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แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤตการณทางการเมือง/เกิดสงคราม 

สถานกงสลุใหญ ณ นครซีอาน 

การเตรียมความพรอม 4 ระดับ 

ระดับที่ 1 (สีเขียว) 

ปจจัยบงช้ี  สถานการณปกติ 

ปจจัยควบคุม  สถานการณปกติ 

เปาหมาย  เตรียมความพรอมของ สอท./สกญ. และผูท่ีเก่ียวของ 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณท่ีจำเปนใหใชไดดีเสมอ ฝายกงสุลและคลัง 

เตรียมจัดหาอุปกรณท่ีจำเปน ตรวจสอบ

อายุการใชงานอยางสม่ำเสมอ ประเมิน

สถานการณเปนระยะ ๆ โดยหากจำเปน

ใหจัดหาเพ่ิมเติมใหทันตอเหตุการณ 

สถานการณทางการเมืองใน

เขตกงสุลมีเสถียรภาพ จึงมี 

ความเสี่ยงตอการเกิด

วิกฤตการณทางการเมือง/

สงครามคอนขางต่ำ 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ท่ีอยู

ติดตอ 

ฝายกงสุล ดำเนินการ มีการอัพเดทรายชื่อคนไทย /

ท่ีอยูติดตออยางสม่ำเสมอ 

จัดตั้งเครือขายติดตอคนไทย เชน ผาน 

สมาคม วัดไทย หรือสื่อตาง ๆ หัวหนา

แคมป/หัวหนาแรงงานไทย (Forceman) 

ฝายกงสุล ดำเนินการ โดย 

- จัดตั้ง WeChat กลุมคนไทย และกลุม

นักศึกษาไทย  (โดยท่ี ณ ปจจุบัน  

คนไทยในเขตกงสุลสวนใหญจะเปน

พนักงานรานนวดสปา สกญ.ฯ จึงจัดตั้ง

WeChat กลุมเจาของและผูบริหารราน 

Spa ซ่ึงมีพนักงานเปนคนไทย อีกกลุม

หนึ่งดวย 

สกญ.ฯ ไดใช WeChat เปน 

ชองทางประชาสัมพันธขาว 

และกิจกรรมของ สกญ.ฯ 

เปนระยะ ๆ รวมท้ังขอมูลใน

พ้ืนท่ีท่ีจำเปนสำหรับ 

คนไทยในเขตกงสุล 

การจัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท

ติดตอท่ีสำคัญ ไดแก หมายเลขหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของ โรงพยาบาล 

สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย 

วัดไทย (ปรบัปรุงทุก 6 เดือน) 

ฝายกงสุล ดำเนินการ มีการอัพเดทอยางสม่ำเสมอ 

สรางความคุนเคยกับเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ี ฝายกงสุล/ฝายการศึกษา ดำเนินการโดย มีการพบปะ ทำความรูจัก 
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เก่ียวของ หนวยงานหลักของทองถ่ิน ไดแก 

สำนักงานการตางประเทศ/ตำรวจ/ 

หนวยงานดานความม่ันคงสาธารณะ (ดูแล

ดานการตรวจคนเขาเมือง)/มหาวิทยาลัย/

โรงพยาบาล ในเขตกงสุล โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีท่ีมีคนไทยพำนักอยู  

เจาหนาท่ีและหนวยงาน 

อยางสม่ำเสมอ 

ศึกษากรณีตองอพยพคนไทย อาทิ  

จุดนัดพบ เสนทางอพยพ 

ฝายกงสุล/ฝายการศึกษา ดำเนินการโดย 

-  กำหนดจุดรวมพลเบื้องตน ณ ท่ีทำการ  

สกญ.ฯ  

-  สำหรับนักศึกษาไทย (ชวงกอนการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

มีนักศึกษาไทยศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยใน

เขตกงสุลจำนวนมาก) อาจจะกำหนดพ้ืนท่ี

ของมหาวิทยาลัยเปนจุดรวมพล  

โดย สกญ.ฯ จะมอบหมายนักศึกษาไทย  

ณ มหาวิทยาลัยในแตละแหงทำหนาท่ีเปน

ผูประสานงานกับ สกญ.ฯ  

 

จัดทำเสนทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 

ทางเครื่องบินจากจุดใดไปท่ีใด  

มีสายการบินใดใหบริการ เวลาใดบาง  

จัดทำเสนทางสำรองกรณีไมสามารถ 

เดินทางโดยเครื่องบินจากพ้ืนท่ี อาทิ  

ตองเดินทางโดยรถยนตไปเมืองใด  

เพ่ือข้ึนเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

ฝายกงสุล/ฝายการศึกษา ศึกษาความ

เปนไปไดของทางเลือกตาง ๆ ไวลวงหนา 

อาทิ 

1.  อพยพดวยอากาศยานราชการหรือ

เครื่องบินเชาเหมาลำ (เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ทำใหทางการจีนจำกัด/ยกเลิก

เท่ียวบินพาณิชยบอยครั้ง โดยเฉพาะ

เท่ียวบินนครซีอาน-กรุงเทพฯ ไดถูก

ยกเลิกตั้งแตมีสถานการณระบาด  

2.  อพยพดวยรถไฟความเร็วสูงจาก 

นครซีอานไปยังนครใหญอ่ืน ๆ ท่ียังมี

เท่ียวบินพาณิชยไปประเทศไทยใหบริการ

อยู อาทิ นครเฉิงตู  นครกวางโจว  

3. อพยพดวยรถไฟความเร็วสูงจาก 

- การใชอากาศยานราชการ 

หรือการเชาเหมาลำ 

จำเปนตองขออนุมัติจาก

ทางการจีนกอน 

- สถานการณการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให 

เกิดความไมแนนอนของ

เท่ียวบิน โดยเฉพาะ 

เท่ียวบินเสนทางเฉิงตู-

กรุงเทพฯ  

- การอพยพทางรถยนต 

จากเขตกงสุล อาจใชระยะ

เวลานานมาก เนื่องจาก 

สกญ.ฯ และเขตกงสุลตั้งอยู

ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
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นครซีอานตอไปยังนครคุนหมิง ตอรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-ลาว หรือเดินทางตอดวย

รถยนตจากคุนหมิงมาไทยดวยเสนทาง 

R3A 

  

 

ของจีน นอกจากนี้ ในชวงท่ี

ประเทศจีนยังคงมีมาตรการ

ท่ีคอนขางเขมงวดกับการ

ปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการ

เดินทางผานมณฑลตาง ๆ ใน

จีน จะตองศึกษากฎระเบียบ

ดานสาธารณสุขของแตละ

มณฑลวา จะตองมีผลตรวจ

และเอกสารใด ๆ บาง การ

อพยพทางรถยนตไปยัง

ชายแดนไทย จึงไมคอย

สะดวกในทางปฏิบัติ 

ประชาสัมพันธแผนอพยพใหชุมชนไทย 

ทราบและ/หรือนำแผน upload ข้ึน 

website ของ สอท./สกญ. พรอมท้ัง 

หมายเลขโทรศัพท หรือ e-mail 

address ท่ีประชาชนสามารถติดตอได 

ฝายกงสุล ดำเนินการ โดยประชาสัมพันธ

แผนอพยพใน WeChat และจะซักซอม

กับคนไทยในชวงการดำเนินโครงการ 

สานสัมพันธชุมชนไทย  

นอกจากนี้ ชองทางการติดตอ สกญ.ฯ 

1. หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

    +86 182-0292-1281 

2. e-mail : thaixian@outlook.com 

3. website :  

    www.thaiembassy.org/xian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

แผนชวยเหลืออพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณทางการเมือง/เกิดสงคราม 

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

การประเมินงบประมาณในการใหความชวยเหลือคนไทย 

 การประเมินงบประมาณในการใหความชวยเหลือคนไทยข้ึนอยูกับจำนวนและความรุนแรงของสถานการณ 

ในขณะนั้น 
 

1. การใหความชวยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ/ภัยพิบัติ 

 1.1 คาอาหาร 

 1.2 คาเครื่องนุงหม 

 1.3 คาเวชภัณฑ และรักษาพยาบาล 

 1.4 คาท่ีพักอาศัยชั่วคราว 

 1.5 คาเชายานพาหนะ 

 1.6 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
 

2. ในสวนของการอพยพคนไทยออกจากพ้ืนท่ี 

 2.1 การอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

      2.1.1 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังท่ีพักพิงชั่วคราว 

      2.1.2 คาจัดเตรียมท่ีพักชั่วคราวสำหรับคนไทย 

      2.1.3 คาอาหาร/เครื่องดำรงชีพสำหรับคนไทย 

      2.1.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

 2.2 การอพยพคนไทยไปประเทศท่ีสามเปนการชั่วคราว 

      2.2.1 คาตรวจลงตราประเทศท่ีสาม (หากมี) 

      2.2.2 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ ไปยังประเทศท่ีสาม (อาจเสนอใชเครื่องบินพิเศษจากไทย) 

      2.2.3 คาท่ีพักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนไทย 

      2.2.4 คาอาหาร/เครื่องดำรงชีพสำหรับคนไทย 

      2.2.5 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

 2.3 การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

      2.3.1 คาใชจายดำรงชีพระหวางพักรออพยพ 

      2.3.2 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ กลับประเทศไทย หรือใชเครื่องบินพิเศษจากไทย 
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แผนชวยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

สถานกงสลุใหญ ณ นครซีอาน 

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

ปจจัยบงช้ี  เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหัน ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 

   กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยควบคุม  รัฐบาลทองถ่ินใหความรวมมือเต็มท่ี อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 

เปาหมาย  อพยพคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนท่ีไปยังท่ีพักพิงชั่วคราว หรือกลบัประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

สอท./สกญ. ตั้งศูนยใหความชวยเหลือคนไทย  

(24 ชม.) เพ่ือติดตอกับกระทรวงฯ และรับแจงกับ

คนไทยในพ้ืนท่ี (กรมการกงสุล ตั้งศูนยระสานงาน  

24 ชม.) 

- ใชท่ีทำการ สกญ.ฯ เปนศูนย 

ประสานงานฯ (หากยังเขาพ้ืนท่ีได) 

- สกญ.ฯ ประชาสัมพันธคนไทย 

ผานหมายเลขโทรศัพท Hotline 

และชองทาง WeChat 

 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ พรอม

ประเมินความเสียหายเบื้องตนท่ีอาจเกิดข้ึนแกคน

ไทย อาทิ มีผูไดรับผลกระทบก่ีราย บาดเจ็บ/

เสียชีวิตก่ีราย 

- สกญ.ฯ รายงานกระทรวงฯ ทาง 

โทรเลขและชองทางการติดตอท่ี 

ตั้งข้ึนกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ประสานกับรัฐบาลทองถ่ิน/องคกสาธารณประโยชน

ถึงแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัย สิ่งบรรเทา 

ทุกขท่ีรัฐบาลทองถ่ินจัดหาใหแกผูประสบภัย 

(โดยเฉพาะกรณีท่ีคนไทยท่ีอยูอยางผิดกฎหมาย) 

- สกญ.ฯ ประสานงานกับ รบ. ทองถ่ิน/

สนง. การตางประเทศ/ หนวยงานท่ี

เก่ียวของในมณฑลในเขตกงสุล 

- สกญ.ฯ ประสานงานกับ รบ. เขต/

ทองท่ี รวมถึงองคกาสาธารณประโยชน

ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับการ

ชวยเหลือคนชาติตน 

สกญ.ฯ ประสานงานกับ สกญ. อ่ืน ๆ 

อีก 3 แหง ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา 

และเกาหลีใต 

 

ประสานรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือสงเจาหนาท่ี สกญ.ฯ  

ไปเปนผูประสานงานกับคนไทยในพ้ืนท่ี (หากไดรับ

อนุญาตจากทางการทองถ่ิน) 

สกญ.ฯ จะดำเนินการ ดังนี้ 

- สงขาราชการ/จนท./ลูกจางทองถ่ิน

เดินทางไปยังพ้ืนท่ี (หากไดรับอนุญาต) 

คนไทยในเขตกงสุล 

นอกเหนือจาก

นักศึกษาแลว  
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- มอบหมายใหผูประสานงาน 

คนไทยในพ้ืนท่ี เขาไปใหความ

ชวยเหลือในเบื้องตน 

- ประสานงานคนไทยผานหมายเลข

โทรศัพท Hotline/ WeChat (ในกรณี

ไมไดรับอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ี) 

 

สวนใหญเปนพนักงาน

รานนวดสปา ซ่ึงมี

ขอจำกัดดานภาษาจีน 

จึงไมนาจะประสาน 

งานในพ้ืนท่ีไดมาก

นัก ดังนั้นการสง 

ขรก./จนท./ลูกจาง

ทองถ่ินลงพ้ืนท่ีจึง

นาจะใหความ

ชวยเหลือไดคลองตัว

และมีประสิทธิภาพ

มากกวา 

สอท./สกญ. พิจารณาใหความชวยเหลือโดยอาศัย

ระเบียบ ก. คลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือ

ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ขอ 

11 (11) และแจงกระทรวงฯเพ่ือพิจารณา

งบประมาณสนับสนุน 

- สกญ.ฯ ดำเนินการตามระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ 

 

หากจำเปน อาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยอาจเปน

ท่ี สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

(โดยปกตริัฐบาลทองถ่ินจะจดัตั้งศนูยชวยเหลือฯ อยูแลว) 

โดยท่ี สกญ.ฯ มีพ้ืนท่ีจำกัด จึงไม

เหมาะสมจะใชเปนศูนยพักพิงชั่วคราว

สกญ.ฯ จะดำเนินการดังนี้ 

- ประสานหนวยงานทองถ่ินจัดสถานท่ี

ท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนศูนยพักพิง

ชั่วคราว 

- เชาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปน

ศูนยพักพิงชั่วคราว 

ในกรณีท่ีทางการ

ทองถ่ินประกาศ 

ขอความรวมมือให

ประชาชนอยูใน 

เคหะสถาน/พ้ืนท่ี 

สกญ.ฯ จะประกาศ

แจงคนไทยใหปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ

ขอกำหนดของทางการ

ทองถ่ินโดย สกญ.ฯ 

จะแจงคนไทยผาน 

WeChat/ ชองทาง

ประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

ของ สกญ.ฯ  

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนตางเมือง อาจใชประโยชนจาก  สกญ.ฯ จะดำเนินการดังนี้ คนไทยในเขตกงสุล 
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กงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนท่ีเปนศูนยให

ความชวยเหลือ และ/หรือ ประสานรัฐบาลทองถ่ิน 

เพ่ือสงเจาหนาท่ีไปประสานงานในพ้ืนท่ี 

- สงขาราชการ/จนท./ลูกจางทองถ่ิน

เดินทางไปยังพ้ืนท่ี (หากไดรับอนุญาต

ใหเขาพ้ืนท่ี) 

- มอบหมายใหผูประสานงานคนไทย 

ในพ้ืนท่ี เขาไปใหความชวยเหลือใน

เบื้องตน 

- ประสานงานคนไทยผานหมายเลข

โทรศัพท Hotline/ WeChat (ในกรณี

ไมไดรับอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ี) 

นอกเหนือจาก

นักศึกษาแลว  

สวนใหญเปนพนักงาน

รานนวดสปา ซ่ึงมี

ขอจำกัดดานภาษาจีน 

จึงไมนาจะประสาน 

งานในพ้ืนท่ีไดมาก

นัก ดังนั้นการสง 

ขรก./จนท./ลูกจาง

ทองถ่ินลงพ้ืนท่ีจึง

นาจะใหความ

ชวยเหลือไดคลองตัว

และมีประสิทธิภาพ

มากกวา 

จัดทำทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/ผูเจ็บปวย/

เสียชีวิต พรอมชื่อญาติท่ีประเทศไทย (หากทราบ) 

- สกญ.ฯ จัดทำทะเบียนและอัพเดทคน

ไทยเปนระยะ ๆ  

- สกญ.ฯ ประสานหนวยงานทองถ่ิน / 

โรงพยาบาล เพ่ือตรวจสอบวา มีคน

ไทยประสบภัยในความดูแลหรือไม 

 

กระทรวงฯ สงเจาหนาท่ีกงสุล/แพทย สนับสนุน 

(หากจำเปน) 

- สกญ.ฯ จะประเมินสถานการณ 

รวมกับกระทรวงฯ ถึงความจำเปนท่ี

จะตองสง จนท. กงสุล/ 

แพทยเดินทางมาสนับสนุน 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเปนในการอพยพ 

คนไทยกลับประเทศ (อาจอางอิงแผนอพยพฯ  

กรณีเกิดภัยสงคราม) 

หาก สกญ.ฯ และกระทรวงฯ เห็น

ความจำเปนจะตองอพยพคนไทยออก

จากพ้ืนท่ี สกญ.ฯ จะดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดวิธีการและเสนทางอพยพ 

โดยหารือกับทางการทองถ่ินถึงความ

เหมาะสม รวมถึงกรณีข้ันตอนการขอ

อนุญาต เชนการเดินทางทางอากาศ 

(สายการบินพาณิชย/การเชาเหมาลำ/ 

เครื่องบินทางราชการ) หรือการ 

โดยท่ีสถานการณ

การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19  

ทำใหทางการจีน 

จำกัด/ยกเลิก

เท่ียวบินพาณิชย

บอยครั้ง โดยเฉพาะ

เท่ียวบินนครซีอาน-

กรุงเทพฯ ไดถูก
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เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง/รถไฟ/

รถยนต  

2. กำหนดจุดนัดพบ จัดเตรียม

ยานพาหนะ อุปกรณของใชท่ี 

จำเปนในการดำรงชีพ เวชภัณฑ 

อาหาร ฯลฯ 

3. ประชาสัมพันธแผนและกำหนด 

การอพยพคนไทย รวมท้ังแจงให 

คนไทยเตรียมความพรอมเก่ียวกับ

เอกสารการเดินทาง  

4. ดำเนินการอพยพคนไทย 

ยกเลิกตั้งแตมีการ

ระบาด ดังนั้น จึงอาจ 

ใชวิธ ี

1. อพยพดวยรถไฟ

ความเร็วสูงจาก 

นครซีอานไปยังนคร

ใหญอ่ืน ๆ ท่ียังมี

เท่ียวบินพาณิชยไป

ไทยใหบริการอยู 

อาทิ นครเฉิงตู   

นครกวางโจว  

2. อพยพดวยรถไฟ

ความเร็วสูงจาก 

นครซีอานตอไปยัง

นครคุนหมิง ตอรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-ลาว 

หรือเดินทางตอดวย

รถยนตจากคุนหมิง

มาไทยดวยเสนทาง 

R3A 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ อาจใชแผนการเตรียมความพรอม 4 ระดับ ของแผนชวยเหลือ/อพยพในกรณีภัยพิบัติสงคราม 

  ประกอบดวย 

 

 

แผนชวยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 
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สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน 

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

ปจจัยบงช้ี  เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนท่ี 

ปจจัยควบคุม  รัฐบาลทองถ่ินใหความรวมมือเต็มท่ี อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 

เปาหมาย  อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ีโรคระบาด ไปยังท่ีพักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

สอท./สกญ. ตั้งศูนยประสานงานเพ่ือติดตอกับ

กระทรวงฯและรับแจงกับคนไทยในพ้ืนท่ี ใช

ประโยชนจากเครือขาย/แกนนำคนไทย 

- ใชท่ีทำการ สกญ.ฯ เปนศูนย 

ประสานงานฯ (หากยังเขาพ้ืนท่ีได) 

- สกญ.ฯ ประชาสัมพันธคนไทย 

ผานหมายเลขโทรศัพท Hotline 

และชองทาง WeChat 

- สกญ.ฯ มอบหมาย/กำหนดให 

มีผูประสานงานคนไทยกลุมตางๆ 

ประสานงานกลุมคนไทยอยางใกลชิด 

คนไทยในเขตกงสุล 

นอกเหนือจาก

นักศึกษาแลว  

สวนใหญเปน

พนักงานราน

นวดสปา ซ่ึงมี

ขอจำกัดดาน

ภาษาจีน จึงไมนาจะ

ประสานงานในพ้ืนท่ี

ไดมากนัก ดังนั้น 

ฝายกงสุลของ  

สกญ.ฯ จะเปน 

ตัวหลักในการ

ประสานงานกลุม 

คนไทย 

สำรองอุปกรณปองกันการติดเชื้อโรค อาทิ 

หนากาก ยาฆาเชื้อ 

สกญ.ฯ จัดซ้ืออุปกรณปองกันการ 

ติดเชื้อในพ้ืนท่ี 

 

ประกาศเตือนใหคนไทยเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะผูท่ีสามารถเดินทางไปพำนักกับเพ่ือน/

ญาติตางเมือง หรือใหเดินทางกลับประเทศไทย 

(ในขณะท่ีรัฐบาลทองถ่ินยังอนุญาตใหเดินทางออกนอก

พ้ืนท่ีได) 

- ในกรณีท่ีทางการทองถ่ินยังอนุญาตให

เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได สกญ.ฯติดตาม

ขาวสารและมาตรการของรัฐบาล

ทองถ่ิน เพ่ือใชเปนขอมูลประชาสัมพันธ

คนไทย โดยผานชองทางตาง ๆ เชน 

WeChat เว็บไซต สกญ.ฯ 

ณ ปจจุบัน ท่ีมีการ

ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโควิด- 

19 ในนครซีอาน 

จนกระท่ัง รัฐบาล 

นครซีอานได 

ประกาศล็อคดาวน 
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โดยขอความ

รวมมือประชาชน

ใหอยูบาน และ 

WFH ตั้งแตวันท่ี 

23 ธ.ค. 2564  

ประสานกับรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือขอทราบแนว

ทางการชวยเหลือผูประสบภัยตางชาติ ศูนยปองกัน

โรค และสิ่งบรรเทาทุกขท่ีรัฐบาลทองถ่ินจัดหา

ใหแกผูประสบภัย 

(โดยเฉพาะกรณีท่ีคนไทยอยูอยางผิดกฎหมาย) 

สกญ.ฯ ประสานงานกับ รบ. ทองถ่ิน/

สนง. การตางประเทศ/ หนวยงานท่ี

เก่ียวของนมณฑลในเขตกงสุล เพ่ือ

ขอรับแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัย

ตางชาติ ศูนยปองกันโรค และสิ่ง

บรรเทาทุกขตาง ๆ 

- สกญ.ฯ ประสานงานกับ รบ. เขต/

ทองท่ีท่ีมีคนไทยอาศัยอยูเปนจำนวน

มาก 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับการ

ชวยเหลือ 

คนชาติตน 

สกญ.ฯ ประสานงานกับ สกญ. อ่ืน ๆ 

อีก 3 แหง ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา 

และเกาหลีใต 

 

รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ 

โดยเฉพาะเม่ือมี 

คนไทยปวยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

- สกญ.ฯ รายงานกระทรวงฯ ทาง 

โทรเลขและชองทางการติดตอท่ี 

ตั้งข้ึนกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความเปนไปไดท่ีจะสง 

เจาหนาท่ีไปประสานงานในพ้ืนท่ี (กรณีอยูตางเมือง) 

สกญ.ฯ จะดำเนินการดังนี้ 

- สงขาราชการ/จนท./ลูกจางทองถ่ิน

เดินทางไปยังพ้ืนท่ี (หากไดรับอนุญาต

ใหเขาพ้ืนท่ี) 

- มอบหมายใหผูประสานงานคนไทย 

ในพ้ืนท่ี เขาไปใหความชวยเหลือใน

เบื้องตน 

- ประสานงานคนไทยผานหมายเลข

โทรศัพท Hotline/ WeChat (ในกรณี

ไมไดรับอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ี) 

 

หากจำเปนอาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวนอกพ้ืนท่ี 

โดยอาจเปนท่ี สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานท่ีอ่ืน

โดยท่ี สกญ.ฯ มีพ้ืนท่ีจำกัด รวมท้ัง 

ไมมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน

ในกรณีท่ีทางการ

ทองถ่ินประกาศขอ
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ท่ีเหมาะสม สาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจ 

คัดกรองคนไทยท่ีจะเขามาพำนักท่ี 

ศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนั้น สกญ.ฯ จะ

ประสานหนวยงานทองถ่ินจัดสถานท่ีท่ี

เหมาะสมตามหลักสาธารณสุขเพ่ือใช

เปนศูนยพักพิงชั่วคราว 

ความรวมมือให

ประชาชนอยู 

ในเคหสถาน/ 

พ้ืนท่ี สกญ.ฯ จะ 

ประกาศแจง 

คนไทยใหปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ/

ขอกำหนดของ

ทางการทองถ่ิน

โดย สกญ.ฯ 

จะแจงคนไทย 

ผาน WeChat/ 

ชองทางการ

ประชาสัมพันธ 

อ่ืนๆ ของ สกญ.ฯ 

สอท./สกญ. พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยท่ี

ประสบภัยโดยอาศัยระเบียบ ก. คลัง วาดวยเงินทด

รองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

พ.ศ. 2549 ขอ 11 (11) และแจงกระทรวงฯ เพ่ือ

พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

- สกญ.ฯ ดำเนินการตามระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ 

 

กระทรวงฯ สงเจาหนาท่ีกงสุล/แพทย สนับสนุน 

(หากจำเปน) 

- สกญ.ฯ จะประเมินสถานการณ 

รวมกับกระทรวงฯ ถึงความจำเปนท่ี

จะตองสง จนท. กงสุล/แพทยเดินทาง

มาสนับสนุน 

 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจำเปนในการ

อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอางอิงแผนอพยพ

กรณีเกิดภัยสงคราม) 

- หาก สกญ.ฯ และกระทรวงฯ เห็น

ความจำเปนจะตองอพยพคนไทยออก

จากพ้ืนท่ี สกญ.ฯ จะดำเนินการดังนี ้

1. กำหนดวิธีการและเสนทางอพยพ 

โดยหารือกับทางการทองถ่ินถึงความ

เหมาะสม รวมถึงข้ันตอนการขอ

อนุญาต เชนการเดินทางทางอากาศ 

(สายการบินพาณิชย/การเชาเหมาลำ/ 

โดยท่ีสถานการณ

การแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส 

โควิด-19  

ทำใหทางการจีน 

จำกัด/ยกเลิก 

เท่ียวบินพาณิชย

บอยครั้ง โดยเฉพาะ
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เครื่องบินทางราชการ) หรือการ 

เดินทางโดยทางรถยนต เปนตน 

2. กำหนดจุดนัดพบ จัดเตรียม 

ยานพาหนะ อุปกรณของใชท่ี 

จำเปนในการดำรงชีพ เวชภัณฑ 

อาหาร ฯลฯ 

3. ประชาสัมพันธแผนและ 

กำหนดการอพยพคนไทย รวมท้ัง 

แจงใหคนไทยเตรียมความพรอม 

เก่ียวกับเอกสารการเดินทาง  

4. ดำเนินการอพยพคนไทย 

เท่ียวบินนครซีอาน-

กรุงเทพฯ ไดถูก

ยกเลิกตั้งแต 

มีการระบาด ดังนั้น 

จึงอาจใชวิธี 

1. อพยพดวยรถไฟ

ความเร็วสูงจาก 

นครซีอานไปยัง

นครใหญอ่ืน ๆ ท่ี

ยังมีเท่ียวบิน

พาณิชยไปไทย

ใหบริการอยู อาทิ 

นครเฉิงตู   

นครกวางโจว  

2. อพยพดวยรถไฟ

ความเร็วสูงจาก 

นครซีอานตอไปยัง

นครคุนหมิง ตอ

รถไฟความเร็วสูง

จีน-ลาว หรือ

เดินทางตอดวย

รถยนตจากคุนหมิง

มาไทยดวยเสนทาง 

R3A  

 

 

 

 

หมายเหตุ อาจใชแผนการเตรียมความพรอม 4 ระดับ ของแผนชวยเหลือ/อพยพในกรณีภัยพิบัติสงคราม 

  ประกอบดวย 

รายละเอียดแผนอพยพ (SOP) ของศูนยประสานงานฉุกเฉิน 

(Rapid Response Center – RRC) ของสถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน 
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สถานะวันที่ 20 มกราคม 2565 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน 

1) กสญ.ฯ จัดประชุมประเมินสถานการณหลังจาก 

สกญ.ฯ ขนาดใหญ เริ่มอพยพเจาหนาท่ีและสมาชิก 

ครอบครัวออกจากพ้ืนท่ี 

จนท. หน. ชุดปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

2) เปดใหมีการลงทะเบียนและจัดทำบัญชีรายช่ือ 

ผูตองการอพยพกลับไทย ณ ศูนยปฏิบัติการตาม 

จุดตาง ๆ 

ศูนยปฏิบัติการหลัก : 

สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน 

Address : 1st-2nd Floor 11 East, Diamond 

Peninsula, Qujiang New District, Yannan 3rd 

Road, Xi’an, Shaanxi, PRC 710061 

โทรศัพท (+86-29) 8931-2831  

           (+86-29) 8931-2863 

Hotline (+86) 182-0292-1281  

3) ประสานงานและปรึกษารวมกับหนวยงานทองถิ่น 

เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ 

เดินทางออกนอกประเทศโดยสวัสดิภาพ 

- ระดับชาติ : กระทรวงการตางประเทศ สปจ. 

ผูรับผิดชอบ : ประสานงานผาน สอท. ณ กรุงปกกิ่ง 

- ระดับทองถิ่น : 

มณฑลสานซี 

สำนักงานการตางประเทศ มณฑลสานซี 

โทรศัพท (+86-29) 6391-7253 

สำนักงานการตางประเทศ นครซีอาน 

โทรศัพท (+86-29) 8678-7917 

สำนักงานตรวจคนเขาและออกเมือง มณฑลสานซี 

โทรศัพท (+86-29) 8616-5286 

           (+86-29) 8616-5217 

สำนักงานตรวจสุขภาพ มณฑลสานซี 

โทรศัพท (+86-29) 8540-7051 

ทาอากาศยานเสียนหยาง 

โทรศัพท (+86-29) 8879-6997 

มณฑลกานซู 

สำนักงานการตางประเทศ มณฑลกานซู 

โทรศัพท (+86-93) 1872-0659 
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สำนักงานการตางประเทศ นครหลานโจว 

โทรศัพท (+86-93) 1841-8834 

สำนักงานตรวจคนเขาและออกเมือง มณฑลกานซู 

โทรศัพท (+86-93) 1871-8621 

สำนักงานตรวจสุขภาพ มณฑลกานซู 

โทรศัพท (+86-93) 1865-8120 

            (+86-93) 1816-4620 

ทาอากาศยานหลานโจว 

โทรศัพท (+86-93) 1816-8760 

เขตปกครองตนเองหนงิเซ่ียหุย 

สำนักงานการตางประเทศ เขตฯ หนิงเซ่ียหุย 

โทรศัพท (+86-95) 1505-4930 

รัฐบาล เขตฯ หนิงเซ่ียหุย 

โทรศัพท (+86-95) 1501-7832 

สำนักงานตรวจคนเขาและออกเมือง  

เขตฯ หนิงเซ่ียหุย 

โทรศัพท (+86-95) 1698-2731 

สำนักงานตรวจสุขภาพ เขตฯ หนิงเซ่ียหุย 

โทรศัพท (+86-95) 1501-5976 

ทาอากาศยานหยินชวน 

โทรศัพท (+86-95) 1691-2218 

4) กรณีอพยพทางอากาศ  

    4.1) โดยเครื่องบินพาณิชย สายการบินภายในประเทศ เพ่ือไปยังทาอากาศยานใน

เมือง/นครตาง ๆ ในจีนท่ีมีเท่ียวบินพาณิชยกลับไทย 

เชน กรุงปกกิ่ง นครเซ่ียงไฮ นครกวางโจว และนคร 

เฉิงตู (ท้ังนี้ เสนทางจากนครซีอาน-เฉิงตู จะเปน 

เสนทางท่ีใกลท่ีสุด) 

ผูประสานงาน – ติดตอ บ. สายการบิน สนง. ใน พท. 

และ สนญ. ในไทย 

(ปจจุบัน ไมมีเท่ียวบินบินตรงเสนทางซีอาน-กรุงเทพฯ 

จึงจำเปนจะตองติดตอสายการบินท่ีมีเท่ียวบินในจีน 

และสามารถไปเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางไปไทย) 
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    4.2) โดยเครื่องบินฝายทหาร ไดแก  

C130 มี 90 ท่ีนั่ง จำนวน 3 ลำ และ Airbus 340 มี 

300 ท่ีนั่ง จำนวน 2 ลำ พรอมปฏิบัติการภายใน 48 

ชม. ซ่ึง สอท. จะตองขออนุญาตบินผานนานฟา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการขอบินผานนานฟา 

เบอรติดตอ ...การขอบินผานนานฟา จะตองแจงผาน 

กต.  

 ประสานสวนราชการ เชน ทอ./เหลาทัพ จัดเครื่องบิน 

อพยพคนไทย 

ผูประสานงาน ... ผาน กต. หรือ ผาน สอท. ณ 

กรุงปกกิ่ง เพ่ือประสาน สนง. ผูชวยทูตทหาร ณ  

กรุงปกกิ่งอีกทางหนึ่ง 

    4.3) ปลายทางอพยพทางอากาศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ดอนเมือง 

บน. 6 

5) กรณีอพยพทางทะเล - เขตกงสุลของ สกญ.ฯ ไมมีทางออกทางทะเล 

6) แจงกำหนดการและอำนวยความสะดวกในการ 

เดินทางมายังจุดรวมพลและจุดพักพิงช่ัวคราวท่ี 

ปลอดภัย 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

7) การจัดเตรียมเครื่องมือส่ือสารใหพรอมใชงาน 

เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑและอุปกรณท่ีจำเปน 

ตองจัดซ้ือ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

8) เตรียมออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) แก 

ผูไมมีหนังสือเดินทาง 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 




