
สถานะ ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๓ 

แผนเผชิญเหต/ุอพยพคนไทย กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 ใน บกท. 
 

โครงสร้างศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย 
 
 
 

 
 
 
 
ระดับ ภาพรวมสถานการณ ์ การดำเนินการ 

เตรียม 
อพยพ 

ปัจจัยบง่ชี ้

การระบาด การบริหาร 
- จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย โดยใช้หมายเลขติดต่อ ๐๑๗ ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ 
และ ๐๑๘ ๔๔๕๓ ๗๓๘๓ และ Facebook ของ สอท. 
- สำรองเงินสดจำนวนหนึ่งล้านตากา 
- สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ประกอบด้วย อาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง 
น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมืออนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ 
การประสานงานคนไทย 
- ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภายใน บกท. และกฎระเบียบของไทยให้ชุมชนไทยทราบทุก
ระยะผ่านทาง Facebook ของ สอท. และกลุ่ม Line คนไทยใน บกท. รวมท้ังส่งเสริมให้คน
ไทยท่ีไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ใน บกท. ให้เดินทางออกจาก บกท. ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีมีเท่ียวบินให้บริการ 
- จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ิมเติม ได้แก่ (๑) เฉพาะกิจ COVID-19 บกท. (๒) ครอบครัวนักเรียน 
- รวบรวมจำนวนคนไทยใน บกท. โดยขอรับข้อมูลจาก (๑) เครือข่ายคนไทย/บริษัทไทย  
(๒) การลงทะเบียนคนไทย (๓) กลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม  
- ประสานงานกับมัสยิดกาไกร เก่ียวกับการอพยพนักเรียน/ติดต่อผู้ปกครองขอหนังสือยินยอม 
- สำรวจจำนวนคนไทยที่ต้องการกลับ ปทท. และจัดทำรายชื่อคนไทย (ประกอบด้วย
ข้อมูล อาทิ (๑) ชื่อ-นามสกุล (๒) เลขที่ นสดท. (๓) ที่พำนักใน บกท. (๔) ข้อมูลการติดต่อ 
และ (๕) ภูมิลำเนาใน ปทท.) โดยให้คนไทยลงทะเบียนทาง Google Forms และชี้แจงให้
คนไทยทราบว่า ต้องยอมรับการกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรค ณ สถานที่ที่ รบ.ไทย จัดเป็นเวลา 
๑๔ วัน โดยเป็นห้องพักคู ่
- ประสานงานกับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อการออกใบรับรองแพทย์ (fit-to-fly) ตาม
เงื่อนไขของ รบ.ไทย (อายุไม่เกิน ๗๒ ชม. ณ เวลาเดินทาง) 
- เตรียมความพร้อมในการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับ ปทท.  โดยใช้ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงฯ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ ์(infographic) เพื่อ
ความสะดวกของคนไทยในการลงทะเบียน 
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่คนไทยไม่มีเงิน อาทิ เพื่อจ่ายค่าปรับกรณีอยู่เกิน
ระยพำนัก (overstay) โดย สอท. สามารถให้ยืมเงินได ้
โลจิสติกส์ 
- ประสานงานและซักซ้อมกับ รบ.บกท. เรื่องแผนการอพยพภาพรวม และการขอ flight 
clearance ประสานงานกับคนไทยเรื่องจุดนัดหมาย เส้นทางการเดินทางไปยังท่าอากาศ
ยาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ของไทยในการกลับ ปทท. อาทิ ใบรับรองแพทย์ (fit-to-fly) และ
กรอบระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการให้คนไทยเดินทางกลับ ปทท.  
- การอำนวยความสะดวกคนไทยในกรณีที่อยู่เกินระยะพำนัก (overstay) กับ ตม.บกท. 
เพื่อสามารถออกจาก บกท. ได้ตามกฎหมาย 
ตัวเลือก ๑: ประสานงานกับสายการบิน เพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ 
(๒๗ คน) ในกรณีทีส่ายการบินพาณิชย์ยังทำการบินระหว่างประเทศอยู ่
ตัวเลือก ๒: ประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อเตรียมเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการขอ flight clearance ซึ่งตัวเลือกนี้อาจจะ
เกิดขึ้น เมื่อสถานการณ์ใน บกท. เลวร้านลงเรื่อย ๆ และคนไทยมีความกังวลในระบบ
สาธารณสุขของ บกท.  
- ประสานงานและหารือกับกระทรวงฯ เรื่องรูปแบบการอพยพและการกำหนดพื้นที่กักตัว
คนไทยที่จะอพยพกลับประเทศไทย 
- วางแผน/จัดหายานพาหนะเพื่อไปรับคนไทยไปยังจุดนัดหมาย (หากมีความจำเป็น) 

- การระบาดมีแนวโน้มขยายตัว
ในวงกว้าง โดยเฉพาะในกรุง
ธากา มอีัตราการขยายตัวต่อวัน
ของผู้ติดไวรัสมากกว่าร้อยละ 
๒๐๐ 

การบริหารของ รบ.บกท. 
- การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ 
- บริการภาครัฐมีจำกัด 
- มีการประกาศ curfew 
- การคมนาคมเชิงพาณิชย์มีจำกัด 
- เริ่มมีความวุ่นวายในพื้นที่/การ
จลาจล 

เป้าหมาย 

- ย้ำให้คนไทยท่ีไม่มีความจำเป็น
เดินทางออกนอก บกท. ให้มาก
ท่ีสุด โดยใช้การขนส่ง 
เชิงพาณิชย์ท่ียังมีอยู่ (หากมี) 
(สอท. ได้แนะนำให้คนไทย
เดินทางกลับต้ังแต่ก่อนหน้าการ
บินไทยจะระงับเท่ียวบินต้ังแต่
วันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ และ
ก่อนท่ี บกท. จะปิดน่านฟ้าถึง
วันท่ี ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓) 

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ (ออท.) 

การประสานงานคนไทย 

(ทปษ.เดือนสิบฯ/กัลย์ธีราฯ /
ปวรวรรฒน์ฯ) 

 

โลจิสติกส์ 

(อทป./ทปษ.เดือนสิบฯ/ 
กัลย์ธีราฯ /ปวรวรรฒน์ฯ) 

 

การบริหาร 

(อทป./ปวรวรรฒน์ฯ/บุศราฯ) 

หมายเหตุ: ข้อความท่ีใช้อักษรเอียง คือส่ิงท่ี สอท. ต้องดำเนินการเพ่ิมเติม ส่วนท่ีเหลือ คือ สอท. ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่อง 

เอกสารแนบ 



- ๒ - 
	
ระดับ ภาพรวมสถานการณ ์ การดำเนินการ 

อพยพ 

ปัจจัยบง่ชี ้

การระบาด การบริหาร 
- จัดเตรียมนัดหมายเพื่อรวมตัว (อาทิ สอท.) 
- จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนไทย และ จนท. และสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ  
(ผู้โดยสาร : หน้ากาก จนท. : หน้ากาก ถุงมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ (และคอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ กระดาษ ตรายาง ในกรณีต้องปฏิบัติภารกิจนอก สอท.)) 
- ขออนุมัติกระทรวงฯ การอพยพคนไทยกลับ ปทท. (ล่วงหน้า ๒ วันก่อนการอพยพ) 
- จัดส่งรายชื่อและภูมิลำเนาของคนที่จะเดินทางกลับให้กระทรวงฯ 
การประสานงานคนไทย 
- ประชาสัมพันธ์แผนการอพยพให้คนไทยทราบทางกลุ่มไลน์ที่ตั้งไว้แล้ว 
- สรุปรายชื่อและข้อมูลคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องการอพยพ 
- ประสานงานกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดในการเดินทางมารวมตัวที่กรุงธากา (อาทิ  
เมืองจิตตะกองและซีเล็ต) และจัดหายานพาหนะเพื่อไปรับคนไทย (หากจำเป็น) 
- อำนวยความสะดวกให้คนไทยที่เดินทางมารวมตัว เช่นที่ สอท. และตรวจเอกสาร รวมท้ัง
ออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับ ปทท. รวมถึงการจัดหาใบรับรองแพทย์ (fit to fly) ให้กับ
คนไทย  
โลจิสติกส์ 
- ประสานงานกับ รบ.บกท. และ รบ.ไทย เรื่องการอพยพ  
- เช่ายานพาหนะเพ่ือนำคนไทยมาท่ีจุดนัดหมายและเดินทางไปท่าอากาศยาน (หากจำเป็น) 
- จัดเตรียมศูนย์พักพิง พร้อมดูแลเรื่องอาหาร/จัดเช่าห้องพักที่ รร. (หากจำเป็น) 
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่คนไทยไม่มีเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที ่รบ.ไทย 
กำหนดให้เบิกจ่ายได ้

- การระบาดใน บกท. ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ/หรืออัตราการ
ขยายตัวของผู้ติดไวรัสต่อวัน
มากกว่าร้อยละ ๑,๐๐๐ 

การบริหารของ รบ.บกท. 
- ขาดแคลนอาหารและ
สาธารณูปโภค และ/หรือ 
- รบ.บกท. ออกมาตรการ
ควบคุมการเข้าออกพื้นทีเ่ข้มข้น
มากขึ้นและประกาศปิดเมือง 
และ/หรือ 
- สายการบินพาณิชย์ยกเลิก
เที่ยวบิน 
 

ปัจจัยอื่น ๆ 

- มีคนไทยติดเชื้อไวรัส และคน
ไทยอื่น ๆ ไม่มั่นใจต่อระบบ
สาธารณสุขของ บกม. 

Timeline การอพยพ 

วันที่  
๑-๓ 

- สอท. ประกาศการอพยพ 
- ประชาสัมพันธ์คนไทยให้ไปรวมตัวที่จุดนัดหมาย (สอท.) และจัดเตรียม
เอกสารให้เรียบร้อย 
- รวบรวมรายชื่อ/รายละเอียดคนไทยที่ต้องการอพยพ  
- ขอบินผ่านนานฟ้าและลงจอด (ground handling/ประสานงานการบินไทย) 
- ประสานงานกับ รบ.บกท. เรื่องแผนการอพยพ และขอการสนับสนุนตาม
แผนอพยพ เป้าหมาย 

- อพยพคนไทยที่เหลือออกนอก 
บกท. 
- ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 
(work from home/virtual 
office) 

วันที ่ 
๒-๓ 

- คนไทยจากต่างจังหวัดเดินทางมารวมตัวที่จุดนัดหมาย (สอท.) 
- จนท. เตรียมเอกสารประการการเดินทางกลับ ปทท. (หนังสือรับรอง 
ใบรับรองแพทย์ fit-to-fly รายชื่อผู้โดยสาร ฯลฯ) 

วันที ่ 
๔-๕ 

- อพยพคนไทยออกจาก บกท. 

 
จำนวนคนไทยใน บกท. (จำนวน ๘๕๐ คน) 

๑. หน่วยงาน/บริษัทสังกัดทีมประเทศไทย   จำนวน ๗๓๖ คน (สคต. ๒ คน ITD ๖๘๕ คน (CP02 ๔๒ คน CP0304 ๔๔๓ คน CP06 ๑๔๗ คน FDEE ๙ คน  
                        ITDB ๔๔ คน) CP ๔๓ คน การบินไทย ๘ คน) 

๒. นักเรียนไทยมุสลิม (อายุ ๑๒ - ๑๙ ปี)    จำนวน ๑๖ คน  
๓. คนไทยกลุ่มอื่น ๆ    จำนวน ๙๘ คน 
    ที่ลงทะเบียนกับ สอท. 
๔. คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับ ปทท.   จำนวน ๒๖-๒๗ คน (ITD ๑๔-๑๕ คน (CP0304 ๗ คน CP06 ๔-๕ คน FDEE ๒ คน) นักเรียนไทย ๑๓ คน) 
 

 
นักเรียนมุสลิมในมัสยิดกาไกร 
ทีเ่หลืออีก ๓ คน (จาก ๑๖ คน) ที่ยังไม่ประสงค์กลับ หากสถานการณ์ในมสัยิดพบผูต้ิดเชื้อและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สอท. จะนำนักเรียนออกมาที่ 
อพารท์เมนทท์ี่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

 
*   *   *   *   * 

	


