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1. ภาพรวมตลาด 

 
ชิลีเปนประเทศที่มีการอุปโภคเครื่องนุงหมสูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา และตลาดการคาปลีกสินคา

เสิ้อผา/เครื่องนุงหมถือเปนตลาดใหญเปนอันดับที่ 3 รองจากตลาด hypermarket และ สินคาอาหารสำเร็จรูป 
จากขอมูลของสถาบันสถิติแหงชาติ (National Statistics Institute: INE) ของชิลี คาดการณวาในป 2564 นี้ ชิลี
จะมีจำนวนประชากรรวม 19.7 ลานคน โดยการใชจายของชาวชิลีกวาครึ่งจะอยูในหมวดสินคาเสื้อผา/เครื่องนุงหม 
และในชวง 5 ปที่ผานมา ชาวชิลีกวารอยละ 80 เพิ่มการใชจายสำหรับเสื้อผา/เครื่องนุงหมโดยเฉลี่ยจาก 13 ชิ้น 
เปน 50 ชิ้นตอป นอกจากนี้ จากขอมูลของหอการคากรุงซันติอาโก (Santiago Chamber of Commerce: CCS) 
ในป 2563 ยอดขายสินคาเสื้อผา รองเทา และเครื่องประดับทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  มีมูลคา
สูงถึง 1,500 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาในป 2564 นี้ ยอดขายสินคาดังกลาวจะมีมูลคาถึง 2,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของมูลคาการคาสินคาท้ังหมดผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส01 
 สินคาเสื้อผา/เครื่องนุงหมสวนใหญของชิลี นำเขาจากตางประเทศ และชาวชิลีสวนใหญก็นิยมตราสินคา
จากตางประเทศ เนื ่องจากมีการออกแบบที ่ท ันสมัย และมีความหลากหลาย โดยสวนใหญวางขายใน
หางสรรพสินคาชั้นนำตาง ๆ ของชิลี ซ่ึงชิลีถือเปนประเทศท่ีมีหางสรรพสินคาท่ีมีความหรูหราและมีขนาดใหญท่ีสุด
แหงหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา1

2  
ทั้งนี้ การนำเขาสินคาเสื้อผา/เครื่องนุงหมจากตางประเทศดังกลาว อาจสงผลทางลบตอการเติบโตของ

เสื้อผา/เครื่องนุงหมจากผูผลิตในประเทศที่มีจำนวนคอนขางนอย โดยในป 2563 มีจำนวนผูประกอบการและนัก
ออกแบบเสื้อผาชาวชิลีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญดำเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจครอบครัวขนาดกลาง มีการ
ออกแบบเสื ้อผาที ่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ ่งมีราคาใกลเคียงหรือสูงกวาราคาเสื ้อผาที ่วางขายใน
หางสรรพสินคา โดยผูประกอบการดังกลาววาจางการผลิตและตัดเย็บจากภูมิภาคเอเชยี (จีน) คิดเปนสัดสวนกวา
รอยละ 75  เนื่องจากตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการจางผลิตในชิลี โดยผูประกอบการพยายาม
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีชาวชิลีสวนใหญสามารถเขาถึงได ซ่ึงชาวชิลีกลุมผูมีฐานะปานกลาง ถือเปนฐาน
ผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  
 

 

 

 

 

 

 
1 News from the Santiago Chamber of Commerce https://www.ccs.cl/2021/07/19/ventas-online-de-vestuario-calzado-y-
accesorios-superaran-los-us-2-000-millones-este-ano/ 
2 Fashion, Luxury and Retail Law ´s website https://enriqueortegaburgos.com/industria-moda-chile/ 

https://www.ccs.cl/2021/07/19/ventas-online-de-vestuario-calzado-y-accesorios-superaran-los-us-2-000-millones-este-ano/
https://www.ccs.cl/2021/07/19/ventas-online-de-vestuario-calzado-y-accesorios-superaran-los-us-2-000-millones-este-ano/
https://enriqueortegaburgos.com/industria-moda-chile/
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2. การนำเขา2

3  
ตารางท่ี 1: การเก็บภาษีสินคาเสิ้อผา/เครื่องนุงหมตามพิกัดศุลกากร 
 

หมวด/HS Code รายละเอียด 
6101, 6102 

 
 

 
6103, 6104 

 
 

6105, 6106 
 

 
6109 

 
6110 

 
 

6112 
 

6113 

เสื้อคลุมกันหนาวขนาดใหญ ของชายหรือเด็กชาย ของหญิงหรือเด็กหญิง ผาคลุม เสื้อคลุมไมมีปก  เสื้อ
แจ็คเก็ตตัวหนาและใหญมีหมวก (รวมถึง แจ็กเก็ตสกี) แจ็คเก็ตกันลมและท่ีคลายกัน ผาถัก งานถักไหม
พรม หรือสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพิกัด 61.03 และ 61.04. 
 
ชุดสูทของผูชายหรือเด็กชาย ของผูหญิงหรือเด็กหญิง แจ็กเก็ต เสื้อคลุม กางเกง เอี๊ยม กางเกงขายาว
แคเขาและกางเกงขาสั้น (นอกเหนือจากชุดวายน้ำ) ผาถัก หรืองานถักไหมพรม 
 
เสื้อเช๊ิตของผูชายหรือเด็กชาย ผาถัก หรืองานถักไหมพรม และเสื้อของผูหญิงหรือเด็กหญิง เสื้อเช๊ิต
ผูหญิง ผาถัก หรืองานถักไหมพรม 
 
เสื้อยืด เสื้อกลาม เสื้อก๊ัก ผาถัก หรืองานถักไหมพรม  
 
เสื ้อถักรัดรูป เสื ้อที่ถอดออกทางศีรษะ เสื ้อไหมพรมไมมีปกและผาติดกระดุมหนา เสื ้อกั ๊ก และท่ี
คลายกัน  ผาถัก หรืองานถักไหมพรม  
 
ชุดสูทเดินปา ชุดสูทเลนสกี และวายน้ำ ผาถัก หรืองานถักไหมพรม  
 
เครื่องแตงกาย ทำจากผาถักหรืองานถักไหมพรม ภายใตพิกัด 59.03, 59.06 หรือ 59.07 

6107, 6108 
 

กางเกงในของผูชายหรือเด็กชาย กางเกงขาสั้น ชุดนอน เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดคลุมและท่ีคลายกัน ผาถัก 
หรืองานถักไหมพรม และ  
ซับใน กระโปรงช้ันในของผูญิงหรือเด็กหญิง กางเกงขาสั้น กางเกงใน ชุดนอน เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดคลุม
และท่ีคลายกัน ผาถัก หรืองานถักไหมพรม  

6111 เครื่องแตงกายของทารกและเสื้อผาเครื่องประดับ ผาถัก หรืองานถักไหมพรม  
6211 ชุดสูทเดินปา ชุดสูทเลนสกี และวายน้ำ และเครื่องแตงกายอ่ืน 

6207, 6208, 6212 เสื้อชั้นใน เข็มขัด  เสื้อรัดลำตัวสตรี หนังรัดถุงเทายาว สายรัดถุงเทา และสิ่งที่คลายกัน และสวนหน่ึง
สวนใดท่ีทำจากผาถัก หรืองานถักไหมพรม และเสื้อกลาม เสื้อก๊ักของผูชายหรือเด็กผูชาย กางเกงช้ันใน 
กางเกงขาสั้น  เสื้อคลุม ชุดนอน เสื้อคลุมอาบน้ำหรือสิ่งของคลายกัน  และเสื้อกลาม เสื้อก๊ักของผูหญิง
หรือเด็กหญิง ซับใน กางเกงขาสั้น กางเกงช้ันใน ชุดนอน ชุดคลุม ชุดคลุมอาบน้ำ และท่ีคลายกัน  

6209 เครื่องแตงกายของทารกและเสื้อผาเครื่องประดับ 

 
 
 

 
3 A statistics program “Veritrade Corp” https://www.veritradecorp.com/   

https://www.veritradecorp.com/
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ตารางท่ี 2: มูลคาการนำเขาเสื้อผา/เครื่องนุงหมของชิลี ป 2562 – 2564  
          หนวย: เหรียญสหรัฐ 

พิกัดศุลกากร 2564 (มกราคม – ตุลาคม) 2563 2562 
6101 to 6113  

(ยกเวน 6107, 6108 and 6111) 
718,484,032 

 
588,015,563 

 
828,526,487 

6107, 6108 142,648,263 102,737,024 126,399,173 
6111 48,987,595 50,820,963 73,840,958 

6201 to 6206, 6210, 6211 676,469,233 721,105,169 1,054,699,037 
6207, 6208, 6212 67,130,138 49,673,823 63,705,981 

6209 9,863,264 12,339,780 19,585,467 

 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลใหการนำเขาเสื้อผา/เครื่องนุงหมในทุก

พิกัดศุลกากรในป 2563 ลดลง อยางไรก็ดี การนำเขาเริ่มกลับมาฟนตัวในชวงป 2564 ภายหลังจากมีการผอนปรน
มาตรการรักษาระยะหางและมาตรการการกักตัว รวมทั ้ง การฉีดวัคซีนภายในประเทศที่ครอบคลุมจำนวน
ประชากรสวนใหญในชิลี 
สวนแบงทางการตลาดของสินคาภายใตพิกัดศุลกากร 6101 – 6113 ยกเวน 6107, 6108 และ 6111 
 ชิลีมีการนำเขาเสื้อผา/เครื่องนุงหมจาก 86 ประเทศทั่วโลก โดยจีนมีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด คิด
เปนสัดสวนรอยละ 66.17 ตามแผนภูมิท่ี 1 รองลงไปคือเปรู รอยละ 2.88 เวียดนาม รอยละ 2.43 กัมพูชา รอยละ 
1.70 ตามลำดับ โดยสหรัฐอเมริกาอยูในอันดับที่ 10 ที่ชิลีมีการนำเขาเสื้อผามากที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 
1.49  สวนไทยอยูในอันดับท่ี 17 ดวยมูลคา 3,017,890 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.42  
แผนภูมิท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
สวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิต (พิกัดศุลกากร 6107 และ 6108) 
 หากพิจารณาสวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิตสินคาจำนวน 45 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6107 
และ 6108 จะพบวาจีนยังคงเปนประเทศที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 83.82  
ตามแผนภูมิที่ 2 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ ไมระบุประเทศ รอยละ 3.05 เปรู รอยละ 2.93 และบังคลาเทศ 
รอยละ 2.77 ตามลำดับ โดยไทยอยูในลำดับที่ 27 ดวยมูลคา 16,825 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.01  
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แผนภูมิท่ี 2 
 

 
 
 

 
 
 
สวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิต (พิกัดศุลกากร 6111) 
 หากพิจารณาสวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิตสินคาจำนวน 39 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6111 
จะพบวาจีนยังคงเปนประเทศท่ีมีสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 73.93 ตามแผนภูมิท่ี 3 
ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ เปรู รอยละ 6.70 บังคลาเทศ รอยละ 5.12  อินเดียและเวียดนาม รอยละ 4.12  
ตามลำดับ โดยไทยอยูในลำดับท่ี 25 ดวยมูลคา 9,031 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.02  
แผนภูมิท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิต (พิกัดศุลกากร 6201 – 6206, 6210, 6211) 
หากพิจารณาสวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิตสินคาจำนวน 27 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6201 

– 6206, 6210, 6211 จะพบวาจีนยังคงเปนประเทศที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 
70.20  ตามแผนภูมิที่ 4 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ ไมระบุประเทศ รอยละ 7.82  บังคลาเทศ รอยละ 5.69  
และเวียดนาม รอยละ 3.21 ตามลำดับ โดยไทยอยูในลำดับที่ 23 ดวยมูลคา 599,636 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.09 
แผนภูมิท่ี 4 
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สวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิต (พิกัดศุลกากร 6207, 6208, 6212) 
หากพิจารณาสวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิตสินคาจำนวน 47 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 

6207, 6208, 6212 จะพบวาจีนยังคงเปนประเทศท่ีมีสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.97 
ตามแผนภูมิที่ 5 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ โคลอมเบีย รอยละ 10.64  และไมระบุประเทศ รอยละ 6.45 
ตามลำดับ โดยไทยอยูในลำดับท่ี 12 ดวยมูลคา 259,797 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.39 
แผนภูมิท่ี 5 

 

สวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิต (พิกัดศุลกากร 6209) 
หากพิจารณาสวนแบงทางการตลาดตามประเทศผูผลิตสินคาจำนวน 41 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6209 

จะพบวาจีนยังคงเปนประเทศที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.01  ในขณะท่ี 
อันดับรองลงไปคือ บังคลาเทศ รอยละ 18.74 อินเดีย รอยละ 5.87 และสหรัฐอเมริกา รอยละ 4.19 ตามลำดับ    
โดยไทยอยูในลำดับท่ี 23 ดวยมูลคา 1,657 เหรียญสหรัฐ (มูลคา CIF) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.02 

 
3. ชองทางการจัดจำหนาย 
แผนภาพท่ี 1: ชองทางการจัดจำหนายเสื้อผา/เครื่องนุงหมในชิล ี
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เสื ้อผา/เครื่องนุงหมสวนใหญจัดจำหนายในหางสรรพสินคาตาง ๆ ที่กระจายอยูท่ัว
ประเทศ จากขอมูลของหอการคาชิลี พบวาชาวชิลีนิยมซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา 
เนื่องจากปจจัยดานความสะดวกของจำนวนรานคาท่ีมีใหเลือกจำนวนมาก การใชบริการ
รานอาหารและบาร  สถานที ่ทำกิจกรรมของเด็ก ๆ 
รวมถึงการเขาชมงานแฟรและการสงเสริมการขายของ

หางไดในที่เดียว ชองทางการจัดจำหนายเสื้อผา/เครื่องนุงหมของชิลี ไดแก ผานทาง
หางสรรพสินคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 รานคาปลีกเสื ้อผา รอยละ 29 หาง 
Hypermarket รอยละ 3 และทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 7 ตามลำดับ3

4 
 

หางสรรพสินคาชั้นนำของชิลี ไดแก  

1) หาง Falabella S.A.C.I เปนหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและสาขารวม 44 แหงใน
หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ไดแก ชิลี อารเจนตินา เปรู โคลอมเบีย และ
บราซิล โดยมีผูประกอบการชิลีเปนผูถือหุนใหญ (www.falabella.cl)  

2) 
  หาง Paris S.A, ดำเนินการบริหารโดpบริษัท Cencosud Chile S.A. ท่ีเปนรวมทุนระหวาง

ประเทศที่ใหญที่สุดของชิลี และมีการรวมกลุมรานคาปลีกมากที ่สุดในภูมิภาคลาติน
อเมริกา มีสาขาดำเนินงานรวม 48 แหง ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ไดแก อารเจนตินา 

บราซิล ชิลี เปรู และโคลอมเบีย ครอบคลุมธุรกิจตาง ๆ ไดแก ซูเปอรมารเก็ต  การปรับปรุงท่ีอยูอาศัยหางสรรพสินคา 
ศูนยการคา และบริการการเงิน (www.paris.cl)  

3)    หาง RIPLEY เปนหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 มีจำนวนสาขา 45 แหง ทั่วชิลี      
และมีสาขาในเปรู โดยหางฯ มีการใหบริการทางการเงิน และบริการดานการบริหารจัดการ

หางสรรพสินคา (www.ripley.cl)  

4) หาง La Polar S.A. เปนหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4  มีจำนวนสาขา 38 
แหง ท่ัวชิลี  (www.lapolar.cl)  

5) หาง Empresas Hites S.A. เปนหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5  มีจำนวน
สาขา 25 แหง ท่ัวชิลี (www.hites.com) 

 
 
 
 

 
4 http://www.camaracentroscomerciales.cl/ 

http://www.falabella.cl/
http://www.paris.cl/
http://www.ripley.cl/
http://www.lapolar.cl/
http://www.hites.com/
http://www.camaracentroscomerciales.cl/
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4. กระบวนการ/เง่ือนไขการนำเขา และอัตราภาษี 
4.1 กระบวนการนำเขา หนวยงานศุลกากรของชิลีกำหนดเง่ือนไขการนำเขาสินคาเสื้อผา/เครื่องนุงหมจาก

ตางประเทศ โดยจะตองมีเอกสารสำคัญ ดังนี้  
- ใบแจงราคาสินคา 
- ใบรับรองถ่ินกำเนิดสินคา 
- ใบสงสินคาทางพ้ืนดิน หรือทางอากาศ 
- เอกสารแสดงรายการการบรรจุหีบหอ (หากจำเปน)  
- ใบสำแดงราคา  
- เอกสารอ่ืน ๆ  (เชน วัสดุนำกลับมาใชไดอีก เปนตน)4

5  
นอกจากนี้ การติดฉลาก/ปายสินคา จะตองเปนไปตามกฎหมายของชิลีที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ โดย

เงื ่อนไขการติดฉลาก/ปายสินคาจะตองเปนภาษาสเปน และงายตอการอาน ซึ ่งฉลาก/ปายสินคาจะตองมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อผูผลิตหรือผูนำเขา และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (หากมี)  
- ชื่อประเทศผูผลิต  
- ขนาด  
- สวนประกอบของผาผืนของเครื่องแตงกายนั้น ระบุเปนรอยละ 
- คุณสมบัติของผา (เชน กันน้ำ ไมหด เปนตน)  
- สัญลักษณ 4 ประการของการทำความสะอาดผา ไดแก การซัก การฟอกขาว การรีด และการซักแหง5

6 
 

4.2 อัตราภาษี  ชิลีมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บตามมูลคาของสินคา (ad-
valorem customs duty) ที่อัตรารอยละ 6 และภาษีมูลคาเพิ ่ม มีอัตรารอยละ 19 
อยางไรก็ดี สินคาท่ีมีถ่ินกำเนิดในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ท่ีมีการจัดทำ FTA กับชิลี จะ
ไดรับการยกเวนการเก็บภาษีดังกลาว 6

7 โดยสามารถใชใบรับรองถิ่นกำเนิดสินคาเพ่ือ
ขอรับการยกเวนภาษี ทั้งนี้ ชิลีมีการจัดทำความตกลงเขตการคาเสรี รวม 30 ฉบับ กับ 
67 ประเทศ ซึ่งสงผลใหประเทศดังกลาว ไดรับการยกเวนภาษีนำเขา ในสวนความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ชิลี มี
ผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2558  
 

 
5 BizLatin Hub, an integrated Legal, Accounting, and PEO firm with wholly owned subsidiary offices throughout Latin America and 
the South Pacific, https://www.bizlatinhub.com/import-and-export-in-chile-understand-international-trade-requirements/ 
Santander Trade analyze market trends, https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-
procedures 
6 Santander Trade Analyze market trends https://santandertrade.com/es/portal/gestionar-embarques/chile/empaques-y-nomas 
7 Chile´s Customs https://www.aduana.cl/cuando-debo-pagar-impuestos/aduana/2018-12-12/233227.html, 
https://www.aduana.cl/tratado-de-libre-comercio-chile-tailandia/aduana/2015-11-11/161411.html 

https://www.bizlatinhub.com/import-and-export-in-chile-understand-international-trade-requirements/
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-procedures
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-procedures
https://santandertrade.com/es/portal/gestionar-embarques/chile/empaques-y-nomas
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โอกาสทางการตลาดของไทย  
 

ตลาดเสื้อผา/เครื่องนุงหมของชิลีมีการเติบโตอยางตอเนื่อง จากขอมูลการบริโภคของภาคเอกชนลาสุด
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 การบริโภคของภาคเอกชนมีการขยายตัวโดยเฉพาะสินคาในกลุม เสื้อผา รองเทา
และเครื่องนุงหม ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ País Circular8 ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัลมีเดีย พบวาชิลีเปน
ประเทศที่มีการอุปโภคเครื่องนุงหมเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเสื้อผา/เครื่องนุงหมสตรีมีขนาด
ตลาดใหญที่สุด นอกจากนี้ การที่ชิลีมีการจัดทำความตกลงเขตการคาเสรีถึง 30 ฉบับ กับ 67 ประเทศ เปนสวน
สำคัญท่ีทำใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการซ้ือสินคาท่ีนำเขาจากประเทศท่ีชิลีมีความตกลงดังกลาว   

ที่ผานมาชาวชิลีใหความสำคัญตอราคาเปนลำดับตนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือสินคา แตก็มิไดละเลย
ตอคุณภาพสินคา และปจจุบัน ผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมในการเลือกคุณภาพของสินคามากข้ึน โดยเฉพาะสินคา
เสื้อผา/เครื่องนุงหม และมีความยินดีท่ีจะจายสำหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ 

ผูผลิตสินคา และผูประกอบการดานเสื้อผาในปจจุบันพยายามผลิตสินคาเสื้อผาที่มีคุณภาพในราคาท่ี
ผูบริโภคสวนใหญสามารถจายได โดยประเทศจีนยังคงเปนประเทศผูผลิตรายใหญและมีสวนแบงการตลาดในชิลีสูง
ที่สุด เนื่องจากมีความไดเปรียบดานราคาแรงงานและความประหยัดในการผลิตสินคาจำนวนมาก ในขณะที่ไทยมี
สวนแบงทางการตลาดของสินคาเสื ้อผาในชิลีคอนขางต่ำ ซึ ่งการขยายตัวของความตองการในกลุมเสื ้อผา/
เครื่องนุงหมในชิลี เปนโอกาสสำหรับผูประกอบการและนักออกแบบของไทยในตลาดเฉพาะกลุม ที่ตองการความ
เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร (unique piece) เพ่ือสรางความแตกตางของสินคาไทยและเปนทางเลือกใหผูบริโภค
ชาวชิลี เนื่องจากชาวชิลีชื่นชอบการออกแบบเสื้อผารวมสมัย และเปดรับรูปแบบการออกแบบใหม ๆ ดังนั้น การ
นำเสนอรูปแบบการออกแบบเครื่องแตงกายใหมีความรวมสมัย การออกแบบท่ีทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตัว และ
สามารถสวมใสไดในหลากหลายโอกาส โดยเนนคุณภาพของผาและการตัดเย็บ และการใชผาไทยที่ความละเอียด
ประณีตจะเปนโอกาสใหเสื้อผาและเครื่องนุงหมของไทยสามารถเปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคชาวชิลีที่ตองการ
ความแตกตาง  

__________________________ 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 

ณ กรุงซันติอาโก 
ธันวาคม 2564 

 
 

 
8 ICEX, El mercado de la moda en Chile, www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2021/10/EstudioICEX.pdf   

http://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2021/10/EstudioICEX.pdf
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	หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิตสินค้าจำนวน 45 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6107 และ 6108 จะพบว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.82  ตามแผนภูมิที่ 2 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ ไม่ระบุประเทศ ร้อยละ 3...
	แผนภูมิที่ 2
	ส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิต (พิกัดศุลกากร 6111)
	หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิตสินค้าจำนวน 39 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6111 จะพบว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.93 ตามแผนภูมิที่ 3 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ เปรู ร้อยละ 6.70 บังคลาเทศ ร้อยล...
	แผนภูมิที่ 3
	ส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิต (พิกัดศุลกากร 6201 – 6206, 6210, 6211)
	หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิตสินค้าจำนวน 27 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6201 – 6206, 6210, 6211 จะพบว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.20  ตามแผนภูมิที่ 4 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ ไม่ระบุประเทศ...
	แผนภูมิที่ 4
	ส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิต (พิกัดศุลกากร 6207, 6208, 6212)
	หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิตสินค้าจำนวน 47 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6207, 6208, 6212 จะพบว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.97 ตามแผนภูมิที่ 5 ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ โคลอมเบีย ร้อยละ 10.6...
	แผนภูมิที่ 5
	ส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิต (พิกัดศุลกากร 6209)
	หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดตามประเทศผู้ผลิตสินค้าจำนวน 41 ประเทศ ตามพิกัดศุลกากร 6209 จะพบว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.01  ในขณะที่ อันดับรองลงไปคือ บังคลาเทศ ร้อยละ 18.74 อินเดีย ร้อยละ 5.87 และสห...
	3. ช่องทางการจัดจำหน่าย
	แผนภาพที่ 1: ช่องทางการจัดจำหน่ายเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มในชิลี
	เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จากข้อมูลของหอการค้าชิลี พบว่าชาวชิลีนิยมซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า เนื่องจากปัจจัยด้านความสะดวกของจำนวนร้านค้าที่มีให้เลือกจำนวนมาก การใช้บริการร้านอาหารและบาร์ ...
	ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของชิลี ได้แก่
	1) ห้าง Falabella S.A.C.I เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสาขารวม 44 แห่งในหลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ได้แก่ ชิลี อาร์เจนติน่า เปรู โคลอมเบีย และบราซิล โดยมีผู้ประกอบการชิลีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (www.falabella.cl)
	2)
	4. กระบวนการ/เงื่อนไขการนำเข้า และอัตราภาษี
	4.1 กระบวนการนำเข้า หน่วยงานศุลกากรของชิลีกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ โดยจะต้องมีเอกสารสำคัญ ดังนี้
	- ใบแจ้งราคาสินค้า
	- ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
	- ใบส่งสินค้าทางพื้นดิน หรือทางอากาศ
	- เอกสารแสดงรายการการบรรจุหีบห่อ (หากจำเป็น)
	- ใบสำแดงราคา
	- เอกสารอื่น ๆ  (เช่น วัสดุนำกลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น)4F
	นอกจากนี้ การติดฉลาก/ป้ายสินค้า จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของชิลีที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ โดยเงื่อนไขการติดฉลาก/ป้ายสินค้าจะต้องเป็นภาษาสเปน และง่ายต่อการอ่าน ซึ่งฉลาก/ป้ายสินค้าจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
	- ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (หากมี)
	- ชื่อประเทศผู้ผลิต
	- ขนาด
	- ส่วนประกอบของผ้าผืนของเครื่องแต่งกายนั้น ระบุเป็นร้อยละ
	- คุณสมบัติของผ้า (เช่น กันน้ำ ไม่หด เป็นต้น)
	- สัญลักษณ์ 4 ประการของการทำความสะอาดผ้า ได้แก่ การซัก การฟอกขาว การรีด และการซักแห้ง5F
	4.2 อัตราภาษี  ชิลีมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้า (ad-valorem customs duty) ที่อัตราร้อยละ 6 และภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอัตราร้อยละ 19 อย่างไรก็ดี สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ที่มีการจัดทำ FTA กับชิลี จะได้รับการยกเว้...
	โอกาสทางการตลาดของไทย
	ตลาดเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มของชิลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการบริโภคของภาคเอกชนล่าสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 การบริโภคของภาคเอกชนมีการขยายตัวโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม เสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ País Circular7F  ซ...
	ที่ผ่านมาชาวชิลีให้ความสำคัญต่อราคาเป็นลำดับต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้า แต่ก็มิได้ละเลยต่อคุณภาพสินค้า และปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการเลือกคุณภาพของสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม และมีความยินดีที่จะจ่ายสำหรับส...
	ผู้ผลิตสินค้า และผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าในปัจจุบันพยายามผลิตสินค้าเสื้อผ้าที่มีคุณภาพในราคาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้ โดยประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่และมีส่วนแบ่งการตลาดในชิลีสูงที่สุด เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านราคาแรงงานและความประ...
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