
Genus Species

1 กุ้งมังกร Spiny lobster Panulirus spp.  กุ้ง น ้ำทะเล แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 3,613.00    KGM = กิโลกรัม 1,473,018.37  

2 หอยแครง Granular ark Anadara granosa  หอย น ้ำทะเล แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 15,100.00  KGM = กิโลกรัม 359,195.00    

3 อึ่งก้นขีด Medilan-striped burrowing frog Kaloula mediolineata  อึ่งอ่ำง น ้ำจืด มีชีวติ = (Live) ทั งตัว(Whole) 6,001.00    KGM = กิโลกรัม 480,080.00    

4 อึ่งเพำ้ Blunt-head burrowing frog Glythoglossus molossus  อึ่งอ่ำง น ้ำจืด มีชีวติ = (Live) ทั งตัว(Whole) 23,590.00  KGM = กิโลกรัม 1,887,200.00  

48,304.00  KGM = กิโลกรัม 4,199,493.37  

ชื่อไทย ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

รวม

ปรมิาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้า ณ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2554

ที่

ชนิดสัตว์น ้า
 ประเภท

สัตว์น ้า

น ้าจืด/

ทะเล
ลักษณะสัตว์น ้า

ลักษณะสัตว์น ้า

เฉพาะ
ปรมิาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

กุ้งมังกร
35%

หอยแครง
9%อึ่งก้นขีด

11%

อึ่งเพ้า
45%

มูลค่าสัตว์น ้าน้าเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2554

กุ้งมังกร หอยแครง อึ่งก้นขีด อึ่งเพ้า

กุ้งมังกร
8% หอยแครง

31%

อ่ึงก้นขีด
12%

อ่ึงเพ้า
49%

ปริมาณ สัตว์น ้าน้าเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2554

กุง้มังกร หอยแครง อึง่กน้ขดี อึง่เพา้



 หน่วยนับ : กิโลกรัม  มูลค่า (บาท) หน่วยนับ  :  ตัว,ชิน้,อัน มูลค่า (บาท)  มูลค่าน าเข้ารวม (บาท)

มกราคม 2554 1,133.00                468,979.00             -                       -                                       468,979.00

กุมภาพันธ์ 2554 949.00                   393,545.87             -                       -                                       393,545.87

มีนาคม 2554 575.00                   208,912.50             -                       -                                       208,912.50

เมษายน 2554 15,100.00               359,195.00             -                       -                                       359,195.00

พฤษภาคม 2554 29,591.00               2,367,280.00          -                       -                                    2,367,280.00

มิถุนายน 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

กรกฎาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

สิงหาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

กันยายน 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

ตุลาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

พฤศจกิายน 2554 336.00                   140,478.00             -                       -                                       140,478.00

ธันวาคม 2554 620.00                   261,103.00             -                       -                                       261,103.00

รวม                48,304.00           4,199,493.37                          -                            -                4,199,493.37

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้ าน าเขา้ ณ ดา่นตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2554

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงน าเข้าปี พ.ศ.2554



ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า(บาท)

กุ้งมังกร 1,133.00        468,979.00     949.00          393,545.87     575.00          208,912.50     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               336.00          140,478.00     620.00          261,103.00     3,613.00        1,473,018.37  

หอยแครง -               -               -               -               -               -               15,100.00      359,195.00     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               15,100.00      359,195.00     

รวม 1,133.00       468,979.00   949.00         393,545.87   575.00         208,912.50   15,100.00     359,195.00   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             336.00         140,478.00   620.00         261,103.00   18,713.00     1,832,213.37 

ข้อมูลสถิตน้ิาเข้าสัตวน์ ้า ป ีพ.ศ. 2554 ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัมุกดาหาร
พ.ย. ธ.ค. รวมพ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ประเภทสัตว์น า้
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.



ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มลูค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตวั) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มลูค่า (บาท)

อึง่กน้ขดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001.00 480,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001.00          480,080.00       

อึง่เพ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,590.00 1,887,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,590.00         1,887,200.00    

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,591.00 2,367,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,591.00         2,367,280.00    

 

พ.ค.

ข้อมูลสถิติน้าเข้าสัตว์น ้ามีชีวิต ปี พ.ศ. 2554  ด่านตรวจสัตว์น ้าจงัหวัดมุกดาหาร
ธ.ค. รวมม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเภทสัตว์น ้า
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.



Genus Species

1 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         170.00 กิโลกรัม           68,850.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

2 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         195.00 กิโลกรัม           81,607.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

3 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         170.00 กิโลกรัม           71,145.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

4 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         234.00 กิโลกรัม           94,770.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

5 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         169.00 กิโลกรัม           71,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

6 ม.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         195.00 กิโลกรัม           81,607.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

7 ก.พ. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         208.00 กิโลกรัม           86,328.87 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

8 ก.พ. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         182.00 กิโลกรัม           75,378.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

น ้ำจดื/

ทะเล

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

เฉพำะ

ที่ เดอืน แหลง่ก้ำเนิด

ข้อมูลน้ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554  ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
ชือ่

ยำนพำหนะ

หมำยเลข

ยำนพำหนะชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วทิยำศำสตร์

หน่วย มูลค่ำ (บำท) ดำ่นศุลกำกรที่

น้ำเขำ้

โดยทำง (เชน่

 เรือ,อำกำศ)

วตัถุประสงค์ ประเทศ

ตน้ทำง

ปริมำณชนิดสตัวน์ ้ำ ประเภท

สตัวน์ ้ำ



Genus Species

น ้ำจดื/

ทะเล

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

เฉพำะ

ที่ เดอืน แหลง่ก้ำเนิด

ข้อมูลน้ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554  ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
ชือ่

ยำนพำหนะ

หมำยเลข

ยำนพำหนะชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วทิยำศำสตร์

หน่วย มูลค่ำ (บำท) ดำ่นศุลกำกรที่

น้ำเขำ้

โดยทำง (เชน่

 เรือ,อำกำศ)

วตัถุประสงค์ ประเทศ

ตน้ทำง

ปริมำณชนิดสตัวน์ ้ำ ประเภท

สตัวน์ ้ำ

9 ก.พ. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         182.00 กิโลกรัม           75,378.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

10 ก.พ. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         143.00 กิโลกรัม           59,351.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

11 ก.พ. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         234.00 กิโลกรัม           97,110.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

12 มี.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         150.00 กิโลกรัม           62,325.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

13 มี.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         130.00 กิโลกรัม           24,015.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

14 มี.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         165.00 กิโลกรัม           68,557.50 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

15 มี.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow - ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม         130.00 กิโลกรัม           54,015.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

16 เม.ย. เวียดนาม หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

เวียดนาม     15,100.00 กิโลกรัม         359,195.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถบรรทุก เลข

ทะเบียน 

70-3121 

พระนครศรีอ

ยุธยา



Genus Species

น ้ำจดื/

ทะเล

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

เฉพำะ

ที่ เดอืน แหลง่ก้ำเนิด

ข้อมูลน้ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554  ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
ชือ่

ยำนพำหนะ

หมำยเลข

ยำนพำหนะชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วทิยำศำสตร์

หน่วย มูลค่ำ (บำท) ดำ่นศุลกำกรที่

น้ำเขำ้

โดยทำง (เชน่

 เรือ,อำกำศ)

วตัถุประสงค์ ประเทศ

ตน้ทำง

ปริมำณชนิดสตัวน์ ้ำ ประเภท

สตัวน์ ้ำ

17 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      5,000.00 กิโลกรัม         400,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      2,000.00 กิโลกรัม         160,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ

18 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      4,400.00 กิโลกรัม         352,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว         900.00 กิโลกรัม           72,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ

19 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      5,000.00 กิโลกรัม         400,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว         800.00 กิโลกรัม           64,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ

20 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      3,000.00 กิโลกรัม         240,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว         277.00 กิโลกรัม           22,160.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ

21 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      4,190.00 กิโลกรัม         335,200.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      1,500.00 กิโลกรัม         120,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ

22 พ.ค. สปป.ลาว อึ่งเพ้า Blunt-head 

burrowing frog

Glythoglo

ssus

molossus อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว      2,000.00 กิโลกรัม         160,000.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว

พ.ค. สปป.ลาว อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula medioline

ata

อึ่งอ่าง น ้าจืด มีชีวิต ทั งตัว น้าเข้าเพื่อ

การค้า

สปป.ลาว         524.00 กิโลกรัม           41,920.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

เรือ เรือหางยาว



Genus Species

น ้ำจดื/

ทะเล

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

ลกัษณะ

สตัวน์ ้ำ

เฉพำะ

ที่ เดอืน แหลง่ก้ำเนิด

ข้อมูลน้ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554  ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
ชือ่

ยำนพำหนะ

หมำยเลข

ยำนพำหนะชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วทิยำศำสตร์

หน่วย มูลค่ำ (บำท) ดำ่นศุลกำกรที่

น้ำเขำ้

โดยทำง (เชน่

 เรือ,อำกำศ)

วตัถุประสงค์ ประเทศ

ตน้ทำง

ปริมำณชนิดสตัวน์ ้ำ ประเภท

สตัวน์ ้ำ

23 พ.ย. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         150.00 กิโลกรัม           62,713.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

24 พ.ย. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         186.00 กิโลกรัม           77,765.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

25 ธ.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         100.00 กิโลกรัม           42,117.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

26 ธ.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         140.00 กิโลกรัม           58,964.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

27 ธ.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         130.00 กิโลกรัม           54,730.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

28 ธ.ค. เวียดนาม กุ้งมังกร Yellow-Ring 

Spicy Lobster

Panulirus ornatus กุ้ง น ้า

ทะเล

แช่เย็น ทั งตัว เพื่อการค้า เวียดนาม         250.00 กิโลกรัม         105,292.00 ด่านพรมแดน

มุกดาหาร

บก รถโดยสาร

ระหว่าง

ประเทศ

48,304.00   กิโลกรัม 4,199,493.37    

48,304.00    4,199,493.37      

รวม


