
ประเภทสนิคา้ทีจ่ัดแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ที ่126 

PHASE 1: 15 - 19 ตุลาคม 2562   

ELECTRONICS & HOUSEHOLD เครื่องใช้ไฟฟ้าอเิลค็ทรอนิค และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนและเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics & Household Electrical Appliances)  

ผลติภณัฑ์ภาพและเสียง (Audio-video Products) :โฮมเธียเตอร์(Home Theaters),วีซีดี(VCD),ดีวีดี(DVD),ซีดี
(CD),ไมโครโฟน(Microphones),อุปกรณค์าราโอเกะ(Karaoke Equipment),ทีวี(TV),กล่องตัง้คา่ (Set top Boxes),เครื่องบันทึกวิดีโอ
,เครื่องอัดเทปวิทยุ,Megaphones ลําโพง,ระบบเครื่องเสียงติดตัง้ทีวี   
ผลติภณัฑ์ความบันเทงิแบบดจิติอล (Digital Entertainment Products) : MP3, MP4, MD, เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา, 

กล้องดิจิตอล, แท็บเล็ต, ผลิตภัณฑ์เกมอิเล็กทรอนิกส์  
การตดิต่อสื่อสาร : โทรศัพทมื์อถือ(Mobiles),วิทยุติดตามตัว(Pagers),PDA, เครื่องโทรสาร,สายเคเบิลสื่อสาร, เสาอากาศและ
ตัวรับสัญญาณ, ชุดวิทยุ, อุปกรณน์ําทาง Rader, อุปกรณส์ื่อสารผา่นดาวเทียม, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และสิง่อํานวย
ความสะดวกดา้นการสื่อสารอื่นๆ  
ผลติภณัฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply Products) : แบตเตอรีแ่ห้ง (Dry Battery), แบตเตอรีล่ิเธีย่ม แหล่งจ่ายไฟ
แบบพกพา อะแดปเตอร์ เพาเวอร์อะแดปเตอร์ USB 

ผลติภณัฑ์คอมพวิเตอร์ , คอมพวิเตอร์และชิน้สว่น: คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เดสกท์็อป แล็ปท็
อป ไดรฟ์ ซีดีไดรฟ์ ฟล็อปป้ีดิสก ์หนว่ยความจําฮาร์ดดิสก ์CPU การ์ดเสียงการ์ด วิดีโอ เมนบอร์ด คียบ์อร์ด เมาส์จอภาพ 
คอมพิวเตอร์อะไหล่ โปรเซสเซอร์ Word และคอมพิวเตอร์อื่นๆ  
อุปกรณต์่อพว่งคอมพิวเตอร์ :เครื่องพิมพดิ์สก ์ซีดี เทปสแกนเนอร์ เว็บแคม อุปกรณต์อ่พว่งอื่น ๆ  
อุปกรณเ์ครอืขา่ยคอมพวิเตอร์:เซิร์ฟเวอร์ โมเด็มเราเตอร์ ฮับ การ์ดเครือขา่ย สวิตช์  
ซอฟทแ์วร์คอมพวิเตอร์:ซอฟทแ์วร์การดําเนินงาน ซอฟทแ์วร์Office ซอฟทแ์วร์บัญชี ซอฟทแ์วร์การจัดการ ซอฟทแ์วร์
ออกแบบภาพ ซอฟทแ์วร์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์เครื่องมือเครือขา่ย ซอฟตแ์วร์เกม ซอฟตแ์วร์การศึกษา 
ซอฟตแ์วร์มัลติมีเดีย ซอฟตแ์วร์การพัฒนาและเขียนโปรแกรม ซอฟตแ์วร์แปลและพจนานุกรม  
ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์อื่น ๆ:เครื่องตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Monitor) หนว่ยตรวจสอบทางอุตุนิยมวิทยา
(Meteorological Monitoring Device Unit) อุปกรณต์รวจสอบอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Monitor Accessories) 

ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์Electronic and Electrical Products 

อุปกรณร์กัษาความปลอดภัยทางอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Security equipment):จอภาพ (Monitors),ไซเรน 
(Sirens),ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ (Auto Security Products), เครื่องตรวจจับ เซนเซอร์ ระบบควบคุมช่องสัญญาณ 
ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยภายในบา้น ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยสํานักงาน ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ 



ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ การ์ดสมาร์ท (IC Cards) 

อุปกรณก์ารทาํธรุกจิสําหรับองคก์ร (Business Automation Equipment):เครื่องถ่ายเอกสาร(Optoelectronic Devices), 

กระดานขา่วอิเล็กทรอนิกส์ โปรเจคเตอร์ เครื่องยอ่ยเอกสาร เครื่องเขา้ร่วมประชุมอุปกรณ ์การประชุมทางวิดีโอ เครื่องบันทึก
เงินสด อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องนับบิล เครื่องอ่านบาร์โคด้ เครื่องสแกนบาร์โคด้ เครื่องรวบรวมขอ้มูลบัตร IC  

ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic & Electrician Products) :อุปกรณ ์Optoelectronic, Rectifiers, Inverters, 

Amplifiers, Transducers,แบง่ความถี่, รีเลย ์Power, Adapters, แบตเตอรี,่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดัน ตัวปรับแรงดัน ตัว
เหนีย่วนําไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ ์ เบรกเกอร์  Multimeters Connectors อุปกรณว์ัด เครื่องชาร์จ  อุปกรณท์ดสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ความจุความตา้นทานทรานซิสเตอร์ไดโอด Dynatron Piezoelectric ส่วนประกอบเหนีย่วนําลูป ซ็อก
เก็ตสวิตช์ สายเคเบิล สายไฟแผงวงจร  
อุปกรณไ์ฟฟ้า (Electric Equipment) :เตาไฟฟ้า (Electric Furnaces) สายส่งอุปกรณ(์Transmission Line Hardware)ผลิตภัณฑ์
คาร์บอนไฟเบอร์ สายไฟฟ้า วัสดุฉนวน แบตเตอรีแ่ละอื่นๆ 

พลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน (New and Renewable Energy) : พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม พลังงานชีวภาพ 
พลงัน้า พลงังานนวิเคลยีร์: วิศวกรรมนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยี และอุปกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งระบบรีไซเคิล : ระบบ
การตรวจสอบการบริโภคของของแข็ง ของเหลวไอน้า และสิง่แวดล้อม 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน (Household Electrical Appliances) 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวั (Kitchen Appliances):เตาอบไมโครเวฟ (Microwave Ovens),หมอ้ไฟฟ้า(Electric Heat Pots), หมอ้หุง
ขา้ว (Electric Rice Cookers),เตาไฟฟ้า (Electric Ovens),หมอ้หุงแกส๊(Gas Cookers),พัดลม ห้องครัว พัดลมดูดอากาศ เครื่องล้าง
จาน ตูฆ้า่เช้ือ(Disinfection Cabinets) โปรเซสเซอร์ อาหารน้าผลไม ้เครื่องสกัดน้าผลไม(้Juice Extractors),เครื่องกรองน้า 

ตู้เย็นและอปุกรณท์าํความเยน็  (Refrigerators & Refrigeration Equipment) :ตูเ้ย็น (Refrigerators), ตูแ้ช่แข็ง 
(Freezers) 

เครื่องปรับอากาศและอปุกรณร์ะบายอากาศ (Air Conditioners & Ventilation Equipment): เครื่องปรับอากาศ, 

พัดลม, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องเป่าลม, เครื่องฟอกอากาศ เครื่องซักผา้ เครื่องอบแห้ง, เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
อื่น ๆ เครื่องคิดเลข เครื่องทําน้าอุ่น เครื่องเป่าผม เครื่องออกซิเจน เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า ไฟฉายสุญญากาศ 
เตายุงฆาตกร (Mosquito Killers) 

อุปกรณแ์สงสว่าง (Lighting Equipment) 

การประยุกต์ใช้ระบบแสงสว่าง (Application of Illumination System): แสงสวา่งของอุตสาหกรรมโคมไฟ (Industry Lighting) ไฟ
ตกแต่งฉุกเฉิน (Emergency and Security Lighting) และความปลอดภัยแสงสวา่ง และความบันเทิงสํานักงาน โคมโฆษณาและ
นิทรรศการแสงสว่างกลางแจ้ง (Advertising and Exhibition Lighting) 

แหล่งกาํเนิดแสงไฟฟ้า (Electric Light Source):หลอดฟลูออเรสเซนต ์(Fluorescent Lamps),หลอดประหยัดไฟ  (Energy Saving 

Lamps),หลอดไฟนีออน,หลอดไฟทังสเตน(Iodine Tungsten Lamps),ไอโอดีนโคมไฟ Magnesian,โคมไฟทังสเตนโบรมิน(Bromine 

Tungsten Lamps) 

อุปกรณแ์สง (Light Fittings) :โคมไฟ Shades หลอดไฟเบอร์ใยแกว้ ที่ถือโคมไฟ Caps โคมไฟบัลลาสต์ Stabilizers แรงดันไฟฟ้า 
Transformers Voltage Adapters แปลงเซ็นเซอร์ 

ยานพาหนะและชิน้สว่นอะไหล ่Vehicles & Spare Parts 

รถจกัรยาน(Bicycles):รถจักรยานไฟฟ้า(Electric Bicycles),รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooters) 

รถจกัรยานยนต์(Motorcycles) :รถยนตช์ายหาด(Beach Cars) ,ชิน้ส่วนรถจักรยานยนต(์Motorcycle Parts)   

อะไหล่รถยนต์ (Vehicle Spare Parts):เครื่องยนตแ์ละอะไหล่ทําความเย็น น้ามันหล่อลื่น และเช้ือเพลิงสํารอง(Lubricants & Fuel 

Supply Spare Parts),Steering & Parts เบรคแดชบอร์ด ยานพาหนะ และชิน้ส่วนอุปกรณไ์ฟฟ้า และอะไหล่รถยนต ์ยางรถยนต์ 
และอุปกรณเ์พิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะ การบํารุงรักษาและผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง การตกแตง่ยานพาหนะ   
ยานพาหนะทีไ่มใ่ช่การกอ่สร้าง: รถยนต ์รถโคช้ ยานพาหนะออฟโรด แชสซีรถพว่ง รถบรรทุกฉนวน รถแช่แข็ง เรือบรรทุก



น้ามัน รถบัส รถพยาบาล รถดับเพลิง รถน้าตะกร้า รถแทรกเตอร์ รถแทรกเตอร์พิเศษสนามบิน รถเข็น รถบัสและอุปกรณ ์
รถเข็นกอล์ฟ ยานพาหนะทุกพื้นที ่ผูใ้ห้บริการรถบรรทุกเกราะ รถตู ้รถบรรทุก Dumpcarts 

เครื่องจกัรกล (Machinery) 

เครื่องจักรไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า Power Machinery and Electric Power  

เครื่องยนตไ์ฟฟ้า (Power Machinery) ชุดขับเคลื่อนกําลัง เครื่องยนต์ดีเซลและอื่นๆ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
เครื่องส่ง Synchronous Condensers และอื่นๆ 

เครื่องจักรและอุปกรณข์นาดใหญ ่ 

เครื่องจักรกลขนาดใหญ:่ เครื่องตัดโลหะ เครื่องจักรงานไมข้นาดใหญ ่เครื่องจักรสิง่ทอ เครื่องเภสัชกรรม เครื่องจักรพลาสติก 
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรการพิมพ ์เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องจักรการประมวลผลยางเคมี เครื่องจักร 
Forging เครื่องจักร Foundry  

ชุดอุปกรณท์ีส่มบรูณแ์บบ : สายการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบาหลากหลายชนิด เครื่องจักรทัว่ไป เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
และอุปกรณอ์ุตสาหกรรม 

เครื่องจักรทัว่ไป : ป๊ัม, วาล์ว, พัดลม, คอมเพรสเซอร์  

เครื่องจกัรการประมวลผลขนาดเลก็ อปุกรณอ์ตุสาหกรรม 

เครื่องจกัรกอ่สร้างและเครื่องจกัรกลการเกษตร  

ฮาร์ดแวร์และเครื่องมอื (Hardware & Tools) 

ฮาร์ดแวร์(Hardware): เฟอร์นิเจอร์ฮาร์ดแวร์(Furniture Hardware),อาคารอุปกรณต์กแตง่(Building Hardware),ประตูและ
ฮาร์ดแวร์ของ Windows ฮาร์ดแวร์และส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล็อกและอุปกรณ ์Wire Meshes วัสดุเชื่อม
โลหะวาล์วความดันต่าน้าร้อนอุปกรณ ์Cast  เหล็กผลิตภัณฑ์ Castings และ Forgings, รัด, Trolley / Platform รถเข็นและอุปกรณ์
จัดเก็บชัน้วาง 
เครื่องมอืช่าง: เครื่องมือวัด,เครื่องมือเจียร์,เครื่องช้อนส้อม,เครื่องมือไฟฟ้า,เครื่องมือนิวเมติก,เครื่องมือไฮโดรลิค,

เครื่องมือเชื่อม,เครื่องมือกล,เครื่องมือตัด,เครื่องมือทําฟาร์(Farming Tools) 

วัสดกุอ่สร้างและวสัดตุกแต่งกอ่สร้างทัว่ไป 

อุปกรณส์ขุาภบิาลและห้องนา้ 

ผลติภัณฑ์เคมี Chimecal Product 

สารเคมอีนนิทรยี ์(Inorganic Chemicals): องคป์ระกอบทางเคมี (Chemical Elements) กรดนินทรียแ์ละสารประกอบ อนินทรีย ์
ออกซิเจนของโลหะไมมี่ธาตุโลหะผสมฮาโลเจนหรือซัลเฟตของโลหะไมมี่อโลหะฐานอนินทรีย ์และออกไซด์ไฮโดรเจนไซด ์และ
เปอร์ออกไซดข์องโลหะเบ็ดเตล็ด 

สารเคมยีอ์นิทรีย ์(Organic Chemicals): ไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ทีเ่ป็นอนุพันธ์ของพวกเขาฟี
นอลและสารฟีนอลโคโฮลและอนุพันธ์เอทิลีนและอนพุันธ์ของสารประกอบ Aldehyde-Function Compone สารประกอบคีโทนและ
สารประกอบควินโทน และกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของอนุพันธ์ กรดอนินทรียข์องโลหะ และเกลือของพวกเขาสารประกอบ
ไนโตรเจน - สารประกอบสารประกอบอินทรียอ์ื่น ๆ 

สารเคมกีารเกษตร (Agricultural Chemicals) :ปุ๋ย, สารกําจัดศัตรูพืชและสารกําจัดวัชพืชยอ้มสีรงควัตถุ และสีและผลิตภัณฑ์ขัน้
กลาง พลาสติกและสิ่งของจากทีต่า่งๆ (Plastics and Articles Thereof) ยางพาราและสิง่ของจากนัน้ (Rubber and Articles Thereof) 

 

ทรัพยากรพลงังาน Energy Resources 

ผลติภัณฑ์โซลาร์เซลล์แสงอาทติย ์เซลล์แสงอาทติยแ์ละโมดลู (Solar Cell and Module) ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชัน ระบบวิศวกรรม
และระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ วัตถุดิบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ อุปกรณก์ารผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์  
ผลติภัณฑ์ความร้อนจากแสงอาทติย:์ เครื่องทําน้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Water Heater), ป๊ัมความร้อนจากแสงอาทิตย,์ 

เครื่องสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย ์


