
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

ระดับ 1 (สีเขียว) ออสเตรเลีย 

ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 

อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ ดำเนินการแล้ว อุปกรณ์และระบบสื่อสาร 
ยานพาหนะ พร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ ดำเนินการแล้ว สอท. มีระบบลงทะเบียนข้อมูลคน
ไทย และฐานข้อมูลของคนไทยที่
ติดต่อ/ใช้บริการของ สอท. เพ่ือ
สามารถติดต่อได้ในกรณีจำเป็น 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย(Foreman) 

ดำเนินการแล้ว สอท. มีช่องทางการติดต่อกับ
สมาคม วัดไทย ผู้แทนชุมชนคน
ไทยตามรัฐต่าง ๆ โดยได้มีการ
ติดต่อประสานงานกันอย่าง
สม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์ปกติ 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ดำเนินการแล้ว สอท. ไดต้รวจสอบและปรับปรุง
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้ว สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สนง. ของ กต. อต. ในแต่ละรัฐ 
และ กสญม./กสม. ในเขตกงสุลที่
รับผิดชอบ 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

ดำเนินการแล้ว สอท. สามารถกำหนดจุดนัดพบ
ชุมชนคนไทย โดย สกญม. และ 
สกม. สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

เอกสารแนบ 



การนัดพบ/รวมพล/เส้นทางการ
อพยพ 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการอพยพได้จาก
เมืองหลวงของรัฐ/ดินแดนต่าง ๆ 
ใน อต. โดยการประสานงานกับ
สายการบินพาณิชย์ และอาจทำ
การเช่าเหมาลำในลักษณะ
เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

อยู่ในขั้นตอน
การดำเนินการ 

สอท. ได้ประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินทั้งสองหมายเลข
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่องทางการ
ติดต่อผ่านอีเมล์ ซึ่งมี จนท. ฝ่าย
กงสุล รอรับสายตลอดเวลา 

 

  



 
 

ระดับ 2 (สีเหลือง) ประเทศเขตอาณา (ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน ปาปัวนิวกิน ีตองกา วานูอาตู) 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 
อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ดำเนินการแล้ว สอท. ติดตามข่าวสารของประเทศ

ในเขตอาณาอย่างใกล้ชิดทุกวัน 
และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็น
ระยะ 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่าน สกญม. ณ กรุง
พอร์ตมอร์สบี และช่องทางการ
สื่อสารหลักของ สอท. เช่น 
เว็บไซต์ รวมทั้งการติดต่อกับ
ผู้แทนชุมชนคนไทยในพ้ืนที่ และ
การสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา  

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ สอท. 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ สอท. 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน -  
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

พร้อมดำเนินการ  

หมายเหตุ  ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการ
ปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

 

 
 



ระดับ 3 (สีสม้) ประเทศเขตอาณา (ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน ปาปัวนวิกินี ตองกา วานูอาตู) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด  
               โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 
อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์  
จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกญ มิตรประเทศ 
และการสำรวจ (หากสถานการณ์เอ้ืออำนวย) 

ดำเนินการแล้ว สอท. ติดตามข่าวสารของประเทศ
ในเขตอาณาอย่างใกล้ชิดทุกวัน 
และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็น
ระยะ 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ  
รปภ. สถานที ่

-  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

ดำเนินการแล้ว สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศ 
ที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯตั้งศูนย์ประสานงาน) 

พร้อมดำเนินการ สกญม. ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี 
สามารถให้การสนับสนุนการ
ดำเนินการของ สอท. และ สอท. 
สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหลัก 
เช่น เว็บไซต์ รวมทั้งติดต่อกับ
ผู้แทนชุมชนคนไทยในพ้ืนที่ และ
การสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน ดำเนินการแล้ว  
สอท./สกญ. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งที่จำเป็น 
อ่ืน ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็น 
ต้องมาพำนักชั่วคราวใน สอท. 

ดำเนินการแล้ว สอท. พร้อมจัดส่งความช่วยเหลือ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความพร้อมใน
ลงพื้นที่เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่คนไทยในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานของ



ประเทศเจ้าบ้านเพ่ืออำนวยความ
สะดวก 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพ้ืนที่  พร้อมดำเนินการ สอท. สามาถดำเนินการผ่าน  
สกญม. ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี และ
ช่องทางการสื่อสารหลักของ สอท. 
เช่น เว็บไซต์ รวมทั้งการติดต่อกับ
ผู้แทนชุมชนคนไทยในพ้ืนที่ และ
การสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือซักซ้อมกรณีต้องอพยพ พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 

ประสานการบินไทยเพ่ือสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานกับสายการบิน
แห่งชาติของประเทศเจ้าบ้าน และ
การบินไทย (ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศท่ีสาม
ซึ่งมีการให้บริการของการบินไทย) 
เพ่ืออพยพคนไทยกลับประเทศ
ไทย 

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ 
ว่ามีคนไทยเหลือยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทย 
ที่เหลือไปประเทศท่ีสาม หรือกลับประเทศไทย  
ต้องใช้เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม่ 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ
กระทรวงฯ ในกรณีที่เกิด
สถานการณ์ความไม่สงบ และใน
กรณีท่ีต้องอพยพกลับประเทศไทย 
สามารถดำเนินการโดยเที่ยวบิน
พาณิชย์ไปยัง อต. หรือประเทศท่ี
สามเพ่ือเปลี่ยนเที่ยวบินกลับ
ประเทศไทย 

  



ระดับ 4 (สีแดง) ประเทศเขตอาณา (ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน ปาปัวนวิกินี ตองกา วานูอาตู) 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม     
 ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพ้ืนที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 

 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 
อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/หรือหัวหน้าแรงงาน
ไทยทราบตลอดเวลา 

พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากนี้ สอท. สามารถ
ดำเนินการผ่าน สกญม. ณ กรุง
พอร์ตมอร์สบี และใช้ช่องทางการ
สื่อสารหลักของ สอท. เช่น 
เว็บไซต์ รวมทั้งการติดต่อกับ
ผู้แทนชุมชนคนไทยในพ้ืนที่ และ
การสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอก
พ้ืนที่ในทันที 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับสาย
การบินแห่งชาติของประเทศเจ้า
บ้าน/สายการบินอื่นที่ให้บริการใน
พ้ืนที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและขอรับ 
การสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้)  
โดยเฉพาะรปภ. ระหว่างอพยพคนไทย  
และ รปภ.สอท./สกญ. 

พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ สอท. 
อต. และประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือในการ
อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ 



สอท./สกญ. ประเทศท่ีสามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
กรณีต้องอพยพไปประเทศท่ีสาม 

พร้อมดำเนินการ อาจดำเนินการเช่าที่พักชั่วคราว
ระหว่างรอการเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อ
อพยพกลับประเทศไทย โดย
ประสานงานกับ สกญ. ณ นคร
ซิดนีย์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยาน นคร
ซิดนีย์  

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย  
(เม่ือกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

-  

กระทรวงฯ ส่งจนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก.
ประจำประเทศนั้น ๆ  

พร้อมดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น เที่ยวบิน และ
สถานการณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องมี
การประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
  ข. อพยพกลับประเทศไทย 

  

 
 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียง 

เพ่ือขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดยสอท.พิจารณาความ
พร้อมและความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วย
ตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรืออพยพเป็นกลุ่ม 
หรือทั้งสองแบบ) 

พร้อมดำเนินการ โดยพิจารณาจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์และด้านโลจิสติกส์ แล้ว 
การอพยพทางเครื่องบินน่าจะเป็น
ช่องทางที่ดีที่สุด รวดเร็วและ
ปลอดภัยที่สุด โดย สอท. พร้อม
ประสานงานกับสายการบิน
แห่งชาติของประเทศเจ้าบ้าน/สาย
การบินอ่ืนที่ให้บริการในพ้ืนที่ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกนอกพ้ืนที่ 

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับ 
ความร่วมมือเท่าท่ีจำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต 
โดยการประสานงานกับ สอท. / 
กต. ประเทศเจ้าบ้าน เพ่ือขอให้
ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านพิธี



การที่เก่ียวข้องรวมทั้งการดูแล
ความปลอดภัย 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาล
ท้องถิ่นเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในการข้าม
แดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา 

พร้อมดำเนินการ ในกรณีการอพยพไปยังประเทศท่ี
สาม เห็นว่า อต. น่าจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้/
เหมาะสมมากที่สุด โดย สอท. 
พร้อมประสานกับหน่วยงาน อต. 
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกท่ี
เกี่ยวข้อง 

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนที่นัดหมาย  
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พ้ืนที่เป้าหมาย 

พร้อมดำเนินการ  

สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์ 

พร้อมดำเนินการ สอท. อาจดำเนินการร่วมกับ 
สกญ. ณ นครซิดนีย์ และ สกญม./
สกม. ในเขตกงสุลที่เกี่ยวข้อง 

กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมดำเนินการ
ประสานงานกับสายการบิน
พาณิชย์และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านพิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การอพยพกลับประเทศไทย  

 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท.ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือให้เครื่องบินพิเศษ 
ลงจอดรับคนไทย 

พร้อมดำเนินการ การจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ
เพ่ือรับคนไทยในประเทศเขต
อาณา อาจต้องพิจารณาถึงจำนวน
คนไทยที่ประสงค์จะอพยพ ความ
เป็นไปได้ และความคุ้มค่า โดย
อาจพิจารณาทางเลือกอ่ืน
ประกอบด้วย เช่น การขอรับความ
ช่วยเหลือจากประเทศท่ีสามใน
การอพยพคนไทยโดยเที่ยวบิน
พิเศษของประเทศที่สาม 

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด 
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร 

พร้อมดำเนินการ สอท. สามารถดำเนินการผ่าน 
สกญม. ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี และ



ใช้ช่องทางการสื่อสารหลักของ 
สอท. เช่น เว็บไซต์ รวมทั้งการ
ติดต่อกับผู้แทนชุมชนคนไทยใน
พ้ืนที่ และการสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพ่ือส่ง
เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้ง
สอท. ที่เก่ียวข้อง เพื่อขอ flight clearance 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการผ่าน กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน และอาจขอรับ
การสนับสนุนในการประสานงาน
จาก สนง. ผชท. ทหารที่เกี่ยวข้อง 

 

  



 

แผนช่วยเหลืออพยพคนไทย 

 กรณีเกิดวิกฤตกิารณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทยขึ้นอยู่กับจํานวนและความรุนแรงของ 
สถานการณ์ในขณะนั้น 

1. การให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ์/ภัยพิบัติ 

1.1 ค่าอาหาร 
1.2 ค่าเครื่องนุ่งห่ม  
1.3 ค่าเวชภัณฑ์ และรักษาพยาบาล  
1.4 ค่าท่ีพักอาศัยชั่วคราว  
1.5 ค่าเช่ายานพาหนะ 
1.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

2. ในส่วนของการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่ 

2.1 การอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.1.1 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังที่พักพิงชั่วคราว  
2.1.2 ค่าจัดเตรียมที่พักชั่วคราวสําหรับคนไทย   

 2.1.3 ค่าอาหาร/เครื่องดํารงชีพสําหรับคนไทย  
2.1.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 

2.2.1 ค่าตรวจลงตราประเทศที่สาม (หากมี) 
2.2.2 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังประเทศที่สาม (อาจเสนอใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย) 
2.2.3 ค่าท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนไทย 
2.2.4 ค่าอาหาร/เครื่องดํารงชีพสําหรับคนไทย 

2.2.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำรงชีพระหว่างพักรออพยพ 
2.3.2 ค่าเดินทางบนเรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย 

 
 
  



 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 
อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 
ชั่วโมง) เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคน
ไทยในพ้ืนที่ (กรมการกงสุล ตั้งศนูย์ประสานงาน 24 
ช่ัวโมง) 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่คนไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น 
การจัดส่งของใช้จำเป็น และการ
อพยพ โดย สอท. จะประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว นอกจากนี้ สอท. 
มีช่องทางการสื่อสารกับชุมชนคน
ไทย เช่น เว็บไซต์ หมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน 2 หมายเลขรวมทั้ง
การติดต่อกับผู้แทนชุมชนคนไทยใน
พ้ืนที่ และการสื่อสารผ่าน LINE 
Application กับคนไทยในเขต
อาณา นอกจากนี้ สกญม./สกม. ใน
เขตกงสุลที่เกี่ยวข้อง อาจเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของ 
สอท. ในพื้นที่ประสบภัย 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อม
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแกค่น
ไทย อาทิ มีผู้ได้รับผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
กี่คน 

พร้อมดำเนินการ สอท. ไดด้ำเนินการโดยติดตาม
ข้อมูล/ข่าวสารของภาครัฐ และจาก
ชุมชนคนไทยในพ้ืนที่อย่าง
สม่ำเสมอ และพร้อมรายงานให้
กระทรวงฯ ทราบ หากเกิดเหตุ 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่ง

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต โดย
การประสานงานกับ สอท. / กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน และองค์กร 



บรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

สาธารณกุศลซึ่งปัจจุบัน สอท. เคย
ร่วมงานด้วยและมีเครือข่ายอยู่แล้ว  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคน
ชาติตน 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ สอท. 
อต. ประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือคนไทย รวมทั้งการอพยพ
ออกนอกพ้ืนที่ 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพ้ืนที่ (หากได้รบัอนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่น) 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต โดย
การประสานงานกับ สอท. / กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน เพ่ือขอให้ช่วย
อำนวยความสะดวกในด้านพิธีการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการดูแลความ
ปลอดภัย 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัย
ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 
(1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณ
สนับสนุน 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่
สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะขัดตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

พร้อมดำเนินการ อาจดำเนินการโดยการจัดหา/เช่าที่
พักชั่วคราวให้แก่คนไทยที่ประสบ
เหตุ ทั้งนี้ สอท. มีช่องทางการ
ติดต่อกับสมาคม วัดไทย ผู้แทน
ชุมชนคนไทยตามรัฐต่าง ๆ ใน อต. 
และประเทศในเขตอาณา โดยอาจ
ขอความอนุเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
การจัดหาที่พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จาก
กงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นท่ี 

พร้อมดำเนินการ สอท. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ 
สกญม./สกม. และหน่วยงานของรัฐ
ในท้องถิ่น รวมทั้งมีช่องทางการ
ติดต่อกับสมาคม วัดไทย ผู้แทน
ชุมชนคนไทยตามรัฐต่าง ๆ ใน อต. 
และประเทศในเขตอาณา 

จัดทาํทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/
เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการ
สื่อสารของ สอท. กับชุมชนคนไทย 



และขอรับข้อมูลจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในกรณีที่มีคน
ไทยได้รับผลกระทบ และ
ประสานงานกับกระทรวงฯ เพ่ือ
แจ้งญาติในประเทศไทยทราบ 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หาก
จําเป็น) 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการประสานข้อมูล/การขอ
อนุญาต/การอำนวยความสะดวกใน
ด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น โดยการประสานผ่าน กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกดิภัย
สงคราม) 

พร้อมดำเนินการ ในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ 
ดำเนินการตามแนวทางท่ีระบุใน
แผนระดับ 3 (สีส้ม) และ ระดับ 4 
(สีแดง) 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงคราม 
  



 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 
อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจง้กับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคนไทย 

ดำเนินการแล้ว สอท. มีช่องทางการติดต่อกับ
สมาคม วัดไทย ผู้แทนชุมชนคนไทย
ตามรัฐต่าง ๆ ใน อต. และประเทศ
ในเขตอาณา โดยสามารถรับแจ้ง
เหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
2 หมายเลข LINE Application 
และเฟสบุคของ สอท.  

สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก 
ยาฆ่าเชื้อ 

ดำเนินการแล้ว สอท. ได้จัดเตรียมและสำรวจ
จำนวนวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอ และ
ดำเนินการจัดซื้อเพ่ือทดแทนวัสดุ/
อุปกรณ์ที่ได้ใช้ไปแล้ว และพร้อม
จัดหาให้แก่คนไทยที่ประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุน 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพํานักกับ
เพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศ
ไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีได้) 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของ สอท. กับชุมชน
คนไทย 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และ
สิ่งบรรเทาทกุข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต โดย
การประสานงานกับ สอท. / กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน และหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคนไทย
ในพ้ืนที่ทราบ 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคน
ชาติตน 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ สอท. 
ประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตร



ประเทศประเทศ เพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือในการอพยพคนไทยออก
นอกพื้นที่ 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

พร้อมดำเนินการ  

พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

พร้อมดำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่ โดย
อาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่
เหมาะสม 

พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางการติดต่อกับ
สมาคม วัดไทย ผู้แทนชุมชนคนไทย
ตามรัฐต่าง ๆ ใน อต. และประเทศ
ในเขตอาณา สำหรับขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราว หรือในกรณีท่ีจำเป็น 
สอท. อาจพิจารณาเช่าที่พัก
ชั่วคราวในพื้นที่ท่ีปลอดภัยให้แก่คน
ไทยที่ได้รับผลกระทบ 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หาก
จําเป็น) 

 ดำเนินการประสานข้อมูล/การขอ
อนุญาต/การอำนวยความสะดวกใน
ด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น โดยการประสานผ่าน กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพ
คนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัย
สงคราม) 

 ในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ 
ดำเนินการตามแนวทางท่ีระบุใน
แผนระดับ 3 (สีส้ม) และ ระดับ 4 
(สีแดง) 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงคราม 
 



การเตรียมตัวกรณีอพยพ 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักในประเทศ

ออสเตรเลีย และผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู 

และคิริบาส ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตที่ https://canberra.thaiembassy.org/thai-

registration/ เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลใช้ในการติดต่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งศึกษาข้อมูลการ

อพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  

2. จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Kit) สิ่งจำเป็นที่ต้องจัดเตรียมกรณีที่มีการอพยพ มีดังนี้ 

 

1. กระเป๋าสะพายหลังขนาดกะทัดรัด 
(Backpack) 

2. ยาโรคประจำตัวและยาพ้ืนฐานสำคัญ
ต่าง ๆ และเครื่องมือปฐมพยาบาล  

3. น้ำขวด หรือ น้ำ 1 แกลลอน ที่เพียงพอ
สำหรับ 3 วัน 

4. อาหารแห้งและอาหารเด็ก ในกรณีท่ีมี
เด็กทารก ที่เพียงพอสำหรับ 3 วัน 

5. เอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง       
บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร 

6. เสื้อผ้า ชุดชั้นในใช้แล้วทิ้ง รองเท้าท่ี
สะดวกแก่การเคลื่อนไหว 

7. เงินสดประมาณ 500-1,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย 

8. หมายเลขโทรศัพท์ครอบครัว                    
และหัวหน้าผู้นำอพยพ 

9. ผ้าห่มฉุกเฉิน 10. ไฟฉาย และแบตเตอรี่ 
11. หน้ากากอนามัย 12. นกหวีด 
13. เสื้อกันฝน 14. มีดพกพา 
15. ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ 16. สมุดและปากกา 
17. โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จโทรศัพท์           

และพาวเวอร์แบงค์ 
18. แผนที่พกพา 

19. ยานพาหนะ (หากมี) พร้อมเชื้อเพลิง
เต็มถัง 

20. ของใช้ส่วนตัวอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

 

3.  ศึกษาข้อมูล จุดรวมพล เส้นทางอพยพเมื่อได้รับแจ้ง และช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 

4.  ติดตามข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์จากเว็บไซต์ เฟสบุค และไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด หรือ

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขฉุกเฉินที่ (61) 429 597 191 และ (61) 402 735 642 

**************************** 

https://canberra.thaiembassy.org/thai-registration/
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หมายเลขโทรศัพท์จุดติดต่อที่สำคัญและหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ 

 

เขตอาณา ชื่อหน่วยงานต่าง ๆ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ          
เขตนครหลวง 
(Australian Capital 
Territory) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
แคนเบอร์รา 

ออท. อาจารี ศรีรัตนบัลล์ 
มือถือ (61) 468 916 516 
อท. ศิระ สว่างศิลป์ 
มือถือ (61) 423 823 977    
นายทฤษฎี  จำลองราษฎร์ (กงสุล) 
มือถือ (61) 402 420 262 
หมายเลขฉุกเฉิน (61) 429 597 191 และ 
(61) 402 735 642 

 สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่าย ทอ. น.อ. ประเสริฐวิษณ์ุ มหาขันธ์ 
มือถือ (61) 401 518 851 

 สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่าย ทบ. พ.อ. พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค                    
มือถือ (61) 483 391 665        

 สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่าย ทร. นาวาเอก ชานินท์ ศรียาภัย ร.น. 
มือถือ (61) 426 009 069 

 สนง.ผู้ดูแลนักเรียนไทยฯ อทป. ปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ 
มือถือ (61) 451 119 709 

 วัดธัมมธโร โทร. (61) 2 6249 8594 

 สมาคมคนไทยในเขตนคร
หลวง 

โทร. (61) 2 6161 1465 

 สมาคมวัฒนธรรมไทย โทร. (61) 2 6288 5487 

 โรงพยาบาลแคนเบอร์รา โทร. (61) 2 6244 2222 

 กระทรวงต่างประเทศ
ออสเตรเลีย (DFAT) 

โทร. (61) 2 6261 1111 

 สถานีตำรวจ 24 ชม. โทร. 13 14 44 

 สนามบินแคนเบอร์รา โทร. (61) 2 6275 2236 

 บริษัทการบินไทย นครซิดนีย์ 
Sales Manager 
 

Pauline Leong 
โทร. (61) 2 9844 0923 
       (61) 411 226 111 

 สายการบิน Qantas โทร. 13 13 13 
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 กรณีฉุกเฉิน ตำรวจ / 
รถพยาบาล /สถานีดับเพลิง 

โทร. 0 0 0 
 

 AFP Diplomatic Liaison โทร. (61) 2 5126 9066 

 กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับการก่อ
การร้ายฯ 

โทร. 1800 123 400 

 Emergency Management 
Canberra 

โทร. (61) 2 6205 4367 

 ACT Ambulance Service โทร. (61) 2 6207 9980 

 ACT Fire Brigade โทร. (61) 2 6207 8363 

 ACT Rural Fire Service โทร. (61) 2 6207 8609 

 ACT State Emergency 
Service 

โทร. (61) 2 6207 8451 

 Storm or Flood 
Assistance 

โทร. 132 500 

 Fire Ban Information  โทร. (61) 2 6207 8603 

 Fire Safety / Building 
Code / Fire Compliance 
Information 

โทร. (61) 2 6207 8370 

 Rural Fire Permits โทร. (61) 2 6207 8603 
รัฐวิคตอเรีย (Victoria) กสม. ณ นครเมลเบิร์น  Ms.Tessa Sullivan 

Email: 
Tessa@thaiconsulatemelbourne.com 
โทร. (61) 413 522 877 

 วัดธรรมรังษี โทร. (61) 3 9878 6162 

 วัดไทยนครเมลเบิร์น โทร. (61) 3 9899 0883 

 วัดป่าโพธิวัน โทร. (61) 3 5966 5999 

 สมาคมไทยแห่งรัฐวิคตอเรีย โทร. (61) 3 9878 6162 

 กต. อต. ณ นครเมลเบิร์น 
(DFAT-Melbourne) 

โทร. (61) 3 9221 5555 
 

 Victoria Emergency 
Management Council / 
Office of the Emergency 
Services Commissioner 

โทร. (61) 3 8684 7900 
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 Metro Ambulance 
Service 

โทร. (61) 3 9840 3500 

 Metro Fire Brigade โทร. (61) 3 9662 2311 

 Water Safety Unit โทร. (61) 3 8684 0000 

 Emergency Services 
Telecommunications 

โทร. (61) 3 8656 1200 
 

รัฐควนีส์แลนด์ 
(Queensland) 

กสญม. ณ นครบริสเบน อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง 

 วัดเขมรังษี โทร. (61) 7 4039 0736 

 วัดไทยพุทธาราม โทร. (61) 7 3806 8900 

 สมาคมไทย-ออสเตรเลียแห่ง
รัฐควีนส์แลนด์ 

โทร. (61) 7 3215 4700 

 กต.อต. ณ นครบริสเบน 
(DFAT-Brisbane) 

โทร. (61) 7 3405 4799 
 

 Executive Office / State 
Disaster Management 
Group 

โทร. (61) 7 3247 8454 
      1300 369 003 
 

 Queensland Fire and 
Rescue Service 

โทร. (61) 7 3247 8100 

 Queensland Department 
of Emergency Services 

โทร. (61) 7 3247 8821 

รัฐออสเตรเลียตะวันตก 
(Western Australia) 

กสม. ณ นครเพิร์ท Mr. Reuben Kooperman 
มือถือ (61) 418 906 945 

 วัดป่าโพธิญาน โทร. (61) 8 9525 2420 

 สมาคมไทย-ออสเตรเลียแห่ง
รัฐออสเตรเลียตะวันตก 

โทร. (61) 8 9265 8200 

 สมาคมวิทยุภาคภาษาไทย
แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก 

โทร. (61) 8 9246 1848 

 ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก 

โทร. (61) 8 9310 2199 

 กต. อต. ณ นครเพิร์ท 
(DFAT-Perth) 

โทร. (61) 8 9231 4499 
 

 Executive Office / SEMC 
/ Emergency 

โทร. (61) 8 9225 4104 
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Management Western 
Australia 

 Fire and Emergency 
Services Authority – WA 

โทร. (61) 8 9323 9300 

 WA Police โทร. (61) 8 9222 1111 
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 
(South Australia) 

กสญม. ณ นครแอดิเลด Mrs. Amanda Giannopoulos  
มือถือ (61) 401 125 194                   

 วัดรัตนประทีปวิหาร โทร. (61) 8 8443 5856 

 กต.อต. นครแอดิเลด (DFAT-
Adelaide) 

โทร. (61) 8 8403 4899 
 

 Executive Office / State 
Disaster Committee 

โทร. (61) 8 8463 4170,       8463 
4256 

 Floods and Storms โทร. 132 500 

 Metro Fire Service โทร. (61) 8 8204 3600 

 CFS Bushfire โทร. 1300 362 361 
นอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี    
(Northern Territory) 

กสญม. ณ นครแอดิเลด Mrs. Amanda Giannopoulos  
มือถือ (61) 401 125 194                   

 สมาคมไทย และออสเตรเลีย  
เฟรนชิฟ 

โทร. (61) 423 953 430 

 สมาคมไทยเถรวาทแห่งนอร์
เทิร์นเทร์ริทอรี 

โทร. (61) 8 8988 2771 

 กต. อต. ณ นครดาร์วิน 
(DFAT-Darwin) 

โทร. (61) 8 8982 4199 
 

 Northern Territory 
Counter Disaster Council 

โทร. (61) 8 8946 4124 
 

 Northern Territory 
Emergency Service 
Headquarters 

โทร. (61) 8 8922 3630 

 Police, Fire and 
Ambulance 

โทร. 000 

รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) กสม. ณ นครโฮบาร์ต อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง 

 กต. อต. ณ นครโฮบาร์ต 
(DFAT-Hobart) 

โทร. (61) 3 6238 4099 
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 State Emergency Service 
/ State Emergency 
Management Committee 

โทร. (61) 3 6230 2702 

ประเทศฟิจิ (Fiji) กระทรวงการต่างประเทศฟิจิ โทร. 679 330 9651 

 สอท.ฟิจิ ณ กรุงแคนเบอร์รา โทร. (61) 2 6260 5115 
ประเทศวานูอาตู 
(Vanuatu) 

กระทรวงการต่างประเทศ
วานูอาตู 

โทร. (678) – 22347 / 22908 / 22426 

 ผู้แทนชุมชนคนไทยในวานูอา
ตู 
นายรัชชสิทธิ์ เปี่ยมโรจนภัทร
(คุณโจ้) 

โทร. (678) 7111 168 
 

หมู่เกาะโซโลมอน    
(Solomon Islands) 

กระทรวงการต่างประเทศ
โซโลมอน 

โทร. (677) 21250 /21251 / 21252 / 
677 21253 

 สอท. โซโลมอน ณ กรุง
แคนเบอร์รา 

โทร. (61) 2 6282 7030 

ประเทศปาปัวนิวกินี    
(Papua New Guinea) 

กสญม. ณ พอร์ท มอร์สบี Mr. Loani R. Henao, LLB 
โทร. 675 697 8398 

 สอท.ปาปัวนิวกินี ณ กรุง
แคนเบอร์รา 

โทร. (61) 2 6273 3322 
 

 กระทรวงการต่างประเทศ
ปาปัวนิวกินี 

โทร. (675) 271 311 
 

ประเทศตองกา (Tonga) กระทรวงการต่างประเทศ
ตองกา 

โทร. (676) 23 600 

 สอท. ตองกา ณ กรุง
แคนเบอร์รา 

โทร. (61) 2 6232 4806 
Mr. Curtis Leonard TUIHALANGINGIE 
(Second Secretary) 
โทร. (61) 475 436 910 

ประเทศคิริบาส (Kiribati) กระทรวงการต่างประเทศ 
คิริบาส 

โทร. (686) 75021342, 75021368 หรือ 
75021365 

 

*********************************** 
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