แผนอพยพคนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
สาธารณรัฐโมซัมบิก
-------------------------------------1. ข้อมูลคนไทย ปัจจุบัน (ณ กันยายน 2559) มีคนไทยพํานักอยู่ในโมซัมบิก ประมาณ 100 คน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
1.1 เจ้าของกิจการและพนักงานของร้านอาหารไทย ประมาณ 15 คน
1.2 พนักงานของบริษัทไทยที่ตั้งสํานักงานอยู่ในโมซัมบิก ประมาณ 10 คน
1.3 แรงงานไทย (นวด สปา) ประมาณ 5 คน
1.4 พ่อค้าพลอยที่เดินทางเข้าออกโมซัมมิก (ไม่ได้อยู่ถาวร) ประมาณ 55 คน
1.5 ข้าราชการ ครอบครัวและผู้ติดตาม ประมาณ 12 คน
1.6 อื่นๆ (เช่น คู่สมรสชาวโมซัมบิกและชาวต่างชาติ) ประมาณ 3 คน
2. การเตือนภัย สถานเอกอัครราชทูตฯ แบ่งการเตือนภัยเป็น 3 สี คือ เหลือง ส้ม แดง
สีเหลือง
เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบ ยังไม่ถึงเป็นภัยคุมคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สีส้ม
เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่รุนแรง มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน
สีแดง
เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบ มีความรุนแรงจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติประจําวันได้
เป็นภัยที่คุมคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. วิธีการดําเนินการ
3.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศเตือนภัยให้คนไทยทราบผ่านเครือข่ายทุกระยะ โดยจัดตั้งศูนย์ติดต่อที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประสานการข่าวและเป็นจุดติดต่อให้คนไทย
3.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงมาปูโต
หรือที่อื่นที่มีความปลอดภัยในจังหวัดอื่น เป็นจุดที่คนไทยสามารถมารวมตัวกันเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมได้
3.3 หากมีความจําเป็นจะต้องอพยพออกจากประเทศโมซัมบิกชั่วคราว (กรณีสแี ดง) สถานเอกอัครราชทูตฯ
จะดําเนินการตามแผนที่เตรียมไว้
4. การอพยพ
4.1 กรณีเดินทางโดยเครื่องบินได้ คนไทยมารวมตัวกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจุดอื่นที่จัดเตรียมไว้
เพื่อเตรียมการและประสานการอพยพ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ดังนี้
(ก) หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางตอนใต้/กลางของประเทศ จะอพยพโดยทางเครื่องบินจากกรุงมาปูโต
ไปยังนครโจฮันเนสเบอร์ก (ใช้เวลาบิน 45 นาที) ซึ่งสามารถพักรอดูสถานการณ์ประมาณ 7-10 วัน
หรือต่อเครื่องบินระหว่างประเทศกลับประเทศไทยได้
(ข) หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางตอนเหนือของประทศ จะอพยพโดยทางเครื่องบินโดยทางเครื่องบินจาก
เมืองนัมปูลา ไปยังกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา หรือกรุงดาเอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งสามารถพักรอดู
สถานการณ์ประมาณ 7 -10 วัน หรือต่อเครื่องบินระหว่างประเทศกลับประเทศไทยได้

-24.2 กรณีเดินทางโดยเครื่องบินไม่ได้เนื่องจากท่าอากาศยานพาณิชย์ปิดให้บริการหรือไม่มีเที่ยวบิน (เฉพาะกรุงมาปูโต
และบริเวณโดยรอบ) คนไทยมารวมตัวกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจุดอื่นที่จัดเตรียมไว้ เพื่อเตรียมการและประสานการอพยพ
คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ในเส้นทางทางถนน (รถยนต์) กรุงมาปูโต – เมืองเนลสปริต ประเทศแอฟริกาใต้ (ใช้เวลาเดินทางโดย
รถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 120 กิโลเมตรไปยังชายแดน และอีก 2 ชั่วโมงต่อไปยังเมืองเนลสปริต เพื่อพักรอดูสถานการณ์
ประมาณ 7 – 10 วัน หรือต่อไปยังนครโจฮันเนสเบอร์กเพื่อต่อเครื่องบินระหว่างประเทศกลับประเทศไทย
5. ประมาณการค่าใช้จา่ ย (สําหรับคนไทย 100 คน)
5.1 ค่าใช้จ่ายในการรวมพล (5 วัน)
(ก) ค่าเครื่องนอนหรือค่าเช่าสถานที่รวมพล
(ข) ค่าอาหาร
(ค) ค่าพาหนะเดินทางไปท่าอากาศยาน

17,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
15,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
3,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
35,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ

รวม (5.1)
5.2 ค่าใช้จา่ ยกรณีเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบิน
(ก) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไปกลับ กรุงมาปูโต – นครโจฮันเนสเบอร์ก หรือ เมืองนัมปูลา – กรุงไนโรบี
(100 คน x 400 ดอลลาร์สหรัฐ)
40,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข) ค่าเช่าที่พกั
(50 ห้อง x 200 ดอลลาร์สหรัฐ x 10 วัน)
100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(ค) ค่าอาหาร (2,000 ดอลลาร์สหรัฐ x 10 วัน)
20,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(ง) ค่าเช่าพาหนะรับส่งท่าอากาศยาน – ที่พัก / ประสานงาน
6,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(จ) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
15,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
รวม (5.2)
181,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
5.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางออกนอกประเทศโดยทางถนน
(ก) ค่าเช่าพาหนะ กรุงมาปูโต – เมืองเนลสปริต (แอฟริกาใต้)
15,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข) ค่าเช่าที่พกั
(50 ห้อง x 200 ดอลลาร์สหรัฐ x 10 วัน)
100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(ค) ค่าอาหาร (2,000 ดอลลาร์สหรัฐ x 10 วัน)
20,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
(จ) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
15,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
รวม (5.3)
150,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ

6. หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน โทร. +258 84 800 8082 หรือ +258 87 788 9902
--------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
กันยายน 2559

