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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 



บทน้า 
 

    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ 2562 
ตั งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการพัฒนางานด่านตรวจสัตว์
น ้า และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สามารถสะท้อนถึงภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในรอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนสถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

     ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณ ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิต ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า  เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) ท่ีสนับสนุน
ทางด้านอุปกรณ์ส้านักงาน และยานพาหนะ เพื่อส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าในการ
ปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือในข้อติดขัดด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนท่ีเป็นแรงผลักดัน 
และเป็นก้าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

       ทางคณะผู้จัดท้ารายงานหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานฉบับนี จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์
แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ให้ความสนใจได้น้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
 
 

                                                                                  ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
20 กุมภาพันธ์ 2563   
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1.ข้อมูลเบื องต้น อ้านาจหน้าที่ และโครงสร้าง 
 

 
 

1.1 ประวัติหน่วยงาน 
ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดตั งขึ นเป็นการภายในของกรมประมง ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกรมประมงมีค้าส่ังท่ี 1254/2547และ1255/2547 ลงวันท่ี 20 
ตุลาคม 2547 เรื่องแต่งตั งข้าราชการให้ด้ารงต้าแหน่งท่ี ก.พ.ก้าหนดใหม่  

โดยเริ่มเปิดด้าเนินการเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส้านักงานด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
ตั งอยู่ท่ี 411/4 หมู่ท่ี 1 ต้าบลทับไทร อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี และเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2552 ได้
ย้ายส้านักงานด่านตรวจสัตว์น ้า มาอยู่ท่ีอาคารศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม ชั น 2 หมู่ท่ี 4 ต้าบลเทพนิมิต 
อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี  จนถึงปัจจุบัน (ภาพประกอบด้านบน) 
 

 

 

 

 

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/205/2824
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/205/2824


1.2 ที่ตั ง ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
ที่ตั ง: ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 
เบอร์โทร: 0-3949-6430 
Facebook: ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
เพจ: ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
E-mail: chanthaburift@gmail.com 

ภาพที่ 1 แผนที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

 
 

ภาพที่ 2. ภาพถ่ายดาวเทียมด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

 

 

mailto:chanthaburift@gmail.com


1.3 พื นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม  
ตั งอยู่บริเวณตลาดบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน ้าร้อน จ.จันทบุรี 

2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด  
ตั งอยู่บริเวณตลาดบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน ้าร้อน จ.จันทบุรี 

3. จุดผ่านแดนผ่อนปรนบ้านบึงชนัง  
ตั งอยู่บริเวณบ้านบึงชนัง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน ้าร้อน  จ.จันทบุรี 

4. จุดผ่านแดนผ่อนปรนบ้านสวนส้ม  
ตั งอยู่บริเวณบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี 

5. จุดผ่านแดนถาวรบ้านซับตาร ี 
ตั งอยู่บริเวณตลาดบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี 

 

 

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 

จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนัง 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผกักาด 

ส านักงานด่านตรวจสัตว์น า้จงัหวดัจันทบุรี 



1.4 บทบาทหน้าที/่โครงสร้างของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

           ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานท่ีจัดตั งขึ นในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น ้า เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้า โดยใช้พื นท่ีชั น 2 ของศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลมเป็นท่ีท้าการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี  
            1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้า
ผ่านสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

           2. ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรและการน้าเข้าราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น ้า
และปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายท่ีก้าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 4. ท้าหน้าท่ีเป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีด่านตรวจสัตว์น ้าในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ 
 5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น ้า (Health Certificate) ประกอบการ
ส่งออก ซากสัตว์น ้าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 
 7. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ข้อมูลบุคลากรของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 

ข้าราชการ ๑ ราย 

  
 

      

พนักงานราชการ ๒ ราย 

 

  

  

 

 

 
จ้างเหมาบริการ  1 ราย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจรัญ  มีรักษา 
ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

นายอ้านาจ  ท้าเนียบ             
ต้าแหน่ง นักวิชาการประมง 

นายภัทราวุธ  ฤาราช                
ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 

พนักงานขับรถยนต์ ส2 

นายสากล  แก้วกัลยา                                                            
ต้าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 



3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี   

ที่ แผน/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

๑ กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 550,300.00 549,320.00 99.82 

2 กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า    

 - ค่าสาธารณูปโภค 51,500.00 50,118.33 97.32 

3 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

 

 
396,000.00 

 
394,479.30 

 
99.62 

 

 

4. แผน และผลการปฏิบัติงานของ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 
สรุปแผนงาน/ผลปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

ที่ กิจกรรม   แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ 
(รวมวัตถุอันตราย) 

ครั ง 5,470 6,748 

2 ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส้าคัญการขึ นทะเบียน ครั ง 1,920 802 
3 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ครั ง 1,080 758 

4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน้าเข้าและส่งออก  สัตว์น ้า  
ซากสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ 

ครั ง 2,200 4,640 

5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น ้าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั ง 10 0 

 6 การประชาสัมพันธ์ ครั ง 150 364 

7 การควบคุมและเฝ้าระวังการน้าเข้าส่งออกและน้าผ่านสัตว์น ้า ครั ง 100 160 



5. สรุปปริมาณและมูลค่าการสง่ออกสนิค้าสตัว์น ้า ปี 2562                                    

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ตั งแต่ มกราคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 เดือน ปริมาณ(ก.ก.) มูลค่า(บาท) หมายเหตุ 

1 มกราคม 419,973 42,039,825  

2 กุมภาพันธ ์ 519,671 48,106,862  

3 มีนาคม 746,039 62,488,890  

4 เมษายน 773,833 62,432,767  

5 พฤษภาคม 547,529 50,154,488  

6 มิถุนายน 497,532 42,912,795  

7 กรกฎาคม 1,087,484 63,806,404  

8 สิงหาคม 1,102,495 74,814,438  

9 กันยายน 781,454 63,877,465  

10 ตุลาคม 1,076,727 82,402,848  

11 พฤศจิกายน 1,333,415 89,171,984  

12 ธันวาคม 903,478 80,573,309  

  รวม 9,789,630 762,782,075  

 
กราฟแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  

ตั งแต่ มกราคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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6. สถิติปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า                                                        

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 มกราคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  259,416 26,596,095 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  6,200 520,000 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  17,975 1,926,019 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  71,430 1,832,100 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  14,460 704,925 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  16,306 1,194,326 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  - - 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  - - 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  - - 

11 ปลานิล  แช่เย็น  - - 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  1,750 189,250 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  600 33,000 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  11,840 1,166,000 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  5,550 1,831,750 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  12,810 5,799,560 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  1,636 246,800 

  รวม 419,973 42,039,825 
 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 259,416 

ปลาทูแขก, 6,200 

ปลาซาบะ, 17,975 

ปลากะตัก , 71,430 

ปลาแมคเคอเรล, 14,460 

ปลาซาร์ดีน , 16,306 

ปลาแซลมอน , 1,750 

ปลาดอร่ี, 600 ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
11,840 กุ้งขาว, 5,550 

ปลาหมึกกล้วย, 12,810 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 1,636

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
26,596,095 

ปลาทูแขก, 520,000 

ปลาซาบะ, 1,926,019 

ปลากะตัก , 
1,832,100 

ปลาแมคเคอเรล
, 704,925 

ปลาซาร์ดีน , 1,194,326 

ปลาแซลมอน , 189,250 

ปลาดอร่ี, 33,000 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
1,166,000 

กุ้งขาว, 1,831,750 
ปลาหมึกกล้วย, 

5,799,560 
สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 246,800 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 กุมภาพันธ ์ 

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  246,827 25,125,841 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  20,015 1,444,925 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  49,430 4,835,180 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  71,566 1,777,300 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  15,800 770,250 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  86,815 7,443,206 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  - - 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  - - 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  - - 

11 ปลานิล  แช่เย็น  - - 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  5,774 304,040 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  1,600 60,000 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  328 99,000 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  9,360 897,500 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  170 61,200 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  9,376 5,122,300 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  2,610 166,120 

  รวม 519,671 48,106,862 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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ปลาซาบะ, 49,430 
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ปลาซาร์ดีน , 86,815 

ปลาแซลมอน , 5,774 

ปลาดอร่ี, 1,600 

ปลาหนวดฤาษี, 328 
ปลาอลาสก้าโพ
ลอ็ค, 9,360 

ปลาไข่, 170 

ปลาหมึกกล้วย, 9,376 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 2,610

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล
ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
25,125,841 

ปลาทูแขก, 1,444,925 

ปลาซาบะ, 4,835,180 

ปลากะตัก , 1,777,300 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 7,443,206 

ปลาแซลมอน , 304,040 

ปลาดอร่ี, 60,000 

ปลาหนวดฤาษี, 99,000 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
897,500 ปลาไข่, 61,200 ปลาหมึกกล้วย, 5,122,300 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 166,120 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 มีนาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  267,570 28,086,152 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  12,927 786,200 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  64,484 6,295,485 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  61,198 153,600 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  203,721 9,407,321 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  - - 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  95,712 7,855,710 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  - - 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  - - 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  - - 

11 ปลานิล  แช่เย็น  - - 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  4,920 267,300 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  820 247,500 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  15,918 1,447,522 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  70 25,200 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  6,100 2,003,000 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  11,949 5,684,400 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  650 229,500 

  รวม   746,039 62,488,890 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่

กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ
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2,003,000 
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ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม
ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่
กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 เมษายน  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์         280,870     28,454,377  

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์                  -                    -    

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์           47,880      4,725,000  

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์         103,565      2,306,940  

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์         185,307      9,464,670  

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์           15,010         770,250  

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์         100,145      8,114,640  

8 ปลาสวาย  แช่เย็น                  -                    -    

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น                  -                    -    

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น                  -                    -    

11 ปลานิล  แช่เย็น                  -                    -    

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง             5,160         378,420  

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง             2,000           60,000  

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง                  -                    -    

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง           10,735      1,051,320  

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง                 40           14,400  

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง             5,100         167,600  

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์           15,821      6,713,900  

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์             2,200         211,250  

  รวม          773,833     62,432,767  
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
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ปลากะตัก , 103,565 
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ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
28,454,377 

ปลาซาบะ, 4,725,000 

ปลากะตัก , 2,306,940 

หอยนางรม, 9,464,670 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 
ปลาซาร์ดีน , 8,114,640 

ปลาแซลมอน , 378,420 

ปลาดอร่ี, 60,000 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
1,051,320 

กุ้งขาว, 167,600 

ปลาหมึกกล้วย, 
6,713,900 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 225,650 

ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 พฤษภาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  234,385 24,011,353 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  23,642 1,541,725 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  102,499 8,268,275 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  50,524 1,270,600 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  15,010 770,250 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  79,437 6,918,750 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  - - 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  - - 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  - - 

11 ปลานิล  แช่เย็น  - - 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  3,492 245,735 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  500 18,500 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  6,050 596,750 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  10 3,600 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  12,800 421,800 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  17,740 6,070,400 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  1,440 16,750 

  รวม   547,529 50,154,488 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ปลาทรายแดง, 234,385 

ปลาทูแขก, 23,642 
ปลาซาบะ, 102,499 

ปลากะตัก , 50,524 

ปลาแมคเคอเรล, 15,010 
ปลาซาร์ดีน , 79,437 

ปลาแซลมอน , 3,492 

ปลาดอร่ี, 500 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 6,050 
กุ้งขาว, 12,800 

ปลาหมึกกล้วย, 17,740 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 1,450 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 24,011,353 

ปลาทูแขก, 1,541,725 

ปลาซาบะ, 8,268,275 

ปลากะตัก , 1,270,600 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 6,918,750 

ปลาแซลมอน , 245,735 

ปลาดอร่ี, 18,500 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
596,750 

กุ้งขาว, 421,800 ปลาหมึกกล้วย, 6,070,400 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 20,350

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 มิถุนายน  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลิตภัณฑ์ 237,092 23,907,460 

2 ปลาทูแขก ผลิตภัณฑ์ 19,058 1,340,749 

3 ปลาซาบะ ผลิตภัณฑ์ 17,050 1,563,500 

4 ปลากะตัก ผลิตภัณฑ์ 50,560 1,275,100 

5 หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ 104,498 3,162,250 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลิตภัณฑ์ 15,010 770,250 

7 ปลาซาร์ดีน ผลิตภัณฑ์ 14,756 1,053,385 

8 ปลาสวาย แช่เย็น - - 

9 ปลายี่สกเทศ แช่เย็น - - 

10 ปลานวลจันทร์เทศ แช่เย็น - - 

11 ปลานิล แช่เย็น - - 

12 ปลาแซลมอน แช่เย็น/แช่แข็ง 6,763 396,026 

13 ปลาดอรี่ แช่เย็น/แช่แข็ง 1,080 65,700 

14 ปลาหนวดฤาษี แช่เย็น/แช่แข็ง 328 99,000 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค แช่เย็น/แช่แข็ง 7,900 747,400 

16 ปลาไข่ แช่เย็น/แช่แข็ง 60 21,600 

17 กุ้งขาว แช่เย็น/แช่แข็ง 6,200 2,013,300 

18 ปลาหมึกกล้วย ผลิตภัณฑ์ 13,919 6,006,300 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ 3,258 490,775 

 รวม  497,532 42,912,795 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 237,092 

ปลาทูแขก, 19,058 ปลาซาบะ, 17,050 

ปลากะตัก , 50,560 

หอยนางรม, 104,498 

ปลาแมคเคอเรล, 15,010 

ปลาซาร์ดีน , 14,756 

ปลาแซลมอน , 6,763 

ปลาดอร่ี, 1,080 ปลาหนวดฤาษี
, 328 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
7,900 

กุ้งขาว, 6,200 
ปลาหมึกกล้วย, 13,919 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 3,318

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี

ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
23,907,460 

ปลาทูแขก, 1,340,749 
ปลาซาบะ, 1,563,500 

ปลากะตัก , 1,275,100 

หอยนางรม, 3,162,250 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,053,385 

ปลาแซลมอน , 396,026 

ปลาดอร่ี, 
65,700 

ปลาหนวด
ฤาษี, 
99,000 

ปลาอ
ลาสก้าโพ
ลอ็ค, 

747,400 

กุ้งขาว, 
2,013,300 ปลาหมึกกล้วย, 

6,006,300 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 512,375 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี

ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 กรกฎาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลิตภัณฑ์ 228,150 23,371,305 

2 ปลาทูแขก ผลิตภัณฑ์ 5,425 396,952 

3 ปลาซาบะ ผลิตภัณฑ์ 94,654 7,107,500 

4 ปลากะตัก ผลิตภัณฑ์ 20,317 499,550 

5 หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ 487,849 15,684,016 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลิตภัณฑ์ 14,615 770,250 

7 ปลาซาร์ดีน ผลิตภัณฑ์ 96,518 8,128,621 

8 ปลาสวาย แช่เย็น 34,000 668,000 

9 ปลายี่สกเทศ แช่เย็น 26,000 625,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ แช่เย็น 23,000 547,500 

11 ปลานิล แช่เย็น 19,000 570,000 

12 ปลาแซลมอน แช่เย็น/แช่แข็ง 5,142 307,630 

13 ปลาดอรี่ แช่เย็น/แช่แข็ง 1,000 30,000 

14 ปลาหนวดฤาษี แช่เย็น/แช่แข็ง 164 49,500 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค แช่เย็น/แช่แข็ง 6,350 601,350 

16 ปลาไข่ แช่เย็น/แช่แข็ง 100 36,000 

17 กุ้งขาว แช่เย็น/แช่แข็ง 6,000 1,987,500 

18 ปลาหมึกกล้วย ผลิตภัณฑ์ 6,356 2,228,500 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ 12,844 197,230 

 รวม  1,087,484 63,806,404 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
228,150 

ปลาทูแขก, 5,425 

ปลาซาบะ, 94,654 

ปลากะตัก , 20,317 
หอยนางรม, 487,849 

ปลาแมคเคอเรล, 14,615 

ปลาซาร์ดีน , 96,518 

ปลาสวาย, 34,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 26,000 

ปลานวลจันทร์เทศ,
23,000 

ปลานิล, 
19,000 

ปลาแซลมอน , 
5,142 

ปลาดอร่ี, 
1,000 

ปลาหนวดฤาษี, 
164 

ปลาอลาสก้า
โพลอ็ค, 6,350 

ปลาไข่, 100 

กุ้งขาว, 6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 6,356 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 12,844 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม
ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ
ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
23,371,305 

ปลาทูแขก, 396,952 

ปลาซาบะ, 7,107,500 

ปลากะตัก , 499,550 

หอยนางรม, 15,684,016 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 8,128,621 

ปลาสวาย
, 668,000 

ปลาย่ีสก
เทศ, 

625,000 

ปลานวลจันทร์
เทศ, 547,500 ปลานิล, 570,000 

ปลาแซลมอน , 307,630 

ปลาดอร่ี, 
30,000 

ปลาหนวด
ฤาษี, 
49,500 

ปลาอลาสก้า
โพลอ็ค, 
601,350 ปลาไข่, 36,000 

กุ้งขาว, 1,987,500 

ปลาหมึกกล้วย, 
2,228,500 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 197,230 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ

ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 สิงหาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลิตภัณฑ์ 250,367 25,425,699 

2 ปลาทูแขก ผลิตภัณฑ์ 29,140 1,977,826 

3 ปลาซาบะ ผลิตภัณฑ์ 60,567 5,266,080 

4 ปลากะตัก ผลิตภัณฑ์ 42,364 765,120 

5 หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ 275,342 10,060,201 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลิตภัณฑ์ 25,715 1,355,250 

7 ปลาซาร์ดีน ผลิตภัณฑ์ 174,478 14,844,936 

8 ปลาสวาย แช่เย็น 84,000 1,680,000 

9 ปลายี่สกเทศ แช่เย็น 45,000 1,075,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ แช่เย็น 45,000 1,065,000 

11 ปลานิล แช่เย็น 20,500 632,500 

12 ปลาแซลมอน แช่เย็น/แช่แข็ง 6,720 238,200 

13 ปลาดอรี่ แช่เย็น/แช่แข็ง 500 15,000 

14 ปลาหนวดฤาษี แช่เย็น/แช่แข็ง 1,148 350,541 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค แช่เย็น/แช่แข็ง 11,227 1,097,915 

16 ปลาไข่ แช่เย็น/แช่แข็ง 20 7,200 

17 กุ้งขาว แช่เย็น/แช่แข็ง 6,000 1,987,500 

18 ปลาหมึกกล้วย ผลิตภัณฑ์ 14,597 6,660,870 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ 9,810 309,600 

 รวม  1,102,495 74,814,438 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 250,367 

ปลาทูแขก, 
29,140 

ปลาซาบะ, 60,567 

ปลากะตัก , 42,364 

หอยนางรม, 275,342 

ปลาแมคเคอเรล, 25,715 

ปลาซาร์ดีน , 174,478 

ปลาสวาย, 84,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 45,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
45,000 

ปลานิล, 20,500 

ปลาแซลมอน , 6,720 
ปลาดอร่ี, 500 

ปลาหนวดฤาษี, 1,148 

ปลาอลาสก้า
โพลอ็ค, 
11,227 

ปลาไข่, 20 

กุ้งขาว, 
6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 14,597 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 9,810

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม
ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ
ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
25,425,699 

ปลาทูแขก, 1,977,826 

ปลาซาบะ, 5,266,080 
ปลากะตัก , 
765,120 

หอยนางรม, 
10,060,201 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,355,250 

ปลาซาร์ดีน , 
14,844,936 ปลาสวาย, 1,680,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 
1,075,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
1,065,000 

ปลานิล, 632,500 

ปลาแซลมอน , 
238,200 

ปลาดอร่ี, 15,000 ปลาหนวดฤาษี, 
350,541 

ปลาอลาสก้าโพ
ลอ็ค, 1,097,915 

ปลาไข่, 7,200 

กุ้งขาว, 
1,987,500 

ปลาหมึกกล้วย, 
6,660,870 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 309,600 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ

ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 กันยายน  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  290,130 27,936,918 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  3,875 287,727 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  111,053 9,720,900 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  95,540 2,521,412 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  10,325 201,030 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  - - 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  102,145 8,908,362 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  49,000 980,000 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  30,000 660,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  27,000 576,000 

11 ปลานิล  แช่เย็น  17,000 595,000 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  3,969 121,590 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  4,000 200,000 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  984 297,042 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  6,950 669,250 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  12,100 4,007,500 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  17,073 6,172,884 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  310 21,850 

  รวม   781,454 63,877,465 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 290,130 

ปลาทูแขก, 3,875 
ปลาซาบะ, 111,053 

ปลากะตัก , 95,540 

หอยนางรม, 10,325 

ปลาซาร์ดีน , 102,145 

ปลาสวาย, 49,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 30,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
27,000 

ปลานิล, 17,000 
ปลาแซลมอน , 3,969 

ปลาดอร่ี, 4,000 ปลาหนวดฤาษี, 984 
ปลาอลาสก้าโพ
ลอ็ค, 6,950 

กุ้งขาว, 12,100 

ปลาหมึกกล้วย, 17,073 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 310 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
27,936,918 

ปลาทูแขก, 287,727 

ปลาซาบะ, 9,720,900 

ปลากะตัก , 2,521,412 

หอยนางรม, 201,030 

ปลาซาร์ดีน , 
8,908,362 

ปลาสวาย, 980,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 660,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
576,000 

ปลานิล, 595,000 

ปลาแซลมอน , 121,590 

ปลาดอร่ี, 200,000 

ปลาหนวดฤาษี, 297,042 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
669,250 กุ้งขาว, 4,007,500 ปลาหมึกกล้วย, 

6,172,884 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 21,850 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 ตุลาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  317,914 31,450,725 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  177,986 14,117,900 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  170,340 12,988,580 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  104,560 2,710,853 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  86,464 994,948 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  27,935 1,472,250 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  21,750 1,826,875 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  54,000 1,080,000 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  29,000 638,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  26,000 572,000 

11 ปลานิล  แช่เย็น  14,000 490,000 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  6,965 537,930 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  3,300 245,000 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  - - 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  6,000 1,990,000 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  21,399 9,684,472 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  9,114 1,603,315 

  รวม   1,076,727 82,402,848 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
317,914 

ปลาทูแขก, 177,986 

ปลาซาบะ, 170,340 
ปลากะตัก , 104,560 

หอยนางรม, 
86,464 

ปลาแมค
เคอเรล, 
27,935 

ปลาซาร์ดีน , 
21,750 

ปลาสวาย, 54,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 29,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
26,000 ปลานิล, 14,000 

ปลาแซลมอน , 
6,965 

ปลาดอร่ี, 3,300 

กุ้งขาว, 
6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
21,399 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 9,114

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาดอร่ี กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
31,450,725 

ปลาทูแขก, 14,117,900 
ปลาซาบะ, 12,988,580 

ปลากะตัก , 
2,710,853 

หอยนางรม, 
994,948 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,472,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,826,875 

ปลาสวาย, 1,080,000 
ปลาย่ีสกเทศ, 638,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
572,000 ปลานิล, 490,000 

ปลาแซลมอน , 537,930 

ปลาดอร่ี, 245,000 
กุ้งขาว, 1,990,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
9,684,472 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 1,603,315 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาดอร่ี กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 พฤศจิกายน  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลิตภัณฑ์ 326,165 32,318,765 

2 ปลาทูแขก ผลิตภัณฑ์ 13,206 95,823 

3 ปลาซาบะ ผลิตภัณฑ์ 174,841 13,277,037 

4 ปลากะตัก ผลิตภัณฑ์ 100,964 2,636,145 

5 หอยนางรม ผลิตภัณฑ์ 445,804 18,239,446 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลิตภัณฑ์ 14,615 770,250 

7 ปลาซาร์ดีน ผลิตภัณฑ์ 101,495 8,484,179 

8 ปลาสวาย แช่เย็น 30,000 600,000 

9 ปลายี่สกเทศ แช่เย็น 19,000 481,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ แช่เย็น 20,000 440,000 

11 ปลานิล แช่เย็น 12,000 420,000 

12 ปลาแซลมอน แช่เย็น/แช่แข็ง 4,645 267,720 

13 ปลาดอรี่ แช่เย็น/แช่แข็ง 2,500 270,000 

14 ปลาหนวดฤาษี แช่เย็น/แช่แข็ง 4,100 1,237,675 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค แช่เย็น/แช่แข็ง 9,225 913,285 

16 ปลาไข่ แช่เย็น/แช่แข็ง 3,000 150,000 

17 กุ้งขาว แช่เย็น/แช่แข็ง 6,325 2,036,000 

18 ปลาหมึกกล้วย ผลิตภัณฑ์ 12,013 4,919,439 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ 33,517 1,615,220 

 รวม  1,333,415 89,171,984 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
31,450,725 

ปลาทูแขก, 14,117,900 

ปลาซาบะ, 
12,988,580 

ปลากะตัก , 2,710,853 

หอยนางรม, 994,948 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,472,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,826,875 

ปลาสวาย, 1,080,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 638,000 

ปลา
นวลจันทร์

เทศ, 572,000 

ปลานิล, 
490,000 

ปลาแซลมอน , 537,930 

ปลาดอร่ี, 245,000 

กุ้งขาว, 1,990,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
9,684,472 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 1,603,315 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก 
หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย
ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาทรายแดง, 
32,318,765 

ปลาทูแขก, 95,823 

ปลาซาบะ, 13,277,037 

ปลากะตัก , 2,636,145 

หอยนางรม, 18,239,446 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 
8,484,179 

ปลาสวาย, 
600,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 
481,000 

ปลานวลจันทร์
เทศ, 440,000 

ปลานิล, 420,000 

ปลาแซลมอน , 267,720 

ปลาดอร่ี, 
270,000 

ปลาหนวดฤาษี, 
1,237,675 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
913,285 

ปลาไข่, 
150,000 

กุ้งขาว, 
2,036,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
4,919,439 สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 1,615,220 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก 
หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย
ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 
ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่



ตารางแสดงปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสัตว์น ้า ลักษณะ 

 ธันวาคม  

 น ้าหนัก   มูลค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลิตภัณฑ์  395,000 39,326,498 

2 ปลาทูแขก  ผลิตภัณฑ์  32,054 2,264,400 

3 ปลาซาบะ  ผลิตภัณฑ์  48,588 2,002,087 

4 ปลากะตัก   ผลิตภัณฑ์  20,652 509,100 

5 หอยนางรม  ผลิตภัณฑ์  218,584 11,146,590 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลิตภัณฑ์  - - 

7 ปลาซาร์ดีน   ผลิตภัณฑ์  79,437 6,918,750 

8 ปลาสวาย  แช่เย็น  20,000 400,000 

9 ปลายี่สกเทศ  แช่เย็น  8,000 176,000 

10 ปลานวลจันทร์เทศ  แช่เย็น  9,000 198,000 

11 ปลานิล  แช่เย็น  5,000 175,000 

12 ปลาแซลมอน   แช่เย็น/แช่แข็ง  4,675 234,450 

13 ปลาดอรี่  แช่เย็น/แช่แข็ง  2,500 235,000 

14 ปลาหนวดฤาษี  แช่เย็น/แช่แข็ง  1,968 594,084 

15 ปลาอลาสก้าโพล็อค  แช่เย็น/แช่แข็ง  11,100 1,077,350 

16 ปลาไข่  แช่เย็น/แช่แข็ง  2,000 80,000 

17 กุ้งขาว  แช่เย็น/แช่แข็ง  13,340 3,913,500 

18 ปลาหมึกกล้วย  ผลิตภัณฑ์  27,524 10,694,720 

19 สัตว์น ้าอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์  4,056 627,780 

  รวม   903,478 80,573,309 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปริมาณ การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมูลค่า การส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

ปลาทรายแดง, 395,000 

ปลาทูแขก, 32,054 
ปลาซาบะ, 48,588 

ปลากะตัก , 20,652 

หอยนางรม, 218,584 

ปลาซาร์ดีน , 79,437 

ปลาสวาย, 20,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 8,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 9,000 

ปลานิล, 5,000 

ปลาแซลมอน , 4,675 

ปลาดอร่ี, 2,500 ปลาหนวดฤาษี, 
1,968 ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 

11,100 ปลาไข่, 2,000 

กุ้งขาว, 13,340 

ปลาหมึกกล้วย, 27,524 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 4,056

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม
ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล
ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่

ปลาทรายแดง, 
39,326,498 

ปลาทูแขก, 2,264,400 
ปลาซาบะ, 2,002,087 

ปลากะตัก , 
509,100 

หอยนางรม, 11,146,590 

ปลาซาร์ดีน , 6,918,750 

ปลาสวาย, 400,000 

ปลาย่ีสกเทศ, 176,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
198,000 

ปลานิล, 175,000 

ปลาแซลมอน , 234,450 

ปลาดอร่ี, 235,000 

ปลาหนวดฤาษี, 594,084 

ปลาอลาสก้าโพลอ็ค, 
1,077,350 

ปลาไข่, 
80,000 

กุ้งขาว, 3,913,500 

ปลาหมึกกล้วย, 10,694,720 

สัตว์น า้อ่ืน ๆ, 627,780 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตัก หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมึกกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



7. ภาพการปฏิบัติงาน 

    7.1 การตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เพื่อส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

 

       

 

      

 

       

 



 7.2  การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า บริเวณ จุดผ่านแดนต่าง ในพื นท่ีรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดจันทบุรี 

 

        

 

        

 

        

 

 



8. การประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

9. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข 
 ปัญหาและอุปสรรค 
                     - ไม่มีจุดตรวจบริเวณหน้าด่าน 
  - เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื นท่ีรบัผิดชอบ 
  - กฎระเบียบไม่สอดรับกับการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน 

 วิธีแก้ไข 
  - จัดให้มีจุดตรวจสัตว์น ้าบริเวณหน้าด่าน  
  - เพิ่มเติมเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น ้าให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
  - แก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน 


