
เอกสารแนบ 1 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

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

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์
สื่อสาร/อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย อาทิ CCTV 
2. ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 
(สกญ. มียานพาหนะใน
ราชการ 3 คัน สคต. 2 คัน 
ททท. 1 คัน EXIM Bank 
1 คัน) 

ผู้รับผิดชอบ: 
รอง กสญ./ จนท.คลัง 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ ปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทย 
หมายเลขติดต่อ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ 
(สถานะ ม.ค. 2566) 
ปัจจุบันมีคนไทยใน
เวียดนามประมาณ 1,300 
คนและในเขตกงสุล
ประมาณ 1,000 คน 

ผู้รับผิดชอบ:  
ฝ่ายกงสุล 
 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย(Forceman) 

สร้างความคุ้นเคยกับ
เครือข่ายชุมชนชาวไทยใน
เขตกงสุล ได้แก่ สภา
หอการค้าและ
อุตสาหกรรมไทยใน
เวียดนาม (ThaiCham), 
เครือข่ายภาคเอกชนไทย
โดยได้จัดทำตารางจุดรวม
พลในแต่ละนครและ
จังหวัดในเขตกงสุล 



จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 

ปรับปรุงตารางรายชื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
แผนการอพยพให้เป็น
ปัจจุบัน 
(สถานะ ม.ค. 2566) 

ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายกงสุล 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำและปรับปรุงรายชื่อ
และหมายเลขติดต่อของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของกรมสัมพันธ์
ต่างประเทศนครโฮจิมินห์ 
และติดต่อประสานงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

จัดทำตารางเส้นทางการ
อพยพ (สถานะ ม.ค. 
2566) โดยในเขตกงสุลมี
ท่าอากาศยานนานาชาติ
ในเมืองสำคัญได้แก่ นคร
โฮจิมินห์ นครดานัง  
จ.เถื่อเทียน-เว้ เมืองญาจาง 
จ.คั้ญหว่า และนครเกิ่นเทอ 
(และสนามบินในพ้ืนที่
ใกล้เคียง แม้ไม่ได้อยู่ใน
เขตกงสุล ได้แก่ เมืองดาลัด 
จ.เลิมด่ง และเกาะฟูก๊วก 
จ.เกี่ยนซาง) 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ 
เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ  
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

เตรียมการประชาสัมพันธ์
แผนอพยพให้ชุมชนไทย
ทราบตามช่องทางต่างๆ 
 
ปัจจุบันมีช่องทางกลุ่มไลน์
หลักๆ 3 กลุ่มได้แก่ คน
ไทยในนครโฮจิมินห์และ
จังหวัดโดยรอบ, คนไทยใน
เขตจังหวัดภาคกลาง, คน
ไทยในจังหวัดเบ็นแจและ
จังหวัดเตี่ยนซาง รวมทั้ง
กลุ่มไลน์ชุมชนไทย เช่น 
ตลาดไทยนครโฮจิมินห์ 
และมีช่องทางส่งข่าวสาร



ไปยังบริษัทที่มีพนักงาน
คนไทยจำนวนมากเพ่ือ
แจ้งข่าวในกลุ่ม อาทิ CP, 
SCG, SCG โครงการปิโตร
เคมี Long Son เป็นต้น 

 
 

 

 

  



เอกสารแนบ 2 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) 
เพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพ้ืนที่  
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

- กสญ. เรียกประชุม 
ขรก. และ ทีม ปทท. 
(สคต., ททท., Exim 
Bank) เพ่ือจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและ
ประเมินสถานการณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
กงสุลฝ่ายกงสุล 
ผู้รับผิดชอบ 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน 
ความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

- สกญ. ประสาน 
สอท. ณ กรุงฮานอย
เครือข่ายผู้ประสานงาน
ภาคเอกชนและชุมชน
ไทย และกรมการกงสุล
เป็นระยะ 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

- ประสานกรมสัมพันธ์
ต่างประเทศนครโฮจิ
มินห์ (รวมทั้งแนวร่วม
ปิตุภูมิเวียดนาม นคร
โฮจิมินห์) 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน - ประสานหารือ สกญ. 
มิตรประเทศ โดยเฉพาะ 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
(หากได้รบัอนุญาตจากทางการท้องถิ่น) 

- ประสานกรมสัมพันธ์
ต่างประเทศนครโฮจิ
มินห์และหน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์ระดับ
จังหวัดในพ้ืนที่ภัยพิบัติ 



สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.
คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

- เปิดช่องทางรับแจ้ง
เหตุกรณีฉุกเฉิน 
 
- สกญ. จัดทำและ
เสนอประมาณการ
สำหรับให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยตาม
ระเบียบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
ฝ่ายกงสุล / 
จนท. คลัง 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะขัดตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

- ประสานจัดเตรียม
พ้ืนที่จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทยรับทราบ
ตามช่องทางต่างๆ 
ผ่าน website, FB 
ของ สกญ email และ
ช่องทาง Line ซ่ึง
ปัจจุบันมีช่องทางกลุ่ม
ไลน์หลักๆ 3 กลุ่ม
ได้แก่คนไทยในนครโฮ
จิมินห์และจังหวัด
โดยรอบ, คนไทยใน
เขตจังหวัดภาคกลาง, 
คนไทยในจังหวัดเบ็น
แจและจังหวัดเตี่ย
นซาง รวมทั้งกลุ่มไลน์
ชุมชนไทย เช่น ตลาด
ไทยนครโฮจิมินห์ และ
มีช่องทางส่งข่าวสารไป
ยังบริษัทที่มีพนักงาน
คนไทยจำนวนมากเพ่ือ
แจ้งข่าวในกลุ่ม อาทิ 
CP, SCG, SCG 
โครงการปิโตรเคมี 
Long Son เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบ 
 
ประชาสัมพันธ์
ชุมชนชาวไทย/ 
จัดเตรียมสถานที่ 
- ฝ่ายกงสุล 
 
- (หากเป็นที่ 
สกญ.) 
รอง กสญ/ 
กงสุลฝ่ายคลัง 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุล
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 

-ประสานหน่วยงาน
ได้แก่ 
(1) จังหวัด/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 



และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงาน
ในพ้ืนที่ 

ท้องถิ่นที่เกิดภัยพิบัติ 
 
(2) จุดติดต่อชุมชน
ไทยในจังหวัดต่างๆ 

ฝ่ายกงสุล/
ฝ่ายเศรษฐกิจ 

จัดทาํทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต  
พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

- จัดตั้งช่องทางในการ
รับแจ้ง 

ผู้รับผิดชอบ 
กงสุลฝ่ายกงสุล 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) -ประสานกระทรวงฯ 
เพ่ือพิจารณาความ
จำเป็น 

ผู้รับผิดชอบ 
กสญ/  
กงสุลฝ่ายกงสุล 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณเีกิดภยัสงคราม) 

-ประสานกรมการ
กงสุลอย่างใกล้ชิด 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลอื/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ 3 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดต่อกับกระทรวงฯ และ 
รับแจง้กับคนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคน
ไทย 

- กสญ. เรียกประชุม 
ขรก. และ ทีม ปทท. 
(สคต, ททท, EXIM 
Bank) เพ่ือจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและ
ประเมินสถานการณ์  

ผู้รับผิดชอบ 
 
กงสุลฝ่ายกงสุล 

สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ - สกญ. ตัดเตรียม
อุปกรณ์สำรอง และ
สำรวจจำนวน
สม่ำเสมอ และจัดหา
เพ่ิมเติมเม่ือเริ่มมี
สัญญาณบ่งชี้
สถานการณ์รุนแรง 

ผู้รับผิดชอบ 
 
รอง กสญ. / 
จนท. คลัง 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่สามารถเดินทางไปพํานักกับเพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือให้
เดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

- ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนชาวไทยในเขต
กงสุลให้เดินทางออก
นอกพื้นที่ตามช่องทาง
ต่างๆ ผ่าน Website, 
Facebook ของ สกญ 
email และช่องทาง 
Line ซึ่งปัจจุบัน
ปัจจุบันมีช่องทางกลุ่ม
ไลน์หลักๆ 3 กลุ่ม
ได้แก่คนไทยในนครโฮ
จิมินห์และจังหวัด
โดยรอบ, คนไทยใน
เขตจังหวัดภาคกลาง, 
คนไทยในจังหวัดเบ็น
แจและจังหวัดเตี่ย
นซาง รวมทั้งกลุ่มไลน์
ชุมชนไทย เช่น ตลาด
ไทยนครโฮจิมินห์ และ

ผู้รับผิดชอบ 
 
นครโฮจิมินห์และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
ฝ่ายกงสุล 
 
เขตจังหวัดใน
ภาคกลาง 
ภูมิภาค
สามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขง 
ฝ่ายกงสุล/
ฝ่ายเศรษฐกจิ 



มีช่องทางส่งข่าวสาร
ไปยังบริษัทที่มี
พนักงานคนไทย
จำนวนมากเพ่ือแจ้ง
ข่าวในกลุ่ม อาทิ CP, 
SCG, SCG โครงการ 
ปิโตรเคมี Long Son 
เป็นต้น 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอทราบแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ 
ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

- ประสานกรมสัมพันธ์
ต่างประเทศนครโฮจิ
มินห์ และกรมควบคุม
โรคนครโฮจิมินห์ และ
หน่วยงานในจังหวัด
พ้ืนที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
กงสุลฝ่ายกงสุล 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน - ประสานหารือ สกญ. 
มิตรประเทศ โดยเฉพาะ 
กลุ่มประเทศ อาเซียน  

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

ประสาน สอท. ณ กรุง
ฮานอย เครือข่าย 
ผู้ประสานงาน
ภาคเอกชนและชุมชน
ไทยและกรมการกงสุล
เป็นระยะ 

พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

- กสญ ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์
ประสานงานจัด
ประชุม ขรก/ ทีม 
ปทท. ประเมิน
สถานการณ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
กงสุลฝ่ายกงสุล 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนที่ โดยอาจเป็น 
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

- ประสานจัดเตรียม
พ้ืนที่จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทยรับทราบ
ตามช่องทางต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
ประชาสัมพันธ์
ชุมชนชาวไทย/ 
จัดเตรียมสถานที่ 
- ฝ่ายกงสุล 
 
- (หากเป็นที่ 
สกญ.) 



รอง กสญ/ 
กงสุลฝ่ายคลัง 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย  
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้ง
กระทรวงฯ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

- เปิดช่องทางรับแจ้ง
เหตุกรณีฉุกเฉิน 
- สกญ. จัดทำและ
เสนอประมาณการ
สำหรับให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยตาม
ระเบียบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
กงสุลฝ่ายกงสุล 
กงสุลฝ่ายคลัง 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น) -ประสานกระทรวงฯ 
เพ่ือพิจารณาความ
จำเป็น 

กงสุลฝ่ายกงสุล 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

-ประสานกรมการ
กงสุลอย่างใกล้ชิด 

กงสุลฝ่ายกงสุล 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 




