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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

 
ระดับ 1 (สีเขียว) 

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

รายการ การด าเนินการ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ใช้ได้ดี
เสมอ 

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของประตูเข้า-ออก สอท.  

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่
ติดต่อ 

ส่งแบบฟอร์มรายงานตัวคนไทยเพ่ือให้ สอท. ทราบที่อยู่และรายละเอียดติดต่อ 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น 
ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ 
หัวหน้าแคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย 
(Foreman) 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สื่อสารกับคนไทยใน บกท. และไลน์ “Team 
Thailand” และขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตัวคนไทยด้วย เพื่อปรับฐานข้อมูลและประเมนิกลุ่มความเสี่ยงที่ต้องอพยพออกจาก 
บกท. (ซึ่งจากการประมาณการขั้นต้นของ สอท. มีคนไทยประมาณ 600 คน) 
2. พิจารณาความจ าเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
3. ตั้งผู้น ากลุ่มคนไทยเพ่ือช่วยประสานการเคลื่อนย้ายที่อยู่/อพยพเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้น าคนไทยที่ส าคัญ 
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จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส าคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง โรงพยาบาล สาย
การบิน สถานีต ารวจ แกนน าคนไทย  
วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

สอท. จัดท ารายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่ส าคัญในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องปรับปรุงทุก 6 เดือน 
(1) ต ารวจนครบาลกรุงธากา 100, 9619999 / DMP Control Room 9575500, 01817602050 
(2) ต ารวจนครบาลจิตตะกอง 01676-123456, 01679-123456, 01980-505050, 01847-202222, 01733-219119, 031-
630352  
(3) ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bangladesh Police) 02-58153344, 02-58152100, 02-9134011, 02-
55006468 
(4) หน่วยผสมเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Battalion) 0255669999, 01777720029  
(5) รถพยาบาล: รพ. United Hospital 01914001234, 01914001232 / รพ. Square Hospital +8801713377775 /  
รพ. Asgar Ali Hospital 10602, 01787683333 / รพ. Evercare Hospital 01714090000 
(6) ต ารวจดับเพลิง: Bangladesh Fire Service and Civil Defence 999, 022233-55555 
(7) สนามบิน: Hazrat Shahjalal International Airport (กรุงธากา) 01708 167090 / Shah Amanat International 
Airport (เมืองจิตตะกอง) 0189 4909 100 
(8) บริษัท รปภ: Elite Force 02222285141, 8835342, 8835354 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
ที่เก่ียวข้อง 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นระยะ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ           
จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ 

กรณีต้องอพยพคนไทยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้  
1. นัดรวมตัวคนไทยที่ สอท./สนามบินนานาชาติ Hazrat Shahjalal/จุดอื่น ๆ ตามตกลง  
2. จัดรถส่งคนไทยไปยังที่หมายส าหรับการอพยพตามแต่กรณี ดังนี้ 
(1) ทางอากาศ สนามบนิ Hazrat Shahjalal International Airport (กรุงธากา) หรือสนามบิน Shah Amanat International 
Airport (เมืองจิตตะกอง) 
(2) ทางบก ใช้เส้นทางรถยนต์ผ่านเมือง Jessore หรือเมือง Sylhet หรือเมือง Lalmanirhat (3 เส้นทาง) เพื่อไปยังชายแดน
ประเทศอินเดีย 
(3) ทางเรือ ส่งคนไทยไปยังท่าเรือจิตตะกอง  
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จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด            
มีสายการบินใดให้บริการเวลาใดบ้าง 
จัดท าเส้นทางส ารองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ 
ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือ
ขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

ทางอากาศ 
กรณีสายการบินพาณิชย์ สอท. จะประสานกับสายการบินของไทยและต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส ารองบัตร
โดยสาร/ด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้คนไทยแจ้งชื่อ ก าหนดการเดินทาง เที่ยวบินให้ สอท. ทราบ โดยส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือ
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของ สอท. 01709640808 และเปิดมือถือไว้จนกว่าจะเดินทางออกนอกบังกลาเทศ 
สายการบินที่มีเที่ยวบินจากกรุงธากา-กรุงเทพฯ มีดังนี้ 
(1) สายการบินไทย ออกจากกรุงธากา เวลา 13.40 น. (ทุกวัน) และออกจากรุงธากา เวลา 02.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)  
(2) สายการบิน Biman Bangladesh ออกจากกรุงธากา เวลา 11.30 น. (ทุกวัน)  
(3) สายการบิน US-Bangla ออกจากกรุงธากา เวลา 09.30 น. (เฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) 
(4) สายการบิน Thai Air Asia ออกจากกรุงธากา เวลา 00.55 น. (เฉพาะวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์)   
(5) สายการบิน Druk Air ออกจากกรุงธากา เวลา 12.10 น. (เฉพาะวันพฤหัสบดี)    
กรณีเท่ียวบินพิเศษของกองทัพอากาศ 
กรณีท่ีไม่สามารถใช้เที่ยวบินพาณิชย์ สอท. จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขอ flight clearance เพ่ือให้เครื่องบิน
ล าเลียงของกองทัพอากาศเดินทางมากรุงธากา/เมืองจิตตะกอง เพ่ือรับคนไทยกลับ ปทท. โดยลงจอดท่ีสนามบิน Hazrat 
Shahjalal กรุงธากา หรือสนามบิน Shah Amanat ที่เมืองจิตตะกอง 
ทางบก 
สอท. จัดรถอพยพคนไทยโดยใช้เส้นทางผ่านเมือง Jessore หรือเมือง Sylhet หรือเมือง Lalmanirhat (3 เส้นทาง) เพ่ือไปยัง
ชายแดนประเทศอินเดีย 
ทางเรือ (เมืองจิตตะกอง) 
สอท. จะประสานกับ กต. บกต. เพ่ือขอน าเรือรบหลวงมารับคนไทยที่ท่าเรือเมืองจิตตะกอง 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทย
ทราบ และ/หรือน าแผน upload ขึ้น 
website ของ สอท./สกญ. พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ 
e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

1. สอท. ประชาสัมพันธ์แผนอพยพบนเว็บไซต์ “https://dhaka.thaiembassy.org/en/index” และเฟซบุ๊ค สอท. “Royal 
Thai Embassy, Dhaka, Bangladesh  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา” 
2. ระบุเบอร์โทรศัพท์ Hotline ของ สอท. 01709640808 บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก สอท.  

 

https://dhaka.thaiembassy.org/en/index
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในบังกลาเทศ 

 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาล บกท. ให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย         อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

รายการ การด าเนินการของ สอท. 
1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย  
(24 ชั่วโมง) เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับ
คนไทยในพ้ืนที่ (กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 
24 ชั่วโมง) 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สื่อสารกับคนไทยใน บกท. 
และไลน์ “Team Thailand” และขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตัวคนไทยด้วย เพ่ือปรับฐานข้อมูลและประเมิน
กลุ่มความเสีย่งที่ต้องอพยพออกจาก บกท. ก่อน (ซึ่งจากการประมาณการขั้นต้นของ สอท. มีคนไทยประมาณ          
600 คน) 
2. พิจารณาความจ าเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
3. ตั้งผู้น ากลุ่มคนไทยเพ่ือช่วยประสานการเคลื่อนย้ายที่อยู่/อพยพเป็นกลุ่ม 
เครือข่ายผู้น าคนไทยที่ส าคัญ 

 
 

 
 

 

 
4. ส ารองอุปกรณ์ของใช้ที่จ าเป็น อาทิ นกหวีด ไฟฉาย ยารักษาโรค อาหารแห้ง น้ าดื่ม เอกสารแสดงตัวที่
ส าคัญและเงินสดทั้งสกุลตากาและดอลลาร์ติดตัวไว้ใน “ถุงยังชีพ” ที่สามารถหยิบและเดินทางได้ทันที 
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2. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อม
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คน
ไทย อาทิ จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บ และ
เสียชีวิต 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายวันทางกลุ่มไลน์ “RRC MFA” และรายสัปดาห์ทางโทรเลข 

3. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กร
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหา
ให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีท่ีคนไทยอยู่ 
อย่างผิดกฎหมาย) 

1. สอท. จะประสานขอรับแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้  
(1) ต ารวจนครบาลกรุงธากา 100, 9619999 / DMP Control Room 9575500, 01817602050 
(2) ต ารวจนครบาลจิตตะกอง 01676-123456, 01679-123456, 01980-505050, 01847-202222, 01733-
219119, 031-630352  
(3) ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bangladesh Police) 02-58153344, 02-58152100, 02-
9134011, 02-55006468 
(4) ต ารวจเคลื่อนที่เร็ว (rapid action battalion) 0255669999, 01777720029  
(5) รถพยาบาล: รพ. United Hospital 01914001234, 01914001232 / รพ. Square Hospital 
+8801713377775 / รพ. Asgar Ali Hospital 10602, 01787683333 / รพ. Evercare Hospital 
01714090000 
(6) ต ารวจดับเพลิง: Bangladesh Fire Service and Civil Defence 999, 022233-55555 
(7) สนามบิน: Hazrat Shahjalal International Airport (กรุงธากา) 01708 167090 / Shah Amanat 
International Airport (เมืองจิตตะกอง) 0189 4909 100 
(8) บริษัท รปภ: Elite Force 02222285141, 8835342, 8835354 
(9) NGO: Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC) +88 (02) 986 2169, 988 0573, 881 
9718 

2. ประสานงานกับ ตม.บกท. เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในกรณีท่ีต้องมีการอพยพคนไทยกลับประเทศ นอกจาก 
กต.บกท. ซึ่งประสานต่อเนื่องอยู่แล้ว 

4. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และ กต.บกท. 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาติตน 

1. ออท./กงสุล อาเซียน ไดห้ารือ/แลกเปลี่ยนมาตรการในการรับมือสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ  
2. ประสานงานกับ สอท. อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มอาเซียนเป็นระยะ ๆ 
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5. ประสานกับรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพ้ืนที่ (หากได้รับอนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่น) 

ด าเนินการในข้อ 3 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
โดยเฉพาะเมื่อมี   คนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรค
ระบาด 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายวันทางกลุ่มไลน์ “RRC MFA” และรายสัปดาห์ทางโทรเลข 

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยู่                
ต่างเมือง) 

สอท. ประสานงานและติดต่อกับแกนน าคนไทยในต่างเมือง (จิตตะกอง และซีเล็ต) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่วย
ประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมในกรณฉีุกเฉิน 

8. หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่ 
โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่
เหมาะสม 

สอท. พิจารณาใช้สถานที่ต่าง ๆ เป็นสถานที่หลบภัย (shelter) 
(1) สอท. ณ กรุงธากา รองรับคนได้ประมาณ 100 คน  
ที่อยู่ 18 & 20 Madani Avenue, Baridhara, Dhaka 1212 
เบอร์ติดต่อ +880-2 58813260, +880-2 222264277, +880-2 222264279, +880-2 222264281 

(2) บริษัท Ital-Thai Development รองรับคนได้ประมาณ 200 คน  
ที่อยู่ FDEE Office at Gulshan 2 House 15A, Road 35, Gulshan 2, Dhaka 1212 Bangladesh 
เบอร์ติดต่อ +88 09678771531 

9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทย          
ที่ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงิน 
ทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ด าเนินการในข้อ 1 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน 
(หากจ าเป็น) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในกรณีท่ีสถานการณ์เลวร้ายลง 

11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพ
กรณีเกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณามาตรการร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์
เลวร้ายลง  
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในบังกลาเทศ 

 
ปัจจัยบ่งชี้    เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ 
ปัจจัยควบคุม    รัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด    ปัจจุบันบังกลาเทศยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บ้างประปราย แต่ไม่มีการระบาดรุนแรง และสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ดี สอท.     
                        เตรียมแผนช่วยเหลือ/อพยพไว้ในกรณีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ ระบาดรุนแรงในวงกว้าง  
 

รายการ การด าเนินการของ สอท. 
1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายแกนน าคนไทย  
 
* ทีม ปทท. ใน บกท. ประกอบด้วย สอท. สคต. รวมถึง
บริษัทไทยที่ส าคัญ ได้แก่ ซีพี อิตาเลียน-ไทย เอสซีจี 
ปูนซีเมนต์ นครหลวง และการบินไทย 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สื่อสารกับคนไทยใน บกท. 
และไลน์ “Team Thailand” และขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตัวคนไทยด้วย เพ่ือปรับฐานข้อมูลและ
ประเมินกลุ่มความเสี่ยงที่ต้องอพยพออก จาก บกท. ก่อน (ซึ่งจากการประมาณการขั้นตน้ของ สอท. มีคนไทย
ประมาณ 600 คน)  
2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ “เฉพาะกิจ (ชื่อโรคระบาด) บังกลาเทศ” เพ่ือรับมือและเตรียมการส าหรับสถานการณ์
การโรคระบาด  ใน บกท. สมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน/บริษัทในทีมประเทศไทย สมาคมคนไทย          
ใน บกท. และผู้แทนคนไทยในเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ จิตตะกองและซีเล็ต 
 
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
พิจารณาความจ าเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน  

2. ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก  
ยาฆ่าเชื้อ 

ส ารองหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลว น้ ายาฆ่าเชื้อ และอาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง  
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
ในกรณีที่มีการขาดแคลนอาหาร สอท. จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภคท่ีส ารองไว้ให้คนไทยที่ต้องการ 
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3. ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพ านักกับ
เพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออก
นอกพื้นที่ได้) 

1. ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สอท. แนะน าให้คนไทยที่ไม่มีกิจจ าเป็น และ/หรือเจ็บป่วย มีโรคประจ าตัว        
ให้เดินทางกลับ ปทท. ในโอกาสแรก และหากไม่จ าเป็นให้ไม่ออกนอกสถานที่ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น        
ให้วางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีคนหมู่มาก 
2. ให้ข้อมลูเรื่องเที่ยวบินกลับไทย ซึ่งปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้  
(1) สายการบินไทย ออกจากกรุงธากา เวลา 13.40 น. (ทุกวัน) และออกจากรุงธากา เวลา 02.00 น. 
(เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)  
(2) สายการบิน Biman Bangladesh ออกจากกรุงธากา เวลา 11.30 น. (ทุกวัน)  
(3) สายการบิน US-Bangla ออกจากกรุงธากา เวลา 09.30 น. (เฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์) 
(4) สายการบิน Thai Air Asia ออกจากกรุงธากา เวลา 00.55 น. (เฉพาะวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์)     
(5) สายการบิน Druk Air ออกจากกรุงธากา เวลา 12.10 น. (เฉพาะวันพฤหัสบดี)     
 
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
ประกาศให้คนไทยทราบและเข้าใจสถานการณ์ และก าชับให้คนไทยหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถาน      
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะท าให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 

4. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อขอทราบแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค  
และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

1. ที่ผ่านมา สอท. ได้ประสานกบั Institute of Epidemiology, Disease Control and Research บกท. (IEDCR) 
ซึ่งเป็นหนว่ยงานหลักภายใต ้สธ.บกท. และ กต.บกท. เพ่ือติดตามความคืบหน้าและมาตรการของ รบ.บกท. 
รวมถึง รพ. 3 แหง่ ได้แก ่รพ. Kurmitola General Hospital รพ. Mugda General Hospital และ รพ. Kuwait 
Bangladesh Friendship Government Hospital ที่ รบ.บกท. จดัสรรเป็น รพ. ส าหรับรบัผู้ตดิโรคระบาด 
2. จะประสานงานกับ ตม.บกท. เพ่ือเตรียมการล่วงหน้าในกรณีท่ีต้องมีการอพยพคนไทยกลับประเทศ นอกจาก 
กต.บกท. ซึ่งไดป้ระสานต่อเนื่องอยู่แล้ว 

5. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และ กต.บกท. 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาติตน 

1. ออท./กงสุล อาเซียน ไดห้ารือ/แลกเปลี่ยนมาตรการในการรับมือหากสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ  
2. ประสานงานกับ สอท. อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มอาเซียนเป็นระยะ ๆ 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายสัปดาห์   

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

ประสานงานและติดต่อกับแกนน าคนไทยในต่างเมือง (จิตตะกอง และซีเล็ต) อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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8. หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่  
โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่
เหมาะสม 

เนื่องจากเป็นการแพร่เชื้อโรคระบาด จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ นอกจากต้องให้ 
ผู้ติดเชื้อ (หากมี) เข้ารับการรักษาที่ รพ. 
 
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
สอท. ก าชับให้คนไทยอยู่ในที่พักเพ่ือความปลอดภัยและออกนอกที่พักเฉพาะจ าเป็นและรักษาสุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

ด าเนินการแล้วบางส่วนในข้อ 2 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน  
(หากจ าเป็น) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในกรณีท่ีสถานการณ์เลวร้ายลง 

11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณี
เกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณามาตรการร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์
เลวร้ายลง  
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในภูฏาน 
 

ปัจจัยบ่งชี้    เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ 
ปัจจัยควบคุม    รัฐบาลภฏูานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด     ปัจจุบันไม่พบรายงานทางการของภูฏานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นไปได้ว่ามีผู้ติดเชื้อจ านวนน้อยมาก โดยหากย้อนดูตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 

    จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสองปีที่ผ่านมา ภูฏานมีจ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวนน้อยมากที่สุดประเทศหนึ่ง รัฐบาลภูฏานสามารถ 
    ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี สอท. เตรียมแผนช่วยเหลือ/อพยพไว้ในกรณีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ ระบาดรุนแรง 
    ในวงกว้าง 

 
รายการ การด าเนินการของ สอท. 

1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายแกนน าคนไทย  
 

ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในภูฏาน” สื่อสารกับคนไทยในภูฏาน ซึ่งมีจ านวนประมาณ 40 คน  
 
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
พิจารณาความจ าเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน  

2. ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก  
ยาฆ่าเชื้อ 

ส ารองหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลว น้ ายาฆ่าเชื้อ และอาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง  
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
ในกรณีที่มีการขาดแคลนอาหาร สอท. จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภคท่ีส ารองไว้ให้คนไทยที่ต้องการ 
ผ่านการขนส่งที่เป็นไปได้ทุกช่องทาง 

3. ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพ านักกับ
เพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออก
นอกพื้นที่ได้) 

1. กสญม. ณ กรุงทิมพู แนะน าให้คนไทยด าเนินมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล อย่างไรก็ดี หาก
สถานการณ์เลวร้ายลง สอท. จะแนะน าให้คนไทยที่ไม่มีกิจจ าเป็น และ/หรือเจ็บป่วย มีโรคประจ าตัวให้
เดินทางกลับ ปทท. ในโอกาสแรก และหากไม่จ าเป็นไม่ควรออกนอกสถานที่ ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้       
วางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีคนหมู่มาก 
2. เที่ยวบินระหว่างเมืองพาโร - กรุงเทพฯ 
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(1) สายการบิน Drukair บินทุกวัน (เมืองพาโรห่างจากกรุงทิมพู เมืองหลวง ประมาณ 50 กม. ใช้เวลา
เดินทางโดยรถยนต์ 1 ชม. 20 นาที) โดยมีก าหนดเวลาบินแตกต่างกัน ดังนี้ เวลา 10.45 น. (วันจันทร์      
วันศุกร์) เวลา 11.50 น. (วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์) เวลา 13.20 (วันอาทิตย์)  
(2) สายการบิน Bhutan Airlines บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 10.35 น.  
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
ประกาศให้คนไทยทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ และก าชับให้คนไทยหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถาน 
รวมทั้งต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 

4. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค  
และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

- ที่ผ่านมา กสมญ. ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน และในกรณีฉุกเฉิน คนไทยสามารถเข้ารับการรักษา
ได้ทุก รพ. ทั่วภูฎาน โดยสามารถติดต่อ Hot line 1010 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และ กต. ภฏูาน 
เกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือคนชาติตน 

- สอท. และ กสมญ. ได้หารือ/แลกเปลี่ยนมาตรการในการรับมือสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ 
 
 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

-สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายสัปดาห์  

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

- ได้ประสานโดยตรงกับคนไทยที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางติดต่อทาง Line และ
การโทรศัพท์ และเนื่องจากข้อจ ากัดด้านการคมนาคมอาจท าให้การเดินทางเยี่ยมเยียนต้องใช้เวลา
พอสมควร แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินรัฐบาลภูฏานมีบริการรถรับ-ส่งในทันที หรือสามารถเดินทางโดยเที่ยวบิน
ภายในประเทศเข้ามาที่เมืองหลวงเพ่ือเดินทางกลับประเทศได้ 

8. หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่  
โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่
เหมาะสม 

เนื่องจากเป็นการแพร่เชื้อโรคระบาด จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ นอกจากต้องให้ผู้ติดเชื้อ  
(หากมี) เข้ารับการรักษาที่ รพ. 
 
ในกรณีทีมี่การระบาดรุนแรงในวงกว้าง 
สอท. ก าชับให้คนไทยอยู่ในที่พักเพ่ือความปลอดภัยและออกนอกที่พักเฉพาะจ าเป็นและรักษาสุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งน่าจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 
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9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

ด าเนินการแล้วบางส่วนในข้อ 2 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน        
(หากจ าเป็น) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในกรณีท่ีสถานการณ์โรคระบาดเลวร้าย
ลง 

11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณี
เกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณามาตรการร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์
เลวร้ายลง ทั้งนี้ หากการอพยพทางอากาศไม่สามารถด าเนินการได้เพราะข้อจ ากัดของท่าอากาศยานพาโร 
ก็อาจต้องเดินทางข้ามแดนทางบกเพ่ือไปขึ้นเครื่องบินที่อินเดีย หรือบังกลาเทศ เช่น เมือง Bagdogra      
(300 กม. จากกรุงทิมพู) และ Guwahati (450 กม. จากกรุงทิมพู)  
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