
เมืองฉงจั่วเร่งพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรี ส่งเสริมการพัฒนาของการค้าต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง 

 

เมือฉงจั่วซึ่งเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
ซึ่งเป็นเมืองกำกับดูแลอำเภอระดับเมืองผิงเสียง และได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีจีนจาก
รัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมีพ้ืนที่เขตทดลองรวม 15 ตร.กม. อยู่ในอำเภอระดับเมือง
ผิงเสียง ครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงด้วย ในขณะนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
เมืองฉงจั่วจะเน้นพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีเป็นสำคัญ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการค้าต่างประเทศ 

ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนาน(อาเซียน)” (凭祥·江楠(东盟)农

产品智慧交易中心) ตั้งอยู่ในเขตทดลองการค้าเสรี เป็นศูนย์นำเข้า-ส่งออกและกระจายสินค้า
เกษตรขนาดใหญ่ โดยเน้นสินค้าผลไม้สดเป็นสำคัญ ศูนย์แห่งนี้ประกอบธุรกิจทั ้งการซื ้อขาย,          
E-Commerce, โลจิสติกส์, ห่วงโซ่ความเย็น, และโกดังเก็บสินค้า  ซึ่งสามารถรองรับการค้าทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะมีขั ้นตอนการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce อย่าง
สมบูรณ์แบบ เช่น ผลไม้ที่นำเข้าโดยห่วงโซ่ความเย็นที่ขนส่งเข้าศูนย์ซื้อขายฯ จะถูกฆ่าเชื่อเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของไสรัสโควิด-19 และถูกแบ่งจัดสรรเพื่อคัดเลือกเกรด และบรรจุเพื่อจัดส่งไปยัง
ผู้บริโภคที่อยู่เมืองต่างๆ ของจีนหลังได้รับ Order ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ทั้งนี้ ยอดค้าขาย
ต่อปีของปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 10 ,000 ล้านหยวน (ประมาณ 50,000 ล้านบาท)  

Mr.Lu Weiwen รองผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเจียงหนานให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ปริมาณการค้า
ผลไม้สดของศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนานสูงถึง 3 พันตันต่อวัน โดย Order 
จากแพลตฟอร์ม E-Commerce และรูปแบบไลฟ์สดประมาณ 20,000 หมื่นรายการ  

ศูนย์โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน SAIC Motor – Yunduoduo (上汽运多多跨境物流基地) 
ที ่ตั ้งอยู่เขตทดลองการค้าเสรี กระตุ ้นให้การพัฒนาการค้าและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไฟน์ ประกอบด้วย ระบบการจับคู่
รถและสินค้าอัจฉริยะ การบริหารขบวนรถขนส่งได้ทั้งกระบวนการด้วยแสดงภาพ และรถรับส่งสินค้า
ข้ามแดน เป็นต้น  Mr. Wangming ผู้จัดการฝ่ายโลจิกสติกส์ของบริษัท Yunduoduo ให้ข้อมูลว่า ปี
ที่ผ่านมา บริษัทมีรถขนถ่ายสินค้าข้ามพรมแดนเพียงแต่ 5 คัน (เพิ ่มเติม: รถขนถ่ายสินค้าข้าม
พรมแดน เป็นบริการขนถ่ายสินค้านำเข้าระหว่างชายแดนเวียดนามกับจีนที่ด่านโหย่วอ้ีกวาน กล่าวคือ 



ศุลกากรเปิดช่องทางสีเขียว 1 ช่อง ให้กับบริษัทฯ เพื่อวิ่งรถขนถ่ายสินค้าไปรับสินค้านำเข้าที่ด่าน
ชายแดนเวียดนาม เพื่อขนส่งสินค้าเข้ามาผ่านศุลกากรโดยไม่ต้องรอคิวนาน ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ผ่าน
ด่านตั้งแต่ต้นจะเสร็จสิ้นภายใน 5 ช.ม. (นับตั้งแต่เข้าด่าน ผ่านพิธีการทางศุลกากร เปลี่ยนถ่ายสินค้า
จากรถทะเบียนเวียดนามเป็นรถของจีน)  การเพิ่มจำนวนรถจาก 5  คัน เป็น 20 คัน มีผลทำให้ยอด
ค้าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 300 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ หน่วยงานศุลกากรได้สนับสนุนการพัฒนาการค้าต่างประเทศ โดยปฏิรูปมาตรการ
ต่างๆ เช่น ลดขั้นตอนการยื่นสำแดง และอำนวยความสะดวกด้านการจ่ายภาษี ฯลฯ ซึ่งระหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564 ศุลกากรด่านโหย่วอี้กวานได้กำกับควบคุมสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกรวม
เป็นปริมาณ 5.01 แสนตัน ซึ่งเติบโตร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา Mr.Lin 
Xiaoming เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านโหย่วอี้กวานให้ข้อมูลว่า ศุลกากรให้บริการด้านพิธีการศุลกากรใน
หลายรูปแบบ โดยลดขั้นตอนการยื่นสำแดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านด่าน ทำให้บริษัทผู้
นำเข้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการผ่านด่าน 

ประเมินจากสถิติที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า การค้าต่างประเทศของเขตทดลองการค้าเสรีจีนเมือง
ฉงจั่วในไตรมาส 1 จะมีมูลค่ามากกว่า 31,900 ล้านหยวน (159,500 ล้านบาท) ส่วนปริมาณการชำระ
เงินข้ามพรมแดนด้วยอัตราเงินหยวนสูงถึง 7,151 ล้านหยวน (ประมาณ 35,755 ล้านบาท) และมูลค่า
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่าน E-Commerce ข้ามพรมแดนสูงถึง 401 ล้านหยวน (ประมาณ 2,005 
ล้านบาท) ปัจจุบัน เมืองฉงจั่วได้ดำเนินการมาตรการปฏิรูปสำหรับเขตทดลองการค้าเสรีจีนแล้ว 66 
รายการจากจำนวนรวมที่เป็น 85 รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.6 

ความเห็นสคต. เมืองฉงจั่วเป็นเมืองที่มีมูลค่าการค้าต่างประเทศที่สูงที่สุดในเขตฯ กว่างซีจ้วง 
โดยมูลค่าการค้าต่างประเทศของปี 2563 มีร้อยละ 69.9 มาจากอำเภอระดับเมืองผิงเสียง คิดเป็น
มูลค่า 128,920 ล้านหยวน (ประมาณ 644,600 ล้านบาท) ส่วนมูลค่าการค้ากับไทย 33,610 ล้าน
หยวน (ประมาณ 168,050 ล้านบาท) สินค้าที่นำเข้าสำคัญคือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้สดและ
ผลไม้อบแห้ง โดยปัจจุบันนี้ ทางการจีนปรับปรุงช่องทางนำเข้าส่งออกมี 6 ช่องทาง (เดิม 3 เข้า 3 
ออก)ของด่านโหย่วอี้กวานเป็น 12 ช่องทาง  ( 6 เข้า 6 ออก) ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีกำหนด
เปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคม นี้  อย่างไรก็ตาม ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับผลไม้ที่จะเข้ามากในช้วง
ฤดูกาลที่จะถึง มีการปรับปรุงพื้นที่ลานตรวจสินค้าจากเติม 28 ช่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 67 ช่อง ซึ่งได้
เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่งออกไทย  

แหล่งที่มา http://www.bbrtv.com/2021/0329/634626.html 
สคต.หนานหนิง 

 
บทสรุป เมืองฉงจั่วเร่งพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรี ส่งเสริมการพัฒนาของการค้าต่างประเทศที่มี
คุณภาพสูง 

เมืองฉงจั่ว เป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
เป็นเมืองกำกับดูแลอำเภอระดับเมืองผิงเสียง และได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีจากรัฐบาล
กลางของจีนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมีพื้นที่เขตทดลอง  15 ตร.กม. ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอ
ระดับเมืองผิงเสียง หน่วยงานศุลกากรได้สนับสนุนการพัฒนาการค้าต่างประเทศ โดยพัฒนาและ

http://www.bbrtv.com/2021/0329/634626.html


ปฏิรูปมาตรการต่างๆ เช่น ลดขั้นตอนการยื่นสำแดง และอำนวยความสะดวกด้านการจ่ายภาษี ฯลฯ 
ทำให้ยอดการค้าต่างประเทศมีการเติบโตอย่างเห็นชัด ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี2564 
ศุลกากรด่านโหย่วอี้กวานได้กำกับควบคุมสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกรวมเป็นปริมาณ 5.01 แสนตัน ซึ่ง
เติบโตร้อยละ 27.7 โดยคาดการณ์ว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 การค้าต่างประเทศของเขตทดลอง
การค้าเสรีจีนเขตเมืองฉงจั่วในไตรมาส 1 จะมีมูลค่ามากกว่า 159,500 ล้านบาท 

 

 

 


