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ภาษีใหม่ส่งผลใหร้าคาน ้ามันเชื อเพลิงปรับตัวสูงขึ นในแทนซาเนีย 

 

 
ภาพ : ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในแทนซาเนียปรับเพ่ิมขึ้นสูงสุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ราคาน้้ามันในแทนซาเนียปรับเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีการแก้ไขและมีผลบังคับใช้ 

ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซิน ดีเซล และน้้ามันก๊าด ปรับเพ่ิมขึ้น 6.94%  6.87% และ 8.38% ตามล้าดับ เมื่อ
เทียบกับ เดือนมิถุนายน ขณะที่ราคาขายส่งพุ่งขึ้น 7.34% (เบนซิน) 7.3% (ดีเซล) และ 8.94% (น้้ามันก๊าด) 

ล่าสุด ราคาตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งประกาศโดยกรมทรัพยากรน้้าและพลังงาน (the Energy and 
Water Utilities Regulatory Authority - EWURA ) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น การเพ่ิมขึ้นภาษีน้้ามัน
เชื้อเพลิงต่อลิตรของเบนซินและดีเซลราวๆ Tsh 100 ($ 0.043)  และ ท้านองเดียวกันกับค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น
ต่อลิตรของน้้ามันก๊าด ราวๆ Tsh 100 ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายฉบับใหม่    โดยราคาน้้ามันใน Dar es 
Salaam ยังคงถูกกว่าประเทศอ่ืนๆในแอฟริกาตะวันออก เนื่องจากมีสต็อกสินค้าจ้านวนมากที่ท่าเรือ  เมื่อเทียบกับ
ท่าเรือ Tanga และ Mtwara บวกกับต้นทุนการขนส่งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในต่างจังหวัด ซึ่งยังแพงกว่า 

ราคาหน้าสถานีบริการน ้ามัน 

ราคาขายส่งในเมืองหลวงตอนนี้อยู่ที่ Tsh 2,275.9 ($0.98) ส้าหรับน้้ามันเบนซิน, Tsh2,086 ($0.899) 
ส้าหรับดีเซล และ Tsh1,992.51 ($0.859) ส้าหรับน้้ามันก๊าด   ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินใน Dar es Salaam 
เพ่ิมขึ้นจาก Tsh 2,249 ($0.97) เป็น Tsh 2,405 ($1.037) ต่อลิตร, ดีเซลขึ้นจาก Tsh 2,073 ($.0894) 
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เป็น Tsh 2,215 ($0.955) ต่อลิตรและน้้ามันก๊าด ขึ้นจาก Tsh 1,957 ($ 0.844) เพ่ือ Tsh 2,121 ($ 
0.915) ต่อลิตร ส้าหรับภูมิภาคทางตอนเหนือ ซึ่งให้บริการโดยท่าเรือ Tanga  และ ภูมิภาคทางตอนใต้ ซึ่ง
ให้บริการโดยท่าเรือ Mtwara  มีราคาที่ปรับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย  ในขณะที่ราคาในภูมิภาคที่ให้บริการโดย Dar 
es Salaam รวมถึง เมืองหลวง Dodoma ก็แตกต่างกันไปตามระยะทางจากชายฝั่ง 

กรมทรัพยากรน้้าและพลังงาน มองว่า  นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีน้้ามันเชื้อเพลิงและ
ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียมแล้ว การเปลี่ยนแปลงของราคาในประเทศยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามันใน
ตลาดโลกและค่าเบี้ยประกันภัยของ Bulk Procurement System (BPS) ด้วย หน่วยงานที่ด้าเนินการโดยรัฐบาล
ได้แนะน้าให้ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้้ามันในภาคเหนือและภาคใต้จัดหาน้้ามันก๊าดจาก Dar es Salaam 
เนื่องจากสต็อกน้้ามันที่ท่าเรือ Tanga และ Mtwara หมดลง ท้าให้จ้าเป็นต้องปรับราคาขึ้นเนื่องจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขนส่งเพ่ิมข้ึน 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า ราคาน้้ามันในแทนซาเนียที่ปรับเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ ราคาทีสู่งขึ้นจะ
ท้าให้ระดับราคาสินค้าเพ่ิมขึ้น  รายได้ที่จับจ่ายใช้สอยได้ ณ ราคาแท้จริงลดลงและส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
ลดลง การเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินค้าในประเทศมีผลให้ความสามารถในการส่งออกลดลง ขณะเดียวกัน หาก
ประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าไม่มีผลกระทบจากราคาน้้ามันภายในประเทศ  ย่อมจะส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้า
ส่งออกของแทนซาเนียลดลง  ดังนั้น  ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไทยต้องติดตามสถานการณ์การขึ้นลงของ
ราคาน้้ามันภายในประเทศแทนซาเนียอย่างใกล้ชิด เพราะย่อมมีผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศแทนซาเนีย และอาจกระทบการส่งออกของไทยมายังแทนชาเนียด้วย เนื่องจาก ก้าลังชื้อของ
ประเทศท่ีมีไม่มากนักจะลดลงตามไปด้วย 

โดยแทนชาเนียถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านพลังงานมากที่สุดในแอฟริกาตะวันออกในปัจจุบันจากการที่มี
น้้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติจ้านวนมากในชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ ที่ท้าให้มีการน้าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศไม่มากนัก อย่างไรก็ดี จากการที่ยังมีการแทรกแชงจากภาครัฐในระดับที่สูง ท้าให้รายได้ที่ได้จากการ
ท้าธุรกิจด้านพลังงานมักกระจุกตัวในภาคธรุกิจจ้านวนไม่มากนัก แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบทุกครั้งที่
มีการปรับราคาน้้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้ก้าลังชื้อโดยรวมลดลง 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส้านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา The East African 
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