
ปริมาณ มลูค่า (บาท) ปริมาณ มลูค่า (บาท)

กิโลกรัม -                          -                          63,755.00                 3,598,330.00             

ชิ้น,ตัว -                          -                          390,000.00               494,600.00               

บาทรวมมลูค่า -                                                        4,092,930.00                                           

รายงานสรุปปริมาณและมูลค่าสัตว์น ้าที่น้าเข้า-ส่งออก ณ ด่านตรวจสัตว์น ้า

ศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตว์นย ้าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจยัการผลิต กรมประมง

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจงัหวัดมุกดาหาร

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่ ดา่นตรวจสัตว์น ้า หน่วยนับ
ปริมาณและมลูค่าการน้าเขา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก

1 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร



ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
1.สินค้าสัตว์น ้ามีชีวิต
1.1 สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการบริโภค 29,530.00             กิโลกรัม 1,844,340.00                
1.1.1 กบ มีชีวิต -                         กิโลกรัม -                               
1.1.2 ปลาดุก มีชีวิต 9,000.00                  กิโลกรัม 540,000.00                     
1.1.3 ปลานิล มีชีวิต 13,150.00                กิโลกรัม 765,400.00                     
1.1.4 หอยแครง มีชีวิต 7,380.00                  กิโลกรัม 538,940.00                     

ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
1.2 ลูกพันธุ์ปลา 390,000.00            ตัว 494,600.00                   
1.2.1 ลูกพันธุ์ปลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน 10,000.00               ตัว 1,000.00                        
1.2.2 ลูกพันธุ์ปลาดุก 20,000.00               ตัว 3,600.00                        
1.2.3 ลูกพันธ์ปลาตะเพียน 60,000.00               ตัว 8,200.00                        
1.2.4 ลูกพันธุ์ปลานิล 190,000.00             ตัว 392,400.00                     
1.2.5 ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด -                        ตัว -                               
1.2.6 ลูกพันธุ์ปลาไน 70,000.00               ตัว 9,400.00                        
1.2.7 ลูกพันธุ์ปลาสวาย -                        ตัว -                               
1.2.8 ลูกพันธุ์ปลากะโห้ -                        ตัว -                               
1.2.9 ลุกพันธุ์ปลาหมอ 40,000.00               ตัว 80,000.00                      

ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.สินค้าสัตว์น ้าไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น ้า)
2.1 ประเภทสัตว์น ้าจืด 8,130.00               กิโลกรัม 139,760.00                   
2.1.1 กุ้งก้ามกราม ทั้งตัว แช่เย็น 20.00                      กิโลกรัม 5,000.00                        
2.1.2 เนื้อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 310.00                    กิโลกรัม 23,260.00                      
2.1.3 ปลากดคัง ทั้งตัว แช่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.4 ปลาเบญจพรรณหมักเกลือ 7,200.00                  กิโลกรัม 92,000.00                      
2.1.5 ปลากราย ทั้งตัว แช่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.6 ปลาโจก ทั้งตัว แช่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.7 ปลาแค้ยักษ์ ทั้งตัว แย่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.8 ปลาชะโอน ทั้งตัว แช่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.9 ปลานวลจันทร์เทศ ทั้งตัว แช่เย็น -                         กิโลกรัม -                               
2.1.10 ปลาสวาย ทั้งตัว แช่เย็น 300.00                    กิโลกรัม 9,000.00                        
2.1.11 ปลายี่สกเทศ ทั้งตัว แช่เย็น 300.00                    กิโลกรัม 10,500.00                      

ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.2 ประเภทอาหารทะเล 26,095.00             กิโลกรัม 1,614,230.00                
2.2.1 กุ้งขาว แกะเปลือกเด็ดหัวผ่าหลัง แช่แข็ง 350.00                   กิโลกรัม 47,500.00                      
2.2.2 กุ้งขาวทั้งตัว แช่เย็น 1,780.00                 กิโลกรัม 437,800.00                     
2.2.3 กุ้งแชบ๊วย ทั้งตัว แช่แข็ง -                        กิโลกรัม -                               
2.2.4 ปลาจะละเม็ดขาว ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.5 ปลาจะละเม็ดเทา ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.6 ปลาซาบะ ทั้งตัว แช่แข็ง 1,680.00                 กิโลกรัม 46,800.00                      
2.2.7 ปลาดาบเงิน ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.8 ปลาทูแขก ทั้งตัว แช่แข้ง 100.00                   กิโลกรัม 6,950.00                        
2.2.9 ปลาทรายขาว ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.10 ปลาใบปอ ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.11 ปลาสีกุน ทั้งตัว แช่แข็ง 16,500.00               กิโลกรัม 581,500.00                     
2.2.12 ปลาหางแข็ง ทั้งตัว แช่แข็ง 1,250.00                 กิโลกรัม 37,200.00                      
2.2.13 ปลาอินทรี ทั้งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.2.14 หมึกกล้วย แช่แข็ง 4,085.00                 กิโลกรัม 362,480.00                     
2.2.15 หมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง -                        กิโลกรัม -                               
2.2.16 หมึกกล้วย ทั้งตัว แช่เย็น 350.00                   กิโลกรัม 94,000.00                      
2.2.17 กุ้งเคย หมักเกลือ -                        กิโลกรัม -                               

ปริมาณ มลูค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร ประจ้าปี พ.ศ. 2560

เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2560



ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มลูค่า (บาท)
สัตว์น้้ามีชีวิต เพือ่การบริโภค 29,530.00       กิโลกรัม 1,844,340.00         
ลูกพันธุป์ลา 390,000.00      ตัว 494,600.00           
ซากสัตว์น้้าจืด 8,130.00         กิโลกรัม 139,760.00           
ประเภทอาหารทะเล 26,095.00       กิโลกรัม 1,614,230.00         

4,092,930.00        

ปริมาณ มลูค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร ประจ้าปี พ.ศ. 2560
เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2560

มลูค่าส่งออกรวม

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค
46%

ซำกสัตว์น ้ำจืด
13%

ประเภทอำหำรทะเล
41%

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค ซำกสัตว์น ้ำจืด

ประเภทอำหำรทะเล

ปริมาณการส่งออก สินค้าสัตว์น ้า 
เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560

สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการ
บริโภค
45%

ลูกพันธุ์ปลา
12%

ซากสัตว์น ้าจืด
3%

ประเภทอาหารทะเล
40%

มูลค่า การส่งออก สินค้าสัตว์น ้า
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. 2560



Genus Species

1 ปลานิล มีชีวิต Nile tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) ทั งตัว(Whole) 13,150          กิโลกรัม 765,400        

2 ปลาสีกุน ทั งตัว แช่แข็ง Yellow stripe trevally Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) ทั งตัว(Whole) 16,500         กิโลกรัม 581,500        

3 ปลาดุก มีชีวิต Gunther's walking catfish Clarias spp. ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) ทั งตัว(Whole) 9,000           กิโลกรัม 540,000        

4 หอยแครง มีชีวิต Cockle Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวิต(Live) ไม่ระบุ(Not Specify) 7,380           กิโลกรัม 538,940        

5 กุ้งขาว ทั งตัว แช่เย็น White shrimp Lithopenaeus vannamei กุ้ง น ้าทะเล แช่เย็น(Chilled) ไม่ระบุ(Not Specify) 1,780          กิโลกรัม 437,800        

6 ลูกกพันธุ์ปลานิล Nile tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 190,000       ตัว 392,400        

7 หมึกกล้วย แช่แข็ง Squid Nototodarus spp. หมึก(Squid) น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) ทั งตัว(Whole) 4,085          กิโลกรัม 362,480        

8 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่เย็น Squid Loligo spp. หมึก(Squid) น ้าทะเล แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 350             กิโลกรัม 94,000          

9 ปลาสร้อยขาว Jullien•s Mud Carp Henicorhynchus siamensis ปลา น ้าจืด รักษาอาหารโดยวิธี

พื นบ้าน(Tradition)

หมักจนเป็นของเหลว(Sauce) 7,200           กิโลกรัม 92,000          

10 ลูกพันธุ์ปลาหมอไทย Climbing perch Anabas testudineus ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 40,000         ตัว 80,000          

11 กุง้ขาว แกะเปลือกเด็ดหวัผ่าหลัง แช่แขง็ White Shrimp Litopenaeus vannamei กุ้ง น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) เด็ดหัว แกะเปลือก ไว้หาง

(Headless Peeled Tail-on)

350             กิโลกรัม 47,500          

12 ปลาซาบะ ทั งตัว แช่แข็ง Mackerel Scomber spp. ปลา น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) ทั งตัว(Whole) 1,680          กิโลกรัม 46,800          

13 ปลาหางแข็ง ทั งตัว แช่แข็ง Hardtail scad Megalaspis cordyla ปลา น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) ทั งตัว(Whole) 1,250          กิโลกรัม 37,200          

14 เนื อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง Striped catfish Pangasianodon hypophthalmus ปลา น ้าจืด แช่แข็ง(Frozen) แล่เป็นชิ น(Fillet) 310              กิโลกรัม 23,260          

15 ปลายี่สกเทศ ทั งตัว แช่เย็น Rohu Labeo rohita ปลา น ้าจืด แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 300              กิโลกรัม 10,500          

16 ลูกพันธุ์ปลาไน Common carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 70,000         ตัว 9,400           

17 ปลาสวาย ทั งตัว แช่เย็น Striped catfish Pangasianodon hypophthalmus ปลา น ้าจืด แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 300              กิโลกรัม 9,000           

18 ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Common silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 60,000         ตัว 8,200           

19 ปลาทูแขก ทั งตัว แช่แข็ง Round scad Decapterus macrosoma ปลา น ้าทะเล แช่แข็ง(Frozen) ทั งตัว(Whole) 100             กิโลกรัม 6,950           

20 กุ้งก้ามกราม Giant Freshwater Prawn Macrobranchium rosenbergii กุ้ง น ้าจืด แช่เย็น(Chilled) ทั งตัว(Whole) 20               กิโลกรัม 5,000           

21 ลูกพันธุ์ปลาดุกบี๊กอุย Hybrid catfish Clarias spp. ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 20,000         ตัว 3,600           

22 ลูกพันธุ์ปลาเฉา Grass carp Ctenopharyngodon idella ปลา น ้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 10,000         ตัว 1,000           

390,000       ตัว 494,600        

63,755         กิโลกรัม 3,598,330    
รวม

4,092,930                                        

 ปริมาณ - มลูค่า สินค้าสัตว์น ้า ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร เรียงตามมลูค่า
เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2560

ที่

ชนิดสัตว์น ้า
ประเภท

สัตว์น ้า

น ้าจืด / 

น ้าเค็ม
ลักษณะ ลักษณะเฉพาะ

ปริมาณรวม

มูลค่า (บาท)
ชื่อไทย ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ปริมาณ หน่วยนับ


