แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ
ปลาคาร์ พนาเข้ าจากต่ างประเทศทางด่ านตรวจ
สัตว์ นา้ จังหวัดเชียงใหม่

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่

เรือ่ ง : แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบปลาคาร์พนาเข้าจาก
ต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรค Herpesvirus .ในปลาตระกูลคาร์พที่
ประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการระบาดมีความรุนแรง และขยายพื้นที่ไปเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายให้แก่
ปลาไนที่เลี้ยงในกะชังอย่างหนัก กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การงดอนุญาตให้นาเข้าปลา
ตระกูลคาร์พ(Carp fish) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวที่มาจากการนาเข้าปลาคาร์พเป็นการชั่ วคราว ที่อาจจะเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ
ต่อมาประเทศญี่ปุ่นสามารถควบคุมและพัฒนาระบบการควบคุม และตรวจรับรองการปลอดโรคดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงพิจารราอนุญาตนาเข้าปลาคาร์พได้ ตามกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้
นาเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการนาเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรมีหน้าที่พิจารณา
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองสถานกักกันและการนาเข้าปลาคาร์พ หลังจากที่ได้มีการ
อนุญาตให้สามารถนาเข้าปลาคาร์พแล้วนั้น ผลการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปลาคาร์พที่นาเข้า พบว่ามี
ปลาคาร์พที่นาเข้าบางส่วนติดมีการติดเชื้อเคเอชวี กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออก
หนังสืออนุ ญาตให้น าเข้าปลาตระกูล คาร์พภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 7 เมษายน พ. ศ. 2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสงบและกรม
ประมงรวมทั้งประเทศผู้ส่งออกสามารถสร้ างระบบควบคุมและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นาเข้าปลาตระกูล
คาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้กาหนดให้
ผู้ ป ระสงค์จ ะขอหนั งสื อ อนุ ญาตดัง กล่ า วต้ องปฏิบั ติตามเงื่ อนไขการอนุญ าตให้ น าเข้าปลาคาร์ พ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง แนบท้ายกรมประมง เรื่ อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเข้าปลาตระกูล
คาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. ผู้นาเข้าต้องมีส ถานกักกันโรคสาหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนาเข้า โดยได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนาเข้า
2. เมื่อได้นาปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาราจักรตามที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องนา
ปลานั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่กาหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
ได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค
3. ปลาตระกูลคาร์พที่นาเข้ามาต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า (health certificate)เป็น
ภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตว์แพทย์ (veterimamian officer) ผู้มีอานาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้
ส่ ง ออก หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ( authorized

officer) ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาลโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดรับรองครบถ้วน ดังนี้
3.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของ หรือผู้ส่งออก
3.2 ชื่อและที่อยู่ของบริษัท หรือผู้นาเข้า
3.3 จานวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ (ระบุชื่อสามัย และชื่อวิทยาศาสตร์)
3.4 ระบุแหล่งกาเนิด หรือแหล่งที่มาของปลาตระกูลคาร์พ
3.5 ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศมีเขตหรือฟาร์มซึ่งระบบเฝ้าระวัง โรคเคเอชวี
และมีการตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรบานที่กาหนดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE)
3.6 ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงสามเดือน
ก่อนที่จะมีการส่งออก
3.7 ก่อนส่งออก 7-10 วันปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมีการกักกันและได้รับการกาจัดปรสิต
ภายนอกแล้ว
3.8 สามารถใช้ตัวอย่างเอกสารรับรองสุขภาพ (health certificate) ที่แนะนาโดย OIE
และในเอกสารรับรองจะต้องปรากฏการรับรองโรคเคเอชวี และโรคเอชวี
กรมประมง มีคาสั่งที่ 1189/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ประมงแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงในราชการส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพมีระบบ
สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Commard) และมีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีหน้าที่ในการประสาน
การปฏิบั ติง านของหน่ ว ยงานในสั งกั ดกรมประมงและหน่ ว ยงานอื่น ทั้ งภาคเอกชนและภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องให้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงให้เป็นเอกภาพมีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาด้านการประมงที่เป็นรูปธรรมในภาพรวม บูรณาการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่ วยงานที่อยู่ในเขตจังหวัด ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สาหรับจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานของกรมประมง
จานวน ๔ หน่วยงานดังนี้
1. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้าเขต ๑ (เชียงใหม่)
๔. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
ผู้เสนอแนวคิดจึงเล็งเห็นถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมตรวจสอบ
กักกันปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่จากกิจกรรมการบูรณาการ
ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้า โดยจะทาให้มีกาลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ลดปัญหาบุคลากร ยานพาหะ
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เป็นการใช้ทรัพยากรของกรมประมงอย่างคุ้มค่า
ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจการให้บริการมากขึ้น ตอบสนองนโยบายของกรมประมงได้อย่างชัดเจน

บทวิเคราะห์
การนาเข้าปลาคาร์พทางด่านตรวจสัตว์ น้าจังหวัดเชียงใหม่มีกฎหมายที่ สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหน้าที่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กรมประมงก็ได้ใช้
อ านาจบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในการก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการอนุ ญ าต และควบคุ ม การ
ตรวจสอบการนาเข้าปลาคาร์พ โดยการอนุญาตให้นาเข้าปลาคาร์พเป็นการอนุ ญาตให้นาเข้าภายใต้ระบบการ
กักกันโรค สาหรับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่สาคัญในการนามาเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุ ม น าเข้ า สั ต ว์ น้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคสั ต ว์ น้ าที่ อาจจะมาจากการน าเข้ า โดย
กฎกระทรวงว่าด้ว ยการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสั ตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2544 ได้วาง
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการนาเข้าไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่สอดคล้องกับ การนาเข้าสัตว์น้ าอยู่บ้าง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการกาหนดหลักเกณฑ์ในการนาเข้า
ส่งออกตามกฏกระทรวงฉบับดังกล่าวมุ่งหวังการควบคุมโรคระบาดในสัตว์บกและสัตว์ปีกเป็นหลัก การนามาใช้
กับสัตว์น้าไม่เหมาะสม และปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพยาก จากการปฏิบัติงานพบว่าการวางหลักเกณฑ์ หรือ
แนวทางการการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบตลอดจนขั้นตอนกระบวนการในการอายัดกักกันปลาคาร์พ
นาเข้าที่กรมประมงกาหนดมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ(OIE)
จากเหตุผลความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องกาหนดแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อง
มีการติดตาม ทบทวนพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง สาหรับการนาเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้า เพื่อให้มี
มาตรฐาน มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
นามาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการควบคุมการนาเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้า โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ
เกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ทาให้ประเทศ
ไทยสามารถเป็นผู้นาทางการค้าสัตว์น้าต่อไป
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ ป้องกันปราบปราม ควบ ตรวจสอบการนาเข้า
ส่งออกนาผ่านสินค้าสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการออกใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ควบคุม ตรวจสอบ กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์
น้าและปัจจัยการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดและตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและการประกอบอาชีพการ
ประมงเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ ตกลงและมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้อง การควบคุมและกากับดูแ ลการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือ
รับรอง และรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้าเขต ๑ (เชียงใหม่) มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ควบคุมตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าและมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้าสวยงาม เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์น้าจืด

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ มีหน้าที่ควบคุมป้องกัน
ปราบปราม จับกุมผู้กระทาการประมงที่ ผิดกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการนาหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
วิเคราะห์ ระบบการควบคุมตรวจสอบกักกัน ปลาคาร์พนาเข้ าจากต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน กฎ ระเบียบการตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับการค้าสัตว์น้าในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
2. มีการประชุม หารือ ทางานร่วมกัน ให้ความร่วมมือ เข้าใจเห็นใจกัน และช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่
๓. บุคลากรมีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการทางานมานาน คุ้นเคยกับสภาพ
พื้นทีแ่ ละดาเนินโครงการสาคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จนประสบผลสาเร็จ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรของทั้ง 4 หน่วยงานของกรมประมง ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงาน
ได้รับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และตามนโยบายที่สาคัญและเร่งด่วน
2. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติสาหรับการตรวจสอบควบคุม โรคสัตว์น้าจากต่างประเทศมีข้อจากัดใน
ด้านเวลาจึงจาเป็นต้องจัดสรรเวลาตามลาดับความสาคัญ และความเร่งด่วนในการดาเนินการ
๓. ไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ารวมทั้งไม่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ การสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจโรคสัตว์น้าต้องส่งไปตรวจส่วนกลาง
โอกาส (Opportunities)
1. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีโครงการที่สาคัญของรัฐบาลทาให้มีโอกาสที่จะรับ
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานกรมประมง
๒. การพัฒนาด่านตรวจสินค้าในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกกาหนดเป็น โครงการ
สาคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นโยบายกรมประมงด้านการปรับปรุงการบริการประชาชน ได้ให้ความสาคัญกับด่านตรวจ
สัตว์น้า ให้มีความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรค (Threats)
1. ประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนเงื่ อ นไขการตรวจสอบสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ าตาม
มาตรฐานการควบคุมโรคที่เข้มงวด และมีการเดินทางมาตรวจสอบประเมินระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ด่านตรวจสัตว์น้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติ และคู่มือในการมอบอานาจในการในการอนุญาตนาเข้า ส่งออก นา
ผ่าน ตลอดจนการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้า ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้

แนวคิด/ข้อเสนอ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(จุดแข็ง-จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส-อุปสรรค) ในการ
ปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานในสั งกัดกรมประมงของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ควบคุมตรวจสอบกักกันปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนกาปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ ระเบียบปฏิบัติการนาเข้า
ปลาคาร์ พ จากต่ า งประเทศ การประสานงานกั บ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ ตอบปัญหาข้อสงสัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบกักกันปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศ
ทางด่านตรวจสั ตว์น้าจังหวัดเชีย งใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุม
ตรวจสอบกักกันการนาเข้าปลาคาร์พของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แทนกันได้
๓. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เทคนิค ความรู้ชานาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
ติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม กักกัน อายัด ปลาคาร์พที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบการควบคุมตรวจสอบกักกันปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
2. บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้าที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย และมีทักษะ ความชานาญเฉพาะด้านการตรวจสอบ และให้บริการอย่างประทับใจ
3. ผู้ประกอบการนาเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้า มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ตัวชีวัดความสาเร็จ
1. บุคลากรของกรมประมงในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ได้รับการความรู้ การชี้แจง ทาความเข้าใจ
ระบบการควบคุมตรวจสอบกักกันปลาคาร์พนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน ๓ ครั้ง/ปี
2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร เพื่อปฏิบัติงานควบคุมโรค
สัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมตรวจสอบกักกันปลา
คาร์พนาเข้าจากต่างประเทศ ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่

