
 

รายงานสรุปสถิติ ปริมาณและมลคู่า น าเขา้-ส่งออก น าผ่าน สัตว์น  าผลิตภัณฑส์ัตว์น  าและปัจจัยการผลิด ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนครพนม  

ศูนย์บริหารจัดการดา่นตรวจสัตว์น  าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการคา้สัตว์น  าละปัจจัยการผลิต กรมประมง 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ท่ี ชนิดสัตว์น  า ประเภทสัตว์น  า 
ปริมาณ  มูลค่า  ประเภทใบอนุญาต 
(กก.) (บาท) ส่งออก น าผา่น 

1 ปลาหมึกกล้วยหั่น แช่แข็ง 41,904.00 21,241,954.94 - ร.8 

2 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (ปลากระป๋อง) ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำ 29,883.00 2,286,480.00 DOF 4  - 
3 ปลาสีกุนเขียว แช่แข็ง 15,300.00 545,000.00 ร.9  - 
4 อำหำรสัตว์น ้ำ อำหำรสัตว์น ้ำ 15,100.00 231,238.00 สอ 2 - 
5 ปลาหมึกกล้วย แช่แข็ง 1,550.00 169,950.00 ร.9  - 
6 ปลาหมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง 1,300.00 117,300.00 ร.9  - 
7 ปลาตะเพียน (ปลาร้า) หมักเกลอื 5,100.00 79,000.00 ร.9  - 
8 น ้าปลาร้า ปลาตะเพียนต้มสุก ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำ 1,100.00 55,000.00 DOF 4 - 
9 ปลาสวาย แช่เย็น 1,900.00 49,400.00 ร.9  - 
10 ปลาหางแข็ง แช่แข็ง 590.00 23,600.00 ร.9  - 
11 ปลาซาบะ แช่แข็ง 450.00 18,000.00 ร.9  - 
12 ปลาทูแขก แช่แข็ง 470.00 16,450.00 ร.9  - 
13 ปลาไน แช่เย็น 300.00 8,100.00 ร.9  - 

รวม 114,947.00 24,841,472.94     



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าผ่าน-สินค้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ส่งออก-สินค้าสัตว์น ้า หรอืผลิตภัณภัณฑ์สัตว์น ้า 
เดือน ปริมาณ (กก.) มูลค่า  (บาท) เดือน ปริมาณ (กก.) มูลค่า  (บาท) 
ต.ค 0.00 0.00 ต.ค 0.00 0.00 
พ.ย. 20,520.00 11,452,626.50 พ.ย. 0.00 0.00 
ธ.ค. 82,296.00 46,246,641.66 ธ.ค. 0.00 0.00 

ม.ค. 83,700.00 23,322,312.34 ม.ค. 2,020.00 151,000.00 
ก.พ. 42,120.00 23,865,863.81 ก.พ. 0.00 0.00 
มี.ค. 84,240.00 46,231,943.96 มี.ค. 99,150.00 5,198,391.62 
เม.ย. 69,180.00 99,871,941.63 เม.ย. 96,265.00 5,158,352.97 
พ.ค. 62,970.00 32,187,863.71 พ.ค. 130,804.00 20,449,873.00 
มิ.ย. 62,964.00 32,281,088.71 มิ.ย. 108,453.00 2,503,670.00 
ก.ค. 41,904.00 21,241,954.94 ก.ค. 73,043.00 3,599,518.00 
ส.ค. 0.00 0.00 ส.ค. 0.00 0.00 
ก.ย. 0.00 0.00 ก.ย. 0.00 0.00 
รวม 543,894.00 270,702,237.26 รวม 509,735.00 37,060,805.59 
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ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

น ำผ่ำน-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภัณฑ์สตัว์น ำ้

น ำผ่ำน-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ ปริมำณ (กก.) น ำผ่ำน-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ มลูค่ำ  (บำท)
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ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

สง่ออก-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภัณภัณฑ์สตัว์น ำ้

สง่ออก-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภณัภณัฑ์สตัว์น ำ้ ปริมำณ (กก.) สง่ออก-สนิค้ำสตัว์น ำ้ หรือผลติภณัภณัฑ์สตัว์น ำ้ มลูค่ำ  (บำท)


