ฉบับที่ 19/2559

20 มกราคม 2559

กรมศุลกากรเปิดตัว Mobile Application “Anti IUU Fishing”
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
วันนี้ (วันพุธที่ 20 มกราคม 2559) เวลา 13.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
ผู ้แ ทนกรม ประมง และผู้ แ ทนศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการท าการประมงผิ ด กฎหมาย (ศปมผ.)
ร่วมแถลงข่ าวเปิ ดตัวแอปพลิ เคชันบนมือถื อเพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติ งานและแก้ไ ขปัญ หาการทาการประมงผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุ ม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
พร้อ มทั ้ง เผยแพร่ข ้อ มูล ข่า วสารที ่เ กี ่ย วข้อ งให้แ ก่ส าธารณะ ซึ ่ง สามารถดาวน์โ หลด เพื่อ ใช้ง านได้แ ล้ว วัน นี ้ที่
App Store สาหรับระบบ iOS และ Play Store สาหรับระบบ Android

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุล กากร กล่าวกว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) อย่างเข้มงวด เพื่อให้การ
ทาการประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบกับกรมศุลกากรได้ให้ความสาคัญในการอานวยความ
สะดวกทางการค้าควบคู่กับ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมทางศุลกากร โดยกรมศุลกากรและกรมประมงร่วมกัน
พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ “Anti
IUU
Fishing”
โดยมี รู ป แบบการใช้ ง านแบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วน Public Document เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด
กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด
กฎหมาย (ศปมผ.) เป็ น ต้ น เพื่ อ เผยแพร่ ส าหรั บ บุ ค คลที่ ส นใจ ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
2. ส่วน Official Document ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการ
log in ด้วยรหัสสาหรับเจ้าหน้าที่ และเมื่อ log in เข้าไปในระบบ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2 ส่วน คือ
ส่วน Document สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อค้นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการเฉพาะ คู่มือการปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง แผนผั ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าสั ตว์นา พิกัดอัตรา
ศุลกากร เป็นต้น และส่วน Search เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่หน้างานของกรมศุลกากรและกรมประมง
สามารถใช้ตรวจสอบรายชื่อเรือที่ผิดกฎหมาย รายชื่อเรือที่แจ้งเข้า รายชื่อสินค้าสัตว์นา รายชื่อผู้ประกอบ การ
ใบอนุญาต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบสินค้าสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์นา
อธิบดีกรมศุลกากรได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดทาแอปพลิเคชัน “Anti IUU Fishing” นี้
นอกจากจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่สนใจทราบด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ที่
https://youtu.be/98tuD_vBexy

-----------------------------------------------------

(เอกสารแนบ)
กรมศุลกากรและกรมประมง ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการควบคุม ตรวจสอบ
การน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่าน สินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร กฎหมาย
ประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทังด้าเนินการก้าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังนี
1. จัดท้าบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้า
น้าเข้า ส่งออก และน้าผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU Fishing)
2. จัดท้าประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2559 เรื่อง พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการน้าเข้า การส่งออก
และการน้าผ่านสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
3. จัดท้าประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2559 เรื่อง การจ้าแนกประเภทพิกัดศุลกากรสินค้าสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
4. จัดท้าคูม่ ือการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมประมงกับกรมศุลกากร
5. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บสถิติการน้าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ของกรมศุลกากรให้มี
ความครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องกับการจัดเก็บสถิติของกรมประมงเพื่อประโยชน์ใน การตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) ให้มีประสิทธิผล โดยก้าหนดด้าเนินการ ดังนี
5.1 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมงโดยผ่านทางระบบ
National Single Window: NSW ในเรื่อง บัญชีสินค้าส้าหรับเรือ และใบอนุญาตส้าหรับการน้าเข้า ส่งออก และ
น้าผ่าน
5.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องรูปแบบของการขนส่ง (Container,
Carrier and Fishing Vessel)
6. เพิ่มความเข้มงวดในการทบทวนหลังการตรวจปล่อย ณ ที่ท้าการศุลกากร (Post Review) และการ
ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit) ณ สถานประกอบการ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และเขต
ประกอบการเสรี
7. จัดตังศูนย์ต่อต้านการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing
Center)
8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตีความพิกัดอัตราศุลกากรในส่วนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมงให้ถูกต้องตรงกัน
9. จัดสัมมนาและอบรมให้แก่ผู้ประกอบการน้าเข้า – ส่งออก และน้าผ่าน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับ
สถานะ AEO ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการส้าแดงพิกัดสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
ให้ถูกต้อง
-------------------------------------------------

