
แผนชวยเหลอื/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวกิฤติการณทางการเมือง/สงคราม 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส 

การเตรยีมความพรอม 4 ระดับ 
ระดับที่ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพรอมในสภาวะปกติ 

 
ปจจัยบงชี ้ สถานการณปกติ 
ปจจัยควบคุม สถานการณปกติ 
เปาหมาย  เตรียมความพรอมของ สอท./สกญ.และผูทีเ่กี่ยวของ 

รายการ การดําเนนิการ หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณส่ือสารใหใชไดดีเสมอ โทรศัพทมือถือ¸ อุปกรณส่ือสารใชไดดี  
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่ติดตอ update ขอมูลใหถูกตองเเละทันสมัย 

ทุกเดือน
 

จัดต้ังเครือขายติดตอกับคนไทย เชน ผานสมาคม รานขายสง/ผูนํา
เขาสินคาไทย หรือส่ือตางๆ หัวหนาเเคมป/หัวหนาเเรงงานไทย 
(foreman) 

ไดประสานกับคนไทยในอารเจนตินา  
เเละขอใหเเตงต้ังผูประสานคนไทยเเลว 

 

จัดทํารายช่ือ หมายเลขโทรศัพท ติดตอที่สําคัญ ไดเเกหมายเลข
หนวยราชการที่เก่ียวของ โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตํารวจ 
เเกนนําคนไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ปรับปรุงทําเนียบ ขรก. สอท.ฯ ทะเบียน
รายชื่อคนไทยในอารเจนตินาเเละ
ประเทศในเขตอาณา ตลอดจนหมายเลข
ติดตอกับหนวยราชการเเละหนวยงานที่
เก่ียวของตางๆ

 

สรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ทองถ่ินที่เก่ียวของ ประสานงานกับ จนท.ทองถ่ินที่เก่ียวของ
โดยเฉพาะ ตม. อยางใกลชิด 

 

ศึกษากรณีตองอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เสนทางอพยพ กําหนดจุดนัดพบ เเละจัดทําเสนทาง
อพยพ

 

จัดทําเสนทางเดินทางอพยพ อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด 
มีสายการบินใดใหบริการ/เวลาใดบาง จัดทําเสนทางสํารอง กรณีไม
สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินจากพื้นที่ อาทิ ตองเดินทางโดย
รถยนต/รถไฟ ไปเมืองใด เพื่อขึ้นเคร่ืองบินหรือไปยังชายเเดน 

การอพยพทางอากาศ (โดยเคร่ืองบิน) 
ไปยังประเทศขางเคียง โดยสายการบิน 
1. ชิลี โดย Aerolinas, Sky Airline, Air 
Canada , Patam, Andesmar 
2. บราซิล โดย Aerolinas , Turkish 
Airline, Emirates, Ethiopia 
การอพยพทางบก (โดยรถยนต) 
เดินทางไปกรุงซันติอาโกประเทศชิลี  
หางจากกรุงบัวโนสไอเรสไปยังทิศ
ตะวันตกประมาณ 1,450 กม.   
การอพยพทางนํ้า (โดยเรือ) จากกรุง
บัวโนสไอเรสไปยังทาเรือ Colonia del 
Sacramento ของอุรุกวัยใชเวลา
ประมาณ 1.5 ชม./ กรุงมอนเตวิเดโอ ใช
เวลา 2.5 ชม.   

 

ประชาสัมพันธเเผนอพยพใหชุมชนไทยทราบ เเละหรือนําเเผน 
upload ขึ้น website ของ สอท.ฯ พรอมหมายเลขโทรศัพทหรือ  
e-mail address ที่ประชาชนติดตอได 

เเจงหมายเลขโทรศัพท สอท.ฯ , e-mail 
address ของ สอท.ฯ ในเวปไซต เเละ
ประชาสัมพันธใหคนไทยทราบเเลว  

 



ระดับที่ 2 (สีเหลือง) การเตรียมความพรอมเม่ือมีสิ่งบอกเหตุ 
 
ปจจัยบงชี ้ เร่ิมมีขาวความไมสงบ ขอพพิาท การปะทะ หรือการกอการราย 
ปจจัยควบคุม รัฐบาลอารเจนตินายังสามารถคุมสถานการณได การดําเนนิชีวิตปกติ 
เปาหมาย  คนไทยรับทราบสถานการณ รับทราบจุดติดตอ เตรียมพรอมเดินทางออกนอกประเทศ  
  หาม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปยงัประเทศเปาหมาย(ผานกระทรวงฯ) 
 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารอยางใกลชิด  จนท.ฝายกงสุลและสารนิเทศติดตาม

ขาวสาร 
 

เรงประชาสัมพันธใหชาวไทยทราบและตระหนักถึงแผนอพยพ
ของ สอท. และเตรียมซักซอมการส่ือสารกับเครือขายคนไทยที่
กําหนด 

ในการสรางความคุนเคยกับชุมชนคน
ไทย จนท.กงสุลจะประชาสัมพันธถึง 
เเผนอพยพของ สอท.ฯ เเละจะนัด
ซักซอมการส่ือสารเมื่อจัดต้ังเครือขาย
คนไทยไดเเลว 

 

แจงขาวใหคนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสารเดินทางใหพรอม 
รวมถึงวีซาประเทศที่อาจตองเดินทางไปพักพิง เตรียมตัว/
ทรัพยสินหากตองอพยพออกนอกประเทศ 

จะประชาสัมพันธเร่ืองการดูเเลหนังสือ
เดินทางใหอยูในสภาพดีเเละ validate 
อยูตลอดเวลา รวมทั้งความรูเร่ืองวีซา
ของประเทศท่ีอาจตองไปพักพิง 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเล่ียงการเดินทางเขาประเทศ ประเมินสถานการณเพื่อเเจงกระทรวงฯ 
เเละคนไทยตามรายช่ือที่ update เเลว 
(กรณีญาติพี่นองเดินทางไป) 

 

ซักซอมมาตรการ รปภ. ของสํานักงาน ปรับปรุงระบบ รปภ. สํานักงาน  
ซักซอมมาตรการ รปภ. ของ สอท. และซักซอมจุดนัดพบ 
เสนทางอพยพ ทางเรือ บก อากาศ 

เตรียมซักซอมกับผูประสานงานคนไทย
เเละกําหนดจุดนัดพบ 

 

 
หมายเหตุ:ให ออท. เปนผูใชดุลยพินิจดําเนินการตามเเผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เเละพิจารณา
ในการปรับระดับการเตรียมความพรอมไปสูที่สูงข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับที่ 3 (สม) การเริ่มปรากฏเหตุการณความไมสงบ 
ปจจัยบงชี ้ เกิดความไมสงบเปนระยะ มีการปะทะระหวางกลุมตางๆ มีแนวโนมขยายตัวในวงกวาง  
ปจจัยควบคุม รัฐบาลอารเจนตินาสูญเสียการควบคุม การดํารงชีวิตไมปกติ บริการภาครัฐมีจํากดั แตการ

คมนาคมเชิงพาณิชยยงัเปดดําเนนิการ อาจเร่ิมลดเที่ยวบิน 
เปาหมาย  ใหคนไทยที่ไมมีความจําเปนตองอยูในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ใหมากที่สุดขณะที่การ

บริการคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปนปกติอยู โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา 
รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ติดตามขาวสารอยางใกลชิด / ประเมิณสถานการณ ทั้งขาวสาร
จากการหารือกับ สอท. /สกญ. มิตรประเทศเเละการสํารวจ (หาก
สถานการณอํานวย) 

ขรก. สอท.ฯ ทุกระดับติดตามขาวสาร
อยางใกลชิด ตลอดจนการประสานกับ 
สอท./สกญ. มิตรประเทศ 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจาบานเพิ่มมาตรการ รปภ. สถานที่ Update รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทติดตอ
กับรัฐบาลประเทศเจาบาน 

 

หารือ สอท. มิตรประเทศเก่ียวกับการใหความชวยเหลือคนชาติ ออท. เเละ จนท. ระดับอื่นๆ เเลกเปล่ียน
ขอมูลกับมิตรประเทศถึงการใหความ
ชวยเหลือ 

 

สอท. ต้ังศูนยอํานวยการชวยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธ
เร่ืองสถานการณภายในประเทศใหแกชุมชนไทยเเละผู
ประสานงานชุมชนไทยหรือ หน.เเรงงานไทย ทราบทุกระยะ 
(กระทรวงฯ ต้ังศูนยประสานงาน) 

สอท.ฯ ประสานกับหนวยราชการไทยทุก
หนวยในอารเจนตินา รวมทั้งผู
ประสานงานคนไทย/เครือขายคนไทยใน
อารเจนตินา 

 

สอท.ฯ สํารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน จนท.การเงินเตรียมสํารองเงินสดในมือ
ตามบัญชาของ ออท. 

 

สอท. สํารองอาหาร/เวชภัณฑ/น้ําด่ืม ส่ิงจําเปนอื่นๆ ใหเพียงพอ
กับจํานวนคนไทยที่อาจจําเปนตองพักช่ัวคราวใน สอท.ฯ 

สอท.ฯ เเละ สคต.ฯ ตรวจสอบเเละสํารอง
อาหาร เวชภัณฑ ใหเพียงพอกับจํานวน
คนไทย 

 

แจงขาวคนไทยในพื้นที่ใหเดินทางออกจากพื้นที่ใหมากที่สุด
ขณะท่ีบริการคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปนปกติ โดยเฉพาะเด็ก 
สตรี และคนชรา 

เเจงตามรายช่ือคนไทยท่ี update เเลว  

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเล่ียงการเดินทางเขาพื้นที่ เเจงตามรายช่ือคนไทยท่ี update เเลว  
จัดหาอุปกรณส่ือสารที่จําเปนใหเจาหนาที่ใหสามารถติดตอกันได 
24 ชม 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โทรศัพทมือถือเเละเครื่องมือส่ือสาร 

 

ประสานรัฐบาลทองถ่ินเพื่อซักซอมกรณีตองอพยพ  เเจง กต. ของประเทศเจาบาน  
ประสานการบินไทยเพื่อสํารองที่นั่งใหแกคนไทย ประสานสายการบินตางๆ เชน การบิน

ไทย สนง.เเฟรงคเฟริต สนง.มิวนิค 
(เยอรมนี) 

 

กําหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจง/หารือกระทรวงฯ วามีคนไทย
เหลืออยูจํานวนเทาใด จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศท่ีสาม 
หรือกลับประเทศไทยตองใชเคร่ืองบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม 

ตรวจสอบ movement ของคนไทย
เเละเเจงจํานวนคนไทยเเละรายละเอียดที่
เก่ียวของใหกระทรวงฯ ทราบเปนระยะๆ 

 



- เเจง กต. อารเจนตินาถึงเหตุผล
ความจําเปนตองปด สอท.ฯ โดยการ
อนุมัติของกระทรวงฯ  
- ทําลายเอกสารสําคัญที่ไมสามารถ
ขนยายได โดยการอนุมัติของ
กระทรวงฯ  

 
 
ก.การอพยพไปยังประเทศท่ีสามเปนประเทศช่ัวคราว 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
กําหนดเสนทางอพยพท่ี  
ทางเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
ทางเรือ 
 
 
 
 
ทางรถยนต (ไปยังชายเเดนหรือเมืองใกลเคียงเพ่ือขึ้น
เคร่ืองบินพานิชย โดย สอท. พิจารณาความพรอมเเละ
ความเหมาะสมวาคนไทยจะอพยพไปดวยตนเองเเลว
กําหนดจุดนัดพบ หรือจะอพยพเปนกลุม หรือทั้ง 
สองเเบบ) 

 
1. ไปยังบราซิลโดยสายการบิน Aerolinas , 
Turkish Airline, Emirates, Ethiopia 
Airlines เปนตน 
2. ไปยังชิลี โดยสายการบิ น Aerolinas Sky 
Airline, Air Canada, Latam, Andesmar 
 
จากกรุงบัวโนสไอเรสไปยังอุรุกวัย ที่ทาเรือ 
Colonia del Sacramento ใชเวลา
ประมาณ 1.5 ชม./ กรุงมอนเตวิเดโอ  
ใชเวลา 2.5 ชม.   
 
- เดินทางไปกรุงซันติอาโกประเทศชิลี  
หางจากกรุงบัวโนสไอเรสไปยังทิศตะวันตก
ประมาณ 1,450 กม.   
 
 

 

แจงรัฐบาลทองถ่ินวาจะอพยพคนไทย และขอรับความ
รวมมือเทาที่จําเปน อาทิ การ รปภ. ระหวางการอพยพ 
การอํานวยความสะดวกในการขามแดน 

ขอรับความชวยเหลือ/รวมมือจากรัฐบาล
ทองถ่ิน 

 

จัดหายานพาหนะขนสงคนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย หรือ
ใหคนไทยไปพบกันที่พื้นที่เปาหมาย 

สอท.ฯ เเละ สคต.ฯ เตรียมติดตอบริษัทรถ
เชาเพื่อขนคนไทยไปยังจุดนัดพบ หรือพื้นที่
เปาหมาย 

 

สอท. ในประเทศท่ีสามจัดที่พัก/อาหาร/เวชภัณฑ/น้ําด่ืม ประสาน สอท.ปท.ที่สามเร่ืองอาหาร /น้ําด่ืม
เเละเวชภัณฑ 

 

กรณีหากสถานการณไมมีแนวโนมที่คล่ีคลายในเร็ววัน 
อาจพิจารณาอพยพคนไทยไปยังประเทศที่สาม 

สอท.ฯ ประเมินสถานการณในลักษณะวัน
ตอวัน พรอมเตรียมอพยพคนไทยไปประเทศ
ที่สาม 

 



 
ข.การอพยพไปยังประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ประสานรัฐบาลอารเจนตินาเพื่อใหเคร่ืองบินพิเศษ
ลงจอดรับคนไทย 

สอท.ฯ เตรียมประสาน รัฐบาลอารเจนตินา
สําหรับเคร่ืองบินพิเศษลงจอดเพ่ือรับคน
ไทย (Update ชื่อ เบอรโทร จนท.เเลว) 

 

สอท. แจงขาวใหคนไทยทราบ และกําหนดจุดนัดพบ/วัน
เดินทาง/จัดทํารายช่ือผูโดยสาร 

เเจงขาวใหคนไทยทราบเปนระยะๆ เตรียม
จัดทํารายช่ือผูโดยสารในโอกาสเเรก 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อสงเคร่ืองบิน
พิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจง สอท. ที่
เก่ียวของเพื่อขอ flight clearance  

สอท.ฯ ประเมินสถานการณ หาก
จําเปนตองอพยพคนไทยกลับประเทศ 
จะเเจง กต. เพื่อประสานเรื่องเคร่ืองบิน
ทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนชวยเหลอื/อพยพกรณีพิบัติภยัทางธรรมชาติ 

ปจจัยบงชี ้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกระทันหนั ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา กอใหเกิด
ความเสียหายแตชีวิตและทรัพยสิน  

ปจจัยควบคุม รัฐบาลฮังการีใหความรวมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เปาหมาย  อพยพคนไทยที่ประสบภัยพบัิติออกนอกพืน้ที่ไปยงัทีพ่ักช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ต้ังศูนยใหความชวยเหลือคนไทย 24 ชม. เพื่อติดตอ
กับกระทรวงฯ และรับแจงกับคนไทยในพื้นที่ (กระทรวงฯ 
ต้ังศูนยประสานงาน 24 ชั่วโมง) 

สอท.ฯ ต้ังศูนยใหความชวยเหลือคนไทย 
Update รายชื่อ เบอรโทรศัพทเเกนนําคนไทย 

 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ พรอมประเมิน
ความเสียหายเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นแกคนไทย อาทิ 
จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตก่ีคน 

สอท.ฯ ติดตามสถานการณอยางใกลชิดรายงาน
เเละประเมิณความเสียหายใหกระทรวงฯ ทราบ
เปนระยะๆ 

 

ประสานงานรัฐบาลฮํงการี/องคกรสาธารณะประโยชน
เก่ียวกับแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัย ส่ิงบรรเทา
ทุกขที่รัฐบางทองถ่ินจัดหาใหผูประสบภัย (โดยเฉพาะ
กรณีที่คนไทยอยูอยางผิดกฎหมาย) 

เตรียมการเเจงเเละประสานประเทศเจาบาน 
องคกรสาธารณประโยชน เพื่อขอทราบเเนว 
ทางการชวยเหลือผูประสบภัย (ยังไมปรากฏวา
มีคนไทยอยูในอารเจนตินาอยางผิดกฎหมาย) 

 

หารือ สอท. มิตรประเทศท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการชวยเหลือ
คนชาติตน 

ออท.พิจารณาหารือกับ ออท.มิตรประเทศ  

ประสานรัฐบาลทองถ่ินเพื่อสงเจาหนาที่ประสานงานใน
พื้นที่ (หากไดรับอนุญาตจากทางการทองถ่ิน) 

สอท.ฯ ประเมินสถานการณหากจําเปนตองสง 
จนท. เขาพื้นที่ 

 

สอท. พิจารณาใหความชวยเหลือโดยอาศัยระเบียบ ก.
คลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ.2549 ขอ 11(1) และแจงกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

จนท.การเงินตรวจสอบรายละเอียดการเบิก
จายเงินทดรองราชการดังกลาว เพื่อเตรียม
สํารองเงินสดในมือใหพอเพียง หากมีไมพอจะ
ไดเเจงกระทรวงฯ เพื่อขอเงินสนับสนุน 

 

หากจําเปนอาจต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว โดยอาจเปนที่ 
สอท. หรือสถานท่ีเหมาะสม 

พิจารณาต้ังศูนยพักพิงที่ สอท.ฯ ตามความ
จําเปน 

 

กรณีเกิดภัยพิบัติตางเมือง อาจใชประโยชนจากชุมชนไทย
ในพื้นที่เปนศูนยใหความชวยเหลือ / ประสานงาน
เจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อสงเจาหนาที่ประสานงานในพื้นที่ 

เเจง สกม. เเกนนําคนไทย เพื่อใหความ
ชวยเหลือคนไทยท่ีประสบภัย 

 

จัดทําทะเบียนคนไทยที่ประสบพิบัติภัย/เจ็บปวย/เสียชีวิต 
พรอมชื่อญาติที่ประเทศไทย 

จนท. สอท.ฯ ทุกฝายรวมมือกันใหความ
ชวยเหลือคนไทยท่ีประสบภัย เเละจัดทํา
ทะเบียนตางๆ 

 

สอท. พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยท่ีประสบภัย โดย
อาศัยระเบียบ ก.คลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549 ขอ 11(1) 
และแจงกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

จนท.การเงินตรวจสอบรายละเอียดการเบิก
จายเงินทดรองราชการดังกลาว เพื่อเตรียม
สํารองเงินสดในมือใหพอเพียง หากมีไมพอจะ
ไดเเจงกระทรวงฯ เพื่อขอเงินสนับสนุน 

 



กระทรวงฯ สง จนท.กงสุล/แพทยสนับสนุน (หากจําเปน) สอท.ฯ ประเมินสถานการณ เเจงกระทรวงฯ  
หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อางอิงเเผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม) 

เเจงเเละหารือกระทรวงฯ เปนระยะๆ ต้ังเเตเกิด
สถานการณภัยพิบัติ 

 

 
แผนชวยเหลอื/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนเเรง 

 
ปจจัยบงชี ้ เร่ิมเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่  
ปจจัยควบคุม รัฐบาลฮังการีใหความรวมมอืเต็มที่ อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เปาหมาย  อพยพคนไทยที่ประสบภัยพบัิติออกนอกพืน้ที่ไปยงัทีพ่ักช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 
 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท. /สกญ. ต้ังศูนยประสานงานเพื่อติดตอกับกระทรวงฯ 
เเเละรับเเจงกับคนไทยในพื้นที่ ใชประโยชนจากเครือขาย
เเกนนําคนไทย 

สอท.ฯ ต้ังศูนยประสานงาน 
Update รายชื่อ เบอรโทรเเกนนําคนไทย 

 

สํารองอุปกรณปองกันการติดเช้ือโรค อาทิ หนากาก ยา
ฆาเช้ือ 

สอท.ฯ เเละ สคต.ฯ เตรียมสํารองอุปกรณ
ปองกันการติดเช้ือโรคใหเพียงพอ 

 

ประกาศเตือนคนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูที่สามารถเดินทางไปพํานักกับเพื่อน/ญาติตาง
เมือง หรือใหเดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการ
ทองถ่ินยังอนุญาตใหเดินทางออกพื้นที่ได) 

ประชาสัมพันธคนไทยเพื่อเเจงใหเดินทางออก
นอกพื้นที่ หรือกลับประเทศไทย ตลอดจน
ประสานกระทรวงฯ เเจงหามบุคคลที่จะ
เดินทางไปอารเจนตินาตามความจําเปน 

 

หารือ สอท. มิตรประเทศท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการชวยเหลือ
คนชาติตน 

ออท.พิจารณาหารือกับ ออท.มิตรประเทศ 
ในโอกาสเเรก 

 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ โดยเฉพาะเม่ือมี
คนไทยปวยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

จนท. สารนิเทศ จนท.กงสุล ติดตาม
สถานการณอยางใกลชิด เเละรายงานทันที 

 

พิจารณาความปลอดภัยเเละความเปนไปไดที่จะสง
เจาหนาที่ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยูตางเมือง) 

สอท.ฯ ประเมินสถานการณทันทีวามีความ
จําเปนตองสงเจาหนาที่ไปประสานงานใน
พื้นที่หรือไม 

 

หากจําเปน อาจต้ังศูนยพักพิงชั่วคราวนอกพื้นที่ โดยอาจ
เปนที่ สอท. หรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

พิจารณาต้ังศูนยพักพิงที่ สอท.ฯ หรือสถานท่ี
อื่นตามความความจําเปน 

 

สอท. พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยท่ีประสบภัย โดย
อาศัยระเบียบ ก.คลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549 ขอ 11(1) 
และแจงกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

จนท.การเงินตรวจสอบรายละเอียดการเบิก
จายเงินทดรองราชการดังกลาว เพื่อเตรียม
สํารองเงินสดในมือใหพอเพียง หากมีไม
พอจะไดเเจงกระทรวงฯ เพื่อขอเงินสนับสนุน 

 

กระทรวงฯ สง จนท.กงสุล/เเพทย สนับสนุน (หากจําเปน) สอท.ฯ ประเมินสถานการณ เเจงกระทรวงฯ  
หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพคน
ไทยกลับประเทศ (อาจอางอิงเเผนอพยพฯ กรณีเกิด
สงคราม) 

เเจงเเละหารือกระทรวงฯ เปนระยะๆ ต้ังเเต
เกิดสถานการณภัยพิบัติ 

 


