
 
สาธารณรฐัชิลี (Republic of Chile) 

    

 - เป็นคู่คา้อนัดบั 4 ของไทยในลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 
- ม ีFTA กบัไทยซึ่งครอบคลุมการคา้ระหว่างกนักว่ารอ้ยละ ๙๗ (ชลิมี ีFTA 26 
ฉบบั    
  กบั 65 ประเทศ) 
- มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญั อาท ิทองแดง แร่ลเิทยีม  
- เป็นสมาชกิ APEC, CPTPP (อยู่ในขัน้ตอนการผ่านร่างกฎหมายภายในเพือ่ให ้
  สตัยาบนั), OECD, กลุ่ม Pacific Alliance (PA) (โคลอมเบยี ชลิ ีเมก็ซโิก และ
เปร)ู,    
  FEALAC และอคัรภาคขีอง TAC และ development partner ในกรอบอาเซยีน  
 

  ขอมูลท่ัวไป 
พื้นท่ี            756,946 ตารางกโิลเมตร  
เมืองหลวง     กรุงซนัตอิาโก  
ประชากร      1๙.๑1 ลา้นคน (2564) 
ภาษาราชการ สเปน                          
ศาสนา         ครสิตโ์รมนัคาทอลกิ รอ้ยละ 76.7                   
                  โปรเตสแตนต ์รอ้ยละ 13.25  

ประธานาธิบดี         นายเซบสัเตยีน ปิญเญรา (Sebastián 
Piñera)  
                             เขา้รบัตําแหน่ง 11 ม.ีค. 2561 (สมยัที ่2) 
รมว. กต.               นายอนัเดรส อายามนัด ์ซาบาลา  
                           (Andrés Allamand Zavala) 
ระบอบการปกครอง  ประชาธปิไตยแบบสาธารณรฐั  
วนัประกาศเอกราช   18 ก.ย. 
วนัสถาปนาความสมัพนัธ ์ 29 ต.ค. 2505 (ครบ 5๙ ปี  
ทางการทูต                     ในปี 256๔)              

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2563)  
GDP       ๒45.41 พนัลา้น USD  
                          (ไทย 501.8 พนัลา้น USD) 
GDP per capita     ๑2,6๑๐.๐๐ USD   
                           (ไทย 7,219.2USD)    
GDP growth          รอ้ยละ -6.0 (ไทย รอ้ยละ -6.1) 
อตัราเงินเฟ้อ           รอ้ยละ 2.9๐ (ไทย รอ้ยละ -0.8) 
สกลุเงิน                 เปโซชลิ ี(CLP) 1 USD = ๗๓๕.๕ CL     
                                  (๙ กุมภาพนัธ ์256๔) 
ทรพัยากรธรรมชาติ  ทองแดง ไม ้แร่ไนเตรท แร่ลเิทยีม     
                           อญัมณ ีสตัวน้ํ์า 
 

อตุสาหกรรม          เหมอืงแร่ อาหารแปรรปู ผลติภณัฑป์ลา  
                          เหลก็ ปนูซเีมนต ์ผลติภณัฑไ์ม ้
สินค้าส่งออกสาํคญั  ทองแดง ผลไม ้ผลติภณัฑจ์ากปลา                    
                          ผลติภณัฑไ์ม ้กระดาษ เคมภีณัฑ ์ไวน์                                                         
ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั จนี สหรฐัฯ ญีปุ่่น สาธารณรฐัเกาหล ี
บราซลิ  
สินค้านําเข้าสาํคญั   ปิโตรเลยีม เคมภีณัฑ ์อุปกรณ์ไฟฟ้า  
                          และการสือ่สาร เครื่องจกัรโรงงาน   
                          ยานพาหนะ ก๊าซธรรมชาต ิ
ตลาดนําเข้าสาํคญั   จนี สหรฐัฯ บราซลิ อารเ์จนตนิา        
อตัราการว่างงาน    รอ้ยละ ๗.๑๐ (ไทย รอ้ยละ 1.7) 
                     สถิติท่ีสาํคญั  (ม.ค. – พ.ค. 2564) 

มูลค่าการค้ารวม         476.04 ลา้น USD ขยายตวัรอ้ยละ 30.60 ไทยไดดุ้ลการคา้ 40.76 ลา้น USD  
สินค้าส่งออกของไทย    258.40 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 64.22 
(5 อนัดบัแรก)              1) รถยนต ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ 2) ผลติภณัฑย์าง 3) เมด็พลาสตกิ 4) เครื่องซกัผา้   
                                  และเครื่องซกัแหง้และสว่นประกอบ 5) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 
สินค้านําเข้าจากชิลี    217.64 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.08 
(5 อนัดบัแรก)            1) สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ ์2) สตัวน้ํ์าสด แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรูปและกึง่

สาํเรจ็รปู 3) 
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 4) /ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งทีท่าํจากผกั ผลไม ้5) สตัวแ์ละผลติภณัฑ์
จากสตัว ์

กิจกรรมส่งเสริมการค้า   จดักจิกรรม OBM, Export Clinic, Podcast ขอ้มลูตลาด, เชญิ ผนข ร่วมงาน virtual trade fairของกรม, 
จดัจา้งผูแ้ทนการคา้ไทยประจําเปร ู(กจิกรรมปกต ิ: สมัมนาโอกาสการคา้, คณะผูแ้ทนการคา้เดนิทาง
เยอืนชลิ,ี กจิกรรม in-store promotion, จดัประชาสมัพนัธร์า้นอาหารไทย, เชญิ ผนข ร่วมงานแสดง
สนิคา้ของกรม) 

การลงทุนของชิลีในไทย บ. Magotteaux (ภายใต้กลุ่ม Sigdo Koppers ของชลิ)ี ผลติลูกเหลก็เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมเหมอืง  
                             บ. Soquimich ผลติปุ๋ย /บ. Crystal Lagoon ก่อสรา้งสระว่ายน้ําและประกอบธุรกจิสวนน้ําทะเลเทยี  
                             ที ่อ. หวัหนิ จ. ประจวบครีขีนัธ ์และพทัยา 
จาํนวนคนไทยในชิลี    96 คน (2563) 
จาํนวนคนไทยไปชิลี    ๑,๖๙๙ คน ในปี ๒๕๖๒ (เพิม่ขึน้จาก ๑,๓๘๐ คน ในปี ๒๕๖๑) 



๒ 

 

จาํนวนคนชิลีในไทย    150 คน (2561) 
จาํนวนคนชิลีมาไทย    3,956 คน ในปี ม.ค.-ต.ค. 2563 (ลดลงจาก 19,064 คน ในปี 2562)  
สาํนักงานชิลีในไทย     สถานเอกอคัรราชทตู (กรุงเทพฯ) และสถานกงสุลกติตมิศกัดิ ์(กรุงเทพฯ และ จ. ภูเกต็) 
สาํนักงานไทยในชิลี     สถานเอกอคัรราชทตูและสาํนักงานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ (กรุงซนัตอิาโก)                                                                                     

สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับชิล ี

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

ป 2021 

ป 2020 

ป 2021 

(%) ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. 
+/- 

(%) 

 773.29 548.07 16.64 361.06 312.64 47.52 412.23 235.44 -8.73 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สินคาสงออกหลักของไทยไปตลาดชิลี ป 2020 – ป 2021                หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 
1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 144.99 112.43 150.05 33.45 

2. ผลิตภัณฑยาง 23.67 10.34 23.13 123.64 

3. เม็ดพลาสติก 9.13 3.36 22.30 563.11 

4. เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและสวน 24.32 10.00 20.72 107.25 

5. อาหารทะเลกระปองและแปรรปู 58.24 28.89 17.77 -38.51 

6. เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง 9.82 4.66 12.09 159.52 

7. ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 8.44 3.81 7.60 99.59 

8. ผลไมกระปองและแปรรูป 7.29 4.02 6.71 67.01 

9. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 14.18 5.72 6.63 15.99 

10. หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 3.82 2.46 6.33 156.99 

การสงออกรวม 361.06 211.93 312.64 47.52 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจากชลิีป 2020 – ป 202                                                     หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 1. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ 216.55 139.47 105.04 -24.69 

2. สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึง 85.62 58.69 49.29 -16.01 

3. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 21.96 13.33 34.69 160.19 

4. ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม 27.43 15.08 13.70 -9.16 

5. สัตวและผลิตภณัฑจากสัตว 11.13 6.43 6.18 -3.78 

6. ปุย และยากำจดัศัตรูพืชและสตัว 10.88 5.05 5.22 3.34 

7. ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภณัฑ 3.42 1.42 4.62 226.70 

8. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 9.24 6.07 4.16 -31.47 

9. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสรุา 5.23 3.31 3.12 -5.70 

10. พืชและผลิตภัณฑจากพืช 5.57 2.52 2.83 12.40 

การนำเขารวม 412.23 257.94 235.44 -8.72 



๓ 

 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร  

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 
กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
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