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แผนช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีเขตอาณาครอบคลุม 13 รัฐ ได้แก่ (1) รัฐอะแลสกา (2) รัฐแอริโซนา  
(3) รัฐแคลิฟอเนียร์ (4) รัฐโคโลราโด (5) รัฐฮาวาย (6) รัฐไอดาโฮ (7) รัฐมอนแทนา (8) รัฐนิวเม็กซิโก (9) รัฐเนวาดา  
(10) รัฐออริกอน (11) รัฐยูทาห์ (12) รัฐวอชิงตัน (13) รัฐไวโอมิง รวมถึงเกาะกวม เกาะไซปัน และดินแดนในเขตอาณา 
ของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด 

1. ผูพ้ านักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
1.1 คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่วนใหญ่พ านักอยู่ตามรัฐใหญ่ต่างๆ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย  

รัฐวอชิงตัน รัฐเนวาดา รัฐแอริโซนา รัฐโคโลราโด ตามล าดับ 
     ข้าราชการ คู่สมรส และบุตร รวมทั้งลูกจ้างท้องถิ่น รวมจ านวนทั้งหมด 73 คน 

                - สถานกงสุลใหญ่ฯ จ านวนทั้งหมด 47 คน (สถานะ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566) 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ  จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่   จ านวน 20 คน 



4 
 

 
 

                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 19 คน 
 

                - ทีมประเทศไทย จ านวน 26 คน 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ   จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   จ านวน 13 คน  
                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
 

  เทียบเคียงตามสถิติ U.S. Census 2010 ระบุว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ใน 13 รัฐเขตอาณา จ านวน 107,926 คน  
โดยแบ่งเป็น (1) แคลิฟอร์เนีย 67,707 (2) วอชิงตัน 9,699 (3) เนวาดา 7,783 (4) แอริโซนา 4,977 (5) โคโลราโด 4,232  
(6) ฮาวาย 3,701 (7) ออริกอน 3,692 (8) ยูทาห์ 2,276 (9) อะแลสกา 1,533 (10) นิวเม็กซิโก 944 (11) ไอดาโฮ 799  
(12) มอนแทนา 324 (13) ไวโอมิง 259  แต่สถิติข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรของสหรัฐฯ ปี 2015 (U.S. Census 2015) 
คาดว่าปัจจุบันมชีาวไทยพ านักอาศัยอยู่ในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส ประมาณ 130,191 คน  

  อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้อาจไม่สะท้อนจ านวนคนไทยที่แท้จริง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม  เนื่องจากอยู่อย่างผิดกฏหมาย และกลัวการถูกจับและส่งกลับประเทศไทย ขณะเดียวกัน  
คนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ได้สัญชาติอเมริกันมักจะไม่แจ้งสัญชาติเดิมกับทางการสหรัฐฯ แต่คนไทยเหล่านี้ ยังไม่ได้สละ 
สัญชาติไทย และยังคงใช้สิทธิของการเป็นพลเมืองไทย จากการประเมินคาดว่า น่าจะมีคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ประมาณ 250,000 - 300,000 คน โดยน่าจะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณ Greater Los Angeles ประมาณ 150,000 คน 
บริเวณ San Francisco และ Bay Area ประมาณ 30,000 คน  Seattle ประมาณ 20,000 คน  Las Vegas ประมาณ  
6,000 คน  San Diego ประมาณ 3,000 คน         

 หมายเหตุ คนไทยในสหรัฐฯ มักจะมีการย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ท าให้ยากแก่การคาดการณ์จ านวนที่แท้จริง 

อาชีพของคนไทยมีหลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  
พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานนวด ช่างเสริมสวย ขายประกัน นายหน้าที่ดิน นายหน้าขายรถยนต์ ขับรถรับจ้าง (Uber)  
บริษัทขนส่ง รวมไปถึงแพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร ต ารวจ และทหาร ส าหรับการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ของไทย
ที่มาลงทุน อาทิ Land and House (Bay Area), Thai Union Frozen North America (El Segundo), เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(Torrance), Sunlee (Santa Fe Springs) และ SCG (Torrance) 

1.2 องค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในรัฐเขตอาณา มีจ านวนประมาณ 65 องค์กร  
1.3 วัดไทยในเขตอาณา มีจ านวน 81 แห่ง (เฉพาะในแคลิฟอร์เนีย 45 แห่ง) โดยเป็นวัดที่มีเป็นมหานิกาย 64 วัด 

และธรรมยุตกินิกาย จ านวน 17 วัด (สถานะ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566) 
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2. การด าเนินการ 

2.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์หากเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้น  
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา คนไทยที่ประสงค์จะให้ข้อมูลหรือ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ สามารถ
ติดต่อได้ตามรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายปณต เกียรติก้อง (กงสุล ฝ่ายคุ้มครองคนไทย) (323) 580-4222 
นายณัฐพงศ์ แช่มชื่น (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) (323) 580-4222 
สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 962-9574 
ที่ท าการฝ่ายกงสุล (323) 962-9574 
Emergency Line สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 580-4222 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiconsulatela.org  
Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
2.2 สถานที่ท าการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จะใช้อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ (ที่อยู่ 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, 

Los Angeles, CA 90004) เป็นศูนย์ปฏิบัติการหลัก และในกรณีท่ีที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถใช้เป็นที่ท าการได้ จะจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารอง โดยพิจารณาจากสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ดังนี้  
               2.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ท าเนียบกงสุลใหญ่ (ที่อยู่ 621 Lorraine Blvd, Los Angeles, CA 90005)                                                                        

 วัดไทยลอสแองเจลิส  
              8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605-1198 
               Tel. (818) 780-4200, 997-9657, Fax. (818) 780-0616   
               E-Mail: watthaila@gmail.com 

 วัดป่าธรรมชาติ 
                         14036 E. Don Julian, La Puente, CA 91746 
                         Tel. (626) 336-2224, (213) 326-4139 Fax. (626) 330-0924 
                     Email: watpala@gmail.com 

 วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์    
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536-1563 
Tel. (510) 790-2296, Fax. (510) 796-9043 
E-Mail: buddhanusorn@hotmail.com 

 
 

mailto:protection@thaiconsulatela.org
http://www.watthai.com/joomla
mailto:watthaila@hotmail.com
http://www.watbuddha.org/
mailto:buddhanusorn@hotmail.com
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 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 
139  West 11th Ave., Escondido, CA 92025    

 Tel. (760) 738-6165, (760) 741-3459 Fax. (760) 738-6165 
                          E-Mail: watbuddhajak@gmail.com 
 
     2.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐอะแลสกา 

 วัดธรรมภาวนา      
                3840 O’Malley Rd., Anchorage, AK 99507 
                Tel: (907) 344-9994 / (907) 317-3500 (เจ้าอาวาส)  
 

     2.2.3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแอริโซนา 

 วัดพรหมคุณาราม     
                          17212 W. Maryland Ave., Waddell, AZ 85355    
                          Tel. (623) 935-2276 / (623) 219-844 (เจ้าอาวาส)  
                          E-mail: watprom@hotmail.com 
 
     2.2.4 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐโคโลราโด 

 วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์    
                4801 Julian St. Denver, CO 80221-1122  
                Tel. (303) 433-1826  
                E-mail: watthaidenver@msn.com  
 

     2.2.5 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐฮาวาย 

 Honorary Consul Office, Hawaii  
                1287 Kalani Street, Suite 103, Honolulu, Hi 96817    

               Tel. (808) 845-7332, M: 808 218-8803 

 วัดพุทธจักรมงคลวราราม    
                96-130 Farrington Hwy, Pearl City, HI 96782-3342   
                Tel. (808) 456-4176   
 

 

mailto:watbuddhajak@gmail.com
mailto:watprom@hotmail.com
mailto:watthaidenver@msn.com
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              2.2.6 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไอดาโฮ 

 ผู้ประสานงาน คุณสุปรีดา ค านึงคุณ                                                                                                           
                2302 E. Gossamer Lane, Boise, ID 83706     

               Tel. (208) 345-8086 
 

     2.2.7 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐมอนแทนา 

 ร้านอาหารสยามไทย  ผู้ประสานงาน  นางทวี วิลเลียมส์  
               3210 Henesta Dr, Billings, Mt 59102                                       
               Tel. (406) 652-4315 
 

     2.2.8 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐนิวเม็กซิโก 

  วัดพุทธมงคลนิมิต (วัดพระธาตุดอยสุเทพ)      
                320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108-3138 
                Tel. (505) 268-4983     

                           Fax. (505) 268-0255                       
                           E-Mail: watnimit@yahoo.com 
 
     2.2.9 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐเนวาดา 

 วัดศรีเจริญธรรม    
                          5929, Duncan Dr, Las Vegas, NV 80108   
                          Tel. (702) 972-6926, (702) 839-0268 
 
     2.2.10 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐออริกอน 

 วัดพุทธวราราม ออริกอน      
                            8360 David Lane, Turner, OR 97392   

                  Tel. (503) 391-9866 
 
     2.2.11 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐยูทาห์ 

 วัดธรรมคุณาราม    
                  644 East 1000 North, Layton, UT 984041    

                 Tel. (801) 544-7616 

mailto:watnimit@msn.com
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     2.2.12 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐวอชิงตัน 

 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม    
                  4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001    

                 Tel. (253) 927-5408 
 

     2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไวโอมิง 

 ร้านอาหาร Anong’s Thai Cuisine  ผู้ประสานงาน คุณสุพรรษา ดีไบรอัน  
210, 5th St, Rawlins, WY 82301    

                 Tel. (307) 324-6262 
 

               2.2.14 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในเกาะกวม 

 วัดพุทธาราม 
798 carnation ave, 96931. P.O.Box 7747 Tamuning Guam 96913 Mangilao, 
Guam 

                             Tel. (671) 969-8181 
 

2.3. หากสถานการณ์มีความรุนแรง จ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ จะแจ้งให้คนไทยที่ประสงค์จะอพยพ
ติดต่อแจ้งความจ านงต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       2.3.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สร้างเครือข่ายวัดไทย ชุมชนไทย อาสาสมัครงานกงสุล คนไทย ในแต่ละรัฐ 
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมทั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ เพ่ือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้มีผู้ช่วยประสานงาน
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
                2.3.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกลไกที่จะประสานกับหน่วยงานสหรัฐฯ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น       
ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ทันท่วงที 
 

รายชื่อหน่วยราชการสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินแบ่งตามรัฐ 

   Alaska 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
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               Alaska Division of Homeland Security and Emergency management 
               Building 49000 Army Guard Rd, JBER AK 99505   
               Tel. (907) 428-7000 
 

    Arizona 
          Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                         Arizona Department of Emergency and Military Affairs 
                5636 E. McDowell Rd., Phoenix, Arizona 85008    
                Tel. (602) 244-0504 
 

    California 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

    California Governor’s Office of Emergency Service 
                3650 Schriever Ave., Mather, CA 95655     
                Tel. (916) 845-8510 
 

    Los Angeles Emergency Preparedness Department (EPD)  
                         200 N. Spring Street, Room 1533,  Los Angeles, CA 90012    
                         Tel. (213) 484-4800 
 
                         Los Angeles Police Department Emergency Service Division 
                100 West 1st St. Los Angeles, CA 90012 (LAPD Headquarters)    
                Tel. 1-877-275-5273  
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                Los Angeles County Sheriff’s Department (Emergency Operations Bureau)  
                1275 N. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90063     
                Tel. (323) 980-2211   
 
                         Colorado 

    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 

    Colorado Division of Homeland Security and Emergency management 
      9195 E. Mineral Ave, Suite 200, Centennial, CO 80112 
      Agency Information Tel. (720) 852-6600 
      State of Colorado Emergency Operations Tel. (303) 279-8855 
 

    Guam 
              Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
              1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    

                   Tel. (510) 627-7100 
 
                         Guam Homeland Security Office of Civil Defense 
                         221 B Chalan Palasyo Agana Heights, Guam 96910 
                         Tel. (671) 475-9600  
 

    Hawaii 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
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                         Hawaii Emergency Management Agency 
                         3949 Diamond Head Rd, Honolulu, HI 96815 
                         Tel. (808) 733-4300  
 
                         Idaho 

    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                    Tel. (425) 487-4600 
 

                         Idaho Office of Emergency management 
                         4040 Guard St, Bldg. 600, Boise, ID 83705   
                         Tel. (208) 258-6500 
    

              Montana 
    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 
                         Montana Disaster & Emergency Serviced 
                         1956 Mt. Majo St. PO Box 4789, Fort Harrison, MT 59636 
                         Tel. (406) 324-4777    
 
                         Nevada 

                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                        Nevada Division of Emergency Management / Homeland Security 
               2478 Fairview Dr., Carson City, NV 89701                          

    Tel. (775) 687-0300  
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                       New Mexico 
                  Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                  800 North Loop 288, Denton, TX 76209 
                  Tel. (940) 898-5399 
 

                        New Mexico Department of Homeland Security and Emergency Management 
                        13 Battaan Blvd. Santa Fe, NM 87508 
                        Tel. (505) 476-9600 
 
                        Oregon 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Oregon Office of Emergency Management 
                        3225 State St. Room 115, Salem, OR 97301 
                        Tel. (503) 378-2911    
 
                        Saipan 

                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 

 
   Commonwealth of the Northern Mariana Islands Office of the Governor  

     Homeland Security and Emergency Management Agency 
                        Caller Box 10007, Capital Hill, Saipan, MP 95950  
                        Tel. (670) 664-2216 
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   Utah 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 
                        Utah Department of Public Safety (Division of Emergency Management) 
                        Taylorsville State Office Building  
     4315 S 2700 W., Suite 2200, Taylorsville, UT 84129    
                        Tel. (801) 538-3400    
 
                        Washington 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Washington Military Department Emergency Management Division 
                        20 Aviation Dr. Building 20, M/S: TA-20, Camp Murray, Washington 98430 
                        Tel. (1-800-688-8955) 
 
                        Wyoming 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 
                        Wyoming Office of Homeland Security 
                        5500 Bishop Blvd East Door, Cheyenne, WY 82002 
     Tel. (307) 777-4900 
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3. การเตรียมการอพยพ  
3.1 อพยพทางอากาศ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวง 

การต่างประเทศ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือรับคนไทยกลับประเทศไทย โดยจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ เช่น ผู้ป่วย 
เด็ก คนชรา สตรี ผู้ทุพลภาพ เป็นต้น  

  ท่าอากาศยาน 
 ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 
 กรณีไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ใช้การอพยพทางทะเล ที่ท่าเรือ Port of Long Beach โดย

จัดหายานพาหนะไปส่ง ณ ท่าเรือ Port of Long Beach 

3.2 อพยพทางทะเล ในกรณีท่ีการอพยพทางอากาศไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ปลอดภัย หรือไม่เพียงพอ 
ประสานขอความร่วมมือกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือ 
เพ่ืออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  เพ่ือไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือต่อ
เครื่องบินกลับประเทศไทย  

สรุปวิธีด าเนินการ  
1.คนไทยที่สามารถเดินทางเองได้ เดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กลับประเทศไทยทันที 
2.กรณีไม่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการแล้ว คนไทยประสงค์ท่ีจะอพยพให้ติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ 
หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งความประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย และรับทราบจุดรวมพล
นัดหมาย 
3. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD (ส าหรับคน
ไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุ) และจัดหายานพาหนะจากจุดรวมพลไปยังท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่
ใกล้ที่สุด  
 แนะน าให้คนไทยเตรียมส ารองอาหารและน ้าสะอาด และของใช้ฉุกเฉินของตัวเองในเบื้องต้น

เพ่ือการยังชีพอย่างน้อย 7 วัน 
 สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตลงพ้ืนที่ส าหรับการพ านักชั่วคราวเพื่อ

รอข้ันตอนการอพยพ รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ไม่ประสงค์อพยพ 
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การเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
ระดับ 1 (สีเขียว) 

การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ 

ปัจจัยบ่งช้ี สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการ 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้ดีเสมอ 
มีความพร้อม  

ฝ่ายคลัง/สื่อสาร  - ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและชอ่งทางการสื่อสารระหว่าง
สถานกงสุลใหญ่ฯ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน / 
กระทรวงฯ (ระบบรับส่งโทรเลข) ให้อยู่ในสภาพด ีพร้อมใช้
งานได้เสมอ  

- บันทึกและปรับปรุงทะเบียนรายช่ือคนไทยให้เป็น
ปัจจุบัน  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดท าการลงทะเบยีนออนไลนส์ าหรับผูส้นใจรับข่าวสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นช่องทางตรวจสอบ 
ผู้ประสงค์เดินทาง/อพยพกลับประเทศไทย 
- รายชื่อพระสงฆ์  
- รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา 
- รายชื่อคนไทยทั่วไป 
- รายชื่อข้าราชการ สนง. ต่างๆ  

- จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย ผ่านเครือข่าย
ชุมชนไทย (วัด/สมาคมไทย/ร้านอาหารไทย) 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- รายละเอียดผู้น าชุมชน / หัวหนา้ หรือผู้ตดิต่อประสานงาน อาทิ 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

- จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าคัญ ได้แก่ หมายเลข
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานี
ต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย  

- สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของสหรัฐฯ 
และไทย รวมทั้งค าแถลงและประกาศของรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาล
กลาง และ ปธน. สหรัฐฯ 

- ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพ 

ฝ่ายคุ้มครองฯ ศึกษาเส้นทางอพยพทางรถยนต์และตารางการบิน 

- จัดท าเส้นทางกรณีอพยพ อาทิ ทางรถยนต์  
ทางอากาศ และทางทะเล จากจุดใดไปท่ีใด  
สายการบินใด ให้บริการเวลาใดบา้ง 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดเตรยีมเส้นทาง หาข้อมูลรถเช่าพิเศษเพิ่มเติม 

- ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบและ/ 
หรือน าแผน upload ขึ้น website ของสถานกงสุล

ฝ่ายชุมชน/ - ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนไทย อาทิ ข้อมูลการป้องกัน
ตนเอง การเตรียมความพร้อม มาตรการของทางการสหรัฐฯ และ
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ใหญ่ฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได ้

ฝ่ายคุ้มครองฯ/
ฝ่ายสารนิเทศ 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานสหรัฐฯ ให้ชุมชนไทยผ่านทาง 
Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 
ระดับ 2 (สีเหลือง) 

การเตรียมความพร้อมเม่ือมีสิ่งบอกเหตุ  
ปัจจัยบ่งช้ี       เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การด าเนินชีวิตไปตามปกติ  
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ /  

เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย  
การด าเนินการ 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
- ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

คนไทยในเขตอาณา 
- ปฏิบัติตามมาตรการซึ่งก าหนดโดยหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องของทางการสหรัฐฯ และรายงาน
สถานการณ์ให้สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน
และกระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชุมหารือภายในสถานกงสลุใหญ่ฯ ขอรับความเห็นว่า
สถานการณ์ถึงระดับ 2 หรือไม ่
- หารือกับ สกญ. ASEAN / สกญ. ประเทศอ่ืน ๆ / กต. สหรัฐฯ   

- ติดตามและประเมินสถานการณใ์นแต่ละวัน ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายชุมชน/  
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของสหรัฐฯ เพื่อติดตามประกาศ
และมาตรการของสหรัฐฯ   
- รายงานสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ เพือ่
ทราบถึงพัฒนาการของสถานการณ์   
- แจ้งพัฒนาการให้คณะท างานของสถานกงสุลใหญฯ่ และทีม ปทท.
ทราบเพื่อพิจารณาปรับท่าทีต่อไป 

- เร่งประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
การปฏิบัตติามแนวทาง/มาตรการของสหรัฐฯ รัฐบาล
ท้องถิ่น และซักซ้อมการสื่อสารกบัเครือข่ายคนไทย  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชุมหารือผู้แทนสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ 
- ประชาสัมพันธ์มาตรการ/ค าแปลภาษาไทย/ข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ผ่านช่องทางสื่อสารตา่ง ๆ (Website/Facebook/IG/Twitter/ 
LINE อุ่นใจ) รวมถึงการขอความรว่มมือจากเครือข่ายสื่อมวลชน
ท้องถิ่นของชุมชนไทยในการกระจายข้อมูล  
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเขตอาณาทราบถึงมาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติตนผ่านสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ  
อาจจัดทีมด าเนินการ outreach ไปยังวัด ชุมชนไทย สมาคมไทย 
- รายงานให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
ทราบ ประสานงานกับสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ 
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กงสุลกิตตมิศักดิ์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉินให้คนไทยในเขตอาณาของตนทราบ 

- ให้ข้อมูลและแจ้งเตือนคนไทยใหห้ลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปพื้นที่สุม่เสีย่ง และเขตอาณาที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าบรเิวณ
เขตอาณาทีไ่ดร้ับผลกระทบ  
- รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และแจ้งให้
กระทรวงฯ โดยเฉพาะกรมการกงสุลและกรมสารนิเทศ เมื่อเห็นว่า
เหมาะสม 

- ซักช้อมมาตรการ รปภ. ของสถานกงสุลใหญฯ่  ฝ่ายอ านวยการ/  - สถานกงสุลใหญฯ่ เชิญทีม ปทท. ประชุมเพื่อพิจารณาซักซ้อม
มาตรการการรักษาความปลอดภัย  

- ซักซ้อมกรณตี้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทาง อพยพทางบก เรือ หรืออากาศ (ภายใน
หน่วยงานสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีม ปทท.) 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 
และทีม ปทท. 

- การรวมตัวของคนไทย จดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สถานกงสุล
ใหญ่ฯ และศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉินส ารอง และการตรวจสอบเส้นทาง
และทางเลือกในการอพยพ 

 

ระดับ 3 (สีส้ม) 
ปัจจัยบ่งช้ี       เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นก าลังสูญเสียการควบคุม การด ารงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจ ากัด  

แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดด าเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน  
เป้าหมาย        ให้คนไทยที่ไม่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ  
                   เด็ก สตรี และคนชรา ขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ 
การด าเนินการ 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์
จากข่าวสาร การหารือกับ สกญ. ASEAN และ/หรือ 
สกญ. อ่ืน ๆ และการส ารวจ (หากสถานการณ์
เอื้ออ านวย) 

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ติดตามสถานการณ์โดยประสาน สกญ. ASEAN และ/หรือ สกญ. 
ประเทศอื่น ๆ หรือ กต.สหรัฐฯ รายงานสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุง
วอชิงตัน แล้วเสนอความเห็นให้ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ทราบและ
พิจารณาสั่งการ   
- ประเมินแนวโนม้สถานการณค์วามไมส่งบโดยพิจารณาจากจ านวน
ผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต  
- รายงานกระทรวงฯ เพื่อทราบถึงพัฒนาการ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ รัฐบาลของในแต่ละรัฐ/นคร/
เมือง เพื่อเพิ่มมาตรการ รปภ. สถานท่ี 

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายอ านวยการ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ /รัฐบาลของในแต่ละรัฐ/นคร/เมือง/ท้องถิ่น  
เพิ่มการ รปภ. สถานกงสุลใหญฯ่ หากสถานการณ์มคีวามรุนแรง
เพิ่มขึ้น  

- หารือกับ สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศอื่น ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการให้การความช่วยเหลือ  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชุมหารือ สกญ. ASEAN และ/หรือ สกญ. ประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง 
กต. สหรัฐฯ  เป็นระยะ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนยป์ฏบิัตกิารฉุกเฉินเพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยและประชาสัมพนัธข์้อมูลให้

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคลัง/ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคญั อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน/ช่อง
ทางการติดต่อของหน่วยงานของรฐับาลสหรัฐฯ และหน่วยงานท้องถิ่น



18 
 

 
 

เครือข่ายชุมชนไทย (วัด/สมาคมไทย/ร้านอาหารไทย) 
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคู่มือแนวทางการรับมือวิกฤตการณ์ทาง
การเมือง/เกิดสงครามในเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
ของสถานกงสุลใหญฯ่ (Website/Facebook/IG/Twitter/LINE    
อุ่นใจ) และซักซ้อมกับอาสาสมคัรในพื้นที่ เป็นระยะ ๆ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ส ารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน ฝ่ายคลัง - จัดเตรยีมเงินสดเพื่อให้พร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ส ารองอาหาร/เวชภัณฑ/์สิ่งที่
จ าเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจ านวนคนไทยที่อาจ
จ าเป็นต้องมาพ านักช่ัวคราวในสถานกงสุลใหญฯ่  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคลัง 

- ศึกษาช่องทางการจัดซื้อของให้ทันท่วงที 
- จัดซื้ออาหาร เวชภณัฑ์ สิ่งจ าเปน็อย่างอ่ืน 

- แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลีย่งการเดินทางเข้าพื้นที ่ ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชาสัมพันธ์และแนะน าให้คนไทยหลีกเลี่ยง หรือออกจากพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยโดยเร็วท่ีสดุ หรือเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วท่ีสดุ 
โดยเฉพาะนักเรยีนแลกเปลี่ยน โดยประสานอย่างใกล้ชิดกับองค์กร 
ผู้ด าเนินโครงการ 
- เตรียมการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุม่ดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้ม 
จะไดร้ับผลกระทบหากสถานการณ์มีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยการ
รวบรวมข้อมลูและช่องทางการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉนิ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อ
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพ 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามแผน 
- เตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ
ตามแผนได้ทันท่วงทีเมื่อมสีัญญาณ/การอนุมัติให้เริ่มการอพยพ 

- ประสานสายการบินเพื่อส ารองที่น่ังให้แก่คนไทย ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ตรวจสอบสายการบินพาณิชย์ทีท่ าการบินระหว่างสหรัฐฯ-ไทย ว่ายัง
ท าการบินอยู่หรือไม่ และส ารองที่น่ังเที่ยวบินพิเศษ 

- ก าหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมถึงกระทรวงฯ 
ว่ามีคนไทยเหลือจ านวนเท่าใด จะอพยพคนไทยที่
เหลือไปประเทศท่ีสาม หรือกลับประเทศไทยต้องใช้
เครื่องบินพิเศษหรือเรือจากกองทัพเรือไปรบัคนไทย
หรือไม่  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามแผน 
- เตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ
ตามแผนได้ทันท่วงทีเมื่อมสีัญญาณ/การอนุมัติให้เริ่ม การอพยพ 

 
ปัจจัยบ่งช้ี       เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม         

ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจ ากัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ 

สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจ ากัดหรือยกเลิกการบิน 
เป้าหมาย อพยพคนไทยทีเ่หลือออกนอกพื้นที่ ปิดที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชั่วคราว 

ระดับ 4 (สีแดง) 
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การด าเนินการ 
รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

- ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์
ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ใหเ้ครือข่ายชุมชนไทย 
(วัด/สมาคมไทย/ร้านอาหารไทย)  ทราบตลอดเวลา  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนยอ์พยพคนไทยเพื่อตดิต่อกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมถึงกระทรวงฯ และ
ประชาสมัพันธ์ให้เครือข่ายชุมชนไทย (วัด/สมาคมไทย/ร้านอาหาร
ไทย) ทราบ 

- ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนน าคนไทยให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ  
- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อ
กับกระทรวงฯ และการประชาสมัพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ชุมชนไทยในเขตอาณาทราบ 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
และทีม ปทท. 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตอ่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะ 
Emergency Line หมายเลข (323) 580-4222 และช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ  (Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ) 

- รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยเริม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทาง
การเมือง  

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- รายงานเป็นระยะให้กระทรวงฯ ทราบพัฒนาการ 

- ให้คนไทยท่ีสามารถเดินทางได้เอง เดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีในทันที 

ฝ่ายกงสลุ/  
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- ประชาสัมพันธ์และแนะน าให้คนไทยให้หลีกเลี่ยง หรือออกจาก
พื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็วที่สดุ หรือเดนิทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สดุ 
โดยเฉพาะนักเรยีนแลกเปลี่ยน โดยประสานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรผู้
ด าเนินโครงการ 
- เตรียมการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุม่ดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้ม 
จะไดร้ับผลกระทบหากสถานการณ์มีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยการ
รวบรวมข้อมลูและช่องทางการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในกรณี
ฉุกเฉิน 

- แจ้ง กต. สหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลท้องถิน่ว่าจะอพยพ
คนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่
จะให้ได)้ โดยเฉพาะการ รปภ. ระหว่างการอพยพ 
คนไทย และ รปภ. สถานกงสุลใหญ่ฯ  

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายอ านวยการ 
 

- ประสาน กต. สหรัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นสหรัฐฯ ขอรบัการ
สนับสนุนตามแผนอพยพ และการ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทย  

- ประสาน สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศอื่น ๆ 
รวมถึง กต.สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และรายงาน
สถานการณ์ให้ เอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน 
ทราบ ถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ติดตามสถานการณ์โดยประสาน สกญ. ASEAN และ/หรือ สกญ. 
ประเทศอื่น ๆ รวมถึง กต. สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด แล้วเสนอความเห็น
ใหเ้อกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน ทราบและพิจารณาสั่งการ 

- ประสานกับ สอท. / สกญ. ประเทศท่ีสามตั้งศูนย์
พักพิงช่ัวคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศท่ีสาม  

ฝ่ายคุ้มครองฯ - ประสาน สอท. / สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว กรณี
ต้องอพยพไปประเทศท่ีสาม 

- เตรียมขนยา้ยเอกสารส าคัญทางราชการ/ท าลาย 
(เมื่อการทรวงฯ เห็นชอบด้วยแล้ว) 

ทุกฝ่าย - ขนย้ายเอกสารส าคญัทางราชการ 
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- หากจ าเป็นสถานกงสลุใหญฯ่ อาจขอรับการ
สนับสนุน จนท. จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงวอชิงตัน และ/หรือจากกระทรวงฯ  

ฝ่ายอ านวยการ - หารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
กรณีต้องการ จนท. สนับสนุนเพิ่มเติม  

- อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพไปประเทศท่ีสามเป็นการชัว่คราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

ฝ่ายคุ้มครองฯ  

1. ส าหรับบุคคลที่พ านักอยู่ในสหรัฐฯ ระยะยาว 
(ชุมชนไทยที่มีครอบครัวในสหรัฐฯ)  
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- แจ้งข้อมูลให้ชุมชนไทยทราบถึงสถานการณล์่าสดุ รวมถึง 
มาตรการต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่น 
- เปิดช่องทางการสื่อสารให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมลูต่าง ๆ  
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เผยแพร่ใหไ้ดม้ากที่สุด อาทิ ทางโทรศัพท์ 
Emergency line และจาก Website/Facebook/ 
IG/Twitter/LINE อุ่นใจ สถานกงสุลใหญฯ่  
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรีบลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ และขอใหต้ิดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางWebsite/ 
Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ 

2. ส าหรับบุคคลที่พ านักอยู่ในสหรัฐฯ เป็นระยะสั้น 
และเป็นการชั่วคราว (นักท่องเท่ียว นักเรียน Work 
& Travel นักเรียนแลกเปลี่ยน นักธุรกจิ และผู้ท่ี
เดินทางมาประชุม)  
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- ขอความร่วมมือในการปฏบฺัติตามค าแนะน าของทางการสหรัฐฯ 
และรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเคร่งครดัเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน  
- กรณีได้รับอนุมตัิให้มีการอพยพออกจากพ้ืนท่ี แจ้งข้อมูลให้ชุมชน
ไทยและผูล้งทะเบียนประสงค์จะกลับ ปทท. ทราบแผนการอพยพ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยประชาสมัพันธ์ให้คน
ไทยท่ียังไมไ่ดล้งทะเบียน รบีลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ และขอใหต้ิดตามข่าวสารที่สถานกงสลุใหญ่ฯ จะแจ้งให้
ทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  (Website/Facebook/IG/ 
Twitter/LINE อุ่นใจ) 
- กรณีทีไ่มม่ีที่พัก สถานกงสลุใหญ่ฯ จะประสานกบัหน่วยงานท้องถิ่น
จัดหาสถานที่พักช่ัวคราว (shelter) ที่เหมาะสมให้แกค่นไทย พร้อมรอการ
อพยพกลับประเทศไทย (หากจ าเปน็) 

- สถานกงสุลใหญฯ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดย 
อาศัยระเบียบกระทรวงการตา่งประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ฝ่ายคลัง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- พิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  
- จัดเตรยีมเงินสดให้พร้อม 

- ประสานกับ กต. สหรัฐฯ  และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น  
เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ต่างชาติ และสิ่งของบรรเทาทุกขท์ี่รัฐบาลท้องถิ่น

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่าย นสดท./
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่คนไทยท่ีประสบความยากล าบากในแตล่ะ
พื้นที ่
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จัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะคนไทยท่ีอยู่อย่าง
ผิดกฎหมาย)  

- การแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจลงตรา ส าหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน   
ผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางกลับ ปทท. หรือไมส่ามารถรับการขยาย    
การตรวจลงตราได ้

- หารือ/เสนอสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน  
และกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทย
กลับประเทศ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประเมินสถานการณ์และความจ าเป็นในการอพยพ และแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชังตัน และกระทรวงฯ เพื่อให้รัฐบาล  
พิจารณาสั่งการอนุมัติการอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ 
โดยเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป หรือเครื่องบินของกองทัพอากาศ  
(มีศักยภาพในการล าเลียงคนไทยกลับครั้งละประมาณ 90 คน      
รวมคณะแพทย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง 28 คน) และทางทะเล 

กรณีได้รับอนุมัติให้มีการอพยพ (โดยเครื่องพาณิชย์เช่าเหมาล า / เที่ยวบินพิเศษจากไทย และทางทะเล) 
- ประสานงานกับ กต.สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาล 
ท้องถิ่น เพื่อแจ้งอย่างเป็นทางการถึงแนวทางการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ัง ขอรับการ
สนับสนุน/อ านวยความสะดวก 

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับ ปทท.  
ท าหนังสือแจ้ง กต.สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ังขอรับการสนับสนุนจาก
ทางการสหรัฐฯ และการอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าเครื่องบินพิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับ ปทท. 
- จัดท า flight clearance 
- ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงาน
ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
จัดหาเรือเพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ ณ ท่าเรือ 
Port of Long Beach  เพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือประเทศที่สาม
เพื่อต่อเครื่องบินกลับประเทศไทย  

- ประสานงานกับกงสลุกิตตมิศักดิใ์นการให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทย/การอพยพในแตล่ะพื้นท่ี 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ   

- ประสานงานกับกงสลุกิตตมิศักดิใ์นการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแก่คนไทยในแตล่ะพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
- ประสานงานการด าเนินการอพยพในแต่ละพื้นท่ีให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

- ประกาศเตือนให้คนไทยท่ีไม่ประสงค์อพยพกลับ 
ปทท. ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย หรือในเคหสถาน เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประกาศให้คนไทยท่ีไม่ประสงคอ์พยพกลับ ปทท. ให้ทราบโดยทั่ว
กัน ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัยหรือในเคหสถาน เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน ตลอดจนท าตามค าแนะน าของทางการสหรัฐฯ  

- กระทรวงฯ (ควบคู่ไปกับการประสานของ สนง. 
ผชท.ทอ. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูต
ทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือเพื่ออพยพคนไทย) 
ประสาน ทอ./การบินไทย และ/หรือ ทร. เพื่อส่ง
เครื่องบินพิเศษ/เรือไปรับคนไทยกลับประเทศ และ

ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษ และ/หรือเรือพาณิชย์เพื่อรับคนไทยใน
เขตอาณา โดยอาจพิจารณาเลือกสถานท่ี ดังนี้   
1) ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California )  
2) ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickham Air Force Base, Hawaii ) 
และ/หรือ 
3) Port of Long Beach 
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แจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมถึง
สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอ Flight Clearance และ
ใบอนุญาตต่าง ๆ  
- ประสาน สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ  
ถึงแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- หารือ สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ ถึงแผนอพยพและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกพ้ืนท่ี  
โดยอาจเป็นท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรือวัดไทย หรือ
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสมที่ใกลเ้คียงกบัท่าอากาศยานที่
เครื่องบินพิเศษลงจอด หรือท่าเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาสถานท่ีที่ใกล้กับ 
ท่าอากาศยานท่ีเครื่องบินพิเศษจะลงจอด หรือท่าเรือ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมที่ราคาไมสู่งเพื่อเป็นทางเลือก 
ในกรณีฉุกเฉิน 

- กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์มาพร้อมกับ 
เครื่องบินพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารใน
เครื่องบินพิเศษ  
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานชุมชนไทยขอความ 
ช่วยเหลือจากแพทย์อาสาสมคัรชาวไทยเดินทางไป
พร้อมกับเรือพาณิชย ์

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ประสานงานแจ้งให้ ผชท.ทอ. และ ผชท.ทร. สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน ทราบด้วย 
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานสอบถามไปยังชุมชนไทยขอรับ
ความช่วยเหลือจากแพทย์อาสาสมัครชาวไทย กรณีการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นบนเรือพาณิชย ์

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยพิจารณาความพร้อมความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่ม 
หรือท้ัง 2 แบบ ให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย 

 

ก. การอพยพคนไทยโดยสารการบินพาณิชย์  

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

- ส ารวจจ านวนคนไทยในเขตอาณาที่ได้รับผลกระทบ 
และมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางกลับประเทศไทย 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

-  จัดระบบการลงทะเบียนคนไทยท่ีประสงคเ์ดินทางกลับให้เป็นไป 
อย่างเรียบร้อย รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ  ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยพิจาณาความพร้อม ความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่ม 
หรือท้ัง 2 แบบ  
-  ให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย  
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ข. การอพยพคนไทยโดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
- สถานกงสุลใหญฯ่ รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน และประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษลงจอด
รับคนไทย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกีย่วกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบิน
พิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับประเทศไทย 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

- กระทรวงฯ ประสานกองทัพอากาศ / การบินไทย 
เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และ
แจ้ง สอท./สกญ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Flight 
clearance  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษเพื่อรบัคนไทยในสหรัฐฯ โดยอาจ
พิจารณาลงจอดที ่
 ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickham Air Force Base, Hawaii ) 

 

ค. การอพยพคนไทยทางทะเล โดยเรือของกองทัพเรือ/เรือพาณิชย์ 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหาร
จัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
จัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach และ
รายงานใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
กระทรวงฯ รวมถึงประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น กรณีการอพยพทางทะเล  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสานงานกบัผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน ในการจัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  
- จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทียบเรือ  
การติดต่อขอเช่าเรือเพื่อรับคนไทยกลับ ปทท. 

- กระทรวงฯ ประสานกองทัพเรือ เพื่อส่งเรือ ไปรบั
คนไทยกลับประเทศ และแจ้ง สอท./สกญ. ที่
เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตการเทียบเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสานการใช้เรือของกองทัพเรือ 
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- กรณีหากต้องใช้เรือพาณิชย์ สถานกงสุลใหญฯ่ 
ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อ
ด าเนินการหาเช่าเรือพาณิชย์ 

หรือเช่าเรือพาณิชย์ และขอใบอนุญาตเทียบท่าเพื่อรับคนไทยในเขต
อาณา โดยอาจพิจารณาเทียบท่าที่ Port of Long Beach 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/  
ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

 

ง. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
  ก าหนดเส้นทางอพยพ 
  - ทางรถยนต์ ไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อข้ึนเครื่องบิน 
  - ทางเครื่องบิน 
  - ทางเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- สถานกงสุลใหญฯ่ พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมว่าคน
ไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้ว ก าหนดจุดนดัพบ หรืออพยพเป็น
กลุ่ม หรือท้ังสองแบบ) 

- แจ้ง กต. สหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคน
ไทย และขอรบัความช่วยเหลือเทา่ที่จ าเป็น อาทิ การ 
รปภ. ระหว่างการอพยพ หรืออ านวยความสะดวกใน
การข้ามแดน อาท ิการยกเว้นการตรวจลงตรา  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยไปยังประเทศท่ี
สามชั่วคราว ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสามฯ เกีย่วกับการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ังขอรับการสนับสนุนจาก
ทางการในประเทศท่ีสามฯ และการอ านวยความสะดวกทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่า 

- จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พ้ืนท่ีเป้าหมาย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ / 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- ประสาน สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จัดหายานพาหนะขนส่ง
คนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย หรือแจ้งจุดนัดพบให้คนไทยท่ีเดินทาง
ด้วยตนเองทราบ  

- สอท. / สกญ. ในประเทศท่ีสาม จัดที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์   

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งจ านวนคนไทยที่ประสงค์อพยพไปยัง
ประเทศท่ีสามเป็นการชั่วคราว 

- กรณีสถานการณไ์มม่ีแนวโน้มคลีค่ลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

สอท./สกญ.  
ในประเทศท่ีสาม 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสาม 
เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจากประเทศ พร้อมท้ังขอรับการ
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สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่าและรับคนไทยกลับ
ประเทศไทย 
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 การประสานงานภายใน 

กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เรียกประชุมทีมประเทศไทยเพ่ือจัดตั้งคณะอ านวยการช่วยเหลือคนไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดังนี้  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนงานและแผนปฏิบัติการ ดูแลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้คนไทยในเขตอาณารับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ กระทรวงฯ ทราบทุกวัน  

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (สคต.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส (สทล.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานลอสแอนเจลิส (ททท.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน        
    สนับสนุนภารกิจ กรณีการอพยพทางทะเล 

1. ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
2. ประสาน ทร. จัดเรืออพยพคนไทย   

 

 

 

 

เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ 
ทางการเมือง/เกิดสงคราม ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

และทีมประเทศไทย 
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   แผนท่ีนครลอสแอนเจลิส 

 
         http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html 

http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html
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             ท่าอากาศยานโดยรอบนครลอสแอนเจลิส  

  

 
 
 
 
 
 
 
               
  

            
         http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm 

 
ชื่อท่าอากาศยาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Los Angeles International Airport (LAX) 1 World Way, Los Angeles, CA 90045 (855) 463-5252 

Hollywood Burbank Airport (BUR) 2627 N Hollywood Way, Burbank, CA 91505 (818) 840-8840 
Santa Monica Airport (SMO) 3233 Donald Douglas Loop S, Santa Monica, CA 

90405 
(310) 458-8591 

Compton/Woodley Airport (CPM) 901 W Alondra Blvd, Compton, CA 90220 (310) 631-8140 

Long Beach Airport (LGB) 4100 Donald Douglas Dr., Long Beach, CA 90808 (562) 570-2600 
San Gabriel Valley Airport (EMT) 4233 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731 (626) 448-6129 

Fullerton Municipal Airport (FUL) 4011 W Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92833 (714) 738-6323 
Chino Airport (CNO) 7000 Merrill Ave, Chino, CA 91710 (909) 465-5201 

Ontario International Airport (ONT) 2900 E Airport Dr., Ontario, CA 91761 (909) 544-5300 
John Wayne Airport (SNA) 18601 Airport Way, Santa Ana, CA 92707 (949) 252-5200 

 

ชื่อท่าอากาศยานทหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Air Force Base Travis 690 Airmen Dr., Travis AFB, CA 94535 (707) 424-2486 

 
 
 

http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm
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รายชื่อสายการบิน และตัวแทนสายการบินที่สามารถตดิตอ่ได ้ 
หากมีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกสหรัฐฯ 

   

สายการบิน รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 

ANA Hong Seng Au (Station Manager) (310) 646-1490 h.au@fly-ana.com 

Asiana Airlines Kang Don Y.  (General Manager) (310) 642-0300 ydkang@flyasiana.com 

Cathay Pacific Elizabeth Jimenez (833) 933-2244 Elizabeth_jiminez@cathaypacific.com 

China Airlines Zhongjie Shen (310) 322-2888 zhongjieshen@hallmark-aviation.com 

Emirates Paul tuite  (Station Manager) (310) 645-9066 laxapt@emirates.com 

EVA Chiachi Chen  (310) 646-9813 chiachicortez@evaair.com 

Japan Airlines Toyoshi Kuroda (Station Manager) (310) 646-5640 kuroda.kp6s@jal.com 

Korean Airlines Chang Kyoo Park (310) 417-5291 laxkk@koreanair.com 

Qatar Airways Nik Kashani (Executive) 
310-649-5451 
310-906-7580 
929-448-6326 

laxkzqr@us.qatarairways.com 

Singapore Airline Tadashi Sato (Sales Manager) 
 (310)-647-6144 
(310)-617-6145 

us_reservations@singaporeair.com.sg 

Turkish Airlines Ersen Engin (General Manager) (310) 640 8991 reservation.lax@thy.com 

Philippine 
Airlines 

Michelle Narvaez (Area manager) (310) 338-7197 Losangelessales@pal.com.ph 

   สถานะ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

mailto:h.au@fly-ana.com
mailto:ydkang@flyasiana.com
mailto:chiachicortez@evaair.com
mailto:laxkk@koreanair.com
mailto:laxkzqr@us.qatarairways.com
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   ท่าเรือโดยรอบนครลอสแอนเจลิส 

 

 

ชื่อท่าเรือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Port of Long Beach 415 W. Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802 (562) 283-7000 
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เส้นทางการรวมตัว/เคลื่อนย้าย 
สถานกงสุลใหญ่ฯ – วัดไทยลอสแอนเจลิส – Travis Airforce Base 

(640 กม. หรือเท่ากับ 400 ไมล์) 

 
https://www.google.com/maps 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps
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เส้นทางการรวมตัว/เคล่ือนย้าย 
วัดไทยลอสแอนเจลิส – สถานกงสุลใหญ่ฯ – Port of Long Beach 

(69 กม. หรือเท่ากับ 43 ไมล์) 

 
https://www.google.com/maps 

 
 

https://www.google.com/maps


33 
 

 
 

การประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการอพยพคนไทยในเขตอาณา 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 33 บาท) 

หมายเหตุ คิดค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเหมารวมการเดินทางส าหรับกรณีอพยพคนไทย จ านวน 300 คน 
กลับประเทศไทยทางอากาศโดยสายการบินไทยเที่ยวพิเศษ  
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ค่าใช้จ่ายจากสถานกงสลุใหญฯ่ ไปยัง ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force 
Base, California )โดยการเหมารถบัส/รถโรงเรียน) จ านวน 6 คัน/50 ที่น่ัง 
คนละ 50 ดอลลารส์หรัฐฯ (6x50x50) = 15,000.- 

15,000.- 

ค่าโดยสารเครื่องบินกลับไทยแบบเหมาล า Airbus 340 จ านวน 300 ที่น่ัง คนละ 
900 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x900) = 270,000.- 

 
270,000.- 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งของจ าเป็น (เครื่องนอน, เวชภัณฑ,์ อาหารและเครื่องดื่ม, 
เครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น) คนละ 40 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x40) = 12,000.- 

12,000.- 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ อื่นๆ (ค่าที่พักช่ัวคราว กรณีจ าเป็นต้องเช่าโรงแรม เป็นต้น) 
คนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (300x100) = 30,000.-  

 
30,000.- 

 

รวม 327,000.- 
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รายการสิ่งของที่ต้องส ารองในกรณีคนไทยมาพ านักในสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ส าหรับคนประมาณ 100 คน เป็นเวลา 10 วัน 

 
1. ข้าวสาร     300 กิโลกรัม 

2. เนื้อไก่      100 กิโลกรัม 

3. เนื้อหมู      100 กิโลกรัม 

4. เนื้อวัว      50 กิโลกรัม 

5. น ้าตาลทราย     10 กิโลกรัม 

6. น ้ามันพืช     40 ขวด 

7. ไข่ไก่      2,000 ฟอง 

8. น ้าดื่ม      3,000 ขวด 

9. ปลากระป๋อง     250 กระป๋อง 

10. ผัก มะเขือเทศ    30 กิโลกรัม 

11. น ้าปลา/ซีอ๋ิวขาว     30 ขวด 

12. ผงซักฟอก     40 กล่อง 

13. สบู่      100 ก้อน 

14. แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน    100 ชุด 

15. ไฟฉาย      50 อัน 

16. ถ่านไฟฉาย     50 ก้อน 

17. กระดาษช าระ     200 ม้วน 

18. เวชภัณฑ์/ ยาสามัญประจ าบ้าน    50 ชุด  

19. เครื่องปั่นไฟ/น ้ามันส าหรับเครื่องปั่นไฟ  1 ชุด  

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

ตารางเที่ยวบินสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – กรุงเทพฯ 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

ท่าอากาศยาน LAX - BKK 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) AC557  AC065 17.55 น. – 05.55 น. 

American (7 วัน/สัปดาห์) AA169  AA8485 00.09 น. – 05.00 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) 
       (7 วัน/สัปดาห์) 

NH125 NH849 
NH105 NH849 

15.45 น. – 05.10 น. 
00.05 น. – 05.10 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ201 OZ741 11.00 น. – 22.50 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI007 CI833 
CI007 CI835 

23.45 น. – 09.50 น. 
23.45 น. – 16.45 น. 

Emirate (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

EK216 EK376 
EK216 EK374 

15.35 น. – 12.45 น. 
15.35 น. – 07.35 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

BR011 BR067 
BR015 BR201 

23.05 น. – 11.50 น. 
23.30 น. – 12.40 น. 

JAL (6 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (4 วัน/สัปดาห์) 

JL015 JL033 
JL061 JL707 
JL061 JL717 

12.40 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 23.35 น. 
12.00 น. – 23.25 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE659 
KE012 KE651 

10.50 น. – 00.20 น. 
22.40 น. – 22.10 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR103 PR736 
PR103 PR732 
PR103 PR730 

21.00 น. – 17.45 น. 
21.00 น. – 21.50 น. 
21.00 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR834 
QR740 QR836 
QR740 QR832 
QR740 QR830 

15.10 น. – 12.05 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 
15.10 น. – 18.25 น. 
15.10 น. – 06.35 น. 

Saudi Arabian (3 วัน/สัปดาห์) SV042 TK068 20.00 น. – 15.00 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์)             SQ037 SQ714 22.25 น. – 18.45 น. 
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              (7 วัน/สัปดาห์)             SQ035 SQ712 19.40 น. – 17.50 น. 

Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX041 LX180 19.20 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK064 
TK180 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
13.00 น. – 15.00 น. 

United  (7 วัน/สัปดาห์) UA032 UA7971 10.35 น. – 00.05 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - BKK 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) 
                (4 วัน/สัปดาห์) 

AC563 AC063 
AC571 AC065 

06.00 น. – 22.50 น. 
06.00 น. – 22.50 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) NH107  NH805 00.20 น. – 00.05 น. 

Air India (4 วัน/สัปดาห์) AI174  AI332 09.30 น. – 19.20 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ741 23.30 น. – 22.50 น. 

Cathay Pacific (5 วัน/สัปดาห์) CX873 CX701 23.55 น. – 18.15 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI003 CI833 
CI003 CI835 

00.05 น. – 09.50 น. 
00.05 น. – 16.45 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK374 
EK226 EK376 

15.40 น. – 07.35 น. 
15.40 น. – 12.45 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์)  

BR017 BR211 
BR017 BR067 
BR017 BR061 

00.05 น. – 10.30 น. 
00.05 น. – 11.50 น. 
00.05 น. – 01.25 น. 

JAL (4 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

JL001 JL033 
JL057 JL707 

14.20 น. – 05.00 น. 
12.25 น. – 23.35 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE024 KE659 11.30 น. – 00.20 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR105 PR736 
PR105 PR732 
PR105 PR730 

21.35 น. – 17.45 น. 
21.35 น. – 23.50 น. 
21.35 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
        (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR830 
QR738QR836 

15.10 น. – 06.35 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 
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Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ033 SQ712 
SQ031 SQ714 

22.10 น. – 17.00 น. 
09.30 น. – 16.45 น. 

Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX039 LX180 19.50 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

TK080 TK064 
TK080 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
18.25 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน SEA - BKK 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Asiana (4 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ741 12.30 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) JL067 JL707 12.30 น. – 23.35 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK376 
EK230 EK374 

16.05 น. – 12.45 น. 
16.05 น. – 07.35 น. 

Korean (5 วัน/สัปดาห์) 
           (5 วัน/สัปดาห์) 

KE042 KE651 
KE042 KE659 

11.20 น. – 22.10 น. 
11.20 น. – 00.20 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR830 
QR720QR832 
QR720QR834 
QR720QR836 

16.20 น. – 06.35 น. 
16.20 น. – 18.25 น. 
16.20 น. – 12.05 น. 
16.20 น. – 12.40 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK204 TK064 
TK204 TK068 

18.30 น. – 10.10 น. 
18.30 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน Hawaii- BKK 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
ANA (5 วัน/สัปดาห์) NH183 NH805 11.30 น. – 00.05 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ231 OZ741 11.10 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 

JL783 JL707 
JL071 JL033 
JL073 JL033 

11.25 น. – 23.35 น. 
15.55 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 05.00 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE054 KE659 11.45 น. – 00.20 น. 
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Philippine (5-6 วัน/สัปดาห)์                PR101 PR732 21.35 น. – 23.50 น. 

Qantas (5-6 วัน/สัปดาห์)                QS104 QS023 11.10 น. – 16.10 น. 

 

ตารางเที่ยวบินสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – ภูเก็ต 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

ท่าอากาศยาน LAX – HKT 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Emirate (7 วัน/สัปดาห์) EK216 EK378 15.35 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE663 
KE012 KE663 

10.50 น. – 21.10 น. 
22.40 น. – 21.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR842 
QR740QR840 

15.10 น. – 07.45 น. 
15.10 น. – 12.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ037 SQ728 
SQ035 SQ740 

22.25 น. – 10.45 น. 
19.40 น. – 19.15 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK172 
TK180 TK172 

18.25 น. – 15.40 น. 
13.00 น. – 15.40 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - HKT 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ747 23.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK396 
EK226 EK378 

15.40 น. – 19.30 น. 
15.40 น. – 12.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR840 
QR738QR842 

14.55 น. – 12.45 น. 
14.55 น. – 07.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ031 SQ736 
SQ033 SQ726 

09.30 น. – 17.15 น. 
20.10 น. – 09.20 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) TK080 TK172 18.25 น. – 15.40 น. 
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ท่าอากาศยาน SEA - HKT 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง/ถึง ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ747 12.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK396 
EK230 EK378 

16.05 น. – 19.30 น. 
16.05 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) KE042 KE663 11.20 น. – 21.10 น 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR842 
QR720QR840 

16.20 น. – 07.45 น. 
16.20 น. – 12.45 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) TK204 TK172 18.30 น. – 15.40 น. 
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รายชื่อสมาคมไทย/ชมรมคนไทยในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

รัฐ สมาคม/ชมรม นายกสมาคม โทรศัพท์ 
Arizona สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐแอริโซนา นางจิระอนงค์ แมนโซ  (480) 432-9241  
California สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ 

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคกลาง 
สมาคมไทยแห่งแซนดิเอโกเคาน์ตี ้
สมาคมล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมอสีานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งสหรัฐฯ 
สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอรเ์นีย 
สภาสตรไีทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย 
ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน 
ศูนย์เอเชี่ยน แปซิฟิค เฮลท์แคร ์เวนเจอร ์
 
สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลสิ 
สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรฐัอเมริกา 

คุณวัลลภ คชินทร (รักษาการ)  
คุณนุชนาฎ อุงอ ารุง  
นายแพทย ์รัธชัย ฤทธาภรณ ์
คุณสมเกียรติ ถึกเจริญ 
คุณรตันหทัย ใจยง  
คุณเบญจพร อัญฤาชัย 
คุณจุฑาภรณ์ ไชยรตัน์ตเิวช 
คุณณวภิา จันตะดลุย์   
 
คุณอัญชลี กลยุทธพงษ์ 
คุณปรดีา ธุวธนานุรักษ ์
คุณดวงใจ  กูรมะโรหติ 
คุณรอสริน ปัทธมคันธิน วาสเควส 
คุณภัทรา อัศวมหากุล  
คุณจีนา ปรีชา  
คุณชัญชนิฐ  มาร์เทอเรล 
คุณนงเยาว์  วรานนท์ 
คุณศิรลิักษณ์ เรืองอุทัย 
คุณคาซู ชิบาตะ  
คุณเชอรี่ ค าลือ 
คุณแสงทอง แสงแก้ว 

(831) 332-6653 
(626) 590-0997  
(559) 723-5085 
(619) 933-5177 
(626) 623-9374  
(562) 556-4298 
(818) 438-6426 
(562) 292-9109 
 
(949) 280-5302 
(562) 760-4024 
(213) 446-6175 
(323) 356-5912 
(424) 426-9563  
(818) 448-0314  
(323) 468-2555 
(323) 459-8768 
(818) 987-9542   
(323) 644-3888 
(818) 448-9043 
(310) 357-4845 

Nevada สมาคมไทยแห่งรัฐเนวาดา คุณประสิทธ์ิ เตรียมวงษ ์ (702) 821-6951  

Oregon สมาคมไทยแห่งรัฐออริกอน คุณซินดี้ ปญุญกริยากร  (503) 690-7234 
Saipan ชุมชนไทยแห่งหมู่เกาะไซปัน นายเรียน เจรญิไข (670) 285-2495 
Utah สมาคมไทยแห่งรัฐยูท่าห ์ คุณกมลศิลป์ กลจักรศรีบุญด ี (801) 824-5087 
Washington สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน ดร. จิรนดิา ภูวนารถนุรักษ ์ (206) 250-8511  
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รายชื่อกงสุลกิตติมศักดิ์ในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

รัฐ กงสุลใหญ่กติติมศักดิ ์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
Colorado -   

Hawaii 
 

 
นายโคลิน ที. มิยาบารา 

(808) 524-7787 cmiyabara@aol.com 

Oregon 
 

 
นายนิโคลัส เจ. สแตนลีย ์

(503) 221-0440 thai@siaminc.com 

Utah -   

 

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

mailto:cmiyabara@aol.com
mailto:thai@siaminc.com
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แผนอพยพคนไทยในสถานการณฉ์กุเฉนิ 

กรณเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

ส าหรบัพืน้ที่ในเขตอาณาของ 

สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ  

 

 

จดัท าโดย 

สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ  

 

 

 



2 

 

 
 

สารบญั 

 

                                                                                                                            หน้า 

 

1. แผนช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                                      3 - 20  

2. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ                                                                   21 - 22  

3. เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ                                 23 - 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

แผนช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกดิภยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีเขตอาณาครอบคลุม 13 รัฐ ได้แก่ (1) รัฐอะแลสกา (2) รัฐแอริโซนา  
(3) รัฐแคลิฟอเนียร์ (4) รัฐโคโลราโด (5) รัฐฮาวาย (6) รัฐไอดาโฮ (7) รัฐมอนแทนา (8) รัฐนิวเม็กซิโก (9) รัฐเนวาดา  
(10) รัฐออริกอน (11) รัฐยูทาห์ (12) รัฐวอชิงตัน (13) รัฐไวโอมิง รวมถึงเกาะกวม เกาะไซปัน และดินแดนในเขตอาณา 
ของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด 

1. ผู้พ านกัในเขตอาณาของสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 
1.1 คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่วนใหญ่พ านักอยู่ตามรัฐใหญ่ต่างๆ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย  

รัฐวอชิงตัน รัฐเนวาดา รัฐแอริโซนา รัฐโคโลราโด ตามล าดับ 
     ข้าราชการ คู่สมรส และบุตร รวมทั้งลูกจ้างท้องถิ่น รวมจ านวนทัง้หมด 73 คน 

                - สถานกงสุลใหญ่ฯ จ านวนทั้งหมด 47 คน (สถานะ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566) 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ  จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่   จ านวน 20 คน 
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                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 19 คน 
 

                - ทีมประเทศไทย จ านวน 26 คน 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ   จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   จ านวน 13 คน  
                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
 

  เทียบเคียงตามสถิติ U.S. Census 2010 ระบุว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ใน 13 รัฐเขตอาณา จ านวน 107,926 คน  
โดยแบ่งเป็น (1) แคลิฟอร์เนีย 67,707 (2) วอชิงตัน 9,699 (3) เนวาดา 7,783 (4) แอริโซนา 4,977 (5) โคโลราโด 4,232  
(6) ฮาวาย 3,701 (7) ออริกอน 3,692 (8) ยูทาห์ 2,276 (9) อะแลสกา 1,533 (10) นิวเม็กซิโก 944 (11) ไอดาโฮ 799  
(12) มอนแทนา 324 (13) ไวโอมิง 259  แต่สถิติข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรของสหรัฐฯ ปี 2015 (U.S. Census 2015) 
คาดว่าปัจจุบันมชีาวไทยพ านักอาศัยอยู่ในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส ประมาณ 130,191 คน  

  อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้อาจไม่สะท้อนจ านวนคนไทยที่แท้จริง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม  เนื่องจากอยู่อย่างผิดกฏหมาย และกลัวการถูกจับและส่งกลับประเทศไทย ขณะเดียวกัน  
คนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ได้สัญชาติอเมริกันมักจะไม่แจ้งสัญชาติเดิมกับทางการสหรัฐฯ แต่คนไทยเหล่านี้ ยังไม่ได้สละ 
สัญชาติไทย และยังคงใช้สิทธิของการเป็นพลเมืองไทย จากการประเมินคาดว่า น่าจะมีคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ประมาณ 250,000 - 300,000 คน โดยน่าจะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณ Greater Los Angeles ประมาณ 150,000 คน 
บริเวณ San Francisco และ Bay Area ประมาณ 30,000 คน  Seattle ประมาณ 20,000 คน  Las Vegas ประมาณ  
6,000 คน  San Diego ประมาณ 3,000 คน         

 หมายเหตุ คนไทยในสหรัฐฯ มักจะมีการย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ท าให้ยากแก่การคาดการณ์จ านวนที่แท้จริง 

อาชีพของคนไทยมีหลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  
พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานนวด ช่างเสริมสวย ขายประกัน นายหน้าที่ดิน นายหน้าขายรถยนต์ ขับรถรับจ้าง (Uber)  
บริษัทขนส่ง รวมไปถึงแพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร ต ารวจ และทหาร ส าหรับการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ของไทย
ที่มาลงทุน อาทิ Land and House (Bay Area), Thai Union Frozen North America (El Segundo), เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(Torrance), Sunlee (Santa Fe Springs) และ SCG (Torrance) 

1.2 องค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในรัฐเขตอาณา มีจ านวนประมาณ 65 องค์กร  
1.3 วัดไทยในเขตอาณา มีจ านวน 81 แห่ง (เฉพาะในแคลิฟอร์เนีย 45 แห่ง) โดยเป็นวัดที่มีเป็นมหานิกาย 64 วัด 

และธรรมยุตกินิกาย จ านวน 17 วัด (สถานะ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566) 
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2. การด าเนนิการ 

2.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์หากเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้น  
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา คนไทยที่ประสงค์จะให้ข้อมูลหรือ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ สามารถ
ติดต่อได้ตามรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
นายปณต เกียรติก้อง (กงสุล ฝ่ายคุ้มครองคนไทย) (323) 580-4222 
นายณัฐพงศ์ แช่มชื่น (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) (323) 580-4222 
สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 962-9574 
ที่ท าการฝ่ายกงสุล (323) 962-9574 
Emergency Line สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 580-4222 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiconsulatela.org  
Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
2.2 สถานที่ท าการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จะใช้อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ (ที่อยู่ 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, 

Los Angeles, CA 90004) เป็นศูนย์ปฏิบัติการหลัก และในกรณีท่ีที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถใช้เป็นที่ท าการได้ จะจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารอง โดยพิจารณาจากสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ดังนี้  
               2.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ท าเนียบกงสุลใหญ่ (ที่อยู่ 621 Lorraine Blvd, Los Angeles, CA 90005)                                                                        

 วัดไทยลอสแองเจลิส  
              8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605-1198 
               Tel. (818) 780-4200, 997-9657, Fax. (818) 780-0616   
               E-Mail: watthaila@gmail.com 

 วัดป่าธรรมชาติ 
                         14036 E. Don Julian, La Puente, CA 91746 
                         Tel. (626) 336-2224, (213) 326-4139 Fax. (626) 330-0924 
                     Email: watpala@gmail.com 

 วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์    
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536-1563 
Tel. (510) 790-2296, Fax. (510) 796-9043 
E-Mail: buddhanusorn@hotmail.com 

 
 

mailto:protection@thaiconsulatela.org
http://www.watthai.com/joomla
mailto:watthaila@hotmail.com
http://www.watbuddha.org/
mailto:buddhanusorn@hotmail.com
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 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 
139  West 11th Ave., Escondido, CA 92025    

 Tel. (760) 738-6165, (760) 741-3459 Fax. (760) 738-6165 
                          E-Mail: watbuddhajak@gmail.com 
 
     2.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐอะแลสกา 

 วัดธรรมภาวนา      
                3840 O’Malley Rd., Anchorage, AK 99507 
                Tel: (907) 344-9994 / (907) 317-3500 (เจ้าอาวาส)  
 

     2.2.3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแอริโซนา 

 วัดพรหมคุณาราม     
                          17212 W. Maryland Ave., Waddell, AZ 85355    
                          Tel. (623) 935-2276 / (623) 219-844 (เจ้าอาวาส)  
                          E-mail: watprom@hotmail.com 
 
     2.2.4 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐโคโลราโด 

 วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์    
                4801 Julian St. Denver, CO 80221-1122  
                Tel. (303) 433-1826  
                E-mail: watthaidenver@msn.com  
 

     2.2.5 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐฮาวาย 

 Honorary Consul Office, Hawaii  
                1287 Kalani Street, Suite 103, Honolulu, Hi 96817    

               Tel. (808) 845-7332, M: 808 218-8803 

 วัดพุทธจักรมงคลวราราม    
                96-130 Farrington Hwy, Pearl City, HI 96782-3342   
                Tel. (808) 456-4176   
 

 

mailto:watbuddhajak@gmail.com
mailto:watprom@hotmail.com
mailto:watthaidenver@msn.com
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              2.2.6 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไอดาโฮ 

 ผู้ประสานงาน คุณสุปรีดา ค านึงคุณ                                                                                                           
                2302 E. Gossamer Lane, Boise, ID 83706     

               Tel. (208) 345-8086 
 

     2.2.7 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐมอนแทนา 

 ร้านอาหารสยามไทย  ผู้ประสานงาน  นางทวี วิลเลียมส์  
               3210 Henesta Dr, Billings, Mt 59102                                       
               Tel. (406) 652-4315 
 

     2.2.8 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐนิวเม็กซิโก 

  วัดพระธาตุดอยสุเทพ      
                320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108-3138 
                Tel. (505) 268-4983     

                           Fax. (505) 268-0255                       
                           E-Mail: watnimit@yahoo.com 
 
     2.2.9 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐเนวาดา 

 วัดศรีเจริญธรรม    
                          5929, Duncan Dr, Las Vegas, NV 80108   
                          Tel. (702) 972-6926, (702) 839-0268 
 
     2.2.10 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐออริกอน 

 วัดพุทธวราราม ออริกอน      
                            8360 David Lane, Turner, OR 97392   

                  Tel. (503) 391-9866 
 
     2.2.11 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐยูทาห์ 

 วัดธรรมคุณาราม    
                  644 East 1000 North, Layton, UT 984041    

                 Tel. (801) 544-7616 

mailto:watnimit@msn.com
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     2.2.12 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐวอชิงตัน 

 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม    
                  4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001    

                 Tel. (253) 927-5408 
 

     2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไวโอมิง 

 ร้านอาหาร Anong’s Thai Cuisine  ผู้ประสานงาน คุณสุพรรษา ดีไบรอัน  
210, 5th St, Rawlins, WY 82301    

                 Tel. (307) 324-6262 
 

               2.2.14 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในเกาะกวม 

 วัดพุทธาราม 
798 carnation ave, 96931. P.O.Box 7747 Tamuning Guam 96913 Mangilao, 
Guam 

                             Tel. (671) 969-8181 
 

2.3. หากสถานการณ์มีความรุนแรง จ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ จะแจ้งให้คนไทยที่ประสงค์จะอพยพ
ติดต่อแจ้งความจ านงต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       2.3.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สร้างเครือข่ายวัดไทย ชุมชนไทย อาสาสมัครงานกงสุล คนไทย ในแต่ละรัฐ 
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมทั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ เพ่ือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้มีผู้ช่วยประสานงาน
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
                2.3.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกลไกที่จะประสานกับหน่วยงานสหรัฐฯ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น       
ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ทันท่วงที 
 

รายชือ่หน่วยราชการสหรฐัที่เกีย่วขอ้งกบัเหตกุารณภ์าวะฉกุเฉนิแบง่ตามรัฐ 

   Alaska 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
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               Alaska Division of Homeland Security and Emergency management 
               Building 49000 Army Guard Rd, JBER AK 99505   
               Tel. (907) 428-7000 
 

    Arizona 
          Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                         Arizona Department of Emergency and Military Affairs 
                5636 E. McDowell Rd., Phoenix, Arizona 85008    
                Tel. (602) 244-0504 
 

    California 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

    California Governor’s Office of Emergency Service 
                3650 Schriever Ave., Mather, CA 95655     
                Tel. (916) 845-8510 
 

    Los Angeles Emergency Preparedness Department (EPD)  
                         200 N. Spring Street, Room 1533,  Los Angeles, CA 90012    
                         Tel. (213) 484-4800 
 
                         Los Angeles Police Department Emergency Service Division 
                100 West 1st St. Los Angeles, CA 90012 (LAPD Headquarters)    
                Tel. 1-877-275-5273  
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                Los Angeles County Sheriff’s Department (Emergency Operations Bureau)  
                1275 N. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90063     
                Tel. (323) 980-2211   
 
                         Colorado 

    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 

    Colorado Division of Homeland Security and Emergency management 
      9195 E. Mineral Ave, Suite 200, Centennial, CO 80112 
      Agency Information Tel. (720) 852-6600 
      State of Colorado Emergency Operations Tel. (303) 279-8855 
 

    Guam 
              Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
              1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    

                   Tel. (510) 627-7100 
 
                         Guam Homeland Security Office of Civil Defense 
                         221 B Chalan Palasyo Agana Heights, Guam 96910 
                         Tel. (671) 475-9600  
 

    Hawaii 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                         Hawaii Emergency Management Agency 
                         3949 Diamond Head Rd, Honolulu, HI 96815 
                         Tel. (808) 733-4300  
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                         Idaho 
    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                    Tel. (425) 487-4600 
 

                         Idaho Office of Emergency management 
                         4040 Guard St, Bldg. 600, Boise, ID 83705   
                         Tel. (208) 258-6500 
    

              Montana 
    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 
                         Montana Disaster & Emergency Serviced 
                         1956 Mt. Majo St. PO Box 4789, Fort Harrison, MT 59636 
                         Tel. (406) 324-4777    
 
                         Nevada 

                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                        Nevada Division of Emergency Management / Homeland Security 
               2478 Fairview Dr., Carson City, NV 89701                          

    Tel. (775) 687-0300  
                       New Mexico 

                  Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                  800 North Loop 288, Denton, TX 76209 
                  Tel. (940) 898-5399 
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                        New Mexico Department of Homeland Security and Emergency Management 
                        13 Battaan Blvd. Santa Fe, NM 87508 
                        Tel. (505) 476-9600 
 

                        Oregon 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Oregon Office of Emergency Management 
                        3225 State St. Room 115, Salem, OR 97301 
                        Tel. (503) 378-2911    
 

                        Saipan 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 

 

   Commonwealth of the Northern Mariana Islands Office of the Governor  
     Homeland Security and Emergency Management Agency 
                        Caller Box 10007, Capital Hill, Saipan, MP 95950  
                        Tel. (670) 664-2216 
 

   Utah 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 

                        Utah Department of Public Safety (Division of Emergency Management) 
                        Taylorsville State Office Building  
     4315 S 2700 W., Suite 2200, Taylorsville, UT 84129    
                        Tel. (801) 538-3400    
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                        Washington 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Washington Military Department Emergency Management Division 
                        20 Aviation Dr. Building 20, M/S: TA-20, Camp Murray, Washington 98430 
                        Tel. (1-800-688-8955) 
 
                        Wyoming 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 
                        Wyoming Office of Homeland Security 
                        5500 Bishop Blvd East Door, Cheyenne, WY 82002 
     Tel. (307) 777-4900 
 
 

3. การเตรียมการอพยพ  
3.1 อพยพทางอากาศ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวง 

การต่างประเทศ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือรับคนไทยกลับประเทศไทย โดยจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ เช่น ผู้ป่วย 
เด็ก คนชรา สตรี ผู้ทุพลภาพ เป็นต้น  

  ท่าอากาศยาน 
 ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 
 กรณีไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ใช้การอพยพทางทะเล ที่ท่าเรือ Port of Long Beach โดย

จัดหายานพาหนะไปส่ง ณ ท่าเรือ Port of Long Beach 

3.2 อพยพทางทะเล ในกรณีท่ีการอพยพทางอากาศไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ปลอดภัย หรือไม่เพียงพอ 
ประสานขอความร่วมมือกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือ 
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เพ่ืออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  เพ่ือไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือต่อ
เครื่องบินกลับประเทศไทย  

สรปุวธิดี าเนนิการ  
1.คนไทยที่สามารถเดินทางเองได้ เดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กลับประเทศไทยทันที 
2.กรณีไม่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการแล้ว คนไทยประสงค์ท่ีจะอพยพให้ติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ 
หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งความประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย และรับทราบจุดรวมพล
นัดหมาย 
3. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD (ส าหรับคน
ไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุ) และจัดหายานพาหนะจากจุดรวมพลไปยังท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่
ใกล้ที่สุด  
 แนะน าให้คนไทยเตรียมส ารองอาหารและน้ าสะอาด และของใช้ฉุกเฉินของตัวเองในเบื้องต้น

เพ่ือการยังชีพอย่างน้อย 7 วัน 
 สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตลงพ้ืนที่ส าหรับการพ านักชั่วคราวเพื่อ

รอข้ันตอนการอพยพ รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ไม่ประสงค์อพยพ 

 
ปจัจยับง่ชี ้  เกดิภยัพบิตัิทางธรรมชาตรินุแรงกะทนัหนัไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้ กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่

ชวีติและทรัพยส์นิ   
ปจัจยัควบคมุ  รฐับาลท้องถิ่นให้ความรว่มมอืเต็มที ่อาจมกีารประกาศสภาวะฉุกเฉิน   
เป้าหมาย  อพยพคนไทยทีป่ระสบภยัพบิตัิออกนอกพืน้ที่ไปยังที่พกัพงิชัว่คราว หรือกลบัประเทศไทย 
การด าเนนิการ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ

- สถานกงสุลใหญฯ่ จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉินให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย (24 ช่ัวโมง) เพื่อติดต่อประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ กระทรวงฯ รวมถึงรับ
แจ้งข่าวสารจากคนไทยในพ้ืนท่ี   
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
และทีม ปทท. 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนยป์ฏบิัตกิารฉุกเฉินและ
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน และกระทรวงฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารจาก กต. สหรัฐ / รัฐบาลท้องถิ่น ใหก้ับ
ชุมชนไทยไดร้ับทราบ 

- รายงานสถานการณ์ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
และกระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่
อาจเกิดขึ้นแก่คนไทย อาทิ มผีู้ไดร้ับผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/
เสียชีวิต กี่คน 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ติดตามสถานการณ์โดยประสาน สกญ. ASEAN 
และ สกญ. อื่น ๆ รวมถึง กต. สหรัฐฯ และรัฐบาล
ท้องถิ่น แล้วเสนอความเห็นให้ เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน ได้รับทราบและพิจารณาสั่งการ  
- ประเมินแนวโนม้สถานการณค์วามรุนแรงโดย
พิจารณาจากจ านวนผู้บาดเจบ็หรอืผู้เสยีชีวิต  
- รายงานกระทรวงฯ ทราบถึงพัฒนาการ 
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- ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องคก์รสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับ แนวทางการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ท่ี
รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คน
ไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องคก์รสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทา
ทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผูป้ระสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 

- สถานกงสุลใหญฯ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณ
สนับสนุน 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายคลัง 

- พิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉิน - จัดเตรียมเงินสดให้พร้อม 

- หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยอาจเป็นที่สถาน
กงสุลใหญฯ่ วัดไทย หรือสถานท่ีอืน่ท่ีเหมาะสม   
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจดัตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
และทีม ปทท. 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อ
กับกระทรวงฯ และประชาสัมพันธใ์ห้กับชุมชนไทย
ผ่านช่องทางสื่อสารตา่ง ๆ (Website/Facebook/ 
IG/Twitter/ LINE อุ่นใจ) 

- กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสลุ
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนท่ีเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ประสานงานในพ้ืนท่ี 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานกงสลุกิตติมศักดิ์ และชมุชนไทยในพ้ืนท่ี
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือประสาน
รัฐบาลท้องถิ่น 

- จัดท าทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/ผู้เจบ็ป่วย/เสียชีวิต 
พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

ฝ่ายคุ้มครองฯ - รวมรวมรายชื่อผู้ประสบภัย บาดเจ็บหรือเสยีชวีิต 
- ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
เบอร์ Emergency Line สถานกงสุลใหญฯ่ (323) 
580-4222  และผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
(Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ) 

- กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล / แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- หารือกระทรวงฯ กรณีต้องการ จนท. สนับสนุน
เพิ่มเตมิ 

- ประสานกับ กต. สหรัฐฯ  และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น  
เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลอืผู้ประสบภยัต่างชาติ และ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย)  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่าย นสดท./ 
 ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้
ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่คนไทยท่ีประสบภัยในแต่
ละพื้นท่ี 
- การแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจลงตรา ส าหรับผู้ที่
ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับ ปทท. 
หรือไมส่ามารถรับการขยายการตรวจลงตราได้ 

- หารือ/เสนอสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน  
และกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประเมินสถานการณ์และความจ าเป็นในการอพยพ 
และแจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชังตัน และ
กระทรวงฯ เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาสั่งการ อนุมัติการ
อพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ โดยเครื่องบิน
พาณิชย์ทั่วไป หรือเครื่องบินของกองทัพอากาศ (มี
ศักยภาพในการล าเลียงคนไทยกลับครั้งละประมาณ 90 
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คน รวมคณะแพทย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง 28 คน) และ
ทางทะเล 

กรณีไดร้บัอนุมตัใิหม้ีการอพยพ (โดยเครื่องพาณชิยเ์ชา่เหมาล า / เทีย่วบนิพเิศษจากไทย และทางทะเล) 
- ประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาล 
ท้องถิ่น เพื่อแจ้งอย่างเป็นทางการถึงแนวทางการอพยพคน
ไทยออกจากสหรัฐฯ พร้อมท้ัง ขอรับการสนับสนุน/อ านวย
ความสะดวก  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับ 
ปทท.  
ท าหนังสือแจ้ง กต.สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พร้อมทั้ง
ขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการอ านวย
ความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
เครื่องบินพิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับ ปทท. 
- จัดท า flight clearance 
- ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา 
ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ใน
การจัดหาเรือเพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  เพื่อไปยัง
พื้นที่ปลอดภัย หรือประเทศที่สามเพื่อต่อเครื่องบิน
กลับประเทศไทย  

- ประสานงานกับกงสุลกิตติมศักดิ์ในการให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทย/การอพยพในแตล่ะพื้นท่ี 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ   

- ประสานงานกับกงสลุกิตตมิศักดิใ์นการใหค้วาม
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คนไทยในแต่ละพื้นท่ีที่
รับผิดชอบ  

- ประกาศเตือนให้คนไทยท่ีไม่ประสงค์อพยพกลับ 
ปทท. ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย หรือในเคหสถานที่ทางการ
สหรัฐฯ ประกาศ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประกาศให้คนไทยท่ีไม่ประสงคอ์พยพกลับ ปทท. 
ให้ทราบโดยทั่วกัน ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัยหรือใน
สถานท่ีที่ทางการสหรัฐฯ ออกประกาศ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตลอดจนท าตาม
ค าแนะน าต่าง ๆ ตามทีท่างการสหรัฐฯ แจ้ง 

- กระทรวงฯ (ควบคู่ไปกับการประสานของ สนง. 
ผชท.ทอ. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วย
นายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือเพื่ออพยพ
คนไทย) ประสาน ทอ./การบินไทย และ/หรือ ทร. เพื่อส่ง
เครื่องบินพิเศษ/เรือไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อขอ Flight Clearance 
และใบอนุญาตต่าง ๆ  

ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษ และ/หรือเรือพาณิชย์เพื่อ
รับคนไทยในเขตอาณา โดยอาจพิจารณาเลือกสถานท่ี 
ดังนี้   
1) ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, 
California )  
2) ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, 
Hawaii ) และ/หรือ 
3) Port of Long Beach 



17 

 

 
 

- ประสาน สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ  
ถึงแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- หารือ สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ 
ถึงแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกพ้ืนท่ี  
โดยอาจเป็นท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรือวัดไทย หรือสถานท่ีอื่นที่
เหมาะสมที่ใกลเ้คียงกับท่าอากาศยานที่เครื่องบินพิเศษลงจอด 
หรือท่าเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาสถานท่ี 
ที่ใกล้กับท่าอากาศยานท่ีเครื่องบนิพิเศษจะลงจอด  
หรือท่าเรือ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมที่ราคาไมสู่งเพื่อเป็น
ทางเลือกในกรณีฉุกเฉิน 

- กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์มาพร้อมกับ 
เครื่องบินพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในเครื่องบิน
พิเศษ  
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานชุมชนไทยขอความ 
ช่วยเหลือจากแพทย์อาสาสมคัรชาวไทยเดินทางไปพร้อมกับ
เรือพาณิชย ์

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวิชอชิงตัน และ
กระทรวงฯ เพื่อขอรับการสนับสนนุจาก สธ. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยประสานงานแจ้งให้ ผชท.ทอ. 
และ ผชท.ทร. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
ทราบด้วย 
- สอบถามไปยังชุมชนไทยขอรับความช่วยเหลือจาก
แพทย์อาสาสมคัรชาวไทย กรณีการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นบนเรือพาณิชย์ 

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียน
ประสงค์กลับ ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนดัพบ 
วันเดินทาง และจดัท ารายช่ือผูโ้ดยสาร โดย
พิจารณาความพร้อมความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ ให้คนไทยไปพบกัน
ที่จุดนัดหมาย 

ก. การอพยพคนไทยโดยสารการบินพาณชิย์  

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- ส ารวจจ านวนคนไทยในเขตอาณาที่ได้รับผลกระทบ 
และมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางกลับประเทศไทย 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดระบบการลงทะเบียนคนไทยท่ีประสงคเ์ดินทางกลับให้เป็นไป 
อย่างเรียบร้อย รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ  ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยพิจาณาความพร้อม ความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่ม 
หรือท้ัง 2 แบบ  

-  ให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย  
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ข. การอพยพคนไทยโดยเครือ่งบนิพิเศษจากไทย 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- สถานกงสุลใหญฯ่ รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน และประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษลงจอด
รับคนไทย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกีย่วกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบิน
พิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับประเทศไทย 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

- กระทรวงฯ ประสานกองทัพอากาศ / การบินไทย 
เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และ
แจ้ง สอท./สกญ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Flight 
clearance  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษเพื่อรบัคนไทยในสหรัฐฯ โดยอาจ
พิจารณาลงจอดที ่
 ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 

 

 

ค. การอพยพคนไทยทางทะเล โดยเรอืของกองทัพเรอื/เรอืพาณชิย์ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหาร
จัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
จัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach และ
รายงานใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
กระทรวงฯ รวมถึงประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น กรณีการอพยพทางทะเล  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสานงานกบัผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน ในการจัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  
- จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทียบเรือ  
การติดต่อขอเช่าเรือเพื่อรับคนไทยกลับ ปทท. 
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- กระทรวงฯ ประสานกองทัพเรือ เพื่อส่งเรือ ไปรบั
คนไทยกลับประเทศ และแจ้ง สอท./สกญ. ที่
เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตการเทียบเรือ 
- กรณีหากต้องใช้เรือพาณิชย์ สถานกงสุลใหญฯ่ 
ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อ
ด าเนินการหาเช่าเรือพาณิชย์ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสานการใช้เรือของกองทัพเรือ 
หรือเช่าเรือพาณิชย์ และขอใบอนุญาตเทียบท่าเพื่อรับคนไทยในเขต
อาณา โดยอาจพิจารณาเทียบท่าที่ Port of Long Beach 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจง้ข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/  
ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

 

ง. การอพยพไปยงัประเทศทีส่ามเปน็การชั่วคราว 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
  ก าหนดเส้นทางอพยพ 
  - ทางรถยนต์ ไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อข้ึนเครื่องบิน 
  - ทางเครื่องบิน 
  - ทางเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมว่า 
คนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแลว้ ก าหนดจุดนัดพบ หรืออพยพ 
เป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ) 

- แจ้ง กต. สหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคน
ไทย และขอรบัความช่วยเหลือเทา่ที่จ าเป็น อาทิ การ 
รปภ. ระหว่างอพยพการ หรืออ านวยความสะดวกใน
การข้ามแดน อาท ิการยกเว้นการตรวจลงตรา  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยไปยังประเทศท่ี
สามชั่วคราว ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสามฯ เกีย่วกับการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ังขอรับการสนับสนุนจาก
ทางการในประเทศท่ีสามฯ และการอ านวยความสะดวกทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่า 

- จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พ้ืนท่ีเป้าหมาย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ / 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- ประสาน สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จัดหายานพาหนะขนส่ง
คนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย หรือแจ้งจุดนัดพบให้คนไทยท่ีเดินทาง
ด้วยตนเองทราบ  

- สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จดัที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์   

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งจ านวนคนไทยที่ประสงค์อพยพไปยัง
ประเทศท่ีสามเป็นการชั่วคราว 
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- กรณีสถานการณไ์มม่ีแนวโน้มคลีค่ลายในเร็ววัน  
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

สอท./สกญ.  
ในประเทศท่ีสาม 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสาม 
เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจากประเทศ พร้อมท้ังขอรับการ
สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่าและรับคนไทยกลับ
ประเทศไทย 

การเตรยีมความพรอ้มกรณเีกดิภยัพบิัติทางธรรมชาต ิ
 รัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเคยประสบภัยพิบัติรุนแรงจาก 4 สาเหตุ ดังนี้  

 1. Hurricane จากข้อมูลทางสถิติของศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center)  

ระบุว่าตั้งแต่ปี 1995-2017 สหรัฐฯ ประสบภัยพิบัติจากเฮอร์ริเคนที่มีความระรุนแรงระดับ 3 หรือมากกว่า ทั้งหมด 36 ลูก 

โดยรัฐทางฝั่งตะวันตกที่เคยประสบภัยพิบัติจากเฮอร์ริเคนที่สร้างความเสียหายอย่างหนักคือ เมื่อปี 1958 ทีร่ัฐแคลิฟอร์เนีย 

โดยเฮอร์ริเคน San Diego และรัฐฮาวาย เมื่อปี 1992 จากเฮอร์ริเคน Iniki ความรุนแรงระดับ 4 

 2. Tsunami จากข้อมูลทางสถิติพบว่ารัฐทางฝั่งตะวันตกที่เคยได้รับความเสียหายจาก tsunami 

ประกอบด้วย รัฐอะแลสกา ฮาวาย แคลิฟอร์เนีย ออริกอน และวอชิงตัน ครั้งส าคัญเกิดขึ้นเมื่อปี 1946 ที่รัฐอะแลสกา

และล่าสุด Tohoku Earthquake เมื่อปี 2011 จากเหตุแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น 

 3. Earthquake จากข้อมูลทางสถิติจาก United States Geological Survey (USGS) พบว่าสหรัฐฯ 

เกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 13,000 ครั้ง/ปี โดยรัฐทางฝั่งตะวันตกที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากที่สุดคือ

รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐอะแลสกา โดยครั้งที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกิดข้ึน เมื่อปี 1989 ขนาด 6.9 ริกเตอร์      

ที่เมือง Loma Prieta ใกล้กับนครซานฟรานซิสโก และเม่ือปี 1994 ขนาด 6.7 ริกเตอร์ที่เมือง Northridge ใกล้กับนคร

ลอสแอนเจลิส 

 4. Wildfire จากข้อมูลทางสถิติจาก National Interagency Fire Center พบว่าเมื่อปี 2020 เกิดไฟป่า

ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 10,122,336 เอเคอร์ หรือประมาณ 40,963 ตารางกิโลเมตร และ เมื่อปี 2021 เกิดไฟป่ามากกว่า 

58,985 ครั้ง คลอบคลุมพ้ืนที่กว่า 28,836 ตารางกิโลเมตร โดยรัฐทางด้านตะวันตกที่ที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งคือแคลิฟอร์เนีย 

มอนทานา และออริกอน  

 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดท าแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยไว้เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแบ่ง

ระดับการด าเนินการเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับของการเตรียมความพร้อม สี ขนาดและความรุนแรง การเตรียมตัวรับมือ 
ระดับท่ี 1: ระดับปกติ สีขาว สถานการณ์ปกติ - ด ารงชีวิตปกติ 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
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- จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์
ช่วยชีวิตเตรียมไว้ อาทิ เป้ยังชีพ อุปกรณ์
สื่อสารท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
- ซักซ้อมแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
หากเกิดกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ  

ระดับท่ี 2: การเตรียมพร้อมเมือ่เกิด 
เหตุภัย 

สีเขียว ขนาดเล็ก/ไม่รุนแรง/ 
กระทบพื้นท่ีในวงจ ากัด 

- ด ารงชีวิตปกติ/ติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด/เฝ้าระวัง 

ระดับท่ี 3: การเตรียมพร้อมเมือ่เกิดเหตุ
ภัยพิบัติขนาดกลาง 

สี
เหลือง 

ขนาดกลาง/มีความ
รุนแรงในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง/ 
กระทบพื้นท่ีจ ากัด  

- ด ารงชีวิตปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
พื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
เตรียมความพร้อมหากสถานการณ์เลวร้าย
มากขึ้น 

ระดับท่ี 4: กรณีภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตตามปกติตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของคนในพื้นท่ี 

สีแสด สถานการณ์รุนแรงมาก/ 
กระทบพื้นท่ีในวงกว้าง
ขึ้น 

- ย้ายไปพ านักในพื้นท่ีท่ีทางการสหรัฐฯ
ก าหนด/ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด/
เตรียมความพร้อมอพยพหากสถานการณ์
เลวร้ายมากขึ้น 

ระดับท่ี 5: กรณีภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตจนถึงขั้นอพยพคน
ไทยออกนอกประเทศ  

สีแดง ขนาดใหญ่ มีความ
รุนแรงมากที่สุด และ
กระทบต่อพื้นท่ีใน 
วงกว้าง 

- อพยพคนไทยออกนอกพื้นท่ีหรือนอก
ประเทศ  
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เอกสารประกอบแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) กรณเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติของ
สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ และทมีประเทศไทย 

1. การประสานงานภายใน 
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ ณ 

นครลอสแอนเจลิส เรียกประชุมทีมประเทศไทยเพ่ือจัดตั้งคณะอ านวยการช่วยเหลือคนไทย และศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดังนี้  
สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 

หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนงานและแผนปฏิบัติการ ดูแลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้คนไทยในเขตอาณารับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ กระทรวงฯ ทราบทุกวัน  

ส านักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ (สคต.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ นครลอสแอนเจลสิ (สทล.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ฝา่ยการเกษตรประจ าสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านกังานลอสแอนเจลสิ (ททท.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

ผูช้ว่ยนายทหารจดัหา ประจ าส านักงานผูช้ว่ยทตูทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุวอชงิตัน        
    สนับสนุนภารกิจ กรณีการอพยพทางทะเล 

1. ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
2. ประสาน ทร. จัดเรืออพยพคนไทย   
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   แผนทีน่ครลอสแอนเจลสิ 
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         http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html 

http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html
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             ทา่อากาศยานโดยรอบนครลอสแอนเจลสิ  

  

 
 
 
 
 
 
 
               
  

            
         http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm 

 
ชื่อท่าอากาศยาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Los Angeles International Airport (LAX) 1 World Way, Los Angeles, CA 90045 (855) 463-5252 
Hollywood Burbank Airport (BUR) 2627 N Hollywood Way, Burbank, CA 91505 (818) 840-8840 

Santa Monica Airport (SMO) 3233 Donald Douglas Loop S, Santa Monica, CA 
90405 

(310) 458-8591 

Compton/Woodley Airport (CPM) 901 W Alondra Blvd, Compton, CA 90220 (310) 631-8140 
Long Beach Airport (LGB) 4100 Donald Douglas Dr., Long Beach, CA 90808 (562) 570-2600 

San Gabriel Valley Airport (EMT) 4233 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731 (626) 448-6129 
Fullerton Municipal Airport (FUL) 4011 W Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92833 (714) 738-6323 

Chino Airport (CNO) 7000 Merrill Ave, Chino, CA 91710 (909) 465-5201 

Ontario International Airport (ONT) 2900 E Airport Dr., Ontario, CA 91761 (909) 544-5300 
John Wayne Airport (SNA) 18601 Airport Way, Santa Ana, CA 92707 (949) 252-5200 

 
ชื่อท่าอากาศยานทหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Air Force Base Travis 690 Airmen Dr., Travis AFB, CA 94535 (707) 424-2486 

 
 
 

http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm
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รายชือ่สายการบนิ และตวัแทนสายการบนิทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
หากมคีวามจ าเปน็ตอ้งอพยพคนไทยออกนอกสหรฐัฯ 

   

สายการบิน รายชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ อีเมล 

ANA Hong Seng Au (Station Manager) (310) 646-1490 h.au@fly-ana.com 

Asiana Airlines Kang Don Y.  (General Manager) (310) 642-0300 ydkang@flyasiana.com 

Cathay Pacific Elizabeth Jimenez (833) 933-2244 Elizabeth_jiminez@cathaypacific.com 

China Airlines Zhongjie Shen (310) 322-2888 zhongjieshen@hallmark-aviation.com 

Emirates Paul tuite  (Station Manager) (310) 645-9066 laxapt@emirates.com 

EVA Chiachi Chen  (310) 646-9813 chiachicortez@evaair.com 

Japan Airlines Toyoshi Kuroda (Station Manager) (310) 646-5640 kuroda.kp6s@jal.com 

Korean Airlines Chang Kyoo Park (310) 417-5291 laxkk@koreanair.com 

Qatar Airways Nik Kashani (Executive) 
310-649-5451 
310-906-7580 
929-448-6326 

laxkzqr@us.qatarairways.com 

Singapore Airline Tadashi Sato (Sales Manager) 
 (310)-647-6144 
(310)-617-6145 

us_reservations@singaporeair.com.sg 

Turkish Airlines Ersen Engin (General Manager) (310) 640 8991 reservation.lax@thy.com 

Philippine 
Airlines 

Michelle Narvaez (Area manager) (310) 338-7197 Losangelessales@pal.com.ph 

  (สถานะ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 

 

 

 

 

 

mailto:h.au@fly-ana.com
mailto:ydkang@flyasiana.com
mailto:chiachicortez@evaair.com
mailto:laxkk@koreanair.com
mailto:laxkzqr@us.qatarairways.com


27 

 

 
 

   ท่าเรอืโดยรอบนครลอสแอนเจลสิ 

 

 

ชื่อท่าเรือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Port of Long Beach 415 W. Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802 (562) 283-7000 
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เสน้ทางการรวมตวั/เคลือ่นยา้ย 
สถานกงสลุใหญฯ่ – วดัไทยลอสแอนเจลสิ – Travis Airforce Base 

(640 กม. หรอืเทา่กับ 400 ไมล)์ 

 
https://www.google.com/maps 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps
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เสน้ทางการรวมตวั/เคลือ่นยา้ย 
วดัไทยลอสแอนเจลสิ – สถานกงสลุใหญฯ่ – Port of Long Beach 

(69 กม. หรอืเทา่กับ 43 ไมล)์ 

 
https://www.google.com/maps 

 
 

https://www.google.com/maps
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การประเมนิคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณ ในการอพยพคนไทยในเขตอาณา 

กรณีเกดิวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืง /เกดิสงคราม 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 33 บาท) 

หมายเหตุ คิดค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเหมารวมการเดินทางส าหรับกรณีอพยพคนไทย จ านวน 300 คน 
กลับประเทศไทยทางอากาศโดยสายการบินไทยเที่ยวพิเศษ  
 

รายการ ค่าใชจ้า่ย (ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ค่าใช้จ่ายจากสถานกงสลุใหญฯ่ ไปยัง ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force 
Base, California )โดยการเหมารถบัส/รถโรงเรียน) จ านวน 6 คัน/50 ที่น่ัง 
คนละ 50 ดอลลารส์หรัฐฯ (6x50x50) = 15,000.- 

15,000.- 

ค่าโดยสารเครื่องบินกลับไทยแบบเหมาล า Airbus 340 จ านวน 300 ที่น่ัง คนละ 
900 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x900) = 270,000.- 

 
270,000.- 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งของจ าเป็น (เครื่องนอน, เวชภัณฑ,์ อาหารและเครื่องดื่ม, 
เครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น) คนละ 40 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x40) = 12,000.- 

12,000.- 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ อื่นๆ (ค่าที่พักช่ัวคราว กรณีจ าเป็นต้องเช่าโรงแรม เป็นต้น) 
คนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (300x100) = 30,000.-  

 
30,000.- 

 

รวม 327,000.- 
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รายการสิง่ของทีต่อ้งส ารองในกรณคีนไทยมาพ านกัในสถานกงสลุใหญฯ่ 

ส าหรบัคนประมาณ 100 คน เปน็เวลา 10 วนั 
1. ข้าวสาร     300 กิโลกรัม 

2. เนื้อไก่      100 กิโลกรัม 

3. เนื้อหมู      100 กิโลกรัม 

4. เนื้อวัว      50 กิโลกรัม 

5. น้ าตาลทราย     10 กิโลกรัม 

6. น้ ามันพืช     40 ขวด 

7. ไข่ไก่      2,000 ฟอง 

8. น้ าดื่ม      3,000 ขวด 

9. ปลากระป๋อง     250 กระป๋อง 

10. ผัก มะเขือเทศ    30 กิโลกรัม 

11. น้ าปลา/ซีอ๋ิวขาว     30 ขวด 

12. ผงซักฟอก     40 กล่อง 

13. สบู่      100 ก้อน 

14. แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน    100 ชุด 

15. ไฟฉาย      50 อัน 

16. ถ่านไฟฉาย     50 ก้อน 

17. กระดาษช าระ     200 ม้วน 

18. เวชภัณฑ์/ ยาสามัญประจ าบ้าน    50 ชุด  

19. เครื่องปั่นไฟ/น้ ามันส าหรับเครื่องปั่นไฟ  1 ชุด  
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ตารางเทีย่วบนิสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – กรงุเทพฯ 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

ท่าอากาศยาน LAX - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) AC557  AC065 17.55 น. – 05.55 น. 

American (7 วัน/สัปดาห์) AA169  AA8485 00.09 น. – 05.00 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) 
       (7 วัน/สัปดาห์) 

NH125 NH849 
NH105 NH849 

15.45 น. – 05.10 น. 
00.05 น. – 05.10 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ201 OZ741 11.00 น. – 22.50 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI007 CI833 
CI007 CI835 

23.45 น. – 09.50 น. 
23.45 น. – 16.45 น. 

Emirate (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

EK216 EK376 
EK216 EK374 

15.35 น. – 12.45 น. 
15.35 น. – 07.35 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

BR011 BR067 
BR015 BR201 

23.05 น. – 11.50 น. 
23.30 น. – 12.40 น. 

JAL (6 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (4 วัน/สัปดาห์) 

JL015 JL033 
JL061 JL707 
JL061 JL717 

12.40 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 23.35 น. 
12.00 น. – 23.25 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE659 
KE012 KE651 

10.50 น. – 00.20 น. 
22.40 น. – 22.10 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR103 PR736 
PR103 PR732 
PR103 PR730 

21.00 น. – 17.45 น. 
21.00 น. – 21.50 น. 
21.00 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR834 
QR740 QR836 
QR740 QR832 
QR740 QR830 

15.10 น. – 12.05 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 
15.10 น. – 18.25 น. 
15.10 น. – 06.35 น. 

Saudi Arabian (3 วัน/สัปดาห์) SV042 TK068 20.00 น. – 15.00 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

            SQ037 SQ714 22.25 น. – 18.45 น. 
19.40 น. – 17.50 น. 
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            SQ035 SQ712 

Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX041 LX180 19.20 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK064 
TK180 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
13.00 น. – 15.00 น. 

United  (7 วัน/สัปดาห์) UA032 UA7971 10.35 น. – 00.05 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) 
                (4 วัน/สัปดาห์) 

AC563 AC063 
AC571 AC065 

06.00 น. – 22.50 น. 
06.00 น. – 22.50 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) NH107  NH805 00.20 น. – 00.05 น. 

Air India (4 วัน/สัปดาห์) AI174  AI332 09.30 น. – 19.20 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ741 23.30 น. – 22.50 น. 

Cathay Pacific (5 วัน/สัปดาห์) CX873 CX701 23.55 น. – 18.15 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI003 CI833 
CI003 CI835 

00.05 น. – 09.50 น. 
00.05 น. – 16.45 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK374 
EK226 EK376 

15.40 น. – 07.35 น. 
15.40 น. – 12.45 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์)  

BR017 BR211 
BR017 BR067 
BR017 BR061 

00.05 น. – 10.30 น. 
00.05 น. – 11.50 น. 
00.05 น. – 01.25 น. 

JAL (4 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

JL001 JL033 
JL057 JL707 

14.20 น. – 05.00 น. 
12.25 น. – 23.35 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE024 KE659 11.30 น. – 00.20 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR105 PR736 
PR105 PR732 
PR105 PR730 

21.35 น. – 17.45 น. 
21.35 น. – 23.50 น. 
21.35 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
        (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR830 
QR738QR836 

15.10 น. – 06.35 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) SQ033 SQ712 22.10 น. – 17.00 น. 
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              (7 วัน/สัปดาห์) SQ031 SQ714 09.30 น. – 16.45 น. 

Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX039 LX180 19.50 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

TK080 TK064 
TK080 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
18.25 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน SEA - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (4 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ741 12.30 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) JL067 JL707 12.30 น. – 23.35 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK376 
EK230 EK374 

16.05 น. – 12.45 น. 
16.05 น. – 07.35 น. 

Korean (5 วัน/สัปดาห์) 
           (5 วัน/สัปดาห์) 

KE042 KE651 
KE042 KE659 

11.20 น. – 22.10 น. 
11.20 น. – 00.20 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR830 
QR720QR832 
QR720QR834 
QR720QR836 

16.20 น. – 06.35 น. 
16.20 น. – 18.25 น. 
16.20 น. – 12.05 น. 
16.20 น. – 12.40 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK204 TK064 
TK204 TK068 

18.30 น. – 10.10 น. 
18.30 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน Hawaii- BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
ANA (5 วัน/สัปดาห์) NH183 NH805 11.30 น. – 00.05 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ231 OZ741 11.10 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 

JL783 JL707 
JL071 JL033 
JL073 JL033 

11.25 น. – 23.35 น. 
15.55 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 05.00 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE054 KE659 11.45 น. – 00.20 น. 

Philippine (5-6 วัน/สัปดาห)์                PR101 PR732 21.35 น. – 23.50 น. 

Qantas (5-6 วัน/สัปดาห์)                QS104 QS023 11.10 น. – 16.10 น. 
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ตารางเทีย่วบนิสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – ภเูกต็ 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

ท่าอากาศยาน LAX – HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Emirate (7 วัน/สัปดาห์) EK216 EK378 15.35 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE663 
KE012 KE663 

10.50 น. – 21.10 น. 
22.40 น. – 21.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR842 
QR740QR840 

15.10 น. – 07.45 น. 
15.10 น. – 12.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ037 SQ728 
SQ035 SQ740 

22.25 น. – 10.45 น. 
19.40 น. – 19.15 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK172 
TK180 TK172 

18.25 น. – 15.40 น. 
13.00 น. – 15.40 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ747 23.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK396 
EK226 EK378 

15.40 น. – 19.30 น. 
15.40 น. – 12.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR840 
QR738QR842 

14.55 น. – 12.45 น. 
14.55 น. – 07.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ031 SQ736 
SQ033 SQ726 

09.30 น. – 17.15 น. 
20.10 น. – 09.20 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) TK080 TK172 18.25 น. – 15.40 น. 
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ท่าอากาศยาน SEA - HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ747 12.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK396 
EK230 EK378 

16.05 น. – 19.30 น. 
16.05 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) KE042 KE663 11.20 น. – 21.10 น 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR842 
QR720QR840 

16.20 น. – 07.45 น. 
16.20 น. – 12.45 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) TK204 TK172 18.30 น. – 15.40 น. 
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รายชือ่สมาคมไทย/ชมรมคนไทยในเขตอาณาสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส 

รฐั สมาคม/ชมรม นายกสมาคม โทรศัพท ์
Arizona สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐแอริโซนา นางจิระอนงค์ แมนโซ  (480) 432-9241  
California สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ 

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคกลาง 
สมาคมไทยแห่งแซนดิเอโกเคาน์ตี ้
สมาคมล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมอสีานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งสหรัฐฯ 
สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอรเ์นีย 
สภาสตรไีทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย 
ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน 
ศูนย์เอเชี่ยน แปซิฟิค เฮลท์แคร ์เวนเจอร ์
 
สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลสิ 
สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรฐัอเมริกา 

คุณวัลลภ คชินทร (รักษาการ)  
คุณนุชนาฎ อุงอ ารุง  
นายแพทย ์รัธชัย ฤทธาภรณ ์
คุณสมเกียรติ ถึกเจริญ 
คุณรตันหทัย ใจยง  
คุณเบญจพร อัญฤาชัย 
คุณจุฑาภรณ์ ไชยรตัน์ตเิวช 
คุณณวภิา จันตะดลุย์   
 
คุณอัญชลี กลยุทธพงษ์ 
คุณปรดีา ธุวธนานุรักษ ์
คุณดวงใจ  กูรมะโรหติ 
คุณรอสริน ปัทธมคันธิน วาสเควส 
คุณภัทรา อัศวมหากุล  
คุณจีนา ปรีชา  
คุณชัญชนิฐ  มาร์เทอเรล 
คุณนงเยาว์  วรานนท์ 
คุณศิรลิักษณ์ เรืองอุทัย 
คุณคาซู ชิบาตะ  
คุณเชอรี่ ค าลือ 
คุณแสงทอง แสงแก้ว 

(831) 332-6653 
(626) 590-0997  
(559) 723-5085 
(619) 933-5177 
(626) 623-9374  
(562) 556-4298 
(818) 438-6426 
(562) 292-9109 
 
(949) 280-5302 
(562) 760-4024 
(213) 446-6175 
(323) 356-5912 
(424) 426-9563  
(818) 448-0314  
(323) 468-2555 
(323) 459-8768 
(818) 987-9542   
(323) 644-3888 
(818) 448-9043 
(310) 357-4845 

Nevada สมาคมไทยแห่งรัฐเนวาดา คุณประสิทธ์ิ เตรียมวงษ ์ (702) 821-6951  

Oregon สมาคมไทยแห่งรัฐออริกอน คุณซินดี้ ปญุญกริยากร  (503) 690-7234 
Saipan ชุมชนไทยแห่งหมู่เกาะไซปัน นายเรียน เจรญิไข (670) 285-2495 

Utah สมาคมไทยแห่งรัฐยูท่าห ์ คุณกมลศิลป์ กลจักรศรีบุญด ี (801) 824-5087 
Washington สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน ดร. จิรนดิา ภูวนารถนุรักษ ์ (206) 250-8511  
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รายชือ่กงสุลกติตมิศกัดิใ์นเขตอาณาสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส 

รัฐ กงสลุใหญก่ติตมิศกัดิ ์ เบอรโ์ทรศพัท ์ อีเมล 
Colorado -   

Hawaii 
 

 
นายโคลิน ที. มิยาบารา 

(808) 524-7787 cmiyabara@aol.com 

Oregon 
 

 
นายนิโคลัส เจ. สแตนลีย ์

(503) 221-0440 thai@siaminc.com 

Utah -   
 

 

 

    

mailto:cmiyabara@aol.com
mailto:thai@siaminc.com
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ส าหรบัพืน้ที่ในเขตอาณาของ 

สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 

 

 

จดัท าโดย 

สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ  

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

สารบญั 

 

หน้า 

 

1. แผนช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง                                                          3- 14 
 

     

2. การเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง                                                         15 - 26  33 

3. เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เมื่อเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง                              27 - 42                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

แผนช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกดิภยัโรคระบาดรุนแรง 
 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีเขตอาณาครอบคลุม 13 รัฐ ได้แก่ (1) รัฐอะแลสกา (2) รัฐแอริโซนา  
(3) รัฐแคลิฟอเนียร์ (4) รัฐโคโลราโด (5) รัฐฮาวาย (6) รัฐไอดาโฮ (7) รัฐมอนแทนา (8) รัฐนิวเม็กซิโก (9) รัฐเนวาดา  
(10) รัฐออริกอน (11) รัฐยูทาห์ (12) รัฐวอชิงตัน (13) รัฐไวโอมิง รวมถึงเกาะกวม เกาะไซปัน และดินแดนในเขตอาณา 
ของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด 

1. ผู้พ านกัในเขตอาณาของสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 
1.1 คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่วนใหญ่พ านักอยู่ตามรัฐใหญ่ต่างๆ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย  

รัฐวอชิงตัน รัฐเนวาดา รัฐแอริโซนา รัฐโคโลราโด ตามล าดับ 
     ข้าราชการ คู่สมรส และบุตร รวมทั้งลูกจ้างท้องถิ่น รวมจ านวนทัง้หมด 73 คน 

                - สถานกงสุลใหญ่ฯ จ านวนทั้งหมด 47 คน (สถานะ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566) 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ  จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่   จ านวน 20 คน 
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                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 19 คน 
 

                - ทีมประเทศไทย จ านวน 26 คน 
                  แยกเป็น 
                  - ข้าราชการ   จ านวน 8 คน 
                  - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   จ านวน 13 คน  
                  - ครอบครัวข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
 

  เทียบเคียงตามสถิติ U.S. Census 2010 ระบุว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ใน 13 รัฐเขตอาณา จ านวน 107,926 คน  
โดยแบ่งเป็น (1) แคลิฟอร์เนีย 67,707 (2) วอชิงตัน 9,699 (3) เนวาดา 7,783 (4) แอริโซนา 4,977 (5) โคโลราโด 4,232  
(6) ฮาวาย 3,701 (7) ออริกอน 3,692 (8) ยูทาห์ 2,276 (9) อะแลสกา 1,533 (10) นิวเม็กซิโก 944 (11) ไอดาโฮ 799  
(12) มอนแทนา 324 (13) ไวโอมิง 259  แต่สถิติข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรของสหรัฐฯ ปี 2015 (U.S. Census 2015) 
คาดว่าปัจจุบันมชีาวไทยพ านักอาศัยอยู่ในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส ประมาณ 130,191 คน  

  อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้อาจไม่สะท้อนจ านวนคนไทยที่แท้จริง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม  เนื่องจากอยู่อย่างผิดกฏหมาย และกลัวการถูกจับและส่งกลับประเทศไทย ขณะเดียวกัน  
คนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ได้สัญชาติอเมริกันมักจะไม่แจ้งสัญชาติเดิมกับทางการสหรัฐฯ แต่คนไทยเหล่านี้ ยังไม่ได้สละ 
สัญชาติไทย และยังคงใช้สิทธิของการเป็นพลเมืองไทย จากการประเมินคาดว่า น่าจะมีคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ประมาณ 250,000 - 300,000 คน โดยน่าจะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณ Greater Los Angeles ประมาณ 150,000 คน 
บริเวณ San Francisco และ Bay Area ประมาณ 30,000 คน  Seattle ประมาณ 20,000 คน  Las Vegas ประมาณ  
6,000 คน  San Diego ประมาณ 3,000 คน         

หมายเหตุ คนไทยในสหรัฐฯ มักจะมีการย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ท าให้ยากแก่การคาดการณ์จ านวนที่แท้จริง 

อาชีพของคนไทยมีหลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  
พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานนวด ช่างเสริมสวย ขายประกัน นายหน้าที่ดิน นายหน้าขายรถยนต์ ขับรถรับจ้าง (Uber)  
บริษัทขนส่ง รวมไปถึงแพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร ต ารวจ และทหาร ส าหรับการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ของไทย
ที่มาลงทุน อาทิ Land and House (Bay Area), Thai Union Frozen North America (El Segundo), เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(Torrance), Sunlee (Santa Fe Springs) และ SCG (Torrance) 

1.2 องค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในรัฐเขตอาณา มีจ านวนประมาณ 65 องค์กร  
1.3 วัดไทยในเขตอาณา มีจ านวน 81 แห่ง (เฉพาะในแคลิฟอร์เนีย 45 แห่ง) โดยเป็นวัดที่มีเป็นมหานิกาย 64 วัด 

และธรรมยุตกินิกาย จ านวน 17 วัด (สถานะ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566) 
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2. การด าเนนิการ 

2.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์หากเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้น  
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา คนไทยที่ประสงค์จะให้ข้อมูลหรือ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ สามารถ
ติดต่อได้ตามรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
นายปณต เกียรติก้อง (กงสุล ฝ่ายคุ้มครองคนไทย) (323) 580-4222 
นายณัฐพงศ์ แช่มชื่น (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) (323) 580-4222 
สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 962-9574 
ที่ท าการฝ่ายกงสุล (323) 962-9574 
Emergency Line สถานกงสุลใหญ่ฯ  (323) 580-4222 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiconsulatela.org  
Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
2.2 สถานที่ท าการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จะใช้อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ (ที่อยู่ 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, 

Los Angeles, CA 90004) เป็นศูนย์ปฏิบัติการหลัก และในกรณีท่ีที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถใช้เป็นที่ท าการได้ จะจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารอง โดยพิจารณาจากสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ดังนี้  
               2.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ท าเนียบกงสุลใหญ่ (ที่อยู่ 621 Lorraine Blvd, Los Angeles, CA 90005)                                                                        

 วัดไทยลอสแองเจลิส  
              8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605-1198 
               Tel. (818) 780-4200, 997-9657, Fax. (818) 780-0616   
               E-Mail: watthaila@gmail.com 

 วัดป่าธรรมชาติ 
                         14036 E. Don Julian, La Puente, CA 91746 
                         Tel. (626) 336-2224, (213) 326-4139 Fax. (626) 330-0924 
                     Email: watpala@gmail.com 

 วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์    
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536-1563 
Tel. (510) 790-2296, Fax. (510) 796-9043 
E-Mail: buddhanusorn@hotmail.com 

 
 

mailto:protection@thaiconsulatela.org
http://www.watthai.com/joomla
mailto:watthaila@hotmail.com
http://www.watbuddha.org/
mailto:buddhanusorn@hotmail.com
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 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 
139  West 11th Ave., Escondido, CA 92025    

 Tel. (760) 738-6165, (760) 741-3459 Fax. (760) 738-6165 
                          E-Mail: watbuddhajak@gmail.com 
 
     2.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐอะแลสกา 

 วัดธรรมภาวนา      
                3840 O’Malley Rd., Anchorage, AK 99507 
                Tel: (907) 344-9994 / (907) 317-3500 (เจ้าอาวาส)  
 

     2.2.3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐแอริโซนา 

 วัดพรหมคุณาราม     
                          17212 W. Maryland Ave., Waddell, AZ 85355    
                          Tel. (623) 935-2276 / (623) 219-844 (เจ้าอาวาส)  
                          E-mail: watprom@hotmail.com 
 
     2.2.4 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐโคโลราโด 

 วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์    
                4801 Julian St. Denver, CO 80221-1122  
                Tel. (303) 433-1826  
                E-mail: watthaidenver@msn.com  
 

     2.2.5 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐฮาวาย 

 Honorary Consul Office, Hawaii  
                1287 Kalani Street, Suite 103, Honolulu, Hi 96817    

               Tel. (808) 845-7332, M: 808 218-8803 

 วัดพุทธจักรมงคลวราราม    
                96-130 Farrington Hwy, Pearl City, HI 96782-3342   
                Tel. (808) 456-4176   
 

 

mailto:watbuddhajak@gmail.com
mailto:watprom@hotmail.com
mailto:watthaidenver@msn.com
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              2.2.6 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไอดาโฮ 

 ผู้ประสานงาน คุณสุปรีดา ค านึงคุณ                                                                                                           
                2302 E. Gossamer Lane, Boise, ID 83706     

               Tel. (208) 345-8086 
 

     2.2.7 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐมอนแทนา 

 ร้านอาหารสยามไทย  ผู้ประสานงาน  นางทวี วิลเลียมส์  
               3210 Henesta Dr, Billings, Mt 59102                                       
               Tel. (406) 652-4315 
 

     2.2.8 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐนิวเม็กซิโก 

  วัดพระธาตุดอยสุเทพ      
                320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108-3138 
                Tel. (505) 268-4983     

                           Fax. (505) 268-0255                       
                           E-Mail: watnimit@yahoo.com 
 
     2.2.9 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐเนวาดา 

 วัดศรีเจริญธรรม    
                          5929, Duncan Dr, Las Vegas, NV 80108   
                          Tel. (702) 972-6926, (702) 839-0268 
 
     2.2.10 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐออริกอน 

 วัดพุทธวราราม ออริกอน      
                            8360 David Lane, Turner, OR 97392   

                  Tel. (503) 391-9866 
 
     2.2.11 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐยูทาห์ 

 วัดธรรมคุณาราม    
                  644 East 1000 North, Layton, UT 984041    

                 Tel. (801) 544-7616 
 

mailto:watnimit@msn.com
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     2.2.12 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐวอชิงตัน 

 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม    
                  4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001    

                 Tel. (253) 927-5408 
 

     2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในรัฐไวโอมิง 

 ร้านอาหาร Anong’s Thai Cuisine  ผู้ประสานงาน คุณสุพรรษา ดีไบรอัน  
210, 5th St, Rawlins, WY 82301    

                 Tel. (307) 324-6262 
 

               2.2.14 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส ารองในเกาะกวม 

 วัดพุทธาราม 
798 carnation ave, 96931. P.O.Box 7747 Tamuning Guam 96913 Mangilao, 
Guam 

                             Tel. (671) 969-8181 
 

2.3. หากสถานการณ์มีความรุนแรง จ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ จะแจ้งให้คนไทยที่ประสงค์จะอพยพ
ติดต่อแจ้งความจ านงต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       2.3.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สร้างเครือข่ายวัดไทย ชุมชนไทย อาสาสมัครงานกงสุล คนไทย ในแต่ละรัฐ 
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมทั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ เพ่ือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้มีผู้ช่วยประสานงาน
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
                2.3.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกลไกที่จะประสานกับหน่วยงานสหรัฐฯ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น       
ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ทันท่วงที 
 

รายชือ่หน่วยราชการสหรฐัที่เกีย่วขอ้งกบัเหตกุารณภ์าวะฉกุเฉนิแบง่ตามรัฐ 

   Alaska 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
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               Alaska Division of Homeland Security and Emergency management 
               Building 49000 Army Guard Rd, JBER AK 99505   
               Tel. (907) 428-7000 
 

    Arizona 
          Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                         Arizona Department of Emergency and Military Affairs 
                5636 E. McDowell Rd., Phoenix, Arizona 85008    
                Tel. (602) 244-0504 
 

    California 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

    California Governor’s Office of Emergency Service 
                3650 Schriever Ave., Mather, CA 95655     
                Tel. (916) 845-8510 
 

    Los Angeles Emergency Preparedness Department (EPD)  
                         200 N. Spring Street, Room 1533,  Los Angeles, CA 90012    
                         Tel. (213) 484-4800 
 
                         Los Angeles Police Department Emergency Service Division 
                100 West 1st St. Los Angeles, CA 90012 (LAPD Headquarters)    
                Tel. 1-877-275-5273  
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                Los Angeles County Sheriff’s Department (Emergency Operations Bureau)  
                1275 N. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90063     
                Tel. (323) 980-2211   
 
                         Colorado 

    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 

    Colorado Division of Homeland Security and Emergency management 
      9195 E. Mineral Ave, Suite 200, Centennial, CO 80112 
      Agency Information Tel. (720) 852-6600 
      State of Colorado Emergency Operations Tel. (303) 279-8855 
 

    Guam 
              Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
              1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    

                   Tel. (510) 627-7100 
 
                         Guam Homeland Security Office of Civil Defense 
                         221 B Chalan Palasyo Agana Heights, Guam 96910 
                         Tel. (671) 475-9600  
 

    Hawaii 
                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                         Hawaii Emergency Management Agency 
                         3949 Diamond Head Rd, Honolulu, HI 96815 
                         Tel. (808) 733-4300  
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                         Idaho 
    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                    Tel. (425) 487-4600 
 

                         Idaho Office of Emergency management 
                         4040 Guard St, Bldg. 600, Boise, ID 83705   
                         Tel. (208) 258-6500 
    

              Montana 
    Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
    Denver Federal Center 
    Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                         Tel. (303) 235-4800 
 
                         Montana Disaster & Emergency Serviced 
                         1956 Mt. Majo St. PO Box 4789, Fort Harrison, MT 59636 
                         Tel. (406) 324-4777    
 
                         Nevada 

                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 
 

                        Nevada Division of Emergency Management / Homeland Security 
               2478 Fairview Dr., Carson City, NV 89701                          

    Tel. (775) 687-0300  
                       New Mexico 

                  Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                  800 North Loop 288, Denton, TX 76209 
                  Tel. (940) 898-5399 
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                        New Mexico Department of Homeland Security and Emergency Management 
                        13 Battaan Blvd. Santa Fe, NM 87508 
                        Tel. (505) 476-9600 
 
                        Oregon 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Oregon Office of Emergency Management 
                        3225 State St. Room 115, Salem, OR 97301 
                        Tel. (503) 378-2911    
 
                        Saipan 

                   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
                   1111 Broadway, Suite 1200, Oakland, CA 94607    
                   Tel. (510) 627-7100 

 
   Commonwealth of the Northern Mariana Islands Office of the Governor  

     Homeland Security and Emergency Management Agency 
                        Caller Box 10007, Capital Hill, Saipan, MP 95950  
                        Tel. (670) 664-2216 
 

   Utah 
   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 
                        Utah Department of Public Safety (Division of Emergency Management) 
                        Taylorsville State Office Building  
     4315 S 2700 W., Suite 2200, Taylorsville, UT 84129    
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                        Tel. (801) 538-3400    
 
                        Washington 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   130 228th Street, Southwest, Bothell, WA 98021    

                   Tel. (425) 487-4600 
 

                        Washington Military Department Emergency Management Division 
                        20 Aviation Dr. Building 20, M/S: TA-20, Camp Murray, Washington 98430 
                        Tel. (1-800-688-8955) 
 
                        Wyoming 

   Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
   Denver Federal Center 
   Building 710, Box 25267, Denver, CO 80225 

                        Tel. (303) 235-4800 
 
                        Wyoming Office of Homeland Security 
                        5500 Bishop Blvd East Door, Cheyenne, WY 82002 
     Tel. (307) 777-4900 
 
 

3. การเตรียมการอพยพ  
3.1 อพยพทางอากาศ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวง 

การต่างประเทศ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือรับคนไทยกลับประเทศไทย โดยจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ เช่น ผู้ป่วย 
เด็ก คนชรา สตรี ผู้ทุพลภาพ เป็นต้น  

  ท่าอากาศยาน 
 ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 
 กรณีไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ใช้การอพยพทางทะเล ที่ท่าเรือ Port of Long Beach โดย

จัดหายานพาหนะไปส่ง ณ ท่าเรือ Port of Long Beach 
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3.2 อพยพทางทะเล ในกรณีท่ีการอพยพทางอากาศไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ปลอดภัย หรือไม่เพียงพอ 
ประสานขอความร่วมมือกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือ 
เพ่ืออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  เพ่ือไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือต่อ
เครื่องบินกลับประเทศไทย  

สรปุวธิดี าเนนิการ  
1.คนไทยที่สามารถเดินทางเองได้ เดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กลับประเทศไทยทันที 
2.กรณีไม่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการแล้ว คนไทยประสงค์ท่ีจะอพยพให้ติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ 
หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งความประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย และรับทราบจุดรวมพล
นัดหมาย 
3. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD (ส าหรับคน
ไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุ) และจัดหายานพาหนะจากจุดรวมพลไปยังท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่
ใกล้ที่สุด  
 แนะน าให้คนไทยเตรียมส ารองอาหารและน้ าสะอาด และของใช้ฉุกเฉินของตัวเองในเบื้องต้น

เพ่ือการยังชีพอย่างน้อย 7 วัน 
 สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตลงพ้ืนที่ส าหรับการพ านักชั่วคราวเพื่อ

รอข้ันตอนการอพยพ รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ไม่ประสงค์อพยพ 
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การเตรยีมความพร้อมในกรณีเกดิภยัโรคระบาดรุนแรง 
ระดบั 1 (สเีขยีว) 

การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ 

ปจัจยับง่ชี ้ สถานการณ์ปกต ิ
ปจัจยัควบคมุ สถานการณ์ปกต ิ
เป้าหมาย เตรยีมความพร้อมของ สอท. และเจ้าหนา้ทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้อง 
การด าเนนิการ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ

- ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้ดีเสมอ 
มีความพร้อม  

ฝ่ายคลัง/สื่อสาร - ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและชอ่งทางการสื่อสารระหว่าง
สถานกงสุลใหญ่ฯ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน/ 
กระทรวงฯ (ระบบรับส่งโทรเลข) ให้อยู่ในสภาพด ีพร้อมใช้
งานได้เสมอ  

- บันทึกและปรับปรุงทะเบียนรายช่ือคนไทยให้เป็น
ปัจจุบัน  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดท าการลงทะเบยีนออนไลนส์ าหรับผูส้นใจรับข่าวสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นช่องทางตรวจสอบ 
ผู้ประสงค์เดินทาง/อพยพกลับประเทศไทย 
- รายชื่อพระสงฆ์  
- รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา 
- รายชื่อคนไทยทั่วไป 
- รายชื่อข้าราชการ สนง. ต่างๆ  

- ติดตามข้อมลูข่าวสารของโรคระบาด 
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ และไทย รวมทั้งค าแถลงและประกาศของ 
WHO, CDC และ ปธน. สหรัฐฯ  

- ติดตามอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีฝ่ายไทยต้องการในการ
คลี่คลายสถานการณ์ในเขตอาณา 

ฝ่ายเศรษฐกิจ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานภาครัฐ/หอการคา้/ภาคเอกชนสหรัฐฯ  

- ติดตามเทคโนโลยี วิทยาการ ผู้เช่ียวชาญ ฝ่ายเศรษฐกิจ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประมวลข้อมลูและรายงานประเทศไทยเพื่อพิจารณาใช้
ประโยชน ์

- จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย ผ่านเครือข่าย
ชุมชนไทย (วัด/สมาคมไทย/ร้านอาหารไทย) 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- รายละเอียดผู้น าชุมชน/หัวหน้า หรือผู้ตดิต่อประสานงาน อาทิ 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

- ประชาสัมพันธ์พัฒนาการของโรคระบาดให้กับ
ชุมชนไทยในสหรัฐฯ 
- จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนไทย เช่น ข้อมูลการป้องกัน
ตนเอง การเตรียมความพร้อม มาตรการของทางการสหรัฐฯ และ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานสหรัฐฯ ให้ชุมชนไทยผ่านทาง
Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ ของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ  

- ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ ฝ่ายคุ้มครองฯ - ศึกษาเส้นทางอพยพทางรถยนตแ์ละตารางการบิน 
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และเส้นทางอพยพ  
- จัดท าเส้นทางกรณีอพยพ อาทิ ทางรถยนต์และ 
ทางเครื่องบินจากจุดใด ไปท่ีใด สายการบินใด 
ให้บริการเวลาใดบ้าง  

ฝ่ายคุ้มครองฯ - จัดเตรยีมเส้นทาง รถส านักงาน รถเช่าพิเศษเพิ่มเติม 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์/สิ่งของส าคัญในการดูแลคนไทย ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายคลัง  

- จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของส าคัญในการดูแลคนไทย  
- จัดเตรยีม น้ า/อาหารแห้ง/หน้ากากอนามัย/ยารักษาโรค ฯลฯ 

 
ระดบั 2 (สเีหลือง) 

การเตรียมความพร้อมเมื่อมสีิง่บอกเหต ุ 
ปจัจยับง่ชี ้      มกีารยนืยนัการพบผูป้ว่ยในสหรฐัฯ และเริม่ปรากฏรายงานการระบาดของโรคในสหรฐัฯ  
ปจัจยัควบคมุ หนว่ยงานในสหรฐัฯ มีมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดและเริ่มประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบ 

ประชาชนไดร้บัผลกระทบไมม่ากนัก การด ารงชวีติยงัคงเปน็ปกติ  
เป้าหมาย เจ้าหนา้ทีส่ถานกงสลุใหญฯ่ มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดของโรค สามารถ

ประชาสมัพนัธ์ใหค้นไทยไดร้บัทราบขอ้มลูและขอ้ปฏบิัตทิีช่ดัเจนเพื่อป้องกนัการติดเชือ้  
การด าเนนิการ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ

- ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด 
- ปฏิบัติตามมาตรการซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของทางการท้องถิ่น และรายงานสถานการณ์
ใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ  
- ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือคน
ไทยในสหรัฐฯ 

ฝ่ายเศรษฐกิจ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชุมหารือภายในสถานกงสลุใหญ่ฯ ขอรับความเห็นว่า
สถานการณ์ถึงระดับ 2 หรือไม ่
- หารือกับ สกญ. ASEAN / สกญ. ประเทศอ่ืน ๆ / กต. สหรัฐฯ   

- ติดตามและประเมินสถานการณใ์นแต่ละวัน ฝ่ายเศรษฐกิจ/
ฝ่ายชุมชน/  
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมลู
ประชาสมัพันธ์ของรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อติดตามประกาศและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค 
- ประเมินแนวโนม้สถานการณ์การระบาดโดยพิจารณาจากสถิติ 
ผู้ติดเชื้อ ผู้เสยีชีวิต 
- รายงานสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ  
เพื่อทราบถึงพัฒนาการของสถานการณ์   
- แจ้งพัฒนาการให้คณะท างานของสถานกงสุลใหญฯ่ และทีม ปทท.
ทราบเพื่อพิจารณาปรับท่าทีต่อไป 

- เร่งประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
การปฏิบัตติามแนวทาง/มาตรการของสหรัฐฯ และ
ซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่ายคนไทย  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชุมหารือผู้แทนสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ 
- ประชาสัมพันธ์มาตรการ/ค าแปลภาษาไทย/ข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ผ่านช่องทางสื่อสารตา่ง ๆ (Website/Facebook/IG/ 
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Twitter/LINE อุ่นใจ) รวมถึงการขอความร่วมมือจากเครือข่าย
สื่อมวลชนท้องถิ่นของชุมชนไทยในการกระจายข้อมูล  
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเขตอาณาทราบถึงมาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติตนผ่านสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ  
อาจจัดทีมด าเนินการ outreach ไปยังวัด ชุมชนไทย สมาคมไทย 
- รายงานให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
ทราบ ประสานงานกับสมาคม/ชมรม กลุ่มคนไทย วัดไทย ฯลฯ 
กงสุลกิตตมิศักดิ์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉินให้คนไทยในเขตอาณาของตนทราบ 

- ให้ข้อมูลและแจ้งเตือนคนไทยเรือ่งการเดินทางไปยัง 
ปทท. การเข้า-ออกสหรัฐฯ หรือการเดินทางไปยัง
ประเทศเสี่ยง (เขตโรคตดิต่ออันตราย หรือพ้ืนท่ีมีการ
ระบาดต่อเนื่อง) 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- การเดินทางเข้า ปทท. หลังเดินทางไปยังพ้ืนท่ีดังกล่าว เช่น  
เขตโรคตดิตอ่อนัตรายอาจต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือพืน้ทีม่กีาร
ระบาดตอ่เนือ่งอาจต้องกักตัวเองในที่พักอาศัย 14 วัน ข้อมูลจาก
กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia 

- การรักษาความปลอดภยัจากการติดเชื้อภายในสถาน
กงสุลใหญฯ่  

ฝ่ายอ านวยการฯ 
และทีม ปทท. 

- ประยุกต์ใช้มาตรการ social distancing ของ รบ.สหรัฐฯ  
- พิจารณาให้บุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางมาท างานท่ีสถาน
กงสุลใหญฯ่ ท างานจากบ้านได้เพือ่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ/หรือ
ผลัดเวรการท างานเพื่อมิให้กระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม 
- หัวหน้า สนง. ทีม ปทท. และฝ่ายแต่ละฝ่าย รายงานใหก้งสลุใหญ่ 
ณ นครลอสแอนเจลิส ทราบ หากมีกรณีบคุคลใน สนง. ตดิเช้ือ 
เพื่อท่ีจะปรับการด าเนินงานของสถานกงสุลใหญฯ่ และส านักงานทีม 
ปทท. หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานท่ีท างานต่อไป 
- ก าชับให้บุคลากรในการดูแลพักที่บ้านหากพบว่ามีอาการป่วย 
ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไดร้ับทราบ 
- ฝ่ายกงสุลยังคงให้บริการดา้นกงสุล แต่ปรับรูปแบบการให้บริการ
เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย/เตรียมระบบการให้บริการ
กงสุลนอกสถานท่ี กรณีมผีู้ติดเชื้อในฝ่ายกงสุล 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันเช้ือโรค เช่น เจลล้างมือ 
ฆ่าเช้ือ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ส าหรับเจ้าหนา้ที่ และ
คนไทยที่มีความจ าเป็นต้องใช้ จัดเตรียมน้ ายาท าความ
สะอาดฆ่าเช้ือบริเวณพื้นที่ฝ่ายกงสุล ที่มผีู้มาใช้บริการ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคลัง  

- ประชุมเจ้าหน้าทีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ เพื่อก าหนดมาตรการรักษา
สุขอนามัยในส านักงานและอนามยัส่วนบุคคล และเพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้สถานกงสลุใหญฯ่ เป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรค 
- จัดหาอุปกรณเ์ครื่องใช้ที่จ าเป็น อาทิ หน้ากาก สบู่ เจลฆ่าเชื้อ 
เสบียงอาหารแห้ง น้ าดื่ม ส าหรับคนไทยที่มีความจ าเป็นต้องใช้และ
เตรียมการส าหรับกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายลง 

- สนับสนุนอาหารและเครื่องใช้จ าเป็นต่าง ๆ ไปยังวัด
หรือศูนย์กลางชุมชนไทยเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 

- จัดซื้ออาหารและเครื่องใช้สอยจ าเป็น จัดส่งให้กับวัดไทยในเขต 
อาณา หรือพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนไทยท่ีส าคัญอื่น ๆ  

http://www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia
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ฝ่ายคลัง  
- แจ้งเตือนให้คนไทยหลีกเลีย่งการเดินทางไปยังพ้ืนท่ี
เสี่ยงในสหรัฐฯ โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีการระบาดต่อเนื่อง
รุนแรง 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง 
วอชิงตัน และแจ้งผ่านทางกรมสารนิเทศและกรมการกงสลุ เมื่อเห็น
ว่าเหมาะสม 

- ซักซ้อมกรณตี้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทาง อพยพทางบก เรือ หรืออากาศ  

สกญ.ฯ และทีม 
ปทท. 

- การรวมตัวของคนไทย จดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สถานกงสุล
ใหญ่ฯ และศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉินส ารอง และการตรวจสอบเส้นทาง
และทางเลือกในการอพยพ 

 
ระดบั 3 (สสีม้) 

เมือ่เกดิการแพรร่ะบาดของโรค 

ปจัจยับง่ชี ้      มกีารแพรร่ะบาดของโรคฯ ในสหรฐัฯ CDC ประชาสัมพันธส์ถานการณก์ารตดิตอ่ของโรคและกระตุน้เตือน
ประชาชนให้รกัษาสขุอนามยั รฐับาลสหรฐัฯ ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ ระดบัประเทศ    

                   สายการบนิพาณชิย์ยงัคงท าการบนิ และสหรฐัฯ ยังไมป่ดิน่านฟา้ 
ปจัจยัควบคมุ มีการระบาดของโรคและมีแนวโนม้จะมจี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่มากขึน้ ประชาชนเริ่มมีความตืน่ตวัและกงัวล

ใจ มชีาวไทยสว่นหนึง่แสดงความประสงค์เดนิทางกลบัประเทศไทย 
เป้าหมาย        ประชาสัมพนัธใ์ห้คนไทยทีป่ระสงคเ์ดนิทางกลบัประเทศไทยเดนิทางกลบัประเทศไทยโดยเรว็ ในชว่งที ่

สายการบินยงัคงท าการบนิอยู ่          
การด าเนนิการ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- ติดตามและประเมินสถานการณใ์นแต่ละวัน ฝ่ายการเมือง/ 

ฝ่ายเศรษฐกิจ/
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของสหรัฐฯ เพื่อติดตามประกาศ
และมาตรการของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค 
- ประเมินแนวโนม้สถานการณ์การระบาดโดยพิจารณาจากสถิติ 
ผู้ติดเชื้อ ผู้เสยีชีวิต  
- รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
ทราบถึงพัฒนาการ 

1. ส าหรบับคุคลทีพ่ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ ระยะยาว (ชมุชน
ไทยทีม่คีรอบครวัในสหรฐัฯ แรงงานไทย)  
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การติดต่อของโรคแก่ชุมชนไทยอย่าง
สม่ าเสมอและเป็นปจัจุบัน ช้ีแจงไม่ให้คนไทยตื่นตระหนกแต่ให้ปฎิบตัิ
ตามแนวทางการป้องกันโรค และมาตรการที่ทางการสหรัฐฯ ได้
ประกาศใช้ 

2. ส าหรบับคุคลทีพ่ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ เปน็ระยะสัน้ และ
เปน็การชัว่คราว (นกัท่องเทีย่ว นกัเรยีน Work & Travel 
นกัเรยีนแลกเปลีย่น นกัธรุกจิ และผูท้ีเ่ดนิทางมาประชมุ)  
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- ประชาสัมพันธ์และแนะน าบุคคลกลุ่มนี้ท่ีประสงค์กลับประเทศไทย
ใหอ้อกจากพ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด หรือเดินทาง
กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สดุ โดยเฉพาะนักเรยีน Work & Travel 
นักเรียนแลกเปลีย่น โดยประสานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรผู้ด าเนิน
โครงการ 
- เตรียมการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุม่ดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้ม 
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จะไดร้ับผลกระทบหากสถานการณ์มีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยการ
รวบรวมข้อมลูและช่องทางการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉนิ  

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่หน่วยงาน
ภาครัฐของสหรัฐฯ สายการบิน ในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ไดร้ับผลกระทบ  

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่าย นสดท./ 

- ตรวจสอบสายการบินพาณิชย์ทีท่ าการบินระหว่างสหรัฐฯ และไทย
ว่ายังท าการบินอยู่หรือไม ่
- ท าความเข้าใจกับสายการบินเพือ่แก้ปัญหาคนไทยถูกปฏิเสธไม่ให้
ขึ้นเครื่อง จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสายการบินเกี่ยวกับ
ประกาศ กพท.  
- จัดท าเบอร์ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน และสานสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าท่ี 

- เพิ่มมาตรการรักษาสุขอนามัยในพื้นที่สถานกงสุลใหญฯ่ 
อย่างเคร่งครัด  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายบัตร ปชช./ 
ฝ่ายวีซ่า/ 
ฝ่าย นสดท./ 
ฝ่ายนิติกรณ์
จนท. ทุกคน 

- การรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล การใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยใน
กรณีต้องพบปะผู้คน (ฝ่ายกงสุล) การท าความสะอาดพื้นท่ีสถานกงสุล
ใหญ่ฯ ด้วยยาฆ่าเช้ือโรค  
- จัด/ปรับตารางเวลาการเข้าปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
ลดเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยและ
ชาวต่างชาติที่ประสงค์รับบริการทราบ 
- ลดความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ โดยประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการผ่านทาง
ไปรษณีย์   

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งทีมงานภายในเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการออกใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับคนไทยที่
ประสงคเ์ดินทางกลับ (ตามประกาศ กพท.) ตลอดจนตั้ง 
Emergency Line รับเรื่องฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์
พัฒนาการของโรคระบาดใหค้นไทยทราบเป็นระยะๆ  

ฝ่าย นสดท./ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ   

- ตั้งทีมเฉพาะกิจให้การสนับสนุนภารกิจนี ้
- จัดท าใบรับรองที่เกี่ยวข้องของสถานกงสุลใหญฯ่  ให้กับคนไทย  
ผ่านระบบลงทะเบยีนของสถานกงสุลใหญฯ่ และส่วนกลาง 
- ให้ค าแนะน าสถานพยาบาลทีต่รวจ RT-PCR / ออกใบรับรองแพทย์ 
Fit to Fly ให้กับคนไทยในการเดนิทางกลับ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญ อาท ิหมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน/ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ 
และหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคู่มือแนว
ทางการรับมือภัยพิบัติในเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลนข์องสถานกงสุลใหญ่ฯ  และซักซ้อมกับอาสาสมัคร
ในพื้นที่ เป็นระยะ ๆ 

ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประชาสัมพันธ์ผา่นเครือข่ายที่ได้จัดตั้งข้ึนแล้ว (Website/ 
Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ) 

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ส ารองเงินสดเผือ่กรณีฉุกเฉิน ฝ่ายคลัง - จัดเตรยีมเงินสดเพื่อให้พร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- สถานกงสุลใหญ่ฯ ส ารองอาหาร เวชภัณฑ์ และ 
สิ่งจ าเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอกับจ านวนคนไทยท่ีอาจ
จ าเป็นต้องมาพ านักช่ัวคราวทีส่ถานกงสุลใหญฯ่ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคลัง 

- ศึกษาช่องทางการจัดซื้อของให้ทันท่วงที 
- จัดซื้ออาหาร เวชภณัฑ์ สิ่งจ าเปน็อย่างอ่ืน 

- จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จ าเป็นให้ ขรก. ติดต่อกันได้ 24  
ชม.  

ฝ่ายสื่อสาร จัดหาหมายเลขโทรศัพทแ์ละเครื่องโทรศัพท์เพ่ิมเตมิ เพื่อเพ่ิมช่องทาง
ในการสื่อสาร 

- เตรียมพร้อมแผนอพยพคนไทย ทบทวนการด าเนินการ 
ต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ่ และทีมประเทศไทย 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามแผน 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามแผน 
- เตรียมความพรอมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ
ตามแผนได้ทันท่วงทีเมื่อมสีัญญาณ/การอนุมัติให้เริ่มการอพยพ  
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- รายงานสถานการณ์ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง 
วอชิงตัน และกระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะเมื่อมีคนไทย
ป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด 

ฝ่ายคุ้มครองฯ - รายงานเป็นระยะให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ 
กระทรวงฯ ทราบพัฒนาการ 

 
ปจัจยับง่ชี ้      จ านวนผูต้ดิเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ รฐับาลสหรฐัฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ ระดบัประเทศ และ 

ระดบัรฐั สายการบนิพาณชิย์ไม่ท าการบนิ หรอืสหรฐัฯ ปดินา่นฟ้า 
ปจัจยัควบคมุ ทางการสหรฐัฯ ประกาศสถานการณฉ์ุกเฉนิ ประกาศ Curfew และควบคมุสถานการณไ์ด้ใน

วงจ ากดั/ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดตดิเชื้อขยายวงกว้างจนท าใหร้ฐับาลสญูเสยีการควบคมุ 
สายการบินพาณชิย์ยกเลิกท าการบนิ  

เป้าหมาย อพยพคนไทยทีป่ระสงคเ์ดนิทางออกนอกพืน้ที่ทีม่ีการระบาดสูง หรอืควบคุมให้คนไทย 
อยูใ่นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัจากการระบาดของโรค  

การด าเนนิการ 
รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ

- ติดตามและประเมินสถานการณใ์นแต่ละวัน ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายเศรษฐกิจ/
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของสหรัฐฯ เพื่อติดตามประกาศ
และมาตรการของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค  
- ประเมินแนวโนม้สถานการณ์การระบาดโดยพิจารณาจากสถิติ 
ผู้ติดเชื้อ ผู้เสยีชีวิต 
- รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
ทราบถึงพัฒนาการ 
- แจ้งพัฒนาการให้คณะท างานของสถานกงสุลใหญฯ่ ทราบเพื่อ
พิจารณาปรับท่าทีต่อไป 

1. ส าหรบับคุคลทีพ่ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ ระยะยาว 
(ชุมชนไทยทีม่คีรอบครวัในสหรฐัฯ)  
 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ   

- แจ้งข้อมูลให้ชุมชนไทยทราบถึงสถานการณล์่าสดุ รวมถึง 
มาตรการต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่น 
- เปิดช่องทางการสื่อสารให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมลูต่าง ๆ  
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เผยแพร่ใหไ้ดม้ากที่สุด อาทิ ทางโทรศัพท์ 
Emergency line และจาก Website/Facebook/ 
IG/Twitter/LINE อุ่นใจ สถานกงสุลใหญฯ่  
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรีบลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ และขอใหต้ิดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง (Website/ 
Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ) 

2. ส าหรบับคุคลทีพ่ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ เปน็ระยะสัน้ 
และเปน็การชัว่คราว (นักทอ่งเทีย่ว นกัเรยีน Work & 

ฝ่ายชุมชน/ - ขอความร่วมมือในการปฏบฺัติตามค าแนะน าของทางการสหรัฐฯ 
และรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเคร่งครดั เพื่อลดความเสีย่งในการติดเชื้อ  

 
 

ระดบั 4 (สแีดง) 
เกดิการแพรร่ะบาดของโรคอยา่งรนุแรง 
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Travel นักเรยีนแลกเปลีย่น นกัธรุกจิ และผูท้ี่
เดนิทางมาประชมุ)  
 

ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
 

- กรณีได้รับอนุมตัิให้มีการอพยพออกจากพ้ืนท่ี แจ้งข้อมูลให้ชุมชน
ไทยและผูล้งทะเบียนประสงค์จะกลับ ปทท. ทราบแผนการอพยพ
ผ่านช่องทางต่างของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยประชาสัมพันธ์ให้คนไทย
ที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีน ลงทะเบียนผา่นระบบลงทะเบียนออนไลน์ และ
ขอให้ติดตามข่าวสารทีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  (Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่น
ใจ) 

- กรณีทีไ่มม่ีที่พัก สถานกงสลุใหญ่ฯ จะประสานกบัหน่วยงานท้องถิ่น 
ในพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพ และจัดหาสถานที่พักช่ัวคราว (shelter) ที่
เหมาะสมใหแ้ก่คนไทย พร้อมรอการอพยพกลับประเทศไทย (หากจ าเปน็) 

- สถานกงสุลใหญฯ่ ตั้งศูนยป์ระสานงานเพื่อติดต่อ
กับกระทรวงฯ และการประชาสมัพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ชุมชนไทยในเขตอาณาทราบ 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
และทีม ปทท. 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตอ่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะ 
Emergency Line หมายเลข (323) 580-4222 และช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ  (Website/Facebook/IG/Twitter/LINE อุ่นใจ) 

- ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้โรค อาทิ หน้ากาก
อนามัย ถุงมือ เจลล้างมือยาฆ่าเชื้อ  

ฝ่ายอ านวยการฯ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- เตรียมพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ จนท. ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี และคนไทยท่ีมี
ความต้องการอุปกรณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ผูสู้งอายุ  

- รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบโดยเฉพาะ 
เมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- รายงานเป็นระยะให้กระทรวงฯ ทราบพัฒนาการ 

- สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดย 
อาศัยระเบียบกระทรวงการตา่งประเทศว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

ฝ่ายคลัง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- พิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  
- จัดเตรยีมเงินสดให้พร้อม 

- ประสานกับ กต. สหรัฐฯ  และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น  
เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ท่ี
รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย (โดยเฉพาะคน
ไทยท่ีอยู่อย่างผิดกฎหมาย)  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่าย นสดท./ 
 ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสาน กต. สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่คนไทยท่ีประสบความยากล าบากในแตล่ะ
พื้นที ่
- การแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจลงตรา ส าหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน ผูท้ี่
ไม่สามารถเดินทางกลับ ปทท. หรอืไม่สามารถรับการขยายการตรวจ
ลงตราได ้

- หารือ/เสนอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  
และกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทย
กลับประเทศ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

ประเมินสถานการณ์และความจ าเป็นในการอพยพ และแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชังตัน และกระทรวงฯ เพื่อให้รัฐบาล  
พิจารณาสั่งการอนุมัติการอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ 
โดยเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป หรือเครื่องบินของกองทัพอากาศ  
(มีศักยภาพในการล าเลียงคนไทยกลับครั้งละประมาณ 90 คน รวม
คณะแพทย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง 28 คน) และทางทะเล 
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กรณีไดร้บัอนุมตัใิหม้ีการอพยพ (โดยเครื่องพาณชิยเ์ชา่เหมาล า / เทีย่วบนิพเิศษจากไทย และทางทะเล) 
- ประสานงานกับ กต.สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาล 
ท้องถิ่น เพื่อแจ้งอย่างเป็นทางการถึงแนวทางการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ัง ขอรับการ
สนับสนุน/อ านวยความสะดวก  

ฝ่ายการเมือง/
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับ ปทท.  
ท าหนังสือแจ้ง กต.สหรัฐฯ และ/หรือรัฐบาลท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ังขอรับการสนับสนุนจาก
ทางการสหรัฐฯ และการอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าเครื่องบินพิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับ ปทท. 
- จัดท า flight clearance 
- ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงาน
ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
จัดหาเรือเพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ ณ ท่าเรือ 
Port of Long Beach  เพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือประเทศที่สาม
เพื่อต่อเครื่องบินกลับประเทศไทย 

- ประสานงานกับกงสุลกิตติมศักดิ์ในการให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทย/การอพยพในแตล่ะพื้นท่ี 

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ   

- ประสานงานกับกงสลุกิตตมิศักดิใ์นการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่คนไทยในแตล่ะพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
- ประสานงานการด าเนินการอพยพในแต่ละพื้นท่ีให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

- ประกาศเตือนให้คนไทยท่ีไม่ประสงค์อพยพกลับ 
ปทท. ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย หรือในเคหสถาน เพื่อ
ลดความเสีย่งในการติดเชื้อ  

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประกาศให้คนไทยท่ีไม่ประสงคอ์พยพกลับ ปทท. ให้ทราบโดยทั่ว
กัน ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่ปลอดภัยหรือในเคหสถาน เพื่อลดความเสีย่งใน
การติดเชื้อ ตลอดจนท าตามค าแนะน าของทางการสหรัฐฯ  

- กระทรวงฯ (ควบคู่ไปกบัการประสานของ สนง. 
ผชท.ทอ. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูต
ทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน ในการจัดหาเรือเพื่ออพยพคนไทย) 
ประสาน ทอ./การบินไทย และ/หรือ ทร. เพื่อส่ง
เครื่องบินพิเศษ/เรือไปรับคนไทยกลับประเทศ และ
แจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมถึง
สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอ Flight Clearance และ
ใบอนุญาตต่าง ๆ 

ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษ และ/หรือเรือพาณิชย์เพื่อรับคนไทยใน
เขตอาณา โดยอาจพิจารณาเลือกสถานท่ี ดังนี้   
1) ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California )  
2) ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 
และ/หรือ 
3) Port of Long Beach 

- ประสาน สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ  
ถึงแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ฝ่ายการเมือง/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

หารือ สกญ. ASEAN และ สกญ. ประเทศต่าง ๆ ถึงแผนอพยพและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกพ้ืนท่ี  
โดยอาจเป็นท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรือวัดไทย หรือ
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสมที่ใกลเ้คียงกบัท่าอากาศยานที่
เครื่องบินพิเศษลงจอด หรือท่าเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาสถานท่ีที่ใกล้กับ 
ท่าอากาศยานท่ีเครื่องบินพิเศษจะลงจอด หรือท่าเรือ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมที่ราคาไมสู่งเพื่อเป็นทางเลือก 
ในกรณีฉุกเฉิน 
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- กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์มาพร้อมกับ 
เครื่องบินพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารใน
เครื่องบินพิเศษ  
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานชุมชนไทยขอความ 
ช่วยเหลือจากแพทย์อาสาสมคัรชาวไทยเดินทางไป
พร้อมกับเรือพาณิชย ์

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- ประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงฯ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ประสานงานแจ้งให้ ผชท.ทอ. และ ผชท.ทร. สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน ทราบด้วย 
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานสอบถามไปยังชุมชนไทยขอรับ
ความช่วยเหลือจากแพทย์อาสาสมัครชาวไทย กรณีการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นบนเรือพาณิชย ์

- ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของ 
สหรัฐฯ เพื่อเตรยีมชุดตรวจ/แพทย์ก่อนข้ึนเครื่องบิน
พิเศษ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ประสานให้มีแพทย์ หรือชุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจ
ความเสีย่งเบื้องต้น หรืออาจให้มีการตรวจผ่าน test kit ล่วงหน้า 
(หากเป็นไปได้) ก่อนที่คนไทยจะเข้าไปยังห้องโดยสาร เพื่อให้
สามารถควบคุมมิใหม้ีการระบาดในเครื่องบินและในประเทศไทยหลงั
ลงเครื่อง 

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายสารนิเทศ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยพิจารณาความพร้อมความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่ม 
หรือท้ัง 2 แบบ ให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย 

- จัดเตรยีมการอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทาง 
กลับ ปทท. ในกรณีเร่งด่วน  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ทีมประเทศไทย 
 

- จัดระบบการลงทะเบียนคนไทยท่ีประสงคเ์ดินทางกลับให้เป็นไป 
อย่างเรียบร้อย รวบรวมรายชือ่และจ านวนผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 
- การจัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่าง เวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จ าเป็นให้
พร้อม ณ บรเิวณรวมตัว 

- การ board คนขึ้นเครื่อง ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่าย นสดท./ 
ฝ่ายนิติกรณ/์ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  
 

- ตรวจหนังสือเดินทาง / ออกเอกสารเดินทาง 
- ตรวจสุขภาพ ออก fit to fly health certificate  
- ช่วยกลุ่ม special needs  
- ส่งมอบ hygiene kit (น าติดมากบัเครื่องจากประเทศไทย) 
- จัดการอบรมก่อนการอพยพ (pre-departure orientation)  

โดยคณะแพทย์ที่เดินทางมากับเครื่องจาก ปทท. 
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ก. การอพยพคนไทยโดยสารการบินพาณชิย์  

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- ส ารวจจ านวนคนไทยในเขตอาณาที่ได้รับผลกระทบ 
และมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางกลับประเทศไทย 

ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

-  จัดระบบการลงทะเบียนคนไทยท่ีประสงคเ์ดินทางกลับให้เป็นไป 
อย่างเรียบร้อย รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

- การนัดหมายจุดรวมตัวอพยพ  ฝ่ายชุมชน/ 
ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยพิจาณาความพร้อม ความเหมาะสมว่าคนไทยจะ
อพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่ม 
หรือท้ัง 2 แบบ  
-  ให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย  

 

ข. การอพยพคนไทยโดยเครือ่งบนิพิเศษจากไทย 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ

- สถานกงสุลใหญฯ่ รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน และประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษลงจอด
รับคนไทย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกีย่วกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบิน
พิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับประเทศไทย 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

- กระทรวงฯ ประสานกองทัพอากาศ / การบินไทย 
เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และ
แจ้ง สอท./สกญ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Flight 
clearance  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ประสานขอเที่ยวบินพิเศษเพื่อรบัคนไทยในสหรัฐฯ โดยอาจ
พิจารณาลงจอดที ่
 ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California ) 
 ฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii ) 
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ค. การอพยพคนไทยทางทะเล โดยเรอืของกองทัพเรอื/เรอืพาณชิย์ 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
- สถานกงสุลใหญฯ่ ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหาร
จัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
จัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach และ
รายงานใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ
กระทรวงฯ รวมถึงประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น กรณีการอพยพทางทะเล  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสานงานกบัผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน ในการจัดหาเรือ เพื่ออพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ ณ ท่าเรือ Port of Long Beach  
- จัดท าหนังสือแจ้ง กต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจาก
สหรัฐฯ พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทียบเรือ  
การติดต่อขอเช่าเรือเพื่อรับคนไทยกลับ ปทท. 

- กระทรวงฯ ประสานกองทัพเรือ เพื่อส่งเรือ ไปรบั
คนไทยกลับประเทศ และแจ้ง สอท./สกญ. ทีส่าม  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตการเทียบเรือ 
- กรณีหากต้องใช้เรือพาณิชย์ สถานกงสุลใหญฯ่ 
ประสานงานกับผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อ
ด าเนินการหาเช่าเรือพาณิชย์ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

- ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสานการใช้เรือของกองทัพเรือ 
หรือเช่าเรือพาณิชย์ และขอใบอนุญาตเทียบท่าเพื่อรับคนไทยในเขต
อาณา โดยอาจพิจารณาเทียบท่าที่ Port of Long Beach 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ  
แล้วก าหนดจดุนัดพบ/ วันเดินทาง/ จัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร 

ฝ่ายคุ้มครองฯ/  
ฝ่ายอ านวยการ/
ฝ่ายสารนิเทศ 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งข่าวให้คนไทยท่ีลงทะเบียนประสงค์กลับ 
ปทท. ทราบ และก าหนดจุดนัดพบ วันเดินทาง และจัดท ารายชื่อ
ผู้โดยสาร โดยสถานกงสลุใหญฯ่ พิจาณาความพร้อม ความเหมาะสม
ว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วก าหนดจดุนัดพบ หรือจะ
อพยพเป็นกลุ่ม หรือท้ัง 2 แบบ 

 

ง. การอพยพไปยงัประเทศทีส่ามเปน็การชั่วคราว 

รายการ การด าเนนิการ หมายเหต ุ
ก าหนดเสน้ทางอพยพ 
- ทางรถยนต์ ไปยังเมืองใกล้เคยีงเพื่อขึ้นเครื่องบิน  
- ทางเครื่องบิน 
- ทางเรือ 

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ  

สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมว่า 
คนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแลว้ ก าหนดจุดนัดพบ หรืออพยพ 
เป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ 
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- แจ้ง กต. สหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคน
ไทย และขอรบัความช่วยเหลือเทา่ที่จ าเป็น อาทิ การ 
รปภ. ระหว่างการอพยพ หรืออ านวยความสะดวกใน
การข้ามแดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยไปยังประเทศท่ี
สามชั่วคราว ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสามฯ เกีย่วกับการ
อพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พรอ้มท้ังขอรับการสนับสนุนจาก
ทางการในประเทศท่ีสามฯ และการอ านวยความสะดวกทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่า 

- จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย
หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย  

ฝ่ายอ านวยการ/ 
ฝ่ายพิธีฯ/ 
ฝ่ายคุ้มครองฯ / 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- ประสาน สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จัดหายานพาหนะขนส่ง
คนไทยไปยังพ้ืนท่ีนัดหมาย หรือแจ้งจุดนัดพบให้คนไทยท่ีเดินทาง
ด้วยตนเองทราบ  

- สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม จดัที่พัก อาหาร 
เวชภัณฑ์   

ฝ่ายคุ้มครองฯ/ 
สอท. และ สกญ. 
ในประเทศท่ีสาม 

- สถานกงสุลใหญฯ่ แจ้งจ านวนคนไทยท่ีประสงค์อพยพไปยัง
ประเทศทีส่ามเป็นการชั่วคราว 

- กรณีสถานการณไ์มม่ีแนวโน้มคลีค่ลายในเร็ววัน 
อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ  

สอท./สกญ.  
ในประเทศท่ีสาม 

- กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้น าคนไทยกลับประเทศไทย 
สอท./สกญ. ในประเทศท่ีสาม ท าหนังสือแจ้ง กต. ในประเทศท่ีสาม 
เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจากประเทศ พร้อมท้ังขอรับการ
สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การน าเครื่องบินพิเศษ/เรือมาจอด/เทียบท่าและรับคนไทยกลับ
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 

เอกสารประกอบแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เมือ่เกดิภยัโรคระบาดรนุแรงของ
สถานกงสลุใหญฯ่ และทมีประเทศไทย 

 การประสานงานภายใน 

กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เรียกประชุมทีมประเทศไทยเพ่ือจัดตั้งคณะอ านวยการช่วยเหลือคนไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดังนี้  
สถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 

หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนงานและแผนปฏิบัติการ ดูแลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้คนไทยในเขตอาณารับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ กระทรวงฯ ทราบทุกวัน  

ส านักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ (สคต.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ นครลอสแอนเจลสิ (สทล.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ฝา่ยการเกษตรประจ าสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

 ส านักงานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านกังานลอสแอนเจลสิ (ททท.) 
สนับสนุนภารกิจประจ าและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

ผูช้ว่ยนายทหารจดัหา ประจ าส านักงานผูช้ว่ยทตูทหารเรือ ประจ าสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุวอชงิตัน        
    สนับสนุนภารกิจ กรณีการอพยพทางทะเล 

1. ประสานงานกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
2. ประสาน ทร. จัดเรืออพยพคนไทย   
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   แผนทีน่ครลอสแอนเจลสิ 

 
         http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html 

http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html
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             ทา่อากาศยานโดยรอบนครลอสแอนเจลสิ  

  

 
 
 
 
 
 
 
               
  

            
         http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm 

 

ชื่อท่าอากาศยาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Los Angeles International Airport (LAX) 1 World Way, Los Angeles, CA 90045 (855) 463-5252 

Hollywood Burbank Airport (BUR) 2627 N Hollywood Way, Burbank, CA 91505 (818) 840-8840 
Santa Monica Airport (SMO) 3233 Donald Douglas Loop S, Santa Monica, CA 

90405 
(310) 458-8591 

Compton/Woodley Airport (CPM) 901 W Alondra Blvd, Compton, CA 90220 (310) 631-8140 

Long Beach Airport (LGB) 4100 Donald Douglas Dr., Long Beach, CA 90808 (562) 570-2600 
San Gabriel Valley Airport (EMT) 4233 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731 (626) 448-6129 

Fullerton Municipal Airport (FUL) 4011 W Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92833 (714) 738-6323 

Chino Airport (CNO) 7000 Merrill Ave, Chino, CA 91710 (909) 465-5201 

Ontario International Airport (ONT) 2900 E Airport Dr., Ontario, CA 91761 (909) 544-5300 

John Wayne Airport (SNA) 18601 Airport Way, Santa Ana, CA 92707 (949) 252-5200 
 

ชื่อท่าอากาศยานทหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Air Force Base Travis 690 Airmen Dr., Travis AFB, CA 94535 (707) 424-2486 

 
 
 

http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm
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รายชือ่สายการบนิ และตวัแทนสายการบนิทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
หากมคีวามจ าเปน็ตอ้งอพยพคนไทยออกนอกสหรฐัฯ 

   

สายการบิน รายชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ อีเมล 

ANA Hong Seng Au (Station Manager) (310) 646-1490 h.au@fly-ana.com 

Asiana Airlines Kang Don Y.  (General Manager) (310) 642-0300 ydkang@flyasiana.com 

Cathay Pacific Elizabeth Jimenez (833) 933-2244 Elizabeth_jiminez@cathaypacific.com 

China Airlines Zhongjie Shen (310) 322-2888 zhongjieshen@hallmark-aviation.com 

Emirates Paul tuite  (Station Manager) (310) 645-9066 laxapt@emirates.com 

EVA Chiachi Chen  (310) 646-9813 chiachicortez@evaair.com 

Japan Airlines Toyoshi Kuroda (Station Manager) (310) 646-5640 kuroda.kp6s@jal.com 

Korean Airlines Chang Kyoo Park (310) 417-5291 laxkk@koreanair.com 

Qatar Airways Nik Kashani (Executive) 
310-649-5451 
310-906-7580 
929-448-6326 

laxkzqr@us.qatarairways.com 

Singapore Airline Tadashi Sato (Sales Manager) 
 (310)-647-6144 
(310)-617-6145 

us_reservations@singaporeair.com.sg 

Turkish Airlines Ersen Engin (General Manager) (310) 640 8991 reservation.lax@thy.com 

Philippine 
Airlines 

Michelle Narvaez (Area manager) (310) 338-7197 Losangelessales@pal.com.ph 

  สถานะ ณ เดือนกมุภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

mailto:h.au@fly-ana.com
mailto:ydkang@flyasiana.com
mailto:chiachicortez@evaair.com
mailto:laxkk@koreanair.com
mailto:laxkzqr@us.qatarairways.com
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   ท่าเรอืโดยรอบนครลอสแอนเจลสิ 

 

 

ชื่อท่าเรือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Port of Long Beach 415 W. Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802 (562) 283-7000 
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เสน้ทางการรวมตวั/เคลือ่นยา้ย 
สถานกงสลุใหญฯ่ – วดัไทยลอสแอนเจลสิ – Travis Airforce Base 

(640 กม. หรอืเทา่กับ 400 ไมล)์ 

 
https://www.google.com/maps 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps
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                                       เสน้ทางการรวมตวั/เคลือ่นยา้ย 
                    วดัไทยลอสแอนเจลสิ – สถานกงสลุใหญฯ่ – Port of Long Beach 
                                      (69 กม. หรอืเทา่กับ 43 ไมล)์ 

 
https://www.google.com/maps 
 
 

 

https://www.google.com/maps
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การประเมนิคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณ ในการอพยพคนไทยในเขตอาณา 
กรณีเกดิวกิฤตกิารณ์โรคระบาดรนุแรง 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 33 บาท) 
หมายเหตุ คิดค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเหมารวมการเดินทางส าหรับกรณีอพยพคนไทย จ านวน 300 คน 
กลับประเทศไทยทางอากาศโดยสายการบินไทยเที่ยวพิเศษ  
 

รายการ ค่าใชจ้า่ย (ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ค่าใช้จ่ายจากสถานกงสลุใหญฯ่ ไปยัง ฐานทัพอากาศทราวิส (Travis Air Force 
Base, California )โดยการเหมารถบัส/รถโรงเรียน) จ านวน 6 คัน/50 ที่น่ัง 
คนละ 50 ดอลลารส์หรัฐฯ (6x50x50) = 15,000.- 

15,000.- 

ค่าโดยสารเครื่องบินกลับไทยแบบเหมาล า Airbus 340 จ านวน 300 ที่น่ัง คนละ 
900 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x900) = 270,000.- 

 
270,000.- 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งของจ าเป็น (เครื่องนอน, เวชภัณฑ,์ อาหารและเครื่องดื่ม, 
เครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น) คนละ 40 ดอลลารส์หรัฐฯ (300x40) = 12,000.- 

12,000.- 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ อื่นๆ (ค่าที่พักช่ัวคราว กรณีจ าเป็นต้องเช่าโรงแรม เป็นต้น) 
คนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (300x100) = 30,000.-  

 
30,000.- 

 

รวม 327,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 
 

รายการสิง่ของทีต่อ้งส ารองในกรณคีนไทยมาพ านกัในสถานกงสลุใหญฯ่ 

ส าหรบัคนประมาณ 100 คน เปน็เวลา 10 วนั 

 
1. ข้าวสาร     300 กิโลกรัม 

2. เนื้อไก่      100 กิโลกรัม 

3. เนื้อหมู      100 กิโลกรัม 

4. เนื้อวัว      50 กิโลกรัม 

5. น้ าตาลทราย     10 กิโลกรัม 

6. น้ ามันพืช     40 ขวด 

7. ไข่ไก่      2,000 ฟอง 

8. น้ าดื่ม      3,000 ขวด 

9. ปลากระป๋อง     250 กระป๋อง 

10. ผัก มะเขือเทศ    30 กิโลกรัม 

11. น้ าปลา/ซีอ๋ิวขาว     30 ขวด 

12. ผงซักฟอก     40 กล่อง 

13. สบู่      100 ก้อน 

14. แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน    100 ชุด 

15. ไฟฉาย      50 อัน 

16. ถ่านไฟฉาย     50 ก้อน 

17. กระดาษช าระ     200 ม้วน 

18. เวชภัณฑ์/ ยาสามัญประจ าบ้าน    50 ชุด  

19. เครื่องปั่นไฟ/น้ ามันส าหรับเครื่องปั่นไฟ  1 ชุด  
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ตารางเทีย่วบนิสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – กรงุเทพฯ 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

ท่าอากาศยาน LAX - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) AC557  AC065 17.55 น. – 05.55 น. 

American (7 วัน/สัปดาห์) AA169  AA8485 00.09 น. – 05.00 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) 
       (7 วัน/สัปดาห์) 

NH125 NH849 
NH105 NH849 

15.45 น. – 05.10 น. 
00.05 น. – 05.10 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ201 OZ741 11.00 น. – 22.50 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI007 CI833 
CI007 CI835 

23.45 น. – 09.50 น. 
23.45 น. – 16.45 น. 

Emirate (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

EK216 EK376 
EK216 EK374 

15.35 น. – 12.45 น. 
15.35 น. – 07.35 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

BR011 BR067 
BR015 BR201 

23.05 น. – 11.50 น. 
23.30 น. – 12.40 น. 

JAL (6 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (4 วัน/สัปดาห์) 

JL015 JL033 
JL061 JL707 
JL061 JL717 

12.40 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 23.35 น. 
12.00 น. – 23.25 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE659 
KE012 KE651 

10.50 น. – 00.20 น. 
22.40 น. – 22.10 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR103 PR736 
PR103 PR732 
PR103 PR730 

21.00 น. – 17.45 น. 
21.00 น. – 21.50 น. 
21.00 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR834 
QR740 QR836 
QR740 QR832 
QR740 QR830 

15.10 น. – 12.05 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 
15.10 น. – 18.25 น. 
15.10 น. – 06.35 น. 

Saudi Arabian (3 วัน/สัปดาห์) SV042 TK068 20.00 น. – 15.00 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

            SQ037 SQ714 
            SQ035 SQ712 

22.25 น. – 18.45 น. 
19.40 น. – 17.50 น. 
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Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX041 LX180 19.20 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK064 
TK180 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
13.00 น. – 15.00 น. 

United  (7 วัน/สัปดาห์) UA032 UA7971 10.35 น. – 00.05 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Air Canada (4 วัน/สัปดาห์) 
                (4 วัน/สัปดาห์) 

AC563 AC063 
AC571 AC065 

06.00 น. – 22.50 น. 
06.00 น. – 22.50 น. 

ANA (7 วัน/สัปดาห์) NH107  NH805 00.20 น. – 00.05 น. 

Air India (4 วัน/สัปดาห์) AI174  AI332 09.30 น. – 19.20 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ741 23.30 น. – 22.50 น. 

Cathay Pacific (5 วัน/สัปดาห์) CX873 CX701 23.55 น. – 18.15 น. 

China (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

CI003 CI833 
CI003 CI835 

00.05 น. – 09.50 น. 
00.05 น. – 16.45 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK374 
EK226 EK376 

15.40 น. – 07.35 น. 
15.40 น. – 12.45 น. 

EVA (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์)  

BR017 BR211 
BR017 BR067 
BR017 BR061 

00.05 น. – 10.30 น. 
00.05 น. – 11.50 น. 
00.05 น. – 01.25 น. 

JAL (4 วัน/สัปดาห์) 
      (7 วัน/สัปดาห์) 

JL001 JL033 
JL057 JL707 

14.20 น. – 05.00 น. 
12.25 น. – 23.35 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE024 KE659 11.30 น. – 00.20 น. 

Philippine (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 
               (7 วัน/สัปดาห์) 

PR105 PR736 
PR105 PR732 
PR105 PR730 

21.35 น. – 17.45 น. 
21.35 น. – 23.50 น. 
21.35 น. – 12.45 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
        (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR830 
QR738QR836 

15.10 น. – 06.35 น. 
15.10 น. – 12.40 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ033 SQ712 
SQ031 SQ714 

22.10 น. – 17.00 น. 
09.30 น. – 16.45 น. 
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Swiss Air (7 วัน/สัปดาห์) LX039 LX180 19.50 น. – 10.40 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (7 วัน/สัปดาห์) 

TK080 TK064 
TK080 TK068 

18.25 น. – 10.10 น. 
18.25 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน SEA - BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (4 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ741 12.30 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) JL067 JL707 12.30 น. – 23.35 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK376 
EK230 EK374 

16.05 น. – 12.45 น. 
16.05 น. – 07.35 น. 

Korean (5 วัน/สัปดาห์) 
           (5 วัน/สัปดาห์) 

KE042 KE651 
KE042 KE659 

11.20 น. – 22.10 น. 
11.20 น. – 00.20 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR830 
QR720QR832 
QR720QR834 
QR720QR836 

16.20 น. – 06.35 น. 
16.20 น. – 18.25 น. 
16.20 น. – 12.05 น. 
16.20 น. – 12.40 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK204 TK064 
TK204 TK068 

18.30 น. – 10.10 น. 
18.30 น. – 15.00 น. 

 

ท่าอากาศยาน Hawaii- BKK 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
ANA (5 วัน/สัปดาห์) NH183 NH805 11.30 น. – 00.05 น. 

Asiana (7 วัน/สัปดาห์) OZ231 OZ741 11.10 น. – 22.50 น. 

JAL (7 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 
      (6 วัน/สัปดาห์) 

JL783 JL707 
JL071 JL033 
JL073 JL033 

11.25 น. – 23.35 น. 
15.55 น. – 05.00 น. 
12.00 น. – 05.00 น. 

Korean (7 วัน/สัปดาห์) KE054 KE659 11.45 น. – 00.20 น. 

Philippine (5-6 วัน/สัปดาห)์                PR101 PR732 21.35 น. – 23.50 น. 

Qantas (5-6 วัน/สัปดาห์)                QS104 QS023 11.10 น. – 16.10 น. 
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ตารางเทีย่วบนิสหรัฐฯ ฝั่ง West Coast – ภเูกต็ 
(สถานะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) 

 ท่าอากาศยาน LAX – HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Emirate (7 วัน/สัปดาห์) EK216 EK378 15.35 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

KE018 KE663 
KE012 KE663 

10.50 น. – 21.10 น. 
22.40 น. – 21.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR740QR842 
QR740QR840 

15.10 น. – 07.45 น. 
15.10 น. – 12.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ037 SQ728 
SQ035 SQ740 

22.25 น. – 10.45 น. 
19.40 น. – 19.15 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) 
           (4 วัน/สัปดาห์) 

TK010 TK172 
TK180 TK172 

18.25 น. – 15.40 น. 
13.00 น. – 15.40 น. 

 

ท่าอากาศยาน SFO - HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ211 OZ747 23.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK226 EK396 
EK226 EK378 

15.40 น. – 19.30 น. 
15.40 น. – 12.10 น. 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR738QR840 
QR738QR842 

14.55 น. – 12.45 น. 
14.55 น. – 07.45 น. 

Singapore (7 วัน/สัปดาห์) 
              (7 วัน/สัปดาห์) 

SQ031 SQ736 
SQ033 SQ726 

09.30 น. – 17.15 น. 
20.10 น. – 09.20 น. 

Turkish (7 วัน/สัปดาห์) TK080 TK172 18.25 น. – 15.40 น. 
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ท่าอากาศยาน SEA - HKT 

สายการบนิ เที่ยวบิน เวลาออกเดนิทาง/ถงึ ปทท. 
Asiana (2 วัน/สัปดาห์) OZ271 OZ747 12.30 น. – 19.40 น. 

Emirates (7 วัน/สัปดาห์) 
             (7 วัน/สัปดาห์) 

EK230 EK396 
EK230 EK378 

16.05 น. – 19.30 น. 
16.05 น. – 12.10 น. 

Korean (4 วัน/สัปดาห์) KE042 KE663 11.20 น. – 21.10 น 

Qatar (7 วัน/สัปดาห์) 
         (7 วัน/สัปดาห์) 

QR720QR842 
QR720QR840 

16.20 น. – 07.45 น. 
16.20 น. – 12.45 น. 

Turkish (4 วัน/สัปดาห์) TK204 TK172 18.30 น. – 15.40 น. 
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รายชือ่สมาคมไทย/ชมรมคนไทยในเขตอาณาสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส 

รฐั สมาคม/ชมรม นายกสมาคม โทรศัพท ์
Arizona สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐแอริโซนา นางจิระอนงค์ แมนโซ  (480) 432-9241  
California สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ 

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคกลาง 
สมาคมไทยแห่งแซนดิเอโกเคาน์ตี ้
สมาคมล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมอสีานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมนสิิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียภาคใต ้
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งสหรัฐฯ 
สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย 
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอรเ์นีย 
สภาสตรไีทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย 
ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน 
ศูนย์เอเชี่ยน แปซิฟิค เฮลท์แคร ์เวนเจอร ์
 
สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลสิ 
สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรฐัอเมริกา 

คุณวัลลภ คชินทร (รักษาการ)  
คุณนุชนาฎ อุงอ ารุง  
นายแพทย ์รัธชัย ฤทธาภรณ ์
คุณสมเกียรติ ถึกเจริญ 
คุณรตันหทัย ใจยง  
คุณเบญจพร อัญฤาชัย 
คุณจุฑาภรณ์ ไชยรตัน์ตเิวช 
คุณณวภิา จันตะดลุย์   
 
คุณอัญชลี กลยุทธพงษ์ 
คุณปรดีา ธุวธนานุรักษ ์
คุณดวงใจ  กูรมะโรหติ 
คุณรอสริน ปัทธมคันธิน วาสเควส 
คุณภัทรา อัศวมหากุล  
คุณจีนา ปรีชา  
คุณชัญชนิฐ  มาร์เทอเรล 
คุณนงเยาว์  วรานนท์ 
คุณศิรลิักษณ์ เรืองอุทัย 
คุณคาซู ชิบาตะ  
คุณเชอรี่ ค าลือ 
คุณแสงทอง แสงแก้ว 

(831) 332-6653 
(626) 590-0997  
(559) 723-5085 
(619) 933-5177 
(626) 623-9374  
(562) 556-4298 
(818) 438-6426 
(562) 292-9109 
 
(949) 280-5302 
(562) 760-4024 
(213) 446-6175 
(323) 356-5912 
(424) 426-9563  
(818) 448-0314  
(323) 468-2555 
(323) 459-8768 
(818) 987-9542   
(323) 644-3888 
(818) 448-9043 
(310) 357-4845 

Nevada สมาคมไทยแห่งรัฐเนวาดา คุณประสิทธ์ิ เตรียมวงษ ์ (702) 821-6951  
Oregon สมาคมไทยแห่งรัฐออริกอน คุณซินดี้ ปญุญกริยากร  (503) 690-7234 

Saipan ชุมชนไทยแห่งหมู่เกาะไซปัน นายเรียน เจรญิไข (670) 285-2495 
Utah สมาคมไทยแห่งรัฐยูท่าห ์ คุณกมลศิลป์ กลจักรศรีบุญด ี (801) 824-5087 
Washington สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน ดร. จิรนดิา ภูวนารถนุรักษ ์ (206) 250-8511  
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รายชือ่กงสุลกติตมิศกัดิใ์นเขตอาณาสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส 

รัฐ กงสลุใหญก่ติตมิศกัดิ ์ เบอรโ์ทรศพัท ์ อีเมล 
Colorado -   
Hawaii 

 

 
นายโคลิน ที. มิยาบารา 

(808) 524-7787 cmiyabara@aol.com 

Oregon 
 

 
นายนิโคลัส เจ. สแตนลีย ์

(503) 221-0440 thai@siaminc.com 

Utah -   

 

----------------------------------------- 
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สถานะ ณ เดือนมกราคม 2566 

วดัไทยในเครอืสมชัชาสงฆ์เขตอาณา ของสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 
ประกอบดว้ย มหานกิาย 64 วดั และ ธรรมยตุกินกิาย 17 วดั (รวม 81 วดั) 

 
รฐัอะแลสกา (2 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัธรรมภาวนา อะแลสกา WAT DHAMMABHAVANA  
Address: 3840 O’Malley Rd., Anchorage, AK 99507 
Tel: (907) 344-9994, (907) 317-3500 
Email: Dhammabhavana3840@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาสมปอง สุขิโต 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาสนธยา, พระมหานิคม, พระมหาจุลพล 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
ธรรมยตุกินกิาย 
2) วดัอะแลสกาญาณวราราม WAT ALASKAYANNAVARARAM 
Address: 2309 “D” Street, Anchorage, AK 99503 
Tel: (907) 272-3699 
Email: wat_yan@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูสาสนกิจวิเทศ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระรูปใดก็ได้ 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 

 
รฐัแอรโิซนา (7 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัพรหมคณุาราม WAT PROMKUNARAM 
Address: 17212 W Maryland Ave., Waddell, AZ 85355 
Tel: (623) 935-2276 Fax: (623) 935-1174 
Email: watprom@hotmail.com, watpromaz@yahoo.com Website: www.watprom.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ ปุญญญาโณ) C (623) 398-9394  
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆใ์นวดั: 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

mailto:watprom@hotmail.com
mailto:watpromaz@yahoo.com
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2) วดัธรรมรัตนาราม DHAMMARATANARAM TEMPLE 
Address: 10080 S Nogales HWY, Tucson, AZ 85735 
Tel: (520) 401-9308 Fax: (520) 883-9350 
Email: suthas62@live.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาสุทัศน์ ธีรปญฺโญ C (520) 401-9308 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
3) วดัพทุธเมตตา WAT BUDDHAMETTA 
Address: 1133 S Swan Rd., Tucson, AZ 85711 
Tel: (520) 745-4624, (520) 203-6593 
Email: watbuddhametta.tucson@gmail.com, arjahnsarayut@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูปัญญาสิทธิวิเทศ (ศรายุทธ ธีรปญโญ) C (520) 203-6593 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระภาณุมาศ ธัมมนันโท C (520) 906-8147/ Line ID: ajahnsarayut 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
วดัทีอ่ยู่ในความดูแลของสมชัชาสงฆ์ไทย 
4) วดัไตรรตัน ์THRIRATANA TUCSON BUDDHIST TEMPLE 
Address: 20 N Evelyn Ave., Tucson, AZ 85710 
Tel: (520) 745-4624 Fax: (520) 546-5115   
Email: sutanonsakol@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาจรัล จิรฏฐิติโก C (520) 203-6593 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณไกรฤกษ์ (ลูกศิษย์วัด) C (520) 289-5388/ Krilurk_chanvitayapongs@yahoo.com 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
5) วดัไทยพศิาลบตุร WAT THAI PISALABUTARA 
Address: 6829 W Lower Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85711 
Tel: (602) 384-4396 
Email: watthaiaz13@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูสังฆรักษ์อนุสรณ์ อาภากโร 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
ธรรมยตุกินกิาย 
6) วดัอรโิซนา่ธรรมาราม  
ARIZONA THAMMARAM NYANASAMPANNO MONASTERY 
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Address: 14911 E Chandler Height Rd., Chandler, AZ 85249 
Tel: (480) 883-2993 
Email: watarizona@gmail.com Website: www.wataz.org 
เจ้าอาวาส: พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตโต 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณตะวัน (เลขานุการวัด) C (480) 868-5065 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
7) วดัสามคัค ีWAT SAMAKKI OF ARIZONA 
Address: 3147 S Mountain View Rd., Apache Junction, AZ 85119 
Tel: (480) 288-8536 
Email: samakkiofarizona@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูผาสุข ฐานะวฒฺโฒ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระสมุห์อนุวัช โชติปาโร 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 

 
รฐัแคลิฟอร์เนยี (45 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัไทยลอสแอนเจลสิ WAT THAI OF LOS ANGELES 
Address: 8225 Coldwater Canyon, North Hollywood, CA 91605 
Tel: (818) 780-4200, (818) 997-9657 Fax: (818) 780-0616 
Email: watthaila@gmail.com Website: www.watthai.com 
เจ้าอาวาส: พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)  
เบอรโ์ทรฉกุเฉนิ: (818) 287-1086, (818) 445-6366 
จ านวนพระสงฆ:์ 19 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
2) วดัมงคลรตันาราม WAT MONGKOLRATANARAM 
Address: 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703 
Tel: (510) 849-3419 Fax: (510) 644-3975 
Email: watmongkol@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ (มนัส อพภาจารสมปนโน) C (510) 423-1137 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 6 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
 

mailto:watarizona@gmail.com
mailto:watthaila@gmail.com
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3) วดัพทุธานสุรณ ์WAT BUDDHANUSORN 
Address: 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536 
Tel: (510) 790-2294, (510) 790-2296, (510) 796-9043 
Email: buddhanusorn@hotmail.com, ajanprasert@hotmail.com Website: www.watbuddha.org 
เจ้าอาวาส: พระราชธรรมวิเทศ C (510) 557-3704 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
4) พระธาตบุวัหลวงไทย WAT PHRATHATBUALUANG THAI 
Address: 22936 State Highway 202, Tehachapi, CA 93561 
Tel: (661) 822-8932 
Email: paulwong499@aol.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาปัญญา อุปสโม  
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระผดุง C (323) 401-5279 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
5) วดัพทุธวปิสัสนา WAT BUDDHAVIPASSANA 
Address: 2015 W Hill St., Long Beach, CA 90810 
Tel: (562) 912-4610 
Email: pwatna9@hotmail.com Website: www.vipassana.iirt.net 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศญาณวิมล 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาสุพจน์ C (405) 466-0434 
จ านวนพระสงฆ:์ 11 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
6) วดัโพธวิารรีังสฤษฏ ์WAT BODHIVAREERANGSARITH 
Address: 14372 Hawes St., Whittier, CA 90640 
Tel: (562) 941-0322 
Email: watbhodhivaree@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศวิริยคุณ (อดิเรก อารทฺธวิริโย)  
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาอนันต์ภิวัฒน์ พุทธรกขิโต 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป (1 อาคันตุกะ) 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
7) วดัพทุธจักรมงคลรตันาราม WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM 
Address: 139 W 11th Ave., Escondido, CA 92025 
Tel: (760) 738-6165 Fax: (760) 741-3459 
Email: watbuddhajak@gmail.com, dejnoi@hotmail.com Website: www.watthaisd.com 

mailto:buddhanusorn@hotmail.com
mailto:ajanprasert@hotmail.com
mailto:pwatna9@hotmail.com
mailto:watbuddhajak@gmail.com
mailto:dejnoi@hotmail.com
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เจ้าอาวาส: พระมหาบุญตา กิตติวณโณ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระครูวิเทศวีราภรณ์ (หัวหน้าคณะสงฆ์) พระอาจารย์บุญเทิด 
จ านวนพระสงฆ:์ 6 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
8) วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นยี DHAMMAKAYA INTERNATIONAL MEDITATION CENTER 
Address: 865 E Monrovia Pl., Azusa, CA 91702 
Tel: (626) 334-2160 
Email: Dimc.info@gmail.com Website: www.dimc.net 
เจ้าอาวาส: พระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมมาปุญโญ) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (ปรัชญา โสตถิชญโญ) (รองเจ้าอาวาส) 
จ านวนพระสงฆ:์ 15 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
9) วดัชาวพุทธ WAT CHAO BUDDHA 
Address: 3495 Gray St., San Bernardino, CA 92407 
Tel: (990) 880-2762, (909) 913-3207 
Email: watchaobuddha@hotmail.com Website: www.watchaobuddha.com 
เจ้าอาวาส: พระครูสมุห์ลมัย ฐิตธมมโม C (909) 441-8946 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
10) วดัพทุธประทปี ซานฟรานซสิโก WAT BUDDHAPRADEEP OF SANFRANCISCO 
Address: 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066 
Tel: (650) 615-9528, (415) 565-9650 
Email: watbuddhapradeepsf@yahoo.com Website: www.buddhapradeep.org 
เจ้าอาวาส: พระครูวรสิทธิวิเทศ (สิทธิพร เมธงกโร) C (415) 565-9650 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี  
 
11) วดัสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์WAT SOMDEJPHRAMAHARAJMANGALAJARN 
Address: 309 E Fairview Rd., Bakersfield, CA 93307 
Tel: (661) 808-4828, (661) 383-2309 
Email: watsomdejusa@yahoo.com, watsomdejusa@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาบุญช่วย ปิยธมโม (พระปาฏิโมกข์) 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

mailto:Dimc.info@gmail.com
mailto:watchaobuddha@hotmail.com
mailto:watbuddhapradeepsf@yahoo.com
mailto:watsomdejusa@yahoo.com
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12) วดัพทุธศาสตร์กาญจนาราม WAT BUDDHASATRAKANJANARAM   
Address: 1251 Orchid Dr., Santa Barbara, CA 93111 
Tel: (805) 680-9794, (805) 696-6296 
Email: abmt125@yahoo.com Website: www.abuddhisttemple.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาค าจันทร์ (อิทฺธิเตโช) C (805) 724-7109 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาค าจันทร์ C (805) 724-7109 khrueasui@yahoo.com/ Line ID: abmtsbcausa 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
13) วดัสุทธาวาส SUDDHAVASA BUDDHIST MEDITATION CENTER 
Address: 3687 Fleming St., Riverside, CA 92509 
Tel: (951) 360-3495, (951) 360-3795 
Email: watsuddhavasa@yahoo.com Website: www.suddhavasa.org 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศธรรมคุณ C (951) 640-6865 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
14) วดัพทุธธัมโม WAT BUDDHADHAMMO 
Address: 13920 Nason St., Moreno Valley, CA 92555 
Tel: (951) 924-6039 Fax: (951) 212-1032 
Email: wbuddhadhammo@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวรธรรมวิเทศ (นิคม วรธมโม) C (951) 212-1032 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ขาดรายได้สร้างอุโบสถ 
 
15) วดัพทุธเมตตาธรรม WAT BUDDHAMETTADHAM 
Address: 24123 Webster Ave., Moreno Valley, CA 92553 
Tel: (951) 924-1925 Fax: (951) 488-9836 
Email: psonekb@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระสอนสวรรค์ อภิญฺญาโณ  
ติดต่อฉุกเฉนิ: 
จ านวนพระสงฆ:์ 1 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ยังไม่สามารถติดต่อวัดได้ 
 
16) วดัพระพทุธวิงศมนุ ีPHRABUDDHIVONGSAMUNEE BUDDHIST TEMPLE 
Address: 11253 N Thornton Rd., Stockton, CA 95242 
Tel: (209) 244-8463 Fax: (209) 952-7570 
Email: Laxsanaampo2@yahoo.com  

mailto:abmt125@yahoo.com
mailto:watsuddhavasa@yahoo.com
mailto:Laxsanaampo2@yahoo.com
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เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศพุทธิคุณ (สมบุญ อธิฎฐาโน) 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มีเงินจ่ายค่าที่วัด และไม่มีรายได้มาจัดการค่าใช้จ่ายวัด 
 
17) วดัพระธาตดุอยสเุทพ ยเูอสเอ WAT PHRATHAT DOI SUTHEP USA 
Address: 2948 Chino Hill Pkwy, Chino Hills, CA 91709 
Tel: (909) 606-9502 
Email: watchino18@gmail.com, watchino@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระครูปลัดสงวน C (323) 745-4399 
จ านวนพระสงฆ:์ 9 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
18) วดัพทุธปัญญา WAT BUDDHAPANYA 
Address: 1157 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767 
Tel: (909) 629-1771 
Email: pkkhongchinda@gmail.com Website: www.buddhapanya.org 
เจ้าอาวาส: พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ  
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณสมฤดี C (909) 518-9079 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
19) วดัรัตนปญัญา RATANAPANYA MEDITATION CENTER 
Address: 34550 Orange St., Wildomar, CA 92595 
Tel: (951) 245-1399 
Email: watratanapanya@yahoo.com, kukkai44@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (ถนอม เนกฺขมฺมรโต) C (909) 267-5589 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
20) วดัไชยมงคล WAT CHAIMONGKOL BUDDHIST TEMPLE 
Address: 1613/1619 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533 
Tel: (707) 421-2278, (707) 228-2813 
Email: watchai1613@yahoo.com, kasetchaikeaw@yahoo.com  
Website: www.watchaimongkolusa.org 
เจ้าอาวาส: พระครูศรีชัยวิเทศ (เกษตร ปญญาทีโป) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาจ าเนียน C (707) 673-6816 
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 

mailto:watchino18@gmail.com
mailto:pkkhongchinda@gmail.com
mailto:kasetchaikeaw@yahoo.com
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ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
21) วดัพระธาตุพนม อเมริกา Wat PHRATHAT PHANOM OF AMERICA 
Address: 58374 Nelson Ave, Yucca Valley, CA 92284 
Tel: (760) 892-4228, (760) 851-8379 
Email: masterdejnathatphanom@gmail.com  
เจ้าอาวาส: พระมหาเลอเดช วรวโส 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
22) วดัพระธรรมกาย ซลิคิอนวลัเลย ์DHAMMAKAYA MEDITAION CENTER (SILICON VALLEY) 
Address: 280 Llagas Rd., Morgan Hill, CA 95037 
Tel: (260) 979-2403 
Email: manikanto@hotmail.com  
เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนโต) 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 6 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
วดัในความดแูลของสมชัชาสงฆ์ไทย 
23) วดัพรหมจรยิการาม WAT BRAMHMACARIYAKARAM 
Address: 4485 S Orange Ave., Fresno, CA 93725 
Tel: (559) 264-5644, (559) 916-0793 Fax: (559) 264-5644 
Email: watbrahma9@gmail.com Website: www.watbrahma.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาเกรียงศักดิ์ รมณีโย 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 6 รปู 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
24) วดัธรรมสจุติต ์บิ๊กแบร ์WAT DHAMMASUJITTO MEDITATION CENTER (POBOX 457) 
address: 1125 Chickasaw Ln., Fawnskin (Big Bear), CA 92333 
Tel: (909) 866-5853, (626) 825-6077 
Email: sujitto@live.com, watdhammasujit@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาสมบัติ สุขธมฺโม 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 

mailto:masterdejnathatphanom@gmail.com
mailto:manikanto@hotmail.com
mailto:watbrahma9@gmail.com
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25) วดัพทุธคณุ BUDDHAKUNA TEMPLE 
Address: 4128 Bannister Ave., El Monte, CA 91732 
Tel: (626) 542-3381 
Email: watbuddhakuna@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาบุญก  า ฐิตเวโท 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 1 รูป 
ข้อหว่งกงัวล:  
 
26) พระมหาพุทธภมู ิWAT MAHABUDDHAPHUMI 
Address: 2882 Stony Point Rd., Santa Rosa, CA 95404 
Tel: (707) 889-6214, (707) 841-0690, (707) 595-4019 
Email: watmahabuddhaphumi@yahoo.com, doklily@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูโสภณปัญญาวิเทศ (บัวสาย ปญฺญาวชิโร) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหามนุษย์ C (707) 843-6668 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
27) วดัพทุธประทปี เมอร์เสด WAT BUDDHAPRADEEP OF MERCED 
Address: 586 Breeze Rd., Merced, CA 95348 
Tel: (209) 383-0473 
Email: watmerced@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูประโชติพุทธคุณ (สไว สิริภทโท) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานบรูโน (650) 614-9528 
จ านวนพระสงฆ:์ 1 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
28) วดัไทยสชุาดาธรรมจาริกสงัฆวหิาร Wat Thai Suchada Dhammajarika Sanghavihara 
Dhammajarik Foundation of Los Angeles,  
Address: 11029 Fenway St. Sun Valley, CA 91352 
Tel. (818) 619-1541, (818) 442-2868 
Email: E-mail Pichainart1976@gmail.com Website: www.dhammajarika.org 
เจ้าอาวาส: พระครูพิศาละรรมจารี (พิชัยนาท สิริจนโท)  
ติดต่อฉุกเฉนิ: 818-442-2868 / 818-619-1541 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป (2 อาคันตุกะ) 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
29) วดัพทุธลักษณว์ราราม WAT BUDDHALUCKVARARAM  
Address: 15347 Little Beaver St., Victorville, CA 92395 
Tel: (949) 614-1559  

mailto:watmahabuddhaphumi@yahoo.com
mailto:Pichainart1976@gmail.com
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Email: mori22122@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาอาวรณ์ วิริยธโร 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
30) ศนูยป์ฎบิตัธิรรมอาศรมเรืองศรรีตันาราม ASHRAM RUANGSRI MEDITATION CENTER 
Address: 1418 W 102nd St., Los Angeles, CA 90047 
Tel: (424) 312-7009  
Email: info@armcenter.org Website: armcenter.org 
เจ้าอาวาส: พระชัยอนันต์ ชยาภินนโท  
จ านวนพระสงฆ:์ 1 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
31) วดัพระธาตุทุง่เศรษฐ ีWAT THONGSESTHI  
Address: 6763 East Avenue H, Lancaster, CA 93535 
Tel: (661) 946-3335  
Email: chbms2008@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูธรรมธรไสว จนทวณโณ 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
32) วดับ้านปา่นาบญุ BUDDHIST MEDITATION OF WHITE WATER 
Address: 60850 Hilltop Rd., Whitewater, CA 92282 
Tel: (323) 742-3915 (760) 329-5274    
Email: watbaanpa@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระชลินทร์ ธมมวฑฒโน  
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
33) วดัไทยศรโีสดาซนัวลัเลย่ ์WAT THAI SRISODA SUNVALLEY 
Address: 12866 Osborne St., Pacoima, CA 91331 
Tel: (818) 213-5765  
Email: vitan_2508@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูนิวาสจริยาทร (มณเฑียร ถิรจิตโต)  
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 

mailto:info@armcenter.org


11 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
วดัในความอนเุคราะห์ของสมชัชาสงฆฯ์ 
34) วดัสามคัคธีรรมาราม WAT SAMAKKIDHAMMARAM 
Address: 2625 E 3rd St., Long Beach, CA 90814 
Tel: (562) 337-2154 Fax: (562) 987-0072  
Email: d_daoraung@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระวีรยุทธ ญาณวีโร  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
35) วดันครธรรม THE NAGARADHAMMA TEMPLE 
Address: 3225 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122 
Tel: (415) 665-7566 Fax: (415) 566-9892 
Email: nagarasf@gmail.com Website: nagaradhamma.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศสีลคุณ (กนตสาโร) (หัวหน้าสงฆ์)  
ติดต่อฉุกเฉนิ: วัดซานฟรานธัมมาราม Tel: (415) 753-0857 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
36) วดัพระเชตวนั WAT PHRA JETAVAN  
Address: 8619 Haskel Ave., North Hills, CA 91343 
Tel: (818) 895-9706 
Email: uthaisaiboon7556@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระศุภากร ธมมเตโช (ประธานสงฆ์) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระวิจารณ์ 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
37) วดันาคพทุธวหิาร WAT NAGA BUDDHA VIHAR 
Address: 1460 N. Arohie Ave., Fresno, CA 93703 
Tel. (909) 641-1080 
Email: E-mail Nawaphonphat@gmail.com  
เจ้าอาวาส: พระครูสมุห์วิรัตน สัจจะวะโร 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  พระนวพลพรรษ (909) 641-1080 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 

mailto:nagarasf@gmail.com
mailto:Nawaphonphat@gmail.com
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ธรรมยตุกินกิาย 
38) วดัป่าธรรมชาต ิWAT PADHAMMACHART 
Address: 14036 E Don Julian Rd., La Puente, CA 91746 
Tel: (213) 326-4139 
Email: watpala@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระราชญาณโกศล (เหรียญ ธนลาโภ) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาวีระพนธ์ อภิสาโร C (213) 326-4139 
                  Email: wee252915@gmail.com 
                  Line ID: wee252915 / คุณประชา แซ่หว่อง C (949) 413-9677                   
จ านวนพระสงฆ:์ 9 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
39) วดัภรูิทตัตวนาราม BUDDHIST TEMPLE OF AMERICA 
Address: 5615 Howard St., Ontario, CA 91762 
Tel: (909) 988-7731 
Email: watpuritut@gmail.com, watpu_temple@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิทูรธรรมนิเทศ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระสมบัติ C (909) 687-9935 
จ านวนพระสงฆ:์ 12 รูป แม่ชี 1 คน 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี  
              
40) วดัเมตตาวนาราม METTA FOREST MONASTERY 
Address: 13560 Muutama Ln., Valley Center, CA 92082 
Tel: (619) 813-8461 (6pm-7pm) 
Email: mettamonastery@protonmail.com 
เจ้าอาวาส: พระภาวนาวิธานปรีชา (พระอาจารย์เจฟย์) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระอาจารย์เจฟย์ C (443) 536-5737 
จ านวนพระสงฆ:์ 14 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
41) วดัอรยิวงศ ์WAT ARIYAVONG 
Address: 11545 Hemlock St., El Monte, CA 91732 
Tel: (626) 416-5071 
Email: watariyavongtemple@gmail.com 
เจ้าอาวาส: ท่านเจ้าคุณสิริวัฒนวิเทศ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณแอน C (626) 632-5851 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
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42) วดัสาคราเมนโต้พทุธวนาราม  
WAT SACRAMENTO BUDDHAVANARAM 
Address: 151 South Ave., Sacramento, CA 95383 
Tel: (916) 925-1579 
Email: watsacusa@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเนตธรรมโศภิต (เฉลิม สุธีโร) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระเฉลิม อุตฺตโม/ C 916-678-1596/ kvicha@gmail.com 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
43) วดัสนัต ิWAT SANTI 
Address: 60424 Reche Rd., Landers, CA 92285 
Tel: (760) 364-3244 
Email: watsantiusa@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระประดิษฐ์ อภิชาโต 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 1รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
44) วดัพทุธธัมมธโร WAT BUDDHADHAMMADHARO 
Address: 1217 Babel Lane, Concord, CA 94518 
Tel: (925) 825-1645 
Email: watconcord@gmail.com 
www.watconcord.org 
เจ้าอาวาส: พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวฺโส C (925) 300-7124 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระวชิระ C (925) 408-9651 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
45) วดัซานฟรานธัมมาราม SANFRAN DHAMMARAM TEMPLE 
Address: 2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122 
Tel: (415) 753-0857 
Email: watsanfran@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวินัยธร ณัฐ ณัฏฐปัญโญ 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณตะวัน (เลขานุการวัด) C (480) 868-5065 
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
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รฐัโคโลราโด (4 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัพทุธวราราม เมืองเดนเวอร ์WAT BUDDHAVARARAM OF DENVER 
Address: 4801 Julian St., Denver, CO 80221 
Tel: (303) 433-1826 Fax: (303) 964-9924, (303) 458-6041 
Email: watbuddhawararam@gmail.com Website: www.watbuddhawararam@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาพัฒนศักดิ์ สติสมปนโน (ประธานสงฆ์)  
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาภูวดล ญาณเมธี/ C 702-372-9308/ pooyoosook@gmail.com 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
2) วดัพทุธนมิิตร โคโลราโด สปริงส ์WAT BUDDHANIMIT OF COLORADO SPRINGS 
Address: 7525 Falcon Meadows Blvd., Peyton, CO 80831 
Tel: (719) 327-0035, (719) 237-5762 
Email: assawinbuddha@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหานุชิด ขนฺติโก C (719) 237-5762 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาสุทธิพงษ์ C (719) 354-0956 / พระมหายุทธศักดิ์ C (719) 418-1888 
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
วดัในความดแูลของสมชัชาสงฆ์ไทย 
3) วดัพทุธศรีรตันาราม WAT BUDDHASRIRATTANARAM 
Address: 11170 Garrett Road, Peyton, CO 80831 
Tel: (719) 351-9235, (719) 494-2482 
Email: wat.colorado@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระปรีชา ปริชาโน C (719) 494-2482 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณวรรวิมล กลาส C (719) 310-7572 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
ธรรมยตุกินกิาย 
4) วดัปา่หลวงตามหาบวั ญาณสัมปนัโน โคโลราโด 
COLORADO FOREST MONASTERY OF LUANGTA MAHA BOOWA NYANASAMPANNO 
Address: 11934 Singing Hills Road, Parker, CO 80138 
Tel: (303) 840-2853   
Email: Luangta54usa@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระอาจารย์จ ารัส จันทโชโต 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระเอกชัย 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 

mailto:watbuddhawararam@gmail.com
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ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

 
รฐัฮาวาย (2 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัพทุธจักรมงคลวราราม WAT BUDHAJAKRAMANGKOLVARARAM 
Address: 96-130 FARRINGTON HWY., PEARL CITY, HI 96782 
Tel: (808) 456-4176, (808) 384-9730 
Email: watpearl@gmail.com,  Pearl39meeboon@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูพุทธมงคลวิเทศ (สง่า กตปุญโญ) C (808) 384-9730 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป (1 อาคันตุกะ) 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
วดัทีอ่ยู่ในความดูแลความอนเุคราะหข์องสมชัชาสงฆ์ไทย 
2) วดัธรรมวหิารฮาวาย WAT DHAMMAVIHARA HAWAII 
Address: 87-1109 Iliili Rd., Waianae, HI 96792 
Tel: (808) 668-7367, (808) 754-4187 
Email: watthaihawaii@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาสุเทพ อาภากโร C (808) 754-4187 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 

 
รฐัเนวาดา (8 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัปา่พุทธยานนัทาราม WAT PA BUDDHAYANANDHARAM 
Address: 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 
Tel: (702) 437-3320, (702) 445-1621 
Email: apai2515@yahoo.com, watpavegas@gmail.com  
เจ้าอาวาส: พระมหาอภัย ปภงกโร C (702) 445-1621 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาไพเดช โชติมันโต C (702) 688-3951 
                  พระชัยยันต์ ทินนญาโณ C (702) 349-7743/ chaiyantkhumthorn@yahoo.com 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
2) วดัทองธรรมชาต ิWAT THONGDHAMMACHAT OF LAS VEGAS 
Address: 8081 Firethorn Lane, Las Vegas, NV 89123 

mailto:watpearl@gmail.com
mailto:watpavegas@gmail.com


16 
Tel: (702) 538-8041, (702) 335-6566 
Email: drsuwong23@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูสิริสุวรรณวิเทศ (ทองจันทร์ สุวโส) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระครูสิริสุวรรณวิเทศ C (702) 335-6566 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
3) วดัศรีเจรญิธรรม WAT SRICHAROENDHAM  
Address: 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108 
Tel: (702) 839-0268, (702) 972-6926 
Email: sri5929@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาอานันท์ ฉนทโก 
ติดต่อฉุกเฉนิ: 
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
 
4) วดัโพธญิาณ ลาสเวกสั WAT BHODHIYANA MEDITATION CENTER 
Address: 1566 W Wind Rd., Las Vegas, NV 89146 
Tel: (702) 586-7901 Fax: (702) 586-7224 
Email: watpoo7901@gmail.com Website: www.bhodhiyana.org 
เจ้าอาวาส: พระเศกสันต์ สนติกโร C (702) 487-1730 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณนิธิมา กรรมการวัด C (702) 413-8314 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
วดัทีอ่ยู่ในความดูแลของสมชัชาสงฆ์ไทย 
5) วดัไทย ลาสเวกสั WAT THAI LAS VEGAS 
Address: 2920 Mcleod Dr., Las Vegas, NV 89121 
Tel: (702) 384-2264  
Email: peesang2560@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหานรินทร์ นรินฺโท  
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
6) วดัพทุธประทีป รโีน ่WAT BUDDHAPRADEEP OF RENO 
Address: 1100 12TH St., Sparks, NV 89431 
Tel: (775) 410-9053, (775) 683-7575 
Email: chakeawna@iclound.com 

mailto:watpoo7901@gmail.com
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เจ้าอาวาส: พระสมชาย ธมมสวโร 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
*ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือเดือนมกราคม 2566 
 
วดัในความอนเุคราะห์ของสมชัชาสงฆ์ฯ 
7) วดัพทุธภาวนา ลาสเวกสั WAT BUDDHAPAVANA LAS VEGAS 
Address: 2959 W Gowan Rd., North Las Vegas, NV 89032 
Tel: (702) 648-9975 
Email: ruangrit_w@yahoo.com, buddhapavananv@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระมหาสุพล กมโล (รักษาการ) 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
ธรรมยตุกินกิาย 
8) วดัเนวาดา้ธรรมาราม WAT NEVADA DHAMMARAM 
Address: 12970 Gilespie St., Henderson, NV 89044 
Tel: (702) 558-6156, (702) 768-8302 
Email: watnevada@hotmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิมลธรรมวิเทศ (จันที ณฏฐาโน) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระรูปใดก็ได้ 
จ านวนพระสงฆ:์ 4 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

 
รฐันวิเมก็ซโิก (2 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัพทุธโสธรวเิทศ WAT BUDDHASOTHON 
Address: 143-145 Madison St., NE, Albuquerque, NM 87108 
Tel: (505) 256-7520 Fax: (505) 268-1554 
Email: buddhistcenterofnm@yahoo.com Website: buddhasothorn.org 
เจ้าอาวาส: พระวิมลพุทธิวิเทศ (สุนทร) C (505) 379-8198 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาพันธรัตน์ สติสมปนโน 
จ านวนพระสงฆ:์ 6 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
 
 

mailto:buddhistcenterofnm@yahoo.com
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2) วดัพทุธมงคลนิมติ WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT (วัดพระธาตุดอยสุเทพ)  
Address: 320 Louisiana Blvd., SE, Albuquerque, NM 87108 
Tel: (505) 268-4983 
Email: watnimit@yahoo.com, watnimit@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระครูโสภณศาสนวิเทศ Ph.D. C (505) 453-6567 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

 
รฐัออริกอน (3 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัพทุธออรกิอน WAT BUDDHA OREGON 
Address: 8360 David Lane, Turner, OR 97392 
Tel: (503) 391-9866 
Email: watoregon@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวชิรธรรมวเิทศ (สุบิน วชิรปญโญ) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหามนตรี C (503) 409-1217 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
2) วดัพระธรรมกาย ออรกิอน WAT OREGON MEDITATION CENTER 
Address: 1244 NE Cesar E Chavez Blvd., Portland, OR 97232 
Tel: (503) 252-3637 
Email: omc072@yahoo.com  
เจ้าอาวาส: พระครูภาวนานันทวิเทศ (นที นนทภทโท) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: คุณเสาวนีย์ ลูกศิษย์วัด C (971) 941-0759 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป 
ข้อหว่งกงัวล:  
 
วดัทีอ่ยู่ในความอนเุคราะหข์องสมชัชาสงฆ์ไทย 
3) ศนูยป์ฏบิตัธิรรมเรดมอนด ์REDMOND MEDITATION CENTER  
Address: 805 NW 95th St., Redmond, OR 97756 
Tel: (541) 639-2335 
Email:  
เจ้าอาวาส: พระสนั่น เขมนนโท 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 2 รูป 
ข้อหว่งกงัวล:  
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รฐัยูทาห ์(2 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัธรรมคณุาราม WAT DHAMMAGUNARAM 
Address: 644 E 1000 N Layton, UT 84041 
Tel: (801) 544-7616 
Email: watlayton@gmail.com Website: www.watlaton.com 
เจ้าอาวาส: พระครูปลัดประภัสพันธ์ ปนาโท (รักษาการ) 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาพิทยพล (รักษาการ) C (818) 294-9637 
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
วดัทีอ่ยู่ในความดูแลของสมชัชาสงฆ์ไทย 
2) วดัชยัมงคลวราราม WAT CHAI MONGKOLVARARAM 
Address: 402 Wall Ave., Ogden, UT 84404 
Tel: (801) 394-2658 
Email: watchaimongkolusa@outlook.com  
เจ้าอาวาส: พระครูศรวีิเทศชัยมงคล (สุภัทร เมธีสุภทโท) C (949) 332-2658 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 5 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

 
รฐัวอชิงตนั (6 วดั) 
มหานิกาย 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทย 
1) วดัอตมัมยตาราม  
ATAMMAYATARAM BUDDHIST MONASTERY & MEDITATION CENTER 
Address: 19301 176th Ave., NE, Woodinville, WA 98072 
Tel: (425) 481-6640 
Email: ritthi@yahoo.com, atammayatarama@gmail.com 
เจ้าอาวาส: พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ (ถิรจิตฺโต) C (425) 773-1789/ ritthi@yahoo.com 
ติดต่อฉุกเฉนิ: ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย กรรมการวัด C (425) 588-6803/ glekutai@gmail.com 
                  Line ID: gaviphat 
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
2) วดัพระธรรมกาย ซีแอตเทลิ WAT SEATTLE MEDITATION CENTER 
Address: 21910 44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043 
Tel: (425) 608-0096 
Email: seattle072@yahoo.com 

mailto:watlayton@gmail.com
mailto:ritthi@yahoo.com
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เจ้าอาวาส: พระมหาประภาส ปภาโส 
ติดต่อฉุกเฉนิ: พระมหาพิศนุ วิสุทธิยาโน (รักษาการ) หรือ 
                  คุณรวิพรรณ C (425) 608-0096 หรือ 
                  คุณจันทร์เพ็ญ ชาวงษ์ C (206) 529-7315 
จ านวนพระสงฆ:์ 7 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
ธรรมยตุกินกิาย 
3) วดัวอชิงตนัพทุธวนาราม WAT WASHINGTON BUDDHAVANARAM 
Address: 4401 S 360th St., Auburn, WA, 98001 
Tel: (253) 927-5408 Fax: (253) 927-9548 
Email: watwashington@hotmail.com, rosehom@yahoo.com Website: www.watwashington.org 
เจ้าอาวาส: พระวิบูลธรรมวิเทศ (บุญเลี ยง ปุญรกขิโต) C (206) 445-3377 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
4) วดัสโปแคนธมัมาราม WAT SPOKANE DHAMMARAM 
Address: 12112 S Hatch Road, Spokane, WA 99224 
Tel: (509) 244-2928 
Email: ไม่มี 
เจ้าอาวาส: พระครูวิทูรธรรมโกศล (วิชิต ธมมวิชิโต) C (509) 608-8480 
ติดต่อฉุกเฉนิ: เจ้าอาวาส 
จ านวนพระสงฆ:์ 1 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
5) วดัพทุธางกรู BUDDHANGKURA BUDDHIST TEMPLE OF WASHINGTON 
Address: 932 Mett Street NE, Olympia, WA 98516 
Tel: (360) 350-0897, (360) 888-0142 
Email: phraratsamee@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระครูวิเทศธรรมปภา (รัศม ีชุตินธโร) C (360) 888-0142 
ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 8 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 
 
6) วดัรชิแลนด์พุทธวนาราม WAT RICHLANDBUDDHAVANARAM 
Address: 897 Bretz Pl., NE, Richland, WA 99352 
Tel: (509) 627-1235 
Email: watrichland1998@yahoo.com 
เจ้าอาวาส: พระครูพลาสธรรมวิเทศ (สมพร ถิรสวโร) 

mailto:rosehom@yahoo.com
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ติดต่อฉุกเฉนิ:  
จ านวนพระสงฆ:์ 3 รูป 
ข้อหว่งกงัวล: ไม่มี 

สถานะ ณ เดือนมกราคม 2566 



- ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร
- ส ารองเงินสด 
- ส ารองอาหาร/เวชภณัฑ์/สิ่งที่จ าเป็น 

- ประสานการจัดท า flight clearance - บันทึกและปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทยให้  
เป็นปัจจุบัน

- การรับรองเอกสาร / ออก ETD, EMP

- ประสานงานกับ กต. สหรัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถ่ิน ขอรับการสนับสนุนตาม   
แผนอพยพ และการ รปภ. สกญ.ฯ และคนไทยระหว่างอพยพ

- เตรียมขนย้ายเอกสารส าคัญทางราชการ/ท าลาย (เมื่อการทรวงฯ เห็นด้วย)
- ประสานสายการบินส ารองที่นั่งกรณีอพยพทางอากาศ

ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือคนไทย 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร
คณะท างานศูนย์ฯ

อิทธิกร ไตรทศาวิทย์
คณะท างานศูนย์ฯ

มานพ บัวสิงห์
คณะท างานศูนย์ฯ

ต่อ ศรลัมพ์
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ

- จัดท ารายชื่อหน่วยงานติดต่อส าคัญ 
- จัดต้ังเครือข่ายติดต่อกับคนไทย (คุ้มครองฯ) 
- ศึกษากรณีอพยพคนไทย 
- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเครือข่าย
- จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว
- ซักซ้อมการจัดท าแผนอพยพ
- อพยพคนไทย

- จัดตั้งเครือขา่ยติดต่อกับคนไทย (ชุมชน) 
- สร้างความคุ้นเคยกับ จนท. US. ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
- ประชาสัมพันธข์่าวสารผ่านผู้แทนชมุชน
- ประสาน สกญ. ASEAN และ สกญ. อื่นๆ
- ประสานงานกับ กต. สหรัฐฯ 

พีร์ภากรณณ์ เนียมใย
คณะท างานศูนย์ฯ

- ประชาสัมพันธข์่าวสารให้คนไทยทราบ
- แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดนิทางเข้าไปใน

พื้นที่เสี่ยง

อารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี 
คณะท างานศูนย์ฯ

จีรยุต สอนใจ
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ

ปณต เกียรติก้อง
คณะท างาน และเลขานุการศูนย์ฯ
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ขอ้มูลการตดิตอ่วดั/ร้านอาหารไทย/ผูแ้ทนชมุชนไทย 
ในรัฐเขตอาณาของสถานกงสลุใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลสิ 

 

1. รัฐแคลฟิอร์เนียภาคเหนอื 
1.1  วดัพุทธประทปี ซานฟรานซสิโก   เจ้าอาวาส พระครูวรสิทธิวิเทศ  
       310 Poplar Avenue, San Bruno, CA 94066-4810 
       Tel. (650) 615-9528, (415) 565-9650 
       E-Mail: watbuddhapradeepsf@yahoo.com 
1.2  วดัพุทธานสุรณ ์ฟรีมอนท ์   เจ้าอาวาส พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสสโร)   
      36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536-1563 
      Tel. (510) 790-2294, (510) 790-2296, (510) 557-3704, Fax. (510) 796-9043 
      E-Mail: buddhanusorn@hotmail.com / ajahnprasert@hotmail.com  
1.3  วดัมงคลรตันาราม เบริค์เลย ์   เจ้าอาวาส พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ 
      1911 Russell Street, Berkeley, CA 94703-2221  
      Tel. (510) 849-3419, (510) 423-1137 Fax. (510) 644-3975           
      E-Mail: watmongkol@hotmail.com 

1.4 สมาคมไทยแหง่แคลิฟอรเ์นยีภาคเหนือ  ผู้ประสานงาน นายวัลลภ คชนิทร 
      233 Plateau Ave., Santa Cruz, CA 96070        

       Tel. (831)332-6653 
      E-Mail:  Wanlopkachin@gmail.com 

 1.5 นางอมรินทร์ เมืองแก้ว    โทร (415) 669-2063 
 1.6 นางอนงค์ แอพชาย (ให้เรียกยาย)   โทร (510) 734-0202 
       เมือง San Pablo 
 

2. รัฐแคลฟิอร์เนีย ภาคใต้ (นครลอสแอนเจลิสและบริเวณใกล้เคียง) 

2.1 วดัไทยลอสแองเจลสิ    เจ้าอาวาส พระเทพมงคลวิเทศ 
     8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605-1198 
     Tel. (818) 287-1086, (818) 445-6366, (818) 780-4200, (818) 997-9657 

           Email: watthaila@hotmail.com 

 

 

 

http://www.watbuddhapradeep.org/
mailto:buddhapradeepsf@yahoo.com
http://www.watbuddha.org/
mailto:buddhanusorn@hotmail.com
mailto:ajahnprasert@hotmail.com
http://www.watmongkolberkeley.com/index.html
mailto:watmongkol@hotmail.com
mailto:watmongkol@hotmail.com
http://www.watthai.com/joomla
mailto:watthaila@hotmail.com
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 2.2 วดัปา่ธรรมชาต ิ    เจ้าอาวาส พระราชญาณโกศล 

     14036 E. Don Julian, La Puente, CA 91746 
     Tel. (626) 336-2224, (213) 326-4139, (626) 977-0616 
     Email: wee252915@gmail.com 
2.3 วดัสุทธาวาส    เจ้าอาวาส พระครูวิเทศธรรมคุณ 
     3867 Fleming St., Riverside, CA 92509 
     Tel. (951) 360-3495, (951) 360-3795, (951) 640-6865 
     Email: watsuddhavasa@yahoo.com 
2.4 วดัพุทธจกัรมงคลรตันาราม   เจ้าอาวาส พระมหาบุญตา กิตติวณโณ 
     139 West 11th Ave., Escondido, CA 92025 
     Tel. (760) 738-6165, (760) 741-3459 
     Email: dejnoi@hotmail.com 
2.5 วดัพระธาตุดอยสุเทพ ยเูอสเอ                     เจ้าอาวาส พระครูวิเทศกัลยาณธรรม  
     2948 Chino Hill Pkwy, Chino Hills, CA 91709 
     Tel. (909) 606-9502, (323) 745-4399  

           Email: watchino18@gmail.com 

2.6 วดัธรรมกายแคลิฟอรเ์นยี   เจ้าอาวาส พระวิเทศภาวนาจารย์ 
865 E Monrovia Pl., Azusa, CA 91702   

               Tel. (626) 334-2160 
      Email: Dimc.info@gmail.com 

           2.7 สมาพนัธค์รสิจักรไทยในแคลฟิอร์เนยี  ประธาน คุณสมศักดิ์ พูลเพิ่ม  
      536 Irving Dr., Burbank, CA 91501    
           Tel. (818) 620-6905 
      Email: spoolperm@gmail.com 

2.8 ครสิจักรไทยเอา้ทร์ชีฮอลลวีดู   คุณทวีพงษ์ ยินธรรม์ (ผช. ศิษยภิบาล)  
      1800 N Western Ave., Los Angeles, CA 90027    

     Tel. (323) 599-8996 
     Email: t.yinthanm@gmail.com 
2.9  ครสิตจักรแวลเลห่์เอาทร์ชิ   ผู้ประสานงาน ศจ. วันชัย วุฒนิันท์ 

             8424 Ventura Canyon Ave., Panorama City, CA 91402 
                Tel. (626) 274-9650 

      Email: vanchaijuly17@hotmail.com 

mailto:wee252915@gmail.com
mailto:watsuddhavasa@yahoo.com
mailto:dejnoi@hotmail.com
mailto:watchino18@gmail.com
mailto:Dimc.info@gmail.com
mailto:spoolperm@gmail.com
mailto:t.yinthanm@gmail.com
mailto:vanchaijuly17@hotmail.com
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2.10 ครสิจักรไทยมชิชัน่    ผู้ประสานงาน ศจ. เพชร วัชระสัมพันธ์   
       4000 Green Ave., Los Alamitos, CA 90720 
       Tel: (714) 338-5584 
       Email: Pvatcha@hotmail.com. 

      2.11 สมาคมไทยมสุลมิคอมมวินติี ้USA   ผู้ประสานงาน คุณเรลา ประทานชัย 
                 4906 Marathon St., Los Angeles, CA 90029 
                 Tel: (323) 599-0175 

        Email: dangrealatax@yahoo.com 
2.12 มสัยิดไทย อลั-ฟาติฮะห ์   ผู้ประสานงาน  อิหม่าม เราะห์มัต โพยม พยกุล 
       210 N. Citrus Ave., Azusa, CA 91702 
       Tel: (626) 241-4143 
       Email: masjid.alfatiha@gmail.com 
2.13 สมาคมไทยแห่งแคลฟิอรเ์นียภาคใต้  ผู้ประสานงาน คุณนุชนาฎ อุงอ ารุง 
       9463 Dorrington Ave., Arleta, CA 91331   
       Tel. (626) 590-0997 
       Email: nuchanartu@yahoo.com  
2.14 สมาคมพยาบาลไทยแหง่แคลิฟอรเ์นยี ผู้ประสานงาน คุณภัทรา อัศวมหากุล 

        10839 Hopland St., Norwalk, CA 90650 
         Tel. (424) 426-9563 
        Email: thainursecalifornia@gmail.com  

2.15 สภาหอการคา้ไทยอเมรกิันแห่งแคลิฟอรเ์นยี  ผู้ประสานงาน รอสริน ปัทธมคันธิน วาสเควส  
         P.O. Box 5143, Playa Del Rey, CA 90296 
         Tel. (323) 356-5912 
         Email: thaicalchamber@gmail.com 

2.16 ศูนยส์ง่เสริมชาวไทย   ผู้ประสานงาน คุณชัญชนิฐ มาร์เทอเรล (ผู้อ านวยการ) 
        6376 Yucca St., Suite B, Los Angeles, CA 90028    
        Tel. (323) 468-2555, (213) 280-8189   

         Email: chancee@thaicdc.org 

2.17 ศูนยพ์ฒันาสขุภาพชมุชน   ผู้ประสานงาน คุณนงเยาว์ วรานนท์  
        1807 N. Normandie Ave., Los Angeles, CA 90027 

                 Tel. (323) 459-8768, (323) 498-5211 
        Email: nvaranond@gmail.com 

mailto:Pvatcha@hotmail.com
mailto:dangrealatax@yahoo.com
mailto:masjid.alfatiha@gmail.com
mailto:nuchanartu@yahoo.com
mailto:thaicalchamber@gmail.com
mailto:chancee@thaicdc.org
mailto:nvaranond@gmail.com
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2.18 ศูนยเ์อเชีย่น แปซิฟคิ เฮลท์แคร ์เวนเจอร์     ผู้ประสานงาน คุณศิริลักษณ์ เรืองอุทัย 
               คุณคาซู ชิบาตะ 

        1530 Hillhurst ave. Suite 200 Los Angeles, CA 90027 
        Tel. (818) 987-9542 (คุณศิริลักษณ์ฯ) / (323) 644-3888 (คุณคาซูฯ)  
        Email: Kshibata@aphcv.org  
 

3. รัฐอะแลสกา 
3.1 วดัอลาสกา้ ญาณวราราม   ผู้ประสานงาน พระครูสาสนกิจวิเทศ 
     2309 “D” Street, Anchorage, AK 99503    

     Tel. (907) 272-3699  
     Email: watalaska@hotmail.com, wat_yan@hotmail.com  
3.2 วดัธรรมภาวนา    เจ้าอาวาส พระมหาสมปอง สุขิโต 
     3840 O’Malley Rd., Anchorage, AK 99507 
     Tel: (907) 344-9994, (907) 317-3500 (เจ้าอาวาส)  
     Email: Dhammabhavana3840@gmail.com 
         คุณรังสี มุ่งแก้ว   (907) 350-7165  ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน Anchorage 
     คุณมยุรี มุ่งแก้ว  (907) 350-7167          ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน Anchorage 
 

4. รัฐแอรโิซนา 
    วดัพรหมคณุาราม    เจ้าอาวาส พระครูวิเทศพรหมคุณ 
     17212 W. Maryland Ave., Waddell, AZ 85355    

     Tel. (623) 935-2276 / (623) 398-9394 (เจ้าอาวาส)  
     Email: watprom@hotmail.com, watprom@hotmail.com 
     คุณจันทรกานต์ พรหมหาญ                          ผู้ประสานงาน  
     15694 N. 182nd Ln., Surprise, AZ 85388 
     Tel: (480) 560-0991 
     Email: yuichumphon@yahoo.com 
 

5. รัฐโคโลราโด  
    วดัพทุธวราราม เมืองเดนเวอร์   ประธานสงฆ์ พระมหาพัฒนศักดิ์ สติสมปนโน 
    4801 Julian St. Denver, CO 80221-1122  
    Tel. (303) 433-1826  

mailto:watalaska@hotmail.com
mailto:watprom@hotmail.com
mailto:watprom@hotmail.com
mailto:yuichumphon@yahoo.com
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    Email: watbuddhawararam@gmail.com 
    คุณสุขุม ส าลีรางค์กูล        ผู้ประสานงาน 
    M: (720) 427-3204, H: (720)364-9741    
    คุณดุลยรัตน์ ภูก าเหนิด       ผู้ประสานงาน 
    M: (303) 349 1836      
 

6. รัฐฮาวาย 
       6.1 Royal Thai Honorary Consulate - General, Hawaii  

   Honorary Consul - General นายโคลิน ที. มิยาบารา  
      1035 Kikowaena Place, Honolulu, Hi 96819    

     Tel. (808) 524-7787 
     Email: cmiyabara@aol.com 

          6.2 วดัพทุธจักรมงคลวราราม       เจ้าอาวาส พระครูพุทธมงคลวิเทศ  
     96-130 Farrington Hwy, Pearl City, HI 96782-3342   
     Tel. (808) 456-4176, (808) 384-9730 
     Email: watpearl@gmail.com, Pearl39meeboon@hotmail.com   
 

7. รัฐไอดาโฮ                                             ผู้ประสานงาน คุณสุปรีดา ค านึงคุณ                                                                                                           
      2302 E. Gossamer Lane, Boise, ID 83706     

     Tel. (208) 345-8086 
 

8. รัฐมอนทานา                                          
           รา้นอาหารสยามไทย       ผู้ประสานงาน  นางทวี วิลเลียมส์  

     3210 Henesta Dr, Billings, Mt 59102                                       
     Tel. (406) 652-4315 
 

9.  รัฐนิวเมก็ซโิก 
     วัดพุทธมงคลนิมิต        เจ้าอาวาส พระครูโสภณศาสนวิเทศ 
     320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108-3138 
     Tel. (505) 268-4983, (505) 453-6567 Fax. (505) 268-0255                       
     EMail: watnimit@yahoo.com, watnimit@gmail.com 
 

mailto:watbuddhawararam@gmail.com
mailto:cmiyabara@aol.com
mailto:watnimit@msn.com
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    10. รัฐเนวาดา 
 10.1 วดัปา่พุทธยานนัทาราม      เจ้าอาวาส พระมหาอภัย ปภงกโร  
        5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156    

       Tel. (702) 437-3320 
       EMail: apai2515@yahoo.com, watpavegas@gmail.com 

          10.2 วดัศรเีจรญิธรรม       เจ้าอาวาส พระมหาอานันท ์ฉนทโก 
                             5929, Duncan Dr., Las Vegas, NV 80108                                 

       Tel. (702) 839-0268    

                                   Email: sri5929@gmail.com 
 

  11. รัฐออรกิอน 
 วดัพทุธออรกิอน         เจ้าอาวาส พระครูวชิรธรรมวิเทศ 
        8360 David Lane, Turner, OR 97392          ผู้ประสานงาน พระมหามนตรี (503) 409-1217 

       Tel. (503) 391-9866 
                 Email: watoregon@yahoo.com 
 

   12. รฐัยทูาห ์
        12.1 วดัธรรมคุณาราม        รักษาการ เจ้าอาวาส พระครูปลัดประภัสพันธ์  
      644 East 1000 North, Layton, UT 984041    

     Tel. (801) 544-7616 
     Email: watlayton@gmail.com 

        12.2 วดัชยัมงคลวราราม                  เจ้าอาวาส พระครูศรีวิเทศชัยมงคล 
     402 Wall Ave., Ogden, Utah 84404                                     

     Tel. (801) 394- 2658 
                Email: watchaimongkolusa@outlook.com  
 

 13. รัฐวอชิงตนั 
       13.1 วดัวอชงิตนัพุทธวนาราม        เจ้าอาวาส พระวิบูลธรรมวิเทศ 
      4401 South 360th Street, Auburn, WA 98001    

     Tel. (253) 927-5408 
     Email: watwashington@hotmail.com, rosehom@yahoo.com 

       13.2 วดัอตมัมยตาราม                                        เจ้าอาวาส พระวิเทศสิทธิธรรมภรณ์ 
               19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072                 

     Tel. (425) 481- 6640, (425) 773-1789   

mailto:apai2515@yahoo.com
mailto:watpavegas@gmail.com
mailto:watlayton@gmail.com
mailto:rosehom@yahoo.com
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               Email: ritthi@yahoo.com, atammayatarama@gmail.com 
     นายพรหมฤทธิ์ ยั่งยืน                                   ผู้ประสานงาน 
     Tel. (206) 353-7122         

        13.3 นายคเน บญุยเกต ุ     
       6363  6th Ave. South, Seattle, WA 98108    

      Tel. (206) 660-6959 
       13.4 นายปเีตอร ์ตัง้เพยีรกจิ                 
                1021 S. 30th Ct., Renton, WA  98055         

      Tel. (206) 218-6747   

 

14. รัฐไวโอมงิ 
      รา้นอาหาร Anong’s Thai Cuisine       ผู้ประสานงาน คุณสุพรรษา ดีไบรอัน 
                 210, 5th St, Rawlins, WY 82301    
                 Tel. (307) 324-6262 

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

mailto:ritthi@yahoo.com



