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แผนช่ วยเหลือ/อพยพคนไทยในซาอุดีอาระเบีย (ปี 2562)
(ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้ )
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ ทางการเมือง/เกิดสงคราม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งริยาด
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบีย
1.1 ซาอุดีฯ ตังอยู
้ ่ตอนกลางของคาบสมุทรอาหรับ (Arabian Peninsula) ในตะวันออกกลาง มีพื ้นที่
2.25 ล้ านตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า) พื ้นที่เป็ นทะเลทรายเกือบทังประเทศ
้
อากาศร้ อนจัดเกือบตลอดทังปี
้ มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้ าน ดังนี ้
-

ทิศเหนือ ติดอิรักและจอร์ แดน
ทิศตะวันออก ติดกับคูเวต กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอ่าวอาหรับ
ทิศใต้ ติดกับเยเมนและโอมาน
ทิศตะวันตก ติดทะเลแดง

1.2 ซาอุดีฯ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 13 เขตหรื อมณฑล ได้ แก่ อัลบาฮะห์ (Al Bahah) อัลฮุดดู อัชชะ
มาลียะห์ (Al Hudud ash Shamaliyah) อัล เญาฟ์ (Al Jawf) อัลมาดีนะห์ (Al Madinah) อัลกอซิม (Al Qasim)
อัรริยาด (ArRiyad) อัชชัรกิยะห์ (Ash Sharqiyah, Eastern Province) อะซีร์ ('Asir) ฮาอิล (Ha'il) จีซาน (Jizan)
มักกะห์ (Makkah) นัจญ์รอน (Najran) และตาบูก (Tabuk)
2. คนไทยในซาอุดีฯ
2.1 ปั จจุบนั มีคนไทยอาศัยอยูใ่ นซาอุดีฯ ประมาณ 8,700 คน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูท่ างภาคตะวันตกที่เมือง
มักกะห์และเมืองเจดดาห์ ประมาณ 8,000 คน และสาหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 700 คน นัน้ กระจายกันอยูใ่ นเมืองต่าง ๆ ทัว่ ซาอุดีฯ อาทิ กรุงริ ยาด อัลโคบาร์ คามิสมูเชต
ตาบูก นาจรัน กาติฟ๊ ดัมมาม ฮาอิล จูเบล กาซิม บูไรดาห์ อูไนซา ซากากา และฮาฟาอัลบา-ทิน โดยส่วนใหญ่
เป็ นผู้ใช้ แรงงานและมีอายุประมาณ 50 - 65 ปี นอกนันเป็
้ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นซาอุดีฯ ในสถานะผู้ติดตามคูส่ มรส
ชาวต่างชาติ นักเรี ยน นักศึกษา เป็ นต้ น
2.2 คนไทยที่อยูใ่ นเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่ร้ ูจกั และสนิทกันเป็ นการส่วนตัว เนื่องจากอาศัยอยูใ่ นซาอุดีฯ
มาเป็ นเวลานาน ผู้ที่มีบทบาทเป็ นหัวหน้ ากลุม่ หรื อที่เรี ยกว่า “แกนนา” สามารถเป็ นตัวแทนที่ดีและเครื อข่าย
ที่เข้ มแข็งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
2.3 โดยที่คนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ พานักอยู่อย่างกระจัดกระจายกัน บางราย
อยูห่ า่ งไกลจากกรุงริยาดกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นข้ อจากัดประการหนึง่ ในการให้ บริการด้ านกงสุล
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การให้ ความช่วยเหลือหรื อดาเนินการในการอพยพคนไทย และมีสว่ นทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินการในเรื่ อง
แผนอพยพค่อนข้ างสูง ยังไม่นบั รวมถึงค่าครองชีพและค่าสินค้ า/บริการในซาอุดีฯ ที่สงู เช่นกัน
3. เหตุผลความจาเป็ นในการจัดทาแผนอพยพ
3.1 ซาอุดีฯ จัดเป็ นเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากกลุม่ หัวรุนแรง/กลุม่ ก่อการร้ าย
อาทิ กลุม่ อัลกออิดะห์ และกลุม่ รัฐอิสลาม (Islamic State -IS) ที่เคลื่อนไหวอยูภ่ ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
และหลังจากรัฐบาลซาอุดีฯ ใช้ มาตรการขันเด็
้ ดขาดปราบปรามกลุม่ ก่อการร้ าย จึงทาให้ มีการตอบโต้ มาตรการ
ของรัฐอย่างรุนแรงอยูเ่ ป็ นระยะๆ อนึง่ ปั จจุบนั ซาอุดีฯ ยังมีปัญหาความขัดแย้ งทางการเมืองภายในประเทศ
ที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ ชิดต่อไป
3.2 ซาอุดีฯ ถูกรายล้ อมไปด้ วยประเทศที่มีภาวะความไม่สงบ เช่น อิรัก เยเมน ซีเรี ย เป็ นต้ น
รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่ นกับอิหร่าน ด้ วยปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
จัดเตรี ยม/ปรับปรุงแผนช่วยเหลือและอพยพคนไทยให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
4. การประเมินสถานการณ์ ฉุกเฉินตามสภาพกาณ์ ปัจจุบันในซาอุดีฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเมินแล้ วเห็นว่า ปั จจุบนั สถานการณ์ในซาอุดีฯ ยังคงเป็ นปกติ
ถึงแม้ วา่ อาจมีขา่ วความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใน รวมถึงปั จจัยจากความขัดแย้ งกับประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางอยูเ่ นือง ๆ แต่ยงั ไม่ได้ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ความมัน่ คงภายในประเทศ
อย่างมีนยั สาคัญ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 1 (สีเขียว)
อย่างไรก็ดี หากมีการปรับระดับของสถานการณ์เป็ นระดับที่ 2, 3 และ 4 ก็สามารถระบุข้อมูล
ในแผนอพยพล่วงหน้ าได้ ดังปรากฏตามข้ อมูลต่อไปนี ้
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การเตรียมความพร้ อม 4 ระดับ
ระดับ 1 (สีเขียว)
ปั จจัยบ่งชี ้
สถานการณ์ปกติ
ปั จจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ
เป้าหมาย
เตรี ยมความพร้ อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รายการ
การดาเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ท่ จี าเป็ นให้ ใช้ ได้ ดีเสมอ

-จัดทา/ปรับปรุงรายการอุปกรณ์
ที่จาเป็ นอยูเ่ สมอ

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ตดิ ต่ อ

-ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย
และที่อยู่ตดิ ต่ออยูเ่ สมอ

จัดตัง้ เครือข่ ายติดต่ อกับคนไทย เช่ น
ผ่ านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่ าง ๆ
หัวหน้ าแคมป์/หัวหน้ าแรงงานไทย (Foreman)

-ปรับปรุงรายชื่อแกนนาคนไทย
ในเขตอาณา พร้ อมหมายเลข
โทรศัพท์ตดิ ต่อ และจัดตังกลุ
้ ่ม
ไลน์ประสานงานระหว่าง สอท.
กับแกนนาคนไทยฯ (ดังแนบ)

จัดทารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อสาคัญ
ได้ แก่ หมายเลขหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตารวจ แกนนา
คนไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)

-จัดทา/ปรับปรุงรายชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ของซาอุดีฯ ตามกาหนด

สร้ างความคุ้นเคยกับเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้ อง

-สร้ างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีกบั เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้ อง (กต./มท/ตม./
กรมการบินพลเรื อน เป็ นต้ น)

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ
เส้ นทางอพยพ

-ศึกษา/สารวจเส้ นทางการ
อพยพ จุดนัดพบ โดยประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของ
ซาอุดีฯ

หมายเหตุ
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จัดทาเส้ นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใด
ให้ บริการเวลาใดบ้ าง จัดทาเส้ นทางสารองกรณี
ไม่ สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพืน้ ที่ อาทิ
ต้ องเดินทางโดยรถยนต์ ไปเมืองใดเพื่อขึน้
เครื่องบินหรือไปยังชายแดน

-ศึกษา/สารวจเส้ นทางที่
เกี่ยวข้ องทังทางเครื
้
่ องบิน
(กรุงริยาดและเมืองใกล้ เคียง)
และทางบก (พรมแดนที่ตดิ กับ
บาห์เรน ยูเออี คูเวต โอมาน
อิยิปต์ และจอร์ แดน) ทางน ้า
เมืองอัลโคบาร์ เมืองดัมมาม
และเมืองเจดดาห์) โดยประสาน
กับ สอท. / สกญ. ที่เกี่ยวข้ อง

ประชาสัมพันธ์ แผนอพยพให้ ชุมชนไทยทราบ
และ/หรือนาแผน upload ขึน้ website
ของ สอท./สกญ. พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์
หรือ e-mail address ที่ประชาชนติดต่ อได้

-นาแผนอพยพ upload ขึ ้น
เว็บไซต์ สอท.
www.thaiembassy.org/riyadh
พร้ อมประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์ (+966 55 462 2005 /
55 798 2002) และ e-mail ของ
สอท. (thairuh@mfa.go.th)
และ facebook ของ สอท.
(Royal Thai Embassy,
Riyadh) รวมทังซั
้ กซ้ อมความ
เข้ าใจเรื่ องแผนอพยพกับคนไทย
ในพื ้นที่เมื่อมีโอกาส
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ระดับ 2 (สีเหลือง)
ปั จจัยบ่งชี ้
เริ่มมีขา่ วความไม่สงบ ข้ อพิพาท หรื อการปะทะ
ปั จจัยควบคุม รัฐบาลท้ องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดาเนินชีวิตไปตามปกติ
เป้าหมาย
คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรี ยมพร้ อมเดินทางออกนอกประเทศ
ห้ าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย
รายการ

การดาเนินการ

ติดตามข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิด

-ทังแหล่
้ งข่าวราชการ
สื่อมวลชนทังใน
้ และ
ตปท. รวมถึงแหล่งข่าว
จากมิตร ปทท.

เร่ งประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนไทยทราบ
และตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกญ.
และเตรียมพร้ อมซักซ้ อมการสื่อสาร
กับเครือข่ ายคนไทยที่กาหนด

-ปชส. ผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยเฉพาะ social media
เช่น facebook ของ สอท.
และประสานผ่านแกนนา
คนไทยในพื ้นที่ตา่ ง ๆ

แจ้ งข่ าวให้ คนไทยในพืน้ ที่เตรียมสัมภาระ
-ปชส. ผ่าน facebook
เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้ องเดินทาง ของ สอท. และแกนนา
ไปพักพิงให้ พร้ อมหากต้ องอพยพออกนอก
คนไทยฯ
ประเทศ
แจ้ งเตือนคนไทยให้ หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ า
ประเทศ

-รายงานกระทรวงฯ
ให้ ทราบโดยทันทีผ่าน
ห้ องไลน์ RRC และ
กองคุ้มครองฯ รวมทัง้
โทรเลข

ซักซ้ อมมาตรการ รปภ. ของสานักงาน

-จัดประชุม/ซักซ้ อม จนท.
ที่เกี่ยวข้ อง

ซักซ้ อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ

-จาลองสถานการณ์จริง

หมายเหตุ
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เส้ นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ

และสารวจเส้ นทางที่
เกี่ยวข้ องทุกเส้ นทางที่
เป็ นไปได้

หมายเหตุ ให้ ออท.เป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจดาเนินการตามแผนหรื อปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณา
ในการปรับระดับการเตรี ยมความพร้ อมไปสู่ที่สงู ขึ ้น
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ระดับ 3 (สีส้ม)
ปั จจัยบ่งชี ้
เกิดความไม่สงบเป็ นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นวงกว้ าง
ปั จจัยควบคุม รัฐบาลท้ องถิ่นกาลังสูญเสียการควบคุม การดารงชีวิตไม่เป็ นปกติ บริการภาครัฐมีจากัด
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยงั เปิ ดดาเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน
เป้าหมาย
ให้ คนไทยที่ไม่มีความจาเป็ นต้ องอยูใ่ นประเทศเดินทางออกนอกพื ้นที่ให้ มากที่สดุ
โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยงั เป็ นปกติอยู่
รายการ

การดาเนินการ

ติดตามข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิด ประเมิน
สถานการณ์ จากข่ าวสาร การหารือกับ
สอท./สกญ มิตรประเทศ และการสารวจ
(หากสถานการณ์ เอือ้ อานวย)

-ดาเนินการในเรื่ องนี ้
ผ่านทุกช่องทาง
ที่เป็ นไปได้

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้ าบ้ านเพิ่มมาตรการ
รปภ. สถานที่

-มี นส. แจ้ ง กต. ซาอุดีฯ
แต่เนิ่น ๆ รวมถึง
กองกาลังรักษา
ความปลอดภัยในเขต
คณะทูต

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ
แนวทางการให้ ความช่ วยเหลือคนชาติ

-ประสาน สอท. อาเซียน
และมิตรประเทศอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล หรื อประสานแผน
อพยพร่วม (หากจาเป็ น)

สอท./สกญ. ตัง้ ศูนย์ อานวยการช่ วยเหลือ
คนไทย และประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์
ภายในประเทศที่ตัง้ อยู่ให้ ชุมชนไทย
และผู้ประสานงานชุมชนไทย หรื อหัวหน้ า
แรงงานทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตัง้ ศูนย์
ประสานงาน)

-จัดตังศู
้ นย์ฯ ณ สอท.
และ ปชส. ผ่าน
facebook และแกนนา
คนไทยฯ

สอท./สกญ. สารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน

-เบิกเงินสดทังสกุ
้ ลริยาล
และดอลลาร์ สหรัฐ

หมายเหตุ
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ในจานวนที่เหมาะสม
สอท./สกญ. สารองอาหาร/เวชภัณฑ์ /
-จัดซื ้ออาหาร เวชภัณฑ์
สิ่งที่จาเป็ นอื่น ๆ ให้ เพียงพอกับจานวนคนไทย และของจาเป็ นแต่เนิ่น ๆ
ที่อาจจาเป็ นต้ องมาพานักชั่วคราวใน สอท.
แจ้ งเตือนคนไทยให้ หลีกเลี่ยงการเดินทาง
เข้ าพืน้ ที่

-รายงานให้ กระทรวงฯ
ทราบโดยทันทีทางห้ อง
ไลน์ RRC และ
กองคุ้มครองฯ รวมถึง
โทรเลขแจ้ งกระทรวงฯ

ประสานรัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อซักซ้ อมกรณี
ต้ องอพยพ

-มี นส. แจ้ ง กต. ซาอุดีฯ
และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง (อาทิ มท./
ตม./ กรมการบินพล
เรื อน)

ประสานการบินไทยเพื่อสารองที่น่ ังให้ แก่
คนไทย

-ประสาน สนง.
การบินไทย ณ เมืองดูไบ

กาหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ ง/หารื อ
กระทรวงฯ ว่ ามีคนไทยเหลือยู่จานวนเท่ าใด
จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม
หรือกลับประเทศไทยต้ องใช้ เครื่องบินพิเศษ
ไปรับคนไทยหรือไม่

-ประเมินสถานการณ์/
ประสานกระทรวงฯ
ทางห้ องไลน์ RRC
และกองคุ้มครองฯ
และมีโทรเลขแจ้ ง
กระทรวงฯ ในทันที
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ระดับ 4 (สีแดง)
ปั จจัยบ่งชี ้

เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค
มีการปล้ นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ปั จจัยควบคุม รัฐบาลท้ องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ ในวงจากัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้
สายการบินพาณิชย์ให้ บริ การในวงจากัดหรื อยกเลิกการบิน
เป้าหมาย
อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื ้นที่ ปิ ดที่ทาการ สอท. ชัว่ คราว
รายงาน

การดาเนินการ

ตัง้ ศูนย์ อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตัง้ ศูนย์
ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนไทย
และ/หรือหัวหน้ าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา

-จัดตังศู
้ นย์ ที่ สอท.
โดยมี คกก. ทีม ปทท.
สอท. ร่วมปฏิบตั งิ าน
โดยประสานแกนนา
คนไทย อย่างใกล้ ชิด

ให้ คนไทยที่สามารถเดินทางได้ เอง เดินทาง
ออกนอกพืน้ ที่ในทันที

-ปชส. ทาง facebook
และแกนนาคนไทย
ให้ คนไทยที่สามารถ
เดินทางได้ เอง เดินทาง
ออกจากซาอุดีฯ
ในทุกช่องทางที่ทาได้

แจ้ งประเทศเจ้ าบ้ านว่ าจะอพยพคนไทย
และขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ
(เท่ าที่จะให้ ได้ ) โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่ าง
อพยพคนไทย และ รปภ. สอท. / สกญ.

-มี นส. แจ้ ง กต. ซาอุดีฯ
โดยด่วน และประสาน
ผ่าน จนท. ระดับสูง
ของกรมการกงสุล กต.
ซาอุดีฯ (หากเป็ นไปได้ )

ประสานใกล้ ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศ
-ประสาน สอท. อาเซียน
ถึงแผนอพยพและความช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน และมิตร ปท.
สอท./สกญ. ประเทศที่สามตัง้ ศูนย์ พักพิง
ชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม

-ประสาน สอท. ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น มานามา/

หมายเหตุ
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คูเวต/อาบูดาบี โดยด่วน
เตรียมขนย้ ายเอกสารสาคัญทางราชการ/
ทาลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้ วย)

-จัดเตรี ยมขนเอกสาร
สาคัญ รวมถึงเตรี ยมเงิน
สดทังสกุ
้ ลริยาลและ
ดอลลาร์ สหรัฐในจานวน
ที่เหมาะสม

กระทรวงฯ ส่ งจนท. สนับสนุน หากจาเป็ น
อาทิ ขรก. ประจาประเทศนัน้ ๆ

-จัดเตรี ยมสถานที่พกั
อาหาร และอุปกรณ์ที่
จาเป็ นแก่ จนท.
สนับสนุนจากกระทรวงฯ

อพยพคนไทย (ที่เหลือ)
ก. อพยพประเทศที่สามเป็ นการชั่วคราว
ข. อพยพกลับประเทศไทย
ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็ นการชั่วคราว
รายการ
กาหนดเส้ นทางอพยพ
- ทางเครื่องบิน
- ทางเรือ

- ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้ เคียง
เพื่อขึน้ เครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท.พิจารณา
ความพร้ อมและความเหมาะสมว่ าคนไทยจะอพยพ
ไปด้ วยตนเองแล้ วกาหนดจุดนัดพบ หรื ออพยพ
เป็ นกลุ่มหรือทัง้ สองแบบ)

การดาเนินการ
-กรุงริยาด-มานามา/
คูเวต/อาบูดาบี/ดูไบ
-อัลโคบาร์ /ดัมมาม/
เจดดาห์
-กรุงริยาด-อัลโคบาร์ /
ดัมมาม-บาห์เรน
-กรุงริยาด-ตาบูกจอร์ แดน

แจ้ งรัฐบาลท้ องถิ่นว่ าจะอพยพคนไทย และขอรับ
-มี นส. แจ้ ง กต.
ความร่ วมมือเท่ าที่จาเป็ น อาทิ รปภ. ระหว่ างอพยพ ซาอุดีฯ และประสาน

หมายเหตุ
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การอานวยความสะดวกในการข้ ามแดน

จนท.ระดับสูงของ
กรมการกงสุล
(หากเป็ นไปด้ )
กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาล -ประสานกระทรวงฯ
ท้ องถิ่นเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการ
สอท. มานามา/คูเวต/
ข้ ามแดน อาทิ การยกเว้ นการตรวจลงตรา
อาบูดาบี/อัมมาน/
ไคโร/มัสกัต
จัดหายานพาหนะขนส่ งคนไทยไปยังพืน้ ที่นัดหมาย -จัดเช่ารถบัสและ
หรือให้ คนไทยไปพบกันที่พนื ้ ที่เป้าหมาย
ประสานแกนนา
คนไทยฯ
สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร
-ประสาน สอท.
เวชภัณฑ์
มานามา/คูเวต/
อาบูดาบี/อัมมาน/
ไคโร/มัสกัต
กรณีหากสถานการณ์ ไม่ มีแนวโน้ มคลี่คลายในเร็ววัน -ประสานกระทรวงฯ
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ของซาอุดีฯ แกนนา
คนไทย เป็ นต้ น
ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย
รายการ
การดาเนินการ
สอท.ประสานรัฐบาลท้ องถิ่น เพื่อให้ เครื่องบินพิเศษ -มี นส. แจ้ ง กต.
ลงจอดรับคนไทย
ซาอุดีฯ ประสาน
กรมการบินพลเรื อน
สอท./สกญ. แจ้ งข่ าวให้ คนไทยทราบ แล้ วกาหนด
-ปชส. ผ่าน facebook
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทารายชื่อผู้โดยสาร
แกนนาคนไทย และ
จัดทารายชื่อผู้โดยสาร
กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่ ง
-ขอ flight clearance
เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ
ผ่าน กต. ซาอุดีฯ และ
และแจ้ งสอท. ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อขอ flight clearance
ประสาน สนง. การบิน

หมายเหตุ
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ไทย/ดูไบ และ สกญ.
ณ เมืองดูไบ

13

รายชื่อแกนนาคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งริยาด
ซาอุดีอาระเบีย
ลาดับ
1

เมือง
กรุ งริ ยาด (300 คน)

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อแกนนา/ สถานที่รวมตัว
-

(+966)

รวมตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

011 488 1174
011 488 0300
055 462 2005
055 798 2002

2

อัล โคบาร์ (150 คน)

นายสุรเดช ศรี ทศั น์

ร้ านอาหารไทยภูเก็ต

050 386 4184

3

อัลอัสซา-โฮฟุฟ (10 คน)

นายวิชยั กุมภาพันธ์

บ้ านพักนายวิชยั ฯ

050 609 1053

4

กาติ๊ฟ (5 คน)

นายอุดม แหลมศรี

รวมตัวที่บ้านพักนายอุดมฯ

053354 1994

5

ซากากา (5 คน)

นายสุรชัย สุริยะภา

บ้ านพักนายสุรชัยฯ

050 037 2301

6

ตาบูก (15 คน)

นายโกศล พันธุชาติ

บ้ านพักนายโกศลฯ

050 763 5004

7

นัจรัน (10 คน)

นายหาญ สิทธิพนั ธ์

บ้ านพักนายหาญฯ

053 452 1252

8

คามิสมูเชตท์ (60 คน)

นายทวี สังฆะภูมิ

รวมตัวกันที่ร้านอาหารไทยธานี

055 019 1066

9

บูไรดาห์ (45 คน)

นายไสว อุน่ อก

บริ ษัทฟาฮัด จากัด

056 114 0351
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เมืองอื่น ๆ ( 100 คน)

ให้ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

011 488 1174 /

-

011 488 0300
055 462 2005
055 798 2002
รวม

700 คน

สถานะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

