แนวทางปฏิบัติในชวงแรกของการบังคับใชระเบียบตรวจสอบสินคาสัตวน้ํานําเขาสหรัฐอเมริกา (SIMP)
Informed Compliance NMFS SIMP
ตามที่องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric
Administration: NOAA) ไดประกาศระเบียบ Seafood Import Monitoring Program เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนด
ใหผูนําเขาหรือผูยื่นเอกสารขาเขาของสินคาสัตวน้ํา 13 ชนิดพันธุ ไดแก ปลาแปซิฟกค็อด ปลาแอตแลนติกค็อด ปลาอิโตมอญ
ปลากะพงแดง ปลาเกา ปลาฉลาม ปลากระโทงแทงดาบ ปลาทูนา ปู Blue crab ปู Red king crab ปลิงทะเล หอยเปาฮื้อ และกุง
ตองยื่นขอมูลแหลงที่มาของสินคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ITDS/ACE ของหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนของสหรัฐฯ
(U.S. Customs and Border Protection: CBP) เพื่ อใช เป นข อมู ลสํ าหรั บตรวจสอบสิ นค าสั ตว น้ํ านํ าเข าสหรั ฐฯ ทั้ งนี้ ตั้ งแต
วันที่ 1 มกราคม 2561 ระเบียบจะมีผลบังคับใชเฉพาะกับสัตวน้ํา 11 ชนิดพันธุกอน โดย ยกเวน หอยเปาฮื้อและกุง ซึ่งอยู
ระหวางปรับระบบภายในประเทศใหเทียบเทาขอกําหนดสินคานําเขา นั้น
ความคืบหนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของของสหรัฐฯ มีดังตอไปนี้
1. กระบวนการนําเขาสินคาสัตวน้ํา 11 ชนิดพันธุ ไปยังสหรัฐฯ กําหนดใหผูยื่นเอกสารหรือผูนําเขาของ
สหรัฐฯ ตองกรอกขอมูลหรือรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการนําเขาสินคาแตละครั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกส ITDS/ACE ไดแก
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับการจับ/เก็บเกี่ยว หรือการผลิตสัตวน้ํา
1.2 ขอมูลสัตวน้ําที่จับ/เก็บเกี่ยว หรือแปรรูป
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และเวลาในการจับ/เก็บเกี่ยว หรือขึ้นทาของสัตวน้ํา
1.4 เลขใบอนุญาตการคาสินคาสัตวน้ํา (IFTP) ซึ่งสํานักงาน NMFS ออกใหกับผูนําเขา
2. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สํานักงานประมงทางทะเลแหงชาติ (National Marine Fisheries Service:
NMFS) ซึ่ งอยู ภายใต องค การ NOAA ร วมกั บหน วยงาน CBP ได เผยแพร เอกสาร เรื่ อง “Informed Compliance for the
Seafood Import Monitoring Program” (เอกสารแนบ) เพื่ออํานวยความสะดวกและชี้แจงแนวทางปฏิบัติสําหรับกรอกขอมูล
ผานระบบ ITDS/ACE ประกอบการขอนําเขาสินคาสัตวน้ํา 11 ชนิดพันธุ ตามระเบียบ SIMP สาระสําคัญมีดังนี้
2.1 ในชวงแรกของการบังคับใชระเบียบ SIMP นั้น สํานักงาน NMFS จะใชแนวทาง “Informed Compliance”
หรือ มาตรฐานกลางในการดําเนินงานใหสอดคลองตามระเบียบนําเขา โดยมุงเนนการเสริมสรางความเขาใจในระเบียบและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ซึ่งรวมถึง หนวยงาน CBP ณ ดานนําเขา และผูก รอกเอกสาร (Filer)
เพื่อใหการนําเขาเปนไปตามระเบียบและไมเปนอุปสรรคลาชาตอการปลอยสินคา ในกรณีที่มีความบกพรองและขอผิดพลาด ณ เวลา
ยื่นเอกสารขาเขาในระบบ ITDS/ACE
2.2 ในกรณีที่เอกสารขาเขาซึ่งยื่นไปพรอมระบุขอมูลตามที่กําหนดไวในระเบียบ SIMP ถูกปฎิเสธ และ
ไมสามารถแกไขปรับเปลี่ยนไดทันการณ ใหสามารถยื่นเอกสารอีกครั้งภายใตเลขการนําเขา (Entry) เดิมโดยไมตองระบุขอมูลของ SIMP
ทั้งนี้ หากปรากฏวาเอกสารขอมูลสําหรับโปรแกรมอื่นภายใต NMFS หรือโปรแกรมภายใตการกํากับของหนวยงานอื่นมีความครบถวน
ถู กต องแล วทั้ งหมด สิ นค าก็ จะได รั บการปล อยจากท าเข าภายใต เงื่ อนไขการแจ งเตื อนว า “PGA DATA MSNG FOR HTS – NO
ACTION REQD” เพื่อใชติดตามการปรับแกไขใหสอดคลองกับระเบียบ SIMP ตอไป

2.3 แมในความเปนจริงแลว สินคาสัตวน้ําอาจจะไดรับการพิจารณาผอนผันใหปลอยจากทาเขาดังที่ระบุ
ขางตน แตหากในระบบ ITDS/ACE ยังคงพบขอมูล SIMP ที่ไมถูกตองและครบถวน จึงเปนหนาที่ของผูกรอกขอมูล/ผูนําเข าที่
จะตองเรงแกไขขอมูลดังกลาวใหถูกตองโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งปรับขอมูลในระบบ ITDS/ACE ใหเปนปจจุบัน ทั้งนี้ การเพิกเฉย
หรือความลาชาเกินสมควรในการปรับแกขอมูลใหถูกตองและครบถวนจะสงผลใหสินคาดังกลาวถูกเพงเล็งเพื่อตรวจประเมินตลอด
หวงโซอุปทาน (Chain of Custody)
2.4 ผูที่เกี่ยวของในการสงสินคาสัตวนํ้ากลับคืน การนําเขา หรือการสงออกสินคาที่อยูภายใต SIMP
ยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมตรวจติดตามทางการคาอื่นของ NOAA (NOAA Trade Monitoring Program)
เชน TTVP/NOAA 370, HMS ITP และ AMLR trade program เปนตน
2.5 แนวทาง “Informed Compliance” เปนเพี ยงการดํ าเนิ นการชั่ วคราวเพื่ ออํ านวยความสะดวกใน
ระยะแรกเทานั้นและจะยกเลิกในทันทีที่เปนไปได โดยสํานักงาน NMFS จะระบุกรอบระยะเวลาการใชแนวทางดังกลาวตอไป ทั้งนี้
ภายหลังการแจงยกเลิกการใชแนวทาง “Informed Compliance” แลว สินคาสัตวน้ํา 11 ชนิดพันธุที่นําเขาไปยังสหรัฐฯ จะตอง
กรอกขอมูลตามที่ระเบียบ SIMP กําหนดทุกประการเพื่อใหสินคาไดรับสถานะ “may proceed” ในระบบ ITDS/ACE ซึ่งหมายถึง
การได รั บอนุ ญาตให วางจํ าหน ายในสหรั ฐฯ จากหน วยงาน NMFS อนึ่ ง โดยทั่ วไปแล ว สิ นค านํ าเข าชนิ ดหนึ่ งอาจอยู ภายใต
การกํากับดูแลของหลายหนวยงาน ซึ่งในการปลอยสินคาใหมีการวางจําหนายในสหรัฐฯ ไดนั้น สินคาจะตองไดรับสถานะ “may
process” จากทุกหนวยงานที่กํากับดูแลสินคาและไดรับการปลอยสินคาจาก CBP ดวย
2.6 ระบบ ITDS/ACE จะตรวจสอบความถูกต องและความครบถวนของขอมูลที่ กรอกหรือรายงานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งหากกรอกขอมูลไมถูกตองหรือครบถวน ระบบจะแจงใหผูนําเขาหรือผูกรอกขอมูลดําเนินการแกไข ทั้งนี้ หากไม
สามารถแกไขปญหาได ก็สามารถติดตอสอบถามไดที่ SIMPsupport@noaa.gov หรือทางโทรศัพทหมายเลข 301-427-8301
สําหรับคําถามอื่นที่เกี่ยวของกับระเบียบ SIMP ใหติดตอเจาหนาที่ Dale Jones ที่ dale.jones@noaa.gov
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