
ปริมาณ มลูค่า (บาท) ปริมาณ มลูค่า (บาท)

กิโลกรัม -                          -                          69,493.00                 3,617,845.00             

ชิ้น,ตัว -                          -                          5,663,000.00             1,349,870.00             

บาทรวมมลูค่า -                                                        4,967,715.00                                           

ที่ ดา่นตรวจสัตว์น ้า หน่วยนับ
ปริมาณและมลูค่าการน้าเขา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก

1 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร

รายงานสรุปปริมาณและมูลค่าสัตว์น ้าที่น้าเข้า-ส่งออก ณ ด่านตรวจสัตว์น ้า

ศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจยัการผลิต กรมประมง

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจงัหวัดมุกดาหาร

ประจ้าเดือน : กรกฎาคม 2560



ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
1.สินค้าสัตว์น ้ามีชีวิต
1.1 สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการบริโภค 17,790.00             กิโลกรัม 1,109,200.00                
1.1.1 กบ มีชีวิต -                        กิโลกรัม -                               
1.1.2 ปลาดุก มีชีวิต 3,450.00                 กิโลกรัม 175,300.00                     
1.1.3 ปลานิล มีชีวิต 8,700.00                 กิโลกรัม 483,900.00                     
1.1.4 หอยแครง มีชีวิต 5,640.00                กิโลกรัม 450,000.00                     

ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
1.2 ลูกพันธุ์ปลา 5,663,000.00         ตัว 1,349,870.00                
1.2.1 ลูกพันธุ์ปลากะโห้ 50,000.00               ตัว 13,500.00                      
1.2.2 ลูกพันธุ์ปลากดคัง -                       ตัว -                               
1.2.3 ลูกพันธุ์ปลาจะละเม็ดน ้าจืด 10,000.00               ตัว 5,750.00                        
1.2.4 ลูกพันธุ์ปลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮื อ,ปลาเกล็ดเงิน 383,000.00             ตัว 58,840.00                      
1.2.5 ลูกพันธุ์ปลาดุก 510,000.00             ตัว 157,000.00                     
1.2.6 ลูกพันธ์ปลาตะเพียน 2,020,000.00           ตัว 291,200.00                     
1.2.7 ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์น ้าจืด 1,034,000.00           ตัว 139,880.00                     
1.2.8 ลูกพันธุ์ปลานิล 690,000.00             ตัว 524,240.00                     
1.2.9 ลูกพันธุ์ปลาไน 911,000.00             ตัว 116,960.00                     
1.2.10 ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ 50,000.00               ตัว 7,500.00                        
1.2.11 ลูกพันธุ์ปลาสวาย 5,000.00                ตัว 35,000.00                      
1.2.12 ลุกพันธุ์ปลาหมอไทย -                       ตัว -                               
ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.สินค้าสัตว์น ้าไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น ้า)
2.1 ประเภทสัตว์น ้าจืด 625.00                 กิโลกรัม 91,325.00                    
2.1.1 กุ้งก้ามกราม ทั งตัว แช่เย็น 275.00                    กิโลกรัม 66,625.00                      
2.1.2 เนื อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 350.00                    กิโลกรัม 24,700.00                      
2.1.3 ปลากดคัง ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.4 ปลาเบญจพรรณหมักเกลือ -                        กิโลกรัม -                               
2.1.5 ปลากราย ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.6 ปลาโจก ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.7 ปลาแค้ยักษ์ ทั งตัว แย่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.8 ปลาชะโอน ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.9 ปลานวลจันทร์เทศ ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.10 ปลาสวาย ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
2.1.11 ปลายี่สกเทศ ทั งตัว แช่เย็น -                        กิโลกรัม -                               
ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.2 ประเภทอาหารทะเล 51,078.00             กิโลกรัม 2,417,320.00                
2.2.1 กุ้งขาว แกะเปลือกเด็ดหัวผ่าหลัง แช่แข็ง 240.00                   กิโลกรัม 50,900.00                      
2.2.2 กุ้งขาวทั งตัว แช่เย็น 2,350.00                กิโลกรัม 538,100.00                     
2.2.3 กุ้งแชบ๊วย ทั งตัว แช่แข็ง แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.4 ปลากะพงขาว ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.5 ปลาจะละเม็ดขาว ทั งตัว แช่เย็น 550.00                   กิโลกรัม 66,000.00                      
2.2.6 ปลาซาบะ ทั งตัว แช่แข็ง 230.00                   กิโลกรัม 6,900.00                        
2.2.7 ปลาดาบเงิน ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.8 ปลาทูแขก ทั งตัว แช่แข้ง 200.00                   กิโลกรัม 1,000.00                        
2.2.9 ปลาทรายขาว ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.10 ปลาวัว ทั งตัว แช่เย็น 7,100.00                กิโลกรัม 284,000.00                     
2.2.11 ปลาสีกุน ทั งตัว แช่เย็น/แช่แข็ง 38,380.00               กิโลกรัม 1,269,780.00                  
2.2.12 ปลาหางแข็ง ทั งตัว แช่แข็ง -                       กิโลกรัม -                               
2.2.13 ปลาอินทรี ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.14 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่แข็ง 1,788.00                กิโลกรัม 181,440.00                     
2.2.15 หมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง 240.00                   กิโลกรัม 19,200.00                      
2.2.16 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.17 หมึกกระดอง ทั งตัว แช่เย็น -                       กิโลกรัม -                               
2.2.18 กุ้งเคย หมักเกลือ -                       กิโลกรัม -                               

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



ประเภทสินค้า ปริมาณ หน่วยนับ มลูค่า (บาท)
สัตว์น ้ำมีชีวิต เพือ่กำรบริโภค 17,790.00       กิโลกรัม 1,109,200.00         
ลูกพันธุป์ลำ 5,663,000.00   ตัว 1,349,870.00         
ซำกสัตว์น ้ำจืด 625.00           กิโลกรัม 91,325.00             
ประเภทอำหำรทะเล 51,078.00       กิโลกรัม 2,417,320.00         

4,967,715.00        

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

มลูค่าส่งออกรวม

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค
26%

ซำกสัตว์น ้ำจืด
1%

ประเภทอำหำรทะเล
73%

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค ซำกสัตว์น ้ำจืด

ประเภทอำหำรทะเล

ปริมาณการส่งออก สินค้าสัตว์น ้า 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการ
บริโภค
22%

ลูกพันธุ์ปลา
27%

ซากสัตว์น ้าจืด
2%

ประเภทอาหารทะเล
49%

มูลค่า การส่งออก สินค้าสัตว์น ้า
เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560



Genus Species
1 ปลาสีกุน ทั้งตัว แช่เย็น/แช่แข็ง Yellow stripe trevally Selaroides leptolepis ปลา น้้าเค็ม แช่แข็ง(Frozen) ทั้งตัว(Whole) 38,380        กิโลกรัม 1,269,780.00      
2 กุ้งขาว ทั้งตัว แช่เย็น White shrimp Lithopenaeus vannamei กุ้ง น้้าเค็ม แช่เย็น(Chilled) ไม่ระบุ(Not Specify) 2,350          กิโลกรัม 538,100.00        
3 ลูกพันธุ์ปลานิล Nile tilapia Oreochromis niloticus ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 690,000       ตัว 524,240.00        
4 ปลานิล มีชีวิต Nile tilapia Oreochromis niloticus ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) ทั้งตัว(Whole) 8,700           กิโลกรัม 483,900.00        
5 หอยแครง มีชีวิต Cockle Anadara granosa หอย น้้าเค็ม มีชีวิต(Live) ไม่ระบุ(Not Specify) 5,640          กิโลกรัม 450,000.00        
6 ลูกพันธ์ปลาตะเพียน Common silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 2,020,000    ตัว 291,200.00        
7 ปลาวัว ทั้งตัว แช่เย็น Unicorn leatherjacket Aluterus monoceros ปลา น้้าเค็ม แช่เย็น(Chilled) ทั้งตัว(Whole) 7,100          กิโลกรัม 284,000.00        
8 หมึกกล้วย ทั้งตัว แช่แข็ง Squid Loligo spp. หมึก (Squid) น้้าเค็ม แช่เย็น(Chilled) ทั้งตัว(Whole) 1,788          กิโลกรัม 181,440.00        
9 ปลาดุก มีชีวิต Gunther's walking catfish Clarias spp. ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) ทั้งตัว(Whole) 3,450           กิโลกรัม 175,300.00        

10 ลูกพันธุ์ปลาดุก Hybrid catfish Clarias spp. ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 510,000       ตัว 157,000.00        
11 ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด Mud Carp Cirrhinus microlepis ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 1,034,000    ตัว 139,880.00        
12 ลูกพันธุ์ปลาไน Common carp Cyprinus carpio ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 911,000       ตัว 116,960.00        
13 กุ้งก้ามกราม ทั้งตัว แช่เย็น Giant Freshwater Prawn Macrobranchium rosenbergii กุ้ง น้้าจืด แช่เย็น(Chilled) ทั้งตัว(Whole) 275             กิโลกรัม 66,625.00          
14 ปลาจะละเม็ดขาว ทั้งตัว แช่แข็ง Silver Pomfret Pampus argenteus ปลา น้้าเค็ม แช่เย็น(Chilled) ทั้งตัว(Whole) 550            กิโลกรัม 66,000.00          
15 ลูกพันธุ์ปลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 383,000       ตัว 58,840.00          
16 กุง้ขาว แกะเปลือก เด็ดหวั ผ่าหลัง แช่แขง็ White Shrimp Litopenaeus vannamei กุ้ง น้้าเค็ม แช่แข็ง(Frozen) เด็ดหัว แกะเปลือก ไว้หาง 240            กิโลกรัม 50,900.00          
17 ลูกพันธุ์ปลาสวาย Striped catfish Pangasianodon hypophthalmus ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 5,000          ตัว 35,000.00          
18 เนื้อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง Striped catfish Pangasianodon hypophthalmus ปลา น้้าจืด แช่แข็ง(Frozen) แล่เป็นชิ้น(Fillet) 350             กิโลกรัม 24,700.00          
19 หมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง Giant squid Dosidicus gigas หมึก(Squid) น้้าเค็ม แช่แข็ง(Frozen) ทั้งตัว(Whole) 240            กิโลกรัม 19,200.00          
20 ลูกพันธุ์ปลากระโห้ Siamese Giant Carp Catlocarpio siamensis ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 50,000        ตัว 13,500.00          
21 ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ Rohu Labeo rohita ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 50,000        ตัว 7,500.00           
22 ปลาซาบะ ทั้งตัว แช่แข็ง Mackerel Scomber spp. ปลา น้้าเค็ม แช่แข็ง(Frozen) ทั้งตัว(Whole) 230            กิโลกรัม 6,900.00           
23 ลูกพันธุ์ปลาจะละเม็ดน้้าจืด Red pacu Piaractus brachypomus ปลา น้้าจืด มีชีวิต(Live) เพื่อการท้าพันธุ(์Breeding) 10,000        ตัว 5,750.00           
24 ปลาทูแขก ทั้งตัว แช่แข็ง Indian mackerel Rastrelliger kanagurta ปลา น้้าเค็ม แช่แข็ง(Frozen) ทั้งตัว(Whole) 200            กิโลกรัม 1,000.00           

5,663,000   ตัว 1,349,870.00    
69,493       กิโลกรัม 3,617,845.00    

หน่วยนับ

รวม

4,967,715                                        

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

ที่
ชนิดสัตว์น ้า

ประเภท

สัตว์น ้า

น ้าจืด / 

น ้าเค็ม
ลักษณะ ลักษณะเฉพาะ

ปริมาณรวม
 มูลค่า (บาท)

ชื่อไทย ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

ปริมาณ



ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม(กิโลกรมั)
1.สินค้าสัตว์น ้ามีชีวิต
1.1 สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการบรโิภค ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม(กิโลกรมั)
1.1.1 กบ มีชีวติ -                -                -                -                -                -                 -                 -                
1.1.2 ปลาดุก มีชีวติ 8,450              9,600              9,000              8,400              5,450              6,450              3,450              50,800           
1.1.3 ปลานิล มีชีวติ 3,900              11,100            13,150            16,000            10,000            10,950            8,700              73,800           
1.1.4 หอยแครง มีชีวติ 4,440              6,780              7,380              1,360              5,640              6,660              5,640              37,900           

รวม 1.1 16,790           27,480           29,530           25,760           21,090           24,060           17,790           -                -                -                -                -                162,500          
1.2 ลูกพันธุป์ลา ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (ตวั)
1.2.1 ลูกพันธุป์ลากระโห้ -                 -                 -                 -                 113,000           116,000           50,000            279,000          
1.2.2 ลูกพันธุป์ลากดคัง -                 -                 -                 -                 -                 4,000              -                 4,000             
1.2.3 ลูกพันธุป์ลาจะละเม็ดน ้าจืด -                 -                 -                 -                 -                 21,000            10,000            31,000           
1.2.4 ลูกพันธุป์ลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮื อ,ปลาเกล็ดเงิน -                 -                 10,000            85,000            839,250           1,042,300        383,000           2,359,550       
1.2.5 ลูกพันธุป์ลาดุก -                 -                 20,000            131,000           401,000           1,330,500        510,000           2,392,500       
1.2.6 ลูกพันธป์ลาตะเพียน -                 -                 60,000            455,000           2,215,000        4,244,000        2,020,000        8,994,000       
1.2.7 ลูกพันธุป์ลานวลจันทร์น ้าจืด -                 -                 -                 515,000           2,376,000        3,054,000        1,034,000        6,979,000       
1.2.8 ลูกพันธุป์ลานิล 89,000            33,000            190,000           400,000           1,053,250        1,822,000        690,000           4,277,250       
1.2.9 ลูกพันธุป์ลาไน -                 -                 70,000            250,000           1,438,000        2,072,000        911,000           4,741,000       
1.2.10 ลูกพันธุป์ลายี่สกเทศ -                 -                 -                 800                 100,000           50,000            150,800          
1.2.11 ลูกพันธุป์ลาสวาย -                 -                 -                 -                 -                 5,000              5,000              10,000           
1.2.12 ลุกพันธุป์ลาหมอไทย -                 -                 40,000            -                 -                 -                 -                 40,000           

รวม 1.2 89,000           33,000           390,000          1,836,000       8,436,300       13,810,800      5,663,000       -                -                -                -                -                30,258,100      
2.สินค้าสัตว์น ้าไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น ้า)
2.1 ประเภทสัตว์น ้าจืด ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (กิโลกรมั)
2.1.1 กุ้งกา้มกราม ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 20                  -                 325                 75                  275                 695               
2.1.2 เนื อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 340                 230                 310                 140                 390                 300                 350                 2,060             
2.1.3 ปลากดคัง ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.1.4 ปลาเบญจพรรณหมักเกลือ -                 2,400              7,200              14,400            2,400              -                 -                 26,400           
2.1.5 ปลากราย ทั งตัว แช่เย็น 700                 600                 -                 -                 -                 100                 -                 1,400             
2.1.6 ปลาโจก ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.1.7 ปลาแค้ยักษ์ ทั งตัว แย่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.1.8 ปลาชะโอน ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.1.9 ปลานวลจันทร์เทศ ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 440                 800                 -                 -                 1,240             
2.1.10 ปลาสวาย ทั งตัว แช่เย็น 1,250              600                 300                 -                 100                 500                 -                 2,750             
2.1.11 ปลายี่สกเทศ ทั งตัว แช่เย็น 700                 900                 300                 -                 200                 200                 -                 2,300             

รวมปรมิาณซากสัตว์น ้าจืดส่งออก 2.1 2,990             4,730             8,130             14,980           4,215             1,175             625               -                -                -                -                -                36,845           
2.2 ประเภทอาหารทะเล ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (กิโลกรมั)
2.2.1 กุ้งขาว แกะเปลือกเด็ดหัวผ่าหลัง แช่แข็ง 370                 260                 350                 70                  210                 220                 240                 1,720             
2.2.2 กุ้งขาวทั งตัว แช่เย็น 1,440              1,350              1,780              1,230              2,080              3,920              2,350              14,150           
2.2.3 กุ้งแชบ๊วย ทั งตัว แช่แข็ง แช่เย็น -                 -                 -                 160                 -                 -                 -                 160               
2.2.4 ปลากะพงขาว ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 10                  -                 -                 -                 10                 
2.2.5 ปลาจะละเม็ดขาว ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 550                 550               
2.2.6 ปลาซาบะ ทั งตัว แช่แข็ง 5,260              1,580              1,680              1,080              270                 1,350              230                 11,450           
2.2.7 ปลาดาบเงิน ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.2.8 ปลาทูแขก ทั งตัว แช่แข้ง 80                  90                  100                 -                 20                  -                 200                 490               
2.2.9 ปลาทรายขาว ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.2.10 ปลาววั ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 7,100              7,100             
2.2.11 ปลาสีกนุ ทั งตัว แช่เย็น/แช่แข็ง 33,450            26,950            16,500            13,740            14,040            42,220            38,380            185,280          
2.2.12 ปลาหางแข็ง ทั งตัว แช่แข็ง 6,370              2,050              1,250              1,200              1,300              1,400              -                 13,570           
2.2.13 ปลาอินทรี ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                
2.2.14 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่แข็ง 5,875              6,204              4,085              3,627              3,186              1,788              24,764           
2.2.15 หมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง 720                 -                 -                 600                 -                 1,910              240                 3,470             
2.2.16 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่เย็น -                 165                 350                 310                 4,091              -                 -                 4,916             
2.2.17 หมึกกระดอง ทั งตัว แช่เย็น -                 -                 -                 5                    10                  -                 -                 15                 
2.2.18 กุ้งเคย หมักเกลือ 200                 400                 -                 200                 -                 -                 -                 800               

รวมปรมิาณซากสัตว์น ้าเค็มส่งออก 2.2 53,765            39,049            26,095            22,232            22,021            54,206            51,078            -                 -                 -                 -                 -                 268,445           
รวมซากสัตว์น ้า (2) = (2.1)+(2.2) 56,755           43,779           34,225           37,212           26,236           55,381           51,703           -                -                -                -                -                305,290          

3.ปรมิาณส่งออกรวม 73,545           71,259           63,755           62,972           47,326           79,441           69,493           -                -                -                -                -                467,790          
4.ปรมิาณลูกพันธุส์ัตว์น ้า (ตวั) 89,000           33,000           390,000          1,836,000       8,436,300       13,810,800      5,663,000       -                -                -                -                -                30,258,100      

ประเภทสินค้า
 ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ประจ้าป ีพ.ศ. 2560

เดอืน



1.สินค้าสัตว์น า้มีชีวิต ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

1.1 สัตว์น า้มีชีวิต เพ่ือการบริโภค

1.1.1 กบ มีชีวติ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม -            กิโลกรัม -            

1.1.2 ปลาดุก มีชีวติ 8,450           กิโลกรัม 507,000       9,600           กิโลกรัม 576,000       9,000           กิโลกรัม 540,000       8,400           กิโลกรัม 504,000       5,450          กิโลกรัม 327,000       6,450          กิโลกรัม 364,500       3,450           กิโลกรัม 175,300        กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 3,044,600   กิโลกรัม 2,993,800   

1.1.3 ปลานิล มีชีวติ 3,900           กิโลกรัม 228,200       11,100         กิโลกรัม 664,600       13,150         กิโลกรัม 765,400       16,000         กิโลกรัม 928,000       10,000        กิโลกรัม 580,000       10,950        กิโลกรัม 619,350       8,700           กิโลกรัม 483,900        กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 4,343,250   กิโลกรัม 4,269,450   

1.1.4 หอยแครง มีชีวติ 4,440           กิโลกรัม 339,300       6,780           กิโลกรัม 504,780       7,380           กิโลกรัม 538,940       1,360           กิโลกรัม 103,500       5,640          กิโลกรัม 427,500       6,660          กิโลกรัม 509,100       5,640          กิโลกรัม 450,000        กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 2,911,020   กิโลกรัม 2,873,120   

รวม 1.1 16,790      กิโลกรัม 1,074,500   27,480      กิโลกรัม 1,745,380   29,530      กิโลกรัม 1,844,340   25,760      กิโลกรัม 1,535,500   21,090      กิโลกรัม 1,334,500   24,060      กิโลกรัม 1,492,950   17,790      กิโลกรัม 1,109,200   -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            10,298,870 กิโลกรัม 10,136,370 

1.2 ลูกพันธุป์ลา ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

1.2.1 ลูกพนัธุป์ลากระโห้ -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              113,000      ตัว 68,180         116,000      ตัว 64,100         50,000        ตัว 13,500         ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              424,780     ตวั 145,780      

1.2.2 ลูกพนัธุป์ลากดคัง -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              4,000          ตัว 600             -             ตัว -              ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว 4,600        ตวั 600           

1.2.3 ลูกพนัธุป์ลาจะละเม็ดน า้จดื -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              21,000        ตัว 12,300         10,000        ตัว 5,750           ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว 49,050      ตวั 18,050       

1.2.4 ลูกพนัธุป์ลาจนี,ปลาซ่ง,ปลาฮื อ,ปลาเกล็ดเงิน -             ตัว -              -             ตัว -              10,000        ตัว 1,000           85,000        ตัว 14,400         839,250      ตัว 147,110       1,042,300    ตัว 135,840       383,000      ตัว 58,840         ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              2,716,740  ตวั 357,190      

1.2.5 ลูกพนัธุป์ลาดุก -             ตัว -              -             ตัว -              20,000        ตัว 3,600           131,000      ตัว 22,100         401,000      ตัว 129,000       1,330,500    ตัว 232,400       510,000      ตัว 157,000       ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              2,936,600  ตวั 544,100      

1.2.6 ลูกพนัธป์ลาตะเพยีน -             ตัว -              -             ตัว -              60,000        ตัว 8,200           455,000      ตัว 75,750         2,215,000    ตัว 360,350       4,244,000    ตัว 637,360       2,020,000    ตัว 291,200       ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              10,366,860 ตวั 1,372,860   

1.2.7 ลูกพนัธุป์ลานวลจนัทร์น า้จดื -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              515,000      ตัว 78,750         2,376,000    ตัว 384,775       3,054,000    ตัว 401,590       1,034,000    ตัว 139,880       ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              7,983,995  ตวั 1,004,995   

1.2.8 ลูกพนัธุป์ลานิล 89,000        ตัว 306,000       33,000        ตัว 190,500       190,000      ตัว 392,400       400,000      ตัว 689,700       1,053,250    ตัว 1,251,745     1,822,000    ตัว 847,400       690,000      ตัว 524,240       ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว 8,479,235  ตวั 4,201,985   

1.2.9 ลูกพนัธุป์ลาไน -             ตัว -              -             ตัว -              70,000        ตัว 9,400           250,000      ตัว 43,600         1,438,000    ตัว 260,335       2,072,000    ตัว 272,220       911,000      ตัว 116,960       ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              5,443,515  ตวั 702,515      

1.2.10 ลูกพนัธุป์ลายี่สกเทศ -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              800            ตัว 800             100,000      ตัว 15,000         50,000        ตัว 7,500           ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว 150,800     ตวั 23,300       

1.2.11 ลูกพนัธุป์ลาสวาย -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              5,000          ตัว 4,000           5,000          ตัว 35,000         ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              49,000      ตวั 39,000       

1.2.12 ลุกพนัธุป์ลาหมอไทย -             ตัว -              -             ตัว -              40,000        ตัว 80,000         -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว -              120,000     ตวั 80,000       

รวม 1.2 89,000      ตวั 306,000      33,000      ตวั 190,500      390,000     ตวั 494,600      1,836,000  ตวั 924,300      8,436,300  ตวั 2,602,295   13,810,800 ตวั 2,622,810   5,663,000  ตวั 1,349,870   -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            38,748,475 ตวั 8,490,375   

2.สินค้าสัตว์น า้ไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น า้)

2.1 ประเภทสัตว์น า้จืด ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

2.1.1 กุ้งก้ามกราม ทั งตัว แช่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              20               กิโลกรัม 5,000           -              กิโลกรัม -              325            กิโลกรัม 78,250         75              กิโลกรัม 18,575         275             กิโลกรัม 66,625          กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 169,145      กิโลกรัม 8,658,825   

2.1.2 เนื อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 340             กิโลกรัม 26,520         230             กิโลกรัม 32,340         310             กิโลกรัม 23,260         140             กิโลกรัม 9,530           390            กิโลกรัม 26,670         300            กิโลกรัม 21,000         350             กิโลกรัม 24,700          กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 166,080      กิโลกรัม 164,020      

2.1.3 ปลากดคัง ทั งตัว แช่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม -            กิโลกรัม -            

2.1.4 ปลาเบญจพรรณหมักเกลือ -              กิโลกรัม -              2,400           กิโลกรัม 30,000         7,200           กิโลกรัม 92,000         14,400         กิโลกรัม 180,000       2,400          กิโลกรัม 30,000         -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 358,400      กิโลกรัม 8,990,825   

2.1.5 ปลากราย ทั งตัว แช่เย็น 700             กิโลกรัม 49,000         600             กิโลกรัม 42,000         -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              100            กิโลกรัม 7,000           -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 99,400       กิโลกรัม 262,020      

2.1.6 ปลาโจก ทั งตัว แช่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม -            กิโลกรัม -            

2.1.7 ปลาแค้ยักษ์ ทั งตัว แย่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม -            กิโลกรัม 8,990,825   

2.1.8 ปลาชะโอน ทั งตัว แช่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม -            กิโลกรัม 262,020      

2.1.9 ปลานวลจนัทร์เทศ ทั งตัว แช่เย็น -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              440             กิโลกรัม 15,400         800            กิโลกรัม 28,000         -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 44,640       กิโลกรัม 43,400       

2.1.10 ปลาสวาย ทั งตัว แช่เย็น 1,250           กิโลกรัม 63,500         600             กิโลกรัม 18,000         300             กิโลกรัม 9,000           -              กิโลกรัม -              100            กิโลกรัม 3,000           500            กิโลกรัม 15,000         -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 111,250      กิโลกรัม 9,099,325   

2.1.11 ปลายี่สกเทศ ทั งตัว แช่เย็น 700             กิโลกรัม 22,500         900             กิโลกรัม 29,000         300             กิโลกรัม 10,500         -              กิโลกรัม -              200            กิโลกรัม 7,000           200            กิโลกรัม 6,000           -              กิโลกรัม -               กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม  กิโลกรัม 77,300       กิโลกรัม 337,020      

รวมปริมาณซากสัตว์น า้จืดส่งออก 2.1 2,990        กิโลกรัม 161,520      4,730        กิโลกรัม 151,340      8,130        กิโลกรัม 139,760      14,980      กิโลกรัม 204,930      4,215        กิโลกรัม 172,920      1,175        กิโลกรัม 67,575       625          กิโลกรัม 91,325       -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            1,026,215  กิโลกรัม 1,032,770   

2.2 ประเภทอาหารทะเล ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

2.2.1 กุ้งขาว แกะเปลือกเด็ดหัวผ่าหลัง แช่แข็ง 370            กิโลกรัม 50,500         260            กิโลกรัม 102,600       350            กิโลกรัม 47,500         70              กิโลกรัม 11,000         210            กิโลกรัม 32,000         220            กิโลกรัม 33,200         240            กิโลกรัม 50,900         กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 329,420     กิโลกรัม 327,700      

2.2.2 กุ้งขาวทั งตัว แช่เย็น 1,440          กิโลกรัม 325,100       1,350          กิโลกรัม 330,300       1,780          กิโลกรัม 437,800       1,230          กิโลกรัม 317,900       2,080          กิโลกรัม 510,900       3,920          กิโลกรัม 737,860       2,350          กิโลกรัม 538,100       กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 3,212,110  กิโลกรัม 3,197,960   

2.2.3 กุ้งแชบ๊วย ทั งตัว แช่แข็ง แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              160            กิโลกรัม 21,500         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 21,660      กิโลกรัม 21,500       

2.2.4 ปลากะพงขาว ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              10              กิโลกรัม 5,000           -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 5,010        กิโลกรัม 5,000         

2.2.5 ปลาจะละเม็ดขาว ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              550            กิโลกรัม 66,000         กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 66,550      กิโลกรัม 66,000       

2.2.6 ปลาซาบะ ทั งตัว แช่แข็ง 5,260          กิโลกรัม 167,625       1,580          กิโลกรัม 46,750         1,680          กิโลกรัม 46,800         1,080          กิโลกรัม 38,650         270            กิโลกรัม 9,150           1,350          กิโลกรัม 44,820         230            กิโลกรัม 6,900           กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 372,145     กิโลกรัม 360,695      

2.2.7 ปลาดาบเงิน ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม -           กิโลกรัม -            

2.2.8 ปลาทูแขก ทั งตัว แช่แข้ง 80              กิโลกรัม 8,320           90              กิโลกรัม 7,460           100            กิโลกรัม 6,950           60              กิโลกรัม 5,770           20              กิโลกรัม 1,840           -             กิโลกรัม -              200            กิโลกรัม 1,000           -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 31,890      กิโลกรัม 31,340       

2.2.9 ปลาทรายขาว ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม -           กิโลกรัม -            

2.2.10 ปลาววั ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              7,100          กิโลกรัม 284,000       -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 291,100     กิโลกรัม 284,000      

2.2.11 ปลาสีกุน ทั งตัว แช่เย็น/แช่แข็ง 33,450        กิโลกรัม 1,170,272     26,950        กิโลกรัม 899,050       16,500        กิโลกรัม 581,500       13,740        กิโลกรัม 462,150       14,040        กิโลกรัม 448,700       42,220        กิโลกรัม 1,574,100     38,380        กิโลกรัม 1,269,780     กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 6,590,832  กิโลกรัม 6,405,552   

2.2.12 ปลาหางแข็ง ทั งตัว แช่แข็ง 6,370          กิโลกรัม 411,918       2,050          กิโลกรัม 64,525         1,250          กิโลกรัม 37,200         1,200          กิโลกรัม 34,800         1,300          กิโลกรัม 36,050         1,400          กิโลกรัม 38,950         -             กิโลกรัม -              กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 637,013     กิโลกรัม 623,443      

2.2.13 ปลาอินทรี ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม -           กิโลกรัม -            

2.2.14 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่แข็ง 5,875          กิโลกรัม 552,338       6,204          กิโลกรัม 548,685       4,085          กิโลกรัม 362,480       3,627          กิโลกรัม 324,685       -             กิโลกรัม -              3,186          กิโลกรัม 311,885       1,788          กิโลกรัม 181,440       กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 2,306,277  กิโลกรัม 2,281,512   

2.2.15 หมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง 720            กิโลกรัม 28,080         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              600            กิโลกรัม 30,000         -             กิโลกรัม -              1,910          กิโลกรัม 251,100       240            กิโลกรัม 19,200         -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 331,850     กิโลกรัม 328,380      

2.2.16 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              165            กิโลกรัม 24,750         350            กิโลกรัม 94,000         310            กิโลกรัม 82,000         4,091          กิโลกรัม 443,756       -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 649,422     กิโลกรัม 644,506      

2.2.17 หมึกกระดอง ทั งตัว แช่เย็น -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              5                กิโลกรัม 575             10              กิโลกรัม 1,000           -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 1,590        กิโลกรัม 1,575         

2.2.18 กุ้งเคย หมักเกลือ 200            กิโลกรัม 4,500           400            กิโลกรัม 9,000           -             กิโลกรัม -              200            กิโลกรัม 4,500           -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 18,800       กิโลกรัม 18,000       

รวมปริมาณซากสัตว์น า้เค็มส่งออก 2.2 53,765      กิโลกรัม 2,718,652   39,049      กิโลกรัม 2,033,120   26,095      กิโลกรัม 1,614,230   22,292      กิโลกรัม 1,338,530   22,021      กิโลกรัม 1,483,396   54,206      กิโลกรัม 2,991,915   51,078      กิโลกรัม 2,417,320   -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            14,865,668 กิโลกรัม 14,597,163 

รวมซากสัตว์น า้ (2) = (2.1)+(2.2) 56,755      กิโลกรัม 792,840      43,779      กิโลกรัม 2,184,460   34,225      กิโลกรัม 1,753,990   37,272      กิโลกรัม 1,543,460   26,236      กิโลกรัม 1,656,316   55,381      กิโลกรัม 3,059,490   51,703      กิโลกรัม 2,508,645   -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            15,891,883 กิโลกรัม 15,629,933 

3.ปริมาณ มูลค่า ส่งออกรวม (หน่วยกิโลกรัม) 73,545      กิโลกรัม 3,954,672   71,259      กิโลกรัม 3,929,840   63,755      กิโลกรัม 3,598,330   63,032      กิโลกรัม 3,078,960   47,326      กิโลกรัม 2,990,816   79,441      กิโลกรัม 4,552,440   69,493      กิโลกรัม 3,617,845   -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            26,190,753 กิโลกรัม 25,766,303 

4.ปริมาณลูกพันธุส์ัตว์น า้ (ตวั) 89,000      ตวั 306,000      33,000      ตวั 190,500      390,000     ตวั 494,600      1,836,000  ตวั 924,300      8,436,300  ตวั 2,602,295   13,810,800 ตวั 2,622,810   5,663,000  ตวั 1,349,870   -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            38,748,475 ตวั 8,490,375   

มูลค่า ส่งออกรวม

 

ธ.ค.60 รวม

 ปรมิาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ประจ้าปี พ.ศ. 2560

ประเภทสินค้า
เดอืน

ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60

4,260,672                                    4,120,340                                    4,092,930                                    4,003,260                                    5,593,111                                    -                                             -                                             34,256,678                                   7,175,250                                    4,967,715                                    -                                             -                                             -                                             



ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม(บาท)
1.สินค้าสัตว์น ้ามีชีวิต
1.1 สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการบริโภค ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม(บาท)
1.1.1 กบ มีชีวติ -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                    -                   
1.1.2 ปลาดุก มีชีวติ 507,000             576,000             540,000             504,000             327,000             364,500             175,300             2,993,800          
1.1.3 ปลานิล มีชีวติ 228,200             664,600             765,400             928,000             580,000             619,350             483,900             4,269,450          
1.1.4 หอยแครง มีชีวติ 339,300             504,780             538,940             103,500             427,500             509,100             450,000             2,873,120          

รวม 1.1 1,074,500          1,745,380          1,844,340          1,535,500          1,334,500          1,492,950          1,109,200          -                   -                   -                   -                   -                   10,136,370        
1.2 ลูกพันธุ์ปลา ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (ตัว)
1.2.1 ลูกพนัธุ์ปลากระโห้ -                    -                    -                    -                    68,180               64,100               13,500               145,780            
1.2.2 ลูกพนัธุ์ปลากดคัง -                    -                    -                    -                    -                    600                   -                    
1.2.3 ลูกพนัธุ์ปลาจะละเม็ดน ้าจดื -                    -                    -                    -                    -                    12,300               5,750                 
1.2.4 ลูกพนัธุ์ปลาจนี,ปลาซ่ง,ปลาฮื อ,ปลาเกล็ดเงิน -                    -                    1,000                 14,400               147,110             135,840             58,840               357,190            
1.2.5 ลูกพนัธุ์ปลาดุก -                    -                    3,600                 22,100               129,000             232,400             157,000             544,100            
1.2.6 ลูกพนัธป์ลาตะเพยีน -                    -                    8,200                 75,750               360,350             637,360             291,200             1,372,860          
1.2.7 ลูกพนัธุ์ปลานวลจนัทร์น ้าจดื -                    -                    -                    78,750               384,775             401,590             139,880             1,004,995          
1.2.8 ลูกพนัธุ์ปลานิล 306,000             190,500             392,400             689,700             1,251,745           847,400             524,240             4,201,985          
1.2.9 ลูกพนัธุ์ปลาไน -                    -                    9,400                 43,600               260,335             272,220             116,960             702,515            
1.2.10 ลูกพนัธุ์ปลายี่สกเทศ -                    -                    -                    -                    800                   15,000               7,500                 23,300              
1.2.11 ลูกพนัธุ์ปลาสวาย -                    -                    -                    -                    -                    4,000                 35,000               39,000              
1.2.12 ลุกพนัธุ์ปลาหมอไทย -                    -                    80,000               -                    -                    -                    -                    80,000              

รวมมูลค่าลูกพันธุ์สัตว์น ้า 1.2 306,000            190,500            494,600            924,300            2,602,295          2,622,810          1,349,870          -                   -                   -                   -                   -                   8,490,375          
2.สินค้าสัตว์น ้าไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น ้า)
2.1 ประเภทสัตว์น ้าจืด ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (บาท)
2.1.1 กุง้กา้มกราม ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    5,000                 -                    78,250               18,575               66,625               168,450            
2.1.2 เนื อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 26,520               32,340               23,260               9,530                 26,670               21,000               24,700               164,020            
2.1.3 ปลากดคัง ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.1.4 ปลาเบญจพรรณหมักเกลือ -                    30,000               92,000               180,000             30,000               -                    -                    332,000            
2.1.5 ปลากราย ทั งตัว แช่เย็น 49,000               42,000               -                    -                    -                    7,000                 -                    98,000              
2.1.6 ปลาโจก ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.1.7 ปลาแค้ยักษ ์ทั งตัว แย่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.1.8 ปลาชะโอน ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.1.9 ปลานวลจนัทร์เทศ ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    15,400               28,000               -                    -                    43,400              
2.1.10 ปลาสวาย ทั งตัว แช่เย็น 63,500               18,000               9,000                 -                    3,000                 15,000               -                    108,500            
2.1.11 ปลายี่สกเทศ ทั งตัว แช่เย็น 22,500               29,000               10,500               -                    7,000                 6,000                 -                    75,000              

รวมมูลค่าซากสัตว์น ้าจืดส่งออก 2.1 161,520            151,340            139,760            204,930            172,920            67,575              91,325              -                   -                   -                   -                   -                   989,370            
2.2 ประเภทอาหารทะเล ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวม (บาท)
2.2.1 กุง้ขาว แกะเปลือกเด็ดหวัผ่าหลัง แช่แข็ง 50,500               102,600             47,500               11,000               32,000               33,200               50,900               327,700            
2.2.2 กุง้ขาวทั งตัว แช่เย็น 325,100             330,300             437,800             317,900             510,900             737,860             538,100             3,197,960          
2.2.3 กุง้แชบ๊วย ทั งตัว แช่แข็ง แช่เย็น -                    -                    -                    21,500               -                    -                    -                    21,500              
2.2.4 ปลากะพงขาว ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    5,000                 -                    -                    -                    5,000               
2.2.5 ปลาจะละเม็ดขาว ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    66,000               66,000              
2.2.6 ปลาซาบะ ทั งตัว แช่แข็ง 167,625             46,750               46,800               38,650               9,150                 44,820               6,900                 360,695            
2.2.7 ปลาดาบเงิน ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.2.8 ปลาทูแขก ทั งตัว แช่แข้ง 8,320                 7,460                 6,950                 5,770                 1,840                 -                    1,000                 31,340              
2.2.9 ปลาทรายขาว ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.2.10 ปลาววั ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    284,000             284,000            
2.2.11 ปลาสีกนุ ทั งตัว แช่เย็น/แช่แข็ง 1,170,272           899,050             581,500             462,150             448,700             1,574,100           1,269,780           6,405,552          
2.2.12 ปลาหางแข็ง ทั งตัว แช่แข็ง 411,918             64,525               37,200               34,800               36,050               38,950               -                    623,443            
2.2.13 ปลาอนิทรี ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
2.2.14 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่แข็ง 552,338             548,685             362,480             324,685             311,885             181,440             2,281,512          
2.2.15 หมึกกล้วยยักษ ์แช่แข็ง 28,080               -                    -                    30,000               -                    251,100             19,200               328,380            
2.2.16 หมึกกล้วย ทั งตัว แช่เย็น -                    24,750               94,000               82,000               443,756             -                    -                    644,506            
2.2.17 หมึกกระดอง ทั งตัว แช่เย็น -                    -                    -                    575                   1,000                 -                    -                    1,575               
2.2.18 กุง้เคย หมักเกลือ 4,500                 9,000                 -                    4,500                 -                    -                    -                    18,000              

รวมมูลค่าซากสัตว์น ้าเค็มส่งออก 2.2 2,718,652           2,033,120           1,614,230           1,338,530           1,483,396           2,991,915           2,417,320           -                    -                    -                    -                    -                    14,597,163         
รวมมูลค่าซากสัตว์น ้า (2) = (2.1)+(2.2) 2,880,172          2,184,460          1,753,990          1,543,460          1,656,316          3,059,490          2,508,645          -                   -                   -                   -                   -                   15,586,533        

รวม 1.1 + 2 3,954,672          3,929,840          3,598,330          3,078,960          2,990,816          4,552,440          3,617,845          -                   -                   -                   -                   -                   25,722,903        
4.มูลค่าลูกพันธุ์สัตว์น ้า (บาท) 306,000            190,500            494,600            924,300            2,602,295          2,622,810          1,349,870          -                   -                   -                   -                   -                   8,490,375          
3.มูลค่าส่งออกรวม 4,260,672          4,120,340          4,092,930          4,003,260          5,593,111          7,175,250          4,967,715          -                   -                   -                   -                   -                   34,213,278        

มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ประจ้าป ีพ.ศ. 2560
ประเภทสินค้า เดือน



 สัตว์น ้ำมีชวีิต (กิโลกรัม)  ซำกสัตว์น ้ำ (กิโลกรัม)  น ้ำหนักรวม (กิโลกรัม)  ลูกพันธุ์สัตว์น ้ำ (ตวั)

มกรำคม 2560 16,790.00                 56,755.00                 73,545.00                 89,000.00                 

กุมภำพันธ์ 2560 27,480.00                 43,778.50                 71,258.50                 33,000.00                 

มีนำคม 2560 29,530.00                 34,225.00                 63,755.00                 390,000.00                

เมษำยน 2560 25,760.00                 37,271.77                 63,031.77                 1,836,000.00             

พฤษภำคม 2560 21,090.00                 26,235.98                 47,325.98                 8,436,300.00             

มิถุนำยน 2560 24,060.00                 55,381.00                 79,441.00                 13,810,800.00            

กรกฎำคม 2560 17,790.00                 51,703.00                 69,493.00                 5,663,000.00             

สิงหำคม 2560 -                          

กันยำยน 2560 -                          

ตลุำคม 2560 -                          

พฤศจิกำยน 2560 -                          

ธันวำคม 2560 -                          

รวม 162,500.00                305,350.25                467,850.25                30,258,100.00            

ปรมิำณกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำผ่ำนดำ่นตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมกุดำหำร ป ีพ .ศ. 2560

ปริมำณกำรส่งออก 
เดอืน
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ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร
ปี 2560 ปริมาณการส่งออก  สัตว์น ้ามีชีวิต (กิโลกรัม)

ปริมาณการส่งออก  ซากสัตว์น ้า (กิโลกรัม)
ปริมาณการส่งออก : กิโลกรัม



 สัตว์น ้ำมีชวีิต  ซำกสัตว์น ้ำ
 มูลค่าส่งออกสัตว์
น ้ามีชวีิตและซาก

 ลูกพันธุ์สัตว์น ้ำ มูลค่ำส่งออกรวม 

มกรำคม 2560 1,074,500            2,880,172            3,954,672            306,000              4,260,672            

กุมภำพันธ์ 2560 1,745,380            2,184,460            3,929,840            190,500              4,120,340            

มีนำคม 2560 1,844,340            1,753,990            3,598,330            494,600              4,092,930            

เมษำยน 2560 1,535,500            1,543,460            3,078,960            924,300              4,003,260            

พฤษภำคม 2560 1,334,500            1,656,316            2,990,816            2,602,295            5,593,111            

มิถุนำยน 2560 1,492,950            3,059,490            4,552,440            2,622,810            7,175,250            

กรกฎำคม 2560 1,109,200            2,508,645            3,617,845            1,349,870            4,967,715            

สิงหำคม 2560 -                     -                     

กันยำยน 2560 -                     -                     

ตลุำคม 2560 -                     -                     

พฤศจิกำยน 2560 -                     -                     

ธันวำคม 2560 -                     -                     

รวม 10,136,370          15,586,533          25,722,903          8,490,375            34,213,278          

มลูค่ำกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำผ่ำนดำ่นตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมกุดำหำร ป ีพ .ศ.2560 

เดอืน
มูลค่ำกำรส่งออก (หน่วย : บำท)



มูลค่าการส่งออก : บาท

1,074,500 

1,745,380 1,844,340 1,535,500 1,334,500 
1,492,950 

1,109,200 

2,880,172 

2,184,460 1,753,990 
1,543,460 

1,656,316 

3,059,490 

2,508,645 

306,000 190,500 
494,600 

924,300 

2,602,295 2,622,810 

1,349,870 

4,260,672 
4,120,340 4,092,930 

4,003,260 

5,593,111 

7,175,250 

4,967,715 

-
- -

- -
 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

 8,000,000

มกราคม 
2560

กุมภาพันธ์ 
2560

มีนาคม 2560 เมษายน 
2560

พฤษภาคม 
2560

มิถุนายน 
2560

กรกฎาคม 
2560

สิงหาคม 
2560

กันยายน 
2560

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 
2560

ธันวาคม 
2560

มูลค่าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2560

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) สัตว์น ้ามีชีวิต 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ซากสัตว์น ้า 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ลูกพันธุ์สัตว์น ้า

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) มูลค่าส่งออกรวม 

มูลส่งออก :บาท
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ปี พ.ศ. 2560

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) สัตว์น ้ามีชีวิต 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ซากสัตว์น ้า 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ลูกพันธุ์สัตว์น ้า

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) มูลค่าส่งออกรวม 

มูลส่งออก :บาท



เดอืน ปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น ้า (ตวั) มูลค่าการส่งออก (บาท)

มกราคม 2560 89,000                      306,000                     

กุมภาพันธ์ 2560 33,000                      190,500                     

มีนาคม 2560 390,000                     494,600                     

เมษายน 2560 1,836,000                  924,300                     

พฤษภาคม 2560 8,436,300                  2,602,295                  

มิถุนายน 2560 13,810,800                2,622,810                  

กรกฎาคม 2560 5,663,000                  1,349,870                  

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

ตลุาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

รวม 30,258,100                8,490,375                  

ปรมิาณและมูลค่าการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น ้าไปยัง สปป.ลาว 

ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหารป ีพ.ศ.2560



 หน่วยนับ : กิโลกรัม  มูลค่า (บาท) หน่วยนับ  :  ตัว,ชิน้,อัน มูลค่า (บาท)  มูลค่าส่งออกรวม (บาท)

มกราคม 2560 73,545                   3,954,672               89,000                   306,000                                   4,260,672

กุมภาพันธ์ 2560 71,259                   3,929,840               33,000                   190,500                                   4,120,340

มีนาคม 2560 63,755                   3,598,330               390,000                 494,600                                   4,092,930

เมษายน 2560 63,032                   3,078,960               1,836,000               924,300                                   4,003,260

พฤษภาคม 2560 47,326                   2,990,816               8,436,300               2,602,295                                5,593,111

มิถุนายน 2560 79,441                   4,552,440               13,810,800             2,622,810                                7,175,250

กรกฎาคม 2560 69,493                   3,617,845               5,663,000               1,349,870                                4,967,715

สิงหาคม 2560                             -   

กันยายน 2560                             -   

ตุลาคม 2560                             -   

พฤศจกิายน 2560                             -   

ธันวาคม 2560                             -   

รวม                  467,850              25,722,903              30,258,100               8,490,375                 34,213,278

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงส่งออก ปี พ.ศ. 2560

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้้าส่งออก ณ ดา่นตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2560



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

มกราคม 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

กุมภาพันธ์ 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

มีนาคม 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

เมษายน 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

พฤษภาคม 2560 13,300.00               1,860,000.00          -                       -                                    1,860,000.00

มิถุนายน 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

กรกฎาคม 2560 -                       -                       -                       -                                                  -   

สิงหาคม 2560                            -   

กันยายน 2560                            -   

ตุลาคม 2560                            -   

พฤศจกิายน 2560                            -   

ธันวาคม 2560                            -   

รวม                13,300.00           1,860,000.00                          -                            -                1,860,000.00

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้ าน าเขา้ ณ ดา่นตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2560

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงน าเข้า ปี พ.ศ. 2560


