริษัทนําเที่ยวที่ไดรับการคัดเลือก
เชนเดียวกับไทย และเปนการตรวจลงตราแบบการติดแผนปะตรวจลงตราเชนเดียวกัน แตไมมี
ขอกําหนดใหเจาหนาที่กงสุลตองลงลายมือช่ือหรือประทับตราลายเซ็นเหมือนกับไทย ทั้งน้ี  
สถานเอกอัครราชทูตเหลาน้ี มีเจาหนาที่กงสุลและเจาหนาที่ทองถ่ินมากกวาสถานเอกอัครราชทูตไทย 
และในสวนของเกาหลีใต ไดมีการยกเวนการขอรับการตรวจลงตราสําหรับชาวจีนที่เดินทางไปเกาะเจจ ู
เพื่อการทองเที่ยว หรือชาวจีนที่ไดรับการตรวจลงตราจากประเทศ 30 แหงในยุโรป ที่ประสงคจะเดินทางผาน
เกาหลีใต ซึ่งในสวนน้ี ยอมชวยแบงเบาทําใหจํานวนผูขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต
เกาหลีใตในกรุงปกกิ่งนอยลง 

 
4.2 ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา และจากประสบการณปฏิบัติงานดานการกงสุล เพื่อใหสอดรับกับความเปน
มืออาชีพในการใหการบริการ อํานวยความสะดวกแกผูขอรับการตรวจลงตราเพื่อสงเสริม 
การทองเที่ยวไทย ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นดานความมั่นคงที่จะตองคํานึงถึงระบบการรักษา 
ความปลอดภัยในการคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศ ดังน้ัน กระทรวงฯ อาจพิจารณาดําเนินการใน
ประเด็น ดังน้ี  
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4.2.1 การยกเลิกแนวปฏิบัติใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ประสานกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาลและสํานักขาวกรองแหงชาติ แจงรายชื่อ 
ผูท่ีไดรับการตรวจลงตรา  

ในทางทฤษฎีมาตรการน้ี เปนแนวคิดที่ดีสําหรับใหหนวยงานความมั่นคง ใชเพื่อ
ติดตามพฤติการณตอไป แตในทางปฏิบัติ การแจงรายช่ือใหหนวยงานเหลาน้ี เปนภาระดานเอกสาร
และเวลาดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ที่จะตองสงขอมูลเอกสารไปยังหนวยงาน 
ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ หากจะตองจัดพิมพรายงานดังกลาว หากมีผูย่ืนขอรับการตรวจลงตรา 
3,000 ราย จะตองพิมพรายช่ือไมตํ่ากวา 100 หนา และถาหากจะตองจัดสงใหหนวยงานความมั่นคง
แลว จะตองทํา 3–4 ชุด ตอวัน และสงถุงเมลทางการทูตเพื่อสงตอใหหนวยงานดังกลาวทุกสัปดาห  
ซึ่งในทางปฏิบัติ หนวยงานความมั่นคงเหลาน้ีไมนาจะมีเวลาที่จะมาตรวจสอบรายช่ือที่เปนจํานวนมากได 
และระบบการสั่งพิมพรายช่ือรวมของ Visa System 2.05 ยังมีปญหาที่ไมสามารถสั่งพิมพ
รายละเอียดไดอยางสมบูรณ 

ในการน้ี หากยกเลิกแนวปฏิบัติขางตน กระทรวงฯ ควรจัดทําศูนยขอมูลการตรวจลงตรา 
(Visa Data Center) มาใช เพื่อเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ และหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ 4.2.3 (1) ก็จะชวยสงขอมูลการตรวจลงตราแบบออนไลน  
จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ถึงหนวยงานความมั่นคงเหลาน้ันโดยตรง  

4.2.2  การยกเลิกการลงลายมือชื่อ/ตราประทับลายมือชื่อในแผนปะตรวจลงตรา  
การยกเลิกมาตรการดังกลาว จะชวยเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการตรวจลงตรา

และลดจํานวนแรงงานที่ใชในข้ันตอนดังกลาว ซึ่งในความเปนจริง ตราประทับลายมือช่ือเปนสิ่งที่
สามารถปลอมแปลงไดไมยากนัก รวมทั้งไมมีขอกฎหมายใด กําหนดใหตองลงลายมือช่ือ/ตราประทับ
ลายมือช่ือ แตที่ผานมา ถือเปนแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันการปลอมแปลง
เทาน้ัน ทั้งน้ี กระทรวงฯ เคยมีแนวคิดใหยกเลิกการลงลายมือช่ือ/ประทับตราลายมือช่ือ และจะ
พัฒนาแผนปะใหปลอมแปลงไดยากข้ึน อาทิ การใสรูปบนแผนปะ และพัฒนาการตรวจลงตราแบบ
ออนไลน (E–Visa) โดยจะยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ขอมูลตามโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0303/ว.
409/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556)9 อยางไรก็ตาม กอนที่มาตรการน้ีจะเริ่มใช กระทรวงฯ  
ไดตรวจพบวาแผนปะตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอรสูญหายไป 300 แผน 
และสูญหายระหวางการขนสงไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก อีก 2,000 แผน มาตรการน้ี  
จึงถูกยกเลิกไป  

ในการน้ี หากมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีการพัฒนาแผนปะ
ตรวจลงตราที่ปลอมแปลงไดยากข้ึน ก็นาที่จะพิจารณายกเลิกมาตรการดังกลาว ซึ่งจากการ
เปรียบเทียบกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนและเกาหลีใตในกรุงปกกิ่ง ทั้งสองแหงไมตองมีการลง
ลายมือช่ือ/ประทับตราลายมือช่ือแตอยางใด   
  

                                                
9
 ฐิจิพร  จิระสวัสดิ,์ การบริหารจัดการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง ระหวางป 2554–2556 (รายงานการศึกษา

สวนบุคคล. การอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 7, 2558), หนา 19. 
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4.2.3  การพัฒนาระบบตรวจลงตราโดยการใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช ไดแก  
(1)  ศูนยขอมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center)  

ศูนยขอมูลกลางเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายใน
กระทรวงฯ รวมถึง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ กับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) โดยสามารถทํางานแบบบูรณาการ
และสื่อสารแบบ 2 way communication โดยมีหลักการ คือ  

ก.  กระทรวงฯ update รายช่ือ Blacklist จากหนวยงานภายนอก ไดแก สตม. 
สตช. เขาสู Visa Data Center ซึ่ง สอท./สกญ. สามารถ download file เขาสูระบบ Visa System 
ของ สอท./สกญ. เพื่อใชในการตรวจลงตราใหกับผูย่ืนคํารอง 

ข.  เมื่อ สอท./สกญ./สกม. ตรวจลงตราแลว สามารถ upload ขอมูล 
การตรวจลงตราเขาสูระบบ Visa Data Center ของกองตรวจลงตราฯ กอนจะถูกสงให สตม. 

ค.  ขอมูลการออกและเปลี่ยนประเภทตรวจลงตราจาก สตม. จะถูกรวบรวม
และสงมาที่ Visa Data Center เพื่อกระทรวงฯ ใชประโยชน    

(2)  การตรวจลงตราแบบออนไลน (Electronic Visa/E–visa)  
ปจจุบันมีหลายประเทศที่นําระบบ E–Visa มาใช อาทิ สิงคโปร สหราช-

อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวนประเทศเพื่อนบานของไทย เชน กัมพูชา เมียนมาร และ
เวียดนามโดยนําระบบ E–visa มาใชบริการเฉพาะในสวน online–application ซึ่งผูศึกษาฯ เห็นดวย
หากไทยจะนําระบบ E–visa มาใช โดยสามารถแบงกลุมบุคคลขอรับการตรวจลงตราเปน 3 ประเภท
ไดแก  

ก.  บุคคลจากประเทศที่ไมมีความเสี่ยง สามารถกรอกขอมูล ขอรับการตรวจ
ลงตรา online โดยไมจําเปนตองเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ โดยเมื่อ
เดินทางมาถึงประเทศไทย ระบบจะเช่ีอมโยงกับฐานขอมูลวาไดรับการอนุมัติการตรวจลงตราแลว
หรือไม  

ข.  บุคคลจากประเทศที่มีความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ อาจตองกรอกขอมูลทาง
เว็บไซต และมีการตรวจลงตราโดยใชแผนปะตรวจลงตราควบคูกัน  

ค.  บุคคลจากประเทศที่มีความเสี่ยงดานความมั่นคง จําเปนตองเดินทางไปยัง
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อทําการถายรูป กรอกประวัติ ตรวจสอบลายน้ิวมือเพื่อเก็บ
ฐานขอมูล และทําการตรวจสอบกับหนวยงานดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ กอนจะทําการตรวจลงตราให 
โดยใชระบบ E–visa และแผนปะตรวจลงตรารวมกัน  

ในกรณีชาวจีน นาจะนําระบบ online–application มาใชโดยการกรอก
ขอมูลผานเว็บไซตและเช็คขอมูลเบื้องตนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารขอมูล  
แตการตรวจลงตรานาจะยังคงใชการปดแผนปะตรวจลงตราที่เลมหนังสือเดินทางที่ย่ืนโดยบริษัท 
นําเที่ยวที่ไดรับอนุญาต เขาขายขอ (2) ข. ขางตน ในขณะที่บุคคลชาวจีนอุยกร อาจจะตองดําเนินการ
ตามขอ (2) ค. 
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(3)  กําหนดใหบริ ษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารองการตรวจลงตรา (Visa 
Application Outsourcing–VAO)  

การกําหนดใหบริษัทเอกชนเปนตัวแทนรับคํารองขอรับการตรวจลงตราแทน 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ (Front office) แตอํานาจในการอนุมัติการตรวจลงตรายังอยูที่
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ (Back Office) VAO จะชวยแบงเบาภาระการตรวจลงตรา 
แกไขขอจํากัดดานสถานที่ ลดความเสี่ยงของเจาหนาที่กงสุล การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่
และสถานที่ มีการจัดเก็บคํารองดวยระบบ electronic และชวยปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ทองถ่ิน  

อน่ึง ในกรณีของการจัดจาง VAO ซึ่งจะทําหนาที่เปน Front Office รับคํารอง 
ตรวจสอบเอกสาร ซึ่งควรจะรวมถึงพิสูจนเอกสารจริง/เท็จ แตหนาที่ Back Office ซึ่งดําเนินการโดย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ น้ัน ตองแนใจไดวา บริษัทตัวแทนดังกลาว ไดปฏิบัติหนาที่
มากกวาระบบของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบัน เชน VAO ควรจะดําเนินการพิสูจนเอกสาร  
การรับคํารองผานระบบ online การจัดเก็บเอกสาร และสามารถสงขอมูลเพื่อเช็คสถานะของผูรอง 
เปนตน นอกจากน้ี กระทรวงฯ ยังจําเปนตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เน่ืองจากงาน Back Office ยังคงดําเนินการ
โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 

สุดทายน้ี หากเมื่อระบบการตรวจลงตรา มีการพัฒนานําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชดังขอ 
4.2.3 แลว นาจะสงผลใหระบบการตรวจลงตรามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จนอาจจะทําใหระยะเวลา
การตรวจลงตรารวดเร็วข้ึน ตัวอยางเชน กรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ปจจุบัน การ
ตรวจลงตราประเภททองเที่ยวใชเวลาทําการ 2 วันทําการ ดังน้ัน กระทรวงฯ อาจประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขระเบียบปรับคาธรรมเนียมบริการการตรวจลงตราแบบเรงดวน 
สําหรับการบริการแบบเรงดวน 1 วันทําการ ดังที่มีสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปกกิ่ง เชน เกาหลีใต 
ไดนําระบบน้ีมาใช หรือการที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย ก็มีการคิดบริการแบบ
เรงดวนเชนกัน ซึ่ง นับเปนการเพิ่มการจัดเก็บรายไดเขาแผนดินมากข้ึนดวย 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางตารางการแบงงานของฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 

 
ตารางการแบงหนาที่ความรับผิดชอบฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
ลําดับที่ ช่ือ ตําแหนง วันเขารับหนาที ่ ความรับผิดชอบ 

1. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ อัครราชทูตที่
ปรึกษาและหัวหนา
ฝายกงสุล 

มี.ค. 2556 - งานบริหารสํานักงานกงสุล 
- งานการตรวจลงตรา 
- งานดูแลนักโทษ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานหนังสือเดินทาง 
- งานเลือกตั้ง 
- งานนิติกรณ 

2. นายตจสาร หรรษหิรัญ เลขานุการเอก มี.ค. 2557 - งานคุมครองคนไทย 
- งานบัตรประชาชน 

3. นางสาวสุทธินี จาตุรนตรัศมี  
(มีกุญแจประตูหองทํางานใหญ) 
(มีกุญแจตูเซฟ)  

เสมียน (ประจํา) ส.ค. 2556 - ดูแลนักโทษ 
- ประสานงานการโอนตัว

นักโทษกลับไทย 
- ดูแลจัดทําบันทึกการตรวจลง

ตรา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ณ ประเทศมองโกเลีย 

- ตรวจยอดใบรับเงินธนาคาร
กับจํานวนหนังสือเดินทางที่
สแกนรายวัน 

- จัดทํารายงานการตรวจลง
ตรารายวันสงใหเจาหนาที่
คลัง  

- ตารางและบันทึก
คาตอบแทนอาสาสมัคร
ลูกจางครึ่งวัน 

- ตรวจเอกสารบริษัททัวรที่ยื่น
ขอรับการตรวจลงตรา
ประเภททองเที่ยว 

- จัดเก็บตราประทับ 
4. นางสาวเกา เจิง เจีย  

(มีกุญแจประตูหองทํางานใหญ) 
 
 

เสมียน (ประจํา) ส.ค. 2556 - รับเอกสารการตรวจรับลง
ตราประเภททองเที่ยวจาก
บริษัททัวร/ตรวจเช็คขอมูล
กอนสแกน 

- สแกนหนังสือเดินทาง  
- พิมพสติ๊กเกอร  
- ออกประกาศวันหยุดของฝาย

กงสุล 



41 

 

ลําดับที่ ช่ือ ตําแหนง วันเขารับหนาที ่ ความรับผิดชอบ 
- ปรับปรุง blacklist ทุกเดือน  
- แปลเอกสารจีน–ไทย 
- ติดแผนปะสติ๊กเกอร 

5.  นางสาวจาว หยิง 
 

เสมียน (ประจํา) พ.ย. 2556 - รับเอกสารการตรวจลงตรา
(บุคคล) 

- พิมพตารางเวลาเขาออก
ทํางาน 

- จัดสงคาทํางานลวงเวลา  
- สงเอกสารการยื่นขอตรวจลง

ตรา (บุคคล) ใหหัวหนาฝาย
กงสุล 

- สงเอกสารที่ติดแผนปะ
สติ๊กเกอร (บุคคล) ใหหัวหนา
ฝายกงสุล 

- ดูแลการลงทะเบียนน้ิวมือ
ประตูหองสแกนแผนปะ
สติ๊กเกอร 

- ติดแผนปะสติ๊กเกอร 
- ประสานงานเรื่องการดูแล

นักโทษ (กับกระทรวง
ยุติธรรม)  

6. นางสาวจาง จ่ือ เยอ  
(มีกุญแจประตูหองทํางานใหญ) 
 

เสมียน  
(จางเหมา)  

พ.ย. 2556 - รับเอกสารการตรวจลงตรา
ประเภททองเที่ยวจากบริษัท
ทัวร / ตรวจเช็คขอมูลกอน
แสกน 

- งานตรวจลงตราบุคคล
สัญชาติเกาหลีเหนือ  

- ทําบันทึกการตรวจลงตรา
บุคคลสัญชาติเกาหลีเหนือ  

- สแกนหนังสือเดินทาง 
- พิมพใบเสร็จ 
- งานนิติกรณรับรองลายมือชื่อ 

กต. จีน  
- ติดแผนปะสติ๊กเกอร  
- ตอบคําถามทางอีเมล

เก่ียวกับการตรวจลงตรา  
7. นางสาวฐาปนีย สุทธิไชยสรกุล เสมียน  

(จางเหมา)  
เม.ย. 2557 - รับเอกสารการตรวจลงตรา

ประเภททองเที่ยวจากบริษัท
ทัวร / ตรวจเช็คขอมูลกอน
สแกน 
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ลําดับที่ ช่ือ ตําแหนง วันเขารับหนาที ่ ความรับผิดชอบ 
- สแกนหนังสือเดินทาง 
- จัดทําโทรเลขบุคคลสัญชาติที่

มีการตรวจลงตราแบบพิเศษ
และเกาหลีเหนือ  

- ทําบันทึกส่ังซ้ือ/ คําส่ังแตงตั้ง 
คกก. และตรวจรับ 

- จดบันทึกการประชุมฝาย
กงสุล 

- งานเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร 

- งานนิติกรณ (ไทย)  
- ติดแผนปะสติ๊กเกอร  
- ตอบคําถามทางอีเมล

เก่ียวกับการตรวจลงตรา  
8.  นางสาวสุภาพ สุขอินทร  เสมียน  

(จางเหมา)  
ธ.ค. 2556 - งานเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักร  
- รับเอกสารการตรวจลงตรา 

(บุคคล)  
- รายงานดัชนีมลพิษทาง

อากาศ  
- จัดทําโทรเลขแผนปะ

สติ๊กเกอรที่ชํารุด 
- ตอบคําถามทางอีเมล

เก่ียวกับการตรวจลงตรา  
9. นายทวี ทัดเทียม เสมียน 

(จางเหมา)  
พ.ย. 2556 - รับ–สงเอกสารจากสถาน

เอกอัครราชทูตฯ  
- คืนเลมหนังสือเดินทางใหกับ

บริษัททัวร 
- ประทับตราหนังสือเดินทาง 
- จัดเก็บเอกสารการตรวจลง

ตรา  
- ทําบันทึกยอดเอกสารการ

ตรวจ ลงตรา  
- จัดซ้ือนํ้าดื่มสํานักงาน  
- เปด/ ปด ประตูหองทํางาน

ใหญ  

หมายเหตุ: อาสาสมัคร นร. ไทย 1. ติดแผนปะสต๊ิกเกอร 2. ประทับตราแผนปะสต๊ิกเกอร 3. จัดเกบ็
เอกสาร 4. ชวยคืน นสดท.(ทัวร) 

สถานะ ณ พ.ค. 2557 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางใบเบิกแผนปะตรวจลงตราแบบเกา 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางใบเบิกแผนปะตรวจลงตรารายวัน 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแผนปะตรวจลงตราของไทย สาธารณรัฐเกาหลี และญ่ีปุน 

 
ตัวอยางแผนปะตรวจลงตราของไทย 
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ตัวอยางแผนปะตรวจลงตราของสาธารณรัฐเกาหล ี
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ตัวอยางแผนปะตรวจลงตราของญ่ีปุน 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวกุนทินี  อักษรวงศ 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 (เกียรตินิยม เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – ปริญญาโทการศึกษาดานการตางประเทศ สาขาการศึกษาดานการ

พัฒนา มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2537 –2540 เลขานุการตรี กรมอาเซียน  
พ.ศ. 2541 –2543 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  
พ.ศ. 2544 –2545 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุนิวเดล ี
พ.ศ. 2546 –2547 เลขานุการเอก กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2547 –2550 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุแคนเบอรรา  
พ.ศ. 2551 –2552 เลขานุการเอก กรมอเมริกาและแปซฟิกใต  
พ.ศ. 2552 –2553 ที่ปรกึษา กรมอเมริกาและแปซฟิกใต  
พ.ศ. 2553 –2554 หัวหนาสํานักงานหนังสอืเดินทางช่ัวคราว นครราชสีมา  
พ.ศ. 2554 –2556 รักษาการผูอํานวยการ กองลาตินอเมริกา  

กรมอเมริกาและแปซฟิกใต 
พ.ศ. 2556 ที่ปรกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิง่ 
พ.ศ. 2556–ปจจบุัน อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิง่ 
 

ตําแหนงปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
  
 


