
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

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

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็น 
ให้ใช้ได้ดีเสมอ 

อุปกรณ์สื่อสาร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบรับ-ส่ง 
โทรเลข ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ สอท. 
โทรศัพท์ฉุกเฉิน และยานพาหนะ สามารถใช้งานได้ปกติ 

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/
ที่อยู่ติดต่อ 

- ปรับปรุงรายชื่อผู้ประสานงานคนไทยให้เป็นปัจจุบัน  
โดยสถานะล่าสุด คือ เดือน ธ.ค. 2564  
- ปรับปรุงข้อมูลคนไทยในบาห์เรน ซึ่ง สอท. เปิดให้คนไทย
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสถานะล่าสุด คือ วันที่ 
9 ก.พ. 2565 

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย 
เช่น ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อ
ต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย(Forceman) 

สอท. ต้ังกลุ่ม What’s App เพ่ือประสานงานกับ 
ผู้ประสานงานคนไทย ซึ่งเป็นตัวแทนคนไทยในเขตต่าง ๆ 
ของบาห์เรน รวมถึงประสานงานกับนายกสมาคมคนไทย 
ในบาห์เรนอยู่เสมอ 

 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อสำคัญ ได้แก่ หมายเลข
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
โรงพยาบาล สายการบิน สถานี
ตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ปรับปรุงรายชื่อและช่องทางติดต่อกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นประจำ ได้แก่ (1) รพ. Salmaniya Medical 
Complex (2) สายการบิน Gulf Air (3) สถานีตำรวจ 
Hoora (4) สถานีตำรวจ Nabi Saleh (5) ผู้บริหาร สนง.
ตม. บาห์เรน (6) อัยการ (7) ผู้ประสานงานคนไทย 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

สอท. พบหารือกับ จนท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบาห์เรน 
(ตามรายชื่อด้านบน) อยู่เป็นประจำ 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย 
อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ 

จัดตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ ขรก. และ จนท.
สอท. แต่ละคน รับผิดชอบการศึกษาและกำหนดจุดนับพบ 

 

เอกสารแนบ 1 



และเส้นทางอพยพ รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มี
การอพยพเกิดข้ึน 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ 
อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่
ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรอง
กรณีไม่สามารถเดินทางโดย
เครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้อง
เดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือ
ขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

- ประสานสายการบิน Gulf Air เกี่ยวกับเส้นทางและวัน/
เวลาให้บริการการบิน เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีที่มี
การอพยพ 
- ประสาน สอท. ณ กรุงริยาด ในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ
ทางรถยนต์ ซึ่งจะต้องเดินทางผ่านเมือง Damman  

 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้
ชุมชนไทยทราบ และ/หรือนำ
แผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หรือ e-mail address 
ที่ประชาชนติดต่อได้ 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพลงเว็บไซต์ 
https://manama.thaiembassy.org ซ่ึงระบุหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินของ สอท. ได้แก่ +973 3362 2445 และ 
+973 3941 7067 รวมถึงอีเมล์ของ สอท. 
Thaiembassy.mnm@mfa.go.th  
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ระดับ 2 (สีเหลือง) 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวของบาห์เรน ได้แก่ Bahrain 

News Agency, The Daily Tribune News of Bahrain 
และ Gulf Daily News  

 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย
ทราบและตระหนักถึงแผนอพยพ
ของ สอท./สกญ. และเตรียมพร้อม
ซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่าย 
คนไทยที่กำหนด 

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ สอท. คือ Royal 
Thai Embassy, Manama และเว็บไซต์ สอท. รวมถึง 
ผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยในบาห์เรน 

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียม
สัมภาระ เอกสารเดินทาง วีซ่า
ประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอก
ประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ สอท. 
รวมถึงผู้ประสานงานคนไทย 
- จัดเตรียมเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) และประสาน 
สนง.ตม. บาห์เรนล่วงหน้าเพื่อแจ้งรายชื่อคนไทยที่จะ
เดินทางออกจากบาห์เรนด้วย ETD  

 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยง 
การเดินทางเข้าประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ สอท.  
- มีโทรเลขรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ 

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของ
สำนักงาน 

จดัประชุม ขรก. และ จนท.สอท. เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ  

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย 
อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทาง
บก/เรือ/อากาศ 

จัดประชุมผู้ประสานงานคนไทยและผู้แทนสมาคมคนไทย
ในบาห์เรน เพื่อซักซ้อมแผนอพยพ 

 

หมายเหตุ  ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการ
ปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 



 

ระดับ 3 (สีสม้) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด  
            โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
ประเมินสถานการณ์จากข่าวสาร 
การหารือกับ สอท./สกญ  
มิตรประเทศ และการสำรวจ  
(หากสถานการณ์เอ้ืออำนวย) 

- ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวของบาห์เรน ได้แก่ 
Bahrain News Agency, The Daily Tribune News of 
Bahrain และ Gulf Daily News 
- หารือกับผู้แทน สอท. ปท. ต่าง ๆ ในบาห์เรน อาทิ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ฯลฯ 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน
เพ่ิมมาตรการ รปภ. สถานที่ 

ประสานกรมพิธีการทูต กต. บาห์เรน  

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ
เกี่ยวกับแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนชาติ 

หารือกับผู้แทน สอท. ปท. ต่าง ๆ ในบาห์เรน อาทิ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งที่ผ่านมา 
สอท. ได้พบปะ หารือ และสร้างความคุ้นเคยกับ จนท. 
สอท. ปท. ดังกล่าวเป็นประจำ 

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการ
ช่วยเหลือคนไทย และ
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์
ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชน
ไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย 
หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯตั้งศูนย์ประสานงาน) 

สอท. จัดตั้งศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 
และเว็บไซต์ สอท. รวมถึงผู้ประสานงานคนไทยและ
สมาคมคนไทยในบาห์เรน 

 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือ
กรณีฉุกเฉิน 

สอท. เบิกเงินสดสกุลดีนาร์บาห์เรน และดอลลาร์สหรัฐ 
ในจำนวนที่เหมาะสม 

 

สอท./สกญ. สำรองอาหาร/
เวชภัณฑ์/สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ให้
เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจ
จำเป็นต้องมาพำนักชั่วคราวใน 
สอท. 

จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นมาสำรองไว้ที่ สอท. โดยที่
ผ่านมา สอท. ได้สำรองอาหารและของใช้จำเป็นไว้จำนวน
หนึ่งเพือ่รองรับคนไทยตกทุกข์ท่ีมาขอความช่วยเหลือจาก 
สอท.  

 



แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางเข้าพ้ืนที่  

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ สอท. 
รวมถึงผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยใน
บาห์เรน 

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือซักซ้อม
กรณีต้องอพยพ 

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบาห์เรน อาทิ กต. 
บาห์เรน สนง.ตม. ตำรวจ รพ. และสายการบิน  

 

ประสานการบินไทยเพ่ือสำรองที่นั่ง
ให้แก่คนไทย 

โดยที่การบินไทยไม่ทำการบินในเส้นทาง กทม.-กรุง
มานามา สอท. อาจประสานสายการบิน Gulf Air เพ่ือจัด
เที่ยวบินพิเศษอพยพคนไทยออกจากบาห์เรน ซึ่ง สอท. 
เคยดำเนินการมาแล้วระหว่างเดือน เม.ย. 2563-มิ.ย. 
2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  

 

กำหนดแผนอพยพคนไทย  
โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ ว่ามี 
คนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะ
อพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่
สาม หรือกลับประเทศไทย ต้องใช้
เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม่ 

ประสานกับกรมการกงสุลอย่างใกล้ชิด   

  



 

ระดับ 4 (สีแดง) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม     
            ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้   
  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพ้ืนที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 

 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้ง
ศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทย และ/หรือหัวหน้าแรงงาน
ไทยทราบตลอดเวลา 

จัดตั้งศูนย์ฯ ที่ สอท. และประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook และเว็บไซต์ สอท. รวมถึงผู้ประสานงาน 
คนไทยและสมาคมคนไทยในบาห์เรน 

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง 
เดินทางออกนอกพ้ืนที่ในทันที 

ออกประกาศให้คนไทยเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องอพยพออกจากบาห์เรน  

 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพ 
คนไทยและขอรับการสนับสนุนตาม
แผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้)
โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพ 
คนไทย และ รปภ. สอท./สกญ. 

ประสานกับกรมพิธีการทูตและกรมการกงสุล กต. 
บาห์เรน  

 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ.  
มิตรประเทศถึงแผนอพยพและ 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ประสาน สอท. มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
บรูไน 

 

สอท./สกญ. ประเทศท่ีสามตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราว กรณีต้องอพยพไป
ประเทศที่สาม 

ประสาน สอท. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สอท. ณ กรุงโดฮา 
สอท. ณ กรุงริยาด สอท. ณ คูเวต สอท. ณ กรุงอาบูดา
บี และ สกญ. ณ เมืองดูไบ 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทาง
ราชการ/ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ 
เห็นด้วย) 

- ประสานกระทรวงฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการ 
ขนย้ายหรือทำลายเอกสารราชการ 
- เตรียมยานพาหนะให้พร้อมอยู่เสมอ 
- ติดต่อสายการบินเพ่ือส่งเอกสารราชการทางถุงเมล์
การทูต ในกรณีท่ีจำเป็นต้องขนย้าย 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. สนับสนุน  
หากจำเป็น อาทิ ขรก.ประจำ
ประเทศนั้น ๆ  

จัดเตรียมที่พักและอำนวยความสะดวกให้แก่ จนท. 
สนับสนุน 

 



อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการ
ชั่วคราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ สอท. 
รวมถึงผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยใน
บาห์เรน เพ่ือรวบรวมและกำหนดจุดนับพบ โดยจะต้อง
ประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นว่า สมควรอพยพคนไทย
จำนวนมากกลับ ปทท. หรือเดินทางไป ปท. ที่สามเป็น
การชั่วคราว 

 

 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือ
เมืองใกล้เคียงเพ่ือขึ้นเครื่องบิน
พาณิชย์ โดย สอท. พิจารณาความ
พร้อมและความเหมาะสมว่าคนไทย
จะอพยพไปด้วยตนเองแล้วกำหนด
จุดนัดพบ หรืออพยพเป็นกลุ่ม หรือ
ทั้งสองแบบ) 

 

ทางเครื่องบิน :  
(1) กรุงมานามา-กรุงอาบูดาบี เมืองดูไบ หรือคูเวต  
(2) กรุงมานามา-กรุงริยาด (ในกรณีท่ีรัฐบาล
ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้า)  
(3)  กรุงมานามา-กรุงโดฮา (ในกรณีท่ีบาห์เรนกับกาตาร์
เปิดเส้นทางการบินระหว่างกันในอนาคต) 
ทางรถยนต์ : กรุงมานามา-เมือง Damman เพ่ือไปต่อ
เครื่องบินที่กรุงริยาด คูเวต โดฮา อาบูดาบี หรือดูไบ  

 

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพ 
คนไทย และขอรับความร่วมมือเท่าท่ี
จำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้าม
แดน 

ประสานกับกรมพิธีการทูตและกรมการกงสุล กต. 
บาห์เรน 

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม 
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเก่ียวกับการ
อำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 
อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา 

ประสาน สอท. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สอท. ณ กรุงโดฮา 
สอท. ณ กรุงริยาด สอท. ณ คูเวต สอท. ณ กรุงอาบูดา
บี และ สกญ. ณ เมืองดูไบ 

 

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยัง
พ้ืนที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบ
กันที่พ้ืนที่เป้าหมาย 

- สอท. มีรถตู้ 1 คันที่สามารถขนส่งคนไทยได้ นอกจากนี้ 
อาจเช่ารถบัสขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการคนไทยจำนวน
มาก 

- ประชาสัมพันธ์จุดนัดพบผ่าน Facebook และเว็บไซต์ 
รวมถึงผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยใน
บาห์เรน 

 



สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม  
จัดที่พัก อาหาร เวชภัณฑ์ 

ประสาน สอท. ที่เก่ียวข้อง อาทิ สอท. ณ กรุงโดฮา สอท. 
ณ กรุงริยาด สอท. ณ คูเวต สอท. ณ กรุงอาบูดาบี และ 
สกญ. ณ เมืองดูไบ 

 

กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้ม
คลี่คลายในเร็ววัน อาจพิจารณา
อพยพคนไทยกลับประเทศ  

- ประสานกระทรวงฯ  
- ประสานสายการบิน Gulf Air สนง.ตม. บาห์เรน และ 
กต. บาห์เรน เพื่อขออำนวยความสะดวกการอพยพ 

- ประชาสัมพันธ์จุดนัดพบผ่าน Facebook และเว็บไซต์ 
รวมถึงผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยใน
บาห์เรน 

 

 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้
เครื่องบินพิเศษลงจอดรับคนไทย 

ประสาน กต. บาห์เรนเพื่อขออำนวยความสะดวก  

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ 
แล้วกำหนดจุดนัดพบ/วันเดินทาง/
จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร 

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ รวมถึง 
ผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทยในบาห์เรน 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบิน
ไทย เพ่ือส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคน
ไทยกลับประเทศ และแจ้ง สอท. ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอ flight clearance 

ประสาน กต. บาห์เรนเพื่อขอ flight clearance และการ
อำนวยความสะดวกการอพยพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2  

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือ
ติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับ 
คนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายแกนนำคนไทย 

- สอท. ตั้งศูนย์ฯ และตรวจสอบระบบโทรศัพท์ VOIP 
อินเตอร์เนต และระบบโทรเลขให้พร้อมใช้งาน 
- ประสานกับผู้ประสานงานคนไทยและสมาคมคนไทย 
ในบาห์เรน 

 

สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค 
อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ 

สอท. สำรองหน้ากากอนามัย ชุดตรวจ COVID-19 
และน้ำยาฆ่าเชื้อให้เพียงพอเสมอ 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออก
นอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ที่สามารถเดินทางไปพํานักกับเพื่อน/
ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับ
ประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยัง
อนุญาตให้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ สอท. 
รวมถึงประสานผ่านผู้ประสานงานคนไทยและสมาคม
คนไทยในบาห์เรน 

 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่ง
บรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่
อย่างผิดกฎหมาย) 

ประสานกับกรมการกงสุล กต. บาห์เรน ที่ผ่านมา 
สอท. ประสานกับ กต. บาห์เรน เพื่อขอรับการจัดสรร
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่คนไทยที่พำนักผิด
กฎหมายในบาห์เรนเป็นระยะ ๆ รวมคนไทยที่ได้รับ
วัคซีนประมาณ 1,000 คน 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

ประสาน สอท. มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
บรูไน 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
โดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิต
จากโรคระบาด 

สอท. มีโทรเลขรายงานกระทรวงฯ ทราบ ทุกครั้งที่มี
คนไทยเสียชีวิต โดยที่ผ่านมา สอท. ได้รายงานกรณี 
คนไทยเสียชีวิตจาก COVID-19 จำนวน 3 รายในปี 
2563-2564 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความ
เป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

จนท. สอท. สามารถเดินทางได้ถึงทุกพ้ืนที่ในบาห์เรน  



หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
นอกพื้นที่ โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. 
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

สอท. เปิดที่ทำการเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว  

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ 
ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

สอท. ให้ความช่วยเหลือคนไทย และประสานกับ
กระทรวงฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุน งปม.  

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจําเป็น) 

ประเมินสถานการณ์และความจำเป็น รวมถึงประสาน
กับกระทรวงฯ อย่างใกล้ชิด 

 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจ
อ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

ประเมินสถานการณ์และประสานกระทรวงฯ โดยที่
ผ่านมา สอท. ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือนำคนไทยกลับ 
ปทท. ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่าง
เดือน เม.ย. 2563-มิ.ย. 2564  

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 




