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รายงานพิเศษ - สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง (dual-use-items) ของเยอรมนี      
ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน 

พฤษภาคม 2560 
 
 

 
สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง (dual-use-items) ของเยอรมนี      

 
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) รวมไปถึงเยอรมนี ต้องปฏิบัติตามกฎในการควบคุม การส่งออก

สินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หมายถึงสินค้าที่สามารถน ามาใช้ได้ทั่วไป (ทางพลเรือน) 

และสามารถน ามาใช้ได้ในด้านการทหาร เช่น สารเคมี เครื่องจักร เทคโนโลยี และวัสดุบางชนิด โดย

ระเบียบของสหภาพยุโรป (EG) เลขที่ 428/2009 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2009 (EG-Dual-Use-VO) ที่ ได้ระบุ 

และก าหนดรายการสินค้าที่ถูกพิจารณาว่า เป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-Use-items) และขั้นตอนการ

อนุญาต/การออกใบรับรองการส่งออก  

 

การระบุว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง  

ในปัจจุบันมีจ านวน 22 หมวดสินค้า (เอกสารแนบ ๑ ภาษาเยอรมัน) โดยงวดสินค้านี้ ไม่ใช่พิกัด

ศุลกากรเป็นเพียงการจัดหมวดสินค้าเท่านั้น ในส่วนสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่เยอรมนีเห็นว่า ควรจัดให้เป็น 

สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระดับ EU นั้น BAFA ได้แสดงรายการให้เห็นในภาคผนวด I ข้อ B 

ในปัจจุบันจ านวน 16 รายการ (เอกสารแนบ ๒ ภาษาเยอรมัน) ซึ่ง หมายเลขในภาคผนวกนี้ ไม่ใช่ พิกัด

ศุลกากรเช่นกัน BAFA มีระบบไดเรกทอรี ส าหรับเปลี่ยนชื่อรายการให้เป็นพิกัดศุลกากร เพ่ือความสะดวก

ส าหรับผู้ประกอบการ  

ตามกฎข้อ 3 ของ EG-Dual-Use-VO สินค้าทุกอย่างที่ที่อยู่ในมาตรา I ของ EG-Dual-Use-VO (ซึ่ง

รายชื่อดังกล่าวจะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้ทันสมัย) จึงเป็นการดีมากที่ผู้ส่งออกชาวเยอรมัน จะ

ตรวจสอบว่า สินค้าของตนอยู่ในรายชื่อที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวหรือไม่  ซึ่งสามารถท าได้ง่ายผ่านช่องทาง 
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พิกัดอัตราศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (EZT – Elektronische Zolltarif) ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูล Online 

โดยทุกสินค้าจะมีพิกัดศุลกากร (HS Code) เมื่อตรวจสอบ HS Code ผ่าน EZT แล้ว ก็จะสามารถเห็นว่า 

สินค้าดังกล่าวต้องช าระภาษีเท่าใด ประเทศใดติดภาษีป้องกันการทุ่มตลาด (AD) และเห็นว่า เป็นสินค้าที่อยู่

ในรายชื่อสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง โดยสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาต ก็คือสินค้าตามกฎย่อหน้า § 8 มาตรา 1 ข้อ 2 

กฎการควบคุมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (AWV – Außenwirtschaftsverordnung) ที่ได้ระบบุไว้

ในภาคผนวด I ข้อ B 

โดยสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้กลุ่มสินค้าที่เป็นยุทโธปกรณ์นั้น เยอรมนีอยู่ภายใต้กฎ และระเบียบจ านวน

มาก และพยายามสร้างรายชื่อให้สอดคล้องกับกฎ และระเบียบระดับนานาชาติเหล่านั้น โดย BAFA ได้

แสดงหมวดสินค้าท่ีใช้ได้สองทางให้กลุ่มสินค้าท่ีเป็นยุทโธปกรณ์ไว้ในภาคผนวด I ข้อ A  

 
สินค้าที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง  

ตามกฎข้อ 4 ของ EG-Dual-Use-VO แล้วนั้น สินค้าท่ีไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง บาง

ชนิดก็ยังต้องการใบอนุญาตเช่นกัน เพราะสินค้าบางชนิดติดกับขอก าหนดของประเทศเยอรมนี ซึ่งสามารถดู

ได้ใน § 9 AWV โดยในการขอใบอนุญาตส าหรับสินค้าท่ีติดกับข้อก าหนดประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์

ในการใช้งานสินค้านั้นๆ กับตัวผู้ซื้อ หรือประเทศคู่ค้านั่นเอง 

โดยสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตก็ต่อเมื่อเป็น 

 สินค้าท่ีมีความเก่ียวข้องกับด้าน การผลิต การจัดการ การดูแลรักษา การเก็บรักษา การระบุที่อยู่ 

การแยกแยะ หรือการการปฏิบัติการณ์เพ่ือให้ได้มาอันอาวุธ หรืออากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นแบบ 

พลังงานนิวเคลียร์ ชีวภาพ หรือแบบเคมี 

 สินค้านี้สามารถน าไปจ าหน่ายให้กับกลุ่มคน หรือประเทศใดประเทศหนึ่งที่ ห้ามซื้อสินค้าเหล่านี้ 

(Embargo) 

 ชิ้นส่วนส าหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 เป็นสินค้าที่จะน าไปผลิต หรือจัดการ ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนในประเทศ 

แอลจีเรีย อิรัก อิหร่าน อิสราเอล จอร์แดน ลิเบีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน และซีเรีย  

โดยสินค้าด้านการทหารที่ต้องขอใบอนุญาติเมื่อเป็น 

 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาคผนวด I ของ EG-Dual-Use-VO ข้อ A 
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 อุปกรณ์ และชิ้นส่วนส าหรับด้าน การวิเคราะห์ การผลิต และการทดลอง ส าหรับการพัฒนา และ

ผลิตผลิตภัณฑ์ในหมวดที่อยู่ในภาคผนวด I ของ EG-Dual-Use-VO ข้อ A 

 การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จที่มีความเกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวของกับมาตรา I 

ของ EG-Dual-Use-VO ข้อ A 

หน้าที่ท่ีจะต้องแจ้งสินค้าที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง  

ถ้าผู้ส่งออกทราบว่า สินค้าที่จะส่งออกไปนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ผู้ส่งออกมี

หน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ BAFA ทราบ ซึ่ง BAFA จะมีอ านาจในการตัดสินใจว่า จะต้องใช้ใบอนุญาต หรือไม่ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในเยอรมนี 

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตได้แก่ ส านักตรวจสอบด้านการส่งออก และด้านเศรษฐกิจ 

(BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ส านัก BAFA จะมีหน้าที่ในการ ให้ข้อมูล

ต่างๆ ให้รายชื่อสินค้าท่ีอยู่ในหมวดสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง และออกหนังสือหมายเลข 0 (Nullbescheide) 

และการเรียกเอกสารดังกล่าวว่า Nullbescheide เพราะการขอเอกสารดังกล่าว ไม่มีฟอร์มพิเศษจึงให้ใส่

หมายเลข 0 ลงไปในช่องที่ 16 ในการขอใบขออนุญาตส่งออก และเม่ือ BAFA ตรวจสอบแล้วว่า สินค้า

ดังกล่าวไม่ต้องขอใบอนุญาติพิเศษก็จะออกใบ Nullbescheide ให้ 

ในส านักตรวจสอบด้านการส่งออก และด้านเศรษฐกิจ (BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle) ฝ่ายที่มีความส าคัญกับสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้แก่ ฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะ

ดูแลด้าน 1.) การควบคุมการส่งออก 2.) ข้อตกลงด้านอาวุธเคมี 3.) การน าเข้า 4.) ข้อตกลงด้านยุทโธปกรณ์ 

5.) ความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม 6.) โครงการวิชาการ 7.) การตรวจสอบเรือเดินสมุทร 

และ 8.) การจัดส่งสารกัมมันตรังสีข้ามพรมแดน สคต. เบอร์ลิน ไคร่จอ เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ และน่าจะ

เป็นประโยชน์กับประเทศ และผู้ประกอบการไทยดังนี้  

 

1. การควบคุมการส่งออก  

บริบทหลักของ BAFA ด้านการควบคุมการส่งออกก็คือ ตรวจสอบว่าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้อง

ขอใบอนุญาติ หรือไม่ หรือสามารถขอใบอนุญาตได้หรือเปล่า ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมการ

ส่งออก” มีหัวข้อต่างๆ ที่ BAFA ภายใต้ฝ่ายควบคุมการส่งออกมีหน้าที่รับผิดชอบ 
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1.1. แบบฟอร์ม และการขออนุญาตต่างๆ 

1.1.1. ใบอนุญาตทั่วไป (Allgemeine Genehmigung) เป็นแบบฟอร์มพิเศษส าหรับ ขออนุญาต

ส่งออก เป็นฟอร์มที่มีอ านาจเหมือนกับฟอร์มส่งออกอ่ืนๆ แต่ไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งแบบฟอร์มนี้

มัจจะออกโดย BAFA เพ่ือแสดงให้เห็นว่า สินค้าท่ีไม่ต้องขออนุญาตใดๆ และสามารถด าเนินการ

ได้ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เพราะได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อสินค้าใด

ได้รับใบอนุญาตทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องขอ ใบอนุญาตเพ่ิมเติม ซึ่งดีต่อการวาง

แผนการส่งสินค้า โดยการใช้งานใบอนุญาตทั่วไปนั้น ต้องแจ้ง BAFA ก่อนมีการส่งออกครั้งแรก 

หรือ 30 วันหลังจากวันที่ส่งออก ยกเว้นใบอนุญาตทั่วไป หมายเลข 18 เท่านั้นที่ไม่ต้อง

ลงทะเบียน โดยการแจ้ง และลงทะเบียนต่างๆ ต้องปฏิบัติผ่าน ระบบ ELAN-K2-Ausfuhr-

System ทาง Online เท่านั้น โดย BAFA จะแสดงใบอนุญาตทั่วไป ให้ทราบในราชกิจจา

นุเบกษา (Bundesanzeiger) ในส่วนใบอนุญาตทั่วไปหมายเลข EU 001 ถึง EU 006 อยู่ใน 

ภาคผนวด II der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 (EG-Dual-use-Verordnung) โดยสินค้า

ที่มีใบอนุญาติทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหพันธ์ฯ แต่อยู่ใน EU ก็สามารถใช้ ใบอนุญาตทั่วไปนั้นได้

เช่นกัน 

1.1.2. กฎควบคุมเพ่ือต่อต้านการทรมาน (Anti-Folter-Verordnung) เป็นกฎควบคุมหมายเลข Nr. 

1236/2005 ในกฎนี้แสดงให้เห็นว่า สินค้าใด ห้ามส่งออก หรือต้องขอใบอนุญาตส าหรับส่งออก 

เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ใน การทรมาน การประหารชีวิต หรือการกระท าอ่ืนๆ 

ที่น ามายังความอัปยศอดสูได้ 

1.1.3.การขอข้อมูลรายชื่อสินค้าเชิงเทคนิค (AzG - Auskunft zur Güterliste) เป็นการด าเนินการเชิง

เทคนิค จะด าเนินการตรวจสอบเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน ภาคผนวก I ของ EG-

Dual-use-Verordnung และ/หรือ ในภาคผนวก I ของ AWV โดยมักจะมีการขอ AzG ก็ต่อเมื่อ

ศุลกากรต้องการใช้เป็นพยานตามข้อก าหนด § 14 Abs. 1 AWV สิ่งส าคัญที่ต้องทราบก็คือ AzG 

นั้นไม่ใช่ใบอนุญาต และจะไม่ระบุเหตุผล ที่ต้องการส่งออกอย่างชัดเจน โดยในระหว่างข้ันตอน

การตรวจสอบด้าน AzG นั้น จะไม่มีการตรวจสอบถึงกฎระเบียบของ Embargo, ด้านการขอ

ใบอนุญาตสินค้าใช้ได้สองทาง หรือ AWV แต่อย่างใด โดยขั้นตอนการตรวจสอบ AzG นั้นไม่

ตรวจสอบสินค้า ที่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ Embargoverordnungen, Anti-Folter-
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Verordnung และ Feuerwaffenverordnung อีกท้ังจะไม่มีการตรวจสอบ AzG เมื่อผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เป็น 1.) เป็นสินค้า และผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับ ภาคผนวก I ของ EG-Dual-

use-Verordnung และ/หรือ ในภาคผนวก I ของ AWV 2.) เป็นสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ให้ 

ความส าคัญกับธุรกิจของใครเพียงคนเดียว 3.) ผู้ยื่นค าขอเป็น ธนาคาร บริษัทส่งสินค้า หรือ

บริษัท/สถาบันต่างชาติ 4.) เป็นสินค้า ทั้งแคตตาล็อก 5.) เป็นการตรวจสอบเครื่องจักร ขนาด

ใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ ามัน หรือโรงไฟฟ้า และ 6.) เป็นการตรวจสอบเทคโนโลยี 

1.1.4. ใบอนุญาตเฉพาะกิจ (Einzelgenehmigung) จะใช้ส าหรับการส่งออก โดยใบอนุญาตนี้จะผู้พัน

กับตัวผู้ขอ และตัวผู้รับ จึงต้องขอใหม่ทุกครั้งที่มีการส่งออก หรือต้องการจะส่งออก ใบอนุญาตนี้

จะใช้ได้ในการส่งออกสินค้ายังผู้ที่ได้ระบุไว้เท่านั้น และมีอายุการใช้งานจ ากัด โดยปรกติแล้วจะมี

อายุการใช้งาน 1 ปี โดยหลังจากท่ีมีการตรวจสอบ แล้วว่า สินค้าดังกล่าวไม่ต้องขอใบอนุญาติ

พิเศษ BAFA ก็จะออกใบอนุญาต Nullbescheide ให้ โดยใบอนุญาติดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายได้ 

1.1.5. กฎควบคุมการใช้อาวุธปืน (Feuerwaffenverordnung) นั้นเป็นกฎของสหภาพยุโรป (EU) Nr. 

258/2012 เริ่มใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2013 พร้อมกันทั่วทั้ง EU ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การส่งออก

อาวุธปืน การส่งออกอาวุธปืนตามภาคผนวด I ของกฎนี้นั้น จะต้องได้รับใบอนุญาต ตาม

ข้อก าหนดข้อ 4 นอกเสียว่า มีข้อบังคับให้ต้องขอใบอนุญาต ตามข้อ § 8 Abs. 1 ของ AWV 

แล้ว 

1.2. การยืนค าขอ 

1.2.1. ผู้รับผิดชอบในการส่งออก (AV – Ausfuhrverantwortlichen) รัฐบาลเยอรมนีได้ตัดสินใจว่า 

จะต้องตรวจสอบความหน้าเชื่อถือของผู้ส่งออกเพ่ือป้องกันไม่ให้อาวุธสงครามตกไปอยู่ในมือ 

ของบุคคล หรือองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ที่จะต้องตรวจสอบ สินค้า

ใช้ได้สองทางอย่างจริงจัง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งชื่อ AV ให้กับ BAFA ทราบ ซ่ึง

รายชื่อ AV นั้นจะต้องเป็นชื่อบุคคลที่มีความรับผิดชอบในบริษัทนั้น เช่น ผู้บริหาร หรอืเจ้าของ

บริษัท โดยต าแหน่ง AV นั้นจะคงอยู่จนกว่าจะมีการยกเลิกอย่างเป็นทางการ โดยการจะเป็น AV 

ต้องมีการเอกสารแต่งตั้ง AV (Formular AV1) ซึ่งนอกจากเอกสารนี้แล้ว จะต้องเอาเอกสาร

แสดงความเป็นนิติบุคคลมายื่นแนบด้วย โดย AV จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์/สินค้าเป็น
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เวลา 1 ปี โดยต้องลงนามแสดงควมจ านงในเอกสารแสดงความจ านง ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

(Formular AV2) ถ้าเอกสารดังกลาวหมดอายุ VA จะต้องเป็นผู้ลงนามใหม่ และถ้ามีการยื่น

เอกสารผ่านระบบ ELAN-K2 ซึ่งเป็นระบบ Online ตัว VA จะต้องเป็นผู้แสดงตนในช่วงกลาง

ระบบ ส าหรับ VA มีความเข้าใจด้านภาษาเยอรมัน ไม่มากนัก BAFA มีเอกสารแปล Formular 

AV1 และ 2 อย่างไม่เป็นทางการเตรียมให้รับทราบ 

1.2.2. ระบบ ELAN-K2 - ส านัก BAFA เตรียมระบบ ELAN-K2 ไว้ส าหรับจัดเตรียมเอกสาร ปราศจาก

ค่าใช้จ่าย ที่เก่ียวข้องกับการส่งออก เกือบทั้งหมดไว้ในระบบดังกล่าว ซึ่งการยืนค าขอทั้งหมด

แทบจะไม่ต้องใช้กระดาษเลย มีฟังชั่นส าหรับแนบเอกสารแบบ PDF ในระบบด้วย ถ้าระบบมี

ความต้องการเอกสารแนบ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ระบบมีช่องส าหรับให้กรอบข้อสงสัย เพ่ือจัดส่ง

ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเป็นผู้ตอบค าถามต่อไป 

1.2.3. EORI-Nummer หรือ (Economic Operators Registration and Identification Number) 

เป็นพิกัดศุลกากรที่ใช้ทั่วทั้ง EU ซึ่งศุลกากรเยอรมันได้ปรับพิกัดศุลกากรให้สอดคล้องกับ EORI-

Nummer และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2009 เป็นต้นมา ซึ่งหมายเลข EORI-Nummer มี

ความส าคัญในการกรอกข้อมูลในระบบ ELAN-K2 

2. ข้อตกลงด้านอาวุธเคมี - ตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (CWÜ - Das Chemiewaffenüber- 

einkommen) ลงวันที่ 13 ม.ค 1993 (BGBI. II 14.7.1994, หน้า 806 ff.) ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลง

นามลด และท าลายอาวุธเคมี โดยใน CWÜ ยังบังคับให้มีการตรวจสอบ การใช้ การผลิต การรักษา 

การซื้อขาย และการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ได้สองทาง โดย BAFA มีหน้าที่ดูแล และตรวจสอบ

การใช้สารเคมีท่ีใช้ได้สองทางภาคพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ และให้ใบอนุญาติกับสินค้าดังกล่าว 

3. การน าเข้า 

3.1. เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก - ตามกฎ (EU) 2016/670 ของสหภาพยุโรป ลงวันที่ 29 เม.ย. 

2016 คณะกรรมาธิการ EU บังคับให้มีการตรวจสอบการน าเข้าสินค้า เหล็ก และผลิตภัณฑ์ จาก

เหล็กจากประเทศนอกเขต EU โดยกรมศุลกากรต้องการเอกสาร การตรวจสอบการน าเข้า ตั้งแต่

วันที่ 3 มิ.ย 2016 – 15 พ.ค. 2020 โดยการน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีน้ าหนักไม่เกิน 2,500 กิโลกรัม 

จะไม่ถูกตรวจสอบ โดยรายละเอียดปลีกย่อยต้องประสานกับทางศุลกากรอีกครั้ง เพราะบางสินค้า
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ก็สามารถส่งเกิน 2,500 กิโลกรัม และไม่ต้องใช้เอกสารการตรวจสอบการน าเข้า ขึ้นอยู่กับ TARIC-

Code 

3.2. การออก และตรวจสอบหนังสือรับรองสินค้าระหว่างประเทศ (IEB - Die Internationale 

Einfuhrbescheinigung) นั้นจะออกให้ เมื่อหน่วยราชการที่ประเทศที่ส่งสินค้าออก ต้องการ

เอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้น าเข้าชาวเยอรมมันสามารถขอได้ที่ BAFA โดยเอกสารนี้ไม่ได้ ไม่ใช้เอกสาร

การน าเข้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายเยอรมัน ซึ่งสามารถขอ Online ผ่านระบบ ELAN-K2 ได้เช่นกัน 

4. ข้อตกลงด้านยุทโธปกรณ์ - อ านาจในการตัดสินใจในการซื้อขายยุโธปกรณ์อยู่ที่กระทรวงเศรษฐกิจ 

และพลังงาน (BMWi) โดย BAFA มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุมัติ และตรวจสอบจ านวน

ยุทโธปกรณ์ผ่านหนังสือรายการสินค้า ณ สถานที่นั้นๆ โดยในการตรวจสอบนี้ จะรวมการตรวจสอบ

ว่า มีการรักษาความปลอดภัยถูกต้องหรือไม่ และมีการน าสินค้ามาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ 

5. ความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม - จุดหมายของกฎหมายการรักษาความปลอดภัย 

ด้านขอ้มูลข่าวสารผ่านดาวเทียม (SatDSiG - Satellitendatensicherheitsgesetzes) ก็คือ รักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความส าคัญกับประเทศเยอรมนีในระหว่างที่มีการสื่อสารผ่าน ดาวเทียม 

โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของภาครัฐ และเอกชน 

6. โครงการวิชาการ - BAFA รว่มมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ การควบคุม

การส่งออก และการป้องกันการเผยแพร่ ทั่วโลก (Outreach)  

7. การตรวจสอบเรือเดินสมุทร - ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2013 เป็นต้นมา บริษัทเอกชนที่ต้องการ รับหน้าที่

ดูแล รักษา และป้องกันการปล้น ท าร้ายร่างกาย และเรียกค่าไถ่ของลูกเรือ และเรือเดินสมุทรท่ีอยู่

ภายใต้ธงเยอรมัน ต้องของใบอนุญาติจาก BAFA จึงจะสามารถด าเนิน ธุรกิจนี้ได้ ไม่ว่าบริษัทเอกชน

นั้นจะมีการจดทะเบียนที่ไหนก็ตาม โดยจะมีส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมตรวจสอบด้าน

ความสามารถต่างๆ ด้านทะเลของบริษัทเอกชนนั้นๆ และถ้าบริษัทเอกชนสัญชาติเยอรมันต้องการที่

จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ในระดับนานาชาติก็ต้องขอใบอนุญาตินี้เช่นกัน 

8. การจัดส่งสารกัมมันตรังสีข้ามพรมแดน - ตามกฎหมายเรื่องสารกัมมันตรังสี BAFA มีหน้าที่ ออกใบ

อนุญาติ และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสารกัมมันตรังสีข้ามพรมแดน ซึ่งตามกฎ EU ข้อนี้แล้ว มี

สินค้าอุปโภค และบริโภครวมเข้าไปด้วย เช่น นาฬิกา เครื่องมือวัด ที่เล็งยิงส าหรับปืนยาว ที่มีการ



 

หมายเหตุ - ขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นขอ้มูลท่ีได ้จากแหล่งขอ้มูลหลากหลายท่ีมา และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ขอ้มูลแก่บุคคลท่ีสนใจเท่านั้น ทั้งน้ี 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีบุคคลน า ขอ้มูลไปใชไ้ม่วา่ดดย

ทางใด 
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ใช้ทริเทียมเป็นตัวเล็ง ที่ตรวจจับควันผ่านการแตกตัวเป็นไอออน หรือเพชรพลอยที่ได้รับการฉายแสง 

เป็นต้น 

 

 

 

ข้อมูลจาก: ส านักตรวจสอบด้านการส่งออก และด้านเศรษฐกิจ (BAFA – Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) และกรมศุลกากรเยอรมนี (zoll.de) 
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