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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งช้ี         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพรอ้มของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการ การดำเนินการ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ไดด้ีเสมอ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของประตูเขา้-ออก สอท.  
ปรับปรุงทะเบยีนรายช่ือคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ ส่งแบบฟอร์มรายงานตัวคนไทยเพอืให้ สอท. ทราบทีอยู่และรายละเอียดติดต่อ 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่าน
สมาคม วัดไทยหรือสื่อตา่ง ๆ หัวหน้าแคมป์/
หัวหน้าแรงงานไทย (Foreman) 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สื่อสารกับคนไทยใน บกท. และไลน์ “Team Thailand”  
และขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตวัคนไทยด้วย เพื่อปรับฐานข้อมลูและประเมนิกลุ่มความเสีย่งที่ต้องอพยพออกจาก บกท. (ซึ่งจากการประมาณการขั้นต้น
ของ สอท. มีคนไทยประมาณ 900 คน) 
2. พิจารณาความจำเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
3. ตั้งผู้นำกลุ่มคนไทยเพื่อช่วยประสานการเคลื่อนย้ายที่อยู่/อพยพเป็นกลุ่ม 
เครือข่ายผู้นำคนไทยทีส่ำคญั 
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จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อสำคญั 
ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
โรงพยาบาล สายการบิน สถานตีำรวจ แกนนำ
คนไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดอืน) 

สอท. จัดทำรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานท่ีสำคัญในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องปรบัปรุงทุก 6 เดือน 
(1) ตำรวจนครบาลกรุงธากา 100, 9619999 / DMP Control Room 9575500, 01817602050 
(2) ตำรวจนครบาลจิตตะกอง 01676-123456, 01679-123456, 01980-505050, 01847-202222, 01733-219119, 031-630352  
(3) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bangladesh Police) 02-58153344, 02-58152100, 02-9134011, 02-55006468 
(4) ตำรวจเคลื่อนที่เร็ว (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) ตำรวจดับเพลิง: 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 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเป็นระยะ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย 

ศึกษากรณตี้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

กรณีต้องอพยพคนไทยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  
1. นัดรวมตัวคนไทยท่ี สอท./สนามบินนานาชาติ Hazrat Shahjalal/จุดอื่น ๆ ตามตกลง  
2. จัดรถส่งคนไทยไปยังที่หมายสำหรับการอพยพตามแต่กรณี ดังนี ้
(1) ทางอากาศ สนามบิน Hazrat Shahjalal International Airport (กรุงธากา) หรือสนามบิน Shah Amanat International Airport  
(เมืองจิตตะกอง) 
(2) ทางบก ใช้เส้นทางรถยนต์ผ่านเมือง Jessore หรือเมือง Sylhet หรือเมือง Lalmanirhat (3 เส้นทาง) เพื่อไปยังชายแดนประเทศอินเดีย 
(เอกสารแนบ)  
(3) ทางเรือ ส่งคนไทยไปยังท่าเรือจิตตะกอง  

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปท่ีใด มีสายการบิน
ใดให้บริการเวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรอง
กรณไีม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจาก

ทางอากาศ 
กรณสีายการบินพาณิชย์ สอท. จะประสานกับสายการบินของไทยและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองบัตรโดยสาร/ด้านอื่น ๆ 
ทั้งนี้ ขอให้คนไทยแจ้งชื่อ กำหนดการเดินทาง เท่ียวบินให้ สอท. ทราบ โดยส่งข้อความจากโทรศัพทม์ือถือไปยังหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของ 
สอท. 01709640808 และเปิดมือถือไว้จนกว่าจะเดินทางออกนอกบังกลาเทศ 
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พื้นที่ อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใด
เพื่อข้ึนเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

สายการบินท่ีมีเที่ยวบินจากกรุงธากา-กรุงเทพฯ มีดังนี ้
(1) สายการบินไทย เริ่มบริการ 6 ม.ค. 2565 ทุกวันพฤหัสบดี ออกจากกรุงธากา เวลา 13.40 น. และออกจากกรุงเทพฯ เวลา 10.55 น.  
(2) สายการบิน Biman Bangladesh ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และอาทิตย์ ออกจากกรุงธากา เวลา 11.30 น. และออกจากกรุงเทพฯ  
เวลา 16.15 น.      
กรณีเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ 
กรณีที่ไม่สามารถใช้เที่ยวบินพาณชิย์ สอท. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขอ flight clearance เพื่อให้เครื่องบินลำเลียงของ
กองทัพอากาศเดินทางมากรุงธากา/เมืองจิตตะกอง เพื่อรับคนไทยกลับ ปทท. โดยลงจอดที่สนามบิน Hazrat Shahjalal กรุงธากา หรือสนามบิน 
Shah Amanat ที่เมืองจิตตะกอง 
ทางบก 
สอท. จัดรถอพยพคนไทยโดยใช้เสน้ทางผ่านเมือง Jessore หรือเมือง Sylhet หรือเมือง Lalmanirhat (3 เส้นทาง) เพื่อไปยังชายแดนประเทศ
อินเดีย 
ทางเรือ (เมืองจิตตะกอง) 
สอท. จะประสานกับ กต. บกต. เพื่อขอนำเรือรบหลวงมารับคนไทยที่ท่าเรือเมืองจิตตะกอง 

ประชาสมัพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ หรือ 
e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได ้

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

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งช้ี         เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 
ปัจจัยควบคุม     รฐับาลท้องถิ่นยงัควบคุมสถานการณไ์ด้ การดำเนนิชีวิตเป็นไปตามปกติ  
เป้าหมาย          คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดตดิต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
           ห้าม/เตือนคนไทยท่ีจะเดนิทางไปประเทศเป้าหมาย 

รายการ การดำเนินการ 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด  ขรก. และ จนท. สอท. ช่วยกันติดตามรายงานพัฒนาการ/สถานการณ์การเมืองที่สำคัญในบังกลาเทศผา่น กต. บังกลาเทศ สอท.มติรประเทศ    
และสื่อท้องถิ่นที่เช่ือถือได้ อาทิ Dhaka Tribune, The Daily Star, The Business Standard, Bangladesh Post, Jugantor, The Daily 
Prothom Alo เป็นต้น และวิเคราะห์สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตดัสินใจของรัฐบาล/กต. 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและ
ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกญ. และ
เตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกบัเครือข่าย
คนไทยที่กำหนด  

1. สอท. รายงานข่าวพัฒนาการ/สถานการณ์การเมืองในบังกลาเทศที่สำคัญบนเว็บไซต์ สอท. “https://dhaka.thaiembassy.org/en/index” 
และเฟซบุก๊ สอท. “Royal Thai Embassy, Dhaka, Bangladesh  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา” 
2. ประชาสัมพันธ์พัฒนาการ/สถานการณ์การเมืองในบังกลาเทศใหชุ้มชนไทยทราบทางกลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต”  
“Thai in Bangladesh” และ “Team Thailand” 
3. แจ้งคนไทยให้รับทราบแผนอพยพทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ในข้อ 1 และ 2 และซักซ้อมความเข้าใจในการอพยพกับเครือข่าย 
ผู้นำคนไทยเพื่อให้ช่วยสื่อสารและทำความเข้าใจกับชุมชนไทย   
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แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนท่ีเตรียมสมัภาระ 
เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศท่ีอาจต้อง
เดินทางไปพักพิงให้พร้อม หากต้องอพยพ 
ออกนอกประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ชุมชนไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สำรอง “ถุงยังชีพ” ที่สามารถหยิบและเดินทางได้ทันที ซึ่งบรรจุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น อาทิ 
นกหวีด ไฟฉาย ยารักษาโรค อาหารแห้ง น้ำดื่ม เอกสารแสดงตัวท่ีสำคัญ (หนังสือเดินทาง บัตร ปชช. ฯลฯ) และเงินสดทั้งสกุลตากาและดอลลาร์  
ติดตัว  
- ประสาน สอท.อินเดีย/บังกลาเทศเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องข้ามแดนไปอินเดีย 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
ประเทศ  

สอท. ประสานงานกับกรมการกงสุล (กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ) ผ่านช่องทางไลน์ “RRC MFA” หรือ 
โทรศัพท ์0 2575 1047-51, 02 575 1053 หรืออีเมล consular02@mfa.go.th ให้ช่วยเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์พัฒนาการ/สถานการณ์การเมือง
ในบังกลาเทศ และแนะนำคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน ขรก. และ จนท. สอท. ประชุมหารือซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการ รปภ. ร่วมกัน โดยแจกแจงความรับผดิชอบและกำหนดขั้นตอนในทางปฏิบัติ  
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

ประสานงานกับเครือข่ายผู้นำคนไทยให้ช่วยประชาสัมพันธ์การซักซอ้มการอพยพ กำหนดวันซักซ้อม และขอความร่วมมือคนไทยกลุม่หนึ่ง 
ให้เข้าร่วมซักซ้อมการอพยพ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  
1. นัดรวมตัวคนไทยท่ี สอท./สนามบินนานาชาติ Hazrat Shahjalal/จุดอื่น ๆ ตามตกลง โดยคนไทยพกถุงยังชีพติดตัว 
2. จัดรถส่งคนไทยไปยังท่ีหมายสำหรับการอพยพตามแต่กรณี เพื่อซกัซ้อมเส้นทางและระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ ดังนี ้
(1) ทางอากาศ สนามบิน Hazrat Shahjalal International Airport (กรุงธากา) หรือสนามบิน Shah Amanat International Airport  
(เมืองจิตตะกอง) 
(2) ทางบก ใช้เส้นทางรถยนต์ผ่านเมือง Jessore หรือเมือง Sylhet หรือเมือง Lalmanirhat (3 เส้นทาง) เพื่อไปยังชายแดนประเทศอินเดีย 
(เอกสารแนบ)  
(3) ทางเรือ ส่งคนไทยไปยังท่าเรือจิตตะกอง  

 
 
 
 

 





สถานะ ณ วันท่ี 11 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในบังกลาเทศ 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาล บกท. ให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉนิ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนท่ีไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

 ๑ 

รายการ การดำเนินการของ สอท. 
1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย  
(24 ช่ัวโมง) เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทย 
ในพื้นที่ (กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สือสารกับคนไทยใน บกท. และไลน์ “Team Thailand” และ
ขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตัวคนไทยด้วย เพื่อปรับฐานข้อมลูและประเมินกลุม่ความเสี่ยงทีต่้องอพยพออกจาก บกท. กอ่น (ซึ่งจากการประมาณการ
ขั้นต้นของ สอท. มีคนไทยประมาณ 900 คน) 
2. พิจารณาความจำเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
3. ตั้งผู้นำกลุ่มคนไทยเพื่อช่วยประสานการเคลื่อนย้ายที่อยู่/อพยพเป็นกลุ่ม 
เครือข่ายผู้นำคนไทยทีส่ำคญั 

 
 

 
 

 
 

 
4. สำรองอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น อาทิ นกหวีด ไฟฉาย ยารักษาโรค อาหารแห้ง น้ำดื่ม เอกสารแสดงตัวที่สำคัญ และเงินสดทั้งสกลุตากาและ
ดอลลาร์ตดิตัวไว้ใน “ถุงยังชีพ” ท่ีสามารถหยิบและเดินทางได้ทันที 

2. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน
ความเสยีหายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึน้แก่คนไทย อาทิ จำนวน      
ผู้ไดร้ับผลกระทบ บาดเจ็บ และเสยีชีวิต 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายวันทางกลุม่ไลน์ “RRC MFA” และรายสัปดาห์ทางโทรเลข 

3. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข ์
ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณ ี
ที่คนไทยอยู่อย่างผดิกฎหมาย) 

1. สอท. จะประสานขอรับแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้  
(1) ตำรวจนครบาลกรุงธากา 100, 9619999 / DMP Control Room 9575500, 01817602050 
(2) ตำรวจนครบาลจิตตะกอง 01676-123456, 01679-123456, 01980-505050, 01847-202222, 01733-219119, 031-630352  
(3) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bangladesh Police) 02-58153344, 02-58152100, 02-9134011, 02-55006468 
(4) ตำรวจเคลื่อนที่เร็ว (rapid action battalion) 0255669999, 01777720029  
(5) รถพยาบาล: รพ. United Hospital 01914001234, 01914001232 / รพ. Square Hospital +8801713377775 /  



สถานะ ณ วันท่ี 11 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในบังกลาเทศ 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาล บกท. ให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉนิ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนท่ีไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

 ๒ 

รพ. Asgar Ali Hospital 10602, 01787683333 / รพ. Evercare Hospital 01714090000 
(6) ตำรวจดับเพลิง: 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. เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในกรณีที่ต้องมกีารอพยพคนไทยกลับประเทศ นอกจาก กต.บกท. ซึ่งประสานต่อเนื่องอยู่
แล้ว 

4. หารือ สอท/สกญ. มติรประเทศ และ กต.บกท. เกยีวกับการ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

1. ออท./กงสุล อาเซียน ได้หารือ/แลกเปลยีนมาตรการในการรับมือสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ  
2. ประสานงานกับ สอท. อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มอาเซียนเป็นระยะ ๆ 

5. ประสานกับรัฐบาลท้องถิน เพือส่งเจ้าหน้าทีไปประสานงาน
ในพื้นที่ (หากได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

ดำเนินการในข้อ 3 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะเมือมี   
คนไทยป่วยหรือเสยีชีวิตจากโรคระบาด 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายวันทางกลุม่ไลน์ “RRC MFA” และรายสัปดาห์ทางโทรเลข 

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ทีจะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนท่ี (กรณีอยูต่่างเมือง) 

สอท. ประสานงานและติดต่อกับแกนนำคนไทยในต่างเมือง (จิตตะกอง และซีเลต็) อย่างต่อเนือง เพือให้ช่วยประเมินสถานการณ์และ
เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 

8. หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชัวคราวนอกพ้ืนที โดยอาจเป็น
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนท่ีเหมาะสม 

สอท. พิจารณาใช้สถานทีต่าง ๆ เป็นสถานทีหลบภัย (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 



สถานะ ณ วันท่ี 11 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในบังกลาเทศ 

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาล บกท. ให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉนิ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนท่ีไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

 ๓ 

9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยทีประสบภัย 
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และ
แจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ดำเนินการในข้อ 1 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพือพิจารณาความจำเปน็ในกรณีทีสถานการณเ์ลวร้ายลง 
11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคน
ไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพือพิจารณามาตรการรว่มกัน โดยเฉพาะในกรณีทสีถานการณเ์ลวรา้ยลง  

 



สถานะ ณ วันท่ี 13 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในบังกลาเทศ 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกดิโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด  ปัจจุบันบังกลาเทศมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2563 ในการนี้ สอท. ได้แบ่งระดับการระบาดเป็น 4 ระดับ คือ 1. พบผู้ติดเชื้อในวงจำกัด สามารถควบคุมการตดิเช้ือได้  
2. มีการระบาดของผู้ตดิเช้ือ และรัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ 3. จำนวนผู้ติดเช้ือเพิม่ขึ้นทวีคูณ เกิดการระบาดในวงกว้าง สินค้าขาดแคลน ร้านค้าร้านอาหารปดิทำการ มาตรการของรัฐบาล
บังกลาเทศไม่ชัดเจน และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 4. มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ ขณะนีส้ถานการณ์การระบาดอยู่ทีร่ะดับ 1 และคาดว่ารัฐบาล บกท. จะสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดได้ เนื่องจาก
รัฐบาลบังคับใช้มาตรการสุขอนามยัอย่างต่อเนื่อง และ ปชก. ราว 51 ล้านคน (ร้อยละ 37.43) ได้รับวคัซีนครบถ้วนแล้ว และ ปชก. ราว 73 ล้านคน (ร้อยละ 53.10) ได้รบัวัคซีนเข็มแรกแล้ว นอกจากน้ี รฐับาลยัง 
เร่งฉีดวัคซีนเขม็กระตุ้น (booster) ให้ ปชช. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และคนทำงานด่านหน้า (frontliner) ตั้งแต่วันท่ี 28 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา อน่ึง จนถึงปัจจุบันบังกลาเทศมรีายงานผูต้ิดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ 
Omicron รวม 21 ราย และแตล่ะรายมีอาการไม่รุนแรง จึงถือว่ายังสามารถควบคมุสถานการณ์ได้  

 ๑ 

 
รายการ การดำเนินการของ สอท. 

1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ 
และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกน
นำคนไทย  
 
* ทีม ปทท. ใน บกท. ประกอบด้วย สอท. สคต. รวมถึงบริษัท
ไทยท่ีสำคญั ได้แก่ ซีพี อิตาเลยีน-ไทย เอสซีจี ปูนซีเมนต ์
นครหลวง และการบินไทย 

1. ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในบังกลาเทศกับสถานทูต” “Thai in Bangladesh” สือสารกับคนไทยใน บกท. และไลน์ “Team Thailand” และ
ขอให้คนไทยส่งแบบรายงานตัวคนไทยด้วย เพื่อปรับฐานข้อมลูและประเมินกลุม่ความเสี่ยงทีต่้องอพยพออกจาก บกท. กอ่น (ซึ่งจากการประมาณการ
ขั้นต้นของ สอท. มีคนไทยประมาณ 900 คน)  
2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ “เฉพาะกิจ COVID-19 บังกลาเทศ” เพื่อรับมือและเตรียมการสำหรับสถานการณก์ารติดเชื้อของไวรัส COVID-19 ใน บกท. 
สมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน/บริษัทในทีมประเทศไทย สมาคมคนไทยใน บกท. และผู้แทนคนไทยในเมืองที่สำคัญ ได้แก่ จิตตะกองและซีเล็ต 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
พิจารณาความจำเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจดัตั้งศูนย์ประสานงาน  

2. สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือโรค อาทิ หน้ากาก  
ยาฆ่าเชื้อ 

สำรองหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลว นำยาฆ่าเชือ และอาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง  

ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
ในกรณีที่มีการขาดแคลนอาหาร สอท. จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภคทีส่ำรองไว้ให้คนไทยท่ีต้องการ 

3. ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับเพื่อน/ญาตติ่างเมือง 
หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยัง
อนุญาตให้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

1. ตลอดช่วงเวลาทีผา่นมา สอท. แนะนำให้คนไทยทไีม่มีกิจจำเป็น และ/หรือเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวใหเ้ดินทางกลับ ปทท. ในโอกาสแรก 
และหากไม่จำเป็นให้ไม่ออกนอกสถานท่ี ในกรณีที่มีความจำเป็นให้วางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงบริเวณทีม่ีคนหมูม่าก 
2. ให้ข้อมูลเรื่องเที่ยวบินกลับไทย ซึ่งตั้งแต่วันท่ี 2 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา สายการบิน Biman Bangladesh Airlines ได้กลบัมาเปดิให้บริการ
เส้นทางบินธากา – กรุงเทพฯ อีกครั้ง และการบินไทยกลับมาให้บรกิารเส้นทางบินกรุงเทพฯ-ธากา ตัง้แต่วันท่ี 6 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
ประกาศให้คนไทยทราบและเขา้ใจสถานการณ์ และกำชับให้คนไทยหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถานอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ปลอดภยัมาก
ขึ้น รวมทั้งต้องรักษาสุขอนามัยอยา่งเคร่งครัด 



สถานะ ณ วันท่ี 13 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในบังกลาเทศ 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกดิโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด  ปัจจุบันบังกลาเทศมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2563 ในการนี้ สอท. ได้แบ่งระดับการระบาดเป็น 4 ระดับ คือ 1. พบผู้ติดเชื้อในวงจำกัด สามารถควบคุมการตดิเช้ือได้  
2. มีการระบาดของผู้ตดิเช้ือ และรัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ 3. จำนวนผู้ติดเช้ือเพิม่ขึ้นทวีคูณ เกิดการระบาดในวงกว้าง สินค้าขาดแคลน ร้านค้าร้านอาหารปดิทำการ มาตรการของรัฐบาล
บังกลาเทศไม่ชัดเจน และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 4. มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ ขณะนีส้ถานการณ์การระบาดอยู่ทีร่ะดับ 1 และคาดว่ารัฐบาล บกท. จะสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดได้ เนื่องจาก
รัฐบาลบังคับใช้มาตรการสุขอนามยัอย่างต่อเนื่อง และ ปชก. ราว 51 ล้านคน (ร้อยละ 37.43) ได้รับวคัซีนครบถ้วนแล้ว และ ปชก. ราว 73 ล้านคน (ร้อยละ 53.10) ได้รบัวัคซีนเข็มแรกแล้ว นอกจากน้ี รฐับาลยัง 
เร่งฉีดวัคซีนเขม็กระตุ้น (booster) ให้ ปชช. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และคนทำงานด่านหน้า (frontliner) ตั้งแต่วันท่ี 28 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา อน่ึง จนถึงปัจจุบันบังกลาเทศมรีายงานผูต้ิดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ 
Omicron รวม 21 ราย และแตล่ะรายมีอาการไม่รุนแรง จึงถือว่ายังสามารถควบคมุสถานการณ์ได้  

 ๒ 

4. ประสานกับรัฐบาลท้องถิน เพือขอทราบแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาต ิศูนย์ป้องกันโรค  
และสิ่งบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

1. ทีผา่นมา สอท. ไดป้ระสานกับ Institute of Epidemiology, Disease Control and Research บกท. (IEDCR) ซึงเปน็หน่วยงานหลักภายใต ้สธ.บกท. 
และ กต.บกท. เพื่อตดิตามความคืบหน้าและมาตรการของ รบ.บกท. รวมถึง รพ. 3 แห่ง ไดแ้ก่ รพ. Kurmitola General Hospital รพ. Mugda General 
Hospital และ รพ. Kuwait Bangladesh Friendship Government Hospital ที่ รบ.บกท. จัดสรรเปน็ รพ. สำหรบัรบัผูต้ิดเช้ือไวรสั COVID-19  
2. จะประสานงานกับ ตม.บกท. เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในกรณีที่ต้องมีการอพยพคนไทยกลับประเทศ นอกจาก กต.บกท. ซึ่งประสานต่อเนื่องอยู่แล้ว 

5. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และ กต.บกท. เกียวกับ           
การช่วยเหลือคนชาติตน 

1. ออท./กงสุล อาเซยีน ได้หารือ/แลกเปลยีนมาตรการในการรับมือหากสถานการณ์ในระดับตา่ง ๆ  
2. ประสานงานกับ สอท. อ่ืน ๆ เพิม่เติมจากกลุ่มอาเซียนเป็นระยะ ๆ 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะเมือมี   
คนไทยป่วยหรือเสยีชีวิตจากโรคระบาด 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายสัปดาห์   

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ทีจะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนท่ี (กรณีอยูต่่างเมือง) 

ประสานงานและติดต่อกับแกนนำคนไทยในต่างเมือง (จิตตะกอง และซีเลต็) อย่างต่อเนือง เพือเตรยีมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

8. หากจําเป็นอาจตังศูนย์พักพิงชัวคราวนอกพืนที โดยอาจเป็น
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนท่ีเหมาะสม 

เนืองจากเป็นการแพรเ่ชือโรคระบาด จึงไม่อยูในวิสยัทีจะจดัตังศูนยพ์ักพิงชัวคราวได้ นอกจากต้องให้ผู้ติดเชือ (หากมี) เข้ารับการรักษาที รพ. 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
สอท. กำชับให้คนไทยอยูในท่ีพักเพื่อความปลอดภยัและออกนอกท่ีพักเฉพาะจำเป็นและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งน่าจะช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยทีประสบภัย 
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และ
แจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ดำเนินการแล้วบางส่วนในข้อ 2 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพือพิจารณาความจำเปน็ในกรณีทีสถานการณ์เลวร้ายลง 
11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคน
ไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพือพิจารณามาตรการรว่มกัน โดยเฉพาะในกรณีทสีถานการณเ์ลวรา้ยลง  

 



สถานะ ณ วันท่ี 13 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในภูฏาน 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกดิโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลภูฏานไมส่ามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด  สอท. ได้แบ่งระดับการระบาดเปน็ 4 ระดับ คือ 1. พบผู้ติดเชื้อในวงจำกัด สามารถควบคุมการตดิเช้ือได้ 2. มีการระบาดของผูต้ิดเชื้อ และรัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมการระบาดได้  
3. จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทวีคูณ เกิดการระบาดในวงกว้าง สินค้าขาดแคลน ร้านค้าร้านอาหารปิดทำการ มาตรการของรัฐบาลไม่ชัดเจน และไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ 4. มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ    
ขณะนี้สถานการณ์การระบาดอยูท่ีร่ะดับ 1 และคาดว่ารัฐบาลภูฏานจะสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดได้ เนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยอยา่งต่อเนื่อง และ ปชก. 565,081 คน (ร้อยละ 76.2) ได้รับ
วัคซนีครบถ้วนแล้ว ผ่านจำนวนวคัซีน 1,154,843 โดส โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในภูฏานคอ่นข้างทรงตัว มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพียง 2,669 คน และจำนวนผู้เสยีชีวิตเพียง 3 คน (ข้อมูลเมื่อ 6 ม.ค. 65)   

 ๑ 

 
รายการ การดำเนินการของ สอท. 

1. สอท./สกญ. ตังศูนย์ประสานงานเพือติดต่อกับกระทรวงฯ 
และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย      
แกนนำคนไทย  
 
 

ใช้กลุ่มไลน์ “คนไทยในภูฏาน” สอืสารกับคนไทยในภูฏาน ซึงมจีำนวนประมาณ 30 คน ซึงนับเป็นจำนวนน้อยเมือเปรยีบเทียบกับจำนวน     
คนไทยใน บกท. ทำให้การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงคนไทยท่ีพำนักในภูฏานได้ง่าย (ในปี 2565 อาจมีคนไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการ
ก่อสร้างที่ใช้พนักงานคนไทย) 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
พิจารณาความจำเป็นในการอพยพคนไทยร่วมกับกระทรวงฯ และจดัตั้งศูนย์ประสานงาน  

2. สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือโรค อาทิ หน้ากาก  
ยาฆ่าเชื้อ 

สำรองหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลว นำยาฆ่าเชือ และอาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง  

ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
ในกรณีที่มีการขาดแคลนอาหาร สอท. จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภคทีส่ำรองไว้ให้คนไทยท่ีต้องการ ผ่านการขนส่งที่เป็นไปได้ทุกช่องทาง 

3. ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพืนที โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับเพื่อน/ญาตติ่างเมือง 
หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยัง
อนุญาตให้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

1. ตลอดช่วงเวลาทีผา่นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดในภูฏานอยู่เพียงระดับ 1 เท่านัน ดังนัน สำนักงาน กสญม. เพียงแต่แนะนำให้คนไทย
ดำเนินมาตรการการควบคมุโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อย่างไรกด็ี หากสถานการณเ์ลวรา้ยลง สอท. จะแนะนำให้คนไทยทีไ่ม่มีกจิจำเป็น 
และ/หรือเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวใหเ้ดินทางกลับ ปทท. ในโอกาสแรก และหากไม่จำเป็นให้ไม่ออกนอกสถานท่ี ในกรณีที่มีความจำเปน็ให้วาง
แผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มคีนหมู่มาก 
2. สายการบิน Drukair ให้บริการเส้นทาง ปาโร-กรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร และ วันเสาร์ ของสัปดาห์ โดยมี จนท. สังกัดสำนักงาน กสญม. เป็น   
ผู้ประสานงานหลัก 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
ประกาศให้คนไทยทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ และกำชับให้คนไทยหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถานอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ปลอดภัย
มากขึ้น รวมทั้งต้องรักษาสุขอนามยัอย่างเคร่งครดั 

4. ประสานกับรัฐบาลท้องถิน เพือขอทราบแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาต ิศูนย์ป้องกันโรค  
และสิ่งบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

- ทีผ่านมา กสมญ. ได้ประสานกับ Ministry of Health (covid task force) และในกรณีฉุกเฉิน คนไทยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุก รพ. ทัวภูฎาน 
โดยสามารถติดต่อ Hot line 1010 ตลอด 24 ช่ัวโมง. 



สถานะ ณ วันท่ี 13 ม.ค. 2565 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรงในภูฏาน 

ปัจจัยบ่งช้ี เริ่มเกดิโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลภูฏานไมส่ามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ และอาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปิดประเทศ  
เป้าหมาย             อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาดกลับประเทศไทย 
ระดับการระบาด  สอท. ได้แบ่งระดับการระบาดเปน็ 4 ระดับ คือ 1. พบผู้ติดเชื้อในวงจำกัด สามารถควบคุมการตดิเช้ือได้ 2. มีการระบาดของผูต้ิดเชื้อ และรัฐบาลบังกลาเทศไม่สามารถควบคุมการระบาดได้  
3. จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทวีคูณ เกิดการระบาดในวงกว้าง สินค้าขาดแคลน ร้านค้าร้านอาหารปิดทำการ มาตรการของรัฐบาลไม่ชัดเจน และไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ 4. มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ    
ขณะนี้สถานการณ์การระบาดอยูท่ีร่ะดับ 1 และคาดว่ารัฐบาลภูฏานจะสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดได้ เนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยอยา่งต่อเนื่อง และ ปชก. 565,081 คน (ร้อยละ 76.2) ได้รับ
วัคซนีครบถ้วนแล้ว ผ่านจำนวนวคัซีน 1,154,843 โดส โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในภูฏานคอ่นข้างทรงตัว มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพียง 2,669 คน และจำนวนผู้เสยีชีวิตเพียง 3 คน (ข้อมูลเมื่อ 6 ม.ค. 65)   

 ๒ 

5. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และ กต. ภูฏาน เกียวกบัแนวทาง
ช่วยเหลือคนชาติตน 

- สอท.ฯ และ กสมญ ได้หารือ/แลกเปลียนมาตรการในการรับมือสถานการณ์ในระดับต่างๆ 
 
 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะเมือมี    
คนไทยป่วยหรือเสยีชีวิตจากโรคระบาด 

สอท. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบรายสัปดาห์ ปัจจุบันยังไม่มีคนไทยในภูฏานติดเชื้อหรือเสียชีวิตจาก COVID-19  

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ทีจะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนท่ี (กรณีอยูต่่างเมือง) 

- ได้ประสานโดยตรงกับคนไทยทีอาศัยอยู่ตามเมืองต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางติดต่อทาง Line และการโทรประสานโดยตรง เนืองจาก
ปัญหาทางด้านการคมนาคม ทำให้การเดินทางเยี่ยมเยียนอาจอาศยัระยะเวลาพอสมควร แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินรัฐบาลภูฏานมีบริการรถ
รับส่งในทันที หรือสามารถเดินทางโดย Domestic flight เข้ามาเมอืงหลวงเพื่อเดินทางกลับประเทศได ้

8. หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชัวคราวนอกพ้ืนที โดยอาจเป็น
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนท่ีเหมาะสม 

เนืองจากเป็นการแพร่เช้ือโรคระบาด จึงไม่อยูในวสิัยทีจะจดัตั้งศูนย์พักพิงชัวคราวได้ นอกจากต้องให้ผู้ตดิเช้ือ (หากมี) เข้ารับการรักษาที รพ. 
 
ในกรณีทีม่ีการระบาดระดับ 4 
สอท. กำชับให้คนไทยอยูในท่ีพักเพื่อความปลอดภยัและออกนอกท่ีพักเฉพาะจำเป็นและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งน่าจะช่วยใหเ้กิด
ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

9. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยทีประสบภัย 
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และ
แจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ดำเนินการแล้วบางส่วนในข้อ 2 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพื่อพิจารณาความจำเปน็ในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายลง 
11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคน
ไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

จะประสานงานกับกระทรวงฯ อยา่งใกล้ชิดเพื่อพิจารณามาตรการรว่มกัน โดยเฉพาะในกรณีทีส่ถานการณเ์ลวรา้ยลง ทั้งนี้ หากการอพยพทาง
อากาศไมส่ามารถดำเนินการได้เพราะข้อจำกัดของท่าอากาศยานพาโร ก็อาจต้องเดินทางข้ามแดนทางบกเพื่อไปขึ้นเครื่องบินท่ีอินเดยีหรอื
บังกลาเทศ เช่น เมือง Siliguri (300 กม. จากกรุงทิมพู) และ Guwahati (450 กม. จากกรุงทิมพู)  

 




