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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

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

 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ สอท. มีโทรศัพท์ hotline 
(+52 55 2564  
2662) ส าหรับคนไทย  
ซึ่งตรวจสอบแล้ว ใช้การ
ได้ดแีละเปิดรับสายได้
ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ 
สอท. มีกลุ่มไลน์ ปณ. 
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม 
ใน facebook ส าหรับ
ติดต่อกับคนไทยใน 
เขตอาณาด้วย  

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ สอท. ปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล
นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 
รุ่นใหม่ มีคนไทยเข้ามา
ติดต่อเรื่องทะเบียน
ราษฎร์/นิติกรณ์/ท า
หนังสือเดินทาง  
แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนคน
ไทยกับทาง สอท. มาก่อน 
และเมื่อได้รับแจ้งจาก
ชุมชนไทยเก่ียวกับสมาชิก
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ใหมห่รือสมาชิกเก่าท่ีย้าย
ไป ปท. อ่ืน/กลับ ปทท. 
เป็นต้น รวมทั้งได้เชิญผู้ที่
ลงทะเบียนใหม่เข้ากลุ่ม
ไลน์ด้วย 

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

สอท. มีกลุ่มไลน์ ปณ. 
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม 
ใน facebook ส าหรับ
ติดต่อกับคนไทยใน 
เขตอาณา 

- ยังไม่มีวัดไทย หรือ 
การจัดตั้งเครือข่าย 
คนไทยในเขตอาณา 
อ่ืนใดอย่างมีประสิทธิผล 
 

จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

สอท. จัดท าข้อมูลดังกล่าว
ในส่วนของเม็กซิโก และ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
โดยไดป้ระกาศข้อมูลไว้ 
ในเว็บไซต์ของ สอท. 
(www.thailatin 
america.net/mexico)  
ที่มุมคนไทย>ข้อมูล
ส าหรับชาวไทยใน
เม็กซิโก>แนวทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

สอท. ไมได้จัดท าข้อมูล
ดังกล่าวในส่วนของ
ประเทศเขตอาณาอ่ืน ๆ 
เนื่องจากมีคนไทยอาศัย
อยู่น้อย (0 - 10 คน)  
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอท. จะติดตามข้อมูล
ประกาศทางการและ
แจ้งข้อมูลติดต่อที่
เกี่ยวข้องให้คนไทยใน 
พท. ทราบ  

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สอท. รู้จักและมีข้อมูล
ติดต่อ จนท. ต ารวจทั่วไป
และ จนท. ต ารวจซึ่งดูแล 
diplomatic missions  
ในเม็กซิโก 

สอท. ไมม่ีข้อมูลติดต่อ 
จนท. ต ารวจท้องถิ่น 
ในประเทศเขตอาณา 
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอท. จะติดตามข้อมูล
ประกาศทางการและ
แจ้งข้อมูลติดต่อที่
เกี่ยวข้องให้คนไทยใน 
พท. ทราบ 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

สอท. จัดท าข้อมูลดังกล่าว
ภายใต้แผนอพยพคนไทย
ในเม็กซิโก โดยจุดติดต่อ/

สอท. ไมได้จัดท าข้อมูล
ดังกล่าวในส่วนของ
ประเทศเขตอาณาอ่ืน ๆ 
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จุดรวมตัว คือ ท าเนียบ 
ออท. (Paseo de las 
Palmas 1465 กรุง
เม็กซิโก) รวมถึงมีเส้นทาง
อพยพส าหรับเมือง/รัฐ 
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มาก
ที่สุด เช่น กรุงเม็กซิโก   
รัฐ Estado de México 
(ให้หลบหนีไปเมือง/รัฐ
ใกล้เคียง เช่น เมือง 
Cuernavaca รัฐมอเรโลส 
เมืองเกเรตาโร รัฐเกเรตา
โร เป็นต้น) เมืองแคนคูน 
รัฐกินตานาโร (ให้หลบหนี
ไปเมือง Valladolid  
รัฐยูกาตัง) เป็นต้น  

เนื่องจากมีคนไทยอาศัย
อยู่น้อย (0 - 10 คน)  
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอท. จะติดตามข้อมูล
ประกาศทางการและ
แจ้งข้อมูลเส้นทางอพยพ
ให้คนไทยใน พท. ทราบ 

จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดท าเส้นทางส ารองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

สอท. จัดท าข้อมูลดังกล่าว
ภายใต้แผนอพยพคนไทย
ในเม็กซิโก โดยระบุข้อมูล
สนามบินที่ใกล้เคียงเมือง/
รัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่มาก
ที่สุด เช่น สนามบิน
นานาชาติ Benito Juárez 
(MEX) กรุงเม็กซิโก 
สนามบินนานาชาติ 
Toluca (TLC) รัฐ 
Estado de México 
สนามบินนานาชาติเมือง
แคนคูน (CUN) รัฐกนิตา- 
นาโร เป็นต้น รวมถึง 
เส้นทางอพยพโดยรถยนต์ 
(ข้อก่อนหน้า)  

สอท. ไมได้จัดท าข้อมูล
ดังกล่าวในส่วนของ
ประเทศเขตอาณาอ่ืน ๆ 
เนื่องจากมีคนไทยอาศัย
อยู่น้อย (0 - 10 คน)  
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอท. จะติดตามข้อมูล
ประกาศทางการและ
แจ้งข้อมูลเส้นทางอพยพ
ที่เก่ียวข้องให้คนไทยใน 
พท. ทราบ 
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ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือน าแผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

สอท. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ 
สอท. (www.thailatin 
america.net/mexico)  
ที่มุมคนไทย>ข้อมูล
ส าหรับชาวไทยใน
เม็กซิโก>แนวทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 

                                                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก                                        
                                                                                                  5 ม.ค. 2565 
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เส้นทางในการอพยพ/ หลบหนีในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 
- ในทุกกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ใช้ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นจุดติดต่อ/รวมตัวแห่งแรก  
 ที่ตั้งท าเนียบ ฯ 

Paseo de las Palmas 1465 
Lomas de Chapultepec 
Delegación Miguel Hidalgo 
CP 11000 
Mexico City 

 

 

ขอให้คนไทยติดตามข่าวสารจาก สอท. ทาง  
1. Website: www.thailatinamerica.net/mexico 
2. Facebook: Embajada Real de Tailandia en México / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (Page) 
คนไทยในเม็กซิโก (Group (สามารถกดขอเข้ากลุ่มได้))  
3. Line: คนไทยในเม็กซิโกและเขตอาณา (http://line.me/ti/g/i8UQ91MtUn) 

 
- กรณีเกิดเหตุการณ์เฉพาะที่เมืองหรือรัฐที่อาศัยอยู่ 

1. กรุงเม็กซิโกและรัฐ Estado de Mexico 
กรณีเกิดแผ่นดินไหว หลังจากเหตุการณ์สงบลง เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ aftershock อาจหลบหนีไปยัง 

เมือง Cuernavaca (โรงแรม Real del Sol ที่ตั้ง : Cuauhtemoc #39 Col. Amatitlan Tel +52 (777) 312 
9692 หรือ 318 8720 Website: www.hotelrealdelsolcuernavaca.com) หรือเมือง Teotihuacán (โรงแรม 
Villas Teotihuacán Hotel & Spa ที่ตั้ง ในบริเวณปิรามิด Teotihuacán Periférico Sur S/N, 55800 San 
Sebastián Xolalpa, México โทร. +52 (55) 5836 9020) 
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กรณีเกิดเหตุจลาจลหรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ อาจหลบหนีออกนอกเมือง ดังนี้ 

- ผู้ที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือของเมือง อาจหลบหนีออกทาง Querétaro  
และพักท่ีโรงแรม Fiesta Inn (ที่ตั้ง : Av. 5 de Febrero 108, Col. Niños Héroes, 76010, Querétaroโทร.: 
+52 (442) 196 0000 Website: www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-queretaro)  

- ผู้ที่อาศัยอยู่ทางทิศใต้ของเมือง อาจหลบหนีออกทางเมือง Cuernavaca 
และพักท่ีโรงแรม Real del Sol (ที่ตั้ง : Cuauhtemoc #39 Col. Amatitlan โทร. +52 (777) 312 9692 หรือ 
318 8720 Website: www.hotelrealdelsolcuernavaca.com) หรือ โรงแรม Gamma Cuernavaca Puerta 
Paraíso (ที่ตั้ง : Av. Domingo Diez #1099 Col. del Empleado Cuernavaca, Mor. โทร. +52 (777) 313 
2444 Website: www.gammahoteles.com/es/web/gamma-cuernavaca-puerta-paraiso)   

- ผู้ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง อาจหลบหนีออกทางเมือง Puebla 
และพักท่ีโรงแรม Fiesta Inn Puebla las Animas (ที่ตั้ง : 39 Poniente No.3515 Col. Las Ánimas 
72400 Puebla โทร.: +52 (222) 303 1600  Website: www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-puebla-
las-animas) 

- ผู้ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง อาจหลบหนีออกทางเมือง Toluca 
และพักท่ีโรงแรม Fiesta Inn Toluca Tollocan (ที่ตั้ง : Paseo Tollocan Oriente 1132, esq. Franciso I. 
Madero, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, 50160, Toluca, Edo. de México México โทร.: +52 (722) 276 
1000 Website: www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-toluca-tollocan) หรือโรงแรม Radisson Hotel 
Del Rey Toluca (ที่ตั้ง: Carr. Mexico - Toluca km 63.5 Col. Santa Ana Tlapaltitlán 50160 Toluca, 
Estado de Mexico โทร. +52 (722) 277-1010  Website: www.radisson.com/toluca-hotel-mx-
50160/mextomx) 

2. รัฐกินตานาโร (เมืองแคนคูน Chetumal และ Isla Mujeres) 
หากเกิดพายุ ผู้ที่อาศัย ณ เมืองแคนคูน ควรหลบหนีไปเมือง Valladolid ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 

ทางรถยนต์ประมาณ 2 ชม. ผู้ที่อาศัย ณ เมือง Chetumal ควรหลบหนีไปเมือง Valladolid ซึ่งใช้เวลาเดินทาง
ทางรถยนต์ประมาณ 4.30 ชม. และผู้ที่อาศัย ณ เมือง Isla Mujeres ควรหลบหนีไปยังจุดที่ทางราชการเม็กซิโก
ประกาศว่าเป็นจุดที่ปลอดภัย หรือหลบหนีขึ้นภูเขา 

3. เมือง Cuernavaca รัฐมอเรโลส เมืองกวาดาลาฮารา รัฐฮาลิสโก และรัฐกวานาวาโต 
หากเกิดกรณีฉุกเฉินขอให้หนีออกนอกเมือง โดยปฏิบัติตามค าแนะน าของทางราชการเม็กซิโก 

4. เมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนวยโวเลออง 
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน หากมีวีซ่าสหรัฐฯ อาจเดินทางหลบหนีเข้าสหรัฐฯ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 200 กม.  

(ท้ังนี้ หากทราบด้วยว่า ทางสหรัฐฯ ไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นกัน) หรือถ้าไม่มีวีซ่าสหรัฐฯ ควรหลบหนีไปที่เมือง 
Saltillo ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 86 กม. 
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5. เมอืง Puerto Vallarta รัฐฮาลิสโก 
หากเกิดพายุ ควรหลบหนีไปยังจุดที่ทางราชการเม็กซิโกประกาศว่าเป็นจุดที่ปลอดภัย หรือหลบหนีขึ้น 

ภูเขา 
6. รัฐ Sonora (ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเม็กซิโก) 

หากเกิดกรณีฉุกเฉิน หากมีวีซ่าสหรัฐฯ อาจเดินทางหลบหนีเข้าสหรัฐฯ (ท้ังนี้ หากทราบด้วยว่า  
ทางสหรัฐฯ ไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นกัน) หรือถ้าไม่มีวีซ่าสหรัฐฯ ควรหลบหนีขึ้นภูเขาที่ใกล้ ซึ่งมีพ้ืนผิวแข็งแรง
กว่า 
 
- กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศเม็กซิโก (ต้องอพยพออกนอกประเทศ) 
1. กรณีสามารถให้เครื่องบินการบินไทยมารับในเม็กซิโกได้ อาจเดินทางออกนอกประเทศตามเส้นทาง(ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ความปลอดภัยของเมืองต่าง ๆ) ดังนี้ 

1.1 สนามบินนานาชาติ Benito Juarez (MEX) หรือสนามบินนานาชาติกรุงเม็กซิโก  
(ในกรณีที่ความรุนแรงยังไม่มากนัก/ ในช่วงเริ่มแรกและ สอท. คาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจลุกลามมากขึ้น     
โดยอพยพคนไทยมารวมตัวที่กรุงเม็กซิโก ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ) 

โทร. +52 (55) 2482-2424 หรือ 2482-2400 โดยรวมตัวที่โรงแรม Camino Real Aeropuerto  
โทร. +52 (55) 3003-0033 

 
1.2 สนามบินนานาชาติ Toluca (TLC) (ในกรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดท่ีกรุงเม็กซิโก และ 

ยังไม่ลุกลามไปยังเมืองใกล้เคียง สอท. อาจให้คนไทยรวมตัวที่เมือง Toluca ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ) 
โทร. +52 (722) 279 2800 โดยรวมตัวที่โรงแรม HOTEL COURTYARD TOLUCA AIRPORT  

(ท่ีตั้ง Blvd. Miguel Aleman 177 Col San Pedro Toltepec 50200 Toluca, Estado de México)  
โทร. +52 (722) 277 2020 
 

1.3 General Juan N Alvarez (ACA) หรือสนามบินนานาชาติเมือง Acapulco (ในกรณีที่ 
สถานการณ์ฉกุเฉินเกิดท่ีกรุงเม็กซิโก และลุกลามไปยังเมืองใกล้เคียง สอท. อาจให้คนไทยรวมตัวที่เมือง Acapulco 
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ) 

ที่ตั้ง Blvrd de las Naciones, Plan de Los Amates S/N, 39931 Acapulco, Gro. 
โทร. +52 (744) 435 2060 โดยรวมตัวที่โรงแรม Princess Mundo Imperial (ท่ีตั้ง Costera de las Palmas 
S/N, Playa Revolcadero, Fracc. Granjas del Marques, 39890 Acapulco, Guerrero โทร. +52 (744) 
435 1700 Website: www.princessmundoimperial.com) 
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1.4 สนามบินนานาชาติเมืองแคนคูน (CUN) (ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดท่ีกรุงเม็กซิโก และลุกลาม 

ไปยังเมืองใกล้เคียงและสถานการณ์รุนแรงทางด้านเหนือของประเทศ สอท. อาจให้คนไทยรวมตัวที่เมืองแคนคูนก่อน
เดินทางออกนอกประเทศ) 

ที่ตั้ง สนามบินตั้งอยู่ประมาณ 17 กม. ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณโรงแรมและ resort  
ในแคนคูน (Carretera Cancún-Chetumal Km 22, 77565 Cancún, Q.R.) โทร. +52 (998) 848 7200 
โดยรวมตัวที่โรงแรม Courtyard Cancun Airport (ท่ีตั้ง Blvd. Luis Donaldo Colosio, Km. 12.5, Lot 1, 
SMZA. 301 Cancun, Quintana Roo โทร +52 (998) 287 2200) 

 
1.5 สนามบินนานาชาติ General Mariano Escobedo (MTY) หรือสนามบินนานาชาติ 

เมืองมอนเตร์เรย์ (ในกรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดที่กรุงเม็กซิโก และลุกลามไปยังเมืองใกล้เคียงและสถานการณ์
รุนแรงทางด้านใต้ของประเทศ สอท. อาจให้คนไทยรวมตัวที่เมืองมอนเตร์เรย์ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ) 

ที่ตั้ง สนามบินตั้งอยู่ประมาณ 24 กม. ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมอนเตร์เรย์  
(Carretera Miguel Alemán km 24, 66600 N.L.) โทร. +52 (818) 288 7700 345 โดยรวมตัวที่โรงแรม 
Crowne Plaza Monterrey Aeropuerto (ที่ตั้ง Blvd. Aeropuerto 171 COL. PARQUE INDUSTRIAL 
NEXXUS Col. Parque Industrial Nexxus, 66600 Monterrey, N.L. โทร. +52 (818) 196 1500) 
 
2. กรณีไม่สามารถให้เครื่องบินการบินไทยมารับในเม็กซิโกได้ อาจเดินทางออกนอกประเทศตามเส้นทาง ดังนี้ 
 2.1 เดินทางกลับประเทศไทยทางสหรัฐฯ (ในกรณีที่คนไทยจะเดินทางออกนอกประเทศมี visa เข้าสหรัฐฯ 
ทั้งหมด) โดยเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติแห่งใดก็ได้ในเม็กซิโกท่ีมีเส้นทางบินไปสหรัฐฯ เช่น กรุงเม็กซิโก  
เมืองแคนคูน เมืองมอนเตร์เรย์ เมืองกวาดาลาฮารา เมืองเกเรตาโร เป็นต้น  
 2.2 เดินทางกลับประเทศไทยทางยุโรป/เอเชีย เช่น ผ่านกรุงอัมสเตอร์ดัม นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือ กรุงโตเกียว 
สามารถใช้เส้นทางนี้ในกรณีไม่มี visa เข้าสหรัฐฯ โดยเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติกรุงเม็กซิโก  
 

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

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก                      
                    5 ม.ค. 2565 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) 
เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่  
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
ฝ่ายกงสุล สอท.  
ส่งข้อความ จม. 
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
โทรศัพท์ถึงคนไทย 
ใน พท. ประสบภัย และ
คนไทยสามารถติดต่อ 
จนท. ฝ่ายกงสุลผ่าน
ทางช่องทางข้างต้น 
รวมถึง hotline ได้
ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ 
ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายสามารถพ านัก 
ทีท่ าเนียบ ออท. เป็น
การชั่วคราวไปก่อนได้ 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
สอท. รายงานสถานการณ์ 
รวมถึงการประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่
อาจเกิดขึ้นแก่คนไทยให้
กระทรวงฯ ทราบทาง
ไลน์ สอท./สกญ./กอง
คุ้มครองฯ และ RRC 
Mfa ในทันที และท า 
ทล. ส่ง initial report 
ให้กระทรวงฯ ทราบ
เพ่ิมเติมต่อไป 
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ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิด

กฎหมาย) 

เมื่อมีประกาศเก่ียวกับ
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและสิ่ง
บรรเทาทุกข์ สอท. 
จะแจ้งให้คนไทยในเขต
อาณาทราบทางช่องทาง
ของ สอท. ได้แก่ ไลน์ 
facebook และ จม. 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
สอท. ประสานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล   
อย่างใกล้ชิดกับ สอท. 
อาเซียน/เม็กซิโก 

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(หากได้รบัอนญุาตจากทางการท้องถิ่น) 

สอท. จะหารือ รบ. 
ท้องถิ่นเพ่ือส่ง จนท.  
ไปประสานงานใน พท.  
หากมีคนไทยประสบภัย
และติดค้างอยูในอาคาร
หรือ พท. ที่เส้นทาง
คมนาคมตัดขาด โดยจะ
ใช้ข้อมูลติดต่อตามที่
ทางการประกาศหรือ
ประสานขอรับข้อมูล
ติดต่อจาก กต.          
ในเขตอาณา 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

สอท. จะด าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวเมื่อมี
กรณีท่ีเข้าข่าย 

 

หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจดัตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายสามารถพ านัก 

- ที่เม็กซิโกไม่มี
วัดไทย 
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ที่ท าเนียบ ออท. เป็น
การชั่วคราวไปก่อนได้ 

- พักพิงในที่พัก
ที่ทางการ
เม็กซิโกจัดให้
ชั่วคราวต่อไป 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุล
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงาน
ในพ้ืนที่ 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ สอท. 
ประสานให้ สกม. ใน 
พท. ติดตามสถานการณ์ 
และประสานงานกับ 
รบ. ท้องถิ่นในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ประสบภัยพิบัติ 

ที่เม็กซิโกไม่มี
การรวมกลุ่ม
ชุมชนไทยเป็น
องค์กร/สมาคม 

จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

เมื่อมีคนไทยได้รับ
ผลกระทบ สอท. 
จะแจ้งรายชื่อดังกล่าว
ให้กระทรวงฯ ทราบ
ทางกลุ่มไลน์และ ทล.  

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) สอท. จะขอรับ 
ความช่วยเหลือจาก
กระทรวงฯ ในกรณี    
ที่จ าเป็นจริง ๆ 

 
 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

ในกรณีเกิดภาวะ
วิกฤตการณ์ท่ี
จ าเป็นต้องอพยพ 
คนไทย สอท. จะหารือ
กระทรวงฯ  

 

 

                                                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก                                        
                                                                                                  5 ม.ค. 2565 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) 
เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่  
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
ฝ่ายกงสุล สอท.  
ส่งข้อความ จม. 
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
โทรศัพท์ถึงคนไทย 
ใน พท. ประสบภัย และ
คนไทยสามารถติดต่อ 
จนท. ฝ่ายกงสุลผ่าน
ทางช่องทางข้างต้น 
รวมถึง hotline ได้
ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ 
ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายสามารถพ านัก 
ทีท่ าเนียบ ออท. เป็น
การชั่วคราวไปก่อนได้ 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
สอท. รายงานสถานการณ์ 
รวมถึงการประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่
อาจเกิดขึ้นแก่คนไทยให้
กระทรวงฯ ทราบทาง
ไลน์ สอท./สกญ./กอง
คุ้มครองฯ และ RRC 
Mfa ในทันที และท า 
ทล. ส่ง initial report 
ให้กระทรวงฯ ทราบ
เพ่ิมเติมต่อไป 
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ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิด

กฎหมาย) 

เมื่อมีประกาศเก่ียวกับ
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและสิ่ง
บรรเทาทุกข์ สอท. 
จะแจ้งให้คนไทยในเขต
อาณาทราบทางช่องทาง
ของ สอท. ได้แก่ ไลน์ 
facebook และ จม. 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
สอท. ประสานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล   
อย่างใกล้ชิดกับ สอท. 
อาเซียน/เม็กซิโก 

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(หากได้รบัอนญุาตจากทางการท้องถิ่น) 

สอท. จะหารือ รบ. 
ท้องถิ่นเพ่ือส่ง จนท.  
ไปประสานงานใน พท.  
หากมีคนไทยประสบภัย
และติดค้างอยูในอาคาร
หรือ พท. ที่เส้นทาง
คมนาคมตัดขาด โดยจะ
ใช้ข้อมูลติดต่อตามที่
ทางการประกาศหรือ
ประสานขอรับข้อมูล
ติดต่อจาก กต.          
ในเขตอาณา 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

สอท. จะด าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวเมื่อมี
กรณีท่ีเข้าข่าย 

 

หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจดัตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายสามารถพ านัก 

- ที่เม็กซิโกไม่มี
วัดไทย 
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ที่ท าเนียบ ออท. เป็น
การชั่วคราวไปก่อนได้ 

- พักพิงในที่พัก
ที่ทางการ
เม็กซิโกจัดให้
ชั่วคราวต่อไป 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุล
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงาน
ในพ้ืนที่ 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ สอท. 
ประสานให้ สกม. ใน 
พท. ติดตามสถานการณ์ 
และประสานงานกับ 
รบ. ท้องถิ่นในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ประสบภัยพิบัติ 

ที่เม็กซิโกไม่มี
การรวมกลุ่ม
ชุมชนไทยเป็น
องค์กร/สมาคม 

จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

เมื่อมีคนไทยได้รับ
ผลกระทบ สอท. 
จะแจ้งรายชื่อดังกล่าว
ให้กระทรวงฯ ทราบ
ทางกลุ่มไลน์และ ทล.  

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) สอท. จะขอรับ 
ความช่วยเหลือจาก
กระทรวงฯ ในกรณี    
ที่จ าเป็นจริง ๆ 

 
 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

ในกรณีเกิดภาวะ
วิกฤตการณ์ท่ี
จ าเป็นต้องอพยพ 
คนไทย สอท. จะหารือ
กระทรวงฯ  

 

 

                                                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก                                        
                                                                                                  5 ม.ค. 2565 
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แผนการด าเนนิการและเส้นทางอพยพกรณีโรคระบาดในเม็กซิโก 
และประเทศเขตอาณา (คิวบา ฮอนดูรัส เบลีซ กัวเตมาลา นิการากัว และเฮติ) 

 
- ในทุกกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง ให้คนไทยติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง  

1. Website: www.thailatinamerica.net/mexico 
2. Facebook: Embajada Real de Tailandia en México / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (Page)  

                     คนไทยในเม็กซิโก (Group (สามารถกดขอเข้ากลุ่มได้))  
3. Line: คนไทยในเม็กซิโกและเขตอาณา (http://line.me/ti/g/i8UQ91MtUn) 

- หากมีการแพร่ระบาดสูงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและรัฐบาลท้องถิ่นสั่งปิดพื้นที่ดังล่าวหรือให้ประชาชน
อพยพจากพื้นที่ดังกล่าวไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 
 1. กรณปีิดพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมอาหารและสิ่งของจ าเป็นให้พร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติตามค าสั่งของ
รัฐบาลเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด โดยหากไปรษณีย์ยังให้บริการระหว่างรัฐ/ประเทศและขาดแคลนอาหาร ยา 
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค หรือสิ่งของจ าเป็นอื่น ๆ ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามข้อมูลติดต่อข้างต้น 
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ โดยในกรณีของนักท่องเที่ยวติดค้างหรือผู้ที่ 
วีซ่า/ใบถิ่นพ านักก าลังจะหมดอายุ หากไม่สามารถอพยพออกมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือเดินทางกลับประเทศ
ไทยหรือไปท าเรื่องขอขยายเวลาการพ านักได้ทัน ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือประสานงานกับ สตม. 
ท้องถิ่นขอรับข้อมูลการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไปเป็นรายกรณี อนึ่ง ในปัจจุบัน ผู้ที่พ านักเกินก าหนดใน
เม็กซิโกสามารถจ่ายค่าปรับที่สนามบินและเดินทางออกจากเม็กซิโกได้โดยไม่ถูกข้ึนชื่อในบัญชีเฝ้าระวังหรือ
บัญชีด าใด ๆ ของทางการเม็กซิโกและยังสามารถเดินทางกลับเข้าเม็กซิโกได้ในอนาคต   
 2. กรณีต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ ให้อพยพไปยังเมืองใกล้เคียงที่สุดที่มีความปลอดภัยมากกว่า/ 
มีการแพร่ระบาดต่ าโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทาง หรือรถยนต์ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจัดสรรให้  
โดยหากไมส่ามารถออกเดินทางเองได้และยังไม่มีการปิดกั้นการเดินทางระหว่างรัฐ/เมือง ให้ติดต่อ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามข้อมูลติดต่อข้างต้นเพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งรถยนต์ไปรับในกรณีของ
เม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูตฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่รถยนต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดภารกิจหรือไม่
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สามารถวิ่งได้ตามค าสั่งของรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดจ้างรถยนต์จากบริการภายนอกให้  
โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) หรือติดต่อหารถยนต์จากคนท้องถิ่นให้ (รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง) ในส่วนของประเทศเขตอาณา   
 หากจ าเป็นจะต้องอพยพไปยังรัฐที่ห่างไกลออกไป เช่นในกรณีท่ีเมืองและรัฐใกล้เคียงมี 
การแพร่ระบาดสูงทั้งหมดและรัฐบาลท้องถิ่นสั่งการให้อพยพและสายการบินยังท าการบิน ให้ส ารอง 
บัตรโดยสารเครื่องบินและออกเดินทางไปยังรัฐใหม่ทันที ทั้งนี้ (1) หากมีค าสั่งปิดพ้ืนที่หรืออพยพประชาชน
ออกนอกพ้ืนที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดท าประกาศให้คนไทยในพ้ืนที่ทราบ
ก่อน (2) เมื่ออพยพไปยังที่อยูใหม่แล้ว ให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบข้อมูลที่อยูใหม่ด้วย โดยในส่วน
ของที่อยูใหม่ จะต้องติดตามรายงานข่าวหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ในช่วงก่อนการอพยพ เนื่องจากโรคระบาดอาจ
ท าให้โรงแรมหลายแห่งปิดท าการ และ (3) ให้เตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่
ระบาด อาทิ อาหาร ยาประจ าตัว อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค โทรศัพท์มือถือพร้อมอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   
 
- กรณีเกิดเหตุแพร่ระบาดสูงทั่วเม็กซิโกและ/หรือประเทศเขตอาณาและทางการไทยมีค าสั่งให้อพยพคน
ไทยออกจากพื้นที่กลับประเทศไทยทั้งหมด หรือคนไทยในพื้นที่ประสงค์ที่จะอพยพกลับไทย   
 1. กรณีสามารถเช่าเหมาล าเครื่องบินสายการบินใดสายการบินหนึ่งได้ (หมายเหตุ: การเช่า 
เหมาล ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 7 แสน - 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การเช่าเหมาล าจึงจ าเป็นต้องมีผู้โดยสาร
มากพอ โดยผู้โดยสารรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)  
      - ให้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการส ารองบัตรโดยสารเครื่องบินและการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเดินทางต่าง ๆ (หากมี) ตามช่องทางข้างต้น และเมื่อถึงวันเดินทางให้มารวมตัวกันที่สนามบิน
นานาชาติ Benito Juarez (MEX) หรือสนามบินนานาชาติกรุงเม็กซิโก  
 - ในกรณีที่อยู่ต่างเมือง/รัฐและจ าเป็นจะต้องมาพักท่ีกรุงเม็กซิโกก่อน อาทิ ไม่มีเที่ยวบินตรงจาก
เมือง/รัฐที่อาศัยอยู่ ให้สืบค้นและส ารองที่พักตามเว็บไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ ล่วงหน้า เว้นแต่ว่ากรณีที่ที่พัก
เต็มทั้งหมดหรือปิดให้บริการทั้งหมด สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานหาที่พักพิงชั่วคราวให้  
โดยหากจ านวนคนไม่มาก อาจใช้ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ (1465 Col. Lomas de Chapultepec, Del. 
Miguel Hidalgo, Mexico City 11000) เป็นที่พักพิงชั่วคราวก่อนได้  
 
 2. กรณีท่ียังมีสายการบินพาณิชย์ท าการ  
  - ให้ติดต่อยืนยันข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนท าการส ารอง 
บัตรโดยสารเครื่องบิน โดยโรคระบาดอาจท าให้สายการบินระงับเส้นทางบินชั่วคราว ยกเลิกเส้นทางบิน    
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ประเทศทางผ่านประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหัน หรือประเทศต้นทาง/ปลายทาง/ 
สายการบินเรียกเอกสารประกอบการเดินทางเพ่ิมเติมจากสถานการณ์ปกติ อาทิ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ โดยที่สถานการณ์ไม่ปกติและมีการเปลี่ยนผัน ควรส ารองบัตรโดยสารเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป  
 -  ให้เลือกเส้นทางบินที่ไม่จ าเป็นต้องใช้วีซ่าในการเปลี่ยนเครื่องหรือผ่านประเทศท่ีมีวีซ่า 
อยู่แล้ว เนื่องจากโรคระบาดอาจท าให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าและ/หรือออก
มาตรการระงับการให้วีซ่าชั่วคราว  
 -  ในกรณีที่ทางการไทยปิดน่านฟ้าและมีการจ ากัดการเดินทางกลับไทยของคนไทยใน
ต่างประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ให้ติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขออนุมัติเที่ยวบินพาณิชย์ที่มีเส้นทางบินเข้าประเทศไทย
เป็นเที่ยวบินพิเศษขนส่งคนไทยเข้าไปด้วยได้ (repatriation flight) เป็นต้น   
  
หมายเหตุ: ในกรณีของคนไทยในประเทศเขตอาณาที่รัฐบาลท้องถิ่นประกาศปิดน่านฟ้า ให้รีบเดินทางออกมา
ยังเม็กซิโก (กรณีที่เม็กซิโกยังไม่ปิดน่านฟ้าและยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยจากเม็กซิโกได้) ก่อนที่
ค าสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ โดยหากบินออกไม่ทันและยังสามารถข้ามชายแดนทางบกเข้ามายังเม็กซิโกได้ 
ให้ด าเนินการทันท ีและหากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อประสานงานกับ
มิตรประเทศเพ่ือหา charter flight ที่อาจรับคนไทยมายังเม็กซิโก หรือออกจากประเทศนั้น ๆ ไปยังประเทศ
ที่สามารถต่อเครื่องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยได้ 

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

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
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