
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
เมษายน 2565 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

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

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จ าเป็น โดยเฉพาะอุปกรณ์
สื่อสารให้ใช้งานได้ดีเสมอ 

1. อทป. (HOC) และหัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร ดังนี้ 
   1.1 โทรศัพท์/โทรสารผ่านดาวเทียม  
   1.2 ระบบวิทยุสื่อสาร ทั้งสถานีส่ง สถานีทวนสัญญาณ และโทรศัพท์ผ่าน
ดาวเทียม Walkie Talkie ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Voice & Data) และระบบ 
Back-up ข้อมูลของกระทรวงฯ รวมทั้งเครื่องรับ/ส่งประจ าบ้านพัก จนท. ทีม ปทท. 
ทุกคน 
   1.3 การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์มือถือประเภท  
Smart Phone และเปิดใช้งานตลอด 24 ชม. 

ต้องตรวจสอบสถานะ         
ความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์/ระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมในปัจจุบัน 

2. ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทยใน กพช. /ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ให้ทันสมัย 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล เป็นผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล 
2. ทีม ปทท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลคนไทยในกัมพูชาที่ตนเองทราบให้ฝ่ายกงสุล 

สถานะล่าสุดจ านวนคนไทย
ใน กพช. ณ วันที่ 31 ม.ค. 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

2565 มีจ านวนที่
ลงทะเบียน 264 คน  

3. จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทยใน กพช.  1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ฝ่ายสารนิเทศเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายการติดต่อกับคน
ไทยใน กพช. ทาง Social Media (Line/Facebook Messenger) 
2. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายการติดต่อกับคนไทยใน 
กพช. โดยผ่านทาง ทปษ. ทีม ปทท. โดยจัดการประชุมคณะท างานปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินฯ เป็นระยะๆ  โดยเป้าหมายหลักในการติดต่อบริษัท ห้างร้านละ 1 คน และ
ให้บริษัท ห้างร้านเป็นผู้ประสานงานถึงแผนหลักของ สอท.   
3. หัวหน้าฝ่ายกงสุล อทป. ความม่ันคง ผชท. ตร. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล                 
การด าเนินการในกรณีฉุกเฉินเพ่ือแจ้งแก่ชุมชนไทย 
4. ส ารวจตรวจสอบสมาชิกในกลุ่ม Social Media เป็นระยะ กรณีต้องเฝ้าระวัง 
การแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนระหว่างไทย - กพช. 

1. กลุ่ม Line ของชุมชน
ไทยใน กพช. 
   1.1 Thai community 
in KH (500 คน) 
   1.2 Thais in Siem 
Reap (210 คน) 
   1.3 สัพเพเหระคนไทยใน
เขมร (73 คน) 
   1.4 กลุ่ม TBCC (201 คน)  
   1.5 กลุ่มทีม ปทท.  
(18 คน) 
   1.6 Emergency PNH 
(31 คน) 
2. กลุ่ม Facebook 
   2.1 ชุมชนคนไทยใน
กัมพูชา (3,500 คน) 
   2.2 อรัญบ้านเรา 
(71,300 คน) 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

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

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ส าคัญ 
2. หัวหน้าฝ่ายกงสุล และ ผชท.ตร. ต้องเข้าร่วมการประชุม ศูนย์ Hotline ที่

กระทรวงมหาดไทยจัดทุกครั้ง 
3. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บุคคลส าคัญ

ด้านความมั่นคงของรัฐบาล กพช. และให้หัวหน้าฝ่ายกงสุลเป็นผู้รวบรวม 

อยู่ระหว่างการจัดท าและ
ขอรับข้อมูลจากหน่วยงาน
ทีม ปทท. 

5. ปรับปรุงรายชื่อ จนท. ทีม ปทท. สมาชิกใน
ครอบครัวและผู้ติดตาม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
และช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา 

1. หัวหน้าฝ่ายพิธีเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
2. จนท. ทีม ปทท. ทุกคนมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ฝ่ายพิธีทราบ 
 

จ านวนสมาชิกทีม ปทท. 
รวมคู่สมรส ครอบครัว และ
ผู้ติดตามล่าสุด ณ วันที่                 
1 ก.พ. 2565 มีจ านวน             
33 คน  

6. ศึกษาประวัติศาสตร์สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งต่างๆ ที่
เกิดข้ึนใน กพช. อย่างละเอียดกรณีต้องอพยพคนไทย 
อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ 

หัวหน้าฝ่ายกงสุล หัวหน้าฝ่ายการเมือง และ ผชท.ตร. ด าเนินการศึกษาร่วมกับ
คณะท างานปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ ของคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย  
(ในส่วนของภาคเอกชน) 

 

7. จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพทั้งทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด      
มีสายการบินใดให้บริการเวลาใดบ้าง จัดท าเส้นทาง
ส ารองกรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ 
อาท ิต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้น
เครื่องบินหรือไปยังชายแดน พร้อมจัดท ารายชื่อบริษัท
ขนส่งที่สามารถให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ได้ในกรณี

หัวหน้าฝ่ายการเมือง และหัวหน้าฝ่ายกงสุล ด าเนินการศึกษาร่วมกับคณะท างาน
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ ของคณะกรรมการบริหารทีม ปทท. (ในส่วนของภาคเอกชน) 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

ฉุกเฉิน รวมทั้งจุดนัดพบคลอบคลุมกรุงพนมเปญ กรณี
การจราจรถูกตัดขาด 
8. ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ประจ าปีของ สอท. โดย 
จัดท าเส้นทางเข้า-ออก สอท. มีก่ีทาง และหาก
ทางเข้า-ออกด้านหน้าถูกปิด มีเส้นทางใดเป็นทางเลือก
ในการออกจาก สอท. ไปยังจุดนัดพบจุดต่อไป โดย
แจ้งให้ทราบเฉพาะทีม ปทท. และพิจารณาจุดเสี่ยงภัย
ใน สอท. เช่น ที่ตั้งถังแก๊ส 

อทป. (HOC) ประสานหัวหน้า สนง. ทีม ปทท. ทุก สนง. เพื่อประชุมซักซ้อม
แผนฯ และจัดท าเส้นทางเข้า-ออก สอท. รวมทั้งพิจารณาจุดเสี่ยงภัยใน สอท. เช่น 
ที่ตั้งถังแก๊ส เชื้อเพลิง หรือที่ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

 

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

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลรับผิดชอบการยกร่างแผนฉุกเฉิน 
2. หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

 
  



ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งช้ี ความรุนแรง/ขัดแย้ง:  1. เริ่มมีข่าวความไม่สงบ อาทิ ข้อพิพาท หรือการปะทะกันของกลุ่มต่าง ๆ ตามสื่อต่าง ๆ 

          2. ได้รับการแจ้งเตือนจาก รบ. กพช. หรือ สอท. มิตรประเทศ 

     3. เริ่มมีกองก าลังรักษาความสงบของ รบ. กพช. เข้าประจ าตามพ้ืนที่ส าคัญที่คาดว่าจะเกิดความไม่สงบ 

     4. รบ. กพช. มีท่าทีจะจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ 

โรคระบาด  1. มีรายงานการพบโรคระบาดในกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดในพ้ืนที่ขนาดเล็ก (local outbreak)  
                                              จาก รบ. กพช./WHO/องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
     2. ได้รับค าแนะน า/การแจ้งเตือนจาก รบ. กพช. หรือ สอท. มิตรประเทศ 

     3. รบ. กพช. มีท่าทีจะจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ 

4. บุคคลากรของ สอท. ติดเชื้อโรคระบาดหรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) ของผู้ป่วยติดเชื้อ 

ภัยธรรมชาติ  1. มีรายงานภัยธรรมชาติซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเดินทาง/ชีวิตประจ าวันอย่างมีนัยส าคัญ 

     2. ได้รับค าแนะน า/การแจ้งเตือนจาก รบ. กพช. หรือ สอท. มิตรประเทศ 

     3. รบ. กพช. มีท่าทีจะจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การด าเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ 

เตือนคนไทยให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมาที่ประเทศกัมพูชา 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 1. ออท. /อุปทูตเรียกประชุม จนท. สอท.ทุกคน ทุกส านักงาน 

เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
2. หัวหน้าฝ่ายการเมือง และ อทป. ความม่ันคงวิเคราะห์
สถานการณ์และรายงานกระทรวงฯ ทางโทรเลขและโทรศัพท์เป็น
ระยะ 

2. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนัก
ถึงแผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อม
ซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่ก าหนด 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลแจ้งชุมชนไทยใน กพช. โดยประสานงานกับ 
อทป. ฝ่ายพาณิชยแ์ละหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ส าหรับการ
ประสานงานกับบริษัทเอกชนไทย 
2. หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับ
ข้าราชการทุกคน พร้อมครอบครัวและผู้ติดตามเพ่ือแจ้ง
พัฒนาการของสถานการณ์ 
3. พิจารณาเปิดสายฉุกเฉิน/hotline เพ่ิม เพ่ือเพ่ิมช่องทางติดต่อ 
สอท. 

 

3. แจ้งข่าวพัฒนาการของสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ 
สอท. และทีม ปทท. รวมทั้งครอบครัวและผู้ติดตาม
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และพร้อมเผชิญเหตุ  
โดยในส่วนของครอบครัวและผู้ติดตามของเจ้าหน้าที่
ให้งดเว้นเดินทางไปในที่ที่อาจเกิดความไม่สงบ  

หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับข้าราชการ
ทุกคน พร้อมครอบครัวและผู้ติดตามเพ่ือแจ้งพัฒนาการของ
สถานการณ์ 

 

4. แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทางให้พร้อมหากต้องอพยพกลับประเทศไทย 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล อทป. ความม่ันคง และ ผชท. ตร. แจ้ง
บุคคลติดต่อที่พนมเปญและเสียมราฐ   

2. อทป. (HOC) แจ้งให้พนักงานขับรถทุกคนตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้มีความพร้อมการขนส่งและอพยพ จนท. สอท. 
และคนไทย 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
3. อทป. ฝ่ายพาณิชย์ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ แจ้งผู้แทน

สมาคมธุรกิจไทยใน กพช. 
5. ติดตามมาตรการเข้าประเทศกัมพูชา และแจ้งเตือน
คนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา 
หากไม่มีความจ าเป็น 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ออกประกาศ สอท. เตือนคนไทยในพ้ืนที่ 
และแจ้งกระทรวงฯ ให้ออกประกาศ 

2. หัวหน้าฝ่ายการเมือง ประเมินสถานการณ์และปฏิกิริยา 
จาก รบ.กพช. 

เมือ่กระทรวงฯ ออกประกาศแล้ว ให้ สอท. ลง
ประกาศใน website/social media ของสอท. 

6. ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของส านักงาน 1. อทป. (HOC) ประสานฝ่าย รปภ. สอท. 
2. ผชท. ทหาร ผชท. ตร. ประสานหน่วยรักษาความปลอดภัย 

หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ กพช. เพ่ือซักซ้อมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยและขอรับการสนับสนุนหน่วย รปภ.
อารักขาเพ่ิมเติมบริเวณหน้า สอท. และ/หรือขอก าลัง รปภ. 
เพ่ิมภายใน สอท. 

 

7. ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

อทป.ฝ่ายพาณิชย์ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประสานสมาคม
ธุรกิจไทยและผู้แทนภาคเอกชนมาประชุมที่ สอท. โดย ออท./
อุปทูต เป็นประธานการประชุม 

เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย 
1) แจ้งจุดนัดพบ 
2) เส้นทางอพยพ 

หมายเหตุ  ให้ ออท./อุปทูต เป็นผู้ใช้ดุลพินิจด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น 

 
 

  



ระดับ 3 (สีสม้) 
ปัจจัยบ่งช้ี ความรุนแรง/ขัดแย้ง 1. เกิดความไม่สงบหรือได้รับผลกระทบเป็นระยะ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง มีการใช้อาวุธ 
     2. มีการประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อคนไทย  

   3. การด ารงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจ ากัด (หมายเหตุ : การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดด าเนินการและเริ่มลดลง) 
   4. รบ. กพช. ออกมาตรการจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ 
   5. สอท. มิตรประเทศ เริ่มอพยพประชาชน 
โรคระบาด  1. มีรายงานแนวโน้มว่าโรคระบาดจะแพร่ระบาดในระดับสูง (larger scale outbreak)  

                                             จาก รบ. กพช./WHO/องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
   2. ประกาศเตือนโดย รบ. กพช./WHO/องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
   3. มีรายงานว่าโรงพยาบาล/บริการสาธารณสุขของ กพช. ไม่สามารถรับมือกับโรค/จ านวนผู้ป่วยได้ 

4. บุคลากรของ สอท. ติดเชื้อโรคระบาดรุนแรง ส่งผลให้ สอท. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ 
   5. มีคนไทยใน กพช. เสียชีวิตจากโรคระบาด 
ภัยธรรมชาติ  1. มีรายงานภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการเดินทาง/ชีวิตประจ าวันอย่างมีนัยส าคัญ 
   2. สอท. มิตรประเทศ เริ่มอพยพประชาชน 
   3. มีรายงานว่าโรงพยาบาล/บริการสาธารณสุขของกัมพูชาไม่สามารถรับมือจ านวนผู้ประสบภัยได้ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินก าลังสูญเสียการควบคุม การด ารงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจ ากัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดด าเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เป้าหมาย แจ้งให้คนไทยที่ไม่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเดินทางออกจาก กพช. ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการ 

คมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ เตรียมพร้อมส าหรับการอพยพคนไทยที่เหลือทั้งหมดทันทีหากมีความจ าเป็น 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์  
จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกญ มิตรประเทศ 
และการส ารวจ (หากสถานการณ์เอ้ืออ านวย) 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูม 
2. จนท. ทีม ปทท. ทุกคนรับผิดชอบเครื่องมือสื่อสารของตัวเอง 
3. อทป. ความม่ันคง และหัวหน้าฝ่ายการเมืองประสานอย่างใกล้ชิดกับ สอท.

มิตรประเทศเพ่ือประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
4. อทป. (HOC)/ฝ่ายครุภัณฑ์เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เครื่องมือสื่อสาร

ทุกชนิดให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชม. 
5. หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม สัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือให้ด ารงการติดต่อสื่อสาร
และทราบข่าวสารทุกประเภทให้นานที่สุด 

 

2. ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ  
รปภ. สถานที่ 

1.  ผชท.ทหาร ประสานหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อซักซ้อมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและขอรับการสนับสนุนหน่วย รปภ. 

2.   ผชท. ตร. ประสานงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ กพช. เพ่ือซักซ้อมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยและขอรับการสนับสนุนหน่วย หน่วย รปภ. 

 

3. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น IOM ICRC UNHCR เกี่ยวกับ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยเกี่ยวกับแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

1. อทป. ความม่ันคง หัวหน้าฝ่ายการเมือง ติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ที่เก่ียวข้องของ สอท. มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

2. อทป. ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ หัวหน้าฝ่ายกงสุล
ประสานงานผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือแจ้งสถานการณ์
เตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

 

4. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศ 
ที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย 

1. อทป. (HOC) สั่งการเปิดห้องประชุมอาคาร B ในที่ท าการ สอท. พร้อมเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยกรณีที่ สอท. ไม่ได้เป็นเป้าหมายของ                   
ความรุนแรง 

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคน
ไทยจะระบุต าแหน่งของสถานที่



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯ โดยกรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 
24 ชม.) 

2. หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์เตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมในอาคาร B  
3. อทป. (HOC) พิจารณาอนุญาตให้น ารถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้าบริเวณ 

สอท. โดยตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
4. หัวหน้าฝ่ายกงสุล จัดเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารกงสุล 1 คน เพ่ือรับการประสาน

ก่อนเข้ามายังบริเวณ สอท. หากมีคนไทยเข้ามาบริเวณจุดดังกล่าว 
5. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ประสานขอรับการสนับสนุน จนท. เพิ่มเติมจากกระทรวงฯ 

ภายหลังการประชุมระดับสี
เหลือง (2) 

- ในกรณีที่ สอท. หรือคนไทย
เป็นเป้าหมายของความ
รุนแรงให้ตั้งศูนย์ประสาน
การช่วยเหลือคนไทยอีกแห่ง
หนึ่งที่โรงแรมโซฟิเทล และ
โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์
ประสานโดยรอบกรุง
พนมเปญ เพ่ือให้มีจุดติดต่อ
ประสานงาน กรณีเส้นทาง
การจราจรถูกตัดขาด 

- ระมัดระวังไม่ไห้การใช้
โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม  
มีการรบกวนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
กระทรวงฯ กับ สอท. 

5. ขอให้กระทรวงฯ ส่ง จนท.สนับสนุนที่เก่ียวข้อง  
(หากจ าเป็น) 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ เพ่ือขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 

- ช่วยเหลือและปรับปรุงแผน
อพยพ ส ารวจพื้นที่เส้นทาง 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
2. ผชท.ทหาร ประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณี

ฉุกเฉิน 
3. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน  

และหาข่าวในพ้ืนที่เพ่ิมเติม
เพ่ือประเมินสถานการณ์ 

 
6. สอท./สกญ. ส ารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน หัวหน้าฝ่ายคลัง จัดเตรียมเงินสดและสมุดเช็คต่าง ๆ ให้พร้อม หาก จนท. คลัง 

ไม่สามารถเก็บเงินสดไว้ในตู้เซฟของ สอท. ได้ อาจกระจายให้ จนท. สอท. เก็บตาม
ภารกิจของแต่ละคน 

 

7. สอท./สกญ. ส ารองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งที่จ าเป็น 
อ่ืน ๆ ให้เพียงพอกับจ านวนคนไทยที่อาจจ าเป็น 
ต้องมาพ านักชั่วคราวใน สอท. 

หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานส ารองอาหาร เวชภัณฑ์ สิ่งจ าเป็น
เพียงพอในการด ารงชีพ 
 

 

8. แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
กัมพูชา 

หัวหน้าฝ่ายกงสุล ออกประกาศให้คนไทยเดินทางออกจากกัมพูชา และประสาน
กระทรวงฯ ให้พิจารณาประกาศแจ้งเตือนคนไทยให้งดการเดินทางมากัมพูชา 

 

9. ประสานรัฐบาลกัมพูชา เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
กรณีต้องอพยพ 

1. หัวหน้าฝ่ายพิธี และ ผชท.ทหาร พยายามประสาน กต.กพช. และการบินพล
เรือน กพช. แจ้งเตรียมการอพยพคนไทย และขอความเห็นชอบในการน า
เครื่องบินพิเศษลงจอดทาง (1) ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ (2) เสียมราฐ และ 
(3) จังหวัดพระสีหนุ เพ่ืออพยพคนไทยตามความจ าเป็น 

2.  หัวหน้าฝ่ายพิธี เตรียมหนังสือขออนุญาตบินผ่านส าหรับเครื่องบินพิเศษ 

หากเครือข่ายสื่อสารท้องถิ่น 
ของ สอท. ใช้งานไม่ได้เลย  
ให้ใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมแจ้ง
กระทรวงฯ ทราบถึงสถานการณ์
และติดต่อกับรัฐบาล กพช. 

10. ประสานการบินไทย ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย และ
บางกอกแอร์เวย์ หรือสายการบินของไทยอ่ืน ๆ เพ่ือ
ส ารองที่นั่งให้แก่คนไทย และเพ่ือเตรียมการหาก
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเครื่องบินพิเศษ   

หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานนายสถานีไทยสมายล์ นายสถานีบางกอกแอร์เวย์                 
นายสถานีแอร์เอเชีย หรือสายการบินของไทยอ่ืน ๆ ให้ส ารองที่นั่งส าหรับคนไทย
เป็น Priority และขอให้สายการบินมีมาตรการยืดหยุ่นเกี่ยวกับการซื้อตั๋วเครื่องบิน 
โดยถือว่าเป็นสถานการณ์พิเศษท่ีไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ตามปกติ 

ในกรณีเดินทางไปท่าอากาศยาน
ไม่ได้ ให้เตรียมอพยพคนไทยโดย
ทางรถยนต์ตามเส้นทางต่างๆ 
แล้วแต่สถานการณ์ โดยให้



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
หัวหน้าฝ่ายการเมือง ผชท.ทหาร
และ อทป. ความมั่นคง เป็นผู้
ประเมินสถานการณ์ และออท.
หรือ อุปทูต เป็นผู้ตัดสินใจขั้น
สุดท้าย 

11. ประสานหน่วยงานกัมพูชาที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
เส้นทางเดนิทางไปสนามบิน 

ผชท.ทหาร ผชท.ตร. อทป. ฝ่ายความม่ันคง และหัวหน้าฝ่ายกงสุลเตรียม
เส้นทางไปยังสนามบินต่าง ๆ (พนมเปญ เสียมราฐ พระสีหนุ) กรณีมีการปิดถนน
สายหลัก 

 

12. ก าหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือ
กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลือยู่จ านวนเท่าใด จะอพยพ
คนไทยที่เหลือไปกลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบิน
พิเศษไปรับคนไทยหรือไม่ 

1. ผชท.ทอ. ประสานกองทัพอากาศเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้
เครื่องบินพิเศษในการอพยพ 

2. ผชท. ทบ. /ทร. ประสานกองก าลังชายแดน เพื่อให้เตรียมพร้อมในการให้
ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย 

 

13. พิจารณาปิดการให้บริการตรวจลงตรา/รับรอง
เอกสาร/ทะเบียนราษฎร์/หนังสือเดินทาง ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน 

หัวหน้าฝ่ายกงสุล  

  



ระดับ 4 (สีแดง) 
ปัจจัยบ่งช้ี ความรุนแรง/ขัดแย้ง 1. เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง 
     2. มีการปะทะด้วยอาวุธระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างรุนแรง                                                                                                                                 

     3. เกิดสงครามกลางเมือง หรือเกิดความขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล กพช.  
     4. เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค  

5. เกิดการมุ่งท าร้านคนไทย มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน/บริษัทไทย 

โรคระบาด  1. รบ. กัมพูชา/WHO/องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ แนะน าให้อพยพ 
   2. บริการสาธารณสุขของ กพช. ล้มเหลว 

3. มีคนไทยใน กพช. เสียชีวิตจากโรคระบาดเป็นจ านวนมาก 
ภัยธรรมชาติ  1. ภัยธรรมชาติท าให้โครงสร้างพื้นฐานของ กพช. ล้มเหลว 
   2. สอท. มิตรประเทศ อพยพประชาชนที่เหลือ/ปิดท าการ สอท. 
   3. บริการสาธารณสุขของ กพช. ล้มเหลว 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจ ากัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจ ากัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกกัมพูชา ปิดที่ท าการ สอท. ชั่วคราว 

รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
1. ตั้งศูนย์อพยพคนไทยในจุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
(ตามความจ าเป็น) ได้แก่ 
1.1 กรุงพนมเปญ ที่ สอท.ฯ และที่ห้อง VIP  

ของท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 

1. หัวหน้าฝ่ายการเมืองคงการติดต่อสื่อสารกับกระทรวงฯ ไว้ตลอดเวลา และ 
จนท. ฝ่ายต่างๆ แยกกันประสานงานกับกลุ่มคนไทย  

2. อทป. (HOC) สั่งการให้ยังคงเปิดประตูรับคนไทยโดยใช้ความระมัดระวัง
รอบคอบมากท่ีสุด ให้ผลักดันบุคคลสัญชาติอ่ืนที่ไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัว

1. ควรมีการก าหนดตัว
หัวหน้าศูนย์ฯ ส่วนกลาง 
และหัวหน้าศูนย์ฯ 
จังหวัดหลัก ๆ  



รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
1.2 จังหวัดพระสีหนุ ที่ห้อง VIP ท่าอากาศยาน

จังหวัดพระสีหนุ และที่ท่าเรือจังหวัดพระสีหนุ 
1.3 จังหวัดเสียมราฐ ที่ห้อง VIP ของท่าอากาศจังหวัด

เสียมราฐ 
(กรณี ได้รับการยินยอมจากรัฐบาล กพช. ให้มีการ
อพยพคนไทยโดยเครื่องบิน) 

ของคนไทยออกไปจาก สอท. เว้นแต่ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมซึ่งไม่อาจ
หลีกเลี่ยง 

3. หัวหน้าฝ่ายพิธีพยายามขอให้อากาศยานที่จะใช้ส าหรับการอพยพลงจอด 
4. ผชท.ทบ. ขอรับการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลจากกองทัพไทยมาประจ าที่

ศูนย์ฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (หากจ าเป็น)  
หากมีคนไทยบาดเจ็บให้พยายามเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาล  

2. ควรเพิ่มการด าเนินการ
เพ่ือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
คนไทยในจังหวัดต่าง ๆ 
ของ กพช. (ตามความ
จ าเป็น) โดยการขอ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงฯ  

2. ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออก
นอกพื้นที่ในทันที 

- อทป.ฝ่ายพาณิชย์ และหัวหน้าฝ่ายกงสุลประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อยู่นอก 
สอท. และท่ีเข้ามาหลบภัยอยู่ใน สอท. แล้ว ที่สามารถเดินทางกลับ ปทท. 
ได้ด้วยตัวเองเดินทางกลับ ปทท. 

- ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่พ้ืนที่กรุงพนมเปญ และจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดกันดาล ก าปง 
สปือ ตาแก้ว ก าปงชนัง เปรยเวง ตโบงคมุม และสวายเรียง) ให้ใช้เส้นทาง
ถนนหมายเลข 4 ด้านทิศตะวันตกผ่านไปยังเส้นทางถนนหมายเลข 48 เข้า
จังหวัดเกาะกงไปยังจังหวัดตราดในการเดินทางออกนอกประเทศกัมพูชา หรือ
เส้นทางถนนหมายเลข 1 ไปยังโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

- ผู้ที่อยู่พ้ืนที่จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดก าปงธม พระวิหาร 
กระแจะ สตึงเตรง รัตนคีรี และมณฑลคีรี) ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 6 และ
หมายเลข 5 ผ่านจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต เข้าจังหวัดสระแก้ว หรือเส้นทาง
ถนนหมายเลข 67 ผ่านจุดผ่านแดนถาวระช่องสะง า-จวม จังหวัดอุดรมีชัยเข้า

 



รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
จังหวัดศรีสะเกษ หรือเส้นทางถนนหมายเลข 68 ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่อง
จอม – โอเสม็ด จังหวัดสุรินทร์ 

- ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้กับจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดโพธิสัต 
ไพลิน) ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 5 ผ่านจุดผ่านแดนถาวรต่าง ๆ ที่ใกล้ที่สุด 
ได้แก่ บ้านเขาดิน – พนมเดย เข้าจังหวัดสระแก้ว หรือบ้านแหลม- ดวง หรือ
บ้านผักกาด-ปรม เข้าจังหวัดจันทบุรี 

- ผู้ที่อยู่ใกล้จังหวัดพระสีหนุ และจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดกัมปอต และแกบ) ใช้
เส้นทางถนนหมายเลข 4 ต่อด้วยเส้นทางถนนหมายเลข 48 ผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรจามเยียม – บ้านหาดเล็ก เข้าจังหวัดตราด 

3. แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและขอรับ 
การสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้)  
โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทยและ รปภ.
สอท./สกญ. 

1. หัวหน้าฝ่ายพิธี และ ผชท.ทหาร ประสาน กต.กพช. และการบินพลเรือน 
กพช. แจ้งการอพยพคนไทย และขอความเห็นชอบในการน าเครื่องบินพิเศษลง
จอดทาง (1) ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ (2) เสียมราฐ และ (3) จ. พระสีหนุ 
เพ่ืออพยพคนไทยตามความจ าเป็น 

2. หัวหน้าฝ่ายพิธี เตรียมหนังสือขออนุญาตบินผ่านส าหรับเครื่องบินพิเศษ 
3. หัวหน้าฝ่ายพิธี และ ผชท.ทร. พยายามขอให้เรือไทยหรือเรือท่ีจัดไว้รับผู้

อพยพ เข้าเทียบท่าเรือพระสีหนุ/ท่าเรือฐานทัพเรียม และท่าเรือ OMP (เป็นที่
ส ารอง) ส าหรับรับผู้อพยพ 

4. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนหน่วย 
รปภ. 

 



รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
5. ผชท. ตร. ประสานงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ กพช. เพ่ือขอรับการสนับสนุน

หน่วย รปภ. 
4. ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1. อทป. ความม่ันคง และหัวหน้าฝ่ายการเมืองติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ที่เก่ียวข้องของ สอท. มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศถึงแผนอพยพ
และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และหัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานงาน
ผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือแจ้งการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

 

5. เตรียมขนย้ายเอกสารส าคัญทางราชการ/ท าลาย  
(เม่ือกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

จนท. ทีม ปทท. ทุกคนให้ท าการลบข้อมูลใน Hard disk  กรณีจะมีการอพยพทาง
เครื่องบินฉุกเฉินหรือทางอ่ืนๆ 
ที่สะดวกขนย้ายให้ขนเอกสาร
ที่ส าคัญทั้งหมดทันที 

6. กระทรวงฯ ส่ง จนท. สนับสนุน หากจ าเป็น อาทิ 
ขรก. ประจ าประเทศนั้น ๆ  

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ เพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 

2. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณี
ฉุกเฉิน 

3. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน  

ช่วยเหลือและปรับปรุงแผน
อพยพ ส ารวจพื้นที่เส้นทาง 
และหาข่าวในพ้ืนที่เพ่ิมเติม
เพ่ือประเมินสถานการณ์ 

7. อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
 
 
 

1. ผชท.ทอ.และหัวหน้าฝ่ายพิธี ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
เกี่ยวกับหมายเลขบินผ่าน การอนุญาตลงจอด สถานที่จอด และ Flight Plan 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแน่นอนที่สุดในการด าเนินการเท่าที่สามารถท าได้ 

- ในกรณีของวิกฤติการณ์ทาง
การเมืองหรือภัยสงครามใน 
กพช. ควรจะอพยพคนไทย
ไป ปทท. เท่านั้น เว้นคน



รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
2. จนท. ทีม ปทท. ทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในกรุงพนมเปญประสานคนไทย นัดพบ

ให้ไปพบกัน ณ ที่จะจอดอากาศยานพิเศษ คือห้อง VIP ท่าอากาศยาน
นานาชาติกรุงพนมเปญ 

ไทยที่อยู่ใกล้ชายแดนลาว
และเวียดนามอาจหลบหนี
ไปประเทศเหล่านั้น หาก
ประเทศเหล่านั้นไม่เกิด
วิกฤตการณ์ 

- ล าดับการอพยพไม่
จ าเป็นต้องให้คนชรา เด็ก 
หรือสตรีก่อน เนื่องจาก
อาจจะท าให้เกิดความล่าช้า
ในการอพยพและมีความ
เสี่ยงในสถานการณ์ของการ
อพยพชุดที่ 1 ควรจัดเป็น
กลุ่มปนไปโดยให้มีทั้งผู้ชาย
แข็งแรง เด็ก สตรี คนชรา 
อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือให้
ช่วยเหลือกันได้ภายในกลุ่ม 

 

 

 

 



การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษ 
ลงจอดรับคนไทย 

1. หัวหน้าฝ่ายพิธี ด าเนินการร่วมกับ ผชท.ทอ. หรือ จนท.ฝ่ายอ่ืน ๆ ที่
สามารถปฏิบัติงานแทนได้ 

2. หากศูนย์ปฏิบัติการฯ ประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถขอให้
เครื่องบินมาลงจอดได้ ให้อพยพโดยทางรถยนต์โดยประสานความ
ช่วยเหลือต่อไป 

- ที่รวมพลขั้นสุดท้าย ณ ห้อง 
VIP ท่าอากาศยานนานาชาติ
พนมเปญ 

- ส าหรับคนไทยใน จ.เสียมราฐ 
ให้ติดต่อขอรับทราบข่าวสาร
ได้ที่โรงแรม TARA Angkor 
(คุณชัยพฤกษ์ฯ 012-
893459) 

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วก าหนด 
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดท ารายชื่อผู้โดยสาร 

จนท. ทีม ปทท. ทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในกรุงพนมเปญรวบรวมรายชื่อคน
ไทยและรายละเอียดเอกสารเดินทานกระจายข่าวสารเรื่องที่รวมพลขั้น
สุดท้าย ผ่านเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่งเครื่องบิน
พิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสอท. ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขอ flight clearance 

  

 

 
 
 



การอพยพกลับประเทศไทยทางรถยนต์ และเรือ กรณีรัฐบาล กพช. ไม่ยินยอมให้อพยพคนไทยโดยเครื่องบิน 
รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย ทางรถยนต์ และเรือ 
กรณีรัฐบาล กพช.ไม่ยินยอมให้อพยพคนไทยโดย
เครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในกรุง
พนมเปญแจ้งให้คนไทยทยอยเดินทางกลับประเทศไทย 
โดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางพร้อมกัน 2-3 คัน เพื่อคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุไม่
คาดหมาย 
2. ผชท.ทร. ประสานกองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ในการส่งก าลังทหารให้
ความคุ้มครอง และอ านวยความสะดวกคนไทยที่ใช้
เส้นทางหมายเลข  4 และ 48 (กรุงพนมเปญ-เกาะกง) 
3. ผชท.ทบ. ประสาน กองก าลังบูรพา ในการให้ความ
คุ้มครอง และอ านวยสะดวกให้คนไทยที่อพยพกลับไทย
จาก จ.เสียมราฐ ตามเส้นทางหมายเลข 6 เพ่ือเดิน
ทางออกจาก กพช.บริเวณจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต-บ.
คลองลึก 
4. ผชท.ทบ. ประสานกองก าลังสุรนารีในการให้ความ
คุ้มครอง และอ านวยสะดวกให้คนไทยที่อพยพกลับไทย
จาก จ.เสียมราฐตามเส้นทางหมายเลขหมายเลข 67 
ผ่านจุดผ่านแดนบริเวณ ช่องสะง า จ.ศรีสะเกษ 

- เส้นทางหลัก ส าหรับอพยพชาวไทยในกรุง
พนมเปญใช้ เส้นทาง หมายเลข 4 และ 48  
(กรุงพนมเปญ-เกาะกง)ระยะทาง 300 กม. 

- ส าหรับผู้อยู่พื้นที่ จ.เสียมราฐ และใกล้เคียงใช้
เส้นทางหมายเลข 67 ผ่าน จ.อุดรมีชัย ไปช่องสะง า 
จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 115 กม.และ/หรือใช้
เส้นทางส ารองหมายเลข 6 จากเสียมราฐ-ศรีโสภณ-
ปอยเปต ระยะทาง  156 กม.  

- กรณีมีการปิดด่านตามแนวชายแดนไทย-กพช.ใช้
เส้นทางอพยพคนไทยไปตามเส้นทางหมายเลข 1 
ไปยัง ด่านบาเว็ต จ.สวายเรียง ระยะทาง 167 กม.
เพ่ือเดินทางต่อไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม เพื่อรอการเดินทางกลับประเทศไทย
ต่อไป ทั้งนี้คนไทยสามารถเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว ไปยังด่านบาเว็ต จากนั้นใช้การเช่ารถแท็กซ่ี 
หรือนั่งรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ หรือ
สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศจาก
กรุงพนมเปญ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัท ราคาคนละ USD 
12.00 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
5. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ประสานสถานกงสุลใหญ่ ณ          
นครโฮจิมินห์ ในการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก 
กรณีคนไทยอพยพโดยใช้เส้นทางหมายเลข 1 ไปยัง 
ด่านบาเว็ต จ.สวายเรียง เพ่ือเดินทางต่อไปยังนคร            
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือรอการเดินทางกลับ
ประเทศไทยต่อไป 
6. ผชท.ทร. ประสานกองทัพเรือเพ่ือขอสนับสนุน
ภารกิจอพยพคนไทย ณ จุดรวมพล จ. พระสีหนุ 
7. ผชท.ตร. ประสาน ตม. ด่านชายแดนทุกจุดที่คนไทย
จะใช้เป็นเส้นทางอพยพ 

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ หมายเลข
โทรศัพท์ (+84) 28 3932-763-7 
สายฉุกเฉิน (+84) 36 633 2071 

เส้นทางหลัก ส าหรับการอพยพทางเรือ 

- พนมเปญ – จ.พระสีหนุ  
จุดรวมพล ท่าเทียบเรือ จ.พระสีหนุ 

 

 

  



แผนช่วยเหลืออพยพคนไทย 

 กรณีเกิดวิกฤตกิารณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

การประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทยขึ้นอยู่กับจ านวนและความรุนแรงของ 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 ค่าจัดเตรียมที่พักชั่วคราวส าหรับคนไทย   
2.1.3 ค่าอาหาร/เครื่องด ารงชีพส าหรับคนไทย  
2.1.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  

2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
2.2.1 ค่าตรวจลงตราประเทศที่สาม (หากมี) 
2.2.2 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังประเทศที่สาม (อาจเสนอใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย) 



2.2.3 ค่าท่ีพักอาศัยชั่วคราวส าหรับคนไทย 
2.2.4 ค่าอาหาร/เครื่องด ารงชีพส าหรับคนไทย 
2.2.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 
2.3.1 ค่าใช้จ่ายด ารงชีพระหว่างพักรออพยพ 
2.3.2 ค่าเดินทางบนเรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย 

 

  



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

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

1. อทป. (HOC) สั่งการเปิดห้องประชุมอาคาร B ในที่ท าการ สอท. พร้อมเป็นศูนย์
ให้ความช่วยเหลือคนไทย 
2. หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์เตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมในอาคาร B  
3. อทป. (HOC) พิจารณาอนุญาตให้น ารถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้าบริเวณ สอท. 
โดยตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
4. หัวหน้าฝ่ายกงสุล จัดเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารกงสุล 1 คน เพ่ือรับการประสาน
ก่อนเข้ามายังบริเวณ สอท.ฯ หากมีคนไทยเข้ามาบริเวณจุดดังกล่าว 
5. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ประสานขอรับการสนับสนุน จนท. เพิ่มเติมจากกระทรวงฯ 

 

2. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแกค่นไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูม 
2. อทป. ความม่ันคงและหัวหน้าฝ่ายการเมืองประสานอย่างใกล้ชิดกับ สอท.          
มิตรประเทศเพ่ือประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
3. หัวหน้าฝ่ายการเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล วิเคราะห์สถานการณ์และรายงาน
กระทรวงฯ ทางโทรเลขและโทรศัพท์เป็นระยะ 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
3. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่น
จัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผดิกฎหมาย) 

1. อทป. ความม่ันคง หัวหน้าฝ่ายการเมือง ติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ที่เก่ียวข้องของกัมพูชา สอท. มิตรประเทศ และองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 
2. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานงาน
ผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือแจ้งสถานการณ์เตรียมการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย 

 

4. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน 1. อทป. ความม่ันคง หัวหน้าฝ่ายการเมืองติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ที่เก่ียวข้องของ สอท. มิตรประเทศ  
2. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานงาน
ผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือแจ้งสถานการณ์เตรียมการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย 

 

5. ประสานรัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(หากได้รบัอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

ผชท.ทหาร ผชท.ตร. อทป. ความม่ันคง และหัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานรัฐบาล
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 

 

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

อทป. (HOC) และหัวหน้าฝ่ายกงสุลหารือเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย โดยมอบเจ้าหน้าที่คลังด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

7. หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  
1.1 กรุงพนมเปญ ที่ สอท.ฯ และท่ีห้อง VIP ของท่าอากาศยาน
นานาชาติกรุงพนมเปญ 
1.2 จังหวัดพระสีหนุ ที่ห้อง VIP ท่าอากาศยานจังหวัดพระสีหนุ 
และท่ีท่าเรือจังหวัดพระสีหนุ ฐานทัพเรือเรียมและท่าเรือ OMP  

1. หัวหน้าฝ่ายการเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล คงการติดต่อสื่อสารกับกระทรวงฯ 
ไว้ตลอดเวลา และจนท. ฝ่ายต่างๆ แยกกันประสานงานกับกลุ่มคนไทย  
2. อทป. (HOC) สั่งการให้รับคนไทย 

ควรก าหนดตัว
หัวหน้าศูนย์ฯ 
ส่วนกลาง และ
หัวหน้าศูนย์ฯ 
จังหวัดหลัก ๆ  



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
(ส ารอง) 
1.4 จังหวัดเสียมราฐ ที่ห้อง VIP ของท่าอากาศจังหวัดเสียมราฐ 
(กรณี ได้รับการยินยอมจากรัฐบาล กพช. ให้มีการอพยพคนไทยโดย
เครื่องบิน) 

3. หัวหน้าฝ่ายพิธี (1) พยายามขอให้อากาศยานที่จะใช้ส าหรับการอพยพลงจอด 
และ (2) พยายามขอให้เรือไทยหรือเรือท่ีจัดไว้รับผู้อพยพ เข้าเทียบท่าเรือพระ 
สีหนุ/ท่าเรือฐานทัพเรียม และท่าเรือ OMP (เป็นที่ส ารอง) ส าหรับรับผู้อพยพ 
4. ผชท.ทบ. ขอรับการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลจากกองทัพไทยมาประจ าที่
ศูนย์ฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (หากจ าเป็น)  
5. หากมีคนไทยบาดเจ็บให้พยายามเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาล  

ควรเพิ่มการ
ด าเนินการเพ่ือ
จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือคน
ไทยในจังหวัด
ต่าง ๆ ของ
กัมพูชา (ตาม
ความจ าเป็น) 
โดยขอ
สนับสนุน จนท. 
จากกระทรวงฯ  

8. กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมืองใช้ประโยชน์จากชุมชนไทยในพ้ืนที่
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่ 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล แจ้งบุคคลติดต่อที่พนมเปญและเสียมราฐ   
2. อทป. (HOC) แจ้งให้พนักงานขับรถทุกคนตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้มีความ
พร้อมการขนส่งและอพยพ จนท.สอท.ฯ และคนไทย 
3. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ แจ้งผู้แทนสมาคมธุรกิจไทยใน 
กพช. 

 

9. จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

1. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ฝ่ายสารนิเทศ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นผู้ประสานงานกับ
เครือข่ายการติดต่อกับคนไทยใน กพช. เพ่ือขอรับข้อมูลคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้
เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 
2. หัวหน้าฝ่ายกงสุลเป็นผู้จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/
เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ)  

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) 1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ เพ่ือขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ของไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 
2. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณี
ฉุกเฉิน 
3. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน 

 

11. หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูมถึงความ
จ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ 
2. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ เพ่ือขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 
2. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมการสนับสนุนการด าเนินการ
ในกรณีอพยพคนไทยกลับประเทศ 
3. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดบั ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 

  



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
1. สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และ 
รับแจง้กับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนน าคนไทย 

1. อทป. (HOC) สั่งการเปิดห้องประชุมอาคาร B ในที่ท าการ สอท. พร้อมเป็นศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทย 
2. หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์เตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมในอาคาร B  
3. อทป. (HOC) พิจารณาอนุญาตให้น ารถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้าบริเวณ สอท. 
โดยตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
4. หัวหน้าฝ่ายกงสุล จัดเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารกงสุล 1 คน เพ่ือรับการประสาน
ก่อนเข้ามายังบริเวณ สอท. หากมีคนไทยเข้ามาบริเวณจุดดังกล่าว 
5. หัวหน้าฝ่ายกงสุล ประสานขอรับการสนับสนุน จนท. เพิ่มเติมจากกระทรวงฯ 

 

2. ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ 
หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ 
 

 

3. ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพ านักกับเพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้
เดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทาง

ออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

หัวหน้าฝ่ายกงสุล ออกประกาศให้คนไทยเดินทางออกจาก กพช. และประสาน
กระทรวงฯ ให้พิจารณาประกาศแจ้งเตือนคนไทยให้งดการเดินทางมา กพช. 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
4. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

หัวหน้าฝ่ายการเมือง หัวหน้าฝ่ายกงสุล ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่
รัฐบาลท้องถ่ินจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
 

 

5. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน 1. อทป. ความม่ันคง หัวหน้าฝ่ายการเมือง ติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ที่เก่ียวข้องของ สอท. มิตรประเทศ  
2. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานงาน
ผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือแจ้งสถานการณ์เตรียมการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย 

 

6. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูม 
2. อทป. ความม่ันคงและหัวหน้าฝ่ายการเมืองประสานอย่างใกล้ชิดกับ สอท.           
มิตรประเทศเพ่ือประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
3. หัวหน้าฝ่ายการเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล วิเคราะห์สถานการณ์และรายงาน
กระทรวงฯ ทางโทรเลขและโทรศัพท์เป็นระยะ 

 

7. พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูมเพ่ือ
พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(กรณีอยู่ต่างเมือง) 
2. อทป.ฝ่ายพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานงาน
ผู้แทนคนไทยและผู้ประสานงานเอกชนเพ่ือสอบถามขีดความสามารถในการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย 

 



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
3. ผชท.ทหาร ผชท.ตร. อทป. ความม่ันคง และหัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานรัฐบาล
ท้องถิ่นเพ่ือสอบถามความเป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 

8. หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  
1.1 กรุงพนมเปญ ที่ สอท.ฯ และท่ีห้อง VIP ของท่าอากาศยาน
นานาชาติกรุงพนมเปญ 
1.2 จังหวัดพระสีหนุ ที่ห้อง VIP ท่าอากาศยานจังหวัดพระสีหนุ 
และท่ีท่าเรือจังหวัดพระสีหนุ ท่าเรือฐานทัพเรียม และท่าเรือ OMP 
(เป็นที่ส ารอง) 
1.3 จังหวัดเสียมราฐ ที่ห้อง VIP ของท่าอากาศจังหวัดเสียมราฐ 
(กรณี ได้รับการยินยอมจากรัฐบาล กพช. ให้มีการอพยพคนไทยโดย
เครื่องบิน) 

1. หัวหน้าฝ่ายการเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล คงการติดต่อสื่อสารกับกระทรวงฯ 
ไว้ตลอดเวลา และจนท. ฝ่ายต่างๆ แยกกันประสานงานกับกลุ่มคนไทย  
2. อทป. (HOC) สั่งการให้รับคนไทย 
3. หัวหน้าฝ่ายพิธี (1) พยายามขอให้อากาศยานที่จะใช้ส าหรับการอพยพลงจอด 
และ (2) พยายามขอให้เรือไทยหรือเรือท่ีจัดไว้รับผู้อพยพ เข้าเทียบท่าเรือพระ 
สีหนุ/ท่าเรือฐานทัพเรียม และท่าเรือ OMP (เป็นที่ส ารอง) ส าหรับรับผู้อพยพ 
4. ผชท.ทบ. ขอรับการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลจากกองทัพไทยมาประจ าที่
ศูนย์ฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (หากจ าเป็น)  
5. หากมีคนไทยบาดเจ็บให้พยายามเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาล  

ควรก าหนดตัว
หัวหน้าศูนย์ฯ 
ส่วนกลาง 
และหัวหน้า
ศูนย์ฯ จังหวัด
หลัก ๆ  
ควรเพิ่มการ
ด าเนินการเพ่ือ
จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือคน
ไทยในจังหวัด
ต่าง ๆ ของ 
กพช. (ตาม
ความจ าเป็น) 
โดยการขอ
สนับสนุน 
จนท. จาก
กระทรวงฯ  



รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
9. สอท. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย  
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

อทป. (HOC) และหัวหน้าฝ่ายกงสุลหารือเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย โดยมอบเจ้าหน้าที่คลังด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) 1. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ เพ่ือขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 
2. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในกรณี
ฉุกเฉิน 
3. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน 

 

11. หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

1. จนท. ทีม ปทท. ทุกคน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีห้องวอร์รูมถึงความ
จ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ 
2. หัวหน้าฝ่ายกงสุลประสานกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ เพ่ือขอให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน 
3. ผชท.ทหาร ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมการสนับสนุนการด าเนินการ
ในกรณีอพยพคนไทยกลับประเทศ 
4. ผชท.ทหาร ประสานงาน จ. ชายแดน กกล. ชายแดน 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 


