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สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโดฮา 

แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณทางการเมือง/เกดิสงคราม 

การเตรียมความพรอม 4 ระดับ 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปจจัยบงชี้         สถานการณปกติ 
ปจจัยควบคุม     สถานการณปกติ 
เปาหมาย          เตรียมความพรอมของ สอท./สกญ.และผูที่เก่ียวของ 

 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณที่จําเปนใหใชไดดีเสมอ วัสดุอุปกรณสื่อสารและชองทาง
การสื่อสารระหวางกระทรวงฯ กับ 
สอท. (ระบบรับสงโทรเลข ระบบ
อินเตอรเน็ต) โทรศัพท สอท. และ
โทรศพัทสายดวน รวมทั้งโทรศัพท
ของ ขรก. ทุกคน อยูในสภาพดี 
พรอมใชงานไดเสมอ 

ฝายกงสุล 
ฝายคลัง 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยูติดตอ ดําเนินการจัดทํารายชื่อคนไทยให
เปนปจจุบันเสมอ 

ฝายกงสุล 

จัดตั้งเครอืขายติดตอกับคนไทย เชน ผานสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อตาง ๆ หัวหนาแคมป/หัวหนา 
แรงงานไทย (Foreman) 

มีการติดตอกับประธานชมรมคน
ไทยในกาตารอยางสม่ําเสมอ และ
ผานทาง Social Media ของ สอท.  

ฝายกงสุล 

จัดทํารายชื่อ หมายเลขโทรศัพทติดตอสําคัญ ไดแก 
หมายเลขหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตํารวจ แกนนําคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทกุ 6 เดือน) 

สอท. มีรายชื่อและหมายเลขติดตอ
หนวยงานราชการทองถ่ินและ
สถานที่สําคัญ รวมทั้งปรับปรุงให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

ฝายกงสุล 

สรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ทองถิ่นที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ สอท. ประสานงานและ
ติดตอกับเจาหนาที่ทองถิ่นในภาค
สวนตาง ๆ เปนระยะเพ่ือสราง
ความคุนเคย 
 

- ทุกฝาย 
- จนท. ทองถ่ินของ
กาตารมักไมใช
ภาษาอังกฤษ จึงเปน
อุปสรรคในการ
ประสานงาน การติดตอ
จึงจะตองติดตอผาน
ผูบริหารระดับสูง 

ศึกษากรณีตองอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เสนทางอพยพ 

สอท. กําหนดจุดนัดพบ/ศูนย
ปฏิบัติการหลักที่ สอท. และมี
ขอมูลเสนทางอพยพ แนวทางการ

ฝายกงสุล 
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บริหารจัดการพ้ืนที่อพยพ 
จัดทําเสนทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดใหบริการ 
เวลาใดบาง จัดทําเสนทางสํารองกรณีไมสามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ ตองเดินทางโดย
รถยนตไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

เตรียมแผนที่และดูเสนทางการ
อพยพ 

ฝายกงสุล 

ประชาสัมพันธแผนอพยพใหชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนําแผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พรอมหมายเลขโทรศพัท หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดตอได 

เผยแพรบนเว็บไซต สอท.  
https://doha.thaiembassy.org/ 
พรอมหมายเลขโทรศัพท หมายเลข 
Hot-line และ email ที่ประชาชน
ติดตอได 
email: thaidoh@qatar.net.qa 
หรือ consular.doh@mfa.go.th 
 

ฝายสารนิเทศ 
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ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปจจัยบงชี้ เริ่มมีขาวความไมสงบ ขอพิพาท หรือการปะทะ 

ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินยังควบคุมสถานการณได การดําเนินชีวิตไปตามปกติ 
เปาหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ รับทราบจุดติดตอ เตรียมพรอมเดินทางออกนอกประเทศ  
  หาม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเปาหมาย 

 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารอยางใกลชิด ติดตามผานทางสื่อทองถ่ิน 

และขาวสารจากทางการ
ของกาตาร 

 

เรงประชาสัมพันธใหชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพรอมซักซอม
การสื่อสารกับเครอืขายคนไทยที่กําหนด 

เพ่ิมความถ่ีในการ
ประชาสัมพันธไปยังกลุม
ตาง ๆ ผานทางเว็บไซต 
Facebook และกลุมไลน 

 

แจงขาวใหคนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซาประเทศที่อาจตองเดินทางไปพักพิง 
ใหพรอมหากตองอพยพออกนอกประเทศ 

เตรียม ETD สําหรับกรณี
คนไทยที่ไมมี นสดท. และ
ประสานงานกับ กต.
กาตาร 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาประเทศ ประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตของ สอท. และ
กระทรวงฯ 

 

ซักซอมมาตรการ รปภ. ของสํานักงาน จัดประชุมประเมิน
สถานการณของ ขรก. 
และลูกจางทองถิ่น 

 

ซักซอมกรณตีองอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เสนทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

ประสานงานกับแกนนํา
กลุมคนไทยในกาตาร 

 

หมายเหตุ  ให ออท.เปนผูใชดุลพินิจดําเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการปรับ
ระดับการเตรียมความพรอมไปสูที่สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Counsellor
Text Box
๔/๑๒



4 
 

สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

ระดับ 3 (สีสม) 
ปจจัยบงชี้ เกิดความไมสงบเปนระยะ มีการปะทะระหวางกลุมตาง ๆ มีแนวโนมขยายตัวเปนวงกวาง 

ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินกําลังสูญเสียการควบคุม การดํารงชีวิตไมเปนปกติ บริการภาครัฐมีจํากัด  
แตการคมนาคมเชิงพาณชิยยังเปดดําเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เปาหมาย ใหคนไทยที่ไมมีความจําเปนตองอยูในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ใหมากที่สุด  
 โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปนปกติอยู  

 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารอยางใกลชิด ประเมินสถานการณ  
จากขาวสาร การหารือกับ สอท./สกญ มิตรประเทศ 
และการสํารวจ (หากสถานการณเอ้ืออํานวย) 

จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตาม
สถานการณตลอด 24 ชั่วโมง และ
ประสานงานกับ สอท./สกญ. 
ประเทศเพ่ือนบาน 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจาบานเพ่ิมมาตรการ  
รปภ. สถานที่ 

ประสานงานกับกรมพิธีการทูต กต. 
กาตาร 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับ 
แนวทางการใหความชวยเหลือคนชาติ 

ประสานงานอยางใกลชิดกับ สอท. 
อาเซียน 

 

สอท./สกญ. ตั้งศนูยอํานวยการชวยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธเรื่องสถานการณภายในประเทศ 
ที่ตั้งอยูใหชุมชนไทยและผูประสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหนาแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯตั้งศนูยประสานงาน) 

จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือประสานงาน
กับชุมชนไทย และรายงาน
กระทรวงฯ  

 

สอท./สกญ. สํารองเงินสดในมือกรณฉีุกเฉิน จัดเตรียมเงนิสดสกุลทองถิ่นและ
ดอลลารสหรัฐ 

 

สอท./สกญ. สํารองอาหาร/เวชภัณฑ/สิ่งที่จําเปน 
อ่ืน ๆ ใหเพียงพอกับจํานวนคนไทยที่อาจจําเปน 
ตองมาพํานักชั่วคราวใน สอท. 

จัดซื้ออาหารและน้ําดื่มมาสํารองไว
ที ่สอท. เมื่อมีเหตุในระดับที่ 2 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาพื้นที่  ประชาสัมพันธใหคนไทยทราบถึง
สถานการณและเตือนคนไทยผาน
ทุกชองทางการสื่อสารของ สอท. 

 

ประสานรัฐบาลทองถ่ินเพ่ือซักซอมกรณีตองอพยพ ประสานงานกับ กต.กาตาร  
ประสานการบินไทยเพื่อสํารองที่นั่งใหแกคนไทย ไมมีสายการบินไทย จึงอาจ

ประสานงานกับสายการบินกาตาร 
หรือขอใหมีเครื่องบินพิเศษมารับ 

 

กําหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจง/หารือกระทรวงฯ 
วามีคนไทยเหลืออยูจํานวนเทาใด จะอพยพคนไทย 
ที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลับประเทศไทย  
ตองใชเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม 

ประสานงานกับกระทรวงฯ  
อยางใกลชิด 

 

Counsellor
Text Box
๕/๑๒



5 
 

สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

 

ระดับ 4 (สีแดง) 

ปจจัยบงชี้ เกิดความไมสงบรุนแรงตอเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปลนสะดม     
 ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินควบคุมสถานการณไดในวงจํากัด คาดวาจะเกิดสงครามในระยะอันใกล   
  สายการบินพาณิชยใหบริการในวงจํากัดหรือยกเลิกการบิน 

เปาหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพ้ืนที่ ปดที่ทําการ สอท. ชั่วคราว 

 

รายงาน การดําเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งศูนยอพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนยประสานงาน) 
ประชาสัมพันธใหชุมชนไทย และ/หรือหัวหนาแรงงาน
ไทยทราบตลอดเวลา 

เชิญชวนเครอืขายคนไทยที่ยังไมเดินทาง
ออกนอกประเทศทราบวา สอท. ไดเปด
เปนศูนยอพยพ  

 

ใหคนไทยที่สามารถเดินทางไดเอง เดินทางออกนอก
พ้ืนที่ในทันที 

ประชาสัมพันธใหคนไทยท่ีสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ใหเดินทาง
ในทันที 

 

แจงประเทศเจาบานวาจะอพยพคนไทยและขอรับ 
การสนับสนุนตามแผนอพยพ (เทาที่จะใหได)  
โดยเฉพาะรปภ. ระหวางอพยพคนไทย  
และ รปภ.สอท./สกญ. 

ประสานงานผานกรมพิธีการทูต กต.
กาตาร ขอรับการสนับสนุน อาทิ การ
รักษาความปลอดภัย สอท. การรักษา
ความปลอดภัยในการเดินทางไปทา
อากาศยาน การยกเวนข้ันตอนการผาน 
ตม. การขอ flight clearance (ผาน
กรมการกงสุล กต. กาตาร) 

 

ประสานใกลชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึง 
แผนอพยพและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ประสานงานกับ สอท.  
มิตรประเทศ เชน อาเซียน  

 

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
กรณีตองอพยพไปประเทศที่สาม 

ประสานงานกับ สอท. ไทยในประเทศท่ี
สามที่สถานการณปกติ 

 

เตรียมขนยายเอกสารสําคัญทางราชการ/ทาํลาย  
(เมื่อกระทรวงฯ เห็นดวย) 

เตรียมอุปกรณสําหรับขนยายเอกสาร
หรือทําลายและประสานงานกับ
กระทรวงฯ อยางใกลชิด 

 

กระทรวงฯ สงจนท. สนับสนุน หากจําเปน อาทิ ขรก.
ประจําประเทศนั้น ๆ  

ประสานงานกับกระทรวงฯ  

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเปนการชั่วคราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

ประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพ่ืออพยพคนไทยโดย
ปลายทางควรจะเปนการอพยพทาง
อากาศ หรือทางเรือกลับประเทศไทย  
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ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเปนการช่ัวคราว 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
กําหนดเสนทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกลเคียง 

เพ่ือข้ึนเครื่องบินพาณิชย โดย สอท.พิจารณาความพรอม 
และความเหมาะสมวาคนไทยจะอพยพไปดวยตนเองแลว
กําหนดจุดนัดพบ หรืออพยพเปนกลุม หรือทั้งสองแบบ) 

- ประสานงานกับกรมพิธีการทตู 
กต.กาตาร และประเทศปลายทาง 
ผาน สอท. ในประเทศนั้น ๆ  
- เสนทางทางรถยนตหากการ
พํานักในซาอุดีอาระเบียมีความ
ลําบาก ปลายทางเสนทางสํารอง
คือ ยูเออี 

 

แจงรัฐบาลทองถิ่นวาจะอพยพคนไทย และขอรับ 
ความรวมมือเทาที่จําเปน อาทิ รปภ. ระหวางอพยพ  
การอํานวยความสะดวกในการขามแดน 

แจงเสนทางและขอรับการ
สนับสนุนความชวยเหลือระหวาง
การเดินทาง 

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาลทองถ่ิน
เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการขามแดน อาทิ  
การยกเวนการตรวจลงตรา 

ขอรับการอํานวยความสะดวก
ยกเวนการตรวจลงตรา เนื่องจาก
เปนการเดินทางฉุกเฉิน 

 

จัดหายานพาหนะขนสงคนไทยไปยังพ้ืนที่นัดหมาย  
หรือใหคนไทยไปพบกันที่พ้ืนที่เปาหมาย 

นัดหมายคนไทยมารวมพลที่ สอท. 
เพ่ือเดินทางออกไปพรอมกัน 

 

สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร เวชภัณฑ สอท. ณ กรุงริยาด 

สอท. ณ กรุงอาบูดาบี 
สกญ. ณ เมืองดูไบ 

 

กรณีหากสถานการณไมมีแนวโนมคลี่คลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

ใชเครื่องบินพาณิชยจากประเทศที่
สามที่ยังเปดบริการในการนําคน
ไทยกลับ ปทท. 

 

 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพเิศษจากไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท.ประสานรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือใหเครื่องบินพิเศษ 
ลงจอดรับคนไทย 

ประสานงานผานกรมพิธีการทูต 
กต.กาตาร 

 

สอท./สกญ. แจงขาวใหคนไทยทราบ แลวกําหนด 
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทํารายชื่อผูโดยสาร 

ประชาสัมพันธผานชองทาง social 
media ของ สอท. และจัด
เจาหนาที่เพ่ือทํารายชื่อผูโดยสาร 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อสงเครื่องบิน
พิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจงสอท. ที่เก่ียวของ 
เพ่ือขอ flight clearance 

ประสานงานของ flight 
clearance ผานกรมการกงสุล กต. 
กาตาร 
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สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

แผนชวยเหลืออพยพคนไทย 

 กรณีเกิดวิกฤตกิารณทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การประเมินงบประมาณในการใหความชวยเหลือคนไทย 

การประเมินงบประมาณในการใหความชวยเหลือคนไทยขึ้นอยูกับจํานวนและความรุนแรงของ สถานการณใน
ขณะนั้น 

1. การใหความชวยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ/ภัยพิบัติ 

1.1 คาอาหาร 
1.2 คาเครื่องนุงหม  
1.3 คาเวชภัณฑ และรักษาพยาบาล  
1.4 คาที่พักอาศัยชั่วคราว  
1.5 คาเชายานพาหนะ 
1.6 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

2. ในสวนของการอพยพคนไทยออกจากพื้นท่ี 

2.1 การอพยพคนไทยออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย 
2.1.1 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังที่พักพิงชั่วคราว  
2.1.2 คาจัดเตรียมที่พักชั่วคราวสําหรับคนไทย   

 2.1.3 คาอาหาร/เครื่องดํารงชีพสําหรับคนไทย  
2.1.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  
2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศที่สามเปนการชั่วคราว 

2.2.1 คาตรวจลงตราประเทศที่สาม (หากมี) 
2.2.2 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังประเทศที่สาม (อาจเสนอใชเครื่องบินพิเศษจากไทย) 
2.2.3 คาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนไทย 
2.2.4 คาอาหาร/เครื่องดํารงชีพสําหรับคนไทย 

2.2.5 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

2.3.1 คาใชจายดํารงชีพระหวางพักรออพยพ 
2.3.2 คาเดินทางบนเรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใชเครื่องบินพิเศษจากไทย 
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สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโดฮา 

แผนชวยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปจจัยบงชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  
  กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินใหความรวมมือเต็มท่ี อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เปาหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพื้นที่ไปยังท่ีพักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศนูยใหความชวยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) 
เพ่ือติดตอกับกระทรวงฯ และรับแจงกับคนไทยในพ้ืนที่  
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนยประสานงาน 24 ชั่วโมง) 

เตรียมแผนบริหาร
จัดการดานอุปกรณ
และบุคลากรที่จําเปน 

ฝายกงสุล 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ พรอมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นแกคนไทย อาทิ มีผูไดรับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

จัดเตรียมขอมูลและ
ประสานงานกับชุมชน
ไทย หนวยงานทองถ่ิน
ที่เก่ียวของเพ่ือรายงาน
กระทรวงฯ 

ฝายกงสุล 
ฝายสารนิเทศ 

ประสานกับรัฐบาลทองถิ่น/องคกรสาธารณประโยชนเก่ียวกับ 
แนวทางการชวยเหลือผูประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกขที่รัฐบาลทองถิ่น
จัดหาใหแกผูประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยูอยางผดิกฎหมาย) 

ติดตามสถานการณอยู
เสมอ และมีจุดติดตอ
พรอมประสานงานกับ
รัฐบาลและหนวยงาน
ทองถิ่น 

ฝายกงสุล 
ฝายพิธี 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับชวยเหลือคนชาติตน ประสานงานกับ สอท./
สกญ. มิตรประเทศอยู
เสมอ 

ทุกฝาย 

ประสานรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือสงเจาหนาที่ไปประสานงานในพ้ืนท่ี 
(หากไดรบัอนุญาตจากทางการทองถ่ิน) 

มีจุดติดตอพรอม
ประสานงานกับรัฐบาล
และหนวยงานทองถิ่น 

ฝายกงสุล 

สอท./สกญ. พิจารณาใหความชวยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ  
พ.ศ. 2549 ขอ 11 (1) และแจงกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

เตรียมพรอม
ดําเนินการชวยเหลือ
คนไทยตกทุกขจาก
สถานการณโรคระบาด 

ฝายกงสุล 
ฝายคลัง 

หากจําเปนอาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยอาจเปนที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตรัิฐบาลทองถิ่นจะขัดตั้งศนูยชวยเหลือฯ อยูแลว) 

จัดเตรียมความพรอม
ของพื้นที่ สอท. 

ฝายกงสุล 

กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นตางเมือง อาจใชประโยชนจากกงสุลกิตติมศกัดิ์ 
และชุมชนไทยในพื้นที่เปนศนูยใหความชวยเหลือ และ/หรือ
ประสานรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือสงเจาหนาที่ไปประสานงานในพ้ืนท่ี 
 

- ไมมี  
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สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
จัดทําทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผูเจ็บปวย/เสียชีวิต  
พรอมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

จัดเตรียมระบบการ
จัดเก็บขอมูลคนไทยที่
ประสบภัยพิบัติ/ 
เจ็บปวย/ เสียชีวิต 
และการติดตอญาติ 

ฝายกงสุล 
ฝายสารนิเทศ 

กระทรวงฯ สง จนท. กงสุล/แพทย สนับสนุน (หากจําเปน) - ประเมินสถานการณ
ความจําเปนหากตอง
ขอรับความชวยเหลือ
จากกระทรวงฯ  
- จัดหาที่พักและ
แนวทางสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
กระทรวงฯ 

ออท. 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพคนไทยกลับประเทศ 
(อาจอางอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม) 

- ประเมนิสถานการณ
ในทองถิ่น เพ่ือเตรียม
ขอมูลหารือ/เสนอ
กระทรวงฯ หาก
จําเปนตองอพยพคน
ไทยกลับประเทศ 

ออท. 

หมายเหตุ อาจใชแผนการเตรียมความพรอม 4 ระดับ ของแผนชวยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบดวย 
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สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2565 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโดฮา 

แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปจจัยบงชี้          เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปจจัยควบคุม      รัฐบาลทองถิ่นใหความรวมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 

เปาหมาย           อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังท่ีพักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

สอท. ตั้งศนูยประสานงานเพ่ือติดตอกับกระทรวงฯ 
และรับแจงกับคนไทยในพื้นที่ ใชประโยชนจาก
เครือขายแกนนําคนไทย 

เตรียมการและกําหนดผู
ประสานงานกับกระทรวงฯ และ
เครือขายคนไทยในกาตาร 

ฝายกงสุล 

สํารองอุปกรณปองกันการติดเชื้อโรค อาทิ หนากาก 
ยาฆาเชื้อ 

สํารองอุปกรณที่จําเปน อาหาร
และน้ํา รวมทั้งประเมิน
สถานการณอยูเสมอเพ่ือจัดเตรียม
สํารองเพ่ิมเติม 

ฝายกงสุล 
ฝายคลัง 

ประกาศเตอืนใหคนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่สามารถเดินทางไปพํานักกับ
เพ่ือน/ญาติตางเมือง หรือใหเดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการทองถิ่นยังอนุญาตใหเดนิทางออกจากพื้นท่ีได) 

ติดตามสถานการณอยูเสมอ และ
เตรียมการเพ่ือประกาศเตือนคน
ไทย หากมีสถานการณความเสี่ยง 

ฝายกงสุล 
ฝายสารนิเทศ 

ประสานงานกับรัฐบาลทองถิ่น เพ่ือขอทราบแนว
ทางการชวยเหลือผูประสบภัยตางชาติ ศูนยปองกัน
โรค และสิ่งบรรเทาทุกขที่รัฐบาลทองถิ่นจัดหาใหแก
ผูประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยูอยางผิดกฎหมาย) 

ติดตามสถานการณอยูเสมอ และ
มีจุดติดตอพรอมประสานงานกับ
รัฐบาลและหนวยงานทองถิ่น 

ฝายกงสุล 
ฝายพิธี 

หารือ สอท. มิตรประเทศเก่ียวกับชวยเหลือคนชาติตน ประสานงานกับ สอท./สกญ. 
มิตรประเทศอยูเสมอ 

ทุกฝาย 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ
เมื่อมีคนไทยปวยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

ติดตามและหารือชุมชนไทย/ 
หนวยงานทองถ่ินที่เก่ียวของ
เก่ียวกับการปวยหรือเสียชีวิตของ
คนไทยเพื่อรายงานกระทรวงฯ  

ฝายกงสุล 

พิจารณาความปลอดภัยและความเปนไปไดที่จะสง
เจาหนาที่ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยูตางเมือง) 

สามารถเดินทางไดทั่วพื้นที่ ฝายกงสุล 

หากจําเปนอาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวนอกพื้นที่ โดย
อาจเปนที่ สอท. วัดไทย หรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

จัดเตรียมความพรอมของพ้ืนที่ 
สอท.  

ฝายกงสุล 

สอท. พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสบภัย
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2562 ขอ .. 

เตรียมพรอมดําเนินการชวยเหลือ
คนไทยตกทุกขจากสถานการณ
โรคระบาด 

ฝายกงสุล 

Counsellor
Text Box
๑๑/๑๒
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รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

และแจงกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณ
สนับสนุน 
กระทรวงฯ สง จนท.กงสุล/แพทย สนับสนุน  
(หากจําเปน) 

- ประเมนิสถานการณความ
จําเปนหากตองขอรับความ
ชวยเหลือจากกระทรวงฯ 
- จัดหาที่พักและแนวทาง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระทรวงฯ  

ออท. 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพ
คนไทยกลับประเทศ (อาจอางอิงแผนอพยพกรณีเกิด
ภัยสงคราม) 

ประเมินสถานการณในทองถิ่น 
เพ่ือเตรียมขอมูลหารือ/เสนอ
กระทรวงฯ หากจําเปนตองอพยพ
คนไทยกลับประเทศ 

ออท. 
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