
เดอืน แหล่งก ำเนิด ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ Genius Species ลักษณะสัตว์น  ำ ลักษณะสัตว์น  ำเฉพำะ วัตถุประสงค์ ประเทศตน้ทำง  ปริมำณ  หน่วย มูลค่ำ ดำ่นศุลกำกรที่น ำเขำ้ โดยทำง (เชน่ เรือ,อำกำศ) ชือ่ยำนพำหนะ หมำยเลขยำนพำหนะ

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 581,731.00  กก. 67,845,068.19 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 25,770.00  กก. 1,861,462.01 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 120,806.00  กก. 8,741,198.37 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 44,500.00  กก. 2,974,548.65 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 14,000.00  กก. 914,242.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 48,619.00  กก. 3,207,622.06 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,300.00  กก. 84,893.90 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 4,000.00  กก. 261,212.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 65,303.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 594,574.00  กก. 67,198,932.47 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 4,700.00  กก. 465,295.77 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 104,920.00  กก. 6,945,999.99 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 65,332.00  กก. 4,416,150.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 12,000.00  กก. 790,600.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 17,200.00  กก. 113,100.48 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 3,700.00  กก. 244,197.78 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 4,000.00  กก. 262,604.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,500.00  กก. 98,999.10 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 280,617.00  กก. 32,308,205.57 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 6,950.00  กก. 458,519.94 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 110,354.00  กก. 6,917,505.68 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 62,294.00  กก. 3,913,308.14 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 18,426.00  กก. 1,165,518.26 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 26,800.00  กก. 1,781,204.88 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 10,500.00  กก. 688,847.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 65,245.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 65,245.65 ภเูก็ต เรือ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 30,000.00  ตัว 215,451.41 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 400,000.00  ตัว 82,231.64 ภเูก็ต อากาศ - -
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OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 535,680.00  กก. 65,425,663.18 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 19,950.00  กก. 1,457,362.31 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 146,854.00  กก. 9,301,323.83 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 104,694.00  กก. 6,665,137.26 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 52,426.00  กก. 3,374,753.46 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 15,300.00  กก. 1,030,880.48 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 10,500.00  กก. 688,847.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 5,000.00  กก. 365,375.36 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 31,300.00  กก. 2,073,100.98 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 57,394.00  กก. 7,382,038.55 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,500.00  กก. 129,574.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 2,500.00  กก. 161,968.50 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 8,000.00  กก. 1,360,535.40 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 2,000.00  กก. 129,574.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 500  กก. 32,432.90 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 64,787.40 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 500  กก. 32,393.70 ภเูก็ต เรือ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 54,000.00  ตัว 843,814.09 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 850,000.00  ตัว 82,231.64 ภเูก็ต อากาศ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 140,754.00  กก. 16,312,893.70 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 28,408.00  กก. 2,775,978.43 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 98,900.00  กก. 6,483,859.18 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 77,126.00  กก. 5,205,740.76 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 12,000.00  กก. 783,153.60 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 47,705.00  กก. 3,139,554.16 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 7,000.00  กก. 456,839.60 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 9,000.00  กก. 587,365.20 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 7,000.00  กก. 456,839.60 ภเูก็ต เรือ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamai มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ สหรัฐอเมริกา 164  ตัว 121991.18 ภเูก็ต อากาศ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งกุลาด า TIGER PRAWN SHRIMP Penaeus monodon มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ แทนซาเนีย 1,050.00  ตัว 2736147.78 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 30,000.00  ตัว 445104.37 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 2,875,000.00  ตัว 326889.06 ภเูก็ต อากาศ - -
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OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 83,891.00  กก. 9,631,073.24 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 19,000.00  กก. 1,270,881.30 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 88,600.00  กก. 5,793,915.26 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 81,000.00  กก. 5,279,045.20 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 2,000.00  กก. 130,346.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 62,800.00  กก. 4,092,889.52 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 21,300.00  กก. 1,388,193.42 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 2,000.00  กก. 130,346.80 ภเูก็ต เรือ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamai มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ สหรัฐอเมริกา 1,050.00  ตัว 2,716,415.91 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 2,975,000.00  ตัว 342,121.89 ภเูก็ต อากาศ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 168,163.00  กก. 20,824,694.01 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 16,225.00  กก. 1,611,613.26 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 71,977.00  กก. 4,618,548.16 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 89,500.00  กก. 5,518,362.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 13,000.00  กก. 834,171.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 42,407.00  กก. 260,995.52 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 13,400.00  กก. 859,837.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 8,000.00  กก. 513,336.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 2,500.00  กก. 160,417.50 ภเูก็ต เรือ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 2,500,000.00  ตัว 324,550.27 ภเูก็ต อากาศ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 76,476.00  กก. 8,614,363.81 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 4,500.00  กก. 314,102.74 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 62,600.00  กก. 4,012,822.76 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 51,600.00  กก. 3,307,694.16 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 3,000.00  กก. 192,307.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 39,300.00  กก. 2,592,334.78 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 12,900.00  กก. 366,274.56 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 6,000.00  กก. 320,513.00 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 64,102.60 ภเูก็ต เรือ - -

ญี่ปุ่น เนื้อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata แช่เย็น ชิ้น บริโภค, การค้า/จ าหน่าย ญี่ปุ่น 3,254.11  กก. 2,291,762.07 ภเูก็ต อากาศ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamai มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ สหรัฐอเมริกา 1,050.00  ตัว 2687506.31 ภเูก็ต อากาศ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งกุลาด า TIGER PRAWN SHRIMP Penaeus monodon มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ แทนซาเนีย 180  ตัว 137937.9 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 38,000.00  ตัว 773007.49 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 2,860,000.00  ตัว 412798.95 ภเูก็ต อากาศ - -

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 390,464.00  กก. 34,458,055.57 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 98,133.00  กก. 8,853,500.18 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 98,376.00  กก. 7,151,801.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 26,742.00  กก. 1,675,511.50 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 10,968.00  กก. 679,572.91 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 7,843.00  กก. 597,477.42 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 7,518.00  กก. 465,948.28 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 5,360.00  กก. 332,103.45 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 18,259.00  กก. 1,160,440.49 ภเูก็ต เรือ - -

ญี่ปุ่น เนื้อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata แช่เย็น ชิ้น บริโภค, การค้า/จ าหน่าย ญี่ปุ่น 1,000.00  กก. 779,000.72 ภเูก็ต อากาศ - -

สหรัฐอเมริกา กุ้งกุลาด า TIGER PRAWN SHRIMP Penaeus monodon มีชีวิต ทั้งตัว พอ่-แม่พนัธุ์ แทนซาเนีย 2,550,000.00  ตัว 365500.91 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 190,000.00  ตัว 234169.18 ภเูก็ต อากาศ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 364,489.00  กก. 48,776,989.24 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 11,400.00  กก. 1,110,480.84 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 29,400.00  กก. 1,935,223.92 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 29,600.00  กก. 1,922,414.64 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 4,800.00  กก. 311,713.92 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 19,000.00  กก. 1,233,867.60 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 14,800.00  กก. 961,117.92 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 11,000.00  กก. 714,344.40 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN)  -    กก.  -   ภเูก็ต เรือ - -

ญี่ปุ่น เนื้อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata แช่เย็น ชิ้น บริโภค, การค้า/จ าหน่าย ญี่ปุ่น 3,808.30  กก. 1,497,157.73 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 38,000.00  ตัว 328,273.07 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 500,000.00  ตัว 89,612.87 ภเูก็ต อากาศ - -

อินโดนีเซีย กุ้งแดง HAWAIIAN RED SHRIMP Halocaridina  rubra มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อการค้า อินโดนีเซีย 6,000.00  ตัว 6,524.89 ภเูก็ต อากาศ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 767,394.00  กก. 92,036,833.45 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาทนู่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus แช่เย็น ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 21,920.00  กก. 2,107,539.57 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 62,300.00  กก. 6,193,451.16 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 81,700.00  กก. 5,700,176.19 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 19,000.00  กก. 1,056,074.69 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาขีม้ัน OIL FISH Ruvettus pretiosus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 26,300.00  กก. 2,032,919.33 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอีโต้มอญ MAHI FISH Coryphaena hippurus แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 10,300.00  กก. 678,788.54 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) 1,000.00  กก. 65,901.80 ภเูก็ต เรือ - -

OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN) ปลาโอทอ้งแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis แช่แข็ง ทั้งตัว บริโภค, การค้า/จ าหน่าย OTHER COUNTRY(INDIAN OCEAN)  -    กก.  -   ภเูก็ต เรือ - -

ญี่ปุ่น เนื้อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata แช่เย็น ชิ้น บริโภค, การค้า/จ าหน่าย ญี่ปุ่น 2,003.50  กก. 1,326,327.97 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลาเก๋า  GROUPER Epinephelus spp. มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 13,000.00  ตัว 68,208.36 ภเูก็ต อากาศ - -

ทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล MILK  FISH  FRY Chanos Chanos มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อเพาะเล้ียง อินโดนีเซีย 3,290,000.00  ตัว 514,257.78 ภเูก็ต อากาศ - -

อินโดนีเซีย กุ้งแดง HAWAIIAN RED SHRIMP Halocaridina  rubra มีชีวิต ทั้งตัว น าเข้าเพื่อการค้า อินโดนีเซีย 3,000.00  ตัว 4,530.09 ภเูก็ต อากาศ - -

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.



เดือน โดยทาง (เชน่ เรอื,อากาศ) ชือ่ไทย ชือ่สามัญ Genius Species ประเภทสัตว์น ้า ลักษณะสัตว์น ้า ลักษณะสัตว์น ้าเฉพาะ วัตถุประสงค์ ประเทศปลายทาง ปรมิาณ หน่วย มูลค่า

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, สิงคโปร์ 1,238.00 กก. 297,099.60

อากาศ, เรือ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์, แคนาดา, อนิโดนีเซีย 257,053.14 กก. 45,639,923.22

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 4,050.00 กก. 653,657.85

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 62,430.00 กก. 1,720,160.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 71,300.00 กก. 2,706,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 43,932.00 กก. 12,907,489.53

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 466 กก. 180,506.41

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 26,816.00 กก. 1,573,280.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 2,980.00 กก. 192,033.55

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 1,572.00 กก. 374,207.55

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์, แคนาดา 220,678.19 กก. 39,117,851.00

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 28,400.00 กก. 1,022,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 56,000.00 กก. 1,526,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง, เวียดนาม 87,942.00 กก. 17,932,385.51

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 65 กก. 25,445.68

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 48,500.00 กก. 3,809,500.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 5,200.00 กก. 338,810.09

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 7,282.00 กก. 1,803,829.73

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 48,714.71 กก. 8,783,200.50

เรือ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น การค้า/จ้าหน่าย อนิโดนีเซีย 5,000.00 กก. 405,000.00

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 12,500.00 กก. 394,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 45,500.00 กก. 1,473,500.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 42,892.00 กก. 8,456,161.28

อากาศ กุ้งขาว WHITE SHRIMP LITHOPENAEUS VANNAMEI กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 5,040.00 กก. 812,652.11

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 90 กก. 40,632.61

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 51,700.00 กก. 3,287,225.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, สหรัฐอเมริกา 2,919.50 กก. 191,392.48

ม.ค.
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อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, จนี 9,846.00 กก. 1,958,469.02

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 49,125.04 กก. 8,141,652.42

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 17,000.00 กก. 556,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 42,000.00 กก. 1,674,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 88,522.00 กก. 14,758,587.08

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 2,643.00 กก. 1,086,800.09

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 11,150.00 กก. 720,000.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, สิงคโปร์ 4,180.00 กก. 268,013.24

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวัน 5,176.00 กก. 1,029,308.23

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์, มาเลเซีย 22,130.96 กก. 3,822,958.33

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง การค้า/จ้าหน่าย, อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 44,070.00 กก. 1,418,030.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 36,500.00 กก. 1,436,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 369,432.00 กก. 79,006,649.93

อากาศ กุ้งขาว WHITE SHRIMP LITHOPENAEUS VANNAMEI กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 47,496.00 กก. 7,603,587.15

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 1,527.00 กก. 479,223.61

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 43,715.00 กก. 2,093,680.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 11,408.00 กก. 730,556.04

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 43,456.00 กก. 10,190,826.04

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์, ไต้หวัน 18,755.57 กก. 3,279,642.78

อากาศ, เรือ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, อนิโดนีเซีย 40,572.91 กก. 6,636,162.84

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย 73,500.00 กก. 2,342,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 21,130.00 กก. 809,200.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 218,337.60 กก. 45,282,308.60

อากาศ กุ้งขาว WHITE SHRIMP LITHOPENAEUS VANNAMEI กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค ฮ่องกง, มาเลเซีย 48,048.00 กก. 7,749,494.77

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 12,907.00 กก. 4,215,950.72

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 34,400.00 กก. 1,505,200.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 13,396.00 กก. 863,902.27

เม.ย.

พ.ค.

ม.ิย.



อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, สิงคโปร์ 29,638.00 กก. 8,517,376.51

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่ 670.71 กก. 107,593.93

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 2,206.00 กก. 355,274.09

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย 10,500.00 กก. 317,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค จนี, ฮ่องกง 193,769.00 กก. 46,362,813.83

อากาศ กุ้งขาว WHITE SHRIMP LITHOPENAEUS VANNAMEI กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค ฮ่องกง 15,360.00 กก. 2,473,712.64

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 12,779.00 กก. 4,840,239.71

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 34,400.00 กก. 1,505,200.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 12,968.00 กก. 603,566.42

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 33,488.00 กก. 7,197,115.21

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 37,403.19 กก. 6,934,367.71

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่ 17,729.90 กก. 3,252,818.32

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย 16,000.00 กก. 512,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 11,000.00 กก. 418,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค จนี, ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย 212,844.90 กก. 45,041,613.68

อากาศ กุ้งขาว WHITE SHRIMP LITHOPENAEUS VANNAMEI กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค ญี่ปุน่ 15.00 กก. 30,053.38

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 13,316.00 กก. 4,484,091.16

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 26,000.00 กก. 1,872,000.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 6,920.00 กก. 439,543.47

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 26,308.00 กก. 5,382,385.91

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 8,829.00 กก. 1,520,352.97

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 8,274.00 กก. 1,310,436.12

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย 15,000.00 กก. 455,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 34,050.00 กก. 1,253,800.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค จนี, ฮ่องกง 293,673.00 กก. 58,206,010.42

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 8,849.00 กก. 3,201,074.94

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 87,415.00 กก. 4,193,220.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 4,880.00 กก. 312,973.00

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 39,416.00 กก. 7,993,623.96

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 53,148.00 กก. 11,275,568.23

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 15,008.00 กก. 2,401,752.75

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 775,650.00 กก. 804,300.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 109,900.00 กก. 4,047,500.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 34,602.00 กก. 7,339,149.89

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 1,830.00 กก. 678,650.97

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 240,185.50 กก. 11,568,129.50

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 3,100.00 กก. 198,439.04

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 15,194.00 กก. 3,169,464.30

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์, มาเลเซีย 96,353.20 กก. 20,116,481.93

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 25,021.00 กก. 4,015,557.76

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 7,000.00 กก. 199,000.00

อากาศ, เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 85,205.30 กก. 3,040,266.18

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 54,544.00 กก. 12,137,484.60

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 1,777.00 กก. 661,759.90

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 129,884.55 กก. 5,361,242.95

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, สิงคโปร์ 3,374.00 กก. 229,746.83

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 17,827.00 กก. 4,058,581.61

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน่, สิงคโปร์ 36,928.55 กก. 7,431,004.96

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เย็น แช่เย็น บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุน่ 35,513.00 กก. 5,774,113.29

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 7,500.00 กก. 228,000.00

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 138,000.00 กก. 5,067,000.00

อากาศ กุ้งกลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุ้ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง, สิงคโปร์ 43,042.00 กก. 7,224,687.23

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี, ฮ่องกง 624 กก. 218,502.58

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง แช่แข็ง อาหารสัตว์น ้า มหาสมุทรอนิเดีย 89,365.00 กก. 4,594,865.00

อากาศ ปทูะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตว์น ้ามีชีวิต สัตว์น ้ามีชีวิต การค้า/จ้าหน่าย จนี 8,180.00 กก. 577,399.19

ธ.ค.

ต.ค.

พ.ย.
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