
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 
ระดับ 1 (สีเขียว) 

ปัจจัยบ่งช้ี  สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม  สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย   เตรียมความพร้อมของ สกญ. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

รายการ การด าเนินการ  หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ - ส ารวจและตรวจสอบอุปกรณ์ 

ท่ีเก่ียวข้องให้พร้อมส าหรับใช้งาน 
ได้ตลอด 

สถานการณ์ทางการเมือง
ในกว่างซีมีเสถียรภาพ  
จึงมีความเส่ียงต่อการเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมือง/
สงคราม ค่อนข้างต่ า 

ปรับปรุงทะเบียนรายช่ือคนไทย/ท่ีอยู่ติดต่อ -  จัดท าแบบส ารวจคนไทยในกว่างซี  
ปรับปรุงทะเบียนรายช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ของคนไทยท่ีพ านักอยู่ใน 
กว่างซีให้เป็นปัจจุบัน 

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย  - สกญ. ส ารวจและพยายามรวบรวม 
คนไทยท่ีพ านักอยู่ในกว่างซี          
อย่างสม่ าเสมอ/ท าแบบส ารวจคนไทย 
ในกว่างซี เพื่อให้ลงทะเบียน/และได้
จัดตั้งกลุ่มวีแชท “ชุมชนไทยในกว่างซี” 
เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

สกญ. ได้ใช้วีแชทเป็น 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
ของ สกญ. อยู่เป็นระยะ ๆ 

จัดท ารายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าคัญ 
ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
โรงพยาบาล สายการบิน สถานีต ารวจ  
แกนน าคนไทย  

- จัดท ารายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่  
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกว่างซี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
1. ส านักงานการต่างประเทศ  
1.1 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
No.14 Minzhu Rd., Xingning 
District, Nanning, Guangxi 
โทร. 86-771-5623636  
 

 



1.2 นครหนานหนิง  
No.16-5 Guihua Rd., Qingxiu 
District, Nanning, Guangxi 
โทร. 86-771-5889201 
1.3 เมืองกุ้ยหลิน 

No.69 Chuangye Building, 9F, 
Xicheng ZhongRd., Lingui District, 
Guilin, Guangxi 
โทร. 86-773-2825503  
1.4 เมืองชินโจว 
โทร. 86-777-2825416 
1.5 เมืองฝางเฉิงก่าง 
โทร. 86-770-2818385/2833991 
1.6 เมืองเป๋ยไห่ 
No. 93 Heping Rd., Zhongjie 
Jiedao, Beihai, Guangxi 
โทร. 86-779-2020412/2034658 
1.7 เมืองฉงจั่ว 
No.327 Political Consultative, 
The Administrative Center, 
Chongzuo, Guangxi 
โทร. 86-771-7968525 
1.8 เมืองอู๋โจว 
No.19 Yingbin Rd., Wuzhou, 
Guangxi 
โทร. 86-774-6021870 
1.9 เมืองหลิ่วโจว 
No.1 Liuzhou Hotel, Building 
No.5, Youyi Rd., Liuzhou, Guangxi 
โทร. 86-772-2822410 
1.10 เมืองไป่เซ่อ 
6th F., zhongyin Building, No.23 
Zhongshan 2 Rd., Baise, Guangxi 
โทร. 86-776-2825850 
1.11 เมืองหลายปิน 
The Administrative Center, No.1 
Renmin Rd., Laibin, Guangxi 
โทร. 86-772-4278023/4278007 



1.12 เมืองยว่ีหลิน 
No.1 Chengdong Building, 3 F., 
Zone B, Yudong Avenue, Yulin, 
Guangxi 
โทร. 86-775-2525622 
1.13 เมืองเฮ่อโจว 
No.36 Hezhou Avenue, Hezhou, 
Guangxi 
โทร. 86-774-5128089 
1.14 เมืองเหอฉือ 
No.A88 Xinjian Rd., Hechi, 
Guangxi 
โทร. 86-778-2288300 
1.15 เมืองกุ้ยก่าง 
The Administrative Center, 
No.888 Hecheng Rd., Guigang, 
Guangxi 
โทร. 86-775-4552136/4552111 

2. ท่าอากาศยานนานาชาติ  
2.1 นครหนานหนิง  
สนามบินนานาชาตอู๋ิซวี               
（南宁吴圩国际机场） 

โทร. 86-771-2095160 
2.2 เมืองกุ้ยหลิน 
สนามบินนานาชาติเหล่ียงเจียง        
（桂林两江国际机场） 

โทร. 86-773-2845114 
2.3 เมืองเป๋ยไห่  
สนามบินฝูเฉิง（北海福成机场） 
โทร. 86-779-8512770 

3. สถานีต ารวจท่ีส าคัญใน  
นครหนานหนิง  
3.1 สถานีต ารวจชิงซ่ิว  
（青秀公安分局） 

โทร. 0771-530 2293  

3.2 สถานีต ารวจซิงหนิง  
（兴宁公安分局） 

โทร. 0771-280 0549  



3.3 สถานีต ารวจเจียงหนาน  
（江南公安分局） 

โทร. 0771-4815394/4827271 

3.4 สถานีต ารวจซีเซียงถาง       
（西乡塘公安分局） 
โทร. 0771-3850565 

3.5 สถานีต ารวจย่งหนิง 
（邕宁公安分局） 

โทร. 0771-4725469 

3.6 สถานีต ารวจเหลียงชิ่ง        
（良庆公安分局） 

โทร. 0771-4512710 

3.7 สถานีต ารวจหนานหู          
（南湖公安分局） 

โทร. 0771-5525277 

3.8 สถานีต ารวจเกาซิน             
（高新公安分局） 

โทร. 0771-3211511 

3.9 สถานีต ารวจชิงซ่ิวซาน        
（青秀山公安分局） 

โทร. 0771-2114870 

  3.10 สถานีต ารวจตงเหมิง 
（东盟公安分局） 

โทร. 0771-6188302 

4. โรงพยาบาล 
 4.1 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย  

แพทย์ศาสตร์กว่างซี แห่งท่ี 1  
（广西医科大学第一附属医院） 

4.1.1 สาขาใหญ่ 
No.6 Shuangyong Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-125806 

0771-5356533 (แผนกฉุกเฉิน) 
   4.1.2 สาขาซีย่วน（西院） 

No.166 Daxuedong Rd., Nanning,  
Guangxi 
โทร. 0771-3277068  

0771-3277161 (แผนกฉุกเฉิน) 



 4.2 โรงพยาบาลประชาชนแห่งกว่างซี  
（广西壮族自治区人民医院） 

4.2.1 สาขาใหญ่ 
No.6 Taoyuan Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-2635268 

0771-2186300 (แผนกฉุกเฉิน) 
 4.2.2 สาขายงอู่ （邕武医院） 

No.19 Yongwu Rd., Nanning,  
Guangxi 
โทร. 0771-3320150 

0771-3325982 (แผนกฉุกเฉิน)  
4.3 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย  

เภสัชศาสตร์จีนกว่างซี แห่งท่ี 1  
（广西中医药大学第一附属医院） 

No. 89-9 Dongge Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 07715848605  

5. สายด่วน 

110 ต ารวจ 

114 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ 
119 ดับเพลิง 

120 เรียกรถพยาบาล 

122 เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีเก่ียวข้อง 

- กสญ. และฝ่ายกงสุลได้ท าความรู้จัก/ 
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเดินทางไปพบปะ
หารือและสร้างความคุ้นเคยกับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างสม่ าเสมอ 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ
เส้นทางอพยพ  

- จัดจุดนับพบท่ีสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครหนานหนิง ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 1-2 
อาคาร Orient Manhattan เลขท่ี 52-1 
ถนนจินหู นครหนานหนิง 530022 และ 
สถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น  
มหาวิทยาลัย (ในกรณีคนไทยกลุ่มใหญ ่
เช่น นักศึกษา) 

ก าหนดจุดนัดพบ 
ท่ีปลอดภัยและสะดวก
ให้แก่คนไทยในแต่ละพื้นท่ี  
ตามความเหมาะสม 
ของสถานท่ีและ
สถานการณ์เฉพาะหน้า 



จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ  
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปท่ีใด มีสายการบินใด
ให้บริการ เวลาใดบ้าง จัดท าเส้นทางส ารอง
กรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นท่ี 
อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนตไ์ปเมืองใด 
เพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

- จะด าเนินการและศึกษาเส้นทาง 
เดินทางกรณีอพยพ ตามความเป็นไปได้
และความเหมาะสม 

ในสถานการณ์ปกต ิ
จะมีเท่ียวบินตรง 
นครหนานหนิง - ปทท. 
แต่เมื่อมีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ไม่มีบินตรง 
ต้องบินไปยังเมืองอ่ืน ๆ 
ของจีนท่ีมีบินตรงเข้า 
ปทท. 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ 
และ/หรือน าแผน upload ขึ้น website ของ 
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ 
e-mail address ท่ีประชาชนติดต่อได้ 

- จะด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงชุมชนไทยได้รวดเร็ว 
ได้แก่ กลุ่มวีแชทชุมชนคนไทยในกว่างซี/
เว็บไซต์ และเฟ๊ซบุ้คของ สกญ. รวมถึง
ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในสถานการณ์
ขณะนั้น พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
และช่ือผู้ประสานงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งช้ี  เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มท่ี อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เป้าหมาย   อพยพคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติออกนอกพื้นท่ีไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย 
(24 ช่ัวโมง) เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ  
และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นท่ี (กรมการกงสุล 
ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

- แจ้งเตือนคนไทยผ่านเครือข่ายล่วงหน้า
ให้ระวังภัย และไม่เข้าไปในบริเวณ 
ท่ีจะได้รับผลกระทบ และประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ Hotline เพื่อติดต่อ 
สกญ. ในกรณีฉุกเฉิน/ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อม
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นท่ีอาจเกิดขึ้นแก่
คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/
เสียชีวิต ก่ีคน 

- สกญ. รายงานสถานการณ ์
ใหก้ระทรวงฯ ทราบโดยเร็ว  
ผ่านช่องทาง Signal (กลุ่มผู้บริหาร
กระทรวงฯ กับ ออท. และ กสญ.)  
และโทรเลข 

 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กร
สาธารณประโยชน์เก่ียวกับแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่ิงบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาล
ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะ
กรณีท่ีคนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

- ประสานงานกับรัฐบาลกว่างซี 
และรัฐบาลท้องถิ่นในจุดท่ีเกิดภัยพิบัต ิ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
1. ส านักงานการต่างประเทศ  

1.1 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
No.14 Minzhu Rd., Xingning 
District, Nanning, Guangxi 
โทร. 86-771-5623636  
1.2 นครหนานหนิง  
No.16-5 Guihua Rd., Qingxiu 
District, Nanning, Guangxi 
โทร. 86-771-5889201 
1.3 เมืองกุ้ยหลิน 
No.69 Chuangye Building, 9F, 
Xicheng ZhongRd., Lingui 
District, Guilin, Guangxi 
โทร. 86-773-2825503  

 



1.4 เมืองชินโจว 
โทร. 86-777-2825416 
1.5 เมืองฝางเฉิงก่าง 
โทร. 86-770-2818385/2833991 
1.6 เมืองเป๋ยไห่ 
No. 93 Heping Rd., Zhongjie 
Jiedao, Beihai, Guangxi 
โทร. 86-779-2020412/2034658 
1.7 เมืองฉงจั่ว 
No.327 Political Consultative, 
The Administrative Center, 
Chongzuo, Guangxi 
โทร. 86-771-7968525 
1.8 เมืองอู๋โจว 
No.19 Yingbin Rd., Wuzhou, 
Guangxi 
โทร. 86-774-6021870 
1.9 เมืองหลิ่วโจว 
No.1 Liuzhou Hotel, Building 
No.5, Youyi Rd., Liuzhou, Guangxi 
โทร. 86-772-2822410 
1.10 เมืองไป่เซ่อ 
6th F., zhongyin Building, No.23 
Zhongshan 2 Rd., Baise, Guangxi 
โทร. 86-776-2825850 
1.11 เมืองหลายปิน 
The Administrative Center, No.1 
Renmin Rd., Laibin, Guangxi 
โทร. 86-772-4278023/4278007 
1.12 เมืองยว่ีหลิน 
No.1 Chengdong Building, 3 F., 
Zone B, Yudong Avenue, Yulin, 
Guangxi 
โทร. 86-775-2525622 
1.13 เมืองเฮ่อโจว 
No.36 Hezhou Avenue, Hezhou, 
Guangxi 
โทร. 86-774-5128089 



1.14 เมืองเหอฉือ 
No.A88 Xinjian Rd., Hechi, 
Guangxi 
โทร. 86-778-2288300 
1.15 เมืองกุ้ยก่าง 
The Administrative Center, 
No.888 Hecheng Rd., Guigang, 
Guangxi 
โทร. 86-775-4552136/4552111 
2 ท่าอากาศยานนานาชาติ  
2.1 นครหนานหนิง  
สนามบินนานาชาติอู๋ซวี               

（南宁吴圩国际机场） 

โทร. 86-771-2095160 

2.2 เมืองกุ้ยหลิน  
สนามบินนานาชาต ิ
เหล่ียงเจียง（桂林两江国际机场） 

โทร. 86-773-2845114 

2.3 เมืองเป๋ยไห่  
สนามบินฝูเฉิง（北海福成机场） 

โทร. 86-779-8512770 

3 สถานีต ารวจท่ีส าคัญ 
ในนครหนานหนิง  
3.1 สถานีต ารวจชิงซ่ิว              
（青秀公安分局） 

โทร. 0771-530 2293  

3.2 สถานีต ารวจซิงหนิง             
（兴宁公安分局） 

โทร. 0771-280 0549  

3.3 สถานีต ารวจเจียงหนาน        
（江南公安分局） 

โทร. 0771-4815394 /4827271 

3.4 สถานีต ารวจซีเซียงถาง        
（西乡塘公安分局） 

โทร. 0771-3850565 



3.5 สถานีต ารวจย่งหนิง            
（邕宁公安分局） 

โทร. 0771-4725469 

3.6 สถานีต ารวจเหลียงชิ่ง          
（良庆公安分局） 

โทร. 0771-4512710 

3.7 สถานีต ารวจหนานหู 
（南湖公安分局） 

โทร. 0771-5525277 

3.8 สถานีต ารวจเกาซิน  
（高新公安分局） 

โทร. 0771-3211511 

3.9 สถานีต ารวจชิงซ่ิวซาน 
（青秀山公安分局） 

โทร. 0771-2114870 

3.10  สถานีต ารวจตงเหมิง         
（东盟公安分局） 

โทร. 0771-6188302 

4 โรงพยาบาล 
 4.1 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์กว่างซี แห่งท่ี 1      
（广西医科大学第一附属医院） 

4.1.1 สาขาใหญ่ 
No.6 Shuangyong Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-125806 

0771-5356533 (แผนกฉุกเฉิน) 
   4.1.2 สาขาซีย่วน（西院） 

No.166 Daxuedong Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-3277068  

0771-3277161 (แผนกฉุกเฉิน) 
 4.2 โรงพยาบาลประชาชนแห่งกว่างซี 
（广西壮族自治区人民医院） 



4.2.1 สาขาใหญ่ 
No.6 Taoyuan Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-2635268 

0771-2186300 (แผนกฉุกเฉิน) 
 4.2.2 สาขายงอู่ （邕武医院） 

No.19 Yongwu Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 0771-3320150 

0771-3325982 (แผนกฉุกเฉิน)  
4.3 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย      

เภสัชศาสตร์จีนกว่างซี แห่งท่ี 1  
（广西中医药大学第一附属医院） 

No. 89-9 Dongge Rd., Nanning, 
Guangxi 
โทร. 07715848605  

5. สายด่วน 

110 ต ารวจ 

114 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ 
119 ดับเพลิง 

120 เรียกรถพยาบาล 

122 เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

- สกญ. ประสานกับ สกญ. ตปท. อ่ืน ๆ  
ในกว่างซี เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และการด าเนินการของแต่ละประเทศ 
เก่ียวกับการช่วยเหลือคนชาติตน 

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ี 
ไปประสานงานในพื้นท่ี (หากได้รับอนุญาต 
จากทางการท้องถิ่น) 

- มอบหมาย ขรก./จนท. สกญ. เดินทาง 
ไปประสานงาน (หากได้รับอนุญาต) 
หรือประสานงานทางไกล เช่น  
ทางโทรศัพท์ 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
โดยอาศัยระเบียบ ก. คลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ  
เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

- สกญ. พิจารณาความเหมาะสม 
ในการให้การช่วยเหลือ และด าเนินการ
ตามระเบียบฯ  

 



หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว  
โดยอาจเป็นท่ี สกญ. หรือสถานท่ีอ่ืน 
ท่ีเหมาะสม (โดยปกติรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

- อาจพิจารณาตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ท่ีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 1-2 อาคาร Orient 
Manhattan เลขท่ี 52-1ถนนจินหู  
นครหนานหนิง 530022 หรือ 
สถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
หรือประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น  
เพื่อดูแลคนไทยในศูนย์ช่วยเหลือฯ  
ของรัฐบาลท้องถิ่น 

ก าหนดศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ท่ีปลอดภัยและสะดวก
ให้แก่คนไทยในแต่ละพื้นท่ี 
ตามความเหมาะสมของ
สถานท่ีและสถานการณ์
เฉพาะหน้า 

กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์
จากกงสุลกิตติมศักดิ์และชุมชนไทยในพื้นท่ี 
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือประสาน
รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีไปประสานงาน
ในพื้นท่ี 

- อาจประสานงานให้ตัวแทนคนไทย 
ในพื้นท่ี เช่น ตัวแทนอาจารย์หรือ
นักเรียนไทยเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
- ประสานงานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่ง  
ขรก./จนท. สกญ. เดินทางไป
ประสานงานในพื้นท่ี (หากได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานท้องถิ่น) 

 

จัดท าทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/ 
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมช่ือญาติ 
ท่ีประเทศไทย (หากทราบ) 

- รวบรวมข้อมูล รายช่ือ ผู้ประสบภัย 
พิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต และด าเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีเก่ียวข้อง 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน 
(หากจ าเป็น) 

- สกญ. ประเมินสถานการณ์และหารือ 
ร่วมกับกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็น 
ในการส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ เดินทาง
มาสนับสนุน  

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพ
คนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ 
กรณีเกิดภัยสงคราม) 

- สกญ. หารือกระทรวงฯ เพื่ออพยพ 
คนไทยกลับประเทศ ในกรณีท่ีมี 
ความรุนแรงมาก ไม่สามารถพ านัก 
ในกว่างซีได้อีกต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งช้ี  เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นท่ี 
ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มท่ี อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 
เป้าหมาย   อพยพคนไทยออกนอกพื้นท่ีโรคระบาด ไปยังท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือกลับประเทศไทย  

รายการ การด าเนินการ  หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงาน 
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้ง 
กับคนไทยในพื้นท่ีใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายแกนน าคนไทย 

- จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ท่ี 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 1-2 อาคาร Orient 
Manhattan เลขท่ี 52-1ถนนจินหู  
นครหนานหนิง 530022 หรือ 
สถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์  
Hotline ผ่านเครือข่ายกลุ่มชุมชน
ไทยในกว่างซี 

 

ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือโรค 
อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเช้ือ 

- จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันฯ  
แจกคนไทยในพื้นท่ี  

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทาง 
ออกนอกพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้ท่ีสามารถเดินทางไปพ านักกับเพื่อน/
ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับ
ประเทศไทย (ในขณะท่ีทางการท้องถิ่น
ยังอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นท่ีได)้ 

- สกญ. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์และเฟ๊ซบุ้ค สกญ. และ 
กลุ่มวีแชท 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

- สกญ. ประสานกับ สกญ. ตปท.  
อ่ืน ๆ ในกว่างซี เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและการด าเนินการ
ของแต่ละประเทศ เก่ียวกับ 
การช่วยเหลือคนชาติตน 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ 
โดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิต
จากโรคระบาด 

- สกญ. รายงานสถานการณ ์
ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเร็ว 

 

พิจารณาความปลอดภัย  
และความเป็นไปได้ท่ีจะส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ประสานงานในพื้นท่ี (กรณีอยู่ต่างเมือง) 

- มอบหมาย ขรก./จนท. สกญ.  
เดินทางไปประสานงาน (หากได้รับ
อนุญาต) หรือประสานงานทางไกล 
เช่น ทางโทรศัพท์ 

 



หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว
นอกพื้นท่ี โดยอาจเป็นท่ี สกญ. หรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

- อาจพิจารณาตั้งศูนย์พักพิง 
ช่ัวคราวท่ีสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครหนานหนิง ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 1-2 
อาคาร Orient Manhattan  
เลขท่ี 52-1ถนนจินหู  
นครหนานหนิง 530022 หรือ
สถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ก าหนดศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีปลอดภัย
และสะดวกให้แก่คนไทยในแต่ละ
พื้นท่ี ตามความเหมาะสมของสถานท่ี
และสถานการณ์เฉพาะหน้า 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
คนไทยท่ีประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ 
ก. คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ    
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้ง
กระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณ
สนับสนุน 

- สกญ. พิจารณาความเหมาะสม 
ในการให้การช่วยเหลือ และ
ด าเนินการตามระเบียบฯ 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจ าเป็น) 

- สกญ. ประเมินสถานการณ์และ 
หารือร่วมกับกระทรวงฯ  
ถึงความจ าเป็นในการส่ง จนท. 
กงสุล/แพทย์ เดินทางมาสนับสนุน 

 

หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจ
อ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม) 

- สกญ. หารือกระทรวงฯ  
เพื่ออพยพคนไทยกลับประเทศ  
ในกรณีท่ีมีความรุนแรงมาก  
ไม่สามารถพ านักในเขตฯ กว่างซี  
ได้อีกต่อไป 
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