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1. บริษัทจากเอเชียบุกตลาดเครื่องดื่มน  าผลไม้ของไนจีเรีย 
 

          เครื่องดื่มว่านหางจระเข้จากเกาหลีใต้ตรา Mom ของบริษัท เวิลด์
ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด เป็นเครื่องดื่มน้ าผลไม้ยี่ห้อใหม่ที่ได้เข้าสู่ตลาดไนจีเรีย
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ าผลไม้ล่าสุด โดยบริษัท
กล่าวว่าน้ าผลไม้ไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่อรสนิยามของชาวไนจีเรีย       
แต่ยังให้คุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพในราคาที่สามารถจับจ่ายได ้
          นายออสติน โอบิกา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นักการตลาด   
และผู้จัดจ าหน่ายของบริษัทกล่าวว่า น้ าผลไม้มีตลาดขนาดใหญ่ในเอเชีย 
อ เ ม ริ ก า แ ล ะ

ยุโรป และตอนนี้เตรียมเข้าสู่ตลาดไนจีเรียประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ของแอฟริกาซึ่งข้อเท็จจริงนั้นชาวไนจีเรียได้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่
พบว่าน้ าผลไม้ที่มีในตลาดของประเทศนี้เต็มไปด้วยน้ าตาล โดยที่น้ าดื่ม
ว่านหางจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ที่ เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์         

ต่อสุขภาพมากมายซึ่ งผู้ที่
คุ้นเคยกับว่านหางจระเข้     
จะรู้ถึงคุณประโยชน์ที่มีต่อ
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงการช่วยระบบภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ การจัดการคอเลสเตอรอล 
และอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ทั้งนี้เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ของบริษัท       
มีปริมาณน้ าตาลน้อยมาก ผลิตมาจากผลิตผลของธรรมชาติโดยไม่ใส่สารกันบูด จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการยอมรับจากตลาดน้ าผลไม้และเครื่องดื่มของไนจีเรีย 
นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่าการเข้ามาของบริษัทฯ ก็หวังที่จะช่วยสร้างงานให้กับ
เยาวชนผู้ว่างงานและคาดว่าจะโน้มน้าวให้พันธมิตรของบริษัทในต่างประเทศ          
เข้ามาจัดตั้งโรงงานในตลาดท้องถิ่นประเทศไนจีเรียเพ่ือช่วยสร้างงานมากขึ้น           
และช่วยในการถ่ายโอนเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ถึงแม้ในตลาดอุตสาหกรรมการค้า      
น้ าผลไม้มีการแข่งขันสูงมากโดยมีผลิตภัณฑ์มากมายที่แข่งขันกันเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภค บริษัทฯ ก็ยังเชื่อว่าประเทศไนจีเรียยังมีที่ว่างมากมายส าหรับเครื่องดื่ม    

น้ าผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มน้ าว่านหางจระเข้ที่มีคุณภาพสูงของบริษัทฯ 
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2. กฎหมายการส่งสินแร่ออกจากประเทศไนจีเรียเพื่อการพาณิชย์ 
 

การส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการของประเทศไนจีเรียอยู่ภายใต้กฎระเบียบการท า
เหมืองและสินแร่ ไนจี เรีย  ปี  2011 (Nigerian Minerals and Mining Regulations, 
2011) ใ นก า รก า กั บ ดู แ ล ขอ ง กรมตร ว จ เหมื อ ง แ ร่  (The Mines Inspectorate 
Department) กระทรวงเหมืองแร่และการพัฒนาเหล็ก (Ministry of Mines and    
Steel Development) 
1. ภาพรวมทั่วไป  
    การท าเหมืองแร่ในประเทศไนจีเรียคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของจีดีพี เนื่องจากอิทธิพล
ของแหล่งน้ ามันที่มีอยู่มากมายท าให้รัฐบาลและอุตสาหกรรมต่างให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรน้ ามันมากกว่า อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการขุดเหมืองแร่ในประเทศยังด าเนินไป
และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความทันสมัยและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สิทธิในการเป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากรแร่นั้นถือโดยรัฐบาลที่มีกระทรวง
ดังกล่าวดูแลการจัดการทรัพยากรแร่ทั้งหมดและได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับองค์กรต่างๆ     
ในการส ารวจขุดและจ าหน่ายทรัพยากรแร่  
2. การด าเนินการ 

   1) ผู้น าเข้าจากต่างประเทศต้องประสานผู้ส่งออกสินแร่ออกจากไนจีเรียไปติดต่อ   
กรมตรวจเหมืองแร่ กระทรวงเหมืองแร่และการพัฒนาเหล็กเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอ
อนุญาตส่งออกสินแร่เพื่อการพาณิชย์ (for commercial purpose) 
   2) เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมค าขอฯ ตามข้อ 1. ได้แก่ 
       (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation)  
       (2) ใบรับรองการผ่านพิธีการทางภาษี 3 ปีของบริษัท (Three (3) years Tax 
Clearance Certification of the company) 
       (3) หลักฐานการลงทะเบียนกับสภาส่งเสริมการส่งออกของไนจีเรีย (Evidence of 
registration with Nigerian Export Promotion Council) 
       (4) หลักฐานแสดงแหล่งของการจัดหา (Evidence of source of supply) 
       (5) หลักฐานการส่งออกหรือข้อตกลงตามสัญญากับผู้ซื้อต่างประเทศ  (Evidence for exportation or contractual 
agreement with a foreign buyer) 
3. ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตส่งออกสินแร่เพื่อการพาณิชย์ เป็นจ านวนเงิน 10,000 ไนร่า 

        ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 131 ของกฎระเบียบการท าเหมืองและสินแร่
ไ น จี เ รี ย  ปี  2011 (Nigerian Minerals and Mining Regulations, 2011) 
ดังกล่าวข้างต้น  
        ดังนั้น ผู้ประกอบการน าเข้าหรือตัวแทนบริษัทที่ประสงค์จะน าเข้า
สินแร่จากประเทศไนจีเรีย อาทิ แร่เหล็ก ทอง แทนทาไลต์ โคลัมไบต์ ควรต้อง
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยและของไนจีเรีย รวมทั้งประสานคู่
ค้าผู้ส่งออกสินแร่ในประเทศไนจีเรียขอดูใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งออกสินแร่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างการส่งออกน าเข้าสินแร่ 
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3. กฎหมายเกี่ยวกบัการน าเข้ารถยนต์ใหม่สู่ประเทศกาน่า 
 

        การน าเข้ารถยนต์ใหม่สู่ประเทศกาน่า อยู่ภายใต้กฎหมายหลักที่ควบคุม      
การน าเข้ายานพาหนะในกาน่า คือ กฎหมายบริการการป้องกัน การสรรพสามิต   
และการศุลกากรกาน่ า  [Ghana Customs, Excise and Preventive Service 
(Management Law) 1993] มาตรา 78-94, 123-192 ภายใต้การควบคุมของ
สรรพากรของประเทศกาน่า  
1. ภาพรวมทั่วไป  
ในประเทศกาน่า การน าเข้ายานพาหนะทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ศุลกากรและใบอนุญาตการน าเข้าฯ แต่กฎหมายก็มีการยกเว้นภาษสี าหรับการน าเข้า 
เช่น การน าเข้าของภาครัฐ บุคลากรทางการทูต องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น และ 
ประเทศกาน่ายังด าเนินงานภายใต้รหัสการประเมินราคาศุลกากรซึ่งเป็นวิธีการ
ประเมินมูลค่าขององค์การการค้าโลก (WTO) และยังมีแผนการตรวจสอบปลายทาง
ซึ่งหมายความว่ามีการตรวจสอบการน าเข้ายานพาหนะรถยนต์มาในประเทศผ่าน

ทางท่าเรือของศุลกากรกาน่ามากกว่าการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งเข้ามา  
        2. เอกสารจ าเป็นที่ต้องยื่นขออนุญาต (ส าหรับบุคคลธรรมดา) 
           (1) ใบขับขี่และบัตรลงทะเบียนตัวจริง (2) หลักฐานการประกัน     
(3) หนังสือเดินทาง (4) ส าเนาใบแจ้งหนี้การซื้อ (5) ใบตราส่งสินค้าเดิม        
(ต้องแสดงหมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์  ก าลังการผลิต ปีที่ผลิต        
ยี่ห้อและรุ่น (6) ใบรับรองการไม่ขาย  
        3. เอกสารจ าเป็นที่ต้องยื่นขออนุญาต (ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์) 
           (1) ใบอนุญาตน าเข้าที่ถูกต้อง (2) หลักฐานการประกัน (3) หนังสือ
เดินทาง (4) ส าเนาใบแจ้งหนี้การซื้อ (5) ใบตราส่งสินค้าเดิม (ต้องแสดง
หมายเลขตัวถังพาหนะรถยนต ์หมายเลขเครื่องยนต์ ก าลังการผลิต ปีที่ผลิต ยี่ห้อและรุ่นพาหนะรถยนต์ เป็นต้น)  
        4. ภาษีพาหนะรถยนต์น าเข้า  

ภาษีส าหรับรถยนต์น าเข้าขึ้นอยู่กับอายุ น้ าหนัก ก าลังไฟ การใช้งาน / 
วัตถุประสงค์ ความจุที่นั่ง เป็นต้น และอัตราภาษีมีตั้งแต่ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 46 
รวมทั้งยังมีต้นทุนค่าประกันภัย และ ค่าขนส่ง (CIF) ด้วย  
        5. การริบพาหนะรถยนต์  
            ภายใต้กฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเข้ายานพาหนะรถยนต์นั้น 
ยานพาหนะใด ๆ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่ด าเนินการภายใน 60 วัน
หลังจากน าสินค้าลงจากท่าเรือ จะเสี่ยงต่อการถูกริบโดยหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้
ในกรณีของยานพาหนะรถยนต์น าเข้าผ่านทางบกนับจากวันที่ข้ามพรมแดนไปยัง

ประเทศกาน่าจะถูกริบโดยหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันหากไม่รีบด าเนินการน ารถยนต์ออกมาให้ถูกต้องภายในระยะเวลา             
ที่กฎหมายก าหนดเช่นเดียวกันดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใดที่จะส่งออกยานพาหนะรถยนต์ใหม่ไปยังประเทศกาน่า ควรต้องศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งประสานคู่ค้าผู้น าเข้ารถยนต์ในประเทศกาน่าให้ด าเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้เรียบร้อยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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