
PHASE 2: 23 - 27 เมษายน 2563  

CONSUMER GOODS : สนิคา้อุปโภค บรโิภค  

เครื่องครวัและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Kitchenware & Tableware) 

เซรามคิทัว่ไป (General Ceramics) 

เครื่องใช้บนโตะ๊อาหาร เครื่องครัวและเครื่องใช้ประจําวันสําหรับใช้ในครอบครัว (Kitchenware and Daily Use Ceramics for 

Family Use) เครื่องใช้บนโตะ๊อาหาร อุปกรณเ์ครื่องครัว และเครื่องป้ันเซรามิคประจําวันสําหรับใช้ในโรงแรม (Kitchenware and 

Daily Use Ceramics for Hotel Use) เครื่องใช้บนโตะ๊อาหารเครื่องครัวและของใช้ประจําวัน (Other Tableware, Kitchenware and 

Daily Use Ceramics) 

รายการทีใ่ช้ในครวัเรือน (Household Items) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด: ผลิตภัณฑ์ซักผา้และเครื่องซักผา้ ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหมอ้ตูเ้ย็น ไมก้วาด Brooms แปรง Rags Mops เครื่องใช้โปแลนดถั์งขยะ เครื่องเคลือบ Hangers และ
ชัน้วางเครื่องนุง่ห่ม ผา้เช็ดตัวตะกร้า ผา้ฟอกด์ Hooks Ironing Board กล่องรองเท้า ตู้, บุหรี ่Gears, ไฟแช็ค, เครื่องวัดอุณหภูมิ
,ชัน้วางซีดี, ถังกระดาษ, ตูเ้ก็บสินคา้, Wine Racks, รถเข็น, ผลิตภัณฑ์อื่นๆในบา้น 

ผลติภณัฑ์ดแูลสว่นบคุคล (Personal Care Products)  

เครื่องสําอางคแ์ละอุปกรณเ์สริมควงามงาม: เครื่องสําอาง (cosmetics),ลิปสติก (lipsticks),กระเป๋าแต่งหนา้ (Make Up Bags),แปรง
แตง่หนา้ (Make Up Brushes),กระจกแตง่หน้า (Make Up Mirrors)  

ผลติภัณฑ์ดแูลผวิ (Skin Care Products): ครีมความงาม (Beauty Creams),ครีมบํารุงผวิ (Skin Care Creams),ครีมทามือ (Hand 

Creams),ครีมกันแดด (Sun Creams),ผลิตภัณฑ์เพื่อการนวด (Massage Suppliers),น้าหอม (Perfumes) 

ผลติภัณฑ์ดแูลเส้นผม และอุปกรณเ์สริม (Hair care Product and Accessories): แชมพูและเครื่องปรับอากาศ (Shampoo and 

Conditioners),หวี (Combs),กรรไกร (Scissors),ตัดเย็บและกรรไกรตัดหนัง (Trimmers and Clippers),Headwear  

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เล็บ อุปกรณดู์แลเทา้ อุปกรณเ์สริมสําหรับการโกน  
ผลิตภัณฑ์ดูแลฟัน (Tooth Care Products):แปรงฟัน (Tooth Paste/ แปรงสีฟัน (Tooth Brush) 

ผลติภณัฑ์สาํหรบัสตัวเ์ลีย้งและอาหาร (Pet Product & Food)  

อาหารสัตวเ์ลีย้ง (Pet Food) ผลิตภัณฑ์สําหรับสัตวเ์ลี้ยง (Pet Products): ของเล่นสําหรับสัตวเ์ลีย้ง (Pet Toys),อุปกรณก์าร
ฝึกอบรม (Pet Training Products),ชามสัตวเ์ลี้ยง (Pet Bowls/ Feeders), เตียงสัตวเ์ลีย้งและอะไหล่ (Pet Beds and Replacement 

Part) ,กรง (Pet Cages), Pet Collars และ Leashes,เสื้อผา้สัตวเ์ลีย้ง (Pet Clothes) ,และอุปกรณเ์สริม Aquarium ผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณเ์สริม Pet Grooming และทําความสะอาด Products ผลิตภัณฑ์สัตวเ์ลีย้งอื่นๆ 

 



ของขวญั (Gifts)   

นาฬิกา, นาฬิกาและอุปกรณอ์อฟติคอล (Clocks,Watches & Optical Instruments)  

นาฬิกา (Clocks),นาฬิกาควอตซ์ (Quartz Clocks),นาฬิกาเครื่องจักรกล (Mechanical Clocks),นาฬิการูปแบบการกระโดด (Jumping 

Fiqure Clocks),นาฬิกาวิทยุ (Radio Clocks),นาฬิกาแขวนผนัง (Cabinet Clocks) ,นาฬิกาติดผนัง(Wall Clocks) 

นาฬกิาตัง้โต๊ะ(Table Clocks)  

นาฬิกา (Watches) :นาฬิกาควอตซ์ (Quartz Watches),นาฬิกาเครื่องกล (Mechanical Watches),นาฬิการูปกระโดด (Jumping Figure 

Watches),นาฬิกาจอแอลซีดี (LCD Display Watches),นาฬิกาจับเวลา (Timers),นาฬิกากีฬา (Sport Watches),นาฬิกาแฟชัน่
(Fashion Watches),นาฬิกาพ็อกเก็ต (Pocket Watches),นาฬิกาจี ้(Pendant Watches)  

อะไหล่นาฬิกา (Clock & Watch Parts) :โซ่,สายรัด, นาฬิกาแกว้ (Watch Glass),แหวนทนน้า(Water Resistant Rings)  

แวน่ตา: แวน่สายตาสัน้ (Glasses for Short-sight) ,แวน่ตา Presbyopic, คอนแทคเลนส์ (Contact Lens) ,แวน่ตากันแดด 
(Sunglasses)  

อุปกรณป์ระกอบแวน่ตา (Spectacle Accessories): กรอบ (Frames), เลนส์ (Lens), กล่องใส่แวน่ตา (Glasses Boxes) 

ของเลน่ (Toys) ของเลน่เดก็ (Baby Toys) 

ของขวัญและพรีเมีย่ม (Gifts and Premiums) 

อุปกรณแ์ละของตกแต่งของบุคคล (Party Supplies & Decorations): บอลลูน(Ballons),(Party Supplies),งานแตง่ตา่งๆ Party 

Decorations) 

อุปกรณแ์ละเครื่องตกแต่งสําหรับวันหยุด (Holidays Supplies and Decorations): คริสตม์าสอีสเตอร์ (Christmas, Easter),วันฮาโล
วีน (Halloween),และอุปกรณแ์ละเครื่องตกแต่งพิเศษอื่นๆ (Other Specialized Supplies and Decorations) 

ดอกไมไ้ฟและพลุ (Fireworks and Firecrackers) ตกแต่งบา้น(Home Decorations) Art Ceramics เซรามิคศิลป์ (Artistic Ceramics),

เซรามิคหัตถกรรม (Craft Ceramics), เซรามิคปลูกพืชสวนและสวน (Horticultural and Gardening Ceramics) Glass Artware เครื่อง
แกว้ (Glassware),ตกแต่งกระจก (Glass Decorations),Artware แกว้อื่นๆ (Other Glass Artware) 

ผลติภณัฑ์ทอผา้หวายและเหลก็ (Weaving,Rattan and Iron products) 

หัตถกรรมไมไ้ผ ่(Bamboo Crafts), หัตถกรรมไม ้(Wood Crafts), หัตถกรรมของจักสาน งานหวายและเหล็ก 

ของตกแต่งบา้น Home Decorations  เทียนตกแตง่ และผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง (Candles Holders and Related Products),ภาพ
จิตรกรรม (Paintings) ,กรอบรูป (Frames),กรอบรูปกระจก (Photo Frames)ภาพลายเส้นจีน และภาพวาดภาพสีน้ามันภาพวาด 
แกะสลักอัลบัม้เฟรมเฟรมภาพศิลป์เฟรมภาพรองรับ Foldable กระจกตกแตง่ •อุปกรณส์กท์็อป (Desktop Supplies) ตกแต่งประตู
และหนา้ตา่ง(Door and Window Decorations) ตกแต่งผนัง (Wall Decorations) ดอกไมป้ระดิษฐ ์(Artificial Flowers) 

 


