
 

 

 

 

ตามท่ีองคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric 
Administration: NOAA) ไดประกาศระเบียบ Seafood Import Monitoring Program เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนด 
ใหผูนําเขาหรือผูย่ืนเอกสารขาเขาของสินคาสัตวนํ้า 13 ชนิดพันธุ ไดแก ปลาแปซิฟกค็อด ปลาแอตแลนติกค็อด ปลาอิโตมอญ 
ปลากะพงแดง ปลาเกา ปลาฉลาม ปลากระโทงแทงดาบ ปลาทูนา ปู Blue crab ปู Red king crab ปลิงทะเล หอยเปาฮื้อ และกุง 
ตองย่ืนขอมูลแหลงท่ีมาของสินคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ITDS/ACE ของหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนของสหรัฐฯ 
(U.S. Customs and Border Protection: CBP) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับตรวจสอบสินคาสัตวนํ้านําเขาสหรัฐฯ ท้ังน้ี ต้ังแต 
วันท่ี 1 มกราคม 2561 ระเบียบจะมีผลบังคับใชเฉพาะกับสัตวนํ้า 11 ชนิดพันธุกอน โดย ยกเวน หอยเปาฮื้อและกุง ซึ่งอยู
ระหวางปรับระบบภายในประเทศใหเทียบเทาขอกําหนดสินคานําเขา น้ัน 

ความคืบหนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของของสหรัฐฯ มีดังตอไปนี ้

1. กระบวนการนําเขาสินคาสัตวนํ้า 11 ชนิดพันธุ ไปยังสหรัฐฯ กําหนดใหผูย่ืนเอกสารหรือผูนําเขาของ
สหรัฐฯ ตองกรอกขอมูลหรือรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวกับการนําเขาสินคาแตละครั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกส ITDS/ACE ไดแก 

    1.1 ขอมูลเกี่ยวกับการจับ/เก็บเกี่ยว หรือการผลิตสัตวนํ้า  
    1.2 ขอมูลสัตวนํ้าท่ีจับ/เก็บเกี่ยว หรือแปรรูป  
    1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและเวลาในการจับ/เก็บเกี่ยว หรือขึ้นทาของสัตวนํ้า  
    1.4 เลขใบอนุญาตการคาสินคาสัตวนํ้า (IFTP) ซึ่งสํานักงาน NMFS ออกใหกับผูนําเขา 

2. เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 สํานักงานประมงทางทะเลแหงชาติ (National Marine Fisheries Service: 
NMFS) ซึ่งอยูภายใตองคการ NOAA รวมกับหนวยงาน CBP ไดเผยแพรเอกสาร เรื่อง “Informed Compliance for the 
Seafood Import Monitoring Program” (เอกสารแนบ) เพื่ออํานวยความสะดวกและช้ีแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับกรอกขอมูล
ผานระบบ ITDS/ACE ประกอบการขอนําเขาสินคาสัตวนํ้า 11 ชนิดพันธุ ตามระเบียบ SIMP สาระสําคัญมีดังน้ี  

    2.1 ในชวงแรกของการบังคับใชระเบียบ SIMP น้ัน สํานักงาน NMFS จะใชแนวทาง “Informed Compliance” 
หรือ มาตรฐานกลางในการดําเนินงานใหสอดคลองตามระเบียบนําเขา โดยมุงเนนการเสริมสรางความเขาใจในระเบียบและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในการนําเขาสินคาสัตวนํ้า ซึ่งรวมถึง หนวยงาน CBP ณ ดานนําเขา และผูกรอกเอกสาร (Filer) 
เพื่อใหการนําเขาเปนไปตามระเบียบและไมเปนอุปสรรคลาชาตอการปลอยสินคา ในกรณีท่ีมีความบกพรองและขอผิดพลาด ณ เวลา
ย่ืนเอกสารขาเขาในระบบ ITDS/ACE 

    2.2 ในกรณีท่ีเอกสารขาเขาซึ่งย่ืนไปพรอมระบุขอมูลตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ SIMP ถูกปฎิเสธ และ
ไมสามารถแกไขปรับเปล่ียนไดทันการณ ใหสามารถย่ืนเอกสารอีกครั้งภายใตเลขการนําเขา (Entry) เดิมโดยไมตองระบุขอมูลของ SIMP 
ท้ังน้ี หากปรากฏวาเอกสารขอมูลสําหรับโปรแกรมอื่นภายใต NMFS หรือโปรแกรมภายใตการกํากับของหนวยงานอื่นมีความครบถวน
ถูกตองแลวท้ังหมด สินคาก็จะไดรับการปลอยจากทาเขาภายใตเงื่อนไขการแจงเตือนวา “PGA DATA MSNG FOR HTS – NO 
ACTION REQD” เพื่อใชติดตามการปรับแกไขใหสอดคลองกับระเบียบ SIMP ตอไป  

แนวทางปฏิบัติในชวงแรกของการบังคับใชระเบียบตรวจสอบสินคาสัตวน้ํานําเขาสหรัฐอเมริกา (SIMP) 
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    2.3 แมในความเปนจริงแลว สินคาสัตวนํ้าอาจจะไดรับการพิจารณาผอนผันใหปลอยจากทาเขาดังท่ีระบุ
ขางตน แตหากในระบบ ITDS/ACE ยังคงพบขอมูล SIMP ท่ีไมถูกตองและครบถวน จึงเปนหนาท่ีของผูกรอกขอมูล/ผูนําเขาท่ี
จะตองเรงแกไขขอมูลดังกลาวใหถูกตองโดยเร็วท่ีสุด พรอมท้ังปรับขอมูลในระบบ ITDS/ACE ใหเปนปจจุบัน ท้ังน้ี การเพิกเฉย
หรือความลาชาเกินสมควรในการปรับแกขอมูลใหถูกตองและครบถวนจะสงผลใหสินคาดังกลาวถูกเพงเล็งเพื่อตรวจประเมินตลอด
หวงโซอุปทาน (Chain of Custody) 

    2.4 ผูท่ีเกี่ยวของในการสงสินคาสัตวนํ้ากลับคืน การนําเขา หรือการสงออกสินคาท่ีอยูภายใต SIMP 
ยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมตรวจติดตามทางการคาอื่นของ NOAA (NOAA Trade Monitoring Program) 
เชน TTVP/NOAA 370, HMS ITP และ AMLR trade program เปนตน 

    2.5 แนวทาง “Informed Compliance” เปนเพียงการดําเนินการชั่วคราวเพื่ออํานวยความสะดวกใน
ระยะแรกเทาน้ันและจะยกเลิกในทันทีท่ีเปนไปได โดยสํานักงาน NMFS จะระบุกรอบระยะเวลาการใชแนวทางดังกลาวตอไป ท้ังน้ี 
ภายหลังการแจงยกเลิกการใชแนวทาง “Informed Compliance” แลว สินคาสัตวนํ้า 11 ชนิดพันธุท่ีนําเขาไปยังสหรัฐฯ จะตอง
กรอกขอมูลตามท่ีระเบียบ SIMP กําหนดทุกประการเพื่อใหสินคาไดรับสถานะ “may proceed” ในระบบ ITDS/ACE ซึ่งหมายถึง
การไดรับอนุญาตใหวางจําหนายในสหรัฐฯ จากหนวยงาน NMFS อน่ึง โดยท่ัวไปแลว สินคานําเขาชนิดหน่ึงอาจอยูภายใต 
การกํากับดูแลของหลายหนวยงาน ซึ่งในการปลอยสินคาใหมีการวางจําหนายในสหรัฐฯ ไดน้ัน สินคาจะตองไดรับสถานะ “may 
process” จากทุกหนวยงานท่ีกํากับดูแลสินคาและไดรับการปลอยสินคาจาก CBP ดวย 

    2.6 ระบบ ITDS/ACE  จะตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลท่ีกรอกหรือรายงานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งหากกรอกขอมูลไมถูกตองหรือครบถวน ระบบจะแจงใหผูนําเขาหรือผูกรอกขอมูลดําเนินการแกไข ท้ังน้ี หากไม
สามารถแกไขปญหาได ก็สามารถติดตอสอบถามไดท่ี SIMPsupport@noaa.gov หรือทางโทรศัพทหมายเลข 301-427-8301 
สําหรับคําถามอื่นท่ีเกี่ยวของกับระเบียบ SIMP ใหติดตอเจาหนาท่ี Dale Jones ท่ี dale.jones@noaa.gov 
 
 
แหลงที่มา: 
CBP: Informed Compliance NMFS SIMP (December 18, 2016) 

 
ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

ธันวาคม 2560 

mailto:dale.jones@noaa.gov

