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แผนอพยพเมื่อเกิดสถานการณที่สง ผลกระทบตอคนไทยในเขตปกครองตนเองกวางซีจวง
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
1.
ขอมูลพืน้ ฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตฯ กวางซี
- เขตปกครองตนเองกวางซีจวง (广西壮族自治区) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศจีน เปน 1 ใน 5 เขตการปกครองตนเองของจีน มีพื้นที่ 236,660 ตร.กม. มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 9
ของจีน และมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลยาว 1,595 กม. ซึ่งเปนมณฑลเดียวทางภาคตะวันตกของจีนที่มีพื้นที่ติด
ชายฝงทะเล ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมณฑลกุยโจว ทิศตะวันออกเฉียง เหนือติดกับมณฑล
หูหนาน ทิศตะวันออกติดกับมณฑลกวางตุง ทิศตะวันตกติดกับมณฑลยูนนาน ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับ
ประเทศเวียดนาม (ชายแดนทางบกระหวางกวางซีกับเวียดนามยาว 1,020 กม.) และทิศใตติดกับอาวเปยปูหรืออาว
ตังเกี๋ย (北部湾)

- เมื่อป 2552 เขตฯ กวางซีมปี ระชากร 50.92 ลานคน ประกอบดวย 12 ชนชาติ ไดแก
จวง (壮) ฮัน่ (汉) เหยา (瑶) เหมียว/มง/แมว (苗) ตง (侗) เหมาหนาน (毛南) หุย (回) จิง (京) อี๋ (彝) สุย (水)
เกอหลาว (仡佬) และมูหลาว (仫佬) ชนชาติที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ชนชาติจว ง มีจาํ นวน 16.65 ลานคน
คิดเปนรอยละ 32.85 ของประชากรทั้งหมดของกวางซี
- เมืองเอกของเขตฯ กวางซี คือ นครหนานหนิง มีประชากรประมาณ 6,920,000 คน
เมืองทองเที่ยวสําคัญที่คนไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวคือเมืองกุยหลิน อยูหางจากนครหนานหนิงประมาณ
420 กม. ใชเวลาเดินทางจากนครหนานหนิงโดยรถยนตบนทางหลวงพิเศษ (ทางดวน) ประมาณ 4 ชั่วโมง
- ศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญของเขตฯ กวางซี มีดังนี้
(1) ทาอากาศนานาชาติ 3 แหง คือ สนามบินอูซู (Wuxu) นครหนานหนิง สนามบิน
เหลี่ยงเจียง (Liangjiang) เมืองกุยหลิน และสนามบินฝูเฉิง (Fucheng) เมืองเปยไห ปจจุบันมีสายการบิน
China Southern Airlines บินตรงกรุงเทพ ฯ - นครหนานหนิง ตั้งแตเดือนม.ค. 2553 สัปดาหละ 2 วัน แต
ประสบปญหาผูโดยสารนอย มีการหยุดบินในบางชวง ตองตรวจสอบการบินเปนระยะๆ เปนลักษณะ
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Charter Flight ในสวนของไทยสายการบินบางกอกแอรเวยส ซึ่งบินตรงกรุงเทพฯ-กุยหลิน สัปดาห
ละ 3 วัน ไดหยุดการบินเปนระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เพื่อสังเกตการณ
หากสถานการณดีขึ้นอาจจะกลับมาบินใหม ดังนั้น คนไทยสวนใหญจะเดินทางไปนครหนานหนิงโดย
เสนทางกรุงเทพฯ-กวางโจว (หรือ คุนหมิง หรือฮองกง) -หนานหนิง แทน
(2) สถานีรถไฟ ในเมืองใหญของกวางซี อาทิ นครหนานหนิง เมืองกุยหลิน เมือง
หลิ่วโจว ตางมีเสนทางรถไฟเพื่อเดินทางไปยังนครกวางโจว ของมณฑลกวางตุง นอกจากนี้ ยังมีเสนทาง
รถไฟสายตรงจากนครหนานหนิงไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันละ 1 เที่ยว (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั่วโมง)
(3) เสนทางรถยนต กวางซีมีเสนทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางเมืองสําคัญของเขตฯ เชื่อม
กับเมืองเอกของมณฑลขางเคียง และมีเสนทางหลวงพิเศษไปยังดานชายแดนจีน-เวียดนาม (จากนคร
หนานหนิงถึงดานชายแดนจีน-เวียดนามใชเวลาเพียง 2.5 ชั่วโมง)
(4) เสนทางทางทะเล เขตฯ กวางซีมีทางเรือทะเลน้าํ ลึก 3 แหง ที่เมืองชินโจว (หางจากนคร
หนานหนิง 110 กิโลเมตร) เมืองฝางเฉิงกาง (หางจากนครหนานหนิง 200 กิโลเมตร) และที่เมืองเปยไห (หาง
จากนครหนานหนิง 230 กิโลเมตร) ปจจุบันทาเรือของทั้งสามเมืองเปนทาเรือขนถายสินคา ไมใชทาเรือขนสง
ผูโดยสาร มีเสนทางหลวงพิเศษจากนครหนานหนิงถึงทั้งสามเมือง
1.2 จํานวนคนไทย คนไทยที่อาศัยอยูในเขตฯ กวางซีแบงไดเปน 2 ประเภท คือประเภททํางานและ
ศึกษาในระยะยาว (เปนป) และประเภททีม่ าศึกษาในระยะสั้น (ประมาณ 2-3 เดือน)
- ประเภทอยูร ะยะยาวมีประมาณ 100 คน สวนใหญเปนภาคเอกชนทํางานกับบริษัทไทย
ที่มาลงทุนในกวางซี คนไทยเหลานี้อาศัยอยูในนครหนานหนิงเปนหลัก อีกสวนเปนอาจารยแลกเปลี่ยนตาม
โครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษาไทยกับกวางซี และเปนนักศึกษาทีม่ าศึกษาตอ
ในระดับปริญญา ซึ่งอาจารยแลกเปลี่ยนและนักศึกษาเหลานี้กระจายอยูตามเมืองทีส่ ถาบันการศึกษาหลัก ๆ
อาทิ ทีน่ ครหนานหนิง เมืองกุยหลิน และเมืองชินโจว เปนตน
- ประเภทอยูร ะยะสั้น (ประมาณ 2-3 เดือน) สวนใหญเปนนักศึกษาที่มาตามโครงการ
แลกเปลี่ยนระหวางสถาบันการศึกษาไทยกับกวางซี และจะมาในชวงปดภาคฤดูรอนของไทย จํานวนคนไทย
ประเภทนี้จะไมแนนอน และตองคอยตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ของกวางซีเปนระยะ ๆ บางครั้งมี
มากถึง 300 คน แตบางครั้งก็มีเพียง 100 คน
- สําหรับขาราชการสถานกงสุลใหญฯ มี 3 คน และขาราชการจากกรมสงเสริมการสงออกมา
ประจําการในสถานกงสุลใหญฯ อีก 1 คน รวม 4 คน
- สถานกงสุลใหญฯ มีรายชือ่ พรอมที่อยูและหมายเลขโทรศัพทสาํ หรับติดตอคนไทยที่อยู
ระยะยาว และทําการปรับปรุงรายชื่อเปนระยะ ๆ สําหรับพวกที่อยูระยะสั้น สามารถติดตอผานสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ไดเสมอ
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ขั้นตอนการเตรียมการ
2.1 การจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ
- สํารวจ / จัดทํา / ปรับปรุงขอมูลรายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท สถานที่ติดตอ ของบุคคล
ในหนวยงานตาง ๆ เชน
(1) สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
(2) ทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ
ไทยในจีน / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(3) ภาคเอกชนไทย บริษัทไทยและบริษัทจีนที่มีคนไทยทํางาน ในเขตฯ กวางซี
(4) ชุมชนไทย นักเรียนไทยในกวางซี
(5) สํานักงานการตางประเทศของเขตฯ กวางซี และของเมืองสําคัญที่คนไทยอาศัยอยู
(6) คณะกงสุลตางประเทศในนครหนานหนิง ประกอบดวย สถานกงสุลใหญเวียดนาม
กัมพูชา ลาว และพมา
(7) สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในกวางซี / โรงพยาบาลสําคัญในเขตฯ กวางซี / บริษทั
ทองเที่ยว (เพือ่ ตรวจสอบเรื่องการตกคางของนักทองเทีย่ วไทย)
(8) ทาอากาศยาน (กรณีขอที่จอดเครื่องบิน) / ทาเรือ (กรณีขอที่จอดเรือ) / สถานีรถไฟ /
สถานีรถโดยสาร
(9) กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
- สํารวจ / จั ดทํา / ปรับปรุงขอมูลทรัพยสิน ครุภัณฑ เอกสารราชการ และอุปกรณตาง ๆ
ตามลําดับความสําคัญ เพื่อความสะดวกตอการจัดเก็บ / ขนยายในกรณีฉุกเฉิน
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของของจีนเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ตาง ๆ โดยเฉพาะสถานกงสุลใหญฯ ซึ่งเปนศูนยปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
2.2 การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
กงสุลใหญ จะทําหนาทีเ่ ปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโดยมีนกั ธุรกิจหรือคนไทยที่
เปนตัวแทนเครือขายรวมดวย โดยจะรวมกันประชุม / หารือ เพื่อประเมินสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ
ตลอดจนมอบหมายงาน / วางแผนการดําเนินการตาง ๆ ทัง้ นี้ โดยสถานกงสุลใหญฯ จะมอบหมายหนาที่และ
ประเภทของงานโดยละเอียดตอไป
2.3 การกําหนดจุดรวมตัว
- สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ตั้งอยูที่ ชั้น 1-2 อาคาร Orient Manhattan
เลขที่ 52-1 ถนนจิน่ หู นครหนานหนิง 530022
2.4 การวางระบบแจงขาว
- ระบบการแจง / กระจายขาว ประกอบดวย 2 เครือขาย คือ (1) เครือขายหลัก คือ
เจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ และ (2) เครือขายตัวแทนคนไทย อาทิ ตัวแทนของแตละบริษัทไทย ตัวแทน
นักศึกษาไทยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
2.
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- หากเหตุการณวิกฤติจนไมมีความปลอดภัยที่สามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ
สถานกงสุลใหญฯ จะประกาศผานผูประสานงานของเครือขายทั้งสอง เพื่อใหแจงคนไทยที่อยูในเขตฯ
กวางซีทราบถึงสถานการณและมาตรการตาง ๆ เพื่อเตรียมตัวหรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
- สถานกงสุลใหญฯ ยังสามารถแจงขาวสารผานเว็บไซตของสถานกงสุลใหญฯ ที่
www.thaiembassy.org/nanning
3.

การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทรัพยสินและเอกสารราชการ
3.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคลากรของสถานกงสุลใหญฯ
- สํารวจสภาพ และบริเวณโดยรอบ วามีความมัน่ คงปลอดภัยเพียงพอหรือไม
- สถานกงสุลใหญฯ จะประสานผูบริหารอาคารสํานักงาน Orient Manhattan ซึ่ง
สถานกงสุลใหญฯ ไดเชาพืน้ ที่ชั้น 1-2 เปนที่ทาํ การ ในการควบคุมดูแลความปลอดภัย
3.2 การรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน ครุภัณฑ และเอกสารราชการ
- สํารวจบัญชีทรัพยสิน ครุภัณฑ และเอกสารราชการใหเปนหมวดหมู
- กําหนดความสําคัญของทรัพยสิน ชั้นความลับของเอกสารราชการที่จําเปนจะตองเก็บรักษา
ไวในที่มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (จากการจารกรรมและภัยธรรมชาติ) เพื่อปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย
- กําหนดครุภัณฑและเอกสารสําคัญที่เจาหนาที่รับผิดชอบจะตองนําติดตัวไปดวย ในกรณีที่
ตองอพยพ ทั้งนี้ จะตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑและเอกสารสําคัญดังกลาวใหกระทรวงฯ เพื่อทราบ
และใหหนวยงานทองถิ่นเพื่ออารักขา
4.

สถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
4.1 ความไมสงบที่เกิดจากการจลาจล / การกอการรายวิกฤติการณทางการเมือง /สงคราม
โดยอาจเปนภัยจากสถานการณคาบสมุทรเกาหลี สถานการณจนี -ไตหวัน สถานการณจีน-ญี่ปุน สถานการณ
จีน-เวียดนาม
4.2 สถานการณที่เกิดจากภัยพิบัติ / โรคระบาด อาจเกิดการแพรระบาดโรค SARs /
ไขหวัดนก / ไขหวัดใหญสายพันธุไหม 2009
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แผนชวยเหลือ / อพยพคนไทย
กรณีเกิดวิกฤติการณทางการเมือง / เกิดสงคราม
การเตรียมความพรอม 4 ระดับ
1. ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพรอมในสภาวะปกติ
ปจจัยบงชี้
สถานการณปกติ
ปจจัยควบคุม
สถานการณปกติ
เปาหมาย
เตรียมความพรอมของ สกญ. และผูเกี่ยวของ
การดําเนินการ
 ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย / ที่อยูติดตอ อยางตอเนื่องเปนประจํา
 ปรับปรุงรายชือ่ สถานที่ติดตอสําคัญ ๆ ไดแก สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีนกั ศึกษาไทย
หนวยงานของเขตฯ กวางซี โรงพยาบาล ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร สายการบิน สถานี
ตํารวจ
 จัดตั้งเครือขายติดตอกับคนไทย เชน ผานบริษัทไทย กลุมนักศึกษาไทย
 กําหนดจุดรวมตัวที่ สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ตั้งอยูที่ ชั้น 1-2 อาคาร Orient
Manhattan เลขที่ 52-1 ถนนจิ่นหู นครหนานหนิง 530022 (แผนที่สถานที่ตั้งดังแนบ)
 จัดทําเสนทางเดินทางกรณีอพยพทางเครื่องบิน
(1) ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอูซู นครหนานหนิงของสายการบิน China Southern Airlines ที่บริการ
สัปดาหละ 2 วันคือ วันอังคาร และเสาร เครื่องออกเวลาประมาณ 08.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา
ประมาณ 09.50 น.
(2) เดินทางดวยรถจากนครหนานหนิงไปยังเมืองกุย หลิน ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง หรือขึ้นเครื่องบิน
จากหนานหนิงไปกุยหลิน ใชเวลาประมาณ 40 นาที เพือ่ ไปขึ้นเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอรเวยส ที่
ใหบริการสัปดาหละ 3 วัน คือ พุธ ศุกร อาทิตย เครื่องออกเวลาประมาณ 20.45 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ประมาณเวลา 22.30 น. (กรณีที่จะมีการเปดทําการบินตอไปในอนาคต)
(3) ในขณะทีก่ รณีตามขางตนยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสายการบินไชนาเซาเทิรนหยุดบิน
และสายการบินบางกอกแอรเวยสยังไมเปดบิน ตองเดินทางไปยังสนามบินนครหนานหนิงเพื่อขึ้นเครื่อง
ภายในประเทศจากหนานหนิงไปยังนครกวางโจวหรือนครคุนหมิงหรือฮองกง และตอเครื่องบินของการบินไทย
หรือการบินจีนที่บนิ ตรงไปยังกรุงเทพฯ ตองตรวจสอบตารางเที่ยวบินภายในประเทศเปนระยะ ๆ เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย
 จั ด ทํ า เส น ทางเดิ น ทางกรณี อ พยพทางรถเพื่ อ ออกไปทางเวี ย ดนามสู ก รุ ง ฮานอยเพื่ อ ขึ้ น
เครื่องบินกลับไทย หรือใชเสนทางรถยนตสาย R9 (กวางซี-เวียดนาม-ลาว (สะหวันนะเขต)-ไทย
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(มุกดาหาร) ) หรือ R12 ที่เขาไทยทางนครพนม หรือเสนทางที่ผานกรุงเวียงจันทน และเขาไทยที่
หนองคาย
 จัดทําเสนทางเดินทางกรณีอพยพทางทะเล โดยเดินทางจากนครหนานหนิงไปยังทาเรือน้ําลึก
1 ใน 3 แหง (ชินโจว ฝางเฉิงกาง และเปยไห) และใหเรือพิเศษของไทยมารับคนไทย
 ประชาสัมพันธสรุปแผนอพยพใหชุมชนไทยทราบและนําสรุปแผนขึน้ เว็บไซตของ สกญ. พรอม
หมายเลขโทรศัพทหรือ E-mail Address ที่ประชาชนติดตอได
 ตรวจสอบอุปกรณสื่อสารใหใชไดดีเสมอ
 สํารวจ / จัดทํา / ปรับปรุงขอมูลทรัพยสนิ ครุภัณฑ เอกสารราชการ และอุปกรณตาง ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญ เพื่อความสะดวกตอการจัดเก็บ / ขนยายในกรณีฉุกเฉิน
2. ระดับ 2 ( สีเหลือง)
ปจจัยบงชี้
ปจจัยควบคุม
เปาหมาย

การเตรียมความพรอม เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ
เริ่มมีขาวความไมสงบ ขอพิพาท หรือการปะทะในพื้นที่หรือภูมิภาค
รัฐบาลทองถิ่นยังควบคุมสถานการณได การดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ
คนไทยรับทราบสถานการณ รับทราบจุดติดตอ เตรียมพรอมเดินทางออกนอก
ประเทศ ประกาศเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเขตฯ กวางซี

การดําเนินการ
 ติดตามขาวสารอยางใกลชดิ
 เรงประชาสัมพันธใหชุมชนไทยทราบถึงแผนอพยพของ สกญ. และเตรียมพรอมซักซอมการสื่อสารกับ
เครือขายไทยที่กําหนด
 แจกแจงรายละเอียดขั้นตอนของแผนอพพยโดยนําขึ้นเว็บไซตของ สกญ.
 แจงใหคนไทยในพืน้ ที่เตรียมเอกสารเดินทางใหพรอมหากตองอพยพออกนอกประเทศ
 เตรียมจัดใหมโี ทรศัพทสายดวน (hotline) เพื่อใหขอมูลแกคนไทยที่ตอ งการสอบถามเกี่ยวกับ
สถานการณ และคําแนะนําเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ
 ซักซอมมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ สกญ.
 แจงผานกระทรวงฯ เตือนคนไทยใหหลีกเลีย่ งการเดินทางเขาประเทศ
3. ระดับ 3 (สีแสด) กรณีเกิดความไมสงบในประเทศ เริ่มสงผลกระทบตอความปลอดภัย
ปจจัยบงชี้
เกิดความไมสงบเปนระยะ มีการปะทะระหวางกลุมตาง ๆ มีแนวโนมขยายตัวเปนวงกวาง
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถิ่นกําลังสูญเสียการควบคุม การดํารงชีวิตไมเปนปกติ บริการภาครัฐมีจํากัดแต
การคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปดดําเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน
เปาหมาย
ใหคนไทยที่ไมมีความจําเปนตองอยูในเขตฯ กวางซี เดินทางออกนอกพื้นที่ใหมากทีส่ ุด
โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชรา

8
การดําเนินการ
 ติดตามขาวสารอยางใกลชดิ ประเมินสถานการณจากขาวสาร และหารือกับ สกญ.ประเทศอืน่ ๆ
 ประสานทางการกวางซี เพิม่ มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
เชน สถานีตํารวจ โรงพยาบาล
 หารือ สกญ. อืน่ เกีย่ วกับแนวทางการใหความชวยเหลือคนชาติตน
 จัดเตรียมน้ํา อาหาร ยารักษาโรค และสิง่ จําเปนในการดํารงชีพขัน้ พืน้ ฐาน
 ตั้งศูนยอาํ นวยการชวยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธเรื่องสถานการณภายในประเทศที่ตงั้ อยูใ ห
ชุมชนไทยและผูประสานงานชุมชนไทยทราบทุกระยะ รวมทัง้ จัดใหมีโทรศัพทสายดวน (hotline) เพื่อใหขอมูล
แกคนไทยและรับแจงขอมูลตาง ๆ
 สกญ. สํารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน
 สกญ. สํารองอาหาร / เวชภัณฑ / สิ่งจําเปนอื่น ๆ ใหเพียงพอกับจํานวนคนไทยที่อาจจําเปนตองพํานัก
ชั่วคราวใน สกญ.
 แจงคนไทยในพื้นที่ใหเดินทางออกนอกพืน้ ที่ใหมากที่สดุ โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชรา โดยผาน
ชองทางประชาสัมพันธตา ง ๆ รวมทัง้ เครือขายคนไทยทีก่ ําหนดไว
 แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาพื้นที่
 ประสานการบินตาง ๆ เพื่อสํารองทีน่ ั่งใหแกคนไทย
 กําหนดแผนอพยพคนไทย (โดยแจง / หารือกระทรวงฯ วา มีคนไทยเหลืออยูจํานวนเทาใด จะอพยพคน
ไทยที่เหลือกลับประเทศไทย โดยวิธีใดบาง ตองใชเครื่องบินพิเศษ / เรือพิเศษไปรับคนไทยหรือไม)
 เตรียมออกเอกสารในการเดินทางชัว่ คราว (C.I.) แทนหนังสือเดินทางแกคนไทยในกรณีหนังสือ
เดินทางสูญหายหรือถูกทําลาย
 ประสานรัฐบาลกวางซี เพื่อซักซอมกรณีตองอพยพ
4. ระดับ 4 (สีแดง) กรณีเกิดความไมสงบ สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูพํานักในประเทศจนถึง
ขั้นอพยพคนไทยออกนอกประเทศ
ปจจัยบงชี้
เกิดความไมสงบรุนแรงตอเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการ
ปลนสดมภ ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถิ่นควบคุมสถานการณไดในวงจํากัด มีแนวโนมวาจะเกิดสงคราม
ในระยะเวลาอันใกล สายการบินพาณิชยใหบริการในวงจํากัด หรือยกเลิกทําการบิน
เปาหมาย
อพยพคนไทยที่เหลืออยูออกนอกพื้นที่ ปดที่ทําการ สกญ. ชั่วคราว
การดําเนินการ
 ตั้งศูนยอพยพคนไทยที่ สกญ. และประชาสัมพันธใหชมุ ชนไทยทราบตลอดเวลารวมทัง้ จัดใหมี
โทรศัพทสายดวน (hotline) เพื่อแจงขอมูลตาง ๆ รวมทัง้ แผนการอพยพ
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 ใหคนไทยที่สามารถเดินทางไดเอง เดินทาง ออกนอกพื้นที่ในทันที
 แจงหนวยงานทองถิน่ เกี่ยวกับการอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพโดยเฉพาะ
การรักษาความปลอดภัย สกญ. และระหวางอพยพคนไทย
 ประสานกับ สกญ. อื่น ๆ เกี่ยวกับแผนอพยพและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 ออกเอกสารในการเดินทางชั่วคราว (C.I.) แทนหนังสือเดินทางแกคนไทยในกรณีหนังสือเดินทางสูญ
หายหรือถูกทําลาย
 เตรียมขนยายเอกสารสําคัญทางราชการหรือทําลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ)
 เนื่องจากกวางซีจะอยูไมไกลจากประเทศไทย หากมีปญ
 หาการคมนาคมทางอากาศ การอพยพผาน
ประเทศที่สาม (เวียดนาม และลาว) โดยทางรถยนตก็เปนอีกทางเลือก
 อพยพคนไทยที่เหลือกลับประเทศไทยโดยทางอากาศ ทางบก และทางทะเล
- ทางอากาศ ตองเดินทางออกที่ Wuxu International Airport ที่นครหนานหนิงโดย
เครื่องบินพาณิชยที่ยงั เปดบริการอยู และเครื่องบินพิเศษจากไทย
 กรณีเครื่องบินพาณิชยที่ยังเปดบริการอยู
o ประสานกับสายการบินตาง ๆ ทีท่ ําการบินระหวางหนานหนิง-กรุงเทพฯ
หนานหนิง-กวางโจว / หนานหนิง-คุนหมิง เชน China Eastern , China
Southern / Air China ใหเพิม่ เที่ยวบินหากจําเปน
o ประสานบริษทั การบินไทยใหเพิม่ เทีย่ วบินจากกวางโจว /
คุนหมิงกลับไทย
o ประสานกับ สกญ. ณ นครกวางโจว / ณ นครคุนหมิง ใหชวยดูแล
คนไทยที่จะเดินทางผานเมืองทัง้ สอง
o ประชาสัม พัน ธใหค นไทยที่ ป ระสงคจ ะอพยพกลับ ประเทศไทยทราบ
เกี่ยวกับตารางเที่ยวบิน และคาใชจาย
o ช ว ยเหลื อ คนไทยที่ มี ป ญ หาด า นค า ใช จ า ย โดยให ยื ม เงิ น ทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งแจงกระทรวงฯ หาก
ตองการงบประมาณเพิ่ม
o หากระบบขนสงมวลชนใชการไมได สกญ.จะจัดยานพาหนะ หรือ
ติดตอบริษัทเชายานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังสนามบิน
โดยจุดรวมตัวคือ สกญ.
o ประสานกั บ สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งท อ งถิ่ น ในการอํ า นวยความ
สะดวกแกคนไทย
o รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ
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 กรณีใชเครื่องบินพิเศษจากไทย
o แจงกระทรวงฯ และขอความรวมมือจากหนวยงานทหารของไทย
o จัดสงเครื่องบินพิเศษใหเพียงพอที่จะรับคนไทย
o ประสาน สอท.ปกกิ่ง เพื่อขอ Flight Clearance จากทางการจีน
o ประชาสั ม พัน ธ ใ หค นไทยทราบเกี่ย วกั บเที่ย วบิน พิ เ ศษ และให ค วาม
ช ว ยเหลื อ ต า ง ๆ สกญ.จะจั ด ยานพาหนะ หรื อ ติ ด ต อ บริ ษั ท เช า
ยานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังสนามบิน
o ประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่นในการอํานวยความ
สะดวกแกคนไทย
o รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ
- ทางบก ออกไปทางเวียดนามสูก รุงฮานอยเพื่อขึ้นเครือ่ งบินกลับไทย หรือใช
เสนทางรถยนตสาย R9 หรือ R12
o ประสาน สกญ. เวียดนามประจํากวางซี ในการอํานวยความสะดวก
ประสาน สอท. ณ กรุงฮานอย ในการอํานวยความสะดวกในเวียดนาม
ประสาน สกญ. ณ เมืองสะหวันนะเขต ในการอํานวยความสะดวกชวง
ลาว (สะหวันนะเขต)
- ทางน้ํา (ในกรณีการอพยพโดยวิธีการอื่น ไมสามารถดําเนินการได)
o ประสานกระทรวงฯ เพื่อขอใหสงเรือรบจากไทยที่จะรับคนไทย ซึ่งการ
เดินทางจากกวางซีไปยังกรุงเทพฯ ใชเวลาประมาณ 3 วัน
o ประสานหนวยงานจีนทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหอนุญาตนําเรือรบไทยเขา
นานน้าํ จีน
o ประชาสัมพันธใหคนไทยทราบเกี่ยวกับการอพยพทางเรือ และให ความ
ชวยเหลือตาง ๆ สกญ.จะจัดยานพาหนะ หรือติดตอบริษัทเชา
ยานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังทาเรือ
o ประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่นในการอํานวยความ
สะดวกแกคนไทย
o รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ
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แผนชวยเหลือ /อพยพคนไทย
กรณีภัยโรคระบาดรุนแรง

ปจจัยบงชี้
เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถิ่นใหความรวมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน
เปาหมาย
อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย
การดําเนินการ
 ตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตอกับกระทรวงฯ และรับแจงจากคนไทยในพื้นที่
 ประกาศเตือนใหคนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่สามารถเดินทางไปพํานักกับ
เพื่อน / ญาติตางเมือง หรือใหเดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการทองถิ่นยังอนุญาตใหเดินทางออก
นอกพื้นที่ได)
 ประสานกับรัฐบาลทองถิ่น เพื่อขอทราบแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัยตางชาติ ศูนยปองกันโรค
และสิ่งบรรเทาทุกขที่รัฐบาลทองถิ่นจัดหาให
 สํารองอุปกรณปองกันการติดเชื้อโรค อาทิ หนากาก ยาฆาเชื้อ
 หารือ สกญ. อื่น ๆ เกี่ยวกับการชวยเหลือคนชาติตน
 รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ โดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยปวยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด
 อาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว นอกพื้นที่
 สกญ. พิจารณาใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบกระทรวงคลัง วาดวยเงินทด
รองราชการเพือ่ ชวยเหลือคนไทยใหตางประเทศ และแจงกระทรวงฯ เพือ่ พิจารณางบประมาณสนับสนุน
 หารือ / เสนอกระทรวงฯ ถึงความจําเปนในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (โดยอางอิงแผน
อพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม)
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แผนชวยเหลือ / อพยพคนไทย
กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ (พายุไตฝุน / น้ําทวม หรือ แผนดินไหว)
1. จัดตั้งศูนยติดตามความเคลื่อนไหวของภัยพิบัติ เชน พายุไตฝุน / น้ําทวม หรือ แผนดินไหว
2. แจงเตือนคนไทยผานเครือขายลวงหนาใหระวังภัย และ ไมเขาไปในบริเวณที่จะไดรับผลกระทบ
3. สถานกงสุลใหญฯ จะประสานกับเครือขายและหนวยงานจีนเปนระยะๆ เพื่อขอคําแนะนําเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ และขอขอมูลคนไทยที่ประสบภัย หรือ ติดคางอยูในพื้นที่น้ําทวมหรือแผนดินไหว หรือ ที่
กําลังรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. กรณีมีผูบาดเจ็บที่เกิดจากภัยพิบัติ หรือติดคางอยูในพื้นที่ประสบภัย สถานกงสุลใหญฯ จะประสานขอ
ความชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลหรือการอพยพออกจากพื้นที่จากทางการจีนในโอกาสแรก
5. กรณีที่ผูประสบภัยไมมีที่พักอาศัย สถานกงสุลใหญฯ จะจัดหาที่พักใหตามสมควร
6. กรณีที่ผูประสบภัยเสียชีวิต สถานกงสุลใหญฯ จะปรึกษากระทรวงฯ ในการนําสงศพ หรือ ฌาปนกิจ
ตอไป
7. กรณีที่มีความรุนแรงมาก ไมสามารถพํานักในเขตฯ กวางซี ไดอีกตอไป จะแจงกระทรวงฯ พิจารณาสั่ง
การอพยพคนไทย (อางอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม)
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การประเมินงบประมาณในการใหความชวยเหลือคนไทย
การประเมินงบประมาณเปนการจัดเตรียมสําหรับการชวยเหลือคนไทยประมาณ 500 คน
(ในกรณีที่นกั ศึกษาไทยอยูในกวางซีเปนจํานวนมากในชวงดังกลาว) มีคาใชจาย ดังนี้
1. การใหความชวยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ / ภัยพิบัติ
(คนละ 150หยวน × 3 วัน)
225,000
1.1 คาอาหาร/น้าํ ดื่ม
(คนละ 200 หยวน)
100,000
1.2 คาเครื่องนุงหม
1.3 คาเวชภัณฑ และรักษาพยาบาล (คนละ 200 หยวน)
100,000
1.4 คาทีพ่ ักอาศัยชั่วคราว (เหมาจาย คนละ 400 หยวน) 200,000
1.5 คาเชายานพาหนะ
50,000
100,000
1.6 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมทัง้ สิ้น
775,000

2. การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย
2.1 คาใชจายดํารงชีพ ระหวางรออพยพ
(คนละ 200 หยวน × 3 วัน)
2.2 คาเดินทางบก/เรือ/อากาศ กลับประเทศไทย
คนละ 6,000 หยวน
รวมทัง้ สิ้น

หยวน
หยวน
หยวน
หยวน
หยวน
หยวน
หยวน

300,000

หยวน

3,000,000

หยวน

3,300,000

หยวน
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แผนที่ต้งั สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
ชั้น 1-2 อาคารโอเรียนท แมนฮัตตัน เลขที่ 52-1 ถนนจิ่นหู นครหนานหนิง 530022
(1-2 Floor, Orient Manhattan Mansion, 52-1 Jinhu Road, Nanning 530022)
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ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอของขาราชการสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
และหนวยงานพาณิชย
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
ชั้น 1-2 อาคารโอเรียนท แมนฮัตตัน เลขที่ 52-1 ถนนจิ่นหู นครหนานหนิง 530022
โทร. (86-771) 552-6945-47 โทรสาร (86-771) 5526949
เวลาทําการ
วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-18.00 น.
แผนกวีซาและกงสุล
โทร. (86-771) 5526945-47 ตอ 804 (เจาหนาที่คนไทย) และ 807 (เจาหนาที่ทองถิ่น)
เวลาทําการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-11.30 น.
ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
โทร. (86-771) 5526945-47 ตอ 806 และ 808
โทรสาร (86-771) 5594997
เวลาทําการ
วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-18.00 น.
Website: www.thaibizchina.com
รายชื่อขาราชการสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
นายอรรถพร พุทธิกําพล
กงสุลใหญ
ที่อยู หอง 2105-2106 ชั้น 21 อาคารเจี้ยนซิงยวน (Jian Xing Yuan) เลขที่ 58 ถนนจินหู
นครหนานหนิง 530022
โทร. / โทรสาร (86-771) 2366339 โทรศัพทมือถือ (86) 13457996645
กงสุล
นายการุญ เลิศลักขณวงศ
ที่อยู หอง 2302 ชั้น 23 ตึก 2 อาคารเฉิงซื่อฮัวเหวียน เลขที่ 24 ถนนจินผู
นครหนานหนิง 530022 โทรศัพทมือถือ (86) 18775381599
นางสาวอรทัย ปญญากิจ
รองกงสุล
ที่อยู หอง 301-302 ตึก 5 อาคารหมิงตูยวน เลขที่ 22 ถนนจินผู
นครหนานหนิง 530022 โทรศัพทมือถือ (86) 15277001874
โทรศัพทสายดวนตลอด 24 ชั่วโมง 00-86-15277001794
รายชื่อขาราชการสถานกงสุลใหญ จากรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
กงสุล (ฝายพาณิชย).
นางสาวกาญจนา พงษพานิช
ที่อยู หอง 308 ตึก A อาคารเจี้ยนซิงยวน (Jian Xing Yuan) เลขที่ 58 ถนนจินหู นครหนานหนิง 530022
โทรศัพทมือถือ (86) 15278188530
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รายชื่อและหมายเลขติดตอของหนวยงานของกวางซีที่จําเปน
สํานักงานการตางประเทศ
1. เขตปกครองตนเองกวางซีจวง
2. นครหนานหนิง
3. เมืองกุยหลิน
4. เมืองชินโจว
5. เมืองฝางเฉิงกาง

6. เมืองเปยไห
7. เมืองฉงจัว่
8. เมืองอูโจว

9. เมืองหลิว่ โจว

10. เมืองไปเซอ

สนามบินนานาชาติ
1. นครหนานหนิง สนามบิน อูซู
2. เมืองกุยหลิน สนามบิน เหลี่ยงเจียง
3. เมืองเปยไห สนามบินฝูเฉิง

14 Minzhu Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5623636
28 Dongge Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5889225
10 Ronghu Nan Rd., Guilin, Guangxi
Tel: 86-773-2825503
22 Xinxing Rd., Qinzhou, Guangxi
Tel: 86-777-2858255
3rd Fl., Conference Center of Fangchenggang
Administrative Center, Fangchenggang, Guangxi
Tel: 86-770-2822575
83 Heping Rd., Beihai, Guangxi
Tel: 86-779-2020412
1 Xincheng Rd., Chongzuo, Guangxi
Tel: 86-771-7968079
19 Yingbing Rd., Administrative Office,
Building, Wuzhou, Guangxi
Tel: 86-774-6022044
1 Youyi Rd. (Liuzhou Hotel Building 5),
Liuzhou, Guangxi
Tel: 86-772-2825529
5th Fl., Office Bldg. Of Municipal Administration
Service Centre Xiyuan Rd., Baise, Guangxi
Tel: 86-776-2835959

86-771-2095160
86-773-2845114
86-779-8512762
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สถานีตํารวจในนครหนานหนิง
1. สถานีตํารวจ ซิงหนิง
2. สถานีตํารวจ ซิงหู
3. สถานีตํารวจ ปนหู
4. สถานีตํารวจ เจียงหนาน
5. สถานีตํารวจ เหิงหยาง
6. สถานีตํารวจ ตาซาเถียน
7. สถานีตํารวจ เฉิงกวน

6 Xiyili Xingning Rd., Xingning District
Tel: 0771-2822479
83 Minzu Av., Qingxiu District
Tel: 0771-5854620
5-1 Qingshan Rd., Qingxiu District
Tel: 0771-5550789
62 Tinghong Rd., Jiangnan District
Tel: 0771-4832566
26 Hengyangxi Rd., Xixiangtang District
Tel: 0771-3830459
Dezheng Rd., Liangqing District
Tel: 0771- 4500119
Tuanjie Rd., Yongning District
Tel: 0771-4717933

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนภาษาไทย
ชื่อสถาบันการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยกวางซี
Guangxi University
2. มหาวิทยาลัยกวางซี วิทยาลัย XingJian
Guangxi University XingJian College of
Science and Liberal Arts
3. มหาวิทยาลัยครูกวางซี
Guangxi Normal University
4. มหาวิทยาลัยครูกวางซี วิทยาลัยหลี เจียง
Lijiang College of Guangxi Normal University

ที่อยูและเบอรติดตอ
100 Daxue Rd. Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-3238861
http://www.gxu.edu.cn/
75 Xiuling Rd., Nanning City, Guangxi
530005
Tel/Fax: 0771-3223315
http://xingjian.gxu.edu.cn/
15 Yucai Rd. Guilin City, Guangxi 541004
Tel: 86-773-5821163
http://www.gxnu.edu.cn/
No.3 Yan Zhong Road, Yan Shan Town, Yan
Shan District, Guilin, Guangxi 541006
Tel: 0773-3696366
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5. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
Guangxi University for Nationalities

6. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี วิทยาลัยเซียง ซือหู
Xiangsi Lake College, Guangxi University for
Nationalities
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาแหงหนานหนิง
Nanning College For Vocational Technology

http://www.gxljcollege.cn/
88 Daxue Dong Rd. Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-3262081
http://www.gxun.edu.cn/
No.1 North part of Peng Fei Road, (No. 158
WestDa Xue Road), Nanning, Guangxi 530008
Tel/Fax: 0771-3292001
http://xshxy.gxun.edu.cn/
169 Daxue Xi Rd., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-2029335
http://www.ncvt.net/#

8. วิทยาลัยอาชีวะภาษาตางประเทศตงฟางแหงกวางซี 15 Wuhe Av., Nanning City, Guangxi
Guangxi Dongfang Foreign Language College Tel: 86-771-4797128
http://www.cndffc.com/
175 Mingxiu Dong Rd., Nanning City, Guangxi
9. วิทยาลัยครูแหงกวางซี
Guangxi Teachers Education University
Tel: 86-771-3908095
http://www.gxtc.edu.cn/
10. วิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจแหงกวางซี
Guangxi University of Finance and Economics
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะธุรกิจการคาแหงกวางซี
Guangxi Economic & Trade Polytechnic

100 Mingxiu Xi Rd., Nanning City, Guangxi
Tel/Fax: 86-771-3850957
http://www.gxufe.cn/2010/
14 Qingshan Rd., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-5302168
http://www.gxjmxy.com/Pages/default.aspx

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะธุรกิจระหวางประเทศ 168 Daxue Dong Rd., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-3276994
แหงกวางซี
Guangxi International Business Vocational College Fax: 86-771-3279176
http://www.gxibvc.net/
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะการเกษตรแหงกวางซี 176 Daxue Dong Rd., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-3249899
Fax: 86-771-3249331
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14. วิทยาลัยแหงชินโจว
Qinzhou University
15. วิทยาลัยอาชีวะเฉิงซื่อแหงหลิ่วโจว
Liuzhou City Vocational College
16. วิทยาลัยอาชีวะเฉิงซื่อแหงกวางซี
Guangxi City College

17. วิทยาลัยครูชนชาติแหงกวางซี
Guangxi Normal University for Nationalities

18. วิทยาลัยนานาชาติ ทาเลนท กวางซี
Talent International College Guangxi
19. วิทยาลัยการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติแหง
กวางซี (ปวช.)
Guangxi International Youth Exchange Institute
20. โรงเรียนหัวเฉียวแหงกวางซี
Guangxi Overseas Chinese School
21. วิทยาลัยเปยไห มหาวิทยาลัยเปยหาง
Beihai College of Beihang University
22. วิทยาลัยเหอโจว
Hezhou University
23. วิทยาลัยอูโ จว
Wuzhou University

http://www.gxnyxy.com.cn/
89 Xihuan Nan Rd., Qinzhou, Guangxi 545002
Tel: 86-777-2808890
http://www.qzu.net.cn/
8 Zhegujiang Rd., Liuzhou City, Guangxi
Tel: 86-772-2090002
http://www.lcvc.cn/
339 Fusui Av., Fusui County, Chongzuo City,
Guangxi 532100
Tel/Fax: 86-771-7515987
http://www.gxccedu.com/
125 Dushan Rd., Longzhou County, Chongzuo
City, Guangxi 532400
Tel/Fax: 86-771-8811131
http://www.gxnun.net/
188 Xihuan Rd., Qinzhou City, Guangxi 535000
Tel: 86-777-2808992
http://www.tic-gx.com/
55 Sixian Rd., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-5621860
Fax: 86-771-5628529
http://www.cgxiyei.org/default.asp
1 Qingchuan Av., Nanning City, Guangxi
Tel: 86-771-2512682
http://www.gx.xinhuanet.com/gxzj/school/nn01/
88 Yintan Av., Beihai City, Guangxi 536000
Tel: 86-779-3968008
http://www.bh.buaa.edu.cn/
147 Fanglin Rd., Hezhou City, Guangxi 542800
Tel: 86-774-5228600
http://www.hzu.gx.cn/
82 Fuminsan Rd., Wuzhou Ctiy, Guangxi
543002
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24. โรงแรียนวิชาชีพการทองเที่ยว กุย หลิน
Guilin Institute of Tourism

25. วิทยาลัยครูยูหลิน
Yulin Normal University

โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลหมายเลข 303
The Chinese People’s Liberation Army
2. โรงพยาบาลประชาชนแหงกวางซี
3. โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
แหงกวางซี หมายเลข 1
4. โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยแผนจีน
แหงกวางซี หมายเลข 1
สายดวน
114
110
119
120
122

Tel/Fax: 0774-5827979
http://www.gxuwz.edu.cn/
No. 26 Liangfeng Road, Yan Shan Town, Yan
Shan District, Guilin, Guangxi 541006
Tel: 0773-3691009
http://202.103.243.131:20080/indexz.php
299 Jiaoyu Rd., Yunlin City, Guangxi 537000
Tel: 0775-2688152
http://210.36.247.125/index.asp

52 Zhiwu Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-2870120 (เบอรฉุกเฉิน)
6 Taoyuan Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-2186500
6 Shuangyong Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5353014
89-9 Dongge Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5848548

สอบถามเลขหมายโทรศัพท
เหตุดวนเหตุรา ย ตํารวจ
เกิดไฟไหม ดับเพลิง
เรียกรถพยาบาล
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
************************************************

