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เอกสารแนบ 1 
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 
สอท. ณ กรุงมอสโก 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งชี้  สถานการณ์ปกต ิ
ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ  
เป้าหมาย  เตรียมความพร้อมของ สอท./ สกญ. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ไดด้ี
เสมอ 

ตรวจสอบการใช้งานเป็นประจำสม่ำเสมอ  

ปรับปรุงทะเบยีนรายช่ือคนไทย/ 
ที่อยู่ติดต่อ 

สอท. ปรับปรุงรายชื่อและช่องทางติดต่อของคน
ไทยและนายจ้างในรสัเซียและเขตอาณารายปี 
รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกรณีมีสญัญาณของ
วิกฤตการณต์่าง ๆ  

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อคนไทย สอท. รักษาช่องทางติดต่อกลุ่มหัวหน้าคนไทยใน
บริษัทต่าง ๆ หัวหน้าสมาคมนักเรยีนไทย และ
นายจ้างในรัสเซียและประเทศเขตอาณา เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารที่จำเป็นและให้ความ
ช่วยเหลือกรณีจำเป็นเร่งด่วน 

 

จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ 
ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบนิ 
สถานีตำรวจ (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)  

สอท. จัดทำลสิต์หมายเลขสำคัญ อาทิ 
หมายเลขสำหรับเรียกรถพยาบาล สถานีตำรวจ 
หมายเลขสายการบิน รวมถึงหมายเลขฉุกเฉิน
ของ สอท. และได้ประชาสมัพันธ์ให้คนไทย
ทราบเป็นระยะ 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

สอท. มีการตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอ อาทิ กต. ตำรวจ สนามบินของรัสเซีย
และประเทศในเขตอาณา 

 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ สอท. ประเมินเส้นทางอพยพ จุดนัดพบคนไทย
เป็นระยะ ตามสถานการณ์ ในช่วงเวลานั้น ๆ 

 

ประชาสมัพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทย
ทราบ 

เมื่อมีเหตุการณ์ สอท. จะประชาสมัพันธ์แผน
อพยพในเว็บไซต์ของ สอท. รวมทัง้ได้แจ้ง
หมายเลขติดต่อฉุกเฉินและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของ สอท. ให้คนไทยทราบ 

 

 
************************ 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

สอท. ณ กรุงมอสโก 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 

ปัจจัยบ่งชี้  เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณไ์ด้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย  คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
                        ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเปา้หมาย 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด สอท. ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกวัน  
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย
ทราบและตระหนักถึงแผนอพยพ
ของ สอท./สกญ. และ
เตรียมพร้อมซักซ้อม 
การสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยท่ี
กำหนด 

- สอท. แจ้งให้คนไทยเตรยีมพร้อมและทราบแผนอพยพหากสถานการณ์
ส่อเค้าว่าจะมีความรุนแรง 
- สอท. สร้างกลุ่มสื่อสารระหว่างหวัหน้าคนไทยในแตล่ะเมือง  
- สอท. จัดเตรยีมแผนอพยพที่เป็นไปได้โดยคำนึงถึงสถานการณ์ใน
ขณะนั้น และหารือกับหัวหนา้คนไทยในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ 
- หากสถานการณ์เอื้ออำนวย จนท. สอท. อาจลงสำรวจพ้ืนท่ี 
การหลบภัย/การอพยพในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นจุดนัดพบ พร้อมทั้งหารือ
กับนายจ้างและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น 

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนท่ีเตรียม
สัมภาระ เอกสารเดินทาง วีซ่า
ประเทศท่ีอาจต้องเดินทางไปพัก
พิงให้พร้อมหากต้องอพยพออก
นอกประเทศ 

- ประสานงานกับนายจ้างและหัวหน้าคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ แจ้งให ้
(1) สำรวจความเรียบร้อยของเอกสารการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่พำนัก
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(2) เตรียมสมัภาระที่จำเป็น คนละไมเ่กิน 1 กระเป๋าขนาด carry on  
ให้พร้อมเดินทางตลอดเวลาในกรณีที่ต้องอพยพฉุกเฉิน 
- สอท. ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการอพยพ 
คนท่ีพำนักอยู่ในพ้ืนท่ีอย่างไม่ถูกกฎหมาย 
- สอท. ประสานงานกับ สอท. ประเทศที่สามเกี่ยวกับเอกสารการเดนิทาง 
เข้าประเทศ (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปยังประเทศทีส่าม) 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางเข้าประเทศ  

สอท. ออกประกาศและแจ้งให้กรมการกงสลุออกประกาศเตือนคนไทย 
ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ  

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของ
สำนักงาน 

- สอท. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ กต. รัสเซีย 
(UPDK – ผู้ให้เช่าอาคาร) ตำรวจ สำหรับซักซ้อมมาตรการ รปภ. 

 

จัดซักซ้อมกรณตี้องอพยพคนไทย 
อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทาง
บก/เรือ/อากาศ 

- ซักซ้อมกับผู้แทนคนไทยในแตล่ะพื้นท่ีเกี่ยวกับจุดนัดพบและเส้นทาง
การอพยพ 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณส์ำหรบัเส้นทางอพยพท่ี
เหมาะสม และจัดใหม้ี จนท.สอท./ทีม ปทท. เข้าไปในพ้ืนท่ีเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือชาวไทยในการอพยพมายังจุดนัดพบ 

 

 
**************************************** 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

สอท. ณ กรุงมอสโก 

ระดับ 3 (สีส้ม) 

ปัจจัยบ่งชี้  เกิดความไมส่งบเป็นระยะ มีการปะทะระหวา่งกลุ่มตา่ง ๆ มีแนวโนม้ขยายตัวเป็นวงกว้าง 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสญูเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไมเ่ป็นปกติ บรกิารภาครัฐมีจำกดัแต่การคมนาคมเชิง 
  พาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริม่ลดเที่ยวบิน 
เป้าหมาย  ให้คนไทยท่ีไมม่ีความจาเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีให้มากที่สุดโดยเฉพาะ เด็ก สตร ีและ 
  คนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู ่
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
ประเมินสถานการณ์ จากข่าวสาร 
การหารือกับ สอท./สกญ มิตร
ประเทศ และการสำรวจ (หาก
สถานการณ์เอื้ออำนวย) 
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน
เพิ่มมาตรการ รปภ. สถานท่ี 

- ประเมินสถานการณ์กับกรมการกงสุลเพื่อกำหนดปจัจัยบ่งช้ีสำหรบั 
การอพยพ ณ ขณะนั้น 
- กำหนดทีม จนท. สอท./ทีม ปทท. ในกรณีที่ต้องลงพื้นทปีฏิบัตภิารกิจ 
- เตรียมการเรื่องงบประมาณ ท่ีพัก อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ในกรณีต้อง
อพยพ 
- แจ้งคนไทยในพ้ืนท่ี (ผ่านนายจ้างและหัวหน้าคนไทยในแต่ละเมือง)  
ให้เตรียมพร้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
-ประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้เพิ่มมาตรการ รปภ. อาคาร สอท. 

 

หารือ สอท./สกญ. มติรประเทศ
เกี่ยวกับแนวทางการให ้
ความช่วยเหลือคนชาต ิ

สอท. หารือกับ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกีย่วกับแผนการอพยพระหว่าง
กัน รวมถึงวางแผนงานช่วยเหลืออพยพคนชาติซึ่งกันและกัน 

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการ
ช่วยเหลือคนไทย และ
ประชาสมัพันธ์เรื่องสถานการณ์
ภายในประเทศ ท่ีตั้งอยู่ให้ชุมชน
ไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ 
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

- จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทยท่ี สอท. หรือเช่าพ้ืนท่ีจากภาครัฐ/
เอกชน รัสเซีย โดยจดัให้มี จนท. เวรตลอด 24 ชม. 
- ประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับพัฒนาการของ
สถานการณ ์
- จัดตั้งทีมแจ้งข้อมูลให้คนไทยทราบเป็นระยะพร้อมแผนการอพยพ/
สถานท่ีหลบภัยที่ชัดเจน 

 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือ
กรณีฉุกเฉิน 

ประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อสำรองเงินสดให้เพียงพอต่อ คชจ. ท่ีจะ
เกิดขึ้น 

 

สอท./สกญ. สำรองอาหาร/
เวชภัณฑ/์สิ่งที่จาเป็น อื่น ๆ ให้
เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจ
จาเป็นต้องมาพำนักช่ัวคราวใน 
สอท. 

- สำรวจสถานท่ีที่อาจใช้เป็นที่พักสำหรับจัดตั้งศูนย์ประสานงานและ
สถานท่ีพักรอสำหรับคนไทย 
- จัดการสำรองอาหารเวชภณัฑ/์สิง่ที่จาเป็น อื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวน
คนไทยที่อาจจำเป็นต้องมาพำนักช่ัวคราวใน สอท. / ศูนย์พักรอ 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางเข้าพื้นที ่

- สอท. ออกประกาศและแจ้งให้กระทรวงฯออกประกาศเตือนคนไทยให้
งดเดินทางเข้าประเทศ 
- ขอรับแผนการอพยพและแนวทางช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น 

 



สถานะ ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2566 
 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อ
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพ 
ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่
นั่งให้แก่คนไทย 

-  

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดย
แจ้ง/หารือกระทรวงฯ ว่ามีคนไทย
เหลือยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคน
ไทยที่เหลือไปประเทศท่ีสาม หรือ
กลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบิน
พิเศษไปรับคนไทยหรือไม ่

- ตรวจสอบรายชื่อคนไทยให้เป็นปัจจุบัน และลำดับความสำคัญของ
บุคคลที่ควรเร่งอพยพ อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตร ี
- แจ้ง ปชส. ให้มีการอพยพแบบสมัครใจสำหรับคนท่ีไม่มคีวามจำเปน็ 
- แจ้งให้กระทรวงฯ ทราบพร้อมขอรับข้อสั่งการที่เหมาะสมสำหรับการ
อพยพตามสถานการณ ์

 

 
 

***************************** 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

สอท. ณ กรุงมอสโก 

ระดับ 4 (สีแดง)  

ปัจจัยบ่งชี้  เกิดความไมส่งบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม 
  ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณไ์ด้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกดิสงครามในระยะอันใกล้ สายการบิน   
             พาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 
เป้าหมาย  อพยพคนไทยท่ีเหลือออกนอกพ้ืนที่ ปิดที่ทำการ สอท. ช่ัวคราว 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ 
ตั้งศูนย์ประสานงาน) 
ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/
หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบ
ตลอดเวลา 

- จัดตั้งศูนย์อพยพ สอท. หรือเช่าพื้นที่จากภาครัฐ/เอกชน รัสเซีย  
โดยจดัให้มี จนท. เวรตลอด 24 ชม. 
- ประสานงานกับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับพัฒนาการของ
สถานการณ ์
- จัดตั้งทีมแจ้งข้อมูลให้คนไทยทราบเป็นระยะพร้อมอัพเดตแผน 
การอพยพ/หลบภัยที่ชัดเจน 

 

ให้คนไทยท่ีสามารถเดินทางไดเ้อง 
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีในทันที 

- แจ้งให้คนไทยท่ีไม่มีความจำเป็นเดินทางออกนอก ปท. ในทันทีด้วย
สายการบินพาณิชย ์

 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพ
คนไทยและขอรับการสนับสนุน
ตามแผนอพยพ (เท่าท่ีจะใหไ้ด้) 
โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพ
คนไทย และ รปภ. สอท./สกญ. 

- แจ้ง กต. รัสเซีย เป็นลายลักษณอ์ักษรว่าประสงค์จะอพยพและขอ
ความช่วยเหลืออย่างเต็มที ่
- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสำหรับคำขอการ รปภ. คนไทย
ระหว่างการอพยพในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อาทิ กต. / ตำรวจ 

 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตร
ประเทศถึงแผนอพยพและความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

บูรณาการแผนอพยพกับสอท./สกญ. มิตรประเทศ เพ่ือให้สามารถ
ร่วมกันอพยพคนชาติออกมานอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

 

สอท./สกญ. ประเทศท่ีสามตั้งศูนย์
พักพิงช่ัวคราว กรณีต้องอพยพไป
ประเทศท่ีสาม (เมื่อกระทรวงฯ 
เห็นด้วย) 

- ประสานงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกบัแผนการอพยพ/ช่วงเวลา/จำนวน
คน กับ สอท. ใน ปท. ท่ีสาม 
- สอท. ประสานงานกับ สอท./สกญ. ของ ปท. ท่ีสามเกี่ยวกับแผนการ
อพยพและขอให้อำนายความสะดวกด้านเอกสาร/พิธีการตรวจคนเขา้
เมืองมากที่สุด 
- แจ้งให้ สอท. ใน ปท. ท่ีสามแจ้ง ปท. เจ้าบ้านทราบและขอให้อำนวย
ความสะดวก 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคญัทาง
ราชการ/ทำลาย 

ทุกฝ่ายรวบรวมเอกสารสำคัญเพื่อขนย้าย/ทำลายตามกรอบเวลา  

กระทรวงฯ ส่ง จนท. สนับสนุน 
หากจาเป็น อาทิ ขรก.ประจำ
ประเทศนั้น ๆ 

สำรวจปริมาณงานและประมาณการแรงงานท่ีจะต้องใช้สำหรับภารกิจ
อพยพให้ลุล่วงโดยเร็วท่ีสดุ และหารือกับกระทรวงฯ เพื่อขอรับ 
การอนุมัต ิ
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อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ก. อพยพ
ประเทศท่ีสามเป็นการชั่วคราว ข. 
อพยพกลับประเทศไทย 

ประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นว่าจะอพยพคนไทยกลับไทย หรือไปยัง 
ปท. ท่ีสาม 

 

 
ก. อพยพไปประเทศท่ีสามเป็นการชั่วคราว 

 
รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

กำหนดเส้นทางอพยพ 
- ทางเครื่องบิน 
- ทางเรือ 
- ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือ
เมืองใกล้เคียงเพื่อข้ึนเครื่องบิน
พาณิชย์ โดย สอท. พิจารณา 
ความพร้อม และความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเอง
แล้วกำหนดจดุนัดพบ หรืออพยพ
เป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ) 

- ประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นว่าจะอพยพไปทางใด ซึ่งในขณะนี้
ประเมินไดส้องทางคือ ทางอากาศ และทางบก 
- ทางอากาศ ประเทศที่สะดวกท่ีสดุ คือ คาซัคสถาน เนื่องจากไม่ต้อง
ใช้วีซ่า และมีเที่ยวบินตรงกลับไทย นอกจากน้ี ยังมี สอท. ณ  
กรุงนูร์-ซุลตาน ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ี 
- ทางบก ไม่สะดวกสำหรับอพยพทางบก ทั้งนี้ หากต้องดำเนินการ
จริงและสถานการณ์ของ ปท. ท่ีสามเอื้ออำนวย เส้นทางที่อาจสะดวก
ที่สุดคือ (1) ฟินแลนด์ (2) เบลารสุ (3) คาซัคสถาน ขึ้นนอยู่กับ
สถานการณ์และพื้นท่ีอยู่อาศัยของคนไทยในขณะนั้น 
- ทางเรือ ไม่สะดวกสำหรับการอพยพทางเรือ เนื่องจากระยะทางที่
ห่างไกลจากไทย และขนาดประเทศที่กว้างใหญ่ของรัสเซีย 

 

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคน
ไทย และขอรบัความร่วมมือเท่าท่ี
จาเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ 
การอำนวยความสะดวกใน 
การข้ามแดน 

- แจ้งหน่วยงานเจ้าบ้านเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าประสงค์จะอพยพและ
ขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที ่
- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสำหรับคำขอการ รปภ. คนไทย
ระหว่างการอพยพในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศท่ี
สาม ประสานรัฐบาลท้องถิ่น
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้น
การตรวจลงตรา 

- สอท. ประสานงานกับ สอท./สกญ. ของประเทศที่สามเกี่ยวกับ
แผนการอพยพและขอให้อำนายความสะดวกด้านเอกสาร/พิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองมากที่สดุ 
- แจ้งให้ สอท. ในประเทศทีส่ามแจ้งประเทศเจ้าบ้านทราบและขอให้
อำนวยความสะดวก 

 

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไป
ยังพ้ืนท่ีนัดหมาย หรือให้คนไทยไป
พบกันท่ีพื้นที่เป้าหมาย 

- จัดทีมลงพื้นที่เพ่ือให้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในพ้ืนท่ีที่เดินทาง
ยากลำบาก 
- เตรียมการกับหัวหน้าคนไทย/นายจ้างในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
จุดนัดพบ / แผนการอพยพ 
- ประสานงานกับบริษัทเช่ารถในพ้ืนท่ีไว้ล่วงหน้า  

 

สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จดั
ที่พัก อาหาร เวชภัณฑ ์

- ประสานงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกบัแผนการอพยพ/ช่วงเวลา/จำนวน
คน กับ สอท. ในประเทศที่สาม 

 

กรณีหากสถานการณไ์ม่มีแนวโน้ม
คลี่คลายในเร็ววัน อาจพิจารณา
อพยพคนไทยกลับประเทศ 

ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และรายงานให้กระทรวงฯ พิจารณา 
ให้ข้อสั่งการ 
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ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเคร่ืองบินพิเศษจากไทย 

 
รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น 
เพื่อให้เครื่องบินพิเศษ ลงจอดรับ
คนไทย 

- แจ้งหน่วยงานเจ้าบ้านเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าประสงค์จะอพยพและ
ขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที ่
- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสำหรับคำขอการ รปภ. คนไทย
ระหว่างการอพยพในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
- ประสานงานกับท่าอากาศยานนานาชาติไว้ล่วงหน้าและรักษาช่องทาง
ติดต่อไว้อย่างสม่ำเสมอ 

 

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทย
ทราบ แล้วกำหนด จดุนัดพบ/วัน
เดินทาง/จัดทำรายชื่อผูโ้ดยสาร 

- ตรวจสอบรายชื่อคนไทยให้เป็นปัจจุบัน และลำดับความสำคัญของ
บุคคลที่ควรเร่งอพยพ อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก สตร ี
- จัดคิวและรายชื่อผู้เดินทางเพื่อสง่ให้กับกระทรวงฯ และหน่วยงาน 
ประเทศเจ้าบ้านเพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องพิธีการ ตม. 
- ปชส. ให้คนไทยทราบข้อมลูเกี่ยวกับจุดนัดพบ และรายละเอียดตา่ง ๆ 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบิน
ไทย เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับ
คนไทยกลับประเทศ และแจ้ง 
สอท. ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอ flight 
clearance 

- ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และหารือกับกระทรวงฯ เกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรบัเที่ยวบินพิเศษ 
- ประสานงานกับประเทศเจ้าบ้านเพื่อขอความอำนวยความสะดวก/
เร่งรัดเรื่อง flight clearance 

 

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

 
 
 
 

 สอท. ณ กรุงมอสโก 
21 มีนาคม 2566 
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ข้อมูลแผนอพยพคนไทยในรัสเซียและข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้อง 
สอท. ณ กรุงมอสโก 

 
1. กรณีต้องอพยพคนไทยกลับไทยจากประเทศต้นทาง 

   1.1  จำนวนคนไทยในรัสเซีย มคีนไทยลงทะเบียนกับ สอท. ท้ังสิน้ (ณ เดือนมกราคม 2566) จำนวน 1,517 คน1 โดยส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอรส์เบริ์ก  
   1.2 จุดรวมพลคนไทยในรสัเซยี สอท. กำหนดจุดรวมพล คือ กรุงมอสโก ในกรณีไม่สามารถเดินทางมาได้ สอท. ได้กำหนดจุด
รวมพลสำหรับใหค้วามช่วยเหลือคนไทยในภูมภิาคต่าง ๆ ของรัสเซีย ดังนี ้
 

 ภูมิภาค รายชื่อเมืองที่มีชาวไทยลงทะเบียนไว้ จุดรวมพล  
(มีสนามบินนานาชาติ) 

A Central 
Region 

Moscow and Moscow Region, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, 
Lipetsk, Ryazan, Tula, Tver, Vladimir, Voronezh  

Moscow 

B Northwest 
Region 

St. Petersburg, Arkhangelsk, Kaliningrad, Karelia, Lipetsk, 
Murmansk, Petrozavodsk, Ukta, Svirstioy, Vologda, Vsevolozhsk 

St. Petersburg 

C South Region Crimea (Sevastopol, Yevpatoria), Dagestan, Gelenzhik, Krasnodar, 
Nalchik, Rostov-on-Don, Sochi, Stavropol, Volgograd 

Rostov on Don 

D Volga Region Izhevsk, Kazan, Kirov, Nizhny Novgorod, Penza, Perm, Samara, 
Saransk, Saratov, Udmurtia, Ufa, Yoshkar-Ola 

Samara 

E Ural Region Kurgan, Magnitogorsk, Surgut, Tyumen, Yamal-Nenets, 
Yekaterinburg 

Yekaterinburg 

F Siberia Region  Chita, Krasnoyarsk, Irkutsk, Novokuznetsk, Novosibirsk, 
Sayanogorsk, Tomsk 

Novosibirsk / 
Krasnoyarsk 

G Far East 
Region 

Blagoveshchensk, Kamchatka, Khabarovsk, Vladivostok, Yakutsk, 
Yuzhno-Sakhalinsk 

Vladivostok 

 

   1.3 เท่ียวบินพาณิชย์ท่ีทำการบินไปยัง ปทท.  
 

สายการบิน เส้นทาง ความถี ่(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ราคา (รูเบลิ) 

Aeroflot มอสโก - กทม. / ภูเกต็ ทุกวัน 2 เที่ยวบิน/วัน  
60,000 – 
100,000 

ราคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินไมม่ีความ
แน่นอน ข้ึนอยู่กับ 

Aeroflot วลาดิวอสตอก - กทม./ ภูเก็ต พุธ/ เสาร์  1 เที่ยวบิน/วัน 
Aeroflot  ครัสโนยาสค์ - กทม. จันทรื/ พุธ/ เสาร์ 1 เที่ยวบิน/ วัน 
Aeroflot โนโวสิบสีค ์- กทม.  อาทิตย์/ อังคาร/ ศุกร์ 1 เที่ยวบิน/วัน 
Aeroflot โนโวสิบสีค์ - ภูเก็ต อาทิตย์/ พฤหัสบดี 1 เที่ยวบิน/วนั  
Aeroflot อิร์คุตสค์ - กทม. พุธ/ เสาร์ 1 เที่ยวบิน/วัน 

 
1 สอท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนคนไทยรอบปี 2566 ซึ่งยังมผีู้ยอดผู้ลงทะเบียนจำนวนไมม่าก อาจเป็นเพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน
ค่อนข้างสงบ ทั้งนี้ สอท. คาดว่า ในปจัจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในรัสเซียประมาณ 1,500 - 2,000 คน 
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S7 อิร์คุตสค์ - กทม. ทุกวัน 1 เที่ยวบิน/วัน กลไกตลาด 
 Emirates มอสโก – ดไูบ – กทม. ทุกวัน 2 เที่ยวบิน/วัน 

Fly Dubai มอสโก – ดไูบ – กทม. ทุกวัน 3 เที่ยวบิน/วัน 
Qatar มอสโก – กาตาร์ – กทม. ทุกวัน 1 เที่ยวบิน/วัน 
Etihad มอสโก – อาบูดาบี – กทม. ทุกวัน 2 เที่ยวบิน / วัน 

 

2. กรณีต้องอพยพคนไทยไปยังประเทศท่ีสามเพ่ือเดินทางกลับไทย 

    2.1 ทางอากาศ โดยเครื่องบินพาณิชย์ นอกเหนือจากเที่ยวบินในข้อ 1.3 แล้ว ในกรณีที่ต้องอพยพอย่างเร่งด่วนไปประเทศท่ี
สามเพื่อพักรอพยพกลับไทย อาจอพยพไปยังประเทศ ต่อไปนี ้
 
ปท./เมืองต้นทาง ปท./เมืองที่สาม เวลาบิน การต่อเคร่ืองไปไทย หมายเหตุ 

-รัสเซยี/มอสโก 
-รัสเซยี/เมืองต่าง ๆ 
ที่มีเที่ยวบิน 

คาซัคสถาน/ 
นูร์-ซุลตัน 
และอัลมาต ี
 

3 ชม./ 
แอโรฟลอต 

บินตรง นูร์-ซุลตัน/ 
อัลมาตี – กรุงเทพฯ 
โดยแอร์ อัสตานา 

1. คนไทยไมต่้องใช้วีซ่า 
2. มี สอท. ณ กรุงนูร์-ซุลตาน ช่วย
อำนวย 
ความสะดวก 
3. มีเที่ยวบินตรงกลับไทยจากนูร์-ซุลตัน/
อัลมาต ี

-รัสเซยี/มอสโก 
-รัสเซยี/เมืองต่าง ๆ 
ที่มีเที่ยวบิน 

เบลารสุ/ มินสก ์
 

1.5 ชม./ 
หลายสาย
การบิน 

(1) ต่อเครื่อง มินสก์ – 
อิสตันบูล – กทม. 
(2) ต่อเครื่อง มินสก์ – 
อาบูดาบี – กทม. 

1. คนไทยต้องใช้วีซ่า (สอท. ประสาน
ล่วงหน้า) 
2. เป็นเขตอาณาของ สอท. ณ กรงุ
มอสโก และมี สกม. ณ กรุงมินสกช่์วย
อำนวยความสะดวก 
3. เป็นมิตรประเทศของรสัเซยี 
4. ไม่มีเที่ยวบินตรงกลับไทย 

     
 2.2 ทางบก การอพยพเส้นทางจากรัสเซยีถึงประเทศใกล้เคียง เป็นไปได้ยากทางในปฏิบัติเนื่องจากขนาดของประเทศรัสเซีย  
ทั้งนี้ มีเส้นทางคมนาคมจากจุดรวมพลไปยังท่ีประเทศท่ีสามที่ใกล้ทีสุ่ด ดังนี้  
 

เมืองต้นทาง ปท./เมืองปลายทาง ระยะห่าง/เวลาเดินทาง หมายเหต ุ

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฟินแลนด์ / เฮลซิงกิ 400 กม. / 6 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 

เบลารสุ / มินสก ์ 800 กม. / 12 ช.ม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 
มอสโก ฟินแลนด์ / เฮลซิงกิ 1,000 กม./ 13 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 

เบลารสุ / มินสก ์ 720 กม./ 11 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 
รอสตอฟ ออน ดอน เบลารสุ / มินสก ์ 1,600 กม. / 20 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 
ซามารา เบลารสุ / มินสก ์ 1,800 ชม. / 25 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 

คาซัคสถาน /นรู์ ซุลตัน 1,800 กม. / 25 ชม. คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า 30 วัน 
เยคาเตรินเบริ์ก คาซัคสถาน /นรู์ ซุลตัน 1,200 กม. / 15 ชม. คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า 30 วัน 
คาซาน คาซัคสถาน /นรู์ ซุลตัน 2,000 กม. / 25 ชม. คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า 30 วัน 
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เบลารสุ / มินสก ์ 1,600 กม. /21 ชม. คนไทยต้องใช้วีซ่า 

โนโวซีบีสค ์ คาซัคสถาน /นรู์ ซุลตัน 1,300 กม./ 14 ชม. คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า 30 วัน 
วลาดิวอสต็อก ไม่มเีหมาะสม   
 

 

3. การอพยพ 

    3.1 ดำเนินการตามแผนอพยพ/อพยพคนไทยในกรณีเกดิวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกดิสงครามระดับต่าง  ๆ  
    3.2 การแบ่งคณะทำงานของ สอท. และทีม ปทท. 
 

ฝ่าย/พ้ืนที่รับผิดชอบ จนท. ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจ 

ดูแลภาพรวมแผนอพยพ  ออท. + กงสุล -ประสานงานกับกรมการกงสุล 
หน่วยงานรัสเซียที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานในประเทศท่ีสาม 

-ประสานงานกับทีมงานท่ีลงพื้นที่ 
Central Region / A อทป. + จนท. การทูต 2 คน -ประสานงานกับคนไทยและนายจา้ง

ในพื้นที่ 
-จัดหายานพาหนะ อาหาร และทีพ่ัก 

-ประสานงานกับฝ่ายกงสลุ 

Northwest Region / B อท. + จนท. การทูต 

South Region / C ผชท.ทร. 
Volga Region/ D ผชท.ทบ. 
Ural Region / E ผชท.ทอ. 
Siberia Region / F ผอ.สคต. + ผอ.ททท. 
Far East Region / G อทป.กษ. + อทป. ความมั่นคง 

-ฝ่ายงบประมาณและเอกสารการยืมเงิน 
-ฝ่ายอุปกรณ์สื่อสาร 
 

จนท.คลัง สอท. -บริหารจดัการงบประมาณและ
เอกสารการยืมเงิน 

-ทำลายเอกสารและอุปกรณ์สื่อสาร  
ที่ อาคาร สอท. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moscow 404 
Moscow Region72 

St. Petersburg 175 
Vsevolozhsk 1

Svristroy 1

44
Yekaterinburg

8
NOVOSIBIRSK

Samara 
50

 CITIES IN ITALIC AND UNDERLINE - Border with Ukraine; 

 CITIES IN RED COLOUR - Border with Kazakhstan;

           - Cities with international airport

Signs in the Map :
1.

2.

3.

Info of Thai nationals : Total registered : 1,517

- Known location : 1,060

- Unknown location : 457 

Kazan 13

ORENBURG 

Tver 4 

BRYANSK 3

KURSK 35

Kaluga 3

Tula
3

Lipetsk
 2

BELGOROD 7 4
 VORONEZH 

ROSTOV-ON-
DON 

13
KRASNODAR  9

SOCHI 36 
GELENZHIK 1

NALCHIK 1

Dagenstan 1

Stavropol

8 ASTRAKHAN 

Volgograd
1

CRIMEA 4 
- SEVASTOPOL
- YEVPATORIA Penza 8

Ryazan 3

Vladim
ir 4

N/Novgorod 2 Kirov 3

Perm 8
Izhevsk

 5

Ufa 5

 
SARATOV

1

 
CHELYABINSK

7
KURGAN

Surgut 2

Yamal-Nenets 1

Ukta 1
(Komi Rep.)

Arkhangelsk 17

Vologda 4 

Murmansk 
5

Petrozavodsk 5
Karelia 1

Tyumen 
10

 
OMSK 

Tomsk 9 

Krasnoyarsk 
6

Irkutsk 6 Chita 3  
ALTAI KRAI

 
ALTAI

Blagoveshchensk
 3 Khabarovsk

5

Vladivostok 11

Yuzhno-Sakhalinsk
3

Kamchatka 1

Yoshkar-Ola 1  

Kaliningrad 2 

CENTRAL REGION
 

Thais : 544 
Airport : 

SVO / DME / VKO
Meeting point :

Moscow

NORTHWEST
REGION

 
Thais : 212 

Airport : 
Pulkovo LED

Meeting point : 
St. Petersburg
Distance from

Moscow 
640 km

VOLGA REGION
 

Thais : 100 
Airport : 

Kurumoch (KUF)
Meeting point : 

Samara
Distance from

Moscow
860 km

SOUTH REGION
 

Thais : 74 
Meeting point : 
Rostov on Don

URAL REGION
 

Thais : 69
Airport : 

Koltsovo (SVX)
Meeting point : 
Yekaterinburg
Distance from

Moscow
1,400 km

SIBERIA REGION
 

Thais : 34
 

(1) Airport : 
Tolmachevo (OVB)

Meeting point : 
Novosibirsk
Distance from

Moscow
2,800 km

 
(2) Airport :

Krasnoyarsk (KJA)
Meeting point :
Krasnoyarsk
Distance from

Moscow
3,400 km

FAR EAST
REGION

 
Thais : 27
Airport : 

Vladivostok
(VVO)

Meeting point : 
Vladivostok
Distance from

Moscow
6,400 km

Magnitogorsk 
5

Data as of 31 January 2023 

Information of Thai Nationals in Russia

Team D / ทบ.

Team E / ทอ.

Team C / ทร.

Team A / สอท. - อทป.

Team B / สอท. - อท.

Team F / ททท. / สคต.
Team G / อทป. ความมั่นคง / กษ. 

Yakutsk 4

Sa
ra

nsk
 2 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
ปัจจัยบ่งช้ี  เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเตม็ที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉนิ 
เป้าหมาย  อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบตัิออกนอกพ้ืนท่ีไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย 
(24 ช่ัวโมง) เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ 
และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที(่กรมการ
กงสุลตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

ตรวจสอบอุปกรณ์การสื่อสารและจัดเวรปฏิบัติหน้าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง โดย
ร่วมกับทีมประเทศไทยในพ้ืนท่ี 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
พร้อมประเมินความเสยีหายเบื้องต้นที่
อาจเกิดขึ้นแก่คนไทย อาทิ มผีู้ไดร้ับ
ผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต ก่ีคน 

-จัดทีมประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อรายงานสถานการณ ์
ความคืบหน้าเป็นระยะ 
-แจ้งให้คนไทยรับทราบถึงสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีทีมงานให้คำแนะนำอย่างใกลชิ้ดและ
เป็นระบบ 

 

ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กร
สาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับแนว
ทางการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั สิ่ง
บรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภยั (โดยเฉพาะคนไทยท่ีอยู่
อย่างผิดกฎหมาย) 

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเกี่ยวมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  
-สอท. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือและสิ่งบรรเทาทุกข์พื้นฐานไว้ให้
พร้อมใช้และแจกจ่ายให้กับชาวไทย 
 

 

หารือ สอท./สกญ. มติรประเทศเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือคนชาติตน  

หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกับ สอท. มิตรประเทศอย่างสมำ่เสมอ   

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ี
ไปประสานงานในพ้ืนท่ี (หากไดร้บั
อนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

จัดตั้งทีมให้ความช่วยเหลือกรณีทีต่้องลงพื้นที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คน
ไทย  

 

สอท./สกญ. พิจารณาให ้
ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2564 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ 
เพื่อพิจารณา งปม. สนับสนุน 

-เตรียมเอกสารให้พร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
-จัดตั้งทีมงานรับผดิชอบในเรื่องดงักล่าวและประสานงานกับกระทรวงฯ 
อย่างทันท่วงที 

 

หากจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
โดยอาจเป็นท่ี สอท./สกญ. วัดไทย หรือ
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสม (โดยปกติ รบ. 
ท้องถิ่นจะจัดศูนย์ช่วยเหลืออยู่แลว้) 

-ตรวจสอบความพร้อมของ สอท. สำหรับการจัดศูนย์พักพิงช่ัวคราว  
อยู่อย่างสม่ำเสมอ 
สำรวจสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีอาจเช่าเพื่อทำเป็นศูนย์พักพิงได้ เช่น  
ศูนย์กีฬา โรงแรมขนาดเล็ก เป็นตน้ 
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กรณีภยัพิบัติเกดิขึ้นต่างเมือง อาจใช้
ประโยชน์จาก กสม. และชุมชนไทยใน
พื้นที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/
หรือประสานงาน รบ. ท้องถิ่น เพื่อส่ง 
จนท. ไปประสานงานในพ้ืนท่ี 

-ประสานงานกับ กสญม./กสม. เพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะการจดัหาสถานท่ีหากจะต้องจัดศูนย์พักพิง และประสานงานกับ
รัฐบาลท้องถิ่น 
-สอท. จัดส่งเจ้าหน้าทีเข้าไปปฏิบตัิหน้าที่ดูแลคนไทยในพ้ืนท่ี 

 

จัดทำทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมช่ือญาตทิี่ 
ปทท. (หากทราบ) 

จัดตั้งทีมทำทะเบยีนและตรวจสอบความถูกต้องกับคนไทย พร้อม
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสลุ/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจำเป็น) 

ประเมินสถานการณภ์ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหารือกับกระทรวงฯ ใน
กรณีที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิง
แหนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

ประเมินสถานการณภ์ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหารือกับกระทรวงฯ ใน
กรณีที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลอื/อพยพในกรณีภยัสงครามประกอบด้วย 
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เอกสารแนบ 4 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

 
ปัจจัยบ่งช้ี  เริ่มเกดิโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเตม็ที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉนิ 
เป้าหมาย  อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาด ไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อตดิต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยใน
พื้นที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำ
คนไทย  
 

-ตรวจสอบอุปกรณ์การสื่อสารและจัดเวรปฏิบัตหิน้าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง  
โดยร่วมกับทีมประเทศไทยในพ้ืนท่ี 
-จัดทีมประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้า
เป็นระยะ 
-ประสานกับแกนนำคนไทย และแจ้งให้คนไทยรับทราบถึงสถานการณ์ และ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
ทีมงานให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบผ่านหมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉินและสื่อสังคมต่าง ๆ  

 

สำรองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค 
อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ 

สำรวจและจดัหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ให้มีพอสำหรับเจา้หน้าท่ี 
และแจกจ่ายให้คนไทยอยา่งเหมาะสม 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออก
นอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่
สามารถเดินทางไปพำนักกับเพื่อน/ญาติ
ต่างเมือง หรือให้เดินทางกลบั ปทท. (ใน
กรณีที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

-ประกาศเตือนชาวไทยผ่านช่องทางแกนนำและสื่อสังคม ให้มีการอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ีโรคระบาด และพิจารณาช่วยเหลือตามกรณีความฉุกเฉิน
เร่งด่วน 
-ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ 

 

ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อ
ขอรับทราบแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค 
และสิ่งบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่น
จัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะคน
ไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กต. รัสเซีย ก. 
สถานการณ์ฉุกเฉิน ก. สาธารณสขุ โรงพยาบาล และรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อ
ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลืออย่างสมำ่เสมอ  

 

หารือ สอท./สกญ. มติรประเทศเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือคนชาติตน  

หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกับ สอท. มิตรประเทศอย่างสมำ่เสมอ  

รายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรค
ระบาด 

ประสานงานกับคนไทยและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของผู้เจ็บป่วยในพ้ืนท่ี 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความ
เป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ประสานงานในพ้ืนท่ี (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

-ตรวจสอบความพร้อมของ สอท. สำหรับการจัดศูนย์พักพิงช่ัวคราว  
อยู่อย่างสม่ำเสมอ 
-สำรวจสถานท่ีอื่น ๆ ที่อาจเช่าเพือ่ทำเป็นศูนย์พักพิงได้ เช่น ศูนย์กฬีา 
โรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น 
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หากจำเป็นอาจจดัตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
โดยอาจเป็นท่ี สอท./สกญ. วัดไทย หรือ
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

  

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
โดยอาศัยระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ข้อ 11 (1) 
และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา งปม. 
สนับสนุน 

-เตรียมเอกสารให้พร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
-จัดตั้งทีมงานรับผดิชอบในเรื่องดงักล่าวและประสานงานกับกระทรวงฯ 
อย่างทันท่วงที 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสลุ/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจำเป็น) 

ประเมินสถานการณภ์ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหารือกับกระทรวงฯ  
ในกรณีที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิง
แหนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

ประเมินสถานการณภ์ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหารือกับกระทรวงฯ  
ในกรณีที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลอื/อพยพในกรณีภยัสงครามประกอบด้วย 
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