รายงานการสํารวจตลาดสินคา “กุง”

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
วันที่ 27 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุ ล ใหญ
ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจตลาดสินคากุงที่วางจําหนายภายในซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ในเขตนครลอสแอนเจลิส
และเมืองใกลเคียง ประกอบดวยตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket ซึ่ง
มีเจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket ตลาด Shun Fat Supermarket ซึ่งมีเจาของเปนชาวเวียดนาม
รวมทั้งรานคาซูเปอรสโตรขนาดใหญและซูเปอรมารเก็ตทั่วไปที่มีหลายสาขา (Chain Store) จํานวน 3 แหง ไดแก
Ralphs Walmart และ Whole Foods โดยมีรายละเอียดสินคาพรอมราคาและภาพประกอบแนบทาย ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ
ไดประมวลขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจ ดังนี้
1. ชนิดกุง สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
• กุงเพาะเลี้ยง (Farm Raised) พบกุงขาวลิโทพีเนียสแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
มากที่สุด โดยสวนใหญเพาะเลี้ยงในประเทศกลุมลาตินอเมริกา เชน เอกวาดอร เม็กซิโก อารเจนตินา และประเทศใน
แถบเอเชีย เชน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย เวียดนามและไทย
นอกจากนี้ ยังพบกุงน้ําจืด (Fresh Water Prawn) เปนกุงเพาะเลี้ยงนําเขาจากบังคลาเทศ
และเวียดนาม กุงกุลาดํา (Black Tiger Shrimp) จากบังคลาเทศและอินเดีย และกุงแดงจากอารเจนตินาวางจําหนาย
• กุงจับจากธรรมชาติ (Wild Caught) พบวามีกุงสีน้ําเงิน (Blue Shrimp) จับจากธรรมชาติ
นําเขาจากเม็กซิโก และกุงขาว กุงสีชมพู (Pink Shrimp) และกุง Gulf ของสหรัฐฯ วางจําหนาย
2. ประเภทผลิตภัณฑ
• กุงดิบแชเยือกแข็ง สวนใหญเปนกุงที่นําเขาจากเอกวาดอร อินเดีย และอินโดนีเซียมากที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกุงจากไทย เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย เม็กซิโก อารเจนตินา และสหรัฐฯ ซึ่งมีวางจําหนายไมมากนัก และ
กุงน้ําจืดเพาะเลี้ยงขนาด 1-2 ตัว/ปอนด, 2-4 ตัว/ปอนด, 6-8 ตัว/ปอนดจากบังคลาเทศ และขนาด 4-6 ตัว/ปอนด
จากเวียดนามและบังคลาเทศ
• กุงแปรรูป
กุงกึ่งสําเร็จรูป (กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง/เกล็ดมะพราว กุงเทมปุระ เกี๊ยวกุง และปอเปยะกุง)
สวนใหญนําเขาจากไทย จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเอกวาดอร
กุงสุกพรอมบริโภค ไดแก กุงปรุงรส/ไมปรุงรสแชแข็ง และกุงค็อกเทล บรรจุถุงแชแข็งหรือ
บรรจุภาชนะแชเย็น สวนใหญนําเขาจากไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐฯ
3. ขนาดกุง รูปแบบสินคา บรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
• ขนาด ขนาดใหญสุด (1-2 ตัว ต อปอนด) ขนาดเล็กที่สุด (100-200 ตัว ต อปอนด) กุงที่
พบว า มี ว างจํ า หน า ยมากที่ สุ ด ได แ ก ขนาดใหญ พิ เ ศษ หรื อ X-Large (21-30 ตั ว ต อ ปอนด ) รองลงมาคื อ ขนาด
X-Jumbo (11-20 ตัวตอปอนด) สําหรับกุงขนาดเล็กขนาด 100-200 ตัวตอปอนด สวนใหญเปนผลิตภัณฑกุงดิบ
แชแข็ง

-2• ลักษณะ/รูปแบบสินคา มีหลายรูปแบบ ไดแก (1) กุงทั้งตัวไมปอกเปลือก หรือ H/O สวน
ใหญจะเปนกุงแชเยือกแข็งบรรจุกลองขนาด 2 - 4 ปอนด และกุงแชเย็น (ผานการแชแข็ง) ซึ่งมักมีวางจาหนายแบบเท
กองทั้งในตลาดของชาวเอเชียและซูเปอรมารเก็ตทั่วไป (2) กุงมีเปลือกไมมีหัว หรือ H/L (3) กุงปอกเปลือกไวหาง
(P&D, Tail-on) และ (4) กุงปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง (P&D, Tail-off)
• รูปแบบบรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
 บรรจุถุง ขนาดมาตรฐานที่พบสวนใหญเปนขนาด 1.5 - 2 ปอนด (382 - 909 กรัม)
พบมากทั้ ง ในซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ของชาวอเมริ กั น และชาวเอเชี ย ซึ่ ง มี ทั้ ง ในรู ป กุ ง ดิ บ แช แ ข็ ง และกุ ง สุ ก พร อ มบริ โ ภค
นอกจากนี้ ยังมีถุงขนาด 4, 10, 12, 16, 24, 26 และ 32 ออนซ วางจําหนายในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
 บรรจุ กล อง ขนาดมาตรฐาน 2 - 4 ปอนด (ประมาณ 907 – 1814 กรั ม) เปน กุง
แชเยือกแข็งจากเอกวาดอรมากที่สุด โดยมีวางจําหนายเฉพาะในซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย นอกจากนี้ ยังพบกุง
น้ําจืดจากบังคลาเทศและเวียดนาม และกุงกุลาดําจากอินเดียวางจําหนาย
 เทกอง (bulk) สวนมากเปนกุงที่ผานการแชแข็งมากอน พบวามีวางจําหนายในเกือบทุก
ตลาดทั้งซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเซียและอเมริกัน โดยจําหนายตามน้ําหนักในปริมาณที่ตองการเพื่อนําไปปรุงอาหาร
บริโภคประจําวัน ซึ่งมีหลายขนาด มีทั้งกุงดิบและกุงตมสุก
4. สรุป/ขอสังเกต
• แหล งที่ มา จากการสํารวจในครั้ งนี้ พบวา มี กุงจากเอกวาดอร มากที่สุด สว นใหญมัก วาง
จําหนายในรูปแบบ ดิบ แชเยือกแข็ง บรรจุกลองและถุง ในซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเซีย โดยราคาเฉลี่ยสินคากุงดิบ
บรรจุกลองและถุงจากเอกวาดอรอยูที่ 6.34 เหรียญสหรัฐ/ปอนด นอกจากนี้ ยังพบวามีกุงจากซาอุดีอาระเบียมากขึ้น
จากการสํารวจในเดือนเมษายน 2565 โดยจากการสํารวจครั้งนี้พบทั้งกุงขาว เพาะเลี้ยง ดิบ ผานการแชแข็งมากอน
วางจําหนายแบบเทกอง ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด (ราคาปกติ 7.99 เหรียญสหรัฐ) และกุงขาว เพาะเลี้ยง ดิบ
มีหัวและเปลือก บรรจุกลอง 2.2 ปอนด วางจําหนายในราคา 12.99 เหรียญสหรัฐ
• ประเภทสิ นค า กุ งจับจากธรรมชาติสวนใหญเปนกุงของสหรั ฐฯ และมั กจะวางจํ าหนายใน
ซูเปอรมารเก็ตชาวอเมริกัน โดยเฉพาะในซูเปอรมารเก็ต Whole Foods ซึ่งเนนจําหนายสินคาอินทรีย สินคาธรรมชาติ
และสินคาที่เปนมิตรและใสใจสิ่งแวดลอม โดยพบสินคากุงจับจากธรรมชาติทั้งในรูปแบบ (1) ดิบ แชแข็ง บรรจุในกลอง (2)
ดิบ แชแข็ง บรรจุในถุง (3) ดิบ เทกอง ผานการแชแข็งมากอน (4) แปรรูปเปนอาหารสไตลอเมริกัน ไดแก กุงปรุงรส กุงผัด
เบคอน และกุงแมคแอนดชีส นอกจากนี้ ยังพบวามีสินคากุงชมพู จับจากธรรมชาติของสหรัฐฯ ซึ่งเปนสินคาที่ไมพบจาก
การสํารวจในเดือนเมษายน 2565
• กุงไทย พบวามีกุงแปรรูปวางจําหนายมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกุงดิบแชแข็งซึ่งมีไมมากนัก
กุงดิบแชแข็ง พบวามีกุงแชแข็งขนาด 110-130 ตัว/ปอนด วางจําหนายที่ราน Shun Fat
Supermarket ในราคาปอนดละ 6.66 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนราคาที่สูงกวากุงขนาดเดียวกันที่นําเขาจากเอกวาดอรซึ่ง
วางจําหนายปอนดละ 3.50 เหรียญสหรัฐ
กุงวางจําหนายแบบเทกอง พบวามีกุงตมสุก (ผานการแชแข็ง) ขนาด 13 - 15 ตัว/ปอนด
ราคาปอนดละ 24.99 เหรียญสหรัฐ ขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด ราคาปอนดละ 21.99 เหรียญสหรัฐ และขนาด
31 - 40 ตัว/ปอนด ราคาปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐ วางจําหนายที่ซูเปอรมารเก็ต Whole Foods
กุงแปรรูป พบวามีกุงแปรรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดมะพราว กุงรสซอสศรีราชา กุง

-3เทมปุระ ปอเปยะกุงทอด และกุงค็อกเทลพรอมบริโภค) บรรจุภาชนะแชเย็นและแชเย็น โดยพบวามีวางจําหนายมาก
ในรานซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน ไดแก Whole Foods และ Ralphs
• กุงสหรัฐฯ พบวามีทั้งกุงเพาะเลี้ยงและกุงจับจากธรรมชาติของสหรัฐฯ วางจําหนาย โดยสวน
ใหญจะมีวางจําหนายในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
กุงแปรรูป พบวามีกุงเพาะเลี้ยงแปรรูปในสหรัฐฯ ไดแก กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง กุงปรุงแตง
รสเนยและกระเทียม และกุงจับจากธรรมชาติแปรรูป ไดแก กุงปรุงรส กุงผัดเบคอน และแมคแอนดชีส
กุงวางจําหนายแบบเทกอง พบวามีกุงดิบ (ผานการแชแข็ง) วางจําหนายในซูเปอรมารเก็ต
Whole Foods ซึ่งไดแก กุงขาว ขนาด 9 - 12 ตัว/ปอนด และขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด จําหนายในราคา 17.99
เหรียญสหรัฐ/ปอนด และกุงชมพู ขนาด 26 - 30 ตัว/ปอนด จําหนายในราคา 13.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
กุ ง แช แ ข็ ง พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ กุ ง แช แ ข็ ง ของสหรั ฐ ฯ ที่ ว างจํ า หน า ยในซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ที่ ทํา
การสํารวจในครั้งนี้ลวนเปนกุงที่จับจากธรรมชาติ โดยมีกุงขาวดิบแชงแข็งขนาด Large วางจําหนายในราคา 23.82
เหรียญสหรัฐ/ปอนด กุงขาวดิบแชแข็งไมระบุขนาด วางจําหนายในราคา 7.96 - 9.32 เหรียญสหรัฐ/ปอนด และ
กุงขาว (Gulf Shrimp) ขนาด Large วางจําหนายในราคา 11.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด นอกจากนี้ ยังพบวามีกุงชมพู
ดิบ แชแข็งขนาด 51 - 60 ตัว/ปอนด จําหนายในราคาปอนดละ 13.32 เหรียญสหรัฐ และกุงชมพูตมสุกแชแข็ง
ขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด จําหนายในราคา 17.99 เหรียญสหรัฐ
• ราคา สินคากุงดิบ (แชเย็น/แชแข็ง) โดยรวมทรงตัว/ลดลงเล็กนอย ในขณะที่แนวโนมราคากุง
ตมสุก (แชเย็น/ แชแข็ง) มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตัวเมื่อเทียบกับราคาที่สํารวจเมื่อเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ กุงขาว
เพาะเลี้ยงซึ่งวางจําหนายในตลาดที่สําคัญสรุปราคา ดังนี้
กุงดิบ (แชเย็น/แชแข็ง)
ขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 8.00 - 12.59 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 21 - 30 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 4.75 - 11.00 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 31 - 40 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 4.25 - 9.00 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 41 - 50 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 5.00 - 8.00 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 51 - 60 ตัว/ปอนด ราคา 6.66 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 61 - 70 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 5.00 - 9.00 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 71 - 90 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 4.25 - 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 100 – 200 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 3.50 - 10.65 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
กุงตมสุก (แชเย็น/แชแข็ง)
ขนาด 26 - 30 ตัว/ปอนด ราคา 9.97 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 31 - 40 ตัว/ปอนด ราคา 9.84 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 41 - 60 ตัว/ปอนด ราคา 9.71 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 100 - 200 ตัว/ปอนด ราคา 10.65 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2565

รายงานการสํารวจชนิดและราคาสินคากุง (สดและแปรรูป) ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
วันที่ 27 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม 2565

กุงขาว

ประเทศผูผลติ
เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

กุงขาว

เอกวาดอร

9.99

771

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
• ว
างจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

ซาอุดีอาระเบีย

6.99

540

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

1. 99 Ranch
Supermarket
140 W Valley Blvd
San Gabriel, CA 91776

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

(ราคาปกติ 7.99)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
617
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-5-

กุงขาว

ประเทศผูผลติ
เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.99

กุงขาว

เอกวาดอร

9.99

771

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงกุลาดํา

บังกลาเทศ

14.99

1,157

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(13-15 ตัว/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
540
ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-6-

กุง

ประเทศผูผลติ
เม็กซิโก

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

กุงขาว

ซาอุดีอาระเบีย

5.90

455

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 2.2
ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
12.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เม็กซิโก

7.00

540

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
27.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(20-30 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(20-30 ตัว/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
617
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-7ประเทศผูผลติ
เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.00

กุงขาว

เอกวาดอร

7.00

540

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
27.99 เหรียญสหรัฐ

กุงน้ําจืด

เวียดนาม

12.00

926

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
23.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/ปอนด)

(Fresh Water
Prawn)
จับจากธรรมชาติ
ขนาด X-Jumbo
(4-6 ตัว/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
463
ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
23.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

-8ประเทศผูผลติ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.00

กุงขาว

เอกวาดอร

8.00

617

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว มีเปลือก
(H/L, shell-on)
บรรจุถุงขนาด 1.5 ปอนด
จําหนายถุงละ 11.99
เหรียญสหรัฐ

กุงกุลาดํา

อินเดีย

15

1,158

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 29.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เอกวาดอร

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
617
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีเปลือก มีหาง ไมมีหัว
(H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
31.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

-9-

กุงแดง

ประเทศผูผลติ
อารเจนตินา

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
12

กุงขาว

เอกวาดอร

11.00

849

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 21.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

9.00

695

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 17.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
61-70 ตัว/ปอนด

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
926
ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 23.99
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 10 -

กุงขาว

ประเทศผูผลติ
อินเดีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
10.65

กุงขาว

อินเดีย

10.65

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Small
100-200 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Small
100-200 ตัว/
ปอนด

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
822
สุก แชแข็ง
ปอกเปลือก
บรรจุถุงขนาด 0.75 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 7.99
เหรียญสหรัฐ

822

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 0.75 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 7.99
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 11 -

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
617

กุงขาว

เอกวาดอร

6.99

540

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

เอกวาดอร

5.99

462

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

2. Hawaii Supermarket
120 E. Valley Blvd.,
San Gabriel,
California 91776

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 12 ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
4.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
385

กุงขาว

อินโดนีเซีย

9.00

695

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 17.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

6.50

502

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
25.99 เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 13 ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
4.75

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
367

กุงน้ําจืด

บังกลาเทศ

14.00

1,081

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
27.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

5.00

386

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

425

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ
ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(20-30 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(1-2 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(40-50 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
18.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 25.99
เหรียญสหรัฐ)

ภาพประกอบ

- 14 ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

บังกลาเทศ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.00

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
849

กุงน้ําจืด

บังกลาเทศ

12.00

926

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
23.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

5.00

386

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

3.50

270

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
13.99 เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงน้ําจืด

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(4-6 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(2-4 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(61-70 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Small
(110-130 ตัว/
ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 15 ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เอกวาดอร

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(30-40 ตัว/ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.25

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
482

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
24.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 16 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

3. Shun Fat Supermarket
1635 S San Gabriel Blvd,
San Gabriel, CA 91776

กุงขาว

เอกวาดอร

ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
5.49
424

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

เอกวาดอร

4.69

362

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

เอกวาดอร

4.49

347

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(70-80 ตัว/
ปอนด)

กุงขาว

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 17 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
10.99
848

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงกุลาดํา

ไมระบุ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

8.99

694

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

ไมระบุ

7.99

617

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาด 13-15 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(31-40 ตัว/
ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 18 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
6.99
540

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงกุลาดํา

ไมระบุ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

9.33

720

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
13.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 19.99
เหรียญสหรัฐ)

กุงขาว

เวียดนาม

10.00

772

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก มีหาง
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 2
ปอนด จําหนายถุงละ 19.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/
ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
ไมมีหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 19 ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
12.50
965
ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L) มี ไวหาง (Easy
peeled)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 2
ปอนด จําหนายถุงละ 32.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงน้ําจืด

บังกลาเทศ

กุงน้ําจืด

บังกลาเทศ

18.50

1,428

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L) มี ไวหาง (Easy
peeled)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 2
ปอนด จําหนายถุงละ 36.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

ไทย

6.66

514

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 9.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(6-8 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(4-6 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Small
(110-130 ตัว/
ปอนด)

ภาพประกอบ

- 20 ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
6.99
540
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 10.49
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

กุงขาว

อินเดีย

9.33

720

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 13.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

8.66

668

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 12.99
เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 19.99
เหรียญสหรัฐ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(71-90 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(21-25 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-35 ตัว/
ปอนด)

ภาพประกอบ

- 21 ซูเปอรมารเก็ต
Shun Fat Supermarket
(ตอ)

ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
8.66
668
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

อินโดนีเซีย

กุงขาว

เอกวาดอร

9.99

771

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 14.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

10.66

823

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 15.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(21-25 ตัว/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 22 ซูเปอรมารเก็ต
Shun Fat Supermarket
(ตอ)

ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
8.66
ดิบ แชแข็ง
668
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

อินโดนีเซีย

กุงขาว

อินเดีย

7.99

617

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 11.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

6.66

514

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 9.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/
ปอนด)

ภาพประกอบ

- 23 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
4.25
328

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

hun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

เอกวาดอร

4.25

328

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
16.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

4.25

328

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
16.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(71-90 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(71-90 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(61-70 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
16.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 24 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
5.50
425

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

เอกวาดอร

5.75

444

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
22.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

5.75

444

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
22.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/
ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 25 ซูเปอรมารเก็ต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
5.50
425

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

เอกวาดอร

6.25

482

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
24.99 เหรียญสหรัฐ

กุงกุลาดํา

อินเดีย

12.50

965

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
49.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(36-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(13-15 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 26 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
10.00
772

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงกุลาดํา

อินเดีย

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

425

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

กุงกุลาดํา

อินเดีย

5.50

425

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
39.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 27 ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
4.25
328

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

425

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

425

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 24.99
เหรียญสหรัฐ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(21-25/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(20-30/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
16.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 19.99
เหรียญสหรัฐ)

ภาพประกอบ

- 28 ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
11.00
849
ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุในกลอง ขนาด 2
ปอนด ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงน้ําจืด

บังคลาเทศ

กุงน้ําจืด

บังคลาเทศ

13.50

1,042

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุในกลอง ขนาด 2
ปอนด ราคาจําหนายกลองละ
26.99 เหรียญสหรัฐ

กุงน้ําจืด

ไมระบุ

10.00

772

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุในกลอง ขนาด 2
ปอนด ราคาจําหนายกลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(2-4 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(1-2 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(6-8 ตัว/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 29 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงน้ําจืด

บังคลาเทศ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(6-8 ตัว/ปอนด)

ราคา
ราคา*
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชเยือกแข็ง
10.00
772
ทั้งตัว
บรรจุกลอง ขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 30 ซูเปอรมารเก็ต
4. Ralphs
2230 S Atlantic Blvd
Monterey Park, CA
91754

Ralphs
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เวียดนาม

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.99

กุงขาว

ไมระบุ

12.99

1,003

ตมสุก ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

ไมระบุ

11.99

925

ตมสุก ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(21-25 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(21-25 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30/ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
694
มีเปลือก ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 31 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.99

กุงขาว
ค็อกเทล

ไทย

26.64

2,056

ตมสุก แชเย็น
ปอกเปลือก ชักไส (P&D)
บรรจุกลองพลาสติกวงกลม
ขนาด 6 ออนซ
ราคาลองละ 9.99 เหรียญ
สหรัฐ

กุงขาว
ค็อกเทล

เวียดนาม

9.40

726

ตมสุก แชเย็น
ไมมีหัว
บรรจุกลองพลาสติกครึ่ง
วงกลม ขนาด 17 ออนซ
ราคาลองละ 9.99 เหรียญ
สหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก ผานการแชแข็ง
694
ปอกเปลือก ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ภาพประกอบ

- 32 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว

สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.96

กุงขาว

สหรัฐฯ

9.32

719

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
บรรจุในถุงพลาสติก 12
ออนซ (340 กรัม)
จําหนายในราคาถุงละ 4.99
เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 6.99
เหรียญสหรัฐ)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

10.99

848

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
บรรจุในถุงพลาสติก 16
ออนซ (453 กรัม)
จําหนายในราคาถุงละ
10.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 11.99
เหรียญสหรัฐ)

จับธรรมชาติ
ไมระบุขนาด

จับธรรมชาติ
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชแข็ง
614
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
บรรจุในถุงพลาสติก 4
ออนซ (113 กรัม)
จําหนายในราคาถุงละ 1.99
เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 2.49
เหรียญสหรัฐ)

ภาพประกอบ

- 33 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.99

กุงขาว

อินโดนีเซีย

23.98

1,851

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก (Easy Peel)
บรรจุในถุงขนาด 10 ออนซ
(283 กรัม)
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
14.98 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 15.99
เหรียญสหรัฐ)

กุงขาว

สหรัฐฯ

23.82

1,839

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
บรรจุในถุงขนาด 10 ออนซ
(283 กรัม)
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
14.98 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 15.99
เหรียญสหรัฐ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium

จับธรรมชาติ
ขนาด Large

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชแข็ง
694
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
บรรจุในถุงพลาสติก 16
ออนซ (453 กรัม)
จําหนายในราคาถุงละ 8.99
เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 9.99
เหรียญสหรัฐ)

ภาพประกอบ

- 34 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.99

กุงขาว

สหรัฐฯ

11.99

925

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก
บรรจุในถุงขนาด 16 ออนซ
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
11.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 12.99
เหรียญสหรัฐ)

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

อินโดนีเซีย

5.00

386

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในถุงขนาด 32 ออนซ
(ประมาณ 907 กรัม)
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
9.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 12.49
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

จับธรรมชาติ
(Gulf Shrimp)
ขนาด Large

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
694
มีเปลือก (Easy Peel)
บรรจุในถุงขนาด 16 ออนซ
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
8.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 7.99
เหรียญสหรัฐ)

ภาพประกอบ

- 35 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

ไมระบุ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.66

สหรัฐฯ

9.19

709

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 20
ออนซ
(ประมาณ 566 กรัม)
ราคากลองละ 11.49
เหรียญสหรัฐ

สหรัฐฯ

18.73

1,446

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 9
ออนซ
(ประมาณ 255 กรัม)
ราคากลองละ 10.49
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
514
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในถุงขนาด 24 ออนซ
(ประมาณ 680 กรัม)
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
9.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 10.49
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง
เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ภาพประกอบ

- 36 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
9.32

สหรัฐฯ

13.99

1,080

อินโดนีเซีย

8.91

688

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ปรุงรสเนย
กระเทียม และ
เครื่องเทศ

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
719
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 18
ออนซ
(ประมาณ 510 กรัม)
ราคากลองละ 10.49
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง
เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 12
ออนซ
(ประมาณ 340 กรัม)
ราคากลองละ 10.49
เหรียญสหรัฐ
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 9
ออนซ
(ประมาณ 255 กรัม)
ราคากลองละ 4.99 เหรียญ
สหรัฐ

ภาพประกอบ

- 37 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Ralphs
(ตอ)

กุงขาว
ชุบแปง/
มะพราว

จีน

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.18

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง
จับธรรมชาติ
ไมระบุขนาด

ซูรินาม
กายอานา
เอกวาดอร
แปรรูป
ในสหรัฐฯ

5.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
863
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 10
ออนซ
(ประมาณ 283 กรัม)
ราคากลองละ 6.99 เหรียญ
สหรัฐ

462

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 12
ออนซ
(ประมาณ 340 กรัม)
ราคากลองละ 4.49 เหรียญ
สหรัฐ

ภาพประกอบ

- 38 ซูเปอรมารเก็ต
5. Walmart
12270 Paramount Blvd,
Downey, CA 90242

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เวียดนาม

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
12.59

กุงขาว

อินโดนีเซีย

9.78

755

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 1 ปอนด
จําหนายราคาถุงละ 9.78
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เวียดนาม

8.43

651

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 6.32
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-22 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(13-15 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
972
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 9.44
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 39 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Walmart
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
9.71

กุงขาว

อินเดีย

9.84

760

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 7.38
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เวียดนาม

9.97

770

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 7.48
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-60 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชแข็ง
749
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 7.28
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 40 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Walmart
(ตอ)

กุงขาว
ชุบแปง/เกล็ด
ขนมปง

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
12.71

สหรัฐฯ

10.34

798

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 1 ปอนด
(ประมาณ 453 กรัม)
ราคากลองละ 10.34
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

9.19

709

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 18
ออนซ
(ประมาณ 510 กรัม)
ราคากลองละ 10.34
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo

กุงขาว
ชุบแปง/เกล็ด
ขนมปง

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
981
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 9 ออนซ
(ประมาณ 255 กรัม)
ราคากลองละ 7.12
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
มะพราว
เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ภาพประกอบ

- 41 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Walmart
(ตอ)

กุงขาว
ปรุงรสเนย
กระเทียม
และ
เครื่องเทศ

สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
9.49

สหรัฐฯ

5.91

456

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 28
ออนซ
(ประมาณ 794 กรัม)
ราคากลองละ 10.34
เหรียญสหรัฐ

สหรัฐฯ

6.33

489

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 18
ออนซ
(ประมาณ 510 กรัม)
ราคากลองละ 7.12
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
733
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในกลองขนาด 12
ออนซ
(ประมาณ 340 กรัม)
ราคากลองละ 7.12
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
เกล็ดขนมปง
เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ภาพประกอบ

- 42 ซูเปอรมารเก็ต
6. Whole Foods
6350 W 3rd St,
Los Angeles, CA 90036

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เวียดนาม

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
19.99

กุงขาว

เอกวาดอร

11.99

925

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

สหรัฐฯ

17.99

1,389

ดิบ ผานการแชแข็ง
ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(8-12 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
1,543
มีเปลือก ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุงน้ําเงิน

เม็กซิโก

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
15.99

กุงชมพู

สหรัฐฯ

13.99

1,080

ดิบ ผานการแชแข็ง
ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

สหรัฐฯ

17.99

1,389

ดิบ ผานการแชแข็ง
ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง

(Blue Shrimp)
จับจากธรรมชาติ
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

(Pink Shrimp)
จับจากธรรมชาติ
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Jumbo
(9-12 ตัว/ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
1,234
ไมมีหัว
วางจําหนายแบบเทกอง
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุงขาว

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
21.99

กุงขาว

ไทย

12.99

1,003

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

ไทย

24.99

1,929

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(13-15 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก ผานการแชแข็ง
1,697
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุงชมพู

สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
13.32

กุงชมพู

สหรัฐฯ

17.99

1,389

ตมสุก แชแข็ง
มีเปลือก
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
(ประมาณ 340 กรัม)
จําหนายราคาถุงละ 13.49
เหรียญสหรัฐ

เกี๊ยวกุง

เวียดนาม

17.12

1,321

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 7 ออนซ
(ประมาณ 198 กรัม)
ราคากลองละ 7.49
เหรียญสหรัฐ

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/
ปอนด)

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
1,028
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
(ประมาณ 340 กรัม)
จําหนายราคาถุงละ 9.99
เหรียญสหรัฐ
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

ปอเปยะทอด
ไสกุง

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.98

เกี๊ยวกุงน้ํา

เวียดนาม

6.99

540

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 16 ออนซ
(ประมาณ 454 กรัม)
ราคากลองละ 6.99
เหรียญสหรัฐ

เกี๊ยวกุง

เวียดนาม

15.20

1,173

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 7.3 ออนซ
(ประมาณ 207 กรัม)
ราคากลองละ 6.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
924
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 10 ออนซ
(ประมาณ 284 กรัม)
ราคากลองละ 7.49
เหรียญสหรัฐ
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุง
ซอสศรีราชา

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.98

กุงขาว
ชุบแปง/เกล็ด
ขนมปง
มะพราว

ไทย

19.98

1,542

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 8 ออนซ
(ประมาณ 227 กรัม)
ราคากลองละ 9.99 เหรียญ
สหรัฐ

ไทย

15.98

1,233

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 10 ออนซ
(ประมาณ 283 กรัม)
ราคากลองละ 9.99 เหรียญ
สหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
925
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 10 ออนซ
(ประมาณ 284 กรัม)
ราคากลองละ 7.49
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงเทมปุระ
เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุงปรุงรส

สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

กุง
ผัดเบคอน

สหรัฐฯ

7.99

617

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 26 ออนซ
(ประมาณ 737 กรัม)
ราคากลองละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

กุง
แมคแอนดชีส

สหรัฐฯ

7.99

617

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 26 ออนซ
(ประมาณ 737 กรัม)
ราคากลองละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

จับจากธรรมชาติ
ไมระบุขนาด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
617
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 26 ออนซ
(ประมาณ 737 กรัม)
ราคากลองละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

จับจากธรรมชาติ
ไมระบุขนาด

จับจากธรรมชาติ
ไมระบุขนาด
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สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Whole Foods
(ตอ)

กุงขาว
ค็อกเทล

ไทย

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
15.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชเย็น
1,234
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในภาชนะพลาสติกรูป
วงกลม ขนาด 13 ออนซ
(ประมาณ 369 กรัม)
ราคา 12.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สําหรับการสงออกสินคา ในอัตรา 35.0848 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐ
ที่มา: จากการสํารวจ

