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**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
 

 

                                                         
 

สหสาธารณรัฐแทนซาเนยี (United Republic of Tanzania) 
 

 ประเทศ Tanganyika และหมู่เกาะ Zanzibar ได้รวมประเทศเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในปี 2507  
 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญท้ังในด้านพลังงาน อาทิ น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็น

แหล่งอัญมณีและแร่รัตนชาติ (มีแร่แทนซาไนท์ ซ่ึงมีเฉพาะท่ีสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเท่านั้น)  
และเป็นประเทศท่ีมีความม่ันคงทางการเมืองสูง 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯ เยือนสห
สาธารณรัฐแทนซาเนียแทนซาเนียเพ่ือเย่ียมชมโครงการช่วยเหลือผู้อพยพตามคําเชิญของ UNHCR 
เม่ือเดือน มี.ค. 2546  
  

ข้อมูลทัว่ไป  
พ้ืนท่ี 883,749 ตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่กว่าไทยประมาณ 1.5 เท่า) 
ประธานาธิบดี นางซาเมีย  ซูลูฮู  ฮัสซาน            (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 19 มีนาคม 2564) 

(Mrs. Samia Suluhu Hassan) 
เมืองหลวง กรุงโดโดมา (Dodoma) นายกรัฐมนตรี นายคสัซิม มาจาลวีา                   (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 

(Mr. Kassim Majaliwa) ประชากร 58.01 ล้านคน (ปี 2562) 
ภาษาราชการ อังกฤษและสวาฮิล ี  รมว. กต. นางลีเราตา มูลามูลา   

(Mrs. Liberata Mulamula)     (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 31 มีนาคม 2564) ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 61.4 อิสลาม ร้อยละ 35.2 
ความเชื่อด้ังเดิม ร้อยละ 1.8 
อ่ืนๆ ร้อยละ 0.2 ไม่นับถือ ร้อยละ 1.4 

วันชาติ 9 ธันวาคม 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 30 ธันวาคม 2523 

ข้อมูลเศรษฐกจิ 
GDP   63.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)* 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ป ี๒๕๖3)** 
สกุลเงิน ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) (1 บาท = 74.34 ชิลลิงแทนซาเนีย)  

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  1,122.12 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)*   

(ไทย: 7,241.18 ดอลลารส์หรัฐ) (ป ี๒๕๖3)** 
เงินทุนสํารอง 5.05 พันล้านดอลลารส์หรัฐ (ไทย: 216.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)* 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.2 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: Trading Economics) (ปี 2563)  

Real GDP Growth   ร้อยละ 5.79 (ปี ๒๕๖๒)* 
(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ป ี๒๕๖3)** 

อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: IMF) (ปี 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานน้ํา ดีบุก ฟอสเฟต แร่เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี ทอง ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ นิกเกิล 
อุตสาหกรรมหลัก แปรรูปสินค้าเกษตร (น้ําตาล เบียร์ บุหร่ี สายป่านจากพืช) เหมือง (เพชร ทองคํา ทองแดง เหล็ก) ถ่านหิน เกลือ โซดาไฟ ซีเมนต์  

กลั่นน้ํามัน รองเท้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ปุ๋ย 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ํามันปิโตรเลียม ยา น้ํามันปาล์ม ข้าวสาลี ยานยนต์  
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย  
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ ทอง มะพร้าว ถ่ัวบราซิล เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยาสูบ กาแฟ เนื้อปลาแล ่
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ อินเดีย แอฟริกาใต้ จีน เวียดนาม สวิตเซอร์แลนด์   

สถิติทีส่ําคัญไทย-แทนซาเนีย 
มูลค่าการค้าไทย-แทนซาเนีย 119.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 99.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 20.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยได้ดุลการค้า 78.64 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง เคร่ืองสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว น้ําตาลทราย 

(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563)  
สินค้านําเข้าจากแทนซาเนีย    สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทําจากผัก ผลไม้ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี  

เงินแท่งและทองคํา ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
การลงทุน บริษัท CPF Tanzania Ltd. (ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุพืช (ข้าวโพดหวาน)) บริษัท SCT Co. Ltd. (ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง)  

และบริษัททําเหมืองแร่อัญมณ ี
การท่องเที่ยว ชาวแทนซาเนียมาไทย 329 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
นักโทษชาวแทนซาเนียในไทย 5 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) (ปี 2563) 
คนไทยในแทนซาเนีย 63 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี)  
การตรวจลงตรา Visa on Arrival / ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสหสาธารณรัฐแทนซาเนียประจําประเทศมาเลเซีย 
สํานักงานของไทยที่ดูแลแทนซาเนีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
สํานักงานของแทนซาเนียท่ีดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสหสาธารณรัฐแทนซาเนียประจําประเทศมาเลเซีย 


