
เดอืน แหลง่ก ำเนดิ ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ Genius Species ลักษณะสัตวน์ ้ำ ลักษณะสัตวน์ ้ำเฉพำะ วัตถุประสงค์ ประเทศตน้ทำง ปรมิำณ หน่วย มลูคำ่ ดำ่นศลุกำกรทีน่ ำเขำ้ โดยทำง (เชน่ เรอื,อำกำศ)

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 581,731.00   กก. 67,845,068.19    ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 25,770.00     กก. 1,861,462.01      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 120,806.00   กก. 8,741,198.37      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 44,500.00     กก. 2,974,548.65      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี -             กก. -                  ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 48,619.00     กก. 3,207,622.06      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 1,300.00      กก. 84,893.90          ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 4,000.00      กก. 261,212.00        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี, พมำ่ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี, พมำ่ 594,574.00   กก. 67,198,932.47    ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 4,700.00      กก. 465,295.77        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 104,920.00   กก. 6,945,999.99      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 65,332.00     กก. 4,416,150.80      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 17,200.00     กก. 113,100.48        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 3,700.00      กก. 244,197.78        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 4,000.00      กก. 262,604.80        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 280,617.00   กก. 32,308,205.57    ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 6,950.00      กก. 458,519.94        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 110,354.00   กก. 6,917,505.68      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 62,294.00     กก. 3,913,308.14      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 26,800.00     กก. 1,781,204.88      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 10,500.00     กก. 688,847.80        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 1,000.00      กก. 65,245.00          ภเูก็ต เรอื
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มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 535,680.00   กก. 65,425,663.18    ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 19,950.00     กก. 1,457,362.31      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 146,854.00   กก. 9,301,323.83      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 104,694.00   กก. 6,665,137.26      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี -             กก. -                  ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 15,300.00     กก. 1,030,880.48      ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 10,500.00     กก. 688,847.80        ภเูก็ต เรอื

มหำสมทุรอนิเดยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 5,000.00      กก. 365,375.36        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 57,394.00     กก. 7,382,038.55      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, ไทย, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 1,500.00      กก. 129,574.80        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ, ไทย ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 2,500.00      กก. 161,968.50        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ, ไทย ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 8,000.00      กก. 1,360,535.40      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 500.00         กก. 32,432.90          ภเูก็ต เรอื

อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 1,000.00      กก. 64,787.40          ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 140,754.00   กก. 16,312,893.70    ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 28,408.00     กก. 2,775,978.43      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 98,900.00     กก. 6,483,859.18      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 77,126.00     กก. 5,205,740.76      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, โบลเิวยี, อนิโดนีเซยี, เบลสิ ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 47,705.00     กก. 3,139,554.16      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 7,000.00      กก. 456,839.60        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 9,000.00      กก. 587,365.20        ภเูก็ต เรอื
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ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 83,891.00     กก. 9,631,073.24      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 19,000.00     กก. 1,270,881.30      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 88,600.00     กก. 5,793,915.26      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 81,000.00     กก. 5,279,045.20      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 0.00 กก. 0.00 ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 62,800.00     กก. 4,092,889.52      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 21,300.00     กก. 1,388,193.42      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 2,000.00      กก. 130,346.80        ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น, ไตห้วัน เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แชเ่ยน็ กำรคำ้, สง่ออก ญีปุ่่ น, มหำสมทุรอนิเดยี 50.01          กก. 21,207.75          ภเูก็ต เรอื, อำกำศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 168,163.00   กก. 20,824,694.01    ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 16,225.00     กก. 1,611,613.26      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 71,977.00     กก. 4,618,548.16      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 89,500.00     กก. 5,518,362.00      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 42,407.00     กก. 260,995.52        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 13,400.00     กก. 859,837.80        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 8,000.00      กก. 513,336.00        ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แชเ่ยน็ กำรคำ้ ญีปุ่่ น 1,210.60      กก. 864,487.50        ภเูก็ต อำกำศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 76,476.00     กก. 8,614,363.81      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 4,500.00      กก. 314,102.74        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 62,600.00     กก. 4,012,822.76      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 51,600.00     กก. 3,307,694.16      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 39,300.00     กก. 2,592,334.78      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 12,900.00     กก. 366,274.56        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 6,000.00      กก. 320,513.00        ภเูก็ต เรอื
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ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 390,464.00   กก. 34,458,055.57    ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 98,133.00     กก. 8,853,500.18      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 98,376.00     กก. 7,151,801.80      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 26,742.00     กก. 1,675,511.50      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 10,968.00     กก. 679,572.91        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 7,843.00      กก. 597,477.42        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 7,518.00      กก. 465,948.28        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 5,360.00      กก. 332,103.45        ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แชเ่ยน็ กำรคำ้ ญีปุ่่ น 1,000.00      กก. 779000.72 ภเูก็ต อำกำศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 364,489.00   กก. 48,776,989.24    ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 11,400.00     กก. 1,110,480.84      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 29,400.00     กก. 1,935,223.92      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 29,600.00     กก. 1,922,414.64      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 19,000.00     กก. 1,233,867.60      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 14,800.00     กก. 961,117.92        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 11,000.00     กก. 714,344.40        ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แชเ่ยน็ กำรคำ้ ญีปุ่่ น 3,808.30      กก. 1,497,157.73      ภเูก็ต อำกำศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 767,394.00   กก. 92,036,833.45    ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 21,920.00     กก. 2,107,539.57      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 62,300.00     กก. 6,193,451.16      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 81,700.00     กก. 5,700,176.19      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 3,000.00      กก. 4,530.09           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 26,300.00     กก. 2,032,919.33      ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 10,300.00     กก. 678,788.54        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แชแ่ขง็ สง่ออก มหำสมทุรอนิเดยี 1,000.00      กก. 65,901.80          ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แชเ่ยน็ กำรคำ้ ญีปุ่่ น 2,003.50      กก. 1,326,327.97      ภเูก็ต อำกำศ
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เดอืน โดยทาง (เช่น เรอื,อากาศ) ชือ่ไทย ชือ่สามัญ Genius Species ประเภทสัตวน์ า้ ลักษณะสัตวน์ า้ ลักษณะสัตวน์ า้เฉพาะ วตัถุประสงค์ ประเทศปลายทาง ปรมิาณ หน่วย มูลค่า

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 35,348.00     กก. 7,961,511.56             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา, รัสเซีย 365,941.22   กก. 69,751,142.23           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุ่น 69,144.00     กก. 11,077,687.80           

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 37,000.00     กก. 777,000.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 82,500.00     กก. 4,061,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 688,018.00   กก. 102,632,640.10          

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, สิงคโปร์ 68,874.00     กก. 12,273,049.58           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 5,133.00      กก. 1,838,722.67             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 190,750.00   กก. 8,721,010.00             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 7,998.00      กก. 575,416.84               

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 23,390.00     กก. 5,522,999.08             

อากาศ, เรือ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, อนิโดนีเซีย 284,264.85   กก. 51,271,146.85           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 62,639.54     กก. 10,706,311.19           

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 10,000.00     กก. 210,000.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 51,500.00     กก. 2,031,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 544,552.00   กก. 96,960,143.23           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, สิงคโปร์ 109,523.00   กก. 18,531,355.84           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, โมนาโก 5,728.00      กก. 1,920,180.13             

อากาศ, เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า,บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 62,885.00     กก. 4,801,378.51             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 7,064.00      กก. 467,414.22               

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 22,568.00     กก. 4,895,077.43             

อากาศ, เรือ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 225,629.22   กก. 42,978,470.11           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 107,121.54   กก. 17,793,609.16           

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 67,000.00     กก. 1,407,000.00             

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 145,500.00   กก. 6,328,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 334,468.00   กก. 67,248,452.96           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 140,131.00   กก. 22,099,409.77           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 5,757.00      กก. 1,869,305.99             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 446,547.00   กก. 24,144,834.17           

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 6,508.00      กก. 577,871.41               
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อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 7,078.00      กก. 1,662,596.19             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, แคนาดา 86,620.77     กก. 17,138,138.71           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 30,495.55     กก. 5,314,010.77             

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 18,500.00     กก. 472,500.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 82,500.00     กก. 2,740,500.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 309,407.00   กก. 60,909,196.26           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 106,569.00   กก. 17,374,057.04           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 6,635.00      กก. 2,023,832.76             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 288,648.00   กก. 14,897,355.12           

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,780.00      กก. 169,000.00               

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 15,378.00     กก. 3,524,469.86             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, แคนาดา 2,339.46      กก. 852,417.86               

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 74,090.50     กก. 12,474,815.22           

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 18,000.00     กก. 504,000.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 160,290.00   กก. 6,286,200.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 526,522.00   กก. 102,600,628.64          

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 172,770.00   กก. 26,075,486.64           
อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 9,693.00      กก. 3,033,777.16             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 308,812.00   กก. 16,862,002.40           

ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, สิงคโปร์ 4,786.00      กก. 304,590.00               

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 20,105.00     กก. 4,247,105.73             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 90,086.70     กก. 19,762,432.88           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 40,658.90     กก. 9,056,329.44             

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 90,500.00     กก. 3,189,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 237,314.00   กก. 48,371,870.16           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, เวยีดนาม 182,512.00   กก. 28,463,186.32           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 13,669.00     กก. 4,040,976.62             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 178,330.00   กก. 11,511,756.68           

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, สิงคโปร์ 3,554.00      กก. 231,010.00               

ม.ิย.

เม.ย.

พ.ค.



อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 10,154.00     กก. 2,389,755.34             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 80,246.06     กก. 18,201,088.67           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 48,830.30     กก. 10,268,552.56           

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 63,980.00     กก. 2,379,400.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 142,288.00   กก. 28,117,046.29           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 175,140.00   กก. 26,909,571.42           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 11,744.00     กก. 3,716,361.12             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 160,142.00   กก. 6,906,086.00             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, สิงคโปร์ 2,116.00      กก. 137,540.00               

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 12,203.00     กก. 2,331,816.34             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 99,707.47     กก. 20,845,046.40           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 107,518.08   กก. 20,736,477.27           

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 83,910.00     กก. 3,271,400.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ 142,758.00   กก. 27,704,133.06           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 151,608.00   กก. 49,821,574.42           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 10,825.00     กก. 3,269,408.25             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 110,100.00   กก. 6,325,500.00             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,116.00      กก. 137,540.00               

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 12,282.00     กก. 3,075,826.49             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกง, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 62,399.66     กก. 12,441,764.05           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 46,833.90     กก. 8,668,369.46             

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 7,500.00      กก. 300,000.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 15,000.00     กก. 579,000.00               

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 295,101.00   กก. 57,263,075.93           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 210,216.00   กก. 34,458,888.99           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 19,133.00     กก. 5,582,114.91             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 146,652.00   กก. 7,793,070.00             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,116.00      กก. 137,540.00               

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 330.00         กก. 70,507.60                 

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 59,292.88     กก. 12,551,091.59           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 25,319.31     กก. 4,954,221.52             

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 3,980.00      กก. 159,200.00               

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 42,000.00     กก. 1,650,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 340,484.00   กก. 63,851,155.83           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 168,000.00   กก. 34,489,933.42           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 687.00         กก. 261,650.63               

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 199,260.00   กก. 12,260,300.00           

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 3,660.00      กก. 237,900.00               

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, สิงคโปร์ 4,161.00      กก. 816,379.66               

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 38,641.11     กก. 9,148,906.24             

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 27,540.10     กก. 5,788,555.66             

เรือ ปลาซาบะ ATLANTIC CHUB MACKEREL Scomber colias ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 2,000.00      กก. 80,000.00                 

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 47,440.00     กก. 1,782,520.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย 671,848.00   กก. 58,019,596.50           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย 342,952.00   กก. 32,575,494.95           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 2,175.00      กก. 798,853.84               

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า, บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 135,460.00   กก. 6,332,771.82             

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 1,280.00      กก. 83,200.00                 

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 8,392.00      กก. 1,910,967.42             

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 163,436.66   กก. 35,282,514.50           

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obesus ปลาทูน่า แชเ่ยน็ แชเ่ยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, แคนาดา 42,827.23     กก. 9,755,068.85             

เรือ ปลาทูแขก SHORTFIN SCAD Decapterus macrosoma ปลาทะเล แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า, บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 151,500.00   กก. 5,928,000.00             

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 507,079.00   กก. 93,375,094.97           

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ขาว สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 237,081.00   กก. 38,926,197.78           

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 11,034.00     กก. 3,095,680.59             

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แชแ่ขง็ แชแ่ขง็ อาหารสัตวน์ ้า, บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 169,128.00   กก. 12,313,478.24           

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชวีติ สัตวน์ ้ามีชวีติ การค้า/จ้าหน่าย จีน 1,860.00      กก. 120,900.00               
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