
แผนชว่ยเหลอื/อพยพคนไทย 

กรณเีกดิวกิฤตกิารณท์างการเมอืง/เกดิสงคราม 
 

การเตรยีมความพร้อม 4 ระดบั 

ระดบั 1 (สเีขียว) 
ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ - ตรวจสอบโทรศัพท์ฉุกเฉิน
และอุปกรร์สื่อสารของ สอท.
ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  
- ตรวจสอบอุปกรณ์ทำ 
นสดท. ฉุกเฉิน/ บัตร ปชช. 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- สอท. จัดเตรียมสิ่งของ
และอุปกรณ์ให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยเพ่ิมเติมให้
เพียงพอ  

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ผ่าน FB 

และเว็ปไซต์ให้คนไทยที่
พำนักในเช็กลงทะเบียน
และอัพเดตข้อมูลคนไทย
กับ สอท.เป็นประจำทุกปี
ผ่านระบบออนไลน์    
- สอท.ขอความร่วมมือให้
คนไทยที่พำนักในเช็กที่มา
ติดต่อราชการลงทะเบียน
และอัพเดตข้อมูลการ
ลงทะเบียนกับ สอท.            
ในทุกกรณี   

- ปัจจุบัน มีคนไทยเข้ามา
ลงทะเบียนแล้ว 236 คน 

และมีจำนวนเพ่ิมขึ้น  

เรื่อย ๆ  
- สอท.ได้ประชาสัมพันธ์  
ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารแนบ 



แผนอพยพคนไทยในสถานการณฉุ์กเฉิน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 

 
1. ขอบเขตการคุ้มครองและดูแลคนไทย ของ สอท. 

1.1. สอท. ณ กรุงปรากมีขอบเขคคุม้ครองและดแูลคนไทยในสาธารณรฐัเช็ก 
1.2. คนไทยที่พ านกัในสาธารณรฐัเช็กมีประมาณ 1,436 คน1 สว่นใหญ่เป็นแรงงาน (พนกังานนวด และ 

พนกังานประกอบอาหาร) นกัศกึษา (ประมาณ 100 คน) และสตรีชาวไทยซึ่งมีครอบครวักบัชาวเช็ก โดยส่วน
ใหญ่เป็นคนไทยที่พ านกัอยู่ในเขตเมืองใหญ่ ไดแ้ก่ กรุงปราก เมือง Brno เมือง Plzen เมือง Karlovy Vary – 
Frantiskovy Lazne เมือง Ostrava และเมืองอื่น ๆ เช่น เมือง Teplice เมือง Ceske Budejevice เป็นตน้  
 
2. ประเมินสถานการณเ์ส่ียงภัยในเขตอาณา 

2.1. ภัยทางธรรมชาติ 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึน้ในสาธารณรฐัเช็ก ไดแ้ก่ น า้ท่วม วาตภยั และภยัแลง้ ซึ่งมีความเสี่ยงภยั

ต่อชีวิตค่อนขา้งต ่า โดยลา่สดุ เมื่อคืนวนัที่ 24 มิ.ย. 2564 มีพายทุอรน์าโดที่มีความรุนแรงพาดผ่านหมู่บา้น        
ในชนบทบรเิวณพืน้ระหว่างเขต Breclav และเขต Hodonin ในแควน้ South Moravia และไดส้รา้งความ
เสียหายใหก้บับา้นเรือนและสาธารณปูโภคในบรเิวณดงักลา่ว รวมทัง้มีรายงานผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต  
อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานคนไทยไดร้บับาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณด์งักล่าว   

2.2 ภัยจากการก่อการร้าย 
สาธารณรฐัเช็กไม่ไดร้บัการประเมินว่าเป็นเปา้หมายหลกัของการก่อการรา้ย อย่างไรก็ดี ไดเ้กิดเหตรุะเบิด 

คลงักระสนุของเช็กที่ตัง้อยู่ในเมือง Vrbetice แควน้โมราเวียตอนใต ้โดยครัง้แรก เมื่อ 16 ต.ค. 2557 และ 
ครัง้ที่สองเมื่อ 3 ธ.ค. 2557 เหตกุารณด์งักล่าวท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต 2 ราย ซึ่งต่อมา เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ทางการ
เช็กกลา่วหาว่า สมาชิกหน่วยสืบราชการลบัรสัเซีย (GRU) มีสว่นเก่ียวขอ้งในการระเบิดของคลงักระสนุ
ดงักลา่ว จึงน าไปสูก่ารขบัไล่นกัการทูตของกนัและกนัออกนอกประเทศ ทัง้นี ้จากเหตกุารณด์งักล่าวทางการ
เช็กไดเ้พิ่มการเฝา้ระวงัสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดมากขึน้   
 
3. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพ 

สอท.ฯ ไดม้ีการวางแผนเตรียมความพรอ้มและแผนปฏิบติัการ กรณีเกิดเหตคุวามไม่สงบและสถานการณต่์างๆ  
เพื่อความปลอดภยัของคนไทยในสาธารณรฐัเช็ก โดยมีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อรองรบัสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ ดงันี ้                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 
1 สถานะ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ขอ้มลูจาก Czech Statistical Office  



ระดับที ่1 :  การเตรียมความพร้อมในช่วงเหตุการณป์กติ 

• ติดตามข่าวสาร สถานการณ/์ เหตกุารณท์ี่อาจสุม่เสี่ยงต่อสถานการณค์วามไม่สงบ/ ภยัพิบติัทาง 
ธรรมชาติ พรอ้มเผยแพรข่อ้มลูใหค้นไทยในสาธารณรฐัเช็กทราบเป็นระยะ โดยผ่านช่องทางที่สามารถเขา้ถึงชมุชนไทย
จ านวนมากได ้เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์อาทิ Facebook และเวปไซตข์อง สอท.ฯ  

• ใหค้นไทยตรวจสอบหนงัสือเดินทางมิใหม้ีอายเุหลือนอ้ยกว่า 6 เดือน หากนายจา้งเก็บหนงัสือเดินทางไว ้
ควรขอคืนเก็บไวก้บัตวั พรอ้มกบัเก็บส าเนาหนงัสือเดินทาง บตัรประชาชนและรูปถ่ายขนาดท าหนงัสือเดินทางจ านวน   
2 รูปไวด้ว้ย ในกรณีที่ สอท.ฯ จะตอ้งออกเอกสารเดินทางชั่วคราวใหเ้มื่อถึงคราวที่ตอ้งอพยพ ผูท้ี่ไม่มีหนงัสือเดินทางให้
เตรียมเอกสารของทางราชการไทย ไดแ้ก่ บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น พรอ้มดว้ยรูปถ่ายขนาดท าหนงัสือเดินทาง 

• จดัตัง้ตวัแทน กลุม่ผูป้ระสานงานคนไทย/ นกัศกึษาไทยที่พ านกัอยู่ในแต่ละพืน้ที่ และวดัไทย เพื่อ สอท.ฯ 
ประสานและแจง้ข่าวสารต่าง ๆ รวมทัง้ช่วยตรวจสอบ/ทบทวนทะเบียนรายชื่อ/ ที่อยู่ติดต่อของคนไทยใหถู้กตอ้งและ
เป็นปัจจบุนั และ สอท.ฯ ออกไปเยี่ยมเยียนชมุชนไทยในเมืองต่าง ๆ เพื่อขยายเครือข่ายคนไทยอย่างสม ่าเสมอ 

• จดัท ารายชื่อและที่อยู่ พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อีเมลบ์คุคล หรือหน่วยงานรฐับาลที่เก่ียวขอ้ง 
ของสาธารณรฐัเช็กที่จ  าเป็นตอ้งมีการติดต่อในยามฉกุเฉิน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล สายการบิน รวมทัง้ สอท.มิตรประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศที่อาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของ
สอท.ฯ ใหเ้ป็นปัจจบุนัที่สดุ 

• ศกึษาการด าเนินการตามแผนอพยพ และเสน้ทางอพยพคนไทยในการอพยพคนไทยจากจดุที่เกิดเหตุ 
ฉกุเฉิน/ สภาวะวิกฤติ ไปยงัสถานที่พกัพิงชั่วคราว เพื่ออพยพคนไทยจากสาธารณรฐัเช็กกลบัประเทศไทยต่อไป 

• ประชาสมัพนัธแ์ผนอพยพใหช้มุชนไทยทราบในโอกาสต่างๆ เช่น ตามงานประเพณี/วฒันธรรมต่าง ๆ  
ที่มีการรวมตวัของคนไทย กงสลุสญัจร การประชมุชมุชนไทยในสาธารณรฐัเช็ก เป็นตน้ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ 
แผนอพยพทางเว็บไซตข์อง สอท.ฯ พรอ้มหมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลท์ี่คนไทยสามารถต่อไดใ้นยามฉกุเฉิน  

• ส ารวจ/จดัท า/ปรบัปรุงขอ้มลูทรพัยส์ิน ครุภณัฑ ์เอกสารราชการ และอปุกรณต่์างๆ ตามล าดบั 
ความส าคญั เพื่อความสะดวกต่อการจดัเก็บ/ขนยา้ยในกรณีฉกุเฉิน 
 
 
ระดับที ่2 :   การเตรียมความพร้อมเมื่อมเีหตุการณไ์ม่ปกติ  

• ติดตามข่าวสาร สถานการณแ์ละเหตกุารณอ์ย่างใกลช้ิด ประเมินสถานการณ ์รายงานใหก้ระทรวง 
การต่างประเทศทราบ พรอ้มเผยแพรข่อ้มลูใหค้นไทยในสาธารณรฐัเช็กทราบเป็นระยะ 

• เตรียมพรอ้มหมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉินของ สอท.ฯ หมายเลข (+420) 721 776 717 รวมทัง้โทรศพัท ์สอท.ฯ  
(+420) 220 570 055, 220 571 435, 220 571 707, 220 571 735, 220 571 738, 220 510 151, 220 510 152    
โดยมีเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัมอบหมายรบัโทรศพัท ์โดยประกาศใหค้นไทยทราบทาง Facebook และเว็บไซตข์อง สอท.ฯ  

• ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของสาธารณรฐัเช็ก เพื่อขอรบัการประเมินสถานการณ ์รวมถึงเป็นการ 
เตรียมพรอ้มเพื่อการติดต่อหากเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉินจรงิ ๆ 



 

• จดัตัง้ศนูยอ์  านวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสมัพนัธแ์จง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตกุารณฉ์กุเฉิน 
เป็นระยะ ๆ พรอ้มจดัเตรียมใหม้ีโทรศพัทส์ายด่วน (hotline) เพื่อใหข้อ้มลูแก่คนไทยที่ตอ้งการสอบถามเก่ียวกบั
สถานการณ ์และค าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัต่าง ๆ 

• แจง้ใหค้นไทยในพืน้ที่เตรียมเอกสารการเดินทางของตนเองใหพ้รอ้มหากประสงคอ์พยพออกนอก 
ประเทศ 

• ซกัซอ้มมาตรการรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณ สอท.ฯ 

• แจง้ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยใหห้ลีกเลี่ยงการเดินทางเขา้ประเทศ 

• จดัอปุกรณส์ื่อสารใหเ้จา้หนา้ที่และแกนน าคนไทยพกพาติดตวัเพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงาน  
ตลอด 24 ชั่วโมง 

• ประชาสมัพนัธผ์่านเครือข่ายคนไทยในแต่ละเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต ์สื่อสงัคมออนไลน ์
ของ สอท.ฯ อาทิ Facebook    
 
 
ระดับที ่3 :  กรณีความไม่สงบ/ภัยพิบัติ/การก่อการร้าย  

• แจง้ประกาศ/ข่าวสารจาก สอท.ฯ อย่างต่อเนื่องผ่านทาง Facebook และเว็บไซดข์อง สอท.ฯ  

• แจง้ผ่านเครือข่ายคนไทยใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าของหน่วยงานสาธารณรฐัเช็ก เก่ียวกบัมาตรการรกัษา 
ความปลอดภยั และปฏิบติัตามค าแนะน าของ สอท.ฯ  

• แจง้ใหค้นไทยติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ตลอดเวลาอย่างใกลช้ิดกบั สอท.ฯ หากสถานการณค์บัขนั 
และทวีความรุนแรง สอท.ฯ จะหาทางเคลื่อนยา้ยชาวไทยและครอบครวัไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยั จนกว่า 
สถานการณจ์ะคลี่คลายสูส่ภาวะปกติ 

• รว่มกนัวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด และรายงานใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 
ทราบเป็นระยะ 

• ประสานรฐับาลทอ้งถิ่นเพื่อขอรบัการประเมินสถานการณ ์และหารือหารือเก่ียวกบัการจดัเตรียมการ 
แผนอพยพ 

• จดัตัง้ศนูยอ์  านวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสมัพนัธเ์รื่องสถานการณภ์ายในสาธารณรฐัเช็กให ้
ชมุชนไทยและผูป้ระสานงานชมุชนไทยทราบทุกระยะ ประชาสมัพนัธผ์่านเครือข่ายคนไทยในแต่ละเมืองผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต ์สื่อสงัคมออนไลนข์อง สอท.ฯ รวมทัง้จดัใหม้ีโทรศพัทส์ายด่วน (hotline) เพื่อใหข้อ้มลูแก่คนไทย  
และรบัแจง้ขอ้มลูต่าง ๆ  

• เตรียมส ารองเงินสดในมือเพื่อสถานการณฉ์กุเฉิน และจดัเตรียมส ารองอาหาร เวชภณัฑ ์สิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ  
ใหเ้พียงพอกบัจ านวนคนไทยที่อาจตอ้งไปพกัพิงในสถานที่พกัพิงชั่วคราว 



 

• แจง้คนไทยในพืน้ที่ใหเ้ดินทางออกนอกพืน้ที่ใหม้ากที่สดุ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา โดยผ่าน 
ช่องทางประชาสมัพนัธต่์างๆ รวมทัง้เครือข่ายคนไทยที่ก าหนดไว ้

• แจง้เตือนคนไทยใหห้ลีกเลี่ยงการเดินทางเขา้พืน้ที่หากไม่จ าเป็น 

• ประสานสายการบิน และบริษัทเช่ายานพาหนะเพื่อเตรียมความพรอ้มที่จะล าเลียงคนไทยออกนอก 
ประเทศ ในกรณีจ าเป็น 

• ก าหนดแผนอพยพคนไทย โดยหารือกบัรฐับาลทอ้งถิ่น รวมทัง้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ถึงแนวทางในการด าเนินการ อาทิ การใชเ้ครื่องบินพิเศษในการอพยพคนไทย     
การอพยพคนไทยไปยงัประเทศที่ใกลเ้คียงที่สดุ การใหก้ารพกัพิงเป็นการชั่วคราว ฯลฯ  
 
ระดับที ่4  :  กรณีเกิดความไม่สงบ/ภัยพิบัติ/การก่อการร้าย และส่งผลกระทบในวงกว้างและร้ายแรง 

• ประสานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของเช็กเพื่อขอทราบการประเมินสถานการณค์วามรุนแรงตลอดจนพืน้ที่ 
ที่เกิดความไม่สงบ/ภยัพิบติั/การก่อการรา้ย เพื่อแจง้เตือนภยัแก่คนไทย     

• แจง้เตือนผ่านเครือข่ายคนไทยที่พ านกัในเมืองที่เกิดเหต ุและเมืองใกลเ้คียงใหท้ราบเหตกุารณ์            
ที่เกิดขึน้ เพื่อออกจากพืน้ที่ หลีกเลี่ยงพืน้ที่เสี่ยงภยัต่าง ๆ และการใชเ้สน้ทางสญัจรในพืน้ที่ดงักลา่ว 

• ในกรณีตอ้งหลบภยั จดัเตรียมสถานที่พกัชั่วคราว/ สถานที่หลบภยั (ไดแ้ก่ สอท.ฯ หรือสถานที่อ่ืน ๆ  
ที่เหมาะสม)  

• ประสานแจง้ค าแนะน าของ สอท.ฯ ผ่านเครือข่ายคนไทย เพื่อรวบรวมคนไทยมายงัสถานที่พกัชั่วคราว/ 
สถานที่หลบภยั 

• ขณะเดียวกนั ตวัแทนกลุม่คนไทยสามารถติดต่อ สอท.ฯ เพื่อขอรบัแผนเสน้ทางการเดินทางจาก 
สถานที่พกั/ ที่ท างานคนไทย เพื่อมายงัสถานที่หลบภยั/ สถานที่พกัชั่วคราว  

• ตวัแทนกลุม่รวบรวมคนไทยจากเมืองต่าง ๆ อพยพเคลื่อนยา้ยเขา้มายงัสถานที่พ านกัชั่วคราวที่ สอท.ฯ 
จดัเตรียมไว ้

• ประสานสายการบิน และบริษัทเช่ายานพาหนะเพื่อเตรียมความพรอ้มที่จะล าเลียงคนไทยออกนอก 
ประเทศ ในกรณีจ าเป็น 

• เตรียมออกเอกสารในการเดินทางชั่วคราว หรือหนงัสือเดินทางฉกุเฉิน แทนหนงัสือเดินทางแก่คนไทย 
ในกรณีหนงัสือเดินทางสญูหายหรือถกูท าลาย 

• เมื่อเหตกุารณก์ลบัสูภ่าวะปกติ สอท.ฯ จะแจง้คนไทยทราบและประสานเจา้หนา้ที่ต  ารวจ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งของสาธารณรฐัเช็ก เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารที่ท าการ ท าเนียบเอกอคัรราชทูตฯ และ
ตรวจสอบทรพัยส์ินของราชการ เพื่อรายงานใหก้ระทรวงฯ ทราบ 
 



 

• ปรบัปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อของคนไทย โดยเฉพาะที่อาศยัอยู่ในบรเิวณที่ไดร้บั 
ผลกระทบใหเ้ป็นปัจจุบนั 

• ทบทวนแนวปฏิบติัของแผนอพยพใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิอยู่เสมอ    
 
 
ระดับที ่5  :   กรณีความไม่สงบ/ภัยพิบัติ/การก่อการร้าย รุนแรง ต่อเน่ือง และขยายวงกว้างถึงขั้น 
                  จ าเป็นต้องอพยพคนไทย 

• จดัตัง้ศนูยอ์  านวยการช่วยเหลือคนไทย ที่ สอท.ฯ และประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนไทยทราบตลอดเวลา 
รวมทัง้จดัใหม้ีโทรศพัทส์ายด่วน (hotline) และจดัตัง้เครือข่ายผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อแจง้ขอ้มลูต่างๆ รวมทัง้
แผนการอพยพ รวมทัง้รายงานสถานการณใ์นกระทรวงการต่างประเทศทราบเป็นระยะ  

• ประกาศแจง้คนไทยถึงแผนอพยพ และขัน้ตอนการปฏิบติั และขอใหติ้ดต่อ สอท. หากประสงคจ์ะอพยพ 
ออกจากพืน้ที่ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูอ้พยพ และด าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้ง อาทิ การจดัที่พกัชั่วคราว 

• ใหค้นไทยที่สามารถเดินทางไดเ้อง เดินทางออกนอกพืน้ที่ไปยงัพืน้ที่ที่ปลอดภยัในทนัที 

• แจง้หน่วยงานทอ้งถิ่นเก่ียวกบัการอพยพคนไทยและขอรบัการสนบัสนนุตามแผนอพยพโดยเฉพาะ 
การรกัษาความปลอดภยัของ สอท.ฯ และระหว่างอพยพคนไทย 

• ประสานกบั สอท.ประเทศต่างๆ เก่ียวกบัแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

• ติดตามดแูล และรกัษาพยาบาลคนไทยที่ไดร้บับาดเจ็บจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ หรือติดต่อสอบถาม 
โรงพยาบาลในเขตท่ีมีคนไทยพ านกัหนาแน่นเพื่อดแูลอ านวยความสะดวก 

• ออกเอกสารในการเดินทางชั่วคราวหรือหนงัสือเดินทางฉุกเฉินแทนหนงัสือเดินทางแก่คนไทยในกรณี 
หนงัสือเดินทางสญูหายหรือถกูท าลาย 

• ประสานกบัสายการบินเพื่อส ารองที่นั่ง และการสง่เจา้หนา้ที่กลบัประเทศไทย ในกรณีฉกุเฉินเรง่ด่วน  
และคนไทยทัง้หมดจะไดร้บัการดแูลจาก สอท.ฯ เพื่ออพยพออกจากสาธารณรฐัเช็กกลบัประเทศไทยโดยทนัที 

• ด าเนินแผนอพยพคนไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยประสานกบักระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งของสาธารณรฐัเช็ก สอท.มิตรประเทศ เพื่ออพยพคนไทยออกนอกประเทศ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ ์และความพรอ้มของยานพาหนะ  

• อพยพคนไทยทางอากาศ โดยใชท้่าอากาศยานนานาชาติตามเมืองต่างๆ แลว้แต่จะเอือ้อ านวย  
โดยสายการบินไทยและเครื่องบินพาณิชยท์ี่ยงัเปิดบรกิารอยู่*   

• เมื่อเหตกุารณก์ลบัสูภ่าวะปกติ สอท.ฯ จะแจง้คนไทยทราบและประสานเจา้หนา้ที่ต  ารวจ และ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของสาธารณรฐัเช็ก เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารที่ท าการ ท าเนียบ

เอกอคัรราชทตูฯ และตรวจสอบทรพัยส์ินของราชการ เพื่อรายงานใหก้ระทรวงฯ ทราบ 



 

•  ปรบัปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อของคนไทย โดยเฉพาะที่อาศยัอยู่ในบรเิวณที่ไดร้บั 
ผลกระทบใหเ้ป็นปัจจุบนั 

• จดัตัง้ศนูยอ์  านวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสมัพนัธแ์จง้ความคืบหนา้เก่ียวกบั 
สถานการณ ์มาตรการการบูรณะฟ้ืนฟขูองทางการสาธารณรฐัเช็กเป็นระยะๆ   

• ประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของสาธารณรฐัเช็ก เพื่อสง่เสรมิใหช้มุชนไทยมีสว่นร่วม 

ในความพยายามบรูณะฟ้ืนฟขูองรฐับาลทอ้งถิ่น 

• ทบทวนแนวปฏิบติัของแผนอพยพใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิอยู่เสมอ    
 
หมายเหต*ุ 

1. กรณีอพยพทางอากาศจากท่าอากาศยานกรุงปรากทัง้หมด  
ใหค้นไทยเดินทางมารวมตวักนัที่กรุงปราก  

2. กรณีอพยพทางอากาศรว่มกบัการอพยพทางบก  
2.1 คนไทยในกรุงปราก และเมืองใกลเ้คียง ไดแ้ก่ Karlovy Vary, Pradubice, Hradec, Kralove, 

Liberec, Ustin nad Labem, Teplice และเมืองใกลเ้คียง รวมตวักนัที่กรุงปราก และเดินทางโดย
สายการบินพาณิชยห์รือเช่าเหมาล า  

2.2 คนไทยในเมือง Olomouc, Ostrava และ Brno รวมตวักนัที่เมือง Brno เดินทางโดยรถบสัไปเมือง 
Mikulov เพื่อแวะรบัคนไทยจากเมือง Znojmo และ Mikulov ณ จดุนบัพบ และเดินทางต่อไป
ชายแดนเช็ก-ออสเตรีย เพื่อเดินทางกลบัทางเครื่องบินจากกรุงเวียนนา      

3. ประสาน สอท. / สกญ. ไทย ที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่ตอ้งช่วยเหลือคนไทยจากประเทศอ่ืน หรือตอ้งสง่ 
คนไทยจากสาธารณรฐัเช็กไปพ านกัชั่วคราวหรือขึน้เคร่ืองบินกลบัไทยจากประเทศอ่ืน 



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

 สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปราก 
26 มกราคม 2565 

 

 



จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย 

- สอท.เข้าไปมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายกับ
กิจกรรมของกลุ่มคนไทย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ผ่าน FB กลุ่มนักเรียนไทย
ในสาธารณรัฐเช็ก การจัด
กงสุลสัญจรเพื่อพบปะ
เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ
และแรงงานไทยในเมือง
ต่าง ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมฯ กับชุมชนไทย  
ที่วัดธรรมกิตติวงศ์  
กรุงปราก เป็นต้น  
- จนท.กงสุลเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่ม FB  
“คนไทยในสาธารณรัฐ
เช็ก” เพ่ือแบ่งปันข้อมูล
และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ สอท.       

 

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

- จัดทำรายชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อของ
เครือข่ายคนไทยใน 
กรุงปรากและเมืองในพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ  
- จัดทำและปรับรุงรายชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อของหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ    

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง - สอท.ได้เยี่ยมเยียนเพ่ือ  
ทำความรู้จักและขยาย
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในเมืองต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (บ.
จัดการเดินทาง) รวมทั้ง

 



ขอให้หน่วยงานท้องถิ่น
ช่วยดูแลและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทย/ 
ผู้ประกอบการและแรงงาน
ไทยด้วย 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

ศึกษากรณีตัวอย่างการส่ง
คนกลับไทยด้วยเที่ยวบิน
พิเศษในช่วงโควิด-19 ของ 
สอท. (ช่วงเดือน ก.ค. 63- 
มี.ค. 64) 

 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

- คนไทยที่พำนักในกรุงปราก
และเมืองใกล้เคียง (เช่น 
Karlovy Vary, Plzen, 
Pradubice, Hradec, 
Kralove, Liberec, Usti nad 
Ladem, Teplice) รวมตัว
กันที่กรุงปราก และเดินทาง
โดยสายการบินพาณิชย์ 
เส้นทางกรุงปราก-กทม.  
(แวะผ่านสนามบิน ปท. 
ที่สาม) เช่น Qatar Airways, 
Emirates, Lufthansa, 
Turkish Airline เป็นต้น 
- คนไทยที่พำนักในเมือง  
ทางตะวันออกและตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศ เช่น 
Olomouc, Ostrava และ 
Brno รวมตัวกันที่เมือง Brno 
เดินทางโดยรถบัสไปเมือง 
Mikulov เพ่ือรับคนไทยจาก
เมือง Znojma และ Mikulov 
ณ จุดนัดพบ และเดินทาง
ต่อไปชายแดนเช็ก-ออสเตรีย 
และกรุงเวียนนา เพ่ือเดินทาง

- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ตารางบินของแตล่ะ     
สายการบินเป็นระยะ  
- ประสานกับเจ้าหน้าที่
สายการบินที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอ  



โดยเครื่องบินเส้นทางกรุง
เวียนนา-กทม.      

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

นำแผนอพยพที่เป็น
ปัจจุบันและแนวทาง   
การปฏิบัติตนในสถานการณ์
ฉุกเฉินฉบับแปลภาษาไทย
จากเอกสาร “Citizens’ 
Handbook: In case of 
Danger” ซึ่งจัดทำโดย  
ก. มหาดไทยเช็กขึ้นเว็ป
ไซต์ สอท.ฯ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมล์ที่คนไทยสามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  
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แผนช่วยเหลอื/อพยพกรณีภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) 
เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่  
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

- จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย เพ่ือ
ติดต่อกระทรวงฯ และ
รับแจ้งเหตุจากคนไทย
ในพ้ืนที่โดยประชาสัมพันธ์ 
ทางเว็บไซต์และ FB 
ของ สอท. ตลอดจน
เครือข่ายคนไทยของ 
สอท.  
- ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องถึงแนว
ทางการปฏิบัติตน    
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามแนวทางเอกสาร 
“Citizens’ 
Handbook: In case 
of Danger” ซึ่งจัดทำ
โดย ก.มหาดไทยเช็ก
ซึ่ง สอท.ได้แปลเป็น
ภาษาไทยและขึ้น   
เว็ปไซต์ สอท. พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมล์ที่คนไทยสามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

- รายงานกระทรวงฯ
ทราบกรณีเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรง 

ล่าสุด สอท. ได้
รายงาน
สถานการณ์พายุ



และแจ้งกระทรวงฯ 
เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 

ทอร์นาโดใน
แคว้น South 
Moravia เมื่อ 24 
มิ.ย. 2564 ซ่ึง
ก่อสร้างความ
เสียหายให้กับ
บ้านเรือนใน
บริเวณดังกล่าว 
แต่ไม่มีรายงาน
คนไทยได้รับ
บาดเจ็บหรือ
ได้รับผลกระทบ 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

ติดต่อกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ (กต. / 
มท./ ก. Regional 
Development/ ก.
คมนาคม/ รพ./ สถานี
ตำรวจ/ องค์กร
สาธารณประโยชน์) 
เพ่ือตรวจสอบว่ามี   
คนไทยได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตไม่ และ
ยึดแนวปฏิบัติของ
ท้องถิ่น รวมทั้งทราบ
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย สิ่ง
บรรเทาทุกขท์ี่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดให้กับ
ผู้ประสบภัย 
- ประชาสัมพันธ์ให้คน
ไทยทราบโดยทั่วกัน 
รวมทั้งประสานการให้
ความช่วยเหลือคนไทย

 



ที่ได้รับผลกระทบ
ตามท่ีเหมาะสม  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน หารือกับ สอท.มิตร 
ปท.ในเช็ก โดยเฉพาะ 
ปท.สมาชิกอาเซียน
เพ่ือร่วมให้ความ
ช่วยเหลือคนชาติ  

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(หากได้รบัอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

ติดต่อกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ (กต. / 
มท./ ก. Regional 
Development/ ก.
คมนาคม/ รพ./ สถานี
ตำรวจ) เพ่ือส่ง จนท.
ไปประสานงานให้
ความช่วยเหลือคนไทย
ทีไ่ด้รับผลกระทบใน
พ้ืนที่  

 

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

- รายงานกระทรวงฯ
ทราบกรณีเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรง
และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือ
พิจารณางบประมาณ
สนับสนุนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้อง 
- ประสานกับ
หน่วยงานท้องถิ่น     
ที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบ   
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมทั้ง  
สิ่งบรรเทาทุกข์ท่ี
รัฐบาลท้องถ่ินจัด
ให้กับผู้ประสบภัย   
เพ่ือประกอบการ

 



พิจารณารูปแบบและ
แนวทางการให้   
ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ประสบภัยต่อไป  

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะขัดตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

หากจำเป็น อาจตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
โดยอาจเป็นที่ สอท. 
วัดไทย หรือสถานที่  
อ่ืนใดของเครือข่าย
สอท.ที่มีความ
เหมาะสม โดย
พิจารณาด้วยว่า 
ทางการท่องถิ่นได้
จัดเตรียมสถานที่พัก
พิงในยามฉุกเฉินให้
ผู้ประสบภัยหรือไม่  

 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุล
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงาน
ในพ้ืนที่ 

- กรณีภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเกิดข้ึนใน
เมืองอ่ืน สอท.จะ
ประสานกับเครือข่าย
ชุมชนไทยและ
หน่วยงานท้องถิ่น    
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่
ไม่ได้รับผลกระทบให้
พิจารณาจัดเป็นศูนย์
ให้ความช่วยเหลือและ
ประสานกับทางการ
ท้องถิ่นเพ่ือส่ง
เจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานความ
ช่วยเหลือในพ้ืนทีต่่อไป 
 
 
 

 



จัดทาํทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

- จัดทำทะเบียนคน
ไทยทีป่ระสบภัยฯ / 
ผู้บาดเจ็บ/ ผู้เสียชีวิต 
พร้อมข้อมูลชื่อและ
รายละเอียดการติดต่อ
ญาติในไทย โดย
ประสานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในท้องถิ่น
และเครือข่ายคนไทย
ของ สอท. 

- นำรายชื่อ
ข้างต้นตรวจสอบ
กับฐานข้อมูล  
คนไทยในเช็กท่ี
อยู่บริเวณท่ีเกิด
ภัยพิบัติ เพ่ือ
ขยายผลการ
ค้นหาคนไทย  
อ่ืน ๆ ที่อาจ
ตกค้างในพ้ืนที่    

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) ประสานกระทรวงฯ 
เพ่ือส่ง จนท.กงสุล/ 
แพทย์ นักกู้ภัย ฯลฯ 
เพ่ือให้การสนับสนุน 
หากจำเป็น โดย
รายงานข้อมูล  

รายงานข้อมูล
แนวทางการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
รวมทั้ง  
สิ่งบรรเทาทุกข ์ 
ที่รัฐบาลท้องถิ่น
จัดให้กับ
ผู้ประสบภัย   
เพ่ือประกอบการ
พิจารณารูปแบบ
และแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ประสบ
ภัยต่อไป 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

หารือกระทรวงฯ ถึง
ความจำเป็นในการ
อพยพคนไทยที่
ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศ  

แผนอพยพคน
ไทยใน
สถานการณ์
ฉุกเฉินของ สอท. 
ดังเอกสารแนบ 
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