
 

 

เอกสารแนบ 1 
สถานะ 10 ก.ย. 2564 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม/เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  

 

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

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ  สอท. ได้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นเป็นระยะ ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุ
สื่อสาร กล้องวงจรปิด ระบบความปลอดภัยของ
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบ
สัญญาณเตือนภัย รถยนต์ ให้พร้อมใช้งานอย่าง 
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา  

 การติดตั้งเจลล้างมืออนามัย รณรงค์ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้คนไทยใน
ปากีสถานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  

 สอท. ท าการตรวจสอบ/ซ่อมบ ารุง ยานพาหนะ 
และระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ของ สอท.  
ให้สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที 

สอท. มีวิศวกร/
ช่างดูแลอาคาร 
สนง./บ้านพัก 
ขรก. ซึ่งอยูภ่ายรั้ว
เดียวกันตลอด  
24 ชม. 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่าน
สมาคม นร.ไทย สถาบันการศึกษาและกลุ่ม
คนไทยและแม่บ้านคนไทยในปากีสถาน
หรือสื่อต่าง ๆ   

 สอท. ได้ด าเนินการปรับปรุงสถานะล่าสุด 
ของรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของชาวไทยที่
พ านักอยู่ในปากีสถานอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการ
สื่อสารทางสื่อสังคมของ สอท.  

 

 
 
 
  
 สอท. ได้สานสัมพันธ์กับชุมชนคนไทย สมาคม

นักศึกษาไทยอย่างสม่ าเสมอในช่วงเหตุการณ์ปกติ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างช่องทาง 
ในการติดต่อมาโดยตลอด 

สอท. มีกลุ่มไลน์ที่
สามารถรวบรวม
คนไทยในเขต
อาณา (ปัจจุบันมี
คนไทยและ
นักเรียนไทยอยู่ใน
กลุ่มดังกล่าว 
278 คน) 
 
สอท.จะเชิญคน
ไทย/นักศึกษา
ไทย ร่วมกิจกรรม
ของ สอท.ทุกครั้ง 



 

 

 
 
 
 
จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส าคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานี
ต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย  
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

 สอท. จัดกิจกรรมกับนักศึกษาไทย และชุนชน 
คนไทยเช่น งานวันตรุษอิสลาม กิจกรรมกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ โครงการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะช่วย
ท าให้ทราบสถานะล่าสุดของจ านวนคนไทย 

 สอท. จัดท ารายชื่อของหน่วยงานรัฐบาลและ
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในปากีสถาน ในการให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับ
การอพยพ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล สายการบิน 
ท่าอากาศยาน ฯลฯ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและ
ปรับสถานะล่าสุด
เป็นระยๆ จากนั้น
จะเผยแพร่ตาม
ช่องทางการสื่อ 
สารของ สอท. 
 ต่อไป  

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

 สอท. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ กต. 
ปากีสถาน รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดท าหมายเลขโทรศัพท์ 
ติดต่อเกบ็ไว้ 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ  
จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ 

 จุดนัดพบได้แก่ สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด 
มหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงอิสลามาบัด  
และ/หรือชุมชนคนไทยที่อยู่ในเขตอาณา  
(ตามที่จะก าหนดตามสถานการณ์) 

 

จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทาง
เครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใด
ให้บริการเวลาใดบ้าง จัดท าเส้นทางส ารอง
กรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจาก
พ้ืนทีน่ั้นๆ อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไป
เมืองใดก่อนที่จะอพยพโดยเครื่องบิน 
หรือไปยังจุดชายแดนใด 

 สอท. จัดท าข้อมูลสายการบินต่าง ๆ เช่น 
Pakistan International Airlines (PIA) / Qatar 
Airways / Emirates หรือสายการบินทางเลือก
อ่ืน ๆ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยหากไม่
สามารถกระท าได้จะประสานงานกับส านักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารให้จัดเที่ยวบินพิเศษและเตรียม
พาหนะรับ-ส่ง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย โดย 
สอท. มีข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปากีสถานใน
การอนุญาตน าเที่ยวบินพิเศษมารับคนไทย 

 หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถเดินทาง 
ทางอากาศได้ สอท.จะหารือกับกระทรวงฯ เพ่ือ
พิจารณาก าหนดเส้นทางการอพยพทางบก/ทาง
อากาศ/ทางเรือที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด และ/
หรือประสานงานกับประเทศที่สาม รวมทั้งกับ 
สอท. /สกญ. ไทยในประเทศที่สามที่ต้องผ่านแดน
หรือต้องไปอาศัยอยู่ชั่วคราว เพ่ือประสานให้ 
ความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางที่อพยพ 

ขณะนี้สายการบิน
ไทยยังไม่เปิด
ให้บริการ 
(สถานะวันที่ 9 
ก.ย. 2564) 



 

 

ประชาสัมพันธ์แผนช่วยเหลือ/อพยพให้
ชุมชนไทยทราบ และ/หรือน าแผน upload 
ขึ้น website ของ สอท. พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ สื่อสังคม และ e-mail address 
ที่ประชาชนติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง 
พิจารณาทบทวนแผนช่วยเหลือ/อพยพให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี 

 สอท. ได้เผยแพร่แผนช่วยเหลือ/อพยพในเว็บไซต์ 
https://islamabad.thaiembassy.org/ และ
ทางสื่อสังคมต่าง ๆ ของ สอท. (Facebook / 
Instagram)  

 จัดให้ ขรก. มีแผนช่วยเหลือ/อพยพเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการ 

 ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหมั่นตรวจสอบอายุการ
ใช้งานของเอกสารการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน  

 สอท. พิจารณาทบทวนกลไกและวิธีการ
ช่วยเหลือ/อพยพให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน ปีละ 1 ครั้ง โดยชี้แจง
ให้คนไทยได้รับทราบในโอกาสที่ สอท.มีกิจกรรม 
รวมทั้งหารือเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ  

 

 
หมายเหตุ  ออท. ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จะท่ีใช้ดุลพินิจในการด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม และจะพิจารณาปรับระดับการเตรียมความพร้อมเรื่องการอพยพ จากระดับหนึ่ง ไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://islamabad.thaiembassy.org/
https://www.facebook.com/thai.islamabad
https://www.instagram.com/thai.islamabad


 

 

 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือมีการสู้รบ / การแพร่ระบาดของโควิด – 19  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การด าเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด / ตรวจสอบ
การใช้งานอุปกรณ์ที่จ าเป็นอีกครั้ง 
(double check) 

 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อีกครั้ง 
(double check) 

 สอท. ได้ติดตามข่าวสารการเมืองและข่าวอ่ืน ๆ 
อย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมรบัฟังการฟังสรุปจาก 
กต. ปากีสถาน (โดยเฉพาะในช่วงที่เหตุการณ์ไม่
ปกติ) 

 
 
 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและ
ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท. และ
เตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับ
เครือข่าย/แกนน าคนไทยที่ก าหนดไว้แล้ว 

 สายด่วน สอท. 03159009949 
และไลน์ไอดี Thai.Islamabad  

 ชุมชนไทย/ผู้แทนติดตามประกาศจาก สอท. 
อย่างใกล้ชิด  

 ปัจจุบัน สอท. มีการแจ้งเตือนชุมชนคนไทยและ 
นศ. ไทยผ่านทางสื่อสังคมและทางกลุ่มไลน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมสัมภาระ 
เอกสารเดินทาง เงิน ยา มือถือ เครื่องชาร์จ 
หน้ากากอนามัย วีซ่าประเทศที่อาจต้อง
เดินทางไปพักพิงให้พร้อมหากต้องอพยพ
ออกนอกประเทศ 

 สอท. จะประสานกับผู้น าชุมชนคนไทยและ 
นศ. ไทยเพ่ือเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องของใช้ 
ที่จ าเป็น ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจถึงแผน
อพยพในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่าน 
ช่องทางสื่อสังคมของ สอท.  

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดิน
ทางเข้าประเทศ 

 สอท. ประสานกับ กต. ปทท. / กรมการกงสุล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกประกาศแจ้ง
เตือนผ่านสื่อต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ 

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัด
พบ เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

 สอท. จะท าการเรียกแกนน าชุมชนคนไทย/ นร.
ไทยเพ่ือซักซ้อมแผนดังกล่าว 

 

 
หมายเหตุ  ออท. ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จะใช้ดุลพินิจในการด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม และจะพิจารณาปรับระดับการเตรียมความพร้อมเรื่องการอพยพ จากระดับหนึ่ง ไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

 

 



 

 

 

ระดับ 3 (สีสม้) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกดิความไม่สงบเป็นระยะ มีการยิงปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และมีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง /  

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้างในหลายพ้ืนที่และทั่วประเทศ    
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินสูญเสียการควบคุม การด ารงชีวิตไม่เป็นปกติ การบริการของภาครัฐมีจ ากัด  
  การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดด าเนินการ แต่อาจเริ่มลดเที่ยวบิน  
เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในปากีสถานเดินทางออกนอกพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด  
  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมิน
สถานการณ์จากข่าวสาร การหารือกับ สอท. 
มิตร ปท.และการส ารวจ (หากสถานการณ์ 
เอ้ืออ านวย) 

 สอท. ติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์
เป็นราย ชม. จากสื่อต่าง ๆ ในปากีสถาน 

 สอท. หารือกับ สอท. ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 หากสถานการณ์เอ้ืออ านวย สอท. จะจัดส่ง

บุคลากรออกส ารวจเหตุการณ์ภายนอกเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ และวางแผนในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป   

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านและเพ่ิม
มาตรการ รปภ. สถานที่  

 สอท. จะขอก าลังเสริมจากหน่วยงาน 
ความมั่นคงเพ่ือรักษาความปลอดภัย 

 

หารือ สอท. มิตรประเทศเกี่ยวกับ 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

 สอท. จะติดตาม ปช. หารือกับคณะทูตจาก 
ประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและหแนวทาง
ความช่วยเหลือร่วมกัน 

 

สอท. ตั้งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทย 
และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์
ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้
ประสานงานชุมชนไทยหรือหัวหน้าชุมชนไทย
ทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ พิจารณา 
ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

 สอท. จัดตั้งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทย 
ณ ที่ท าการ สอท. และ ปชสพ. ให้คนไทย
ทราบเป็นระยะ ๆ ทางกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊ก 

 สอท. จัดให้คนไทยที่ไป ปกส. ระยะสั้นและ
ระยะยาวลงทะเบียนคนไทยออนไลน์และแจ้ง
ให้คนไทยที่เดินทางออกนอกพ้ืนที่แจ้งชื่อและ
สถานที่จะไปอยู่ให้ สอท. ทราบ  
เพ่ือ update ทะเบียนรายชื่อคนไทย 

 
 
 
 

สอท. ส ารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน  จนท. คลัง เตรียมการในเรื่องดังกล่าว 
ทั้งเงินสกุลท้องถิ่นและเงินสกุลต่างประเทศ 

 

สอท. ส ารองอาหาร/เวชภัณฑ์/เชื้อเพลิง/สิ่งที่
จ าเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจ านวนคนไทยที่
อาจจ าเป็นต้องมาพ านักชั่วคราวใน สอท. 
รวมทั้งเตรียมพาหนะเดินทางส าหรับคนไทย

 สอท. มีสถานที่เพ่ือใช้เตรียมการ/ส ารอง
อาหารและเวชภัณฑ์ (ส าหรับ 1 – 2 เดือน) 

 สอท. มีบ้านพัก ขรก. ที่ว่างอยู่ 1-2 ยูนิตและ
ห้องประชุมเพ่ือส ารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน  

 



 

 

ที่จะไปยังสนามบิน/ท่าเรือ/ด้านทางบกเพ่ือ
อพยพออกนอกประเทศถ้าจ าเป็น 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง 
เข้าไปในพ้ืนที่  

 สอท. จะแจ้งข่าวสารและมาตรการของ ปกส. 
ผ่านช่องทางการสื่อสารข้างต้น 

  

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นหากมีการอพยพ  ประสานหน่วยงาน กต. ปากีสถานและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้รับทราบถึง 
แนวทางการอพยพ  

 

ประสานสายการบินเชิงพาณิชย์เพ่ือส ารองที่
นั่งให้แก่คนไทย 

 สอท. ประสานกับสายการบินพาณิชย์ 
เพ่ือส ารองที่นั่งหากเกิดสถานการณ์ 

 

ก าหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือ
กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลืออยู่จ านวนเท่าใด 
จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม 
หรือกลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบินพิเศษ
ไปรับคนไทยหรือไม ่อย่างไร 

 สอท. จัดท าแผนอพยพคนไทยขั้นสุดท้าย
พร้อมกับรายงานกระทรวงฯ และหารือ
เกี่ยวกับจ านวนคนไทยที่เหลือ/หรืออพยพคน
ไทยกลับพร้อมๆ กัน โดย สอท. จะประเมิน
ความเป็นไปได้ หากต้องใช้เครื่องบินพิเศษ 

 สอท. ประสาน สอท. ประเทศท่ีสามเกี่ยวกับ
ความพร้อมที่ สอท. จะอพยพคนไปตั้งศูนย์พัก
พิงชั่วคราวในกรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม 

 สอท. ประสานกับ COVID TF เพ่ือจัดพ้ืนที่
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการกักตัวคน
ไทยที่เดินทางมาจากปากีสถาน   

ประสานงานกับ
ส านักงานผู้ช่วยทูต
ทหารอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงการจัดตั้ง 
Taskforce ของ 
สอท. 

เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19   สอท. รณรงค์และแนะน าให้คนไทยฉีดวัคซีน
ตามท่ีได้รับการรับรองจาก WHO รวมถึงให้
ความช่วยเหลือในกรณีคนไทยต้องการส ารอง
เงินค่ารักษาพยาบาล / การเดินทางกลับ 
ปทท.  

 

 

หมายเหตุ ออท. ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จะใช้ดุลพินิจในการด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม และจะพิจารณาปรับระดับการเตรียมความพร้อมเรื่องการอพยพ จากระดับหนึ่ง ไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ระดับ 4 (สีแดง) 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสดมภ์ ไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / เกิดการระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นวงกว้าง การเดินทางมีข้อจ ากัด 

และมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเดินทางออกนอก ปท. ได้  สอท. ประเทศอ่ืนๆ ทยอยอพยพคนชาติของตน
ออกนอก ปท. หรือประกาศให้คนชาติฯ เดินทางกลับ ปท. ทั้งหมด  

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจ ากัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ สายการบินพาณิชย์
ให้บริการในวงจ ากัดหรือยกเลิกเท่ียวบิน / และมีแนวโน้มว่าระบบ สธ. จะรองรับการระบาดไม่ได้  

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอก ปท. ปิดที่ท าการ สอท. ชั่วคราว 

รายงาน การด าเนินการ หมายเหตุ 
ต้ังจุดนัดหมาย/จุดคัดกรอง (กระทรวงฯ ตั้ง
ศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ไทย และ/หรือหัวหน้าชุมชนไทยทราบ
ตลอดเวลา 

 สอท. จัดตั้งจุดนัดหมายหรือศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือคนไทยตามตามระดับที่ 3 (สีส้ม) 
และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้ทราบ 

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทาง
ออกนอกพ้ืนทีอ่ย่างเร่งด่วนและทันที 

 สอท. แจ้ง/คัดกรองคนไทยที่มีความพร้อมใน
การเดินทาง 

 

แจ้งประเทศเจ้าภาพว่าจะอพยพคนไทยและ
ขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะ
ให้ได้) โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพคน
ไทย และการรักษาความปลอดภัย สอท./
จนท.บุคคลากรของไทย 

 สอท. จะประสานเป็นการภายในกับ กต. 
ปากีสถานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
การขอผ่อนผันมาตรการจ ากัดการเดินทาง 
ปิด ปท. เพ่ือเคลื่อนย้ายอพยพคนไทย  

 

ประสานใกล้ชิด สอท. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สอท. จะประสาน สอท. ประเทศอาเซียนใน
เรื่องการช่วยเหลือ 

 

เตรียมเก็บรักษาหรือขนย้ายเอกสารส าคัญ
ทางราชการ/ท าลาย (เม่ือกระทรวงฯ 
พิจารณาอนุมัติ) 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร/เครื่องมือ/วาง
แผนการอพยพในรายละเอียด 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. สนับสนุน หากจ าเป็น 
อาทิ ขรก.กรมการกงสุล/กรมที่ดูแล ปกส.  

 สอท. อาจขอความอนุเคราะห์กระทรวงฯ  
หากเห็นว่ามีความจ าเป็น  

 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

 ประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

 

หมายเหตุ    ออท. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จะที่ใช้ดุลพินิจในการด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับบริบท
และสภาพแวดล้อม และจะพิจารณาปรับระดับการเตรียมความพร้อมเรื่องการอพยพ จากระดับหนึ่ง ไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

 
 



 

 

 
เอกสารแนบ 4  

 
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นในอัฟกานิสถาน 

 
1. การออกประกาศแจ้งเตือนคนไทย เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2564 สอท. ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับ 

สถานการณ์ในอัฟกานิสถาน โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ ส่งผลให้มีการปิดเส้นทางการเดินทางและการ  
คมนาคมในประเทศในหลายพื้นท่ี สอท. จึงได้ขอแนะน าให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปอัฟกานิสถาน และขอให้ชาวไทย
ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในอัฟกานิสถานพิจารณาเดินทางออกจากอัฟกานิสถานในโอกาสแรก  

2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้ สอท. ไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยพ านัก/อาศัยในอัฟกานิสถาน 
อย่างไรก็ตาม โดยที่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา หากมีคนไทยเดือดร้อน
และต้องการขอรับความช่วยเหลือ สอท. จ าเป็นต้องพิจารณาหาแนวทางเป็นรายกรณีตามสถานการณ์ โดยอาจติดต่อกับ 
สอท. มิตรประเทศ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศท่ียังปฏิบัติงานในอัฟกานิสถาน และหรือทางเลือกการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ซึ่งมีการจัดเที่ยวบินอพยพคนชาติเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ คนไทยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในอัฟกานิสถานสามารถติดต่อ สอท. ได้ที่หมายเลข +92-315-900-9949 ไลน์ไอดี Thai.Islamabad 
หรือติดต่อหมายเลขบริการ 24 ชั่วโมงของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ที่หมายเลข +66-02-572-8442  
หรือทางไลน์ไอดี @Thaiconsular      
 

**********************  
     สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด  

                                                                                                                10 ก.ย. 2564  


