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แผนปฏิบตักิารเพื่อชวยเหลือและอพยพคนไทยเม่ือเกดิเหตกุารณฉุกเฉินในอนิโดนีเซีย 

1. ประเภทสถานการณฉุกเฉินในอินโดนีเซีย   

เหตุการณฉุกเฉินในอินโดนีเซียสามารถจําแนกออกเปนประเภทตามความถ่ี ความรุนแรง และการมีผลกระทบ

กัชีวิตและทรัพยสินของผูที่อาศัยอยูในอินโดนีเซียได 4 ประเภท ดังน้ี 

 1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

    1.1) แผนดินไหว และอาฟเตอรช็อก 

    1.2) ภูเขาไฟระเบิด 

    1.3) สึนาม ิ

    1.4) ไฟปา 

    1.5) นํ้าทวมฉับพลันและดินถลม 

 2) การกอการราย 

 3) โรคระบาด 

 4) การจลาจลหรือความไมสงบทางการเมือง 

2. การประเมินสถานการณกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติรายแรง (แผนดินไหว/สึนามิ/ภูเขาไฟระเบิด) และโรค

ระบาดรายแรง 

 2.1 ระดับท่ี 1 (สีเขียว) การเตรียมพรอมในชวงสถานการณปกติ 

ปจจัยบงช้ี  สถานการณปกติ 

ปจจัยควบคุม  สถานการณปกติ การดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ 

เปาหมาย  การเตรียมความพรอมของสํานักงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

การดําเนินการ  

 1) ศึกษา และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามคําแนะนําของ Meteorological, Climatological, 

and Geophysical Agency (BMKG) สําหรบัภัยพิบัติธรรมชาติ และกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียสําหรับ 

โรคระบาด และประชาสมัพันธใหชุมชนชาวไทยติดตามขาวสารเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

 2) สอท. ประเมินสถานการณโดยทั่วไปและประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ของ สอท.  

ทุก 15 วัน โดยเนนสถานการณความเสี่ยงตอภัยพิบัติและการลงทะเบียนในเว็บไซตของ สอท. กรณีเดินทาง 

มาทองเที่ยว/พํานักในอินโดนีเซียเพื่อการติดตอในกรณีฉุกเฉิน 

          3) จัดทําและปรบัปรุงทะเบียนคนไทยที่ศึกษา ทํางาน และพํานักอาศัยอยูในอินโดนีเซียใหเปนปจจุบัน  

          4) กําหนดเมอืงสําคัญที่มีคนไทยพํานักอยู รวมทัง้พืน้ที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว และกําหนดบุคคล  

สมาคมนักศึกษา บริษัทเอกชนในพื้นที่ใหเปนจุดติดตอ   
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          5) ประชาสมัพันธขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับแผนรองรบัสถานการณฉุกเฉิน และแผนอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉิน

ใหคนไทยทราบผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตและเฟสบุค ของ สอท. รวมถึงการเผยแพรขาวสารในกจิกรรมที่มี

การชุมนุมกันของชุมชนชาวไทย 

 6) การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ สอท. 

     6.1) ติดตามขาวสารและดําเนินวิธีดานขาวกรองในระดับปกติ 

     6.2) หารอืและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัสถานการณความมั่นคงกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

ในทีมประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ รวมถึงพจิารณารวมกับภาคเอกชนไทย ชมรม และสมาคมนักศึกษาไทยใน 

อินโดนีเซียในการแบงปนขอมลูการรบัมือการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อเปนการเตรียมความพรอมอยูเสมอ 

     6.3) จัดเตรียมขอมลูเกี่ยวกับสถานที่ปลอดภัยสําหรบัการอพยพ 

     6.4) ศึกษาเสนทางอพยพหลัก และสํารอง จัดเตรียมเอกสารขอมลูเตือนภัย และเสนทางอพยพไปสู

สถานที่ปลอดภัย 

     6.5) เตรียมและตรวจสอบอปุกรณสื่อสารที่จําเปนในกรณีฉุกเฉิน เชน วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท  

เปนตน รวมทัง้ทดสอบความพรอมของระบบเครือขายในการรบัและกระจายขาวสารอยางสม่ําเสมอ   

     6.6) เตรียมขอมลูการจัดยานพาหนะ และนํ้ามันเช้ือเพลงิ อุปกรณและของใชทีจ่ําเปน 

     6.7) ขอความรวมมือและทดสอบการประสานงานกบัคนไทยที่เปนผูประสานงาน (contact points)  

ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมากอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางทีเ่หมาะสมรวมถึงทางอเีมล 

     6.8) จัดเตรียมรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทของสนามบนิในพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

     6.9) พิจารณาขออนุมัติในหลักการสําหรบัการใชเงินจากงบประมาณฉุกเฉิน (Contingency Fund)  

ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เพือ่ใหการติดตอประสานงานและใหความชวยเหลือมีความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 ระดับท่ี 2 (สีเหลือง) การเตรียมพรอมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุวาอาจเกิดสถานการณภัยพิบัติ 

ปจจัยบงช้ี มีรายงานพยากรณอากาศเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเกิดภัยธรรมชาติ หรือการแพร

ระบาดของโรคในพื้นทีอ่ื่น ที่อาจขยายวงหรือลุกลามเขามาในอินโดนีเซีย 

ปจจัยควบคุม หนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ตามปกติ การดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ 

เปาหมาย คนไทยรับทราบสถานการณอยางตอเน่ือง สามารถติดตอขอความชวยเหลือจาก สอท. ได 

และใหมจีํานวนคนไทยไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

การดําเนินการ  
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  1) ศึกษา และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามคําแนะนําของ Meteorological, Climatological, 

and Geophysical Agency (BMKG) และกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย และประชาสัมพันธใหชุมชนชาวไทย

ติดตามขาวสารเกี่ยวกบัสภาพอากาศและโรคระบาดอยางตอเน่ือง   

  2) ประชาสมัพันธใหชุมชนชาวไทยระมัดระวังตัวภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด และแนะนํา

ใหแจงขอมูลกบั สอท. และหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อการปองกัน และการชวยเหลือทีท่ันทวงท ี

  3) ประชาสมัพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกชุมชนชาวไทย โดยเนนยํ้า 

                   3.1) ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการอินโดนีเซีย ในการปองกันภัยพบิัติ 

                   3.2) เตรียมเอกสารการเดินทางใหพรอมอยูเสมอ 

                   3.3) กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ อาจพจิารณาเดินทางออกนอกพื้นทีท่ันที สําหรบัผูที่ไมมีความ

จําเปนตองพํานักอยูในอินโดนีเซีย และกรณีโรคระบาด อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาไปในพื้นที่ที่มกีารรวมตัวของ

ผูคนจํานวนมาก และพิจารณาเดินทางออกจากอินโดนีเซียกลับไทย ในชวงที่ยังสามารถเดินทางระหวางประเทศได 

          4) จัดใหมีชองทางการติดตอสือ่สารกับ สอท. โดยตรงทีท่ันทวงที เชน สายดวน อีเมล เฟสบุค                   

          5) การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ สอท. 

                   5.1) เตรียมและตรวจสอบอปุกรณสื่อสารทีจ่ําเปนในกรณีฉุกเฉิน เชน วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท 

เปนตน รวมทัง้ทดสอบความพรอมของระบบเครือขายในการรบัและกระจายขาวสารอยางสม่ําเสมอ   

                   5.2) เตรียมขอมลูการจัดยานพาหนะ และนํ้ามันเช้ือเพลิง อปุกรณและของใชทีจ่ําเปน 

                   5.3) ขอความรวมมือและทดสอบการประสานงานกับคนไทยที่เปนผูประสานงาน (contact points) 

ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมากอยางสม่ําเสมอผานชองทางทีเ่หมาะสมรวมถึงทางอีเมล  

                   5.4) จัดเตรียมรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทของสนามบินในพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

                   5.5) พิจารณาขออนุมัติในหลักการสําหรบัการใชเงินจากงบประมาณฉุกเฉิน (Contingency Fund) 

ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เพือ่ใหการติดตอประสานงานและใหความชวยเหลือมีความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

 6) เตรียมพรอมออกประกาศเตือน และ/หรือออกประกาศเตือนในเรื่องตาง ๆ และแจงคนไทยหลีกเลี่ยง
การเดินทางมาอินโดนีเซีย หากมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2.3 ระดับท่ี 3 (สีสม) กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดแลว และมีคนไทยไดรับผลกระทบ 

ปจจัยบงช้ี   เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรอืสถานการณการแพรระบาดของโรค ที่กอใหเกิดผลกระทบ

ตอชีวิต ทรัพยสิน และสวัสดิภาพของประชาชน 

ปจจัยควบคุม หนวยงานทองถ่ินสามารถใหความชวยเหลือประชาชนได แตไมทั่วถึง การดําเนินชีวิตไม

เปนปกติ การเดินทางและระบบขนสงมวลชนไดรับผลกระทบ ระบบสาธารณสุขไมสามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอ 
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เปาหมาย ใหคนไทยมีที่พํานักพักพิงปลอดภัย ไดรับเครือ่งอปุโภคบรโิภค ยาและเวชภัณฑที่จําเปน

ตอการดํารงชีวิต 

การดําเนินการ  

1) จัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อประสานกบัจุดติดตอ และจุดรวมพลในการใหความชวยเหลือคนไทย

ที่ไดรับผลกระทบ โดยจัดใหมหีมายเลขโทรศัพทดวน (Hotline) เพื่อรบัเรื่องรองทุกข และแจงขอมูลทีจ่ําเปน  

โดยจัดเจาหนาทีเ่วรติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอมบันทึกสถานการณ และการทํางาน 

ของ สอท. ตลอดจนประสานขอมลูกบัหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซีย เพื่อรบัทราบสถานการณเปนระยะและ

รายงานใหกระทรวงทราบ 

2) ประสานกับหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซียที่เกี่ยวของ เพื่อรบัทราบจํานวนและรายช่ือคนไทย 

ที่ไดรับบาดเจบ็หรือมอีาการปวยรุนแรง เพื่อรายงานกระทรวงฯ และติดตอญาติ 

3) รักษาความปลอดภัยของสํานักงาน สอท. ตามความเหมาะสม  

4) จัดสงเจาหนาที่ไปตรวจเย่ียมคนไทยที่ไดรบัผลกระทบตามความจําเปน และความเหมาะสม สอดคลอง

กับมาตรการที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือ 

5) ประสานงานกบัหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซียในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับผลกระทบ

ตามที่ไดรับแจง รวมถึงประสานติดตอเครือขายชุมชนไทย ภาคเอกชนไทยในพื้นที่ ใหความชวยเหลือคนไทย 

ที่ไดรับผลกระทบ หากมีขอจํากัดในการปฏิบัติการใด ๆ ขอใหมุงเนนบริเวณที่ไดรบัผลกระทบมากที่สุดตามลําดับ 

และรายงานสถานการณให สอท. ทราบ 

6) กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินอินโดนีเซียในการจัดหาที่พักพิง

ช่ัวคราวใหผูไดรับผลกระทบ หากไมสามารถจัดหาที่พักพิงใหไดทั้งหมด สอท. จะจัดต้ังศูนยพักพงิช่ัวคราว โดย

ติดตอประสานงานกบัมลูนิธิตาง ๆ รวมถึงวัดไทย สมาคมคนไทย โดยอาจพิจารณาเชาโรงแรม เกสตเฮาส หรือพื้นที่

ตาง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

7) จัดเตรียมเครือ่งอปุโภคบรโิภคที่จําเปนใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อจัดสรรใหกับคนไทย 

ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลน 

8) ประสานขอกําลงัแพทยและเวชภัณฑ รวมถึงสิง่จําเปนตอการดํารงชีวิตอื่น ๆ จากประเทศไทย  

(หากจําเปน) 

9) พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยโดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยเงินทดรองราชการ  

เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ขอ 11 (1) และแจงกระทรวงฯ หากตองการงบประมาณสนับสนุน 

        10) ประสานงานกับหนวยราชการไทยทุกหนวยงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือ 

คนไทย และอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 
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        11) เตรียมความพรอมในการออกเอกสารการเดินทางใหแกคนไทยที่ตองเดินทางอยางเรงดวน  

แตไมมีเอกสารในการเดินทาง 

        12) เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการตามแผนอพยพ โดยประสานงานกบัสํานักงานทองถ่ิน  

และสํานักงานของมิตรประเทศ และประชาสัมพันธใหทราบผานชองทางการสื่อสาร และจุดติดตอทีม่ีอยู รวมถึง

สื่อมวลชนทองถ่ิน 

        13) จัดลําดับความสําคัญของการอพยพตามลําดับความสําคัญกอนหลัง เชน ผูปวย เด็ก คนชรา 

และสตรี รวมทัง้ครอบครัวของขาราชการ กรณีมผีูบาดเจบ็ หนวยอพยพจะประสานขอความชวยเหลือ 

จากโรงพยาบาลในพื้นที ่

2.4 ระดับท่ี 4 (สีแดง) กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีกอใหเกิดผลกระทบรายแรง หรือโรคระบาดท่ี

ลุกลามในวงกวางและเปนอันตราย 

ปจจัยบงช้ี เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรอืโรคระบาดที่กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และ

สวัสดิภาพของประชาชน/ชุมชนคนไทยในวงกวาง 

ปจจัยควบคุม หนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือไดอยางจํากัดมาก โครงสรางพื้นฐาน 

ที่จําเปน (Basic Infrastructure) ไดรับความเสียหายหรอืขาดแคลน การดําเนินชีวิตไมเปนปกติและมีความ

ยากลําบาก และหากคนไทยยังพํานักอยูในอินโดนีเซียตอไป จะสงผลตอสวัสดิภาพ และกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 

เปาหมาย อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่ (หากสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยและการเดินทางระหวาง

ประเทศยังสามารถดําเนินการได)  

การดําเนินการ  

1) หารือกบักระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพคนไทยออกนอกพื้นที ่

2) จัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อประสานกบัจุดติดตอ และจุดรวมพลในการใหความชวยเหลือคนไทย

ที่ไดรับผลกระทบ โดยจัดใหมหีมายเลขโทรศัพทดวน (Hotline) เพื่อรบัเรื่องรองทุกข และแจงขอมูลทีจ่ําเปน  

โดยจัดเจาหนาทีเ่วรติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอมบันทึกสถานการณ และการทํางานของ สอท. ตลอดจน

ประสานขอมูลกับหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซีย เพื่อรับทราบสถานการณเปนระยะและรายงานใหกระทรวงทราบ 

3) ประสานกับหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซียที่เกี่ยวของ เพื่อรบัทราบจํานวน และรายช่ือคนไทย 

ที่ไดรับบาดเจบ็หรือเจบ็ปวย เพื่อรายงานกระทรวงฯ และติดตอญาติ 

4) รักษาความปลอดภัยของสํานักงาน สอท. ตามความเหมาะสม  

5) จัดสงเจาหนาที่ไปตรวจเย่ียมคนไทยที่ไดรบัผลกระทบตามความจําเปน สอดคลองกบัมาตรการที่

เกี่ยวของ และใหความชวยเหลือ 
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6) ประสานงานกบัหนวยงานทองถ่ินของอินโดนีเซียในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับผลกระทบ

ตามที่ไดรับแจง รวมถึงประสานติดตอเครือขายชุมชนไทย ภาคเอกชนไทยในพื้นที่ ใหความชวยเหลือคนไทย 

ที่ไดรับผลกระทบ หากมีขอจํากัดในการปฏิบัติการใด ๆ ขอใหมุงเนนบริเวณที่ไดรบักระทบมากทีสุ่ดตามลําดับ และ

รายงานสถานการณให สอท. ทราบ 

7) ประสานงานกบัหนวยงานทองถ่ินอินโดนีเซียในการจัดหาที่พักพิงช่ัวคราวใหผูไดรับผลกระทบ  

หากไมสามารถจัดหาที่พกัพิงใหไดทั้งหมด สอท. จะจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยติดตอประสานงานกับมลูนิธิตางๆ 

รวมถึงวัดไทย สมาคมคนไทย โดยอาจพิจารณาเชาโรงแรม เกสตเฮาส หรือพื้นที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลกั 

8) จัดเตรียมเครือ่งอปุโภคบรโิภคที่จําเปนใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อจัดสรรใหกับคนไทยในกรณี 

เกิดภาวะขาดแคลน 

9) ประสานขอกําลงัแพทยและเวชภัณฑ รวมถึงสิง่จําเปนตอการดํารงชีวิตอื่น ๆ จากประเทศไทย  

(หากจําเปน) 

10) พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยโดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยเงินทดรองราชการ  

เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ขอ 11 (1) และแจงกระทรวงฯ หากตองการงบประมาณสนับสนุน  

11) ประสานงานกบัหนวยราชการไทยทุกหนวยงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือคน

ไทย และอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

12) เตรียมความพรอมในการออกเอกสารการเดินทางใหแกคนไทยที่ตองเดินทางอยางเรงดวน  

แตไมมีเอกสารในการเดินทาง 

13) เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการตามแผนอพยพ โดยประสานงานกบัสํานักงานทองถ่ิน  

และสํานักงานของมิตรประเทศ และประชาสัมพันธใหทราบผานชองทางการสื่อสาร และจุดติดตอทีม่ีอยู รวมถึง

สื่อมวลชนทองถ่ิน 

14) จัดลําดับความสําคัญของการอพยพตามลําดับความสําคัญกอนหลัง เชน ผูปวย เด็ก คนชรา 

และสตรี รวมทัง้ครอบครัวของขาราชการ กรณีมผีูบาดเจบ็ หนวยอพยพจะประสานขอความชวยเหลือ 

จากโรงพยาบาลในพื้นที ่
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          2.5. โครงสรางการบริหารจัดการกรณีสถานการณฉุกเฉิน 

 
รูปภาพท่ี 1 โครงสรางการสั่งการของทีมประเทศไทย 

 
รูปภาพท่ี 2 ชองทางการสื่อสารของทีมประเทศไทย 
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3. การเตรียมตัวกรณีอพยพ 

3.1 กอนการอพยพ  

      1) ลงทะเบียนออนไลน สอท. ขอความรวมมือผูทีจ่ะเดินทางมายังอินโดนีเซีย และคนไทยที่พํานัก 

ในอินโดนีเซียลงทะเบียนออนไลนผานทางเว็บไซตของสถานทูตที่ http://www.thaiembassyjakarta.com เพื่อ

เก็บเปนฐานขอมูลใชในการติดตอชวยเหลอืกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งศึกษาขอมลูการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตาง ๆ   

      2) จัดเตรียมอุปกรณฉุกเฉิน (Emergency Kit) สิ่งจาํเปนที่ตองจัดเตรียมกรณีมกีารอพยพมีดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      3) ศึกษาขอมูล จุดรวมพล เสนทางอพยพ ผูติดตอสําคัญของ สอท. 

      4) ติดตามขอมลู ขาวสารสถานการณจากเฟสบุคของ สอท. อยางใกลชิด  

 

 

 

 

 

 

1. กระเปาเปขนาดกะทัดรัด 

(Backpack)  

2. ยาโรคประจําตัวและยาพื้นฐาน

สําคัญตาง ๆ 

3. เอกสารสําคัญ เชน หนังสอืเดินทาง 

บัตรประจําตัวประชาชน  

4. เสื้อผา ชุดช้ันในใชแลวทิ้ง รองเทาที่

สะดวกแกการเคลือ่นไหว  

 

5. ผาหมฉุกเฉิน 6. ไฟฉาย และแบตเตอรี ่

7. หนากากอนามัย 8. เงินสดประมาณ 3-5 ลานรูเปยห 

9. นกหวีด 10. เสื้อกันฝน 

11. มีดพกพา 12. สมุดและปากกา 

13. เบอรโทรศัพทครอบครัว 

และหัวหนาผูนําอพยพ 

14. นํ้าขวด  

 

15. โทรศัพทมอืถือ ที่ชารจโทรศัพท 

และพาวเวอรแบงค 

16. ไฟแช็ค 

 

http://www.thaiembassyjakarta.com/
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3.2 การอพยพคนไทย 

         ดวยสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของอินโดนีเซียมลีักษณะเปนเกาะ การอพยพคนไทยในอินโดนีเซีย  

กลับประเทศไทย และประเทศที่สาม โดยวิธีการที่เปนไปไดมากที่สุด และรวดเร็วที่สุด สามารถดําเนินการได  

2 วิธี คือ (1) ทางอากาศ และ (2) ทางนํ้า 

 ทันทีหลังจากเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณฉุกเฉิน สอท.ประชุมทีมประเทศไทย เพื่อประเมิน

สถานการณ โดยกําหนดให สอท. เปนศูนยอํานวยการอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉิน และเอกอัครราชทูต ณ กรุง

จาการตา เปนหัวหนาศูนยอํานวยการอพยพคนไทยในกรณีฉุกเฉิน โดยจัดเจาหนาทีป่ระจําที่ สอท. ตลอดเวลา 24 

ช่ัวโมง โดยการอพยพคนไทย กระทําไดใน 2 กรณี ไดแก 

1) ทางการอินโดนีเซียประกาศสถานการณฉุกเฉิน และประกาศให สอท. และสถานกงสลุกิตติมศักด์ิอพยพ

ประชาชนออกนอกพื้นทีป่ระสบภัย  

2) ทางการอินโดนีเซียยังไมประกาศสถานการณฉุกเฉิน แต สอท. รวมกับทีมประเทศไทย ประเมิน

สถานการณความเสี่ยง และความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนกับคนไทย และเห็นควรอพยพคนไทยออกนอกพื้นที ่
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3.2.1 การมอบหมายภารกิจหนวยงานทีมประเทศไทยในการอพยพคนไทยในอินโดนีเซีย  

  

ทีมประเทศไทยรวมกันประเมินสถานการณ 

• อํานวยการภาพรวมในการอพยพ 
• ปรับปรุงสถานะฐานขอมูลคนไทยในอินโดนีเซีย ใหเปนปจจุบัน 
• ประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับจุดรวมพล เสนทางอพยพ 
• ประสานงานแจง นร./นศ. ไทย และชุมชนไทยในพื้นที่   
• จัดทําบัญชีรายช่ือผูอพยพ 
• ประสานงานหนวยงานทองถิ่น และกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการอพยพคนไทย 
• ทดรองเงินราชการ สําหรับประชาชนที่ตองการ 

สอท. ณ กรุงจาการตา 

• ประสานแจงคนไทยที่ ASEAN Secretariat และรวบรวมรายช่ือผูอพยพ 

• ติดตามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการอพยพของประเทศสมาชิกอาเซียน 
คผถ. ณ กรุงจาการตา 

• ประสานงานกับกองทัพอากาศ และกระทรวงกลาโหมเพื่อขอเที่ยวบินพิเศษ 

• ประสานกับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย /กต. อินโดนีเซียเพื่อขออนุญาต 
นําเครื่องบินลงจอด 

สนง.ผชท.ทอ. 

• ประสานงานกับหนวยงานความม่ันคง เพื่ออํานวยความสะดวกในการอพยพ
คนไทย 

• อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเคล่ือนยายคนไทยและรักษาความปลอดภัย 
ณ จุดรวมพล 

สนง.ผชท.ทบ. 

• ประสานงานกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย และหนวยงานทองถิ่น เพื่อขอ
อนุญาตนําเรือเทียบทาเรือ (กรณีอพยพทางเรือ)  

• อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการอพยพโดยทางเรือ 
สนง.ผชท.ทร. 

• ประสานแจง TBCI, TGCI และคนไทยในภาคธุรกิจ และรวบรวมรายช่ือ 
ผูอพยพ 

สคร./BOI 

• ติดตามและประเมินสถานการณในพื้นที่ 

• สนับสนุนภารกิจ สอท. ในการจัดสรรอาหารและนํ้าดื่มสําหรับผูอพยพ 
สนง.ทปษ.กษ.  

• ประสานแจงเครือขายชมรมสตรีไทยและวัดไทยในพื้นที่และรวบรวมรายช่ือ 
ผูอพยพ 

• สนับสนุนภารกิจ สอท. ในการจัดสรรอาหารและนํ้าดื่มสําหรับผูอพยพ  
ททท. 

• ประสานกับทาอากาศยานและอํานวยความสะดวกในการออก 
บัตรโดยสารและ check-in 

• รวมกับ สอท. ประสานงานกับบริษัทการบินไทยเพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน การบินไทย 
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หมายเหตุ 1 

ในกรณีที่คนไทยประสงคจะอพยพออกจากกรงุจาการตา แตไมมีความพรอม สอท. จะใหประชาชนยืมเงินราชการ 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ขอ 

11 (1) และรายงานกระทรวงฯ หากตองการงบประมาณสนับสนุน 

หมายเหตุ 2 

ในการสงคนไทยจากกรุงจาการตากลบัประเทศ สอท. จะพจิารณาสงขาราชการ และครอบครัวทยอยกลบัพรอม 

ผูอพยพ เพื่อทําหนาที่กํากบัดูแลคนไทยในระหวางการอพยพดวย โดยแบงการทยอยกลบัพรอมผูอพยพ ดังน้ี 

  ชุดแรก ครอบครัวขาราชการ 

 ชุดที่ 2 ขาราชการหญิง 

 ชุดสุดทาย ขาราชการชาย (อยางนอยตองประกอบดวย ออท. เจาหนาที่กงสลุ และเจาหนาที่สือ่สาร) และ

เจาหนาที่บริษัทการบินไทย  

 (การจัดสรรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและความเหมาะสม) 

 

3.2.2 การอพยพคนไทยออกจากกรุงจาการตา 

        3.2.2.1 การอพยพทางอากาศ เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วทีสุ่ด ซึ่งการเดินทางเสนทาง 

กรุงจาการตา - กรุงเทพฯ จะใชเวลา 3.5 ช่ัวโมง  

 3.2.2.1.1 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพ โดยหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประชาสมัพันธใหชุมชนชาวไทยในกรุงจาการตา (ประกาศทาง เฟสบุค/โทรศัพทติดตอ

กลุมคนไทย) ที่มีความพรอมดานคาใชจาย และเอกสารการเดินทาง ที่ประสงคจะอพยพออก

จากกรุงจาการตา และประสงคเดินทางออกจากพื้นทีโ่ดยเครื่องบินพาณิชยของสายการบิน 

เดินทางมารวมกัน ณ จุดรวมพลตามเขตตาง ๆ ของกรุงจาการตา ไดแก (1) สอท.  

(2) Pullman Hotel Thamrin และ (3) University Muhammadiyah Jakarta กอนอพยพ

ไปยังสนามบินนานาชาติ Soekarno-Hatta ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่ (Port of 

Departure) กรณีที่ไมสามารถเดินทางมายังจุดรวมพลไดทนัเวลาที่ สอท. กําหนด ใหติดตอ 

สอท. โดยทันท ี

2. สอท. ประสานขอใหการบินไทยเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน โดยจัดลําดับความสําคัญของบุคคลตาม

ความเหมาะสม เชน ผูบาดเจบ็ ผูปวย เด็ก คนชรา และสตร ีเปนอันดันแรก  



 
 

12 
 

 

 

 

3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสานกับ

สายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

4. ในระหวางการอพยพ สํานักงานผูชวยทูตทหาร ฝายทหารบก ณ กรุงจาการตา  

จัดยานพาหนะและ/หรือ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพือ่รับคนไทยจากจุดรวมพลตามเขต

ตาง ๆ ไปยังสนามบินนานาชาติ Soekarno-Hatta 

5. ฝายกงสุล สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงาน

ทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และ

รายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.2.2.1.2 กรณีที่ไมมเีครื่องบินพาณิชยเปดบริการ มีข้ันตอนการอพยพ โดยหนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณกบัฝายผูชวยทูตทหารอากาศ และรายงานสถานการณ 

ใหกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือ 

ในการจัดสงเครื่องบินพเิศษของกองทัพอากาศ 

2. กรณีที่ใชเครือ่งบินพิเศษของกองทพัอากาศ สอท. และผูชวยทูตทหารอากาศ ประสานงาน

หนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย  และกองทัพ

อินโดนีเซีย  เพื่อขออนุญาตนําเครื่องลงจอด (Flight clearance)  สนามบินนานาชาติ Halim 

3. สอท. ประกาศใหบุคคลที่ประสงค และพรอมอพยพออกจากกรุงจาการตา ไปรวมกัน  

ณ จุดรวมพล ตามเขตตาง ๆ ของกรงุจาการตาประกอบดวย (1) สอท. (2) Pullman Hotel 

Thamrin และ (3) University Muhammadiyah Jakarta กอนอพยพไปยังสนามบิน

นานาชาติ Halim เมื่อไดรับการยืนยันขอมลูของเที่ยวบินในระหวางการอพยพ 

4. สํานักงานผูชวยทูตทหาร ฝายทหารบก ณ กรุงจาการตา จัดยานพาหนะ และ/หรือ ติดตอ

บริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคนไทยจากจุดรวมพลตามเขตตาง ๆ ไปยังสนามบิน 

5. ฝายกงสุล สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงาน

ทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และ

รายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.2.2.2 การอพยพทางนํ้า หากภัยธรรมชาติทําใหเครื่องบินไมสามารถผานนานฟาอินโดนีเซีย  

หรือนานฟาใกลเคียงได อาจพิจารณาอพยพคนไทยทางเรือ โดยการอพยพคนจํานวนมาก ตองอาศัยเรือ 
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ของรัฐบาลไทย หรือมิตรประเทศ เพื่อสวัสดิภาพของผูอพยพ โดยคาดวาจะใชเวลาในการเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย (ฐานทัพเรือสัตหีบ) ประมาณ 4-5 วัน โดยมีข้ันตอน และหนวยงานที่รบัผิดชอบในการอพยพ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณรวมกับผูชวยทูตฝายทหารเรอื และรายงานสถานการณให

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสง

เรือของไทย หรอืมิตรประเทศเพื่อใชในการอพยพ 

2. สอท. ประกาศใหบุคคลที่ยังประสงค และพรอมอพยพออกจากกรุงจาการตา  

ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ตามเขตตาง ๆ ของกรุงจาการตา ไดแก (1) สอท. (2) Pullman 

Hotel Thamrin และ (3) University Muhammadiyah Jakarta กอนอพยพไปยัง 

Tanjung Priok ที่เปนจุดเดินทางออกจากพื้นที่  (Port of Departure)  

○ ในระหวางการพักที่จุดรวมพล ทีมประเทศไทยใหความชวยเหลือดานตาง ๆ และ

เตรียมความพรอมเทาทีจ่ะกระทําได โดยใหสํานักงานสงเสรมิการคา 

ในตางประเทศ สํานักงานทีป่รึกษาดานการเกษตรในตางประเทศ และ TCBI  

เปนผูจัดหาอาหารแหงและสินคาโภคภัณฑที่จําเปนแกการยังชีพในระยะสั้น 

3. สํานักงานผูชวยทูตทหาร ฝายทหารบก จัดยานพาหนะ และ/หรือ ติดตอบริษัทใหเชา

ยานพาหนะ เพื่อรับคนไทยที่จุดรวมพลไปยังทาเรือ 

4. ฝายกงสุล สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงาน

ทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง อินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก 

และรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ   
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รูปภาพท่ี 3 แสดงเสนทางการอพยพในกรุงจาการตาจากจดุรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

 

3.2.3 การอพยพคนไทยออกจากเมืองยอกยาการตา 

ในกรณีที่ตองอพยพคนไทยออกจากเมืองยอกยาการตา กําหนดให สอท. เปนศูนยอํานวยการในการอพยพ

คนไทย โดยสั่งการและประสานงานไปยังศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา-ชวาตะวันออก 

(TSAC) และ TBCI ใหจัดหาอาหาร และสินคาโภคภัณฑที่จาํเปนแกผูเตรียมการอพยพรวมถึงจัดหายานพาหนะ 

และ/หรือติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะ (โดยใชงบประมาณจาก สอท.) เพื่อรับคนไทยจากจุดรวมพลไป 

ยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่ 

3.2.3.1 การอพยพทางอากาศ เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ซึง่การเดินทางเสนทางยอกยาการตา - 

กรุงจาการตา ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง และเสนทางกรุงจาการตา - กรงุเทพฯ ใชเวลา 3.5 ช่ัวโมง  

การอพยพทางอากาศ เสนทางเมอืงยอกยาการตา - กรุงจาการตา 

 3.2.3.1.1 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพจาก 

เมืองยอกยาการตา - กรุงจาการตา โดยหนวยงานทีร่ับผิดชอบ ดังน้ี  
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1. สอท. ประสานงานกบั ศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา -  

ชวาตะวันออก (TSAC) และ TBCI เพื่อประชาสมัพันธใหชุมชนชาวไทย และนักศึกษาใน

เมืองยอกยาการตา (ประกาศทางเฟสบุค/โทรศัพทติดตอกลุมคนไทย) ที่มีความพรอมดาน

คาใชจาย และมีเอกสารการเดินทางที่ประสงคจะอพยพออกจากเมืองยอกยาการตา และ

ประสงคเดินทางออกจากพื้นที่โดยเครื่องบินพาณิชยของสายการบิน เดินทางไปยัง จุดรวมพล

ของเมืองยอกยาการตา ไดแก UIN (Universitas Islam Negeri) กอนอพยพไปยังสนามบิน

นานาชาติ Yogyakarta Adisucipto ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่ (Port of Departure) 

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเมืองยอกยาการตา - กรุงจาการตาฯ 

เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ให ศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา - 

ชวาตะวันออก (TSAC) และ TBCI จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคน

ไทยไปยังจุดรวมพลที่ใกลสนามบินทีเ่ปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่มากที่สุด และจัดหา

อาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปนระหวางรอการอพยพ 

3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสานกับ

สายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

***หมายเหตุ กรณีที่ตองมีการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ สอท. ประสานงานกบั ศูนย

ประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา - ชวาตะวันออก (TSAC)  

และ TBCI เกี่ยวกับจํานวนคนไทยทีป่ระสงคจะอพยพและประสงคเดินทางออกจากพื้นที่โดย

เครื่องบินพาณิชยของสายการบิน รวมถึงขอมลูเกี่ยวกับสายการบินและเที่ยวบินทีร่องขอ และ

ดําเนินการอพยพคนไทย ตามวิธีการอพยพทางอากาศ เสนทางกรงุจาการตา - กรุงเทพฯ ขอ 

3.2.2.1  

 3.2.3.1.2 กรณีที่ไมมเีครื่องบินพาณิชยเปดบริการ มีข้ันตอนการอพยพคนไทยออกจาก 

เมืองยอกยาการตา โดยเสนทาง เมืองยอกยาการตา - กรุงเทพฯ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณกบัฝายผูชวยทูตทหารอากาศ และรายงานสถานการณ 

ใหกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสง

เครื่องบินพเิศษ และประสานงานกับศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขา 

ยอกยาการตา - ชวาตะวันออก (TSAC) เพื่อรับทราบสถานการณ และขอสัง่การ 

2. สอท. ประสานงานกบัศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา - ชวาตะวันออก 

(TSAC) และ TBCI เพื่อประกาศใหนักศึกษา และคนไทยทีป่ระสงคจะอพยพออกจากเมือง
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ยอกยาการตา และประสงคเดินทางออกจากพื้นทีโ่ดยเครือ่งบินของกองทัพอากาศ มารวมตัว 

ณ จุดรวมพล ไดแก UIN (Universitas Islam Negeri)  

กอนอพยพไปยังสนามบินนานาชาติ  Yogyakarta Adisucipto  

3. สอท. และผูชวยทูตทหารอากาศ ประสานงานหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวง

การตางประเทศอินโดนีเซีย  และกองทัพอินโดนีเซีย  เพื่อขออนุญาตนําเครือ่งลงจอด  

(Flight Clearance) ณ สนามบินนานาชาติ Yogyakarta Adisucipto  

4. ฝายกงสุล สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงาน

ทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และ

รายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.2.3.2 การอพยพทางนํ้า หากภัยธรรมชาติทําใหเครื่องบินไมสามารถผานนานฟาอินโดนีเซีย  

หรือนานฟาใกลเคียงได อาจพิจารณาอพยพคนไทยทางเรือ โดยการอพยพคนจํานวนมาก ตองอาศัยเรือ 

ของรัฐบาลไทย หรือมิตรประเทศ เพื่อสวัสดิภาพของผูอพยพ โดยคาดวาจะใชเวลาในการเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย (ฐานทัพเรอืสัตหีบ) ประมาณ 4-5 วัน โดยมีข้ันตอน และหนวยงานที่รบัผิดชอบในการอพยพ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณรวมกับผูชวยทูตฝายทหารเรอื และรายงานสถานการณ 

ใหกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือ 

ในการจัดสงเรือของไทย หรอืมิตรประเทศเพื่อใชในการอพยพ  

2. สอท. ประสานงาน และสั่งการให ศูนยประสานงานนักศึกษาไทยสาขายอกยาการตา  

- ชวาตะวันออก (TSAC) และ TBCI ประชาสัมพันธใหบุคคลที่ยังประสงค และพรอมอพยพ

ออกจากเมืองยอกยาการตา ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ไดแก UIN (Universitas Islam 

Negeri) กอนอพยพไปยัง Tanjung Emas (เมืองเซอมารัง) ซึ่งเปนจุดเดินทางออกจากพื้นที่ 

(Port of Departure) โดยระยะเวลาเดินทางจากเมืองยอกยาการตาประมาณ 3 ช่ัวโมง 45 

นาที  

3. ฝายกงสุล สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงาน

ทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และ

รายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ  
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รูปภาพท่ี 4  แสดงเสนทางการอพยพในเมืองยอกยาการตาจากจุดรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

 

3.2.4 การอพยพคนไทยออกจากเกาะบาหลี 

ในกรณีที่ตองอพยพคนไทยออกจากเกาะบาหลี กําหนดให สอท. เปนศูนยอํานวยการในการอพยพ 

คนไทย โดยสั่งการและประสานงานไปยังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ซึ่งเปนศูนยดําเนินการอพยพ

คนไทย และเปนจุดรวมพลประจําเกาะบาหล ีโดยมอบหมายให สกม. ณ เมืองเดนปาซาร มีหนาทีจ่ัดหาอาหาร และ

สินคาโภคภัณฑที่จําเปนแกผูเตรียมการอพยพ รวมถึงจัดหายานพาหนะและ/หรือ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะ 

(โดยใชงบประมาณจาก สอท.) เพื่อรบัคนไทยจากจุดรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

3.2.4.1. การอพยพทางอากาศ เปนวิธีการทีส่ะดวกและรวดเร็วทีสุ่ด ซึ่งเสนทางอพยพประกอบดวย (1) 

เมืองเดนปาซาร - กรุงจาการตา (2 ช่ัวโมง)  

(2) เมืองเดนปาซาร - กรุงเทพฯ (4.5 ช่ัวโมง) 

 3.2.4.1.1 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพคนไทยในเสนทาง                             

เมืองเดนปาซาร - กรุงจาการตา โดยหนวยงานทีร่ับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เพือ่ประชาสัมพันธ 

ใหชุมชนชาวไทย และนักศึกษาในเกาะบาหลีทีม่ีความพรอมดานคาใชจาย และเอกสาร  
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การเดินทางทีป่ระสงคจะอพยพออกจากพื้นที่โดยเครือ่งบินพาณิชยของสายการบิน  

(เสนทางเมืองเดนปาซาร-กรุงจาการตา ) เดินทางไปยัง จุดรวมพล ณ สถานกงสลุกิตติมศักด์ิ 

ณ เมืองเดนปาซาร ซึ่งเปนจุดรวมพลกอนอพยพไปยังสนามบิน 

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเมืองเดนปาซาร - กรุงจาการตา  

เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร  

จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคนไทยไปยังจุดรวมพลที่ใกลสนามบิน 

ที่เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่มากทีสุ่ด รวมถึงจัดหาอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปน

ระหวางการรออพยพ 

3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสาน 

กับสายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

***หมายเหตุ กรณีที่ตองมีการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ สอท. ประสานงานกบั  

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เกี่ยวกับจํานวนคนไทยที่ประสงคจะอพยพออก

จากกรุงจาการตา และประสงคเดินทางออกจากพื้นทีโ่ดยเครื่องบินพาณิชยของสายการบิน 

รวมถึงขอมลูเกี่ยวกบัสายการบินและเที่ยวบินที่รองขอ และดําเนินการอพยพคนไทยตาม

วิธีการอพยพทางอากาศเสนทางกรงุจาการตา – กรุงเทพฯ ขอ 3.2.2.1 

  3.2.4.1.2 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพคนไทยในเสนทางเมือง

เดนปาซาร - กรุงเทพฯ (ใชเวลาประมาณ 4.5 ช่ัวโมง) มีข้ันตอน และหนวยงานทีร่ับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เพือ่ประชาสัมพันธให

ชุมชนชาวไทย และนักศึกษาในเกาะบาหลีที่มีความพรอมดานคาใชจาย และเอกสาร  

การเดินทางทีป่ระสงคจะอพยพออกจากพื้นที่โดยเครือ่งบินพาณิชยของสายการบิน (เสนทาง 

เมืองเดนปาซาร - กรุงเทพฯ ) เดินทางไปยัง จุดรวมพล ณ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ  

เมืองเดนปาซาร ซึง่เปนจุดรวมพล กอนอพยพไปยังสนามบนินานาชาติ Ngurah Rai ซึ่งเปน

จุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเมืองเดนปาซาร- กรงุเทพฯ  

เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร 

จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคนไทยไปยังจุด รวมพลที่ใกลสนามบิน

ที่เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่มากทีสุ่ด รวมถึงจัดหาอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปน

ระหวางการรออพยพ 
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3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสานกับ

สายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

4. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประสานกบั สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียม

อพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงานทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขา

เมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวกและรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

 3.2.4.1.3 กรณีที่ไมมเีครื่องบินพาณิชยเปดบริการ มีข้ันตอนการอพยพคนไทยออกจากเกาะบาหลี 

โดยเสนทาง เมอืงเดนปาซาร - กรงุเทพฯ โดยหนวยงานทีร่บัผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณกบัฝายผูชวยทูตทหารอากาศ และรายงานสถานการณใหกระทรวง

การตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสงเครื่องบิน

พิเศษ และประสานงานกับสถานกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เพื่อรบัทราบ

สถานการณ และขอสั่งการ 

2. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร  เพือ่ประกาศใหคนไทย 

ที่ประสงคจะอพยพออกจากเกาะบาหลี มารวมตัว ณ จุดรวมพล คือ สถานกงสลุกิตติมศักด์ิ 

กอนอพยพไปยังสนามบินนานาชาติ Ngurah Rai ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่ 

3. สอท. และผูชวยทูตทหารอากาศ ประสานงานหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไดแกกระทรวง

การตางประเทศอินโดนีเซีย และกองทัพอินโดนีเซีย เพือ่ขออนุญาตนําเครื่องลงจอด (Flight 

Clearance) ณ สนามบินนานาชาติ Ngurah Rai ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

4. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประสาน สอท. จดัทํารายช่ือคนไทยที่เตรียมอพยพ

ออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

อินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.2.4.2 การอพยพทางนํ้า หากภัยธรรมชาติทําใหเครื่องบินไมสามารถผานนานฟาอินโดนีเซีย  

หรือนานฟาใกลเคียงได อาจพิจารณาอพยพคนไทยทางเรือ โดยการอพยพคนจํานวนมาก ตองอาศัยเรือ 

ของรัฐบาลไทย หรือมิตรประเทศ เพื่อสวัสดิภาพของผูอพยพ โดยคาดวาจะใชเวลาในการเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย (ฐานทัพเรือสัตหีบ) ประมาณ 4 - 5 วัน โดยมีข้ันตอน และหนวยงานที่รบัผิดชอบในการอพยพ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณรวมกับผูชวยทูตฝายทหารเรอื และรายงานสถานการณให

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสง

เรือของไทย หรอืมิตรประเทศเพื่อใชในการอพยพ และประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

ณ เมืองเดนปาซาร เพื่อรับทราบสถานการณ และขอสัง่การ  
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2. สอท. ประสานงาน และสั่งการใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประชาสัมพันธ

ใหบุคคลทีป่ระสงคและพรอมอพยพออกจากเกาะบาหลีไปรวมกัน ณ จุดรวมพล คือ  

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร กอนอพยพไปยังทาเรือ Benoa Port ที่เปน 

จุดเดินทางออกจากพื้นที่ (Port of Departure)  

3. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประสานกบั สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยทีเ่ตรียม

อพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงานทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขา

เมืองอินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

4. การอพยพทางนํ้าสามารถทําไดในเสนทาง เดนปาซาร – ลอมบอก โดยใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.5 – 3 ช.ม. เพื่ออพยพออกไปกรุงจาการตาหรือกวัลาลัมเปอร โดยทางเครื่องบินได  

3.2.4.3 การอพยพคนไทยทางอากาศจากเกาะลอมบอก เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วทีสุ่ด ซึ่งเสนทาง

อพยพประกอบดวย (1) เกาะลอมบอก - กรุงจาการตา (2 ช่ัวโมง) และ (2) เกาะลอมบอก - กรุงกัวลาลัมเปอร  

(3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนวิธีการอพยพคนไทยไปยังประเทศทีส่าม  

 3.2.4.3.1 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพคนไทยในเสนทาง                             

เกาะลอมบอก - กรุงจาการตา โดยหนวยงานทีร่ับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เพือ่ประชาสัมพันธ 

ใหชุมชนชาวไทยในเกาะลอมบอกที่มีความพรอมดานคาใชจาย และเอกสารการเดินทางที่

ประสงคจะอพยพออกจากพื้นทีโ่ดยเครือ่งบินพาณิชยของสายการบิน (เสนทาง  

เกาะลอมบอก - กรุงจาการตา) เดินทางไปยัง จุดรวมพล ณ โรงแรม Lombok Raya  

ซึ่งเปนจุดรวมพลกอนอพยพไปยังสนามบินนานาชาติ Lombok 

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเกาะลอมบอก - กรุงจาการตาฯ  

เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร  

จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคนไทยไปยังจุดรวมพลที่ใกลสนามบิน 

ที่เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่มากทีสุ่ด รวมถึงจัดหาอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปน

ระหวางการรออพยพ 

3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสานกับ

สายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

***หมายเหตุ กรณีที่ตองมีการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ สอท. ประสานงาน 

กับ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เกี่ยวกบัจํานวนคนไทยที่ประสงคจะอพยพ
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ออกจากกรุงจาการตา และประสงคเดินทางออกจากพื้นที่โดยเครื่องบินพาณิชยของสายการบิน 

รวมถึงขอมลูเกี่ยวกบัสายการบินและเที่ยวบินที่รองขอ และดําเนินการอพยพคนไทย  

ตามวิธีการอพยพทางอากาศ เสนทางกรุงจาการตา - กรุงเทพฯ ขอ 3.2.2.1 

  3.2.4.3.2 กรณีที่เครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู ในกรณีที่ตองอพยพคนไทยไปยังประเทศ 

ที่สามมีข้ันตอนการอพยพคนไทยในเสนทาง เกาะลอมบอก - กรุงกัวลาลัมเปอร โดยหนวยงานที่รบัผิดชอบ ดังน้ี                             

1. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร เพือ่ประชาสัมพันธ 

ใหชุมชนชาวไทยในเกาะลอมบอกที่มีความพรอมดานคาใชจาย และเอกสารการเดินทาง 

ที่ประสงคจะอพยพออกจากพื้นทีโ่ดยเครือ่งบินพาณิชยของสายการบิน (เสนทางเกาะลอมบอก 

- กรุงกัวลาลัมเปอร ) เดินทางไปยังจุดรวมพล ณ โรงแรม Lombok Raya ซึ่งเปนจุดรวม

พลกอนอพยพไปยังสนามบินนานาชาติ Lombok 

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเกาะลอมบอก -กรงุจาการตา/

กัวลาลัมเปอร เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ให สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ  

เมืองเดนปาซาร จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพือ่รบัคนไทยไปยัง 

จุดรวมพลที่ใกลสนามบินที่เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่มากที่สุด รวมถึงจัดหาอาหารแหง 

สินคาโภคภัณฑที่จําเปนระหวางการรออพยพ 

3. สอท. รวบรวมรายช่ือคนไทยที่จะอพยพ และประสานงานกบั สอท. ณ กรงุกัวลาลัมเปอร 

เพื่อดําเนินการตอไป 

***หมายเหตุ กรณีไมมเีครื่องบินพาณิชยเปดบริการ ใหดําเนินการอพยพคนไทยออกจากเกาะ

ลอมบอก โดยดําเนินการตามวิธีการอพยพคนไทยออกจากเกาะบาหลี ตามขอ 3.2.4.1.3 

3.2.4.4 การอพยพคนไทยทางนํ้าจากเกาะลอมบอก ไปยังเกาะบาหล ี

 ในกรณีที่ตองอพยพคนไทยออกจากเกาะลอมบอก กําหนดให สอท. เปนศูนยอํานวยการในการ

อพยพคนไทย โดยสั่งการ และประสานงานไปยังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ที่เปนศูนยดําเนินการ

อพยพคนไทย และมอบหมายใหเจาหนาที่สถานกงสลุกิตติมศักด์ิเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที ่โดยมีข้ันตอนและ

หนวยงานที่รบัผิดชอบในการอพยพ ดังน้ี 

1. สอท. ประสานงาน และสั่งการใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประชาสัมพันธ

ใหบุคคลทีป่ระสงค และพรอมอพยพออกจากเกาะลอมบอกไปรวมกัน ณ จุดรวมพล  

คือ โรงแรม Lombok Raya กอนอพยพไปยังทาเรือที่เปนจดุเดินทางออกจากเกาะลอมบอก 

เพื่อเดินทางตอไปเกาะบาหลีโดยมเีสนทางอพยพ 2 เสนทาง ไดแก (1) Bangsal (Lombok) -  
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Benoa Port  (Bali) ระยะเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง และ (2) Lembar (Lombok) - Serangan 

(Bali) - Benoa Port (Bali) ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

2. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร จัดอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปนระหวาง

การอพยพ รวมถึงจัดเรือพาณิชยหรือรถยนตเพื่ออพยพคนไทยจากทาเรอื Bangsal 

(Lombok) และทาเรือ Lembar (Lombok) เพื่อไปรวมพลที่ Benoa Port เกาะบาหลี  

ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที่  

3. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดนปาซาร ประสานกบั สอท. จัดทํารายช่ือคนไทย 

ที่เตรียมอพยพออกนอกพื้นที่  

 

 
รูปภาพท่ี 5  แสดงเสนทางการอพยพเมืองเดนปาซารจากจดุรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

 

3.2.5 การอพยพคนไทยออกจากเมืองมาลังและเมืองสุราบายา 

ในกรณีที่ตองอพยพคนไทยออกจากเมืองมาลังและเมอืงสุราบายา กําหนดให สอท. เปนศูนยอํานวยการใน

การอพยพคนไทย โดยสั่งการ และประสานงานไปยังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา และบริษัทเอกชน

ไทยในพื้นที่ เปนศูนยดําเนินการอพยพคนไทย และมอบหมายใหเจาหนาทีส่ถานกงสุลกิตติมศักด์ิเปนผูปฏิบัติงานใน

พื้นที ่โดยมอบหมายให สกม. ณ เมืองสุราบายา มีหนาทีจ่ัดหาอาหาร และสินคาโภคภัณฑที่จําเปนแกผูเตรียมการ
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อพยพรวมถึงจัดหายานพาหนะ และ/หรือ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะ (โดยใชงบประมาณจาก สอท.) เพื่อรับคน

ไทยจากจุดรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

3.2.5.1 การอพยพทางอากาศ เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ซึง่การเดินทางเสนทางเมืองสรุาบายา 

- กรุงจาการตา ใชเวลาประมาณ 1.5 ช่ัวโมง  

 3.2.5.1.1กรณีทีเ่ครื่องบินพาณิชยยังเปดบริการอยู มีข้ันตอนการอพยพคนไทยจากเมืองมาลงั 

และเมอืงสุราบายา โดยใชเสนทางการอพยพทางอากาศ เมอืงสรุาบายา - กรุงจาการตา โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา และบริษัทเอกชนไทย 

ในพื้นที่ เพื่อประชาสมัพันธใหคนไทย นักศึกษาในเมืองสรุาบายาและมาลัง (ที่มีความพรอม

ดานคาใชจาย และเอกสารการเดินทางทีป่ระสงคจะอพยพออกจากพื้นที่โดยเครื่องบิน

พาณิชยของสายการบิน (เสนทาง เมืองสรุาบายา-กรุงจาการตา) เดินทางไปยังจุดรวมพล 

ในเขตตาง ๆ ของเมืองสรุาบายาและมาลัง ไดแก (1) Jaya Readymix Malang  

(2) University of Muhammadiyah Malang Campus II และ (3) สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

ณ เมืองสรุาบายา กอนอพยพไปยังสนามบินนานาชาติ Juanda ซึ่งเปนจุดเดินทางออกจาก

พื้นที่ (Port of Departure) 

2. กรณีทีผู่อพยพตองรอโดยสารเครือ่งบินพาณิชยเสนทางเมืองสรุาบายา -  กรุงจาการตา  

เปนระยะเวลานานกวา 24 ช่ัวโมง ให สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา  

จัดยานพาหนะ ติดตอบริษัทใหเชายานพาหนะเพื่อรับคนไทยไปยังจุดรวมพลที่ใกลสนามบินที่

เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นทีม่ากทีสุ่ด รวมถึงจัดหาอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปน

ระหวางการรออพยพ 

3. สอท./การบินไทย ประสานดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน/จัดเครือ่งบินขนาดใหญ และประสานกับ

สายการบินอื่น ๆ เพื่อขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินหากจําเปน รวมทั้งขอความรวมมือในการให

ความสําคัญกับการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย 

***หมายเหตุ กรณีที่ตองมีการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ สอท. ประสานงานกบั 

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา เกี่ยวกับจํานวนคนไทยที่ประสงคจะอพยพออกจาก

กรุงจาการตา และประสงคเดินทางออกจากพื้นที่โดยเครื่องบินพาณิชยของสายการบิน 

รวมถึงขอมลูเกี่ยวกบัสายการบินและเที่ยวบินที่รองขอ และดําเนินการอพยพคนไทย 

ตามวิธีการอพยพทางอากาศเสนทางกรงุจาการตา - กรุงเทพฯ ขอ 3.2.2.1  

  3.2.5.1.2 กรณีที่ไมมเีครื่องบินพาณิชยเปดบริการ มีข้ันตอนการอพยพคนไทยออก 

จากเมืองมาลังและสุราบายา โดยเสนทาง เมอืงสุราบายา - กรุงเทพฯ โดยหนวยงานที่รบัผิดชอบ ดังน้ี 
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1. สอท. ประเมินสถานการณกบัฝายผูชวยทูตทหารอากาศ และรายงานสถานการณใหกระทรวง

การตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสงเครื่องบิน

พิเศษ และประสานงานกับสถานกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสรุาบายา เพื่อรับทราบสถานการณ 

และขอสัง่การ เพื่อสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที ่

2. สอท. ประสานงานกบัสถานกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา เพื่อประกาศใหคนไทย  

ที่ประสงคจะอพยพออกจากเมืองสรุาบายาและมาลัง มารวมตัว ณ จุดรวมพล (1) Jaya 

Readymix Malang (2) University of Muhammadiyah Malang Campus II หรือ (3) 

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา กอนเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ Juanda ที่

เปนจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่

3. สอท. และผูชวยทูตทหารอากาศ ประสานงานหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวง

การตางประเทศอินโดนีเซีย  และกองทัพอินโดนีเซีย  เพื่อขออนุญาตนําเครือ่งลงจอด (Flight 

Clearance) ณ สนามบินนานาชาติ Juanda ซึ่งเปนจุดเดินทางออกนอกสถานที่ (Port of 

Departure) 

4. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา ประสานกบั สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยที่เตรียม

อพยพออกนอกพื้นที่ เพื่อประสานหนวยงานทองถ่ินทีเ่กี่ยวของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขา

เมือง อินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวก และรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.2.5.2 การอพยพทางนํ้า หากภัยธรรมชาติทําใหเครื่องบินไมสามารถผานนานฟาอินโดนีเซีย หรือนานฟา

ใกลเคียงได อาจพิจารณาอพยพคนไทยทางเรือ โดยการอพยพคนจํานวนมาก ตองอาศัยเรือของรัฐบาลไทย 

หรือมิตรประเทศ เพื่อสวัสดิภาพของผูอพยพ โดยคาดวาจะใชเวลาในการเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

(ฐานทัพเรอืสัตหีบ) ประมาณ 4 - 5 วัน โดยมีข้ันตอน และหนวยงานที่รบัผิดชอบในการอพยพ ดังน้ี 

1. สอท. ประเมินสถานการณรวมกับผูชวยทูตฝายทหารเรอื และรายงานสถานการณให

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดสง

เรือของไทย หรอืมิตรประเทศเพื่อใชในการอพยพ และประสานงานกบัสถานกงสลุกิตติมศักด์ิ 

ณ เมืองสรุาบายา เพื่อรบัทราบสถานการณ และขอสั่งการ และจัดสงเจาหนาทีล่งไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่  

2. สอท. ประสานงาน และสั่งการใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายาและบริษัทเอกชน

ไทยในพื้นที่ ประชาสัมพันธใหบุคคลทีป่ระสงค และพรอมอพยพออกจากเมืองสุราบายาและ

มาลังไปรวมกัน ณ จุดรวมพล คือ (1) Jaya Readymix Malang (2) University of 

Muhammadiyah Malang Campus II และ (3) สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา 
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กอนอพยพไปยัง Tanjung Perak ที่เปนจุดเดินทางออกจากพื้นที่ (Port of Departure) 

พรอมจัดใหมีอาหารแหง สินคาโภคภัณฑที่จําเปนระหวางการอพยพคนไทยไปยัง Tanjung 

Perak  

3. สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองสุราบายา ประสานกบั สอท. จัดทํารายช่ือคนไทยที่เตรียม

อพยพออกนอกพืน้ที่ เพื่อประสานหนวยงานทองถ่ินทีเ่กีย่วของ อาทิ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

อินโดนีเซีย เพื่ออํานวยความสะดวกและรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6  แสดงเสนทางการอพยพเมืองมาลงัและสุราบายาจากจุดรวมพลไปยังจุดเดินทางออกนอกพื้นที ่  
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รูปภาพท่ี 7  สรปุจุดรวมพล และจุดเดินทางออกนอกพื้นที่ในการอพยพคนไทย 
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3.2.6 ประมาณการงบประมาณสาํหรับการอพยพคนไทยเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

 ประมาณการคาใชจายการใหความชวยเหลือคนไทยขณะเกดิวิกฤติ/ ภัยพิบัติ (ตอคน) ในการอพยพทางบก

ระยะเวลา 3 วัน 

- คาอาหาร/นํ้าด่ืม (คนละ 200,000 IDR x 3 วัน)  600,000 IDR 

- คาที่พักอาศัยช่ัวคราว (คนละ 500,000 IDR/คืน x 3 วัน) 1,500,000 IDR 

- คาเครื่องนุงหม      300,000 IDR 

- คาเวชภัณฑ/ คารักษาพยาบาล              300,000 IDR 

- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     300,000 IDR 

รวมท้ังสิ้น      3,000,000 IDR/คน   

 ประมาณการคาใชจายการใหความชวยเหลือคนไทยขณะเกดิวิกฤติ/ ภัยพิบัติ (ตอคน) ในการอพยพทางนํ้า

ระยะเวลา 5 วัน  

      - คาอาหาร/นํ้าด่ืม (คนละ 200,000 IDR x 5 วัน)  1,000,000 IDR 

- คาที่พักอาศัยช่ัวคราว (คนละ 500,000 IDR/คืน )  2,500,000 IDR 

- คาเครื่องนุงหม      300,000 IDR 

- คาเวชภัณฑ/ คารักษาพยาบาล    300,000 IDR 

- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     400,000 IDR 

  รวมท้ังสิ้น      4,500,000 IDR/คน 
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แผนปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 
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สนามบินระหวางประเทศตามเมืองสําคัญตางๆ ในอินโดนีเซีย 

เมือง ช่ือสนามบิน หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

กรุงจาการตา - Soekarno-Hatta โทรศัพท +62-21-550-7015 / +62-21-550-7019 

โทรสาร +62-21-550-6823 

- Halim Perdanakusuma โทรศัพท +62-21-809-99200 / +62-21-809-99217 

โทรสาร +62-21-809-3351 

เมืองบันดุง  จังหวัดชวาตะวันตก - Husein Sastranegara โทรศัพท +62-22-604-5872 / +62-22-604-1221 

โทรสาร +62-22-603-3971-72 

เมืองเซอมารัง  จังหวัดชวากลาง - Ahmad Yani โทรศัพท +62-24-608-735/612/281/612-282 /760-7596 

โทรสาร +62-24-603-506  

เมืองโซโล  จังหวัดชวากลาง - Adi Sumarmo โทรศัพท +62-271-780-715/780-400 

โทรสาร +62-271-780-058 

เมืองยอกยาการตา - Adisucipto โทรศัพท +62-274-512-144/560-108/560-179/484-261 

โทรสาร +62-274-560-155 

เมืองสุราบายา  จังหวัดชวาตะวันออก - Juanda โทรศัพท +62-31-866-7513/298-6200/298-6700 

โทรสาร +62-31-866-7506 

เมืองอาเจะห  จังหวัดอาเจะห - Sultan Iskandar Muda โทรศัพท +62-651-21341 

โทรสาร +62-651-34240 

เมืองเมดาน  จังหวัดสุมาตราเหนือ - Kuala Namu โทรศัพท +62-61-456-5777 / 888-80300 

โทรสาร +62-61-456-1800 / 795-5146 

เมืองเปอกันบารู  จังหวัดเรียว - Sultan Syarif Kasim II โทรศัพท +62-761-674-694  

โทรสาร +62-761-674-827 

เมืองปาเล็มบัง  จังหวัดสุมาตราใต - Sultan M Badaruddin II โทรศัพท +62-711-385-151 /+62-711-385-000 

โทรสาร +62-711-385-015/385-006 

เมืองจายาปุระ  จังหวัดปาปว - Sentani โทรศัพท +62-967-591-168/591-107 

โทรสาร +62-967-591-107 

เมืองมากัสซา  จังหวัดสุลาเวสีใต - Hasanuddin โทรศัพท +62-411-510-123  

โทรสาร +62-411-510-283 

เมืองมานาโด  จังหวัดสุลาเวสีเหนือ - Sam Ratulangi โทรศัพท +62-431-60449  / 814-320 

โทรสาร +62-431-60595 

เมืองบาลิกปาปน  จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก - Sepiggan โทรศัพท +62-542-66886 / 757-7000 

โทรสาร +62-542-66832 

เมืองปอนติอนัก  จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก - Supadio โทรศัพท +62-561-721-003 /721-560 

โทรสาร +62-721-212 

เมืองเด็นปาซาร  จังหวัดบาหลี - Ngurah Rai โทรศัพท +62-361-751-011  

โทรสาร +62-361-751-032 

เมืองอําบน  จังหวัดมาลุกุ - Pattimura โทรศัพท +62-961-52870/61561 / 323-771 

โทรสาร +62-911-61691 
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คําแนะนําสําหรับคนไทยในอนิโดนีเซียในการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
1. การเตรียมความพรอมของตนเองและครอบครัวโดยทั่วไป 
 1.1 เตรียมเครื่องมือส่ือสารใหอยูในสภาพพรอมใชงาน อาทิ ควรชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใหเต็มอยูเสมอ หรือมี
แบตเตอรี่สํารองติดตัว 
 1.2 เตรียมเอกสารสําคัญที่จําเปนไวกับตัว เชน หนังสือเดินทาง บัญชีธนาคาร บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน สูติบัตรของบุตรธิดาและควรถายสําเนาเอกสารไวทั้งหมดติดตัวตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยยืนยันในการแสดงตนและเปนหลักฐานขอ
มีเอกสารใหมไดในกรณีที่เอกสารฉบับจริงสูญหาย 
 1.3 เตรียมยานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ควรมีเครื่องมือประจํารถและแผนที่ไวในรถ ควรติดฟลมกรองแสง
รถยนตซ่ึงจะชวยบรรเทาความเสียหายจากการทุบกระจกหรือถูกขวางปาดวยส่ิงของ ควรเติมนํ้ามันใหเต็มถังไวเสมอ และการใช
คนขับรถที่เปนชาวอินโดนีเซียที่ไวใจไดอาจเหมาะสมกวาในยามที่เกิดสถานการณ พรอมทั้งควรฝกขับรถดวยตนเองเพื่อใหเกิด 
ความม่ันใจและคุนเคยเสนทาง 
 1.4 บาน/อพารทเมนท หากเปนบานเชาและไมไดอยูใน complex ซ่ึงมีการรักษาความปลอดภัยอยางดี ควรเสริมรั้วให
แข็งแรงและควรติดแผนบังตา เพื่อไมใหบุคคลภายนอกเห็นในบานได ควรมีเครื่องดับไฟแบบผงเคมีแหงขนาดเล็กที่ผูหญิงและเด็กโต
จะสามารถยกใชไดไวประจําบาน ควรสํารองอาหารแหงและอาหารสดไวจํานวนหน่ึงในกรณีหากไมสามารถออกจากบานไดประมาณ 
1 สัปดาห และควรสํารองแกสหุงตมไวอีก 1ถังเสมอ 
 1.5 ทรัพยสินสวนตัวที่จําเปน ควรเตรียมกระเปาเส้ือผาขนาดเล็กไวประจําตัวทุกคน โดยในกระเปาควรมีเส้ือผา เงินสด 
ส่ิงของจําเปน และยาประจําตัว ใหพรอมในกรณีตองเดินทางกะทันหันและคางคืนที่อ่ืน หากบานพักอาศัยไมปลอดภัย ควรเก็บของมี
คาและเอกสารสําคัญไวกับตัว 

 1.6 หมายเลขโทรศัพทและที่อยูของบุคคลที่เปนประโยชน เชน หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
บริษัทการบินไทยกรุงจาการตา บริษัทบริการตั๋วเครื่องบิน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ และสถานีดับเพลิง สนามบิน Soekarno-
Hatta เพื่อสอบถามการเขาออกของสายการบินตางๆ 
2. การปฏิบัติตนเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน/จลาจลวุนวาย 
 2.1 ควรติดตอขอทราบขาวและสถานการณจากแหลงตางๆ เชน สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ ในกรุงจาการตา เพื่อนคนไทย เพื่อนตางชาติที่สนิทสนม (ชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย หรือญ่ีปุน มักจะไดรับการแจง
เตือนขาวสารเปนอยางดีจากสถานเอกอัครราชทูตของตน) โรงเรียน และขาวสารจากทางการอินโดนีเซีย ทั้งน้ี ควรใชวิจารณญาณใน
การรับฟงขาวสารอยางเหมาะสม 
 2.2 ควรอยูในบานเม่ือเกิดสถานการณวุนวาย และติดตามขาวสารจากจากแหลงตางๆ และควรติดตอกับเพื่อนหรือบุคคล
ใกลชิดเพื่อยืนยันวาตนเองและสมาชิกในครอบครัวยังปลอดภยัและสามารถตดิตอได  หากอยูในที่ตางๆ แตยังสามารถเดินทางกลับ
บานไดโดยปลอดภยั ใหรบีกลับบานโดยทันที ทั้งน้ี ควรมีแผนที่กรุงจาการตาที่ทันสมัยติดรถไวเปนประจําและโทรศัพทมือถือเพื่อ
ติดตอแจงขาวสาร ควรมีหมายเลขโทรศัพทที่สําคัญติดรถไวในชองเก็บของหนารถในกรณีฉุกเฉิน  หากเห็นวายังไมสามารถเดินทาง
กลับบานไดโดยปลอดภัย ควรเขาไปหลบภัย/พักพิงช่ัวคราวตามโรงแรมช้ันหน่ึงซ่ึงมีการรักษาความปลอดภัยอยางดี เชน 
Kempinski, Mandarin Oriental หรือ Grand Hyatt จนกวาสถานการณจะคล่ีคลาย อน่ึง หากทิ้งเด็กๆ ไวที่บาน ควรติดตอให
เพื่อนบานหรือผูที่รูจักคุนเคยซ่ึงอยูใกลบานนําเด็กๆ ไปดูแลช่ัวคราว 
 2.3 ผูที่มีบานอยูในชุมชนชาวจีนหรือใกลแหลงชุมชนแออัดของกรุงจาการตา อาจไมปลอดภัยจากการบุกรุก ปลนชิง หรือ
การวางเพลิงของกลุมม็อบ  กรณีที่ไมอาจอยูอาศัยที่บานไดอยางปลอดภัยและจะตองหาที่พํานักที่อ่ืน ควรติดตอสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เพื่อนฝูง บุคคลใกลชิดคุยเคย เพื่อขอไปพํานักช่ัวคราว และควรติดตอขอทราบสถานการณบนเสนทางที่จะใช
เดินทางไปวาปลอดภัยหรือไม  และหากจําเปนจะตองออกจากบาน ควรเปนเวลาเชามืดหรือรุงสาง เพราะในกรุงจาการตา เหตุการณ
จลาจลมักจะเกิดในตอนกลางวัน ชวงบายถึงกลางดึก และจะสลายตัวไปในชวงดึกหรือรุงสาง 
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หมายเลขโทรศัพทหนวยงานราชการไทย หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญของอินโดนีเซีย 

- สอท. ณ กรุงจาการตา  Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.3 
No.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  โทร +62-21-
2932-8190-4 
Fax +62-21-2932-8201 
- ฝายกงสุล สอท. โทร +62-21-2932-8211  Fax +62-21-2932-8213 
- หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (Hotline )โทร +62-81-118-6253  
- สนง.ผชท.ทอ. โทร +62-21-2932-8202  Fax +62-21-2932-8203 
- สนง.ผชท.ทร. โทร +62-21-2932-8206  Fax +62-21-2932-8207 
- สนง.ผชท.ทบ. โทร +62-21-2932-8204  Fax +62-21-2932-8205 
- การบินไทย กรุงจาการตา โทร +62-21-230-2551  Fax +62-21-315-3386 
- การบินไทย กรุงจาการตา (สนามบิน)โทร +62-21-550-2442-3  Fax +62-
21-550-7137 
- การบินไทย เมืองเด็นปาซาร (บาหลี) โทร +62-361-288-141  Fax +62-361-
288-063 
- สกม. ณ เมืองเมดาน  โทร +62-61-415-2425  Fax +62-61-457-6214 
- สกม. ณ เมืองสุราบายา โทร +62-31-357-8001  Fax +62-31-357-8875 
- สกม. ณ เมืองเด็นปาซาร (บาหลี) โทร +62-361-229-685  Fax +62-361-
249-462 

- สถานีตํารวจนครบาลกรุงจาการตา โทร +62-21-523-4000 
- สถานีตํารวจประจํา Soekarno-Hatta Airport โทร +62-21-
550-7393 
- สถานีตํารวจเมืองบันดุง โทร +62-22-420-3500 
- สถานีตํารวจเมืองเด็นปาซาร (บาหลี) โทร +62-361-227-174 
- สถานีตํารวจเมืองเมดาน โทร +62-61-452-0971 
- สนามบิน Soekarno-Hatta โทร +62-21-550-7015  Fax 
+62-21-550-16823 
- สนามบิน Polonia เมืองเมดาน โทร +62-61-456-5777  Fax 
+62-61-456-1800 
- สนามบิน Juanda เมืองสุราบายา โทร +62-31-866-7513 
- สนามบิน Ngurah Rai เมืองเด็นปาซาร (บาหลี) โทร +62-3617-
51011  Fax +62-3617-51032 
- สนามบิน Hasanuddin เมืองมากัสซา โทร +62-4115-10123 
Fax +62-4115-10283 
- สถานดับเพลิงกรุงจาการตา +62-21-643-4215 
- รถพยาบาลฉุกเฉิน +62-21-527-3473, 118 
- Taxi Blue Bird โทร +62-21-7947-1234 

------------------------------------------------------------ 

 



รายละเอียดแผนอพยพ (SOP) ของศูนยประสานงานฉุกเฉิน  

(Rapid Response Center - RRC) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

สถานะ ณ วันท่ี 20 มกราคม 2564 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

1) ออท. จัดประชุมประเมินสถานการณ หลังจาก สอท. 

ขนาดใหญ อาท ิสหรัฐฯ จีน เริ่มอพยพ จนท. และ

สมาชิกครอบครัวออกจากพื้นที่   

 

จนท. หน. ชุดปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย  

นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ  เลขานุการโท/กงสลุ 

สอท. ณ กรงุจาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289                                               

2) เปดใหมกีารลงทะเบียนและจัดทําบัญชีรายช่ือ 

ผูตองการอพยพกลบัไทย ณ ศูนยปฏิบัติการ 

ตามจุดตาง ๆ   

ศูนยปฏิบัติการหลัก :  

1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา                                                       

นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289                                               

2) จุดรวมผลท่ีอ่ืนท่ี สอท. กําหนด (กรณีท่ี สอท. ไม

ปลอดภัย)                        

- Pullman Hotel Thamrin  

- University Muhammadiyah Jakarta 

3) ประสานงานและปรึกษารวมกบัหนวยงานทองถ่ิน

เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการเดินทางออกนอกประเทศโดยสวัสดิภาพ 

-ระดับชาติ :  

ผูรับผิดชอบ...  

นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289                                             

พ.อ. กิตติศักด์ิ เพ็ชรนอย 

ผชท.ทบ.ไทย/จาการตา และ รก. รอง ผชท.ทหารไทย/

จาการตา หมายเลขโทรศัพท +62 813 8589 7187 

+62 821 1015 5574  

-ระดับทองถ่ิน : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ผูรับผิดชอบ... นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289                                               

4) กรณีอพยพทางอากาศ  

4.1) โดยเครื่องบินพาณิชย  การบินไทย สาขา… กรุงจาการตา 

ผูประสานงาน... สนง. การบินไทย 

เบอรติดตอ... หมายเลขโทรศัพท +62 21-3903588 

4.2) โดยเครื่องบินฝายทหาร ไดแก  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการขอบินผานนานฟา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

C130 มี 90 ที่น่ัง จํานวน 3 ลํา และ Airbus 340  

มี 300 ที่น่ัง จํานวน 2 ลํา พรอมปฏิบัติการภายใน  

48 ชม. ซึ่ง สอท. ตองขออนุญาตบินผานนานฟา  

ผูรับผิดชอบ... นางสริิชาดา ทองตัน อัครราชทูต 

ที่ปรกึษา หมายเลขโทรศัพท +62 877 3012 1973 

น.อ. ชยศว สวรรคสรรค ผชท.ทอ.ไทย/จาการตา  

และ รก.ผชท.ทหารไทย/จาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 9293 2221 

 

 

ประสาน ทอ. จัดเคร่ืองบินอพยพคนไทย  

ผูรับผิดชอบ... น.อ. ชยศว สวรรคสรรค ผชท.ทอ.ไทย/

จาการตา และ รก.ผชท.ทหารไทย/จาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 9293 2221 

4.3) ปลายทางการอพยพทางอากาศ ประเทศไทย เครือ่งบิน C-130 จะใชเวลาเดินทาง 

จากทาอากาศยาน บน. 6 ถึงสนามบินทหาร Halim 

ประมาณ 5 ชม. และจากทาอากาศยานหาดใหญ 

ถึงสนามบินทหาร Halim ประมาณ 3 ชม. 

5) กรณีอพยพทางทะเล  

5.1) โดยเรือพาณิชย ทาเรือ... ตันจงุ ปรโีอะก (Tanjung Priok) 

ผูรับผิดชอบ... น.อ. ดุลยวัฒน เชาวนดี ผชท.ทร.ไทย/

จาการตา และ รก. รอง ผชท.ทหารไทย/จาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 1221 1395 

5.2) โดยเรือหลวงกองทัพเรือ 3 ลํา ไดแก  

เรือหลวงอางทอง บรรทกุได 1,000 คน,  

เรือรบนเรศวร และเรือรบตากสนิบรรทกุลําละ  

150 คน พรอมปฏิบัติการภายใน 3-4 วัน 

ประสานงานกรมเจาทา 

ผูรับผิดชอบ... นางสริิชาดา ทองตัน อัครราชทูตที่

ปรึกษา หมายเลขโทรศัพท +62 877 3012 1973 

น.อ. ดุลยวัฒน เชาวนดี ผชท.ทร.ไทย/จาการตา และ 

รก. รอง ผชท.ทหารไทย/จาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 1221 1395 

 ประสาน ทร. จัดเรืออพยพคนไทย 

ผูรับผิดชอบ... น.อ. ดุลยวัฒน เชาวนดี ผชท.ทร.ไทย/

จาการตา และ รก. รอง ผชท.ทหารไทย/จาการตา 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 1221 1395 

5.3) ปลายทางการอพยพทางเรือ ประเทศไทย โดยคาดวาจะใชเวลาในการเดินทางกลบัถึง

ฐานทัพเรือสัตหีบ ประมาณ 4-5 วัน 

6) แจงกําหนดการและอํานวยความสะดวก 

ในการเดินทางมายังจุดรวมพลและจุดพักพิงช่ัวคราว 

ที่ปลอดภัย 

ผูรับผิดชอบ... นางสาวจฑุามาศ ฉันทบรรเลิศ 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289       
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

นางสิริชาดา ทองตัน อัครราชทูตทีป่รกึษา หมายเลข 

+62 877 3012 1973 

7) การจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารใหพรอมใชงาน เครื่อง

อุปโภคบรโิภค เวชภัณฑและอุปกรณ 

ที่จําเปนตองจัดซื้อ 

ผูรับผิดชอบ... นายเสถียร โคตรคันทา ผูชวยเลขานุการ 

หมายเลขโทรศัพท +62 812 9805 4972 

เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑท่ี

เตรียมไวไดแก... โทรศัพทผานดาวเทียม + บัตรเติมเงิน 

1 ปแรก จํานวน 4 เครื่อง 

อุปกรณท่ีจําเปนตองจัดซื้อไดแก วิทยุสื่อสารจํานวน 

10 เครื่อง ราคาตอหนวย 15,000  บาท  

รวมเปนเงิน 150,000 บาท  

8) เตรียมออกหนังสอืสําคัญประจําตัว (C.I.)  

แกผูไมมหีนังสือเดินทาง 

ผูรับผิดชอบ... นางสาวจฑุามาศ ฉันทบรรเลิศ 

หมายเลขโทรศัพท +62 811 186 253 /  

+62 811 1924289                                               

เอกสารท่ีตองใชในการออกหนังสือสําคัญประจําตัว 

(C.I.) สําเนา นสดท. หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
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สถานะ 20 ม.ค. 2565 

รายชื่อเมืองสาํคัญและบุคคลติดตอประสานงานกรณีอพยพคนไทยในอินโดนีเซีย 
 
ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 

ผูแทนคนไทย 
โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

ชวาตะวันตก 
(1) จาการตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 
- เจาหนาทีก่งสลุ  
เลขานุการโท 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา  

+62-21-2932-8211 
+62-21-2932-8190 
ถึง 4 ตอ 109 

+62811186253 
เบอรโทรฉุกเฉิน สอท. 
 
+62 811 1924289 
 

consular.jkt@mfa.go.th 
juthamas.c@mfa.go.th 

 

Royal Thai Embassy,  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde 
Agung, Kav. E3.3 No.3  
(Lot 8.8) Mega Kuningan, 
Jakarta 12950 

นายพงศภพ เมธากุลวัฒน 
- เลขานุการเอก  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

+62-21-2932-8190 
ถึง 4 ตอ 460 

+6281291093705 Phongpob.m@mfa.go.th Royal Thai Embassy 

นางสาวสิริกนัยา นอยอรุณ 
- เลขานุการเอก  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

+62-21-2932-8190 
ถึง 4 ตอ 463 

+628179822030 nsirikanya@hotmail.com Royal Thai Embassy 

นางสาวนภัส ดําขํา 
เลขานุการโท 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 
(ประสานงาน นร./นศ. ไทย)  

+62-21-2932-8190 
ถึง 4 ตอ 446 

+6281290593194 Napat.d@mfa.go.th Royal Thai Embassy 

นางสาวพามิลา สิริชัชนินทร 
- เลขานุการเอก  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

+62-21-2932-8190 
ถึง 4 ตอ 444 

+628118788719 Pamila.s@mfa.go.th Royal Thai Embassy 

นายนิฎฐพงษ เสนะวงศ  
- ประธานชมรมนักธุรกิจไทยใน
อินโดนีเซีย 
 
นายพีระพนธ ประยูรวงษ.                  
- ประธานชมรม TGCI 
 

+62 2138900384 
 
 
 

+62361229685 
 
 

+6285891377711 
 
 
 
+628123817246 
 
 

Nithapong.sen@bangkokbank.
com 

 
 

Peraphon@cp.co.id 
 
 

Bangkok Bank 
 
 
 

CP 
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจารุนันท วิสุทธิพิทกัษกุล 
- เลขาชมรมนักธุรกิจไทยใน
อินโดนีเซีย 

Wa +6287882016776 +6287882016776 Charunan1311@gmail.com Garden house 
Pantai Indah Kapuk 

นางสาวปทมา ศิรกิุล 
- บ. SCG  

+62 21 576 1646 +628119710077 pathamas@scg.com Menara Rajawali (16th Floor) 
Jl. Dr. Ide A. A. Gde Agung, 
Lot#5.1 Mega Kuningan, 
Jakarta 12950 

นางพรนภา พานิชสาสน 
- ประธานชมรมสตรีไทย 
ในอินโดนีเซีย  

- +62818748390 - - 

นางมะลิวรรณ มอยร 
- รองประธานชมรมสตรีไทย 
ในอินโดนีเซีย  

- +6281316625999 - - 

พระครูวิเศษธรรมคุณ (คําใส) 
- เจาอาวาสวัดพทุธเมตตา 
 
Linda / Coni 
- staff 

(62) 21-319 31961 

 

 

+6281317861799/ 
+6281314677184 

 - Vihara Buddha Metta Arama  
Jl. Terusan Lembang Blok. D 

No.59, Menteng, JAKARTA 

PUSAT 10310 

พระสันติ อุดมการณย่ิงยศ 
- พระไทยประจํา Yayasan 
buddha tzu chi indonesia 
 

 +6281210789955 - Tzu Chi Center, Tower 2 Lt. 

6, BGM, PIK Boulevard, Pantai 

Indah Kapuk St, RT.6/RW.2, 

Kamal Muara, Penjaringan, 

North Jakarta City, Jakarta 

14470, Indonesia 
นายมูฮัมมัดฮานีฟ ตอแลมk 
- ผูแทน นศ. ไทยในจาการตา 
 

 +6285891438438   
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

(2) บันดุง นายลุตฟ กะสามาสุ  
- ผูแทน นศ. ไทยในเมอืงบันดุง 

WA +66937388165 +62895320246701  Jl. Titimplik No. 11A 
Sadang serang Bandung 

kota  
นางสาวปทมา ศิรกิุล 
- บ. SCG  

+62 21 576 1646 +628119710077 pathamas@scg.com  

(3) สุกาบูมี 
 

นาย Somchai Dumrongsil 
- บ. SCG  

- +628121297064 SOMCHAID@SCG.COM Jl. Pelabuhan II KM. 11, 

Kampung Talagasari, RT.04 

/ RW.06, Sirnaresmi, 

Gunung Guruh, Sirnaresmi, 

Kec. Gunungguruh, 

Sukabumi 

ชวากลาง 
(1) ยอกยา 
การตา  

นายอัสสลาม พัชอัย  
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงยอกยาการ
ตา 

 +6281333673556  Bang Fitree TH 
Jl. Veteran No.80 Rt.29 
Rw.07 Warungboto 
Umbulharjo Yogyakarta 
55164 

นาย Ridwan Hayiyusoh 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงยอกยาการ
ตา 
 
 

 +62895638009797 
 

 pondok pesantren  
magelang 
 

Syukree salaengae 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงยอกยาการ
ตา 
 

 +62895638009696  

นาย Usman Kaday 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองยอกยาการตา 

 +6289671760201  
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

(2) เซอมารัง 
และเจอปารา 

Sakariya hajismae 
-ผูแทน นศ. ไทยในเมืองเซอมารัง
และเจอปารา 
 
 

  +6289686967871 - pondok pesantren  

magelang 

 

นางสาวปทมา ศิรกิุล 
- บ. SCG  

+62 21 576 1646 +628119710077 pathamas@scg.com - 

(3) สุราการตา 
และโซโล 
 

Husen Waedoloh 
- ผูแทน นศ. ไทยในเมืองสุราการ
ตา 
 

 +6281229185416  Muhammad Yusoh  
 Jl.serayu no.12 
randuagung , gresik, jawa 
timur 61121 
085893866785 

(4) ปูรโวเกอโต 
 

นายตัรมีซี วาเด็ง 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืง 
ปูรโวเกอโต  

ID line : 
tarmisee2324  

+6289260300973 
 

- 
 

Nasran Yama (Mahadiswa 
Thailand)  
No.9 Jl. Tirto Sentono gg2 
- Kalandungan - 
Ladungsari - Malang 
65152 
 WA&Tel : 085156898329      

(5) ซาลาติกา นางสาวมาเรียม เอียดยัวะอ ิ
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองซาลาติกา 
 
 

Line: 
MariamEadyeeSalati
ga 

 mariameadyeesa@gmail.co
m 

 

 

นายมัสรี ลาเตะ 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองซาลาติกา 
 

- +62895422288868 - Jl.arimbi no.53A rt7 rw4 
(cat rumah warna hijau) 
kel.grogol kec.sidomukti, 
salatiga (jawa tengah) 
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

50722 

ชวาตะวันออก 
(1) มาลัง 
 

นางสาวนิอามีนะห ดือเระ 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงมาลงั 
 

WA:081353639900 
(ประสานทางไลน) 

+6285156898329      - Kontrakan Pak Zainuddin 
rt 3  rw 1 dsn. Kudusan 
ds. plosokandang, kec 
.kedungwaru, Tulungaung 
, jawa timur 

(2) สุราบายา 
 

นาง Onny A. M Almasjhur 
- กงสลุกิตติมศักด์ิ  
ณ เมืองสุราบายา 
 
Ms. Fenny  
- staff 

+62-31-357-8001 +6281938539089 
+62816509629 
 
 
+6281331858089 

onny@thaiconsulatesub.com 
 
 
 
fenny.kesuma@lnjlogistics.com 

Jl. Perak Timur, No.56, 
Surabaya, East Java 60164 

นาย Vichai Teyavongsak 
- บ. SCG 

- +628113536379 vichaite@scg.com Kawasan Industri 
Maspion, Jl. Gama 
Maspion, 
Manyarsidomukti, Manyar 
Sido Mukti, Kec. Manyar, 
Kabupaten Gresik, Jawa 
Timur 61151, Indonesia 

นายสุรสิทธ์ิ สงิฆาฬะ 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองสรุาบายา 
 

line ID : Singkhala2499 
Whatsapp : +62823 
3653 6905 
 

+6282336536905 
 

- Jln. Dharmawangsa 4/14 
Kelurahan airlangga 
Kecamatan gubeng 
Surabaya,jawa timur 

(3) เกอดีรี นายอามีน เจะเงาะ - +6281233136756 - Ameen cengoh  
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

 - ผูแทน นศ. ไทยเมืองเกอดิรี   perumahan wilis indah II, 
pojok, mojoroto, kediri jawa 
timur (Blok J.2 No.21 pojok), 
KOTA KEDIRI, MOJOROTO, 
JAWA TIMUR, ID, 64115 
081233136756 

(4) โปโนโรโก  นาย Lutfee Kuemor 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองโปโนโกโร 
 

+62 858-1543-6016 
  

+62 858-1543-6016 anwa0905@gmail.com pembimbing santri luar 
negri gontor 2  
Madusari, Siman, Kec. 
Ponorogo, Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur 
63471 

(5) ตุลุงอากุง น.ส. ตัสนีม เจะม ุ
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองตุลงุอากุง 

- - - Kontrakan Pak Zainuddin 
rt 3  rw 1 dsn. Kudusan 
ds. plosokandang, kec 
.kedungwaru, Tulungaung 
, jawa timur 

(6) เจิมเบอร 
 

นาย Madeehah Samae 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองเจิมเบอร 
 

- +6287897818696 - Jl.Semeru XVI Blok T-12 
Kecamatan Sumbersari 
Kabupaten Jember 
Provinsi Jawa Timur Kode 
Pos 68121 

(7) ลาโมงัน Alya Tahe 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองลาโมงัน 

Line: aluci1995k 
 

+6285707704578  Karimah Tayong  
Pondok Pesantren 
Matholiul Anwar Asrama 
F Simo, Karanggeneng, 
Lamongan kode pos 
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

62254 
บาหลี  
 

นายพีระพนธ ประยูรวงษ 
- กงสลุกิตติมศักด์ิ  
ณ เมืองเดนปาซาร (บาหล)ี  

+62-36-122-9685 +628123817246 
+62 8123825542 

peraphon@cp.co.id 
rtcdps@yahoo.com 

Jl.Ciung Wanara 4 No.26 
Renon Denpasar Bali, 
Indonesia, 80234 

นายสานิตย ยืนนาน 
- รองกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมืองเดน
ปาซาร (บาหลี)  

- +62811395420 khunlaem@hotmail.com - 

นายวรวิน ไวยโภคี 
- สถานกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมือง
เดนปาซาร (บาหล)ี 

- +6281337316669 
+628123825542 

waipokee_w@hotmail. 
com 

Jl.Ciung Wanara 4 No.26 
Renon Denpasar Bali, 
Indonesia, 80234 

นูซาเต็งการา
ตะวันตก 
(1) ลอมบอก 

นายสานิตย ยืนนาน  
- รองกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมือง  
เดนปาซาร  
Mr. Made Ariantha /  
Mr. Saufilian Asmara Putra 
- บ. ซพี ี

- +62811395420 
 
 
+6282146558311/ 
+6281907999397 

- - 

(2) ซุมบาวา 
 

นายสานิตย ยืนนาน  
- รองกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมือง  
เดนปาซาร  
Mr. Mohammad Suhaili  
- บ. ซีพ ี

- +62811395420 
 
 
+6285338455796 

- - 

Ms. Hayat Al-Adamee  
(คร ูรร. มัธยม) 

 
 

+62 823-4145-4692 
+62 823-5929-0115 

 Pesantren modern 
internasional Dea Malela, 
Jln. Lintas Sumbawa-
lunyuk Km 40. DS. 
Pamangong. 

นูซาเต็งการา นายสานิตย ยืนนาน  - +62811395420 - - 
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

ตะวันออก 
(1) คูปง 

- รองกงสลุกิตติมศักด์ิ ณ  
เมืองเดนปาซาร)  
Mr. Patrianus Lali Wolo  
- บ. ซพี ี

 
 
+6281337773553 

สุลาเวสี  
(1) มากัสซาร 
 

นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซีพี  

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

PT.Bintang Sejahtera Bersama, 

Jl. Perintis Kemerdekaan 

Km.15 Kompleks Ruko 

Kima Square Blok B No. 31, 

Makassar  

(2) ปาลู 
 

นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซพีี  

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

Asman Deetang 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองปาล ู
 

- 
 

+62 822-9376-1449 - Ma'had Al jami'ah IAIN Palu 
Kelurahan tipo 
Kecamatan ulujadi 
Kabupaten palu 
Provinsi Sulawesi tengah 
Kode pos 94228 

(3) เกนดารี นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซพี ี

 +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

ธาราดา ปนนาค (ซอ) 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองเกนดาร ี

Tarada Pannak 
 +62 82192956700 
Tenggara, ID 93117 

+62 83131771281 taradapannak@gmail.com 
 

Depan Kantor Lurah 
Wowowanggu, Jalan 
Sorumba Lorong Kelapa 
Kuning, Wua-wua, Wua-wua 
(pondok As-salam yang dua 
lantai di kamar 4 lantai 1) 
kota Kendari - Wua- Wua, 
Sulawesi 
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

(4) มานาโด 
  

นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซพี ี

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

กะลิมันตัน 
(1) ปาลังการายา 

นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซีพ ี

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

อับดุลการิม ดือราโอะ 
- ผูแทน นศ. เมืองปาลังการายา 

- +62979728227 
+628224997179 

- Jl. RTA Milono KM 1, 5, 
Langkai, Kec. Pahandut, 
Kota Palangka Raya, 
Kalimantan Tengah 73111 

(2) ซามารินดา   
 

นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซีพ ี

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

ซารีนา เจะหลง 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงซามารินดา 
 

- +62635926711 - - 

(3) บาลิกปาปน นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซีพี  

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

(4) ปอนเตียนัก นายปราโมทย กาทอง 
- บ. ซีพี  

- +62811812556 pramoj@pkt.co.id 
pramoj59@hotmail.com 

- 

สุมาตรา 
(1) เมดาน 
 

นาย Agus Surtijo 
- กงสลุกิตติมศักด์ิ ณ เมอืงเมดาน 

+62-61-415-2425 
+62 6 1457 6214 

+62811600882  rtc_mdn@yahoo.com Jl. Cut Meutia, No.6, Medan, 
North Sumatra 20152 

นายอับดุลรอมัน มาแฮ 
- ผูแทน นศ. ไทยเมอืงเมดาน  

WA: 
+6282165219724 
ID LINE: romam009 
FB : Abdul Roman 

+628984874006 roman_in@hotmail.co.th - 

(2) ปาเล็มบัง 
 

นายชัยกฤษณ รัตนะ 
- ผูอํานวยการทั่วไป บ. ศรีตรัง 
เมืองปาเลม็บงั   

- +62816388072 chaikrit@sritranggroup. com - 

(3) ลัมปุง อัดนาน - +6287748683595  Jl.matahari GG.Teratai 

mailto:roman_in@hotmail.co.th
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ชื่อเมือง ชื่อ/ตําแหนง 
ผูแทนคนไทย 

โทรศัพท 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู 

- ผูแทน นศ. ไทยเมืองลมัปงุ 
 

 LK.01 RT.06 koprijaya 
kee. Sukarame Bandar 
Lampung.  

(4) ปาดัง อาหามะ 
AHAMA SALAEH 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองปาดัง 
 

Line: Ahmad.Pdg  +6282385939909  Kampung Kalawi, depan 
SMKN.1 Padang, kel.lubuk 
linta, kec.kuranji, kota 
padang, sumatra barat, 
25153 

หมูเกาะเรียว 
(1) เมืองเรียว 
 

นายอาดินันท ยะหริง่ 
- ผูแทน นศ. ไทยเมืองเรียว 
 

- +6282191080901  J.surya baru 1 No 01 desa 
tanah merah kec.Bukit raya 
pekanbaru Riau 28284 

ปาปว 
(1) อิเรียน จายา 
 

นายสานิตย ยืนนาน 
- รองกงสลุกิตติมศักด์ิ  
ณ เมืองเดนปาซาร  
 

- +62811395420 
 
 
 

- - 

Mr. Chandra Immanuel 
Saragih 
- บ. ซีพ ี

- +628114819189 - - 
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ผูประสานงานฝายอินโดนีเซีย/ตางชาติ สําหรับการใหความชวยเหลือคนไทยในอินโดนีเซีย 

CITY – PROVINCE CONTACT PERSON CONTACT DETAIL EMAIL 

Ambon, Maluku Province 
Immigration Class I Ambon 

Mr. Sholeh 

(+62) 911-35066 (Office) 

(+62) 812-2512-0505 (Mobile) 
Kanim_ambon@imigrasi.go.id 

Bandung, West Java Province 

Immigration Class I Bandung 

Mr. Reyli (Roy) 

Mr. Dimas 

Mr. Gingin 

Mr. Andri Dakim 

(+62) 22-7272081 (Office) 

(+62) 857-2432-3366 (Mobile) 

(+62) 877-8846-1858 (Mobile) 

(+62) 856-2077-776 (Mobile) 

(+62) 878-2522-2464 (Mobile) 

Kanim.bandung@imigrasi.go.id 

Belawan, North Sumatera Province 

Immigration Detention Center of 

Belawan 

Mr. Indra Willis 

 

(+62) 61-6945822 (Office) 

(+62) 811-3349-281 (Mobile) 

Rudenimmedan@yahoo.co.id 

Bogor, West Java Province 
Immigration Class I Bogor 

Mr. Yoga 

 

(+62) 812-9900-8869 (Mobile) 

 

Denpasar, Bali Province 

Immigration Detention Center  

Ms. Shanti Mutia 

Mr. Made Widiantara 

(+62) 361-704723 (Office) 

(+62) 819-3496-6205 (Mobile) 

(+62) 812-8498-1134 (Mobile) 

Rudenimdps@gmail.com 

Immigration Class I Ngurah Rai, Bali 

Mr. Agus 

 

(+62) 361-8468395 (Office) 

(+62) 857-4067-8884 (Mobile) 

Kanim_ngurahrai@gmail.co.id 

Honorary Consulate, Denpasar 

Mr. Vong (Staff)  

 

(+62) 812-3825-542 (Mobile) 
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Langsa, Aceh Province 

Immigration Class II Langsa 

Mr. Teuku Adelian Muda 

Mr. Rijal Yolada 

(+62) 641-424194 (Office) 

(+62) 812-8456-7849 (Mobile) 

(+62) 813-6315-5330 (Mobile) 

Imigrasi_langsa@yahoo.com 

Medan, North Sumatera Province 

Women Correctional Institute 

Mrs. Surta Duma Sihombing 

Ms. Marlia 

(+62) 61-80025334 (Office) 

(+62) 812-9586-146 (Mobile) 

(+62) 811-6151-979 (Mobile) 

Lpwanita.medan@yahoo.com 

Department of Population and Civil 

Registration 

Ms. Seriati 

 

 

(+62) 821-6564-6019 (Mobile) 

 

Tangerang, Banten Province 

Youth Correctional Institute  

Mr. Didi 

Mr. Wibisono 

 

(+62) 812-8833-8340 (Mobile) 

(+62) 877-8777-4287 (Mobile) 

 

Women Correctional Institute 

Ms. Nadya 

 

(+62) 853-3353-8927 (Mobile) 

 

Tangerang Immigration 

Mr. Alqy 

Mr. Dodi 

Mr. Henki 

Mr. Galtry 

 

(+62) 811-2334-344 (Mobile) 

(+62) 812-8161-7424 (Mobile) 

(+62) 877-8648-4486 (Mobile) 

(+62) 812-9777-7076 (Mobile) 

 

Tanjung Balai Karimun, Riau Islands 

Province 

Immigration Class II Tanjung Balai 

Karimun 

Mr. Philip Rio 

 

(+62) 777-22273 (Office) 

(+62) 852-7219-9191 (Mobile) 

Wasdakim.tbk@gmail.com 

Tanjung Pinang, Riau Islands Province 
Immigration Tanjung Pinang 

Mr. Tondi 

 

(+62) 853-8060-0327 (Mobile) 
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Jakarta, DKI Jakarta Province 

Department of Population and Civil 

Registration 

Ms. Evi 

 

 

(+62) 878-7733-1066 (Mobile) 

 

Garuda Indonesia 

Ms. Imelda 

Ms. Chrystine 

 

(+62) 812-2442-959 (Mobile) 

(+62) 852-1030-6746 (Mobile) 

 

Imelda.f@garuda-indonesia.com 

Chrystine.t@garuda-indonesia.com 

Directorate General of Immigration 

Mr. Agus  

Mr. Dylan 

Mr. Koswara 

Mr. Nur Ichwan 

 

 

(+62) 878-7792-9233 (Mobile) 

(+62) 812-1085-4493 (Mobile) 

(+62) 878-2999-9558 (Mobile) 

(+62) 819-9911-9315 (Mobile) 

 

Narcotics Agency of Indonesia 

Mr. Nurdin 

 

(+62) 852-9487-1988 (Mobile) 
Kabnn@bnn.go.id 

 
US Embassy in Jakarta 

Mr. Rendy 

 

(+62) 856-1738-700 (Mobile) 

 

 
Ecuador Embassy in Jakarta 

Mr. Jericho  

 

(+62) 857-1729-6932 (Mobile) 

 

 
Poland Embassy in Jakarta 

Ms. Adinda 

 

(+62) 878-8053-5378 (Mobile) 

 

 
Qatar Embassy in Jakarta 

Mr. Imam 

 

(+62) 895-1870-5502 (Mobile) 

 

 
India Embassy in Jakarta 

Mr. Alan 

 

(+62) 838-7223-4340 (Mobile) 
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Austria Embassy in Jakarta 

Ms. Aisyah 

 

(+62) 812-9517-282 (Mobile) 

 

Surabaya, East Java Province 

Honorary Consulate Surabaya 

Mrs. Onny Almasyhur 

Ms. Fenny (Staff) 

 

(+62) 819-3853-9089 (Mobile) 

(+62) 813 3185 8089 (Mobile) 

 

 

Fenny.kesuma@lnjlogistics.com 

Indonesian Embassy in Bangkok Mr. Narugra  (+66) 85-587-8529 (Mobile)  
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