
Genius Species

1 กุ้งมังกร Spiny lobster Panulirus spp.  กุ้ง น ้ำทะเล แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 432.50          KGM = กิโลกรัม 178,665.14        

2 อึ่งก้นขีด Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata  อึ่งอ่ำง น ้ำจืด มีชีวิต(Live) ทั งตัว(Whole) 9,500.00           KGM = กิโลกรัม 712,500.00        

3 อึ่งเพ้ำ Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus  อึ่งอ่ำง น ้ำจืด มีชีวิต(Live) ทั งตัว(Whole) 24,000.00          KGM = กิโลกรัม 2,010,000.00      

33,932.50      KGM = กิโลกรัม 2,901,165.14

ชื่อไทย ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

รวม

ปริมาณและมลูค่าสินค้าสัตว์น ้าน้าเขา้ ณ ดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชนิดสัตว์น ้า
 ประเภท

สัตว์น ้า
น ้าจืด/ทะเล ลักษณะสัตว์น ้า ลักษณะสัตว์น ้าเฉพาะ ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

กุ้งมังกร
6% อึ่งก้นขีด

25%

อึ่งเพ้า
69%

มูลค่าสัตว์น ้าน้าเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2556

กุ้งมังกร อึ่งก้นขีด อึ่งเพ้า

กุ้งมังกร
1% อึ่งก้นขีด

28%

อึ่งเพ้า
71%

ปริมาณ สัตว์น ้าน้าเข้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2556

กุ้งมังกร อึ่งก้นขีด อึ่งเพ้า



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

มกราคม 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

กุมภาพันธ์ 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

มีนาคม 2556 120.00                   48,610.00               -                       -                       48,610.00                 

เมษายน 2556 100.00                   39,760.00               -                       -                       39,760.00                 

พฤษภาคม 2556 33,500.00               2,722,500.00          -                       -                       2,722,500.00             

มิถุนายน 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

กรกฎาคม 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

สิงหาคม 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

กันยายน 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

ตุลาคม 2556 212.50                   90,295.34               90,295.34                 

พฤศจกิายน 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

ธันวาคม 2556 -                       -                       -                       -                       -                          

รวม                33,932.50           2,901,165.34                          -                            -   2,901,165.34             

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้ าน าเขา้ ณ ดา่นตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2556

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงน าเข้าปี พ.ศ. 2556



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 -               -               -               -               120.00          48,610.00      100.00          39,759.80      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               212.50          90,295.34      -               -               -               -               432.50          178,665.14     

อึ่งก้นขีด -               -               -               -               -               -               -               -               9,500.00        712,500.00     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               9,500.00        712,500.00     

อึ่งเพ้า -               -               -               -               -               -               -               -               24,000.00      2,010,000.00  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               24,000.00      2,010,000.00  

รวม -             -             -             -             120.00         48,610.00     100.00         39,759.80     33,500.00     2,722,500.00 -             -             -             -             -             -             -             -             212.50         90,295.34     -             -             -             -             33,932.50     2,901,165.14 

ข้อมูลสถิตน้ิาเข้าสัตวน์ ้า ป ีพ.ศ. 2556 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(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ(ตัว) มูลค่า (บาท)

กุ้งทะเล 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

ปลาทะเล 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

ปลาน ้าจืด 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

ปู 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

หมึก 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

หอย 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

สัตว์น ้าอื่นๆ 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -   -     

รวม 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

พ.ค.

ข้อมูลสถิติน้าเข้าสัตว์น ้ามีชีวิต ปี พ.ศ. 2556  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 กุง้มงักร Yellow-Ring Spicy 

Lobster

Panulirus ornatus กุง้ น ้าทะเล แช่เยน็(Chilled) ทั งตัว(Whole) เพือ่การค้า ลาว (LAOS)        120.00 KGM = 

กโิลกรัม
      48,610.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

รถโดยสาร

ระหว่างประเทศ

2 เม.ย. เวียดนาม กุง้มงักร Yellow-Ring Spicy 

Lobster

Panulirus ornatus กุง้ น ้าทะเล แช่เยน็(Chilled) ทั งตัว(Whole) เพือ่การค้า ลาว (LAOS)        100.00 KGM = 

กโิลกรัม
      39,759.80 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

รถโดยสาร

ระหว่างประเทศ

3 พ.ค. สปป.ลาว อึง่เพ้า Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      7,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    595,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

4 พ.ค. สปป.ลาว อึง่กน้ขดี Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      2,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    150,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

5 พ.ค. สปป.ลาว อึง่เพ้า Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      7,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    595,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

6 พ.ค. สปป.ลาว อึง่กน้ขดี Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      2,500.00 KGM = 

กโิลกรัม
    187,500.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

7 พ.ค. สปป.ลาว อึง่เพ้า Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      5,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    425,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

8 พ.ค. สปป.ลาว อึง่กน้ขดี Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      3,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    225,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

9 พ.ค. สปป.ลาว อึง่เพ้า Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      2,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    170,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

10 พ.ค. สปป.ลาว อึง่กน้ขดี Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      1,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
      75,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

11 พ.ค. สปป.ลาว อึง่เพ้า Truncate Snouted 

Spadefoof Frog

Glyphoglossus molossus อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      3,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
    225,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

12 พ.ค. สปป.ลาว อึง่กน้ขดี Medilan-striped 

burrowing frog

Kaloula mediolineata อึง่อา่ง น ้าจดื มชีีวิต(Live) ไมร่ะบุ(Not 

Specify)

เพือ่การค้า ลาว (LAOS)      1,000.00 KGM = 

กโิลกรัม
      75,000.00 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

เรือ

13 ต.ค. เวียดนาม กุง้มงักร Yellow-Ring Spiny 

Lobster

Panulirus ornatus กุง้ น ้าทะเล แช่เยน็(Chilled) ทั งตัว(Whole) เพือ่การค้า ลาว (LAOS)        212.50 KGM = 

กโิลกรัม
      90,295.34 ด่านศุลกากร

มกุดาหาร (ศภ.2)

รถยนต์/บก 

(Car/Land)

   33,932.50

KGM = 

กโิลกรัม  2,901,165.14

น ้ำจดื/

ทะเล

ลกัษณะสตัวน์ ้ำ ลกัษณะสตัวน์ ้ำ

เฉพำะ

ที่ เดอืน แหลง่ก้ำเนิด

รวม

ข้อมูลน้ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2556 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
ชือ่

ยำนพำหนะ

หมำยเลข

ยำนพำหนะชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วทิยำศำสตร์

หน่วย มูลค่ำ (บำท) ดำ่นศุลกำกรที่

น้ำเขำ้

โดยทำง (เชน่ 

เรือ,อำกำศ)

วตัถุประสงค์ ประเทศตน้

ทำง

ปริมำณชนิดสตัวน์ ้ำ ประเภท

สตัวน์ ้ำ


