
เดอืน แหลง่ก ำเนดิ ชือ่ไทย ชือ่สำมญั Genius Species ลกัษณะสตัวน์ ำ้ลกัษณะสตัวน์ ำ้เฉพำะ วตัถปุระสงค์ ประเทศตน้ทำง ปรมิำณ หนว่ย มลูคำ่ ดำ่นศลุกำกรทีน่ ำเขำ้โดยทำง (เชน่ เรอื,อำกำศ)

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 117,625.00       กก. 19,944,624.12       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 71,910.40         กก. 5,843,639.98        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 26,694.00         กก. 2,013,224.15        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 20,112.00         กก. 1,465,333.86        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 6,949.00          กก. 541,969.41           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 746.00             กก. 54,354.39            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 742.00             กก. 55,087.25            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 2,063.00          กก. 151,547.98           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,813.00          กก. 131,550.52           ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 1,866.00          กก. 1,313,655.46        ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 697,970.90       กก. 99,128,767.17       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 113,158.80       กก. 16,565,299.67       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 98,124.00         กก. 8,173,655.08        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 35,467.00         กก. 2,823,905.95        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 16,467.00         กก. 1,325,547.84        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 4,358.00          กก. 341,037.69           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 643.00             กก. 49,108.02            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 3,280.00          กก. 249,911.92           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 695.00             กก. 50,606.31            ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 2,269.30          กก. 820,655.63           ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 253,538.40       กก. 38,450,874.74       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 126,038.90       กก. 17,885,774.15       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 106,453.00       กก. 9,164,255.17        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 59,227.00         กก. 4,554,928.48        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 17,132.00         กก. 1,107,944.64        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, พมา่ ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 8,402.00          กก. 585,008.58           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,360.00          กก. 94,451.93            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 4,091.00          กก. 288,086.41           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 2,663.00          กก. 191,425.79           ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 2,114.40          กก. 921,161.67           ภเูก็ต อากาศ
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ไตห้วัน ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 107,368.40       กก. 11,024,404.41       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 39,712.10         กก. 6,301,491.99        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 20,934.00         กก. 1,618,807.79        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 16,000.00         กก. 1,202,116.32        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 4,347.00          กก. 329,119.75           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,566.00          กก. 117,582.50           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 257.00             กก. 19,873.58            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,288.00          กก. 98,896.90            ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 1,900.10          กก. 814,552.61           ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 58,344.20         กก. 5,529,651.22        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 15,162.60         กก. 1,899,409.78        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 2,017.00          กก. 151,583.57           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,181.00          กก. 89,868.97            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 352.00             กก. 27,219.39            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 207.00             กก. 16,006.85            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 257.00             กก. 19,873.58            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 148.00             กก. 11,444.63            ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 2,501.10          กก. 1,107,496.13        ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 41,780.00         กก. 4,706,452.04        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, มัลดฟี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 34,634.00         กก. 4,495,279.40        ภเูก็ต เรอื, อากาศ

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,213.00          กก. 89,088.11            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 24,292.00         กก. 1,744,390.34        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,120.00          กก. 70,409.27            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 303.00             กก. 23,149.72            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 267.00             กก. 19,696.24            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 644 กก. 48900.3 ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 288.00             กก. 20,634.85            ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 3,307.80          กก. 1,492,850.03        ภเูก็ต อากาศ
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ไตห้วัน, สหรัฐอเมรกิา ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, สหภาพยโุรป มหาสมทุรอนิเดยี, หมูเ่กาะมารแ์ชลล์ 620,414.00       กก. 38,081,036.93       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, สหรัฐอเมรกิา ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, สหภาพยโุรป มหาสมทุรอนิเดยี, หมูเ่กาะมารแ์ชลล์ 218,527.60       กก. 17,001,845.61       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 8,628.00          กก. 610,793.37           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 18,209.00         กก. 1,289,051.53        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 2,363.00          กก. 167,281.49           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 3,526.00          กก. 249,612.60           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 812.00             กก. 57,483.10            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,150.00          กก. 81,410.80            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, สหรัฐอเมรกิา ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, สหภาพยโุรป มหาสมทุรอนิเดยี, หมูเ่กาะมารแ์ชลล์ 2,086,047.00     กก. 115,777,436.58     ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 39,592.00         กก. 4,630,482.19        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, มัลดฟี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 35,941.00         กก. 5,729,630.88        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 26,528.00         กก. 2,046,323.12        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 20,555.00         กก. 1,577,216.78        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 3,882.00          กก. 299,799.68           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 4,675.00          กก. 357,633.18           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 788.00             กก. 59,275.98            ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 2,504.20          กก. 1,075,125.15        ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 133,332.60       กก. 12,736,806.71       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, มัลดฟี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 24,536.50         กก. 3,842,313.13        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี, มัลดฟี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 142,112.00       กก. 11,093,855.66       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 42,950.00         กก. 3,221,557.85        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 6,850.00          กก. 523,273.46           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, อนิโดนีเซยี ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 10,807.00         กก. 786,215.96           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 453.00             กก. 33,918.11            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,963.00          กก. 136,633.83           ภเูก็ต เรอื
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ไตห้วัน, ญีปุ่่ น ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, น าผา่น มหาสมทุรอนิเดยี, ญีปุ่่ น 44,672.50         กก. 4,812,670.94        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, ญีปุ่่ น, มัลดฟี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, น าผา่น มหาสมทุรอนิเดยี, ญีปุ่่ น, มัลดฟี 18,775.10         กก. 3,596,791.55        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, มัลดฟี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, มัลดฟี 12,318.00         กก. 874,543.92           ภเูก็ต เรอื, อากาศ

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 4,600.00          กก. 330,554.71           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,657.00          กก. 121,651.93           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 3,218.00          กก. 225,124.35           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, ญีปุ่่ น ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก, น าผา่น มหาสมทุรอนิเดยี, ญีปุ่่ น 50,440.00         กก. 2,087,106.77        ภเูก็ต เรอื

ญีปุ่่ น เนื อปลาหางเหลือง JAPANESE AMBERJACK Seriola quinqueradiata ปลาทะเล แช่เยน็ การคา้ ญีปุ่่ น 1,107.70          กก. 503,928.12           ภเูก็ต อากาศ

ไตห้วัน ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 44,672.50         กก. 4,812,670.94        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน, มัลดฟี ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, มัลดฟี 27,015.20         กก. 3,527,028.16        ภเูก็ต เรอื, อากาศ

ไตห้วัน, มัลดฟี ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, มัลดฟี, พมา่ 1,516,342.00     กก. 1,491,681.00        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 24,467.00         กก. 1,810,015.76        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 8,350.00          กก. 566,964.44           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 657.00             กก. 50,231.31            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 331.00             กก. 32,823.64            ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 73.00              กก. 5,137.49              ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 808,104.10       กก. 70,917,833.12       ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาทูน่าตาโต BIGEYE TUNA Thunnus obesus ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, มัลดฟี 10,232.00         กก. 1,533,178.07        ภเูก็ต เรอื, อากาศ

ไตห้วัน ปลากระโทงแทง SWORD FISH Xiphias gladius ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, มัลดฟี, พมา่ 43,006.00         กก. 3,193,196.70        ภเูก็ต เรอื, อากาศ

ไตห้วัน ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน MARLIN FISH Makaira sp. ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 70,019.00         กก. 4,386,029.41        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลากระโทงร่ม/ใบแบน INDO-PACIFIC SAILFISH Istiophorus platypterus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 45,258.00         กก. 3,168,174.74        ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาขี มัน OIL FISH Ruvettus pretiosus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 3,238.00          กก. 223,454.26           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอีโตม้อญ MAHI FISH Coryphaena hippurus ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 3,773.00          กก. 302,274.14           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาอินทรา WAHOO Acanthocybium solandri ปลาทะเล แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี 1,997.00          กก. 166,190.82           ภเูก็ต เรอื

ไตห้วัน ปลาโอท้องแถบ SKIPJACK TUNA Katsuwonous pelamis ปลาทูน่า แช่แขง็ สง่ออก มหาสมทุรอนิเดยี, พมา่ 1,815.00          กก. 129,552.15           ภเูก็ต เรอื
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เดือน โดยทาง (เช่น เรอื,อากาศ) ชื่อไทย ชื่อสามัญ Genius Species ประเภทสัตว์น ้า ลักษณะสัตว์น ้า ลักษณะสัตว์น ้าเฉพาะ วัตถุประสงค์ ประเทศปลายทาง ปรมิาณ หน่วย มูลค่า

อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 17,271.00       กก. 3,828,548.82          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, แคนาดา 349,038.08     กก. 83,016,525.16        

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 20,623.81       กก. 3,984,197.06          

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 474,322.00     กก. 90,280,235.05        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 218,032.00     กก. 36,397,790.48        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 6,624.00        กก. 1,700,149.73          

เรือ ปลาหมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 30,000.00       กก. 2,400,000.00          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 3,160.00        กก. 205,400.00            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 16,813.00       กก. 4,315,462.90          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 227,138.00     กก. 53,657,453.85        

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 52,919.25       กก. 11,870,445.89        

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 578,226.00     กก. 111,308,773.25       

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 227,138.00     กก. 38,786,379.38        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 5,711.00        กก. 1,667,562.21          

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า, บริโภค มหาสมุทรอนิเดีย, สิงคโปร์ 41,440.00       กก. 2,425,561.40          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 3,380.00        กก. 248,300.00            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 8,043.00        กก. 1,931,224.86          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 41,326.00       กก. 10,327,715.11        

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 38,911.58       กก. 8,111,627.97          

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 724,607.00     กก. 149,715,101.83       

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 367,229.00     กก. 60,701,458.21        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 5,711.00        กก. 1,667,562.21          

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 65,000.00       กก. 2,013,000.00          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 8,071.00        กก. 411,964.70            

ม.ค.

ก.พ.

ม.ีค



อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง, ไต้หวนั 17,971.00       กก. 4,801,681.39          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 32,102.47       กก. 9,845,744.22          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 45,152.33       กก. 11,535,376.36        

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย 489,974.00     กก. 104,815,626.57       

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 296,993.00     กก. 47,765,935.17        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 8,732.00        กก. 3,077,913.71          

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 112,006.00     กก. 4,828,080.00          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, เกาหลีใต้ 8,071.00        กก. 411,964.70            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ฮ่องกง 9,654.00        กก. 2,444,178.30          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 14,646.59       กก. 3,650,461.67          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 8,127.83        กก. 1,979,515.03          

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 549,922.00     กก. 117,293,342.89       

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 291,627.00     กก. 47,802,737.16        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค จีน, ฮ่องกง 7,024.50        กก. 2,601,856.16          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 5,805.00        กก. 1,056,201.62          

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง, สิงคโปร์ 2,732.00        กก. 700,088.20            

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 8,925.89        กก. 1,927,303.69          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 6,045.49        กก. 1,635,976.76          

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 238,027.00     กก. 53,951,281.28        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 317,478.00     กก. 60,900,847.24        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 7,007.00        กก. 2,651,816.28          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 4,060.00        กก. 790,127.89            

ม.ิย.

เม.ย.

พ.ค.



อากาศ, เรือ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง 10,332.00       กก. 2,032,062.33          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 3,934.12        กก. 1,077,070.13          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 9,967.86        กก. 2,748,824.74          

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 10,000.00       กก. 320,000.00            

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 398,370.00     กก. 34,117,456.19        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 253,523.00     กก. 41,154,318.27        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค จีน, ฮ่องกง 15,379.50       กก. 5,179,775.86          

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย -               กก. -                      

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,898.00        กก. 575,027.81            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง 7,494.00        กก. 1,778,090.63          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 1,913.80        กก. 411,342.91            

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 7,098.70        กก. 1,588,397.41          

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 106,158.00     กก. 23,379,163.56        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 314,854.00     กก. 59,102,180.76        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 13,174.50       กก. 4,580,210.42          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 3,700.00        กก. 708,679.98            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง, ไต้หวนั 3,495.00        กก. 861,101.50            

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 9,585.48        กก. 2,191,553.09          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 6,350.68        กก. 1,574,531.91          

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 9,000.00        กก. 320,000.00            

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 115,754.00     กก. 30,353,353.79        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง, ไต้หวนั 355,940.50     กก. 381,552.51            

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 6,179.50        กก. 5,741,991.18          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,220.00        กก. 420,287.44            

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง 3,615.00        กก. 1,051,224.23          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ 11,999.90       กก. 2,817,755.74          

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค สิงคโปร์ 2,561.30        กก. 473,226.73            

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 24,000.00       กก. 720,000.00            

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ฮ่องกง 205,012.00     กก. 39,137,768.83        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, เพื่อท้าพันธุ์ จีน, ฮ่องกง 264,022.00     กก. 44,312,777.50        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค จีน, ฮ่องกง 5,757.50        กก. 2,370,326.92          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 2,240.00        กก. 441,456.25            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง 5,408.00        กก. 1,248,550.85          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย 75,689.51       กก. 17,604,182.43        

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 2,176.20        กก. 474,333.86            

เรือ ปลาซาร์ดีน SARDINE Sardinella spp. ปลาทะเล แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า มหาสมุทรอนิเดีย 2,000.00        กก. 60,000.00              

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, เพื่อท้าพันธุ์ จีน, ฮ่องกง 269,299.00     กก. 52,139,793.17        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, เพื่อท้าพันธุ์ จีน, ฮ่องกง 118,080.00     กก. 18,446,817.59        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค จีน, ฮ่องกง 5,275.50        กก. 2,190,919.45          

เรือ หมึกกล้วย SQUID Loligo spp. หมึก แช่แข็ง อาหารสัตวน์ ้า, การค้า/จ้าหน่าย มหาสมุทรอนิเดีย, เกาหลีใต้ 10,350.00       กก. 1,000,631.56          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน, ไต้หวนั 2,536.00        กก. 484,759.33            

อากาศ ปลาเกา๋ GROUPER Epinephelus  spp. ปลาทะเล สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค ฮ่องกง, ไต้หวนั 6,796.00        กก. 1,598,317.36          

อากาศ ปลาทูน่าครีบเหลือง YELLOW FIN TUNA FISH Thunnus albacares ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, จีน 307,020.94     กก. 69,903,961.54        

อากาศ ปลาทูน่าตาโต BIGEYE Thunnus obeaus ปลาทูน่า แช่เยน็ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น 2,326.60        กก. 557,567.12            

อากาศ กุง้กลุาด้า GIANT TIGER PRAWN Penaeus monodon กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, เพื่อท้าพันธุ์ จีน, ฮ่องกง 389,318.00     กก. 84,671,555.58        

อากาศ กุง้ขาว WHITE SHRIMP Lithopenaeus vannamei กุง้ สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย, เพื่อท้าพันธุ์ จีน, ฮ่องกง 138,723.00     กก. 23,586,127.99        

อากาศ กั ง MANTIS SHRIMP Harpiosquilla raphidea กั ง สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค จีน 5,113.50        กก. 1,493,108.04          

อากาศ ปูทะเล SERRATED MUD CRAB Scylla serrata ปู สัตวน์ ้ามีชีวติ บริโภค, การค้า/จ้าหน่าย จีน 1,740.00        กก. 336,786.94            

ธ.ค.
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	ข้อมูลดิบนำเข้าปี 59
	ข้อมูลดิบส่งออกปี 59

