
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการส่งออกสินค้าประมงของด่านตรวจประมงนครพนม 

ด่านตรวจประมงนครพนม 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) 

กองตรวจสอบเรอืประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจยัการผลิต กรมประมง 
 



 

ชนิด ปริมาณ มูลค่า ของการส่งออกสินค้าประมงที ่สำคัญของด่านตรวจประมงนครพนม 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

 ด่านตรวจนคพนม มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงสร้างการแบ่งงาน

ภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการส่งออกสินค้าประมงที่สำคัญของ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 

2563 - กรกฎาคม 2564) โดยมีปริมาณการส่งออกสินค้าประมงรวมทั้งสิ้น 1,097,876.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 

33,188,644.00 บาท ประกอบด้วยการส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งสิ้น 302,257.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 8,887,990.00 บาท 

การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 203,219.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 14,218,294.00 บาท และการส่งออกปัจจัย

การผลิตทั ้งสิ ้น 592,400.00 กิโลกรัม มูลค่าทั ้งสิ ้น 10,082,360.00 บาท จากการรวบรวมข้อมูล สามารถ

เรียงลำดับปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงที ่สำคัญดังนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั ้งสิ้น 

203,219.00 กิโลกรัม มูลค่าทั ้งสิ ้น 14,218,294.00 บาท ประกอบด้วยปลากระป๋อง (ปลาซาร์ดีนในซอส                  

มะเขือเทศ, ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ) มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 172,959.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 

12,477,544.00 บาท และกะปิ มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 30,260.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 1,740,750.00 บาท 

การส่งออกปัจจัยการผลิต มี 1 ชนิด คือ อาหารสัตว์น้ำ ปริมาณการส่งออกทั้งสิ ้น 592,400.00 กิโลกรัม         

มูลค่าทั ้งสิ ้น 10,082,360.00 บาท และการส่งออกสัตว์น้ำทั ้งสิ ้น 302,257.00 กิโลกรัม มูลค่าทั ้งสิ้น 

8,887,990.00 บาท เช่น ปลาสวาย แช่เย็นทั ้งตัว มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ ้น 151,500.00 กิโลกรัม มูลค่า          

ทั้งสิ้น 2,463,500.00 บาท ปลานวลจันทร์น้ำจืด แช่เย็นทั้งตัว มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 27,000.00 กิโลกรัม 

มูลค่าทั้งสิ้น 475,000.00 บาท ลูกปลานิล (มีชีวิต) มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 36,228.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 

2,495,890.00 บาท และสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ เป็นต้น 

สภาพทั่วไปจังหวัดนครพนม  

“เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั ่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

บทบาทเมืองนครพนมกำหนดให้เป็นเมืองท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการขนส่งและ        
โลจิสติกส์ ส่วนบทบาทของเมืองท่าอุเทน จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีแนวคิดการวางผังเพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยง
ภูมิภาคต่าง ๆ ในอนาคต การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์เชื่อมโยงไทย -ลาว 
เวียดนาม และจีน โดยเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 22 (นครพนม-สกลนคร) ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการสร้างศูนย์กลางด้านการบริหาร การค้า การลงทุนและความเจริญแห่งใหม่ 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการพัฒนาย่านที่พักอาศัยชั้นดีให้เป็นเมืองสุขภาพและ
ศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอินโดจีน 



 

 
           นอกจากนี้ยังพัฒนาให้เป็นเขตการผลิตเพื่อส่งออกนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสงวนรักษาพื้นที่เกษตรชั้นดีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตผลทาง
การเกษตรที่ข้ึนชื่อของจังหวัดเพ่ือป้อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นต้น 
        

ศูนย์การค้าขนส่งชายแดนนครพนม 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางถนนสาย R12 

ไปยังสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้สะพานข้ามแม่น้ ำโขง

แห่งที่ 3 (นครพนม) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) สามารถดำเนินพิธีการที่

เกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกได้ในจุดเดียว เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่

ระบบรางในอนาคต และเพ่ือเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในอนาคต               

สภาพทั่วไปจังหวัดบึงกาฬ 

 “บึงกาฬ” เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง โดยมีเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว 

ตั ้งอยู ่ฝั ่งตรงข้ามของจังหวัด ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน          

จึงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองฝั่งนั้นมีความผูกพันอันดีต่อกัน กลายเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์และความ

ร่วมมือที่ดีของประเทศไทยและสปป.ลาว จากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประชาชนนั้น จึงทำให้เกิดการ

ติดต่อค้าขายกับเมืองปากซันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

         การค้าชายแดนระหว่างไทย – ลาว 

              การค้าชายแดนมีความสำคัญและยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกที่จะขยายโอกาสทางการค้ากับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน การใช้ประโยชน์จากถิ่นกำเนิดสินค้านั้นจะช่วยเพ่ิมกำลังการต่อรองทางการค้า เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทุนของผู้ค้า และการที่จะมีศักยภาพทางการค้าสูงได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญหลายด้าน   

ทั้งด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาวและเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเขต

เศรษฐกิจช่องทางนานาชาติเกิ่วแตรว (ในตำบลเซินกิม 1 อำเภอเฮืองเซิน จังหวัดห่าติ๋ง เวียดนาม) และน้ำพาว 

(บ้านเติง เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว) เป็นเขตปลอดภาษีศุลกากร ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางหมายเลข 

8 ผ่านชายแดนเวียดนาม – ลาว ซึ ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม        

การป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเวียดนามและสปป.ลาว โดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่

สปป.ลาวและประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง จะสามารถส่งออกสินค้าผ่านทะเลจีนใต้ไปยังประเทศจีน 

เกาหลี ญี่ปุ่น โดยผ่านท่าเรือน้ำลึกหวุงอาง (Vung Ang) เขตพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ที่เวียดนามให้ความสำคัญ

เป็นพิเศษ และยังมีท่าเรือที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับเรือ (แพขนานยนต์) ที่มีขนาดระวางขับน้ำ

มากกว่า 45,000 ตัน สำหรับศักยภาพของแพขนานยนต์ที่ใช้ขนส่งประจำด่านศุลกากรบึงกาฬในปัจจุบันนี้ 



 

สามารถรองรับได้เพียงรถบรรทุกทั่วไป ส่วนรถคอนเทนเนอร์นั้นยังไม่สามารถรองรับได้เพราะโอกาสที่ จะพลิก

คว่ำลงแม่น้ำโขงนั้นมีสูง ขณะนี้กำลังมีก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ (แห่งที่ 5) ที่จังหวัดบึงกาฬ      

และถ้าหากแล้วเสร็จจะเป็นประตูสู่การค้าอินโดจีนแห่งใหม่ และยังส่งผลดีต่อประเทศไทยและลาวอย่างมาก 

โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่สินค้าส่วนใหญ่จะสามารถส่งไปยังเมืองชายแดน สปป.ลาว ตอนบนที่มีระยะทาง

ใกล้เมืองฮานอย (Ha Noi) ประเทศเวียดนาม และต่อเนื่องไปถึงปลายทางที่เมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขต

ปกครองตนเองชนชาติกวางสีจ้วงทางภาคใต้ของจีน อีกทั้งยังเป็นการเปิดพรมแดนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้

อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะ สปป.ลาวและประเทศเวียดนาม เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทางเศรษฐกิจตามแนว 

East West Corridor อีกเส้นทางหนึ่งด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ภาพแสดงเส้นทางส่งสินค้าประมงของด่านตรวจประมงนครพนม เชื่อมโยงประเทศไทย ลาว เวียดนาม 



 

 

การส่งออกสัตว์น้ำของด่านตรวจประมงนครพนม ที่สำคัญ คือ ส่งออกปลาสวาย แช่เย็นทั้งตัว           

ปลานวลจันทร์ แช่เย็นทั้งตัว ลูกปลาปลาดุกแอฟริกา (มีชีวิต) ลูกปลานิล (มีชีวิต) และสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ      

เป็นต้น 

การส่งออกปลาสวาย แช่เย็น ทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ) 

ปลาสวาย (ชื ่อวิทยาศาสตร์: Pangasianodon hypophthalmus) 

เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ ่งในวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae)       

มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง     

ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก ที่อยู่สกุล

เด ียวก ัน ร ูปร ่างเพร ียวแต ่ป ้อมส ั ้นในปลาขนาดใหญ่           

ก้านครีบท้องมี 8–9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล้ำ

เหลือบเงิน ด้านข้างลำตัวสีจางและมีแถบสีคล้ำตามยาวครีบ  

สีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือคล้ำอมน้ำตาล ด้านข้าง

ลำตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5  เมตร พบในแม่น้ำและลำคลองสายใหญ่ทั่ว       

ประเทศไทย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งซึ ่งมีการเพาะเลี้ยงกันมานานกว่า  50 ปีแล้ว      

โดยเพาะขยายพันธุ์ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยถือเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกที่กรมประมงของไทยผสมเทียม

ประสบความสำเร็จเป็นชนิดแรกด้วย ปลาในธรรมชาติมีฤดูวางไข่ในเดือนกรกฎาคมนิยมบริโภคโดยปรุงสดและ

รมควัน ในธรรมชาติมักพบชุกชุมตามอุทยานปลาหรือหน้าวัดต่าง ๆ ที่ติดริมน้ำ โดยในบางพ้ืนที่อาจมีปลาเทโพ

เข้ามาร่วมฝูงด้วย และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาที่สีกลายเป็นสีเผือก และจาก

การศึกษาล่าสุดพบว่า ในเนื้อปลาสวายนั้นมีโอเมกา 3 คิดเป็นปริมาณแล้วสูงกว่าในปลาทะเลเสียอีก โดยมีถึง 

2,570 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 100 กรัม  

เส้นทางการส่งออกปลาสวาย แช่เย็น ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม (จุดผ่านแดนบึงกาฬ) 

การปลาสวาย แช ่เย ็น  จากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่าเป ็นปลาที ่ ได ้จากการเพาะเล ี ้ยง                       

โดยมีผู้ประกอบการส่งออกปลาสวาย แช่เย็น จำนวน 2 ราย โดยผู้ประกอบการนั้นยื่นดำเนินการในการขอ

อนุญาตส่งออกเอง จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.จุดเริ่มต้นปลาสวาย แช่เย็น นั้น มีแหล่งผลิตที่ จ.นครปฐม จำหน่ายปลาสวายทั้งภายในประเทศ 

และส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น



 

          การส่งออกลูกปลาดุกแอฟริกา มีชีวิต ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ) 

ปลาดุกแอฟริกา เป็นปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนัง

ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clarias gariepinus ในวงศ์

ปลาดุก (Clariidae) มีลักษณะทั่วไปคล้ายปลาดุกด้าน (C. batrachus)                 

ซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกัน แต่มีส่วนหัวยาวกว่าและแนว

ระหว่างจะงอยปากถึงท้ายทอยเว้าและโค้งลาด ด้านบนของ

ศีรษะขร ุขระกว ่า เม ื ่อมองจากด้านบนจะเห็นเป ็นรูป

สามเหลี่ยม ท้ายทอยแหลมเป็นโค้ง 3 โค้ง โดยส่วนกลาง   

ยื่นยาวมากที่สุด ลำตัวยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลคล้ำอมเหลือง และมีลายแต้มแบบ

ลายหินอ่อนบนลำตัว แก้มและท้องสีจาง ที่โคนครีบหางมีแถบตามแนวตั้งสีจาง ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของ    

ปลาชนิดนี้ ครีบมีสีเข้ามกว่าลำตัวเล็กน้อย บางตัวอาจมีขอบครีบสีแดง นับเป็นปลาที่ขนาดใหญ่สุดในสกุล 

Clarias ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวได้ถึง 1.70 เมตรเป็นปลาพ้ืนเมืองของทวีปแอฟริกา พบได้ในตอนเหนือและตอน

ตะวันออกของทวีป สำหรับในประเทศไทยได้ถูกนำเข้ามาในปี พ.ศ. 2528 โดยเอกชนบางรายในจังหวัด

หนองคายและอุบลราชธานี โดยนำเข้ามาจากประเทศลาวเพ่ือเลี้ยงไว้ดูเล่น เนื่องจากมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลา

ดุกทั่วไป ต่อมากรมประมงได้นำมาทดลองผสมข้ามพันธุ์กับปลาดุกอุย (C. macrocephalus) พบว่าลูกผสม

ระหว่างพ่อปลาดุกแอฟริกาและแม่ปลาดุกอุยมีผลการรอดสูง และมีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดเนื้อมีรสชาติที่ดีขึ้น 

จึงส่งเสริมและแพร่วิธีการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงดูสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้ กลายเป็นปลา

เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของไทย และเรียกชื่อลูกปลาผสมนี้ว่า "ปลาดุกบิ๊กอุย" สำหรับชื่ออื่น ๆ      

ที่เรียกปลาดุกแอฟริกา ก็ได้แก่ "ปลาดุกรัสเซีย", "ปลาดุกเทศ" เป็นต้น 

เส้นทางการส่งออกลูกปลาดุกแอฟริกา มีชีวิต ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ) 

 การส่งออกลูกปลาดุกแอฟริกา ของผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม จากการตรวจสอบย้อนกลับ

พบว่าเป็นผู้ประกอบการได้ลูกปลาดุกจากฟาร์ม จังหวัดนครปฐม และฟาร์มได้จดทะเบียนเป็นโรงเพาะฟัก                    

กับสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จำหน่ายลูกพันธ์ปลาขายทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ 

คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ภาพการตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  

 

 

 



 

เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจประมงเปิดตรวจสินคา้ตาม

ใบอนญุาต รว่มกบัเจา้หนา้ที่ศลุกากร 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เส้นทางการส่งออกสัตว์น้ำ ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ) 

 

 

 

 

  

ขนส่งสินค้าจากจังหวดันครปฐมโดยรถบรรทุก

ห้องเย็นมีระยะทางประมาณ 760 กิโลเมตร 



 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสินค้าประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบคำร้องและเอกสารประกอบ 

ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 

ตีกลับ เพื่อแก้ไข อนุมัติลงนาม ใบอนุญาต 

1.ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ร.9 

2.ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำ DOF 4 

1.ยื่นคำร้องขอส่งออกสัตว์น้ำ DOF3 / ร.1/1  

/ ใบกำกับสินค้า (Invoice) / หนังสือรับรองตนเอง 

 



 

สถิติ/กราฟปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

ของด่านตรวจประมงนครพนม 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณการส่งออกปริมาณรวม

ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 302,257.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 8,887,990.00 บาท 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ มูลค่าของสัตว์น้ำที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564) 

เดือน 
ส่งออกสัตว์น้ำ (แช่เย็น/แช่แข็ง) ส่งออกสัตว์น้ำ (มีชีวิต) 

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

ต.ค 8,000.00 150,000.00 1,000.00 100,000.00 

พ.ย. 16,000.00 300,000.00 3,803.00 550,000.00 
ธ.ค. 24,000.00 420,000.00 2,366.00 347,700.00 

ม.ค. 32,500.00 375,000.00 2,755.00 292,500.00 

ก.พ. 33,000.00 553,000.00 15,463.00 1,330,340.00 
มี.ค. 24,000.00 356,000.00 12,210.00 915,600.00 

เม.ย. 19,000.00 296,000.00 6,580.00 149,250.00 
พ.ค. 3,500.00 45,000.00 4,530.00 350,000.00 

มิ.ย. 23,000.00 366,500.00 12,274.00 525,600.00 

ก.ค. 23,160.00 386,000.00 35,116.00 1,079,500.00 
รวม 206,160.00 3,247,500.00 96,097.00 5,640,490.00 

 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณ มูลค่าของสัตว์น้ำที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 
0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

มูล
ค่า
 (บ

าท
)

ปริ
มา
ณ 
(ก
ก.)

สถิติส่งออกสัตว์น า้ ปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

ส่งออกสตัวน์ ้ า (แช่เยน็/แช่แขง็) ปริมาณ (กก.) ส่งออกสตัวน์ ้ า (แช่เยน็/แช่แขง็) มูลค่า  (บาท)

ส่งออกสตัวน์ ้ า (มีชีวิต) ปริมาณ (กก.) ส่งออกสตัวน์ ้ า (มีชีวิต) มูลค่า  (บาท)



 

ตารางที ่ 2 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าของสัตว ์น ้ำที ่ส ่งออกผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

 

 

การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางด่านตรวจประมงนครพนม 

1. ปลากระป๋อง (ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ, ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ส่งออก (ปลากระป๋อง) เพิ่มสูงขึ้น

มากตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม  

 

 ภาพการตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก (ปลากระป๋อง) 

ล ำดับท่ี ชนิดสัตว์น  ำ ประเภทสัตว์น  ำ จ ำนวน (ตัว) ปริมำณ (กิโลกรัม) มูลค่ำ (บำท)

1 ลูกปลานิล มชีีวิต 4,946,608.00    36,228.00        2,495,890.00       

2 ลูกปลาดุกแอฟริกา มชีีวิต 5,630,000.00    23,100.00        1,919,000.00       

3 ลูกปลาดุกอุย มชีีวิต 560,000.00       3,100.00         240,000.00         

4 ลูกปลาหมอไทย มชีีวิต 147,000.00       127.00            128,000.00         

5 ลูกปลาสลิด มชีีวิต 5,000.00          5.00               1,500.00            

6 ลูกปลาจะละเมด็ มชีีวิต 11,000.00        15.00             14,300.00           

7 ลูกปลาช่อน มชีีวิต 6,000.00          12.00             1,800.00            

8 ลูกปลาตะเพียน มชีีวิต 5,000.00          3.00               1,000.00            

9 ลูกปลาสวาย มชีีวิต 10,000.00        7.00               4,000.00            

10 ปลาดุกแอฟริกา มชีีวิต 0.00 33,500.00        830,000.00         

11 กุ้งก้ามกราม มชีีวิต 0.00 400.00            5,000.00            

12 ปลาสวาย แช่เย็น 0.00 151,500.00      2,463,500.00       

13 ปลานวลจันทร์น ้าจืด แช่เย็น 0.00 27,000.00        475,000.00         

14 ปลาย่ีสกเทศ แช่เย็น 0.00 25,500.00        255,000.00         

15 ปลาทูลัง แช่แข็ง 0.00 2,160.00         54,000.00           

11,320,608.00 302,657.00 8,887,990.00

ส่งออกสัตว์น  ำของด่ำนตรวจประมงนครพนม

ณ ตุลำคม 2563 ถึง กรกฎำคม 2564

รวม



 

เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจประมงเปิดตรวจสินคา้ตาม

ใบอนญุาต รว่มกบัเจา้หนา้ที่ศลุกากร 

ขนส่งโดยรถบรรทุกของไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เส้นทางการส่งออกปลากระป๋องทางด่านตรวจประมงนครพนม 

การส่งออกปลากระป๋อง (ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ , ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ)         
จากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่าเป็นปลาที ่ได ้จากการแหล่งธรรมชาติ  โดยมีผู ้ประกอบการส่งออก               
จำนวน 2 บริษัท โดยทั้งสองบริษัทนั้นยื่นดำเนินการในการขออนุญาตส่งออกเอง จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.จุดเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจังหวัดนครพนมนั้น มีแหล่งผลิตที่ จังหวัดสมุทรสาคร กระบวน   

การผลิตจากโรงงาน ได้รับมาตรฐานอาหารและยา หรือ อย. ขณะที่อุปกรณ์ทุกอย่างทำจากสแตนเลส วัตถุดิบที่ใช้ 

เป็นปลาทะเล ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว นำมาทำให้สุก ปรุงรส และบรรจุลงกระป๋อง 

 2.การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ไป สปป.ลาว โดยการขนส่งทางรถบรรทุก ผ่านทางสะพาน

มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที ่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ไปยังเมืองคำม่วน เมืองท่าแขกและเมืองอ่ืน ๆ                        

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น 

 

เส้นทางการส่งออกปลากระป๋องทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรนครพนม) 

 

 

 

 

 

 

  

จากแหล่งผลิตจังหวัดสมุทรสาคร 

ลำเลียงขนส่งโดยรถบรรทุกมายัง 

จังหวัดนครพนม 



 
 

 2. กะปิ (ตรากุ้งใหญ่) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาบปรุงอาหารในปัจจุบัน และมี

ความต้องการผลิตภัณฑ์ส่งออก ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม  

   

                                          

 

 

 

เส้นทางการส่งออกกะปทิางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรนครพนม) 

การส่งออกกะปิ ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม จากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่าเป็นปลาที่ได้

จากการเพาะเลี้ยง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกกะปิ จำนวน 1 บริษัท โดยบริษัทนั้นยื่นดำเนินการในการขอ

อนุญาตส่งออกเอง จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการของกะปิ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.จุดเริ ่มต้นผลิตภัณฑ์กะปิ จังหวัดนครพนมนั้น มีแหล่งผลิตที่ จังหวัดชลบุรี กระบวนการทำนั้น

ผู้ประกอบการเป็นโรงงาน ได้รับมาตรฐานอาหารและยา หรือ อย. ขณะที่อุปกรณ์ทุกอย่างทำจากพลาสติก 

วัตถุดิบที่ใช้ เป็นสัตว์ทะเล ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว นำมาทำให้สุก ปรุงรส และบรรจุลงภาชนะ 

 2.การส่งออกผลิตภัณฑ์กะปิ ไป สปป.ลาว โดยการขนส่งทางรถบรรทุก ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 

แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ไปยังเมืองคำม่วน เมืองท่าแขกและเมืองอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เป็นต้น 

ภาพการตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก (กะปิ) 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจประมงเปิดตรวจสินคา้ตาม

ใบอนญุาต รว่มกบัเจา้หนา้ที่ศลุกากร 

ขนส่งโดยรถบรรทุกของไทย 

เส้นทางการส่งออกกะปทิางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรนครพนม) 

  

  

 

 

 

 

 

เริ่มจากการขนส่งจากจังหวัดชลบุรี

ขนส่งโดนรถบรรทุก 10 ล้อของไทย    

มีระยะทางประมาณ 760 กิโลเมตร 

 



 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสินค้าประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบคำร้องและเอกสารประกอบ 

ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 

ตีกลับ เพื่อแก้ไข อนุมัติลงนาม ใบอนุญาต 

ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำ DOF 4 

1.ยื่นคำร้องขอส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ DOF3  

/ ใบกำกับสินค้า (Invoice) / หนังสือรับรองตนเอง 

 



 

สถิติ/กราฟปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปี พ.ศ 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

ของด่านตรวจประมงนครพนม 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณการส่งออก

ปริมาณรวมทั้งสิ้น 203,219.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 14,218,294.00 บาท 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ มูลค่าของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) โดยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  

ที่สำคัญ ดังนี้ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (ปลากระป๋อง) มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ ้น 172,959.00 

กิโลกรัม  มูลค่าทั้งสิ้น 12,477,544.00 บาท และกะปิ มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 30,260.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 

1,740,750.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณ มูลค่าของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564)
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สถติส่ิงออกผลิตภัณภัณฑสั์ตวน์ า้ ปี พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (ปลากระป๋อง) ปริมาณ (กก.) ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (ปลากระป๋อง) มลูค่า  (บาท)

กะปิ ปริมาณ (กก.) กะปิ มลูค่า  (บาท)

ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ  (บำท) ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ  (บำท)
ต.ค 29,883.00 2,286,480.00 0.00 0.00
พ.ย. 0.00 0.00 0.00 0.00
ธ.ค. 19,530.00 1,701,000.00 0.00 0.00
ม.ค. 0.00 0.00 0.00 0.00
ก.พ. 19,530.00 1,701,000.00 0.00 0.00
ม.ีค. 0.00 0.00 14,850.00 853,650.00
เม.ย. 29,680.00 2,305,100.00 0.00 0.00
พ.ค. 29,883.00 2,317,182.00 0.00 0.00
ม.ิย. 44,453.00 2,166,782.00 15,410.00 887,100.00
ก.ค. 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 172,959.00 12,477,544.00 30,260.00 1,740,750.00

สถิติส่งออกผลิตภัณภัณฑ์สัตว์น  ำ ปี พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 - กรกฎำคม 2564)

เดือน
ปลำแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ (ปลำกระป๋อง) กะปิ



 

การส่งออกปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรนครพนม) 

 

 

 

 

การส่งออกปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม จากการตรวจสอบ
ย้อนกลับพบว่า มีแหล่งที่ผลิตมาจากบริษัทอินเทคค์ ฟีด จำกัด โดยมีผู้ประกอบการส่งออก จำนวน 3 ราย    
โดยทั้ง 3 รายนั้นยื่นดำเนินการในการขออนุญาตส่งออก (สอ.1) เอง จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ
สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.จุดเริ่มต้นอาหารสัตว์น้ำของจังหวัดนครพนมนั้น มีแหล่งที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ขนส่งโดย

รถบรรทุก เพ่ือมาพักสินค้าไว้ที่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ 

           2.การส่งออกอาหารสัตว์น้ำไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ประกอบการจะขนส่งสินค้า

มายังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) เพื่อนำมาจำหน่ายและบางส่วนส่งออกไปยัง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ขั้นตอนการส่งออกปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ออกนอกราชอาณาจักร 

ก่อนการส่งออก 

 

 

 

       

  ตัวอย่าง แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)           INVOICE 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการ

การ 

             -ยื่นคำขอด้วยตนเอง 

- INVOICE 

- แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) 

 



 

 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำส่งออกฯ (สอ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

     วันส่งออก 

 

 

 

   

 

 

ภาพการตรวจสอบปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ส่งออก 

 

 

 

 

ด่านตรวจประมง (เจา้หนา้ที่) 

-หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ.2) 

ด่านตรวจประมง (เจา้หนา้ที่) - ตรวจสอบใบแจ้ง(สอ1 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจสอบสินค้า 

 

ออกหนังสือรับรองการ

ตรวจสอบอาหารสัตว์

น้ำส่งออกไฯ (สอ.2) 

ถูกต้องตามสำแดง 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง 

 



 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจประมงเปิดตรวจสินคา้        

ตามใบอนญุาต รว่มกบัเจา้หนา้ที่ศลุกากร 

ขนส่งโดยรถบรรทุกของไทย 

เส้นทางการส่งออกอาหารสัตว์น้ำทางด่านตรวจประมงนครพนม (ผ่านด่านศุลกากรนครพนม) 

 

 

 

ขนส่งสินค้าจากจังหวดัสมุทรสาครโดยรถบรรทุก

มีระยะทางประมาณ 780 กิโลเมตร 

เก็บสินค้าไว้ ณ โกดังเก็บสินค้า อำเภอบ้านแพง 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ 

 



 

สถิต ิ/กราฟปริมาณการส่งออกปัจจ ัยการผลิต (อาหารสัตว์น ้ำ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

(ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) ของด่านตรวจประมงนครพนม 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณการส่งออกปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 592,400.00 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิ้น 10,082,360.00 บาท 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณ มูลค่าของปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมง

นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

 การส่งออกปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ผ่านทางด่านตรวจประมงนครพนม พบว่าการส่งออก
อาหารสัตว์น้ำในเดือน มิถุนายน มีการส่งออกสูงสุด โดยส่งออกทั้งสิ ้น 164,000.00 กิโลกรัม และมูลค่า 
2,318,200.00 บาท 

    

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2 แสดงปริมาณ มูลค่าของปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) ที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจประมง

นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กรกฎาคม 2564) 

 

 

 

 

สถิติส่งออกปัจจัยการผลิต ปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

เดือน อาหารสัตว์น้ำ 
ปริมาณ (กก.) มูลค่า  (บาท) 

ต.ค 67,800.00 1,154,340.00 
พ.ย. 12,500.00 198,325.00 

ธ.ค. 25,800.00 409,970.00 

ม.ค. 0.00 0.00 
ก.พ. 26,600.00 428,550.00 

มี.ค. 32,900.00 538,100.00 

เม.ย. 68,600.00 1,524,825.00 
พ.ค. 61,000.00 1,124,850.00 

มิ.ย. 164,000.00 2,318,200.00 

ก.ค. 133,200.00 2,385,200.00 
รวม 592,400.00 10,082,360.00 
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สถิติส่งออกปัจจัยการผลิต ปี พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

อาหารสัตวน์ ้า ปรมิาณ (กก.) อาหารสัตวน์ ้า มลูคา่  (บาท)



 

 

 

 

 

 

 

 

 


