
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

ระดับ 1 (สีเขียว) ออสเตรเลีย 

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

 

สอท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ช่วยเหลือ/อพยพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สนง. ทีมประเทศเทศไทยใน 

อต. และ สกญม./สกม. ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ ดำเนินการแล้ว อุปกรณ์และระบบสื่อสาร 
ยานพาหนะ พร้อมใช้งาน 

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

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

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

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

ดำเนินการแล้ว สอท. ไดต้รวจสอบและปรับปรุง
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 

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

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

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

เอกสารแนบ 



การนัดพบ/รวมพล/เส้นทางการ
อพยพ 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

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

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

อยู่ในขั้นตอน
การดำเนินการ 

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

 

  



 
 

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

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

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

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ดำเนินการแล้ว สอท. ติดตามข่าวสารของประเทศ

ในเขตอาณาอย่างใกล้ชิดทุกวัน 
และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็น
ระยะ 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด 

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

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ สอท. 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ สอท. 

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

พร้อมดำเนินการ  

หมายเหตุ  ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการ
ปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

 

 
 



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

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด  
 โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

 

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

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

ดำเนินการแล้ว สอท. ติดตามข่าวสารของประเทศ
ในเขตอาณาอย่างใกล้ชิดทุกวัน 
และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็น
ระยะ 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ  
รปภ. สถานที ่

-  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

ดำเนินการแล้ว สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 

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

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

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

ดำเนินการแล้ว สอท. พร้อมจัดส่งความช่วยเหลือ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความพร้อมใน
ลงพื้นที่เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่คนไทยในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานของ



ประเทศเจ้าบ้านเพ่ืออำนวยความ
สะดวก 

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

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

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

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ 
ว่ามีคนไทยเหลือยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทย 
ที่เหลือไปประเทศท่ีสาม หรือกลับประเทศไทย  
ต้องใช้เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม่ 

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

  



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

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม     
 ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพ้ืนที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 

 

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

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

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

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอก
พ้ืนที่ในทันที 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับสาย
การบินแห่งชาติของประเทศเจ้า
บ้าน/สายการบินอื่นที่ให้บริการใน
พ้ืนที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 

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

พร้อมดำเนินการ สอท. มีช่องทางประสานงานกับ 
สอท. / กต. ประเทศเจ้าบ้านและ
ได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ สอท. 
อต. และประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือในการ
อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ 



สอท./สกญ. ประเทศท่ีสามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
กรณีต้องอพยพไปประเทศท่ีสาม 

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

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย  
(เม่ือกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

-  

กระทรวงฯ ส่งจนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก.
ประจำประเทศนั้น ๆ  

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

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
  ข. อพยพกลับประเทศไทย 

  

 
 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียง 

เพ่ือขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดยสอท.พิจารณาความ
พร้อมและความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วย
ตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรืออพยพเป็นกลุ่ม 
หรือทั้งสองแบบ) 

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

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับ 
ความร่วมมือเท่าท่ีจำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต 
โดยการประสานงานกับ สอท. / 
กต. ประเทศเจ้าบ้าน เพ่ือขอให้
ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านพิธี



การที่เก่ียวข้องรวมทั้งการดูแล
ความปลอดภัย 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาล
ท้องถิ่นเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในการข้าม
แดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา 

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

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนที่นัดหมาย  
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พ้ืนที่เป้าหมาย 

พร้อมดำเนินการ  

สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์ 

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

กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

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

 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท.ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือให้เครื่องบินพิเศษ 
ลงจอดรับคนไทย 

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

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

พร้อมดำเนินการ สอท. สามารถดำเนินการผ่าน 
สกญม. ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี และ



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

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

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

 

  



 

แผนช่วยเหลืออพยพคนไทย 

 กรณีเกิดวิกฤตกิารณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทยขึ้นอยู่กับจํานวนและความรุนแรงของ 
สถานการณ์ในขณะนั้น 

1. การให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ์/ภัยพิบัติ 

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

2. ในส่วนของการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่ 

2.1 การอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.1.1 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังที่พักพิงชั่วคราว  
2.1.2 ค่าจัดเตรียมที่พักชั่วคราวสําหรับคนไทย   

 2.1.3 ค่าอาหาร/เครื่องดํารงชีพสําหรับคนไทย  
2.1.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 

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

2.2.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำรงชีพระหว่างพักรออพยพ 
2.3.2 ค่าเดินทางบนเรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย 

 
 
  



 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

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

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

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

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อม
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแกค่น
ไทย อาทิ มีผู้ได้รับผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
กี่คน 

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

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่ง

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการผ่านช่องทางการทูต โดย
การประสานงานกับ สอท. / กต. 
ประเทศเจ้าบ้าน และองค์กร 



บรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

สาธารณกุศลซึ่งปัจจุบัน สอท. เคย
ร่วมงานด้วยและมีเครือข่ายอยู่แล้ว  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคน
ชาติตน 

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

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพ้ืนที่ (หากได้รบัอนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่น) 

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

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

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 

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

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

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จาก
กงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นท่ี 

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

จัดทาํทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/
เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการ
สื่อสารของ สอท. กับชุมชนคนไทย 



และขอรับข้อมูลจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในกรณีที่มีคน
ไทยได้รับผลกระทบ และ
ประสานงานกับกระทรวงฯ เพ่ือ
แจ้งญาติในประเทศไทยทราบ 

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

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

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกดิภัย
สงคราม) 

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

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงคราม 
  



 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

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

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

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

สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก 
ยาฆ่าเชื้อ 

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

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพํานักกับ
เพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศ
ไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีได้) 

พร้อมดำเนินการ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของ สอท. กับชุมชน
คนไทย 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และ
สิ่งบรรเทาทกุข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

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

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคน
ชาติตน 

พร้อมดำเนินการ สอท. พร้อมประสานงานกับ สอท. 
ประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตร



ประเทศประเทศ เพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือในการอพยพคนไทยออก
นอกพื้นที่ 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

พร้อมดำเนินการ  

พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

พร้อมดำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่ โดย
อาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่
เหมาะสม 

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

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

พร้อมดำเนินการ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 

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

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

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพ
คนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัย
สงคราม) 

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

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงคราม 
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