
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งช้ี         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตรวจสอบอปุกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ ตรวจเช็คและสำรวจ
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ยามฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์
สื่อสารต่าง ๆ รถยนต์ 
กล้องวงจรปิด ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ  

 

ปรับปรงุทะเบียนรายช่ือคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ จัดทำแบบสำรวจรายช่ือ
คนไทยในไต้หวันพร้อม
ช่องทางติดต่อเพื่อรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูล 

 

จัดต้ังเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย(Forceman) 

ประสานข้อมลูกับ
สำนักงานแรงงาน ไทเป 
สำนักงานแรงงาน เมือง
เกาสง และเครือข่ายคน
ไทยต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
ดำเนินการบันทึกและ
ปรับปรงุข้อมลูคนไทย ให้
สามารถติดต่อคนไทยได้
โดยตรงในกรณีจำเป็น 

 

จัดทำรายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 
(ปรบัปรุงทุก 6 เดือน) 

จัดทำรายช่ือผู้รบัผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานไต้หวันที่
เกี่ยวข้องกบัการอพยพ 

 

เอกสารแนบ 1 



รวมถึงแกนนำคนไทยใน
พื้นที่ และบริษัทจัดหางาน
ที่ดูแลแรงงานไทย  
ปรับปรงุฐานข้อมลูบุคคล
ให้เป็นปัจจุบันทุกปี     

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเป็นระยะ  

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

ศึกษาแผนอพยพจาก
สำนักงานต่างประเทศอื่น 
ๆ ในไต้หวัน และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
กำหนดกำหนดสเส้นทาง
อพยพและจุดนัดพบ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ 

หากมีความจำเป็นต้อง
อพยพจริง จำเป็นต้อง
ได้รับอนุมัตงิบประมาณ
อย่างเร่งด่วน หากเป็นไป
ได้ อาจมีการจัดสรรและ
ขออนุมัติงบประมาณใน
หลักการไว้ล่วงหน้า   

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดใหบ้รกิาร 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมอืงใดเพือ่ข้ึนเครื่องบินหรอืไปยังชายแดน 

จัดทำเส้นทางอพยพทาง
เครื่องบินเป็น 2 เส้นทาง 
โดยแบ่งเป็นแถบ
ภาคเหนือไปทีส่นามบิน
เถาหยวน และภาคใต้ไปที่
สนามบินเกาสง โดยจะ
ติดต่อให้สายการบินไทย/
ไทยสมายล์ซึ่งมีเส้นทาง
บินประจำอยู่แล้วมารบั
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้
ติดต่อสายการบินท้องถ่ิน
อื่น ๆ ไว้ด้วย ในกรณีที่
สายการบินของไทยไม่
สามารถเดินทางมารบัได้ 

 

ประชาสมัพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ข้ึน website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได ้

นำแผนอพยพข้ึนเว็บไซต์ 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
เฟซบุ๊กของสำนักงาน เพื่อ
ใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน  

ระบหุมายเหตุว่าขณะนี้
เป็นแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อมตามปกติ เพือ่
ไม่ให้คนไทยตื่นตระหนก 

 



 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรอืการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รบัทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ติดตามข่าวจากสื่อมวลชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไต้หวันเพื่อประเมิน
สถานการณ์ 

 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนกัถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสือ่สารกับเครือข่ายคนไทยทีก่ำหนด 

ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การติดต่อและแผนอพยพ
ให้แก่ผู้นำเครือข่าย 
ประชาชนทั่วไป และ
บริษัทจัดหางานที่ดูแล
แรงงานไทยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์
ของสำนักงาน และ
ช่องทางโซเชียลมีเดียของ
กลุ่มคนไทยต่างๆ   

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ 

ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดียของ
สำนักงาน กลุ่มเครือข่าย 
และผ่านบริษัทจัดหางาน
เพื่อให้คนไทยเตรียมพร้อม
อพยพ 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางโซเขียลมีเดียของ
สำนักงานฯ กระทรวงฯ 
สถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ และสาย
การบินต่างๆ ให้หลีกเลี่ยง

 



การเดินทางมายงัไต้หวัน 
และบริเวณที่เกิดเหตุ
ปะทะ 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน ซักซ้อมแผนดูแลความ
ปลอดภัย จัดเวรดูแล  
ความปลอดภัยในบริเวณ
สำนักงานการค้าฯ และ
สังเกตการณ์จากกล้อง
วงจรปิด 

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

กำหนดผูร้ับผิดชอบดูแล
คนไทยตามจุดนัดพบและ
ซักซ้อมเส้นทางการอพยพ
ที่เป็นไปไดท้ั้งหมด 

 

หมายเหต ุ ให้ ผอญ.เป็นผู้ใช้ดุลพินจิดำเนินการตามแผนหรอืปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพจิารณาในการ
ปรับระดบัการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สงูข้ึน 

 
 

ระดับ 3 (สีส้ม) 
ปัจจัยบ่งช้ี เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มแีนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินกำลงัสญูเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บรกิารภาครัฐมจีำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเทีย่วบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากทีสุ่ด  
            โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกตอิยู่  

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์  
จากข่าวสาร การหารือกบั สอท./สกญ มิตรประเทศ 
และการสำรวจ (หากสถานการณ์เอื้ออำนวย) 

ติดตามข่าวสารทั้งจาก
สื่อมวลชน หน่วยงาน
ไต้หวัน และสำนักงาน
ต่างประเทศ รวมทั้ง
หารือช่องทางการอพยพ
กับสำนักงานของมิตร
ประเทศ และหน่วยงาน
ไต้หวัน เพื่อให้รบัทราบ
ข่าววงในอย่างทันท่วงท ี

 



ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิม่มาตรการ  
รปภ. สถานที ่

ประสานกบัตำรวจ
ไต้หวันเพื่อขอกำลัง
เจ้าหน้าที่ในการรักษา
ความปลอดภัยที่
สำนักงานการค้าฯ ตาม
ความเหมาะสม พร้อมทัง้
ขอให้ บริษัทที่บริหาร
จัดการอาคารที่ตั้งของ
สำนักงานการค้าฯ เพิ่ม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร 
และกำหนดมาตรการ
ตรวจสอบ
บคุคลภายนอกที่ไป
ติดต่อที่อาคาร 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

หารือกบัสำนักงาน
ต่างประเทศอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการหาที่พักพงิ
ช่ัวคราว การขอร่วม
เดินทางออกนอก
ประเทศหากจำเป็นต้อง
ร่วมอพยพโดยใช้
ยานพาหนะของประเทศ
อื่น  

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธ์เรือ่งสถานการณ์ภายในประเทศ 
ที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผูป้ระสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯต้ังศูนย์ประสานงาน) 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
เฉพาะกิจเพื่อประสาน
กับจุดติดต่อในการให้
ความช่วยเหลือคนไทยที่
ได้รับผลกระทบ โดยจัด
ให้มีหมายเลขโทรศัพท์
สายด่วน (hotline) ไลน์
กลุ่ม รวมทั้งใช้เฟซบุ๊ก
สำนักงานเพื่อรับเรื่อง
ร้องทกุข์และแจ้งข้อมลูที่

 



จำเป็น โดยจัดเจ้าหน้าที่
เวรเพือ่ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งบนัทึก
สถานการณ์และการ
ดำเนินการของสำนักงาน
การค้าฯ และรายงานให้
กระทรวงฯ ทราบ 
ตลอดจนประสานข้อมลู
กับ สำนักงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
สำนักงานแรงงานไทเป 
และสำนักงานแรงงาน   
เกาสง เพื่อรับทราบ
สถานการณ์เป็นระยะ 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน เตรียมเบิกเงินสดเผื่อ
กรณีฉุกเฉิน และ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยโดย
อาศัยระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วย
เงินทดรองราชการ เพือ่
ช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
(ข้อ 11) (1) และแจ้ง
กระทรวงฯ หากต้องการ
งบประมาณสนับสนุน 

 

สอท./สกญ. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งทีจ่ำเป็น 
อื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็น 
ต้องมาพำนักช่ัวคราวใน สอท. 

- จัดซื้ออาหารแห้ง น้ำ
ดื่มและยาทีจ่ำเป็นไว้  
-ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ไต้หวันให้จัดหาที่พักพงิ
ช่ัวคราวให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบ   

 



หากไม่สามารถจัดหาที่
พักพิงให้ไดท้ั้งหมด 
สำนักงานการค้าฯ จะ
จัดต้ังศูนย์พักพงิช่ัวคราว 
โดยติดต่อประสานงาน
กับมลูนิธิต่างๆ วัดไทย 
และสมาคมคนไทย         
โดยอาจเช่าโรงแรม          
เกสตเ์ฮ้าส์ หรือพื้นที ่
อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยยึด     
ความปลอดภัยเป็นหลัก 
-จัดเตรียมเครื่องอุปโภค
บริโภคทีจ่ำเป็นให้
เพียงพอตอ่ความต้องการ
เพื่อจัดสรรใหก้ับ 
คนไทยในกรณีเกิดภาวะ
ขาดแคลน 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่  ออกประกาศแจง้เตือน
การเดินทางเข้าไต้หวัน 
หรือจุดปะทะผ่านทาง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ
ทั้งสำนักงานฯ 
กระทรวงฯ และกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ  

 

ประสานรัฐบาลท้องถ่ินเพื่อซกัซ้อมกรณีต้องอพยพ ประสานตำรวจท้องที่ 
กต.ไต้หวันเพื่อซักซ้อม
แผนอพยพ และการ
ป้องกันอันตรายสำหรับ
คนไทยที่ไม่ต้องการ
อพยพ 

 

ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย ประสานการบินไทย และ
สายการบินอื่นๆ เพื่อ

 



สำรองที่นั่งให้คนไทยและ
เตรียมอพยพ 

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ 
ว่ามีคนไทยเหลอืยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทย 
ที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลบัประเทศไทย  
ต้องใช้เครื่องบินพเิศษไปรับคนไทยหรอืไม่ 

แจ้งกระทรวงฯ ถึง
จำนวนคนไทยล่าสุด
กำหนดแผนอพยพที่
แน่นอนโดยพยายาม
อพยพทางอากาศก่อนให้
ได้มากที่สุด และขอให้
กระทรวงฯอนุมัติ
งบประมาณอย่างรวดเร็ว 

 

 

ระดับ 4 (สีแดง) 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม     
 ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลอืออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท. ช่ัวคราว 

 

รายงาน การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนยป์ระสานงาน) 
ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/หรือหัวหน้าแรงงาน
ไทยทราบตลอดเวลา 

ใช้ศูนย์อพยพคนไทยแจ้ง
สถานการณ์รายวันอย่าง
เป็นปจัจบุันและแจ้ง
วิธีการอพยพผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของ
สำนักงานการค้าฯ และมี
ฮอตไลนืใหส้ามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งเรง่ออกเอกสาร
เดินทางใหก้ับคนไทย 

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอก
พื้นที่ในทันท ี

ประกาศแจ้งให้คนไทยที่
ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่
ในไต้หวันและสามารถ
เดินทางเองได้ไป เดินทาง

 



ออกนอกประเทศโดย
สายการบินพาณิชย์ 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและขอรบั 
การสนบัสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้)  
โดยเฉพาะรปภ. ระหว่างอพยพคนไทย  
และ รปภ.สอท./สกญ. 

แจ้ง กต. ตม. ตำรวจ
ท้องทีเ่พื่อช่วย
ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกในการ
อพยพ 

แจ้ง กต. และตำรวจท้องที่
เอเยนต์ที่ดูแลแรงงาน
รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยของคนไทยที่ไม่
ประสงค์จะอพยพ 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

ติดต่อสำนักงาน
ต่างประเทศของมิตร
ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์
เพื่อร่วมอพยพหรือ
แก้ปัญหาการอพยพที่
เกิดข้ึนร่วมกัน  

 

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตัง้ศูนย์พักพงิช่ัวคราว 
กรณีต้องอพยพไปประเทศทีส่าม 

ประสานงานกบั
สำนักงานประเทศทีส่าม 
ซึ่งน่าจะเป็นประเทศ
ฟิลิปปินส์และสอท.ณ 
กรุงมะนิลา เนื่องจากอยู่
ใกล้ไต้หวันมากที่สุด และ
ไม่น่าเป็นหนึ่งในชนวน
ขัดแย้ง ให้ช่วยเจรจากบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศฟลิิปปินส์ใน
กรณีต้องอพยพไป
ประเทศทีส่าม 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย  
(เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

จัดเอกสารสำคัญหรอื
เอกสารทีจ่ำเป็นต้องขน
ย้ายทำลายไว้ร่วมกัน 
มอบหมายหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบในการขน
ย้าย/ทำลายเอกสาร 

 

กระทรวงฯ สง่จนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก.
ประจำประเทศน้ัน ๆ  

หากจำเป็นอาจมีการรอ้ง
ขอ จนท.สนบัสนุน โดย

 



หากเป็นไปได้ขอให้เป็นผู้
ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาจีนได้  

อพยพคนไทย (ที่เหลอื) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 
ข. อพยพกลบัประเทศไทย 

หากสามารถอพยพทาง
อากาศได้ให้คนไทยที่
เหลือที่ต้องการอพยพ
เดินทางด้วยเครื่องบิน
กลับไทย หากไมส่ามารถ
อพยพทางอากาศได้
จำเป็นต้องอพยพโดยใช้
เรือสินค้าไปยังท่าเรอื
ตอนเหนือของฟลิิปปินส์
ซึ่งอยู่ใกล้ทีสุ่ด ใช้เวลา 2 
วันในการเดินทาง 
จากนั้นให้ต่อเครื่องบิน
กลับไทยให้เร็วที่สุด 

 

 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกลเ้คียง 

เพื่อข้ึนเครื่องบินพาณิชย์ โดยสอท.พิจารณาความพร้อม 
และความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้ว
กำหนดจุดนัดพบ หรอือพยพเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ) 

โดยสารเครื่องบินหรือ
เรือไปยงัฟลิิปปินส์ 
เนื่องจากอยู่ใกล้ไต้หวัน
มากที่สุดและไม่ใช่คู่
ขัดแย้ง  

หากสามารถบินตรง
กลับไทยได้ให้บินตรง
กลับไทยเพราะใช้เวลา
เพียง 3 ชม. 30 นาที  

แจ้งรัฐบาลท้องถ่ินว่าจะอพยพคนไทย และขอรับ 
ความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

แจ้งรัฐบาลฟิลปิปินส์
ผ่านสำนักงาน
ฟิลิปปินสป์ระจำ
ไต้หวันและประสาน
ผ่าน สอท.  
ณ กรุงมะนิลา เพื่อขอ
ความร่วมมือและอำนว
นความสะดวก ที่พักรอ 

 



และการจัดสรรอาหาร
ระหว่างรออพยพ กลบั
ไทย  

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาลท้องถ่ิน
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน อาทิ  
การยกเว้นการตรวจลงตรา 

คนไทยสามารถเดิน
ทางเข้าฟลิิปปินส์ด้วย
ฟรีวีซ่าและสามารถอยู่
ได้ 30 วันอยู่แล้ว 

 

จัดหายานพาหนะขนสง่คนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย  
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย 

ให้คนไทยเดินทางไปยัง
พื้นที่นัดหมาย และนัด
หมายใหเ้อเยนตท์ี่ดูแล
แรงงานพาคนงานใน
สังกัดมายังจุดนัดพบ 
ในกรณีที่ไมส่ามารถ
เดินทางมาเองได้
สำนักงานฯ จะเช่ารถ
ไปรับสำหรับตามจุด
และวันเวลาทีก่ำหนด 

 

สอท./สกญ. ในประเทศทีส่าม จัดที่พัก อาหาร เวชภัณฑ์ ประสาน สอท. ณ กรุง
มะนิลาจัดเตรียมที่พกั 
อาหารและเวชภัณฑ์
ระหว่างรอกลับไทย 

 

กรณีหากสถานการณ์ไมม่ีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

หากอพยพมาที่
ฟิลิปปินส์แล้วสามารถ
เดินทางกลับไทยต่อได้
เลย ไม่จำเป็นต้องรอใน
ฟิลิปปินส์ เนื่องจาก
ไทยกับไต้หวันใช้
ระยะเวลาบินเพียง      
3 ชม. 30 นาที จึงควร
อพยพคนไทยกลบัไทย
ให้เร็วทีสุ่ดเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่าย  

 

 
 



 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

สอท.ประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพื่อใหเ้ครื่องบินพิเศษ 
ลงจอดรบัคนไทย 

แจ้ง กต. และการท่า
อากาศยานไต้หวันขอ
นำเครื่องลงจอด 

 

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด 
จุดนัดพบ/วันเดนิทาง/จัดทำรายช่ือผู้โดยสาร 

จัดทำรายช่ือผู้โดยสาร
ที่ประสงค์จะกลับไทย
ในแต่ละเที่ยวบิน 
พร้อมนัดหมายวันเวลา
เดินทางและจุดนัดพบ 
ผ่านไลน์กลุ่มทีจ่ัดต้ัง
ข้ึน  

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่งเครื่องบิน
พิเศษไปรบัคนไทยกลบัประเทศ และแจง้สอท. ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอ flight clearance 

ประสานเรื่องflight 
clearance กับ กต.
และการท่าอากาศยาน
ไต้หวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัตอิอกนอกพื้นที่ไปยงัที่พกัพิงช่ัวคราว หรือกลบัประเทศไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ช่ัวโมง) 
เพื่อติดต่อกบักระทรวงฯ และรบัแจง้กับคนไทยในพื้นที่  
(กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง) 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
เฉพาะกิจเพื่อประสาน
กับจุดติดต่อในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ได้รับผลกระทบ โดย
จัดให้มหีมายเลข
โทรศัพทส์ายด่วน 
(hotline) ไลนก์ลุม่ 
รวมทั้งใช้เฟซบุก๊
สำนักงานเพื่อรับเรื่อง
ร้องทกุข์และแจ้ง
ข้อมูลทีจ่ำเป็น โดยจัด
เจ้าหน้าที่เวรเพื่อ
ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้
บันทึกสถานการณ์และ
การดำเนินการของ
สำนักงานการค้าฯ 
และรายงานให้
กระทรวงฯ ทราบ 
ตลอดจนประสาน
ข้อมูลกบั สำนักงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สำนักงาน
แรงงานไทเป และ
สำนักงานแรงงาน   
เกาสง เพื่อรับทราบ
สถานการณ์เป็นระยะ 

 



รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รบั
ผลกระทบกี่คน บาดเจบ็/เสียชีวิต กี่คน 

รายงานสถานการณ์
เบื้องต้นผ่านไลนก์ลุม่
ของกรมการกงสุล 
และ PRC MFA 
จากนั้นสง่โทรเลข
รายงานสถานการณ์
และประสานขอความ
ช่วยเหลือหากจำเป็น 

 

ประสานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน/องค์กรสาธารณประโยชน์เกีย่วกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ทีร่ัฐบาล
ท้องถ่ินจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

ติดต่อเทศบาลเมอืง
ได้รับผลกระทบ และ
มูลนิธิต่างๆ และ
เครือข่ายคนไทยใน
ไต้หวันเพื่อจัดหา
สิ่งของบรรเทาทุกข์
และที่พักพิงให้คนไทย 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน หารือกบัสำนักงาน
มิตรประเทศเพือ่
ช่วยเหลือคนชาติตน
ร่วมกัน 

 

ประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพือ่สง่เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่ 
(หากได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

ประสานกบัเทศบาล
เมืองที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อสง่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเข้าให้การ
ช่วยเหลือ 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจง้กระทรวงฯ เพื่อพจิารณา
งบประมาณสนับสนุน 

ให้ความช่วยเหลือคน
ไทยที่ได้รับผลกระทบ 
และแจ้งกระทรวงเพื่อ
ขอให้สนับสนุน
งบประมาณ 

 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยอาจเป็นทีส่อท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม  
(โดยปกติรัฐบาลท้องถิ่นจะขัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

ประสานกบัเทศบาล
ท้องถ่ินเพือ่ให้แน่ใจว่า
คนไทยได้เข้าพักพิงใน
ศูนย์ช่วยเหลือฯ หาก
สถานที่จำกัด 
สำนักงานจะประสาน
สถานที่พักพงิช่ัวคราว
เช่นวัด หรือมลูนิธิต่าง 

 



ๆ ขอเพื่อขอพักพิง
ช่ัวคราว 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมอืง อาจใช้ประโยชนจ์ากกงสลุ
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพื้นที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลอื 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพือ่สง่เจ้าหน้าที่ไปประสานงาน
ในพื้นที่ 

หากเกินเหตุในภาคใต้ 
ประสานใหเ้จ้าหน้าที่
สำนักงานแรงงาน   
เกาสง และเครือข่าย
คนไทยในภาคใต้ให้เข้า
ไปในพื้นที่เพือ่
ประสานงานกบั
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินใน
เบื้องตน้ 

 

จัดทําทะเบียนคนไทยทีป่ระสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

ให้ผู้ประสบภัยกรอก
ข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรอืโทรแจง้
เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
และติดต่อญาติที่ไทย
ให้หากจำเป้น 

 

กระทรวงฯ สง่ จนท. กงสลุ/แพทย์ สนบัสนุน (หากจําเป็น) หากสถานการณ์เกิด
ความรุนแรงจน
บุคลากรในไต้หวันไม่
สามารถรับมือได้ 
สำนักงานจะประสาน
ขอรับการสนบัสนุน
ด้านบุคลากรจากไทย 
ตามที่จำเป็น  

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทยกลบัประเทศ 
(อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม) 

หารือกระทรวงในกรณี
เกิดภัยพิบัตริุนแรง 
และคนไทยไม่สามารถ
พักพิงในพื้นที่อื่นใน
ไต้หวันได้ และอพยพ
คนไทยตามแผน  
อพยพฯ โดยอ้างอิง
จากกรณีเกิดภัย
สงคราม 

 

หมายเหต ุอาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลอื/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 
 



 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังทีพ่ักพิงช่ัวคราว หรือกลบัประเทศไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพือ่ติดต่อกับกระทรวงฯ และ 
รับแจง้กบัคนไทยในพื้นที่ ใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายแกนนำคน
ไทย 

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน
เพื่อติดต่อกบั
กระทรวงฯ และติดต่อ
กับเครือข่าวคนไทยใน
พื้นที่เพื่อประเมิน
สถานการณ์และความ
จำเป็นในการอพยพ
ออกนอกพื้นระบาด
โดยไม่เพิ่มการ
แพร่กระจายของเช้ือ  

 

สํารองอุปกรณ์ปอ้งกันการติดเช้ือโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเช้ือ จัดซื้ออปุกรณ์ป้องกัน
เช้ือโรค หากไม่
สามารถจัดหาได้
เพียงพอ ให้ประสาน
กระทรวงฯ เพื่อขอรับ
การสนบัสนุน 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ทีส่ามารถเดินทางไปพํานักกบัเพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือให้
เดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้) 

ออกประกาศเตอืนคน
ไทยในพื้นที่ระบาดให้
เดินทางออกนอกพื้นที่ 
โดยมีการป้องกัน
ควบคุมโรคตาม
แนวทางของไต้หวัน
อย่างเครง่ครัด  

 

ประสานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข ์
ที่รัฐบาลทอ้งถ่ินจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

ประสานกบัเทศบาล
เมืองที่เกิดโรคระบาด 
กต. และ สธ. เกี่ยวกบั
แนวทางการช่วยเหลือ

 



ผู้ประสบภัยต่างชาติ 
และประชาสัมพันธ์ให้
คนไทยทราบ รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเตมิในส่วนที่
รัฐบาลท้องถ่ินไม่
ครอบคลมุ 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน หารือกบัสำนักงานมิตร
ประเทศเพื่อร่วมกัน
ผลักดันและร่วมมือใน
การให้ความช่วยเหลือ
คนชาติตน 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรอืเสียชีวิตจากโรคระบาด 

รายงานสถานการณ์
เบื้องต้นในไลน์กลุ่ม
กรมการกงสลุและ 
RRC MFA และสง่โทร
เลขตามไป 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะสง่เจ้าหน้าที่ 
ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

หากมีความจำเป็น 
และเป็นโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ อาจ
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่
ไปประสานงานในพื้นที่ 
หรือเมืองข้างเคียง 

 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกพื้นที่ โดยอาจเป็น 
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อื่นทีเ่หมาะสม 

- จัดซื้ออาหารแห้ง น้ำ
ดื่มและยาทีจ่ำเป็นไว้  

-ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไต้หวันให้จัดหาที่
พักพิงช่ัวคราวให้ผู้
ได้รับผลกระทบ   

หากไม่สามารถจัดหาที่
พักพิงให้ไดท้ั้งหมด 

 



สำนักงานการค้าฯ จะ
จัดต้ังศูนย์พักพงิ
ช่ัวคราว โดยติดต่อ
ประสานงานกบัมลูนิธิ
ต่างๆ วัดไทย และ
สมาคมคนไทย         
โดยอาจเช่าโรงแรม          
เกสตเ์ฮ้าส์ หรือพื้นที่
อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยยึด     
ความปลอดภัยเป็น
หลัก 

-จัดเตรียมเครื่อง
อุปโภคบรโิภคที่จำเป็น
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อจัดสรร
ให้กับคนไทยในกรณี
เกิดภาวะขาดแคลน 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย  
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้ง
กระทรวงฯ  
เพื่อพจิารณางบประมาณสนับสนุน 

พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย เช่น
การให้ยืมเงินรัฐเพื่อ
เดินทางออกนอก
ประเทศ โดยอาศัย
ระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่า
ด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 (ข้อ 11) (1) 
และแจ้งกระทรวงฯ 
หากต้องการ
งบประมาณสนับสนุน 

 



กระทรวงฯ สง่ จนท. กงสลุ/แพทย์ สนบัสนุน (หากจําเป็น) หากโรคระบาดลุกลาม
จนเจ้าหน้าที่ไต้หวันไม่
สามารถรับมือได้ จะ
ประสานขอบุคลากร
ทางการแพทย์เข้ามา
ช่วยเหลือ หากได้รับ
ความยินยอมจาก
ไต้หวัน 

 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

หารือกระทรวงในกรณี
เกิดโรคระบาดรุนแรง 
และคนไทยไม่สามารถ
พักพิงในพื้นที่อื่นใน
ไต้หวันได้ และอพยพ
คนไทยตามแผน  
อพยพฯ โดยอ้างอิง
แผนอพยพกรณีเกิดภัย
สงคราม 

 

หมายเหต ุอาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม4 ระดบั ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 


