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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

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

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตรวจสอบอปุกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ - จัดทำรายการอปุกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ 
พร้อมระบสุถานทีจ่ัดเกบ็ 
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ใหพ้ร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

 

ปรับปรงุทะเบียนรายช่ือคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ - รวบรวมรายช่ือคนไทยในเขตอาณาผ่าน
ตัวแทนเครือข่ายคนไทย และเปิดลงทะเบียน
คนไทยผ่านระบบออนไลน ์

 

จัดต้ังเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
และเครอืข่ายคนไทยในเมืองต่างๆ 

- กำหนดผู้ประสานงานหลักสำหรับเครือข่าย
ต่าง ๆ และจัดทำรายช่ือผูป้ระสานงานหลัก 
ในเขตอาณา 

 

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

- จัดทำรายช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
สำคัญใหเ้ป็นปัจจุบัน อาทิ โรงพยาบาล  
สายการบิน สถานีตำรวจ กต. อินเดีย FRRO 
DGCA หัวหน้าเครอืข่ายคนไทย 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง - ทำความรู้จัก ติดต่อประสานงานและสร้าง 
connection กับเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สาขาของ กต. อินเดีย สาขาเมืองเจนไน 
DGCA และ FRRO เมืองเจนไน 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

- ศึกษาแนวทางการอพยพ และความเป็นไป
ได้ที่จะใช้เส้นทางต่าง ๆ กำหนดพื้นที่และ
เส้นทางอพยพ 

 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทาง
เครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มสีายการบินใดใหบ้ริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ ต้องเดินทาง
โดยรถยนต์ไปเมอืงใดเพื่อข้ึนเครือ่งบินหรือไปยัง
ชายแดน 

- ศึกษาเส้นทางการอพยพ ทำข้อมลูรายช่ือ
สนามบินและสายการบิน 
- ปรับปรุงเส้นทางการอพยพให้เป็นปจัจบุัน 

 

ประชาสมัพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ข้ึนเวปไซต์ของ  
สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail ที่
ประชาชนติดต่อได้ 

- ประชาสัมพันธ์แผนอพยพทางเวปไซต์ของ 
สกญ.ฯ 

 

เอกสารแนบ 
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ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรอืการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกต ิ

เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รบัทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด - ติดตามข่าวสารและพัฒนาการอย่างใกล้ชิด  
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนกัถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสือ่สารกับเครือข่ายคนไทยทีก่ำหนด 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายชุมชนไทยและ
ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ที่คนไทยได้
ลงทะเบียนไว้กบั สกญ.ฯ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ สกญ.ฯ 
(เวปไซต์ Facebook และ Twitter) 

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ 

- แจ้งข่าวผ่านเครือข่ายชุมชนไทยและ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยได้
ลงทะเบียนไว้กบั สกญ.ฯ และผ่านช่องทาง
ออนไลนข์อง สกญ.ฯ (เวปไซต์ Facebook 
และ Twitter) 

 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
ประเทศ 

- จัดทำประกาศแจ้งเตอืนคนไทยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าอินเดียหากไมจ่ำเป็น 

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน - ประสานงานกับ บ. รปภ. ของ สกญ.ฯ 
พิจารณาเพิ่มจำนวน รปภ. หากจำเป็น 

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

- นำข้อมูลการอพยพที่ได้เตรียมไว้มาซักซ้อม/
ทบทวนภายใน สกญ.ฯ  
- สำรวจพื้นที่ เส้นทางอพยพและจุดนัดพบ  

 

หมายเหต ุ ให้ กสญ.เป็นผู้ใช้ดุลยพินจิดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาใน
การปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสูท่ี่สงูข้ึน 
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ระดับ 3 (สีส้ม) 
ปัจจัยบ่งช้ี เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มแีนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินกำลงัสญูเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บรกิารภาครัฐมจีำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเทีย่วบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ใหม้ากทีสุ่ด  
  โดยเฉพาะเดก็ สตรี และคนชรา ขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

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

- ติดตามข่าวสารผ่านสื่อหลกั อาทิ กต. 
อินเดียสาขาเจนไน และเครือข่ายนักการทูต 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิม่มาตรการ  
รปภ. สถานที ่

- ประสานกบั กต. อินเดียสาขาเมืองเจนไน 
และ/หรือ สนง ตำรวจเจนไน เพื่อเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สกญ. 

 

หารือ สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกบัแนวทางการให้
ความช่วยเหลือคนชาติ 

- หารือกับเครือข่ายนักการทูตประเทศต่าง ๆ 
ถึงแนวทางและการเตรียมความพร้อมการให้ 
ความช่วยเหลือคนชาติ โดยเฉพาะ สกญ. 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธ์เรือ่งสถานการณ์ภายในประเทศ 
ที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผูป้ระสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และกำลังคน 
เพื่อจัดต้ังศูนย์อำนวยการ 
- ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ผ่านช่องทาง 
ของ สกญ.ฯ อาทิ เวปไซต์ Facebook และ 
Twitter และผ่านเครือข่ายคนไทย 

 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน - วางแผนการสำรองเงินสดกรณีฉุกเฉิน  
สอท./สกญ. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งทีจ่ำเป็น 
อื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็น 
ต้องมาพำนักช่ัวคราวใน สอท. 

- ประมาณการจำนวนคนไทยที่จำเป็นต้องมา
พำนักช่ัวคราวที่ สกญ.ฯ และจัดเตรียมอาหาร 
เวชภัณฑ์ สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 
- จัดเตรียมสถานที่ใหเ้หมาะสมกับการพำนัก
ช่ัวคราวของคนไทย 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่  - ประมาณการจำนวนคนไทยที่จำเป็นต้องมา
พำนักช่ัวคราวที่ สกญ.ฯ และจัดเตรียมอาหาร 
เวชภัณฑ์ สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 
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- จัดเตรียมสถานที่ใหเ้หมาะสมกับการพำนัก
ช่ัวคราวของคนไทย 

ประสานรัฐบาลท้องถ่ินเพื่อซกัซ้อมกรณีต้องอพยพ - แจ้ง กต. อินเดียสาขาเมอืงเจนไน และ/หรือ 
ฝ่ายพิธีของรฐัในเขตอาณา เพื่อซกัซ้อมกรณี
ต้องอพยพ และสอบถามถึงแนวทางการ
ดำเนินการ เอกสาร/แบบฟอรม์ที่อาจต้องมี 
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่อาจ
เกี่ยวข้อง อาทิ DGCA และ FRRO 

 

ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย - ประสาน บ. การบินไทยเพื่อสำรองที่นั่ง
ให้กับคนไทย  

 

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ 
ว่ามีคนไทยเหลอือยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทย 
ที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลบัประเทศไทย  
ต้องใช้เครื่องบินพเิศษไปรับคนไทยหรอืไม่ 

- จัดทำแผนอพยพโดยอาจหารือ/ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทมี ปทท./ สอท./
สกญ. ไทยในอินเดีย  
- ซักซ้อมแผนอพยพ และความพร้อมตาม
เส้นทางและวิธีการอพยพคนไทยออกจาก
พื้นที่ตามที่วางแผน (ทางบก เรือ หรอือากาศ) 
- ประสานเตรียมการด้าน Logistic ต่าง ๆ 
อาทิ การขออนุญาตบินผ่านและลงจอด  
การเช่ายานพาหนะ การเช่าทีพ่ักระหว่าง 
รอเดินทาง การเตรียมอาหารและเวชภัณฑ์ 
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ระดับ 4 (สีแดง) 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม     
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลอืออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สกญ. ช่ัวคราว 

 

รายงาน การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์
ประสานงาน) ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/หรือ
หัวหน้าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา 

- จัดต้ังศูนย์อำนวยการ และดำเนินการด้าน 
Logistic 
- ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ผ่านช่องทางของ 
สกญ.ฯ อาทิ เวปไซต์ Facebook และ 
Twitter และผ่านเครือข่ายคนไทยในเขต
อาณา 
- จัดต้ังกลุ่ม/ช่องทางการสื่อสารกบัตัวแทน
เครือข่ายเพือ่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง
ทันท่วงท ี
- ปรับปรุงรายช่ือคนไทยที่ยังอาศัยอยู่ให้พื้นที่
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอก
พื้นที่ในทันท ี

- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ สกญ.ฯ 
(เวปไซต์ Facebook และ Twitter) ให้คน
ไทยที่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองเดินทาง
ออกนอกพื้นที่ทันท ี

 

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

- แจ้ง กต. สาขาเมืองเจนไน ถึงการอพยพคน
ไทยและขอรบัการสนบุสนุนจากอินเดียเท่าที่
จำเป็น 
- การขออนุญาตต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ  
การขออนุญาตบินผ่านและลงจอด 

 

ประสานใกล้ชิด สกญ. มิตรประเทศถึงแผนอพยพ
และความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

- ประสานกบัเครือข่ายนักการทูตถึงแผน 
การอพยพ และโอกาสในการให ้
ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอพยพร่วมกัน 
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อาทิ หากสามารถรับคนชาติอื่นไปกบั
เที่ยวบิน/ยานพาหนะของไทย หรือกรณีที่
จำเป็นต้องอพยพไปยังประเทศทีส่าม 

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตัง้ศูนย์พักพงิช่ัวคราว 
กรณีต้องอพยพไปประเทศทีส่าม 

- ประสานงานกับ สอท./สกญ. ประเทศทีส่าม
ที่จะอพยพไปพักรอเพื่อเตรียมตัง้ศูนย์พักพงิ
ช่ัวคราว และจัดเตรียมอาหาร เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ที่จำเป็น 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย  
(เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

- ขออนุมัติกระทรวงฯ เพื่อทำลาย/ขนย้าย
เอกสารสำคัญทางราชการ 
- ดำเนินการทำลายหรือขนย้ายเอกสาร 

 

กระทรวงฯ สง่จนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ 
ขรก.ประจำประเทศน้ัน ๆ  

- ประสานกระทรวงฯ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทางด้านกำลังคนหากจำเป็น 

 

อพยพคนไทย (ที่เหลอื) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 
ข. อพยพกลบัประเทศไทย 

- ดำเนินการอพยพคนไทยตามแผนการ  
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ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกลเ้คียง 

เพื่อข้ึนเครื่องบินพาณิชย์ โดยสอท.พิจารณาความ
พร้อม และความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วย
ตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรืออพยพเป็นกลุม่ หรือ
ทั้งสองแบบ) 

- แจ้งแผนกำหนดเส้นทางและวิธีการอพยพ
ตามที่วางไว้ 
- ประสานงานหน่วยงาน/บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
กับการอพยพ อาทิ การจัดเตรียมพาหนะ 
(เครื่องบิน เรือ หรือรถยนต)์ การขออนญุาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

แจ้งรัฐบาลท้องถ่ินว่าจะอพยพคนไทย และขอรับ 
ความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

- แจ้งกระทรวงฯ และ สอท./สกญ. ประเทศ
ที่สามถึงแผนการอพยพและขอรบัการ
อำนวยความสะดวก 

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาล
ท้องถ่ินเกีย่วกับการอำนวยความสะดวกในการข้าม
แดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา 

- แจ้งกระทรวงฯ และ สอท./สกญ. ประเทศ
ที่สามถึงแผนการอพยพและขอรบัการ
อำนวยความสะดวก 

 

จัดหายานพาหนะขนสง่คนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย  
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย 

- ประสาน บ. เช่ายานพาหนะเพือ่ขนส่งคน
ไทยไปยังจุดนัดพบ 

 

สอท./สกญ. ในประเทศทีส่าม จัดที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์ 

- ประสาน สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัด
ที่พัก อาหาร เวชภัณฑ์ 

 

กรณีหากสถานการณ์ไมม่ีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

- ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้า
อย่างใกล้ชิด 
- ประสานกระทรวงฯ และ สอท./สกญ. 
ประเทศทีส่ามเพื่อเตรียมการอพยพกลบั
ประเทศไทย 
- กำหนดแผนอพยพ เส้นทาง และวิธีการ 
- สอท./สกญ. ประเทศที่สามประสานงาน
กับรัฐบาลท้องถ่ินเพื่อแจง้เรื่องการอพยพ
และดำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

สกญ.ประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพื่อให้เครือ่งบินพิเศษ 
ลงจอดรบัคนไทย 

- ติดต่อขอ Flight Clearance จาก กต. 
อินเดีย และ DGCA 

 

สกญ. แจง้ข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนดจุดนัดพบ/
วันเดนิทาง/จัดทำรายช่ือผูโ้ดยสาร 

- ประชาสัมพันธ์การจัดเที่ยวบินพเิศษเพื่อ
อพยพคนไทยกลบัประเทศ และจัดทำ
รายช่ือผู้โดยสาร โดยอาจเปิดลงทะเบียน
ออนไลน์ และประกาศรายช่ือผู้โดยสารแต่
ละเที่ยวบินผ่านทางข่องทางของ สกญ.ฯ 
(เวปไซต์ Facebook และ Twitter) 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่ง
เครื่องบินพเิศษไปรับคนไทยกลบัประเทศ และแจง้ 
สกญ. เพื่อขอ flight clearance 
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แผนช่วยเหลืออพยพคนไทย 
 กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

 
การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทยข้ึนอยู่กับจํานวนและความรุนแรงของ 
สถานการณ์ในขณะนั้น 

1. การให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ์/ภัยพิบัต ิ

1.1 ค่าอาหาร 
1.2 ค่าเครื่องนุ่งห่ม  
1.3 ค่าเวชภัณฑ์ และรักษาพยาบาล  
1.4 ค่าที่พักอาศัยช่ัวคราว  
1.5 ค่าเช่ายานพาหนะ 
1.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

2. ในส่วนของการอพยพคนไทยออกจากพ้ืนท่ี 

2.1 การอพยพคนไทยออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย 
2.1.1 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังที่พกัพิงช่ัวคราว  
2.1.2 ค่าจัดเตรียมทีพ่ักช่ัวคราวสําหรับคนไทย   

  2.1.3 ค่าอาหาร/เครือ่งดํารงชีพสําหรบัคนไทย  
2.1.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  

2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศทีส่ามเป็นการช่ัวคราว 
2.2.1 ค่าตรวจลงตราประเทศที่สาม (หากมี) 
2.2.2 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังประเทศทีส่าม (อาจเสนอใช้เครื่องบินพเิศษจากไทย) 
2.2.3 ค่าที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรบัคนไทย 
2.2.4 ค่าอาหาร/เครือ่งดํารงชีพสําหรบัคนไทย 
2.2.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 
2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำรงชีพระหว่างพักรออพยพ 
2.3.2 ค่าเดินทางบนเรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัตอิอกนอกพื้นที่ไปยงัที่พกัพิงช่ัวคราว หรือกลบัประเทศไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลอืคนไทย (24 ช่ัวโมง) 
เพื่อติดต่อกบักระทรวงฯ และรบัแจง้กับคนไทยใน
พื้นที่ (กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

- จัดเตรียมสถานที่ และอปุกรณ์และระบบ
การสือ่สาร รวมทัง้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชม. 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อม
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย 
อาทิ มีผู้ได้รบัผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

- ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ 
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 
- สำรวจจำนวนคนไทยที่ได้รบัผลกระทบ 
บาดเจบ็ หรือเสียชีวิต โดยการประสานกับ
เครือข่ายคนไทยในพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ 

 

ประสานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน/องค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทา
ทุกข์ที่รัฐบาลท้องถ่ินจัดหาให้แก่ผูป้ระสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยทีอ่ยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

- ประสานกบั กต. สาขาเมอืงเจนไน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือ สถานทีพ่ักพิง  
และการจัดหาอาหารและเวชภัณฑ์ รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่บาดเจบ็และ
เสียชีวิต 
- จัดส่งถุงยังชีพให้กับคนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบผ่านหน่วยงานรัฐท้องถ่ิน  
องค์กรเอกชน หรือคนไทยในพื้นที ่

 

หารือ สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกบัช่วยเหลือคนชาติตน - หารือกับเครือข่ายนักการทูตเกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือคนชาติ ช่องทาง 
การประสานงานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน กฎ/
ระเบียบ/ข้ันตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
- หารือกับหน่วยงานท้องถ่ินเกี่ยวกบัการส่ง
เจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่ทีร่ับผลกระทบเพื่อ
ช่วยเหลือคนไทย 
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ประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพือ่สง่เจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพื้นที่ (หากได้รบัอนญุาตจากทางการ
ท้องถ่ิน) 

  

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัย
ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 
(1) และแจง้กระทรวงฯ เพื่อพจิารณางบประมาณ
สนับสนุน 

- ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและ
เหมาะสม 

 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยอาจเป็นที่
สกญ. หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม (โดยปกติรัฐบาล
ท้องถ่ินจะขัดต้ังศูนย์ช่วยเหลอืฯ อยู่แล้ว) 

- จัดเตรียมสถานที่ที่ สกญ.ฯ เพือ่จัดต้ัง 
เป็นศูนย์พักพงิ หรือประสานกับสถานที่ทาง
ราชการของรัฐในเขตอาณาเพื่อจัดทำเป็น
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวสำหรับคนไทย พร้อมทัง้
เตรียมอาหาร เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
จำเป็น 

 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมอืง อาจใช้ประโยชนจ์าก
กงสลุกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพื้นที่เป็นศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพื่อ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที ่

- ประสานกบัผู้แทนเครอืข่ายชุมชนไทย 
ในพื้นที่และหน่วยงานท้องถ่ินถึงความเป็น 
ไปได้ที่จะจัดต้ังศูนย์พักพงิช่ัวคราว และ 
การสง่เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นทีเ่พื่อ
ประสานงานและดูแลช่วยเหลือคนไทย 

 

จัดทําทะเบียนคนไทยทีป่ระสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/
เสียชีวิต พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

- ประสานเครือข่ายชุมชนไทยในพื้นที่ และ
หน่วยงานท้องถ่ินเพื่อจัดทำรายช่ือผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บ และเสยีชีวิต 

 

กระทรวงฯ สง่ จนท. กงสลุ/แพทย์ สนบัสนุน (หาก
จําเป็น) 

- ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าทีจ่าก
กระทรวงฯ / แพทย์ หากจำเป็น 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัย
สงคราม) 

- ประเมินสถานการณ์และหารือกระทรวงฯ 
เกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมในการ
อพยพคนไทยออกจากพื้นทีห่รือกลับ
ประเทศไทย 

 

หมายเหต ุอาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดบั ของแผนช่วยเหลอื/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังทีพ่ักพิงช่ัวคราว หรือกลบัประเทศไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ 
และรบัแจ้งกับคนไทยในพื้นที่ ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายแกนนำคนไทย 

- จัดเตรียมสถานที่ และอปุกรณ์และระบบ
การสือ่สาร รวมทัง้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ฯ  
- ประสานงานเครือข่ายคนไทยในพื้นที่และ
จัดทำรายช่ือคนไทยทีอ่าศัยอยู่ในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบ 

 

สํารองอุปกรณ์ปอ้งกันการติดเช้ือโรค อาทิ หน้ากาก 
ยาฆ่าเช้ือ 

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ อาทิ 
หน้ากากอนามัย ถุงมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ 
น้ำยาฆ่าเช้ือ face shield และชุด PPE 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่สามารถเดินทางไปพํานักกับ
เพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือใหเ้ดินทางกลบัประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถ่ินยังอนญุาตให้เดินทางออก
นอกพื้นที่ได้) 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ สกญ.ฯ 
(เวปไซต์ Facebook และ Twitter) และ
เครือข่ายคนไทย ให้คนไทยที่ไม่มเีหตจุำเป็น
เดินทางออกนอกพื้นที่ โดยอาจไปพำนักที่
เมืองอื่นหรือเดินทางกลับประเทศไทย 
- ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่จะเดินทางออก
จากอินเดีย อาทิ การขอ Exit Permit 

 

ประสานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน เพื่อขอทราบแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และ
สิ่งบรรเทาทุกข์ทีร่ัฐบาลท้องถ่ินจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

- ประสานกบั กต. สาขาเมอืงเจนไน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละรัฐในเขต
อาณาเกี่ยวกับแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ ศูนย์ป้องกันโรค และการจัดหา
อาหารและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ทีป่่วย / ติดเช้ือและเสียชีวิต 
- จัดส่งถุงยังชีพให้กับคนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบผ่านหน่วยงานรัฐท้องถ่ิน องค์กร
เอกชน หรอืคนไทยในพื้นที ่
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หารือ สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกบัการให้ความ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

- หารือกับเครือข่ายนักการทูตเกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือคนชาติ ช่องทาง 
การประสานงานกบัรัฐบาลท้องถ่ิน กฎ/
ระเบียบ/ข้ันตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรอืเสียชีวิตจากโรคระบาด 

- ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด 
- ประสานงานกับชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด
เพื่อรบัทราบจำนวนผู้ทีป่่วยหรอืเสียชีวิต
เพิ่มเตมิ 
- จัดทำรายงานสง่กระทรวงฯ อย่าง
สม่ำเสมอ 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ทีจ่ะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยู่ต่างเมอืง) 

- ประเมินสถานการณ์และพจิารณาความ
เหมาะสมและจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพื้นที ่

 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกพื้นที่ โดย
อาจเป็นที่ สกญ. หรือสถานที่อื่นทีเ่หมาะสม 

- พิจารณาความจำเป็นในการจัดต้ังศูนย์พัก
พิงช่ัวคราวนอกพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบ  
โดยอาจพจิารณาจัดต้ังศูนย์ฯ เพิ่มเตมิจากที่
รัฐบาลท้องถ่ินได้จัดต้ังใหก้ับผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบ 

 

สกญ. พจิารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย 
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 
11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณ
สนับสนุน 

- ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและ
เหมาะสม 

 

กระทรวงฯ สง่ จนท. กงสลุ/แพทย์ สนบัสนุน (หาก
จําเป็น) 

- ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าทีจ่าก
กระทรวงฯ / แพทย์ หากจำเป็น 

 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพ
คนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างองิแผนอพยพกรณีเกิด
ภัยสงคราม) 

- ประเมินสถานการณ์และหารือกระทรวงฯ 
เกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมในการ
อพยพคนไทยออกจากพื้นทีห่รือกลับ
ประเทศไทย 

 

หมายเหต ุอาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 


