
 

 

(เอกสารแนบ 1) 

 
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
 

ระดบั 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งชี้ สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย เตรยีมความพร้อมของ สกญ. และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
-ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้งานไดอ้ยู่
เสมอ 

▪ สกญ. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 
ที่จำเป็น อาทิ โทรศพัท์มือถือ วิทยุสื่อสาร กล้อง
วงจรปิด ถังดับเพลิง เครื่องปั่นไฟ และ
ยานพาหนะ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

-ดำเนินการเป็น
ระยะ ๆ อยู่เสมอ 

-ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพทต์ิดต่อ 
 
 
-จัดตั้งเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับคนไทย  
 
 
-จัดทำรายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
ติดต่อทีส่ำคัญ ได้แก่ หมายเลขโทรศํพท์
หน่วยงานราชการในเมืองการาจี 
ที่เก่ียวข้องกับการอพยพ สายการบิน  
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และสถานีตำรวจ 
เป็นต้น (ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

▪ สกญ. ปรับปรุงสถานะล่าสุดของรายชื่อ ที่อยู่  
และหมายเลขโทรศัพท์ของคนไทยที่พำนักอยู่ใน
เขตอาณา (แคว้นสินธ์และแคว้นบาลูจิสถาน 
ปากีสถาน) อย่างสม่ำเสมอ 

▪ สกญ. สร้างเสริมสายสัมพันธ์อันดีกับชุมชนไทยใน
เมืองการาจี โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านสตรีไทยที่
สมรสกับชาวปากีสถาน และกลุ่มนักศึกษาไทย
มุสลิม ซึ่งเป็น 2 กลุ่มหลักที่พำนักอยู่ในเขตอาณา
อย่างสม่ำเสมอ 

▪ สกญ. จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยมุสลิม และ
กลุ่มแม่บ้านไทยในการาจีอย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน
วันตรุษอิสลาม/งานสงกรานต์ และงานกีฬาเชื่อม
ความสามัคคี  

-สกญ. สามารถ
สื่อสารในกลุ่มไลน์ 
‘คนไทยใน      
การาจ’ี เพ่ือ
รวบรวมคนไทยใน
เขตอาณา 
  
 

-สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    
ที่เก่ียวข้อง 

▪ สกญ. ติดต่อสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และจัดทำหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเก็บไว้ 

 

-ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ       
จุดนัดพบ และเส้นทางอพยพ 

▪ จุดนัดพบ ได้แก่ สกญ. ณ เมืองการาจี และ 
บ้านพัก กสญ. ณ เมืองการาจี โดยซักซ้อมการ
เดนิทางมายังจุดนัดพบกับแกนนำคนไทย 
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-จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 
เส้นทางการอพยพทางเครื่องบินเดินทาง
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ
เวลาใดบ้าง และเส้นทางสำรองกรณีไม่
สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่  

▪ สกญ. จัดทำรายชื่อ และหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ
ของสายการบินที่ทำการบินจากเมืองการาจีไป 
ปทท. (การบินไทย Qatar Airways, Emirates) 

▪ โดยจะประสานงาน บ. การบินไทย เป็นหลักก่อน  
หากไม่ทำการบินหรือไม่มีเที่ยวบิน จึงจะติดต่อ
สายการบินอ่ืน ๆ  

▪ หากไม่สามารถหาเที่ยวบินใดได้ สกญ. จะ
ประสานกระทรวงฯ และทีม ปทท. ในปากีสถาน
ในกลุ่มไลน์ ‘Team Thailand 2021’ เพ่ือ
พิจารณาเรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษ มารบัคนไทย
เดินทางกลับประเทศ หากจำเป็น 

▪ หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางทางอากาศ
ได้ สกญ. จะประสานกระทรวงฯ เพือ่กำหนด
เส้นทางการอพยพทางเรือจากท่าเรือการาจีหรือ
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุดที่ปลอดภัย (หลีกเลี่ยงการอพยพ
ทางบกไปประเทศที่สาม อาทิ อินเดีย หรืออิหร่าน 
เนื่องจากเส้นทางทุรกนัดารหรือมีความเสี่ยงภัย
จากการก่อการร้ายระหว่างการเดินทาง) 

-สกญ. สามารถ
สื่อสารในกลุ่มไลน์ 
‘Team 
Thailand 2021’ 
เพ่ือประสาน 
สอท. ณ กรุง
อิสลามาบัด และ 
ผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหาร รวมทั้ง 
ขรก. ไทยใน
ปากสีถานทุก
หน่วยงาน 

-ประชาสัมพันธ์แผนช่วยเหลือ/อพยพให้
ชุมชนไทยในเขตอาณาทราบ  

▪ สกญ. เผยแพร่แผนช่วยเหลือ/อพยพในกลุ่มไลน์ 
‘คนไทยในการาจี’ และ Facebook: Royal Thai 
Consulate General, Karachi 

▪ จดัประชุมข้าราชการ ลูกจ้างของ สกญ. แกนนำ
นักศึกษาไทยมุสลิม และแกนนำแม่บ้านไทย 
เพ่ือให้เข้าใจแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย พร้อม
ซักซ้อมเตรียมการ 

 

 

 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 
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รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
-ติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  ▪ สกญ. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อีกครั้ง 

(double check) 
▪ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมรับฟัง

บรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมือง  
การาจ ี (หากมี ในช่วงที่เหตุการณ์ไม่ปกติ) 

-เตรียมความ
พร้อม 
 

-แจ้งเตือนชุมชนไทยในเขตอาณาให้
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
และ/หรือให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย  
 

▪ แจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ ‘คนไทยในการาจ’ี และใน 

Facebook: Royal Thai Consulate General, 
Karachi ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
พร้อมให้เปิดโทรศัพท์มือถือ เก็บเอกสารการ
เดินทางไว้กับตัว พร้อมติดตามข่าวสารจาก สกญ. 
และพยายามติดต่อกับกลุ่มเพ่ือนคนไทยโดย
สม่ำเสมอ และให้แจ้ง สกญ. ทราบทันทีหากไม่
สามารถติดต่อเพ่ือนคนไทยคนใดในกลุ่มได้ 

▪ สกญ. อาจแจ้งให้คนไทยสำรองอาหาร เครื่องด่ืม 
ยารักษาโรค เวชภัณฑ์และเชื้อเพลิงที่จำเป็น 

▪ สกญ. แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์ให้คนไทยใน
เขตอาณาทราบ โดยประสานกองคุ้มครองฯ เป็น
ระยะ ๆ จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ 

▪ สกญ. จะประเมินความพร้อมในการแจ้งยกเลิก
การเฝ้าระวัง หรือความจำเป็นในการยกระดับ
แผนปฏิบัติการไปสู่ระดับอื่น ๆ หากสถานการณ์
ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติโดยเร็ว 

 

-เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบแผน
อพยพของ สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสื่อสารกับแกนนำชุมชนไทยตามที่
กำหนดไว้ 

▪ หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน สกญ. ณ เมือง     
การาจ ี+92 315 867 1991  

▪ สื่อสารและแจ้งเตือนชุมชนไทยในกลุ่มไลน์    
‘คนไทยในการาจี’ และ Facebook: Royal Thai 
Consulate General, Karachi 

 

-ซักซ้อมมาตราการรักษาความปลอดภัย
ของ สกญ. 

▪ สกญ. จะเชิญบรษิัท รปภ. เพ่ือซักซ้อมแผนอพยพ 
และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 

-ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย  ▪ สกญ. จะประชาสัมพันธ์แผนอพยพ และเส้นทาง
อพยพทางอากาศ หรือทางเรือ และจัดทำแผนที่
สำหรับการเดินทางไปที่จุดนัดพบ  
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-สำรองอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค 
เชื้อเพลิง เวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็น 
 

▪ สกญ. จะเตรียมสำรองอาหาร น้ำ ยารักษาโรค 
เชื้อเพลิง เวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์
ทีเ่กีย่วข้อง ให้พร้อมรองรับคนไทยในเขตอาณา
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณส์ินค้า 
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขาดแคลน  

-จัดซื้อเพ่ิมเติม 
 
-เตรยีมความ
พร้อม 

หมายเหตุ  ให้ กสญ. เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์และความเหมาะสม และ
พิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น 

 

ระดับ 3 (สีสม้) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกดิสถานการณ์ความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม

ขยายตัวเป็นวงกว้าง  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด 

  แต่การบินเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มมีการลดเที่ยวบิน  
เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในแคว้นสินธ์ และแคว้นบาลูจิสถาน ปากีสถาน เดินทางออกนอก

พ้ืนที่ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และผู้ที่มีโรคประจำตัว ในขณะที่การให้บริการการบนิ 
เชิงพาณิชย์ยังดำเนินการอยู่  

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
-ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมิน
สถานการณ ์หารือกบั สกญ. มิตรประเทศ 
และสำรวจ (หากสถานการณ์เอ้ืออำนวย) 

▪ สกญ. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมกับ
ประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงจากสื่อ
ท้องถิ่น 

▪ หารือกับ สกญ. อาเซียน (มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย) และคณบดีคณะกงสุลในเมือง  
การาจี (กาตาร์) 

 

-ประสานหน่วยราชการเจ้าบ้านเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยทีท่ำการ 
สกญ. และบ้านพัก กสญ. 

▪ สกญ. จะประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใน
เมืองการาจี เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณท่ีทำการ สกญ. และบ้านพัก 
กสญ. ตลอดระยะเวลาที่มีความไม่สงบ 

 

-ต้ังศูนยอ์ำนวยการช่วยเหลือคนไทย และ
แจ้งเตือนสถานการณ์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนไทย
ทราบทุกระยะ  

▪ สกญ. จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย 
ณ อาคารที่ทำการ สกญ. และแจ้งเตือนให้  
คนไทยในเขตอาณาทราบเป็นระยะ ๆ ทาง
กลุม่ไลน์ ‘คนไทยในการาจี’ และ Facebook: 
Royal Thai Consulate General, Karachi 
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▪ สกญ. จดัลงทะเบียนคนไทยออนไลน์ และแจ้ง
เตือนให้คนไทยที่เดินทางออกนอกพื้นที่แจ้ง
ชื่อ สถานที่จะไป และหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ ให้ สกญ. ทราบ เพ่ือ update 
ทะเบียนรายชื่อคนไทยในเขตอาณา  

-สำรองเงินสดในกรณีฉุกเฉิน ▪ สกญ. เตรียมสำรองเงินสด ทั้งเงินสกุลท้องถิ่น
และเงินสกุลต่างประเทศในกรณีฉุกเฉิน 

-เตรียมความพร้อม 

-สำรองอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค
เชื้อเพลิง เวชภัณฑ์ และสิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ 

▪ สกญ. จัดเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ ์พร้อม
สำรองอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค 
เชื้อเพลิง เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ   
เพียงพอที่จะรองรับคนไทยในเขตอาณาท่ีอาจ
จำเป็นต้องพำนักชั่วคราวในที่ทำการ สกญ. 
หรือบ้านพัก กสญ. (สำรองสำหรับ 1 เดือน)  

-จัดซื้อเพ่ิมเติม 
 
-เตรยีมความพร้อม 

-ประสานหน่วยราชการท้องถิ่นหากมีการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ 

▪ ประสานหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้รับทราบถึง
แนวทางการอพยพคนไทย  

-เตรียมความพร้อม  

-ประสาน บ. การบินไทย เพ่ือสำรองที่นั่ง
ให้แก่คนไทยเดินทางกลับประเทศ 

▪ สกญ. จะประสาน บ. การบินไทย สาขาเมือง  
การาจ ีเพ่ือสำรองที่นั่งให้เพียงพอกับจำนวน
คนไทยทีป่ระสงค์จะอพยพออกจากพ้ืนที่  

-เตรยีมความพร้อม 
หากจำเป็น  
 

-กำหนดแผนอพยพคนไทย  ▪ สกญ. จัดทำแผนอพยพคนไทยขั้นสุดท้าย
พร้อมกับรายงานกระทรวงฯ เพ่ือหารือถึง
จำนวนคนไทยที่เหลือ พร้อมประเมินความ
จำเป็นหากต้องใช้เครื่องบินพิเศษ 

 

หมายเหตุ  ให้ กสญ. เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์และความเหมาะสม และ
พิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ทีสู่งขึ้น 

 

 

ปัจจัยบ่งชี้ สถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภคทีจ่ำเป็น 

ต่อการดำรงชีพ มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน   
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ 

สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอก ปท. ปิดที่ทำการ สกญ. ชั่วคราว 

 

ระดับ 4 (สีแดง) 
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รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
-จัดตั้งจุดนัดหมาย/จุดคัดกรอง พร้อมแจ้ง
เตือนให้ชุมชนไทยในเขตอาณาทราบ
สถานการณต์ลอดเวลา 

▪ สกญ. จดัต้ังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย 
ประสานแกนนำชุมชนไทยให้ทราบจุด       
นัดหมาย/จุดคัดกรอง และแจ้งเตือนให้  
ชุมชนไทยทราบสถานการณ์โดยตลอด 

 

-ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทาง
ออกนอกพ้ืนที่ในทันที 

▪ สกญ. แจ้งเตือนคนไทยที่มีความพร้อมในการ
เดินทางได้เองให้เดินทางออกนอกพื้นที่ทันที 

 

-แจ้งหนว่ยราชการที่เก่ียวข้องในเมืองการาจี
ว่าจะอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุน 
(เท่าทีจ่ะให้ได้)  

▪ สกญ. จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการาจี
ว่าจะอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุน 
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยระหว่าง
การเคลื่อนย้ายอพยพคนไทยในเขตอาณา  

 

-ประสาน สกญ. มิตรประเทศอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับแผนอพยพคนชาติ และความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

▪ สกญ. จะประสาน สกญ. อาเซียน (มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย) และคณบดีคณะกงสุลใน
เมืองการาจี (กาตาร์) เกี่ยวกับแผนอพยพ   
คนชาติ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- 

-เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ
หรือทำลาย (เม่ือได้รับอนุมัติจากกระทรวงฯ) 

▪ สกญ.เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและ
เครื่องมอื และซักซ้อมแผนอพยพทุกขั้นตอน 

- 

-อพยพคนไทยทีต่กค้าง 
ก. อพยพไปประเทศท่ีสามเป็นการชั่วคราว 
ข. อพยพกลับ ปทท. 

▪ สกญ. ประเมินสถานการณ์และพิจารณา   
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ตกค้างโดยเร่งด่วน  

- 

 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
-กำหนดเส้นทางอพยพ 

• ทางเครื่องบิน 

• ทางเรอื 

▪ สกญ. ประเมินสถานการณแ์ละพิจารณา  
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ตกค้างโดยเร่งด่วน 

 

-แจ้งรัฐบาลท้องถ่ินว่าจะอพยพคนไทย และ
ขอรับความร่วมมือเท่าท่ีจำเป็น  

▪ สกญ. จะประสานทางการท้องถิ่นขอความ
ร่วมมือรักษาความปลอดภัยขณะอพยพ 

 

-จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนที่
นัดหมายหรือให้คนไทยไปพบกันที่พ้ืนที่
เป้าหมาย 

▪ สกญ. จะจัดยานพาหนะเพ่ือขนส่งคนไทยไป
ยังพ้ืนที่นัดหมาย พร้อมรถนำขบวนเพื่อรักษา
ความปลอดภัยให้กับคณะคนไทย 

 

-ในกรณสีถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายใน
เร็ววันอาจพิจารณาอพยพคนไทยกลบัปทท. 

▪ สกญ. จะประเมนิสถานการณ์และพิจารณา
แนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
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ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
-สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด พิจารณาประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของปากีสถาน เพ่ือให้
เครือ่งบินพิเศษลงจอดรับคนไทยทีก่าราจี 

▪ สกญ. แจ้ง สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด พิจารณา
ประสานทางการปากีสถาน เพ่ือให้เครื่องบิน
พิเศษลงจอดรับคนไทยที่เมืองการาจี 

 

-สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้โดยสาร 

▪ สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบและกำหนดจุด
นัดพบ /วันเดินทาง ผ่านกลุ่มไลน์ ‘คนไทยใน
การาจี’ และ Facebook: Royal Thai 
Consulate General, Karachi  

▪ สกญ. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้โดยสารร่วมกับ   
เที่ยวบินพิเศษท่ีมารับคนไทย 

 

-กระทรวงฯ ประสานเรื่องการจัดเครื่องบิน
พิเศษรับคนไทยกลับประเทศ  

▪ สกญ. แจ้ง สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด เพื่อ
พิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ปากีสถานเพ่ือขอทำการบินผ่านน่านฟ้า 
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(เอกสารแนบ 2) 

ประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
 

1. การให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติ/ภัยพิบัติ 
1.1 การให้ความช่วยเหลือสำหรับแผนระยะส้ัน (7 - 14 วัน) 

1. ค่าอาหารจำนวนคน 200 คน (คนละ 2,000 รูปีต่อวัน) เป็นเงิน 400,000 รูปีปากีสถาน X 7 วัน  
เป็นเงิน 2,800,000 รูปีปากีสถาน ถ้า 14 วัน เป็นเงิน 5,600,000 รูปีปากีสถาน 

2. ค่าเครื่องนุ่งห่ม 200 คน (คนละ 4,000 รูปีปากสีถาน) เป็นเงิน 800,000 รูปีปากีสถาน 
3. ค่าเวชภัณฑ์ และรักษาพยาบาล 200 คน (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน) 

เป็นเงิน 1,000,000 รูปีปากีสถาน 
4. ค่าท่ีพักอาศัยชั่วคราว 300 คน (คนละ 5,500 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 1,100,000 รูปีปากีสถาน 
5. ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติม 200 คน (รถบัส 40 ที่นั่งคันละ 80,000 รูปีปากีสถาน  

X 5 คัน X 7 วัน) เป็นเงิน 2,800,000 รูปีปากีสถาน ถ้า 14 วัน เป็นเงิน 5,600,000 รูปีปากีสถาน 
6. รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 200 คน (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน)  

เป็นเงิน 1,000,000 รูปีปากีสถาน 
รวมทั้งสิน้ 9,500,000 รูปีปากีสถาน (7 วัน) ถ้า 14 วัน เป็นเงิน 15,100,000 รูปีปากีสถาน 

1.2 การให้ความช่วยเหลือสำหรับแผนระยะกลาง - ยาว (10 - 16 วัน) 
1. ค่าอาหารจำนวนคน 200 คน (คนละ 2,000 รูปีปากีสถานต่อวัน) 

เป็นเงิน 4,000,000 รูปีปากสีถาน (10 วัน) ถ้า 16 วัน เป็นเงิน 6,400,000 รูปีปากีสถาน 
2. ค่าท่ีพักอาศัยชั่วคราว 200 คน (คนละ 5,500 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 1,100,000 รูปีปากสีถาน 
3. ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติม 200 คน (รถบัส 40 ที่นั่งคันละ 80,000 รูปีปากีสถาน/วัน X 5 คัน X  

10 วัน) เป็นเงิน 4,000,000 รูปีปากีสถาน ถ้า 16 วัน เป็นเงิน 6,400,000 รูปีปากีสถาน 
4. รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 200 คน (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน)  

เป็นเงิน 1,000,000 รูปีปากีสถาน 
รวมทั้งสิ้น 10,100,000 รูปีปากีสถาน (10 วัน) ถ้า 16 วัน เป็นเงิน 14,900,000 รูปีปากีสถาน 

2. ในส่วนการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่ 
2.1 การอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 

2.1.2 ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติม 200 คน (รถบัส 40 ที่นั่งคันละ 80,000 รูปีปากีสถาน  
                  X 5 คัน X 5 วัน) เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากีสถาน  

2.1.3 ค่าเดินทางไปยังที่พักพิงชั่วคราว 200 คน 
         - ทางบก (คนละ 10,000 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากีสถาน  
         - ทางอากาศ (คนละ 30,000 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 6,000,000 รูปีปากสีถาน  

2.1.4 ค่าจัดเตรียมที่พักชั่วคราวสำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 10,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากีสถาน 
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2.1.5 ค่าอาหาร/เครื่องดำรงชีพ/สำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 15,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 3,000,000 รูปีปากีสถาน 

2.1.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ สำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 1,000,000 รูปีปากีสถาน 
รวมทั้งสิ้น 10,000,000 รูปีปากีสถาน (ทางบก) และ เป็นเงิน 14,000,000 รูปีปากีสถาน  
(ทางอากาศ) 

2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
2.2.1 ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติม 200 คน (รถบัส 40 ที่นั่งคันละ 80,000 รูปีปากีสถาน  

                         X 5 คัน X 5 วัน) เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากีสถาน  
2.2.2 ค่าตรวจลงตราไปประเทศที่สาม 200 คน (คนละ 10,000 รูปีปากีสถาน)  

เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากสีถาน 
2.2.3 ค่าเดินทางไปยังประเทศท่ีสาม สำหรับคนไทย 200 คน 

- ทางบก (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 1,000,000 รูปีปากีสถาน 
- ทางอากาศ (คนละ 20,000 รูปีปากีสถาน) เป็นเงิน 4,000,000 รูปีปากีสถาน 

2.2.4 ค่าจัดเตรียมที่พักชั่วคราวสำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 10,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 2,000,000 รูปีปากีสถาน 

2.2.5 ค่าอาหาร/เครื่องดำรงชีพ/สำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 15,000 รูปีปากสีถาน)  
เป็นเงิน 3,000,000 รูปีปากีสถาน 

2.2.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ตอ่ืนๆ สำหรับคนไทย 200 คน (คนละ 5,000 รูปีปากีสถาน) 
เป็นเงิน 1,000,000 รปูีปากีสถาน 

           รวมเป็นเงิน 11,000,000 รูปีปากีสถาน (ทางบก) / 14,000,000 (ทางอากาศ) 
2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

2.3.1   ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติม 200 คน (รถบัส 40 ที่นั่งคันละ 80,000 รปูีปากีสถาน  
                  X 5 คัน X 5 วัน) เป็นเงิน 2,000,000 รปูีปากีสถาน  

2.3.1.1 ค่าใช้จ่ายดำรงชีพระหว่างการอพยพ 200 คน (คนละ 15,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 3,000,000 รูปีปากีสถาน 

2.3.1.2 ค่าเดินทางทางอากาศกลับประเทศไทยหรือใช้เครื่องบินพิเศษจากการบินไทยจำนวน 200 คน  
 (เที่ยวบินการบินไทย เมืองการาจี – กรุงเทพฯ คนละ 200,000 รูปีปากีสถาน)  
เป็นเงิน 40,000,000 รูปีปากีสถาน 

         รวมเป็นเงิน 9,000,000 รูปีปากีสถาน 
 
 

******************   
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(เอกสารแนบ 3) 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณภีัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกระทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
-สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 
ชั่วโมง) เพื่อประสานการติดต่อกับกระทรวงฯ 
และรบัแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่ (กรมการกงสุล 
ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ชั่งโมง) 

▪ สกญ. จะจัดให้มี จนท. คอยให้ความช่วยเหลือ
และให้คำแนะนำต่างๆ ผ่านกลุ่มไลน์ ‘คนไทย
ในการาจี’ และ Facebook: Royal Thai 
Consulate General, Karachi และ 
ประสานงานกับกระทรวงฯ เป็นระยะ ๆ  

 

-รายงานสถานการณใ์ห้กระทรวงฯ ทราบ 
พร้อมประเมินความเสียหายเบี้องต้นที่อาจ
เกิดข้ึนแกค่นไทย  

▪ สกญ. จะรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพ
ความเสียหาย ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์และ
รายงานให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ ๆ 

 

-ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น/องค์กร
สาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สิ่งบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่
อย่างผิดกฏหมาย) 

▪ สกญ. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ท้องถิ่น เพ่ือจัดหาสิ่งของมาบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นให้แก่คนไทย และ/หรือ สกญ. เป็น  
ผู้จัดหาเอง หรือรับมอบจากหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเพ่ือมอบแก่ผู้ประสบภัย 

 

-หารือ สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือ
คนชาติตน 

▪ สกญ. จะประสานกับ สกญ. อาเซียน 
(มาเลเซียและอินโดนีเซีย) และคณบดีคณะ
กงสุลในการาจี (กาตาร์) เพ่ือหารือร่วมกันถึง
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติตน 

 

-ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่  

▪ สกญ. จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน/ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น (กรณีท่ีสามารถลงพ้ืนที่ได้
และได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

 

-สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัย
ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

▪ สกญ. จะให้ความช่วยเหลือกรณีที่ผู้ประสบภัย
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามระเบียบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ จะ
ขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงฯ 
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-หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ 
อาคารที่ทำการ สกญ. 

▪ หากจำเป็น สกญ. อาจจัดพ้ืนที่บริเวณชั้น    
ใต้ดนิของอาคารที่ทำการ สกญ. เป็นศูนย์   
พักพิงชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน 

-จัดหาเครื่องนอน
และเครื่องใช้ที่
จำเป็นสำรองไว้ 

-กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนในแคว้นบาลูจิสถาน 
อาจประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 

▪ สกญ. จะประสานหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 

 

-จัดทำทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/    
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ ปทท. 
(หากทราบ) 

▪ สกญ. จะประสานคนไทยผู้ประสบภัยเพื่อ
จดัทำทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/      
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที ่ปทท. 
(หากทราบ) 

 

-กระทรวงฯ ส่งเจ้าหน้าที่กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจำเป็น) 

▪ สกญ. อาจประสานกระทรวงฯ จัดส่ง
เจ้าหน้าที่กงสุล/แพทย์สนับสนุน (หากจำเป็น) 

 

-หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ  

▪ สกญ. จะประเมินสถานการณ์ถึงความจำเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (โดยอ้างอิง
แผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม) 

 

หมายเหตุ ใช้แผนเตรียมความพร้อม 4 ระดับของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณภีัยสงครามประกอบด้วย 
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(เอกสารแนบ 4) 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
-สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคนไทย 

▪ สกญ. จัดให้มี จนท. ของ สกญ. คอยให้
ความช่วยเหลือและข้อแนะนำต่าง ๆ ผ่าน
กลุม่ไลน์ ‘คนไทยในการาจี’ และ 

Facebook: Royal Thai Consulate 
General, Karachi  พร้อมประสานงานกับ
กระทรวงเป็นระยะๆ  

 

-สำรองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค  ▪ สกญ. จะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
อาทิ หน้ากากอนามัย ยาฆ่าเชื้อ และ
เวชภัณฑ์ป้องกันที่จำเป็น ฯลฯ ให้เพียงพอ 

 

-ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอก
พ้ืนที ่(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้
เดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้) 

▪ สกญ. แจ้งเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทาง
ไปพำนักกับเพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้
เดินทางกลับ ปทท.  

 

-ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อขอทราบ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ 
ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ท่ี
หน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาให้ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีท่ีคนไทยอยู่อย่างผิดกฏหมาย) 

▪ สกญ. ประสานกับ สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด 
และหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือจัดหาสิ่งของ
มาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่คนไทย และ/
หรือ สกญ. เป็นผู้จัดหาเอง หรือรับมอบ เพ่ือ
ช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัย 

 

-หารือ สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือ
คนชาติตน 

▪ สกญ. จะประสานกับ สกญ. อาเซียน 
(มาเลเซียและอินโดนีเซีย) และคณบดีคณะ
กงสุลในการาจี (กาตาร์) เพ่ือหารือร่วมกันถึง
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติตน 

 

-รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
โดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจาก
โรคระบาด 

▪ สกญ. จะรวบรวมข้อมูลคนไทยที่มีอาการ
ป่วยหรือเสียชีวิตและเฝ้าติดตามสถานการณ์
ตลอดจนรายงานให้กระทรวงฯ ทราบเป็น
ระยะ ๆ 
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-พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ที่
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นท่ี (กรณี
อยู่ต่างเมือง) 

▪ สกญ. จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน/ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น (กรณีที่สามารถลงพ้ืนที่ได้
และได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

 

-หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ สกญ.  ▪ หากจำเป็น อาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ 
สกญ. และ/หรืออาจขอความร่วมมือ
เครือข่ายคนไทยจัดหาสถานที่ต้ังศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ  

 

-สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่
ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้ง
กระทรวงฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

▪ สกญ. จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีที่
ผู้ประสบภัยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ตามระเบียบดังกล่าว และหากงบประมาณ
ของ สกญ. ไม่เพียงพอ จะแจ้งขอรับการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงฯ  

 

-กระทรวงฯ ส่งเจ้าหน้าที่กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจำเป็น) 

▪ หากจำเป็น สกญ. จะแจ้งขอรับการพิจารณา
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กงสุล/แพทย์ 

 

-หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ  

▪ สกญ. จะประเมินสถานการณ์ถึงความจำเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (โดย
อ้างอิงแผนอพยพกรณีเกดิภัยสงคราม) 

 

หมายเหตุ ใช้แผนเตรียมความพร้อม 4 ระดับของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณภีัยสงครามประกอบด้วย 
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(เอกสารแนบ 5) 

 

รายละเอียดแผนการอพยพ (SOP) ของศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน  
(Rapid Response Center - RRC) ของ สกญ. ณ เมืองการาจี 

สถานะ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สกญ. ณ เมืองการาจี 
1) กสญ. จัดประชุมประเมินสถานการณ์ หลังจาก สกญ. 
ขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน เริ่มอพยพ จนท. และสมาชิก
ครอบครัวออกจากพ้ืนที่ 
 
-สกญ. รายงานพัฒนาการ/ความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ  ผ่าน
ช่องทางกลุ่มไลน์ หรือกลุ่ม Signal: AMB-CG-THA ของ
กระทรวงฯ  

เจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย  
สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(4) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ชั่วโมง : +92 315 867 1991 
(5) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 

2) เปิดให้มีการลงทะเบียนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ต้องการ
อพยพกลับไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตามจุดต่างๆ   
 
*  การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเฉพาะบางกรณี เช่น 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่ม/
ปัจจัยยังชีพพ้ืนฐาน และการจัดหาที่พักพิง  
 
 
 
  

ศูนย์ปฏิบัติการหลัก: สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ชั่วโมง : +92 315 867 1991 
ศูนย์ปฏิบัติการรอง: บ้านพัก สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(2) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สกญ. ณ เมืองการาจี 
3) ประสานงานและปรึกษาร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางออก
นอกประเทศโดยสวัสดิภาพ 
 
*  การประชุม/จัดตั้ง Taskforce หารือ/ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง และ
การซักซ้อมแผน 

- ระดับชาติ :  
สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(4) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ช่ัวโมง : +92 315 867 1991 
(5) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 
สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด 
(1) นายจักรกฤด ิกระจายวงศ์ (ออท. ณ กรุงอิสลามาบัด)  
     เบอร์ติดต่อ +92 300 854 5939 
(2) นางสาวกมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์ (ทปษ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 301 555 8089 
Sindh Governor’s House 
(1) นาย Muhammad Kamran Khan Tessori 
     Governor of Sindh 
     เบอร์ติดต่อ +92 321 339 3333 

4) กรณีอพยพทางอากาศ  
4.1) โดยเครื่องบินพาณิชย์  บ. การบินไทย สาขาเมืองการาจี 

(1) นาย Rashid Khan 
(2) นาย Saad Mursalin 
     เบอร์ติดต่อ +92 315 259 9810 
(3) นาย Sarfaraz Alam 
     เบอร์ติดต่อ +92 313 223 0468 

4.2) โดยเครื่องบินฝ่ายทหาร ได้แก่ C130 มี 90 ที่นั่ง 
จำนวน 3 ลำ และ Airbus 340 จำนวน 2 ลำ พร้อม
ปฏิบัติการภายใน 48 ชม. ซึ่ง สอท. ต้องขออนุญาตบิน

สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สกญ. ณ เมืองการาจี 
ผ่านน่านฟ้า  (2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  

    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด  
(1) นายอัยรัฐ โกษากุล (เลขานุการโท)  
     เบอร์ติดต่อ  +92 307 541 5056 
(2) พ.อ. ทนาย เพิ่มผล (ผชท. ฝ่ายทหาร)  
     เบอรต์ิดต่อ 0314-952-2708 

4.3) ปลายทางการอพยพทางอากาศ -กระทรวงการต่างประเทศประสานงาน  
5) กรณีอพยพทางทะเล สกญ. ณ เมืองการาจี 

(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 

5.1) โดยเรือพาณิชย์ 
5.2) โดยเรือหลวงกองทัพเรือ 3 ลำ ได้แก่ เรือหลวง
อ่างทอง บรรทุกได้ 1,000 คน, เรือรบนเรศวร และ   
เรือรบตากสิน บรรทุกลำละ 150 คน พร้อมปฏิบัติการ
ภายใน 3 - 4 วัน 

5.3) ปลายทางการอพยพทางเรือ -กระทรวงการต่างประเทศประสานงาน 
6) แจ้งกำหนดการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
มายังจุดรวมพลและจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย 

สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(4) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ช่ัวโมง : +92 315 867 1991 
(5) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 
สมาคมนักเรียนไทยในเมืองการาจี 
(1) นายมุญาฮิดีน หะยีหมุด (นายกสมาคมฯ) 
    เบอร์ติดต่อ +92 313 921 7901 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สกญ. ณ เมืองการาจี 
กลุ่มสตรีไทย ณ เมืองการาจี 
(1) นางณภัทร สิงห์ทอง (ประธาน) 
    เบอร์ติดต่อ +92 302 822 2270 

7) การจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน เครื่อง
อุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ 

 สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(4) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ช่ัวโมง : +92 315 867 1991 
(5) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 

8) เตรียมออกหนังสือสําคัญประจําตัว (C.I.)  
แก่ผู้ไม่มีหนังสือเดินทาง 

สกญ. ณ เมืองการาจี 
(1) น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ (รกสญ. รษก. กสญ.)  
     เบอร์ติดต่อ +92 310 813 7755 
(2) นายภาณุทัต ยอดแก้ว (กงสุล)  
    เบอร์ติดตอ่ +92 337 031 1115 
(3) นายสมภพ พลอยสังวาลย์ (จนท. คลัง) 
     เบอร์ติดต่อ +92 21 358 5406 ต่อ 106 
(4) นายอาบีดี อาลี (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 300 259 7200 
    เบอรฉ์ุกเฉิน 24 ช่ัวโมง : +92 315 867 1991 
(5) นายอาหะมัด มะเระ (จนท. ฝ่ายกงสุลชาวไทย) 
    เบอร์ติดต่อ +92 333 151 2778 

 
 
 

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