ขัอมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภคในเยอรมนี
1. การประกอบธุรกิจมีความเป็นอิสระเสรี
นโยบายหลั ก ของเยอรมนี คื อ การประกอบธุ ร กิ จ การค้ า และการให้ บริ ก ารที่ มี ค วามเป็น อิ ส ระ
สามารถดําเนินการต่างๆ ได้อย่างเสรี แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่กําหนดไว้
สําหรับกิจการนั้นๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังพยายามส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันทางการค้าสูง ดําเนินไปด้วยความ
ยุติธรรม และไม่มีการจํากัดเชื้อชาติแต่อย่างใด ในการประกอบธุรกิจ ดําเนินการใดๆ ผู้ประกอบการที่เป็นชาว
เยอรมัน และคนต่างชาติจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะใช้กฏเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน
ในด้านการปกป้อง และให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นนโยบายหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
รัฐบาลเยอรมัน มีขอบเขตการคุ้มครองอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย การบริโภคและอุปโภคสินค้า
ที่เป็นอาหารและที่ไม่ใช่อาหาร รัฐบาลเยอรมันจะสอดส่องดูแล ปกป้อง ให้คําแนะนํา เสริมสร้างความโปร่งใส
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดไปจนถึง ความสามารถในการตัดสินใจ การมีความรับผิดชอบ เพื่อการพิทักษ์
ผลประโยชน์ของตนเองให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เยอรมนีเป็นประเทศ ที่ประกอบด้วยแคว้นต่างๆ รวม 16 แคว้น รัฐบาลของประเทศจะเป็นผู้ออก
ระเบียบ กฏหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ทุกแคว้นถือปฏิบัติ ขณะเดียวกัน แต่ละแคว้นยังสามารถออก
กฏหมายและระเบียบต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อใช้บังคับในแคว้นของตนเอง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับกฏ
ระเบียบ รัฐธรรมนูญกลางของประเทศ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงแบ่งออกเป็นหน่วยงานของประเทศ และ
หน่วยงานของแต่ละแคว้นแคว้น
2.1 ภาครัฐบาล
1) กระทรวงคุ้มครองผู้บริโภค โภชนาการและเกษตร จะเป็นผู้กําหนดนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
2) กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นผู้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ และการค้า
3) กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขอนามัย สุขภาพของ
ประเทศ
2.2 ภาคเอกชน
มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุง
1) สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Verbraucherzentrale)
เบอร์ลินและสํานักงานสาขาในแคว้นต่างๆ ทั้ง 16 แคว้น ให้คําแนะนํา ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
เบื้องต้นให้กับผู้บริโภคทั่วไป ผู้บริโภคที่มีปัญหาสามารถร้องเรียน ขอให้หน่วยงานเหล่านี้ยื่นมือให้ความ
ช่วยเหลือได้
2) สมาคม เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสาขาเดียวกัน จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมการค้า
สมาคมผู้ประกอบการ ตามสาขาของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนของกิจการ ของบริษัทต่างๆ
ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ในการติดต่อ ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานหรือสมาคมอื่นๆ รวมทั้งการเจรจากับ
หน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ สมาคมเหล่านี้ จะรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของตน นํามาวิเคราะห์ และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะ คําแนะนําต่างๆ ให้กับกิจการที่เป็นสมาชิก ปัจจุบัน
มีสมาคมต่างๆ ที่สําคัญๆ ในเยอรมนีกว่า 15,000 สมาคม ได้แก่ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม สมาคม
นายจ้าง สมาคมช่างฝีมือ สมาคมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าในแขนงอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ เป็นต้น
ดําเนินกิจการเพื่อปกป้อง คุ้มครอง
3) มูลนิธิทดสอบสินค้า (Stiftung Warentest)
ผู้บริโภค ก่อตั้งในปี 2505 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคฯ กิจการสําคัญของมูลนิธิ คือ
การนําสินค้าต่างๆ ที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดมาทดสอบคุณภาพ ความเหมาะ และด้านมาตรฐาน เป็น
ต้น และทํ า เป็น บทความ รายงาน ลงพิม พ์ใ นนิต ยสาร test วางจํ า หน่า ยและแจกจ่า ยให้ส มาชิก
นอกจากนี้ มีการตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ด้วย เช่น การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว สถาบันการเงิน
ประกันภัย เป็นต้น นิตยสาร test พิมพ์เป็นรายเดือนจํานวน 700,000 ฉบับ การให้บริการทางอินเตอร์เนต
ปัจจุบันมีผู้เข้าชมประจําโดยเฉลี่ยกว่าเดือนละสองล้านคน
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3. หน่วยงานดูแลด้านการประกอบธุรกิจการค้า
การประกอบธุร กิ จ การค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ในเยอรมนี จะเป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
กฏหมายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการประเภทนั้นๆ โดยระเบียบและข้อบังคับเหล่านี้จะมี
พื้นฐานเป็นไปตามกฏหมายที่สําคัญๆ เช่น กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายว่าด้วย
ระเบียบทั่วๆ ไปของผู้ประกอบการ เป็นต้น ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถนําข้อกําหนดต่างๆ ในระเบียบ
กฎหมาย มาอ้างอิง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว กิจการต่างๆ จะมีการ
จัดทําระเบียบข้อบังคับทั่วๆ ไปเพื่อใช้กับกิจการของตนเองโดยเฉพาะ (Allgemeine Geschaeftbedingung)
ถึงแม้ว่าระเบียบต่างๆ จะต้องไม่ขัดกับที่ระบุไว้ในระเบียบหรือกฎหมายทางการค้า ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้บริโภคมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหากไม่ศึกษา พิจารณาข้อแม้ต่างๆ ในระเบียบบังคับทั่วๆ ของแต่ละกิจการ
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามร่ า งกฏหมายต่ า งๆ ของผู้ ป ระกอบการ คื อ
Ordnungsamt (Regulatory agency) เป็นหน่วยงานของเมือง หรือเทศบาลของแต่ละท้องที่ในเยอรมนี
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฏหมายการพาณิ ช ย์ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ส อดส่ อ ง ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารของ
ผู้ประกอบการในเยอรมนี ให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตามระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุไว้
สําหรับกิจการประเภทนั้นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อาจจะขอความร่วมมือ ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น
ตํารวจ กรมแรงงาน หรือกรมเยาวชน เป็นต้น ความผิดต่างๆ จะถือเป็นความแพ่ง ผู้กระทําผิดจะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย หากฝ่าฝืน ไม่ดําเนินการใดๆ มีโทษปรับ หรือถูกสั่งให้หยุดพัก หรือปิดกิจการได้
สําหรับความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค จะมีโทษเป็นความผิดทางอาญาเพิ่มเติม
4. การให้การคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้มีการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ระบบป้องกัน
ที่สํ า คั ญ ระบบหนึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยสหภาพยุโ รป ได้ แ ก่ Rapid
alert
สํา หรั บสิ น ค้ า อาหาร
(http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm) และ Rapex alert สําหรับสินค้าที่มิใช่
อาหาร (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm) เป็น การตรวจสอบสิน ค้า ที่
ด่านนําเข้าของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หากพบความไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ มาตรการ
ต่างๆ ที่กําหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้นําสินค้านั้นๆ เข้าสู่ตลาด มีการสั่งให้ส่งคืนประเทศต้นทาง หรือทําลายที่
ด่านตรวจทันที เมื่อพบว่า เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายด้านสุขภาพของผู้บริโภค หรือจะสร้างความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจพบความไม่ถูกต้องต่างๆ จะถูกนําขึ้นเว็ปไซต์ของสหภาพยุโรปและมีการแจ้ง
เวียนข้อมูลไปยังประเทศสมาชิกทุกประเทศทันที ข้อมูลสําคัญที่บรรจุในเว็ปไซต์ จะประกอบด้วยชื่อสินค้า
แหล่งที่มาของสินค้า และสาเหตุของการห้ามนําเข้า แต่ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สินค้าที่เกี่ยวข้องตามระบบนี้จะเป็นสินค้าที่มีแหล่งการผลิตในต่างประเทศ ประเทศอื่นๆ นอก
สหภาพยุโรป
5. สําหรับเยอรมนี สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือนําเข้าจากประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่รัดกุมยิ่งขึ้น ทางการเยอรมันได้จัดทําเว็ปไซต์ทํานองเดียวกันกับระบบ Rapid
allert แต่มีความเข้มงวดกว่า กล่าวคือ นอกจากจะมีข้อมูลการทําผิดกฎ ระเบียบ แล้วจะมีการแจ้งชื่อที่อยู่ของ
ผู้กระทําความผิดด้วย เว็ปไซต์
www.lebensmittelwarnung.de
โดยอาศัยมาตรา 40 กฏหมายอาหารสําหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง (LFGB) สาธารณชนควรได้ทราบเกี่ยวกับอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย น่ารังเกียจ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ที่ไม่อนุยาตให้นําเข้าสู่ตลาด หรือไปถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งอาหาร
ต่างๆ ที่มีแนวโน้มทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ในทํานองเดียวกัน หากมีเหตุอันควร
สงสัยว่า เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สําหรับสินค้าที่มิใช่
อาหาร รัฐบาลเยอรมันมีโครงการที่จะจัดทําทํานองเดียวกันในเร็วๆ นี้ สคร.เบอร์ลินจะรายงานให้ทราบต่อไป
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การแจ้งเตือนความไม่ถูกต้องของสินค้าอาหารต่อสาธารณชนจะดําเนินการโดยผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
สินค้า หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของหน่วยงานในแต่ละแคว้น เมื่อได้มีการตรวจพบ หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ของสหภาพยุ โ รป การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการควบคุ ม การตรวจสอบ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอาง รวมทั้งการให้ข้อมูล เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในแต่ละแคว้น ในกรณีที่เป็นสินค้าจากต่างประเทศ
เช่น การซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือไม่ทราบชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายในเยอรมนี สํานักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหาร (BLV) จะเป็นผู้แจ้งเตือนประชาชนได้ทราบ นับจากวันที่ได้เริ่มออนไลน์
เป็นครั้งแรกเมื่อ 21 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มีการแจ้งความไม่ถูกต้องของสินค้ารวม 106 ครั้ง ในจํานวน
นี้ได้รับการยกเลิกและลบออกจากเว็ปไซต์ไปแล้ว 59 สินค้า เมื่อมีการตรวจพบความไม่ถูกต้อง สื่อต่างๆ และ
ผู้สนใจจะได้รับการแจ้งให้ทราบทันที นอกจากนี้ ผู้บริโภคสามารถขอรับการแจ้งเตือนผ่านทาง Twitter ได้ด้วย
เว็บไซต์นี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดในเยอรมนี และสามารถเลือกเฉพาะคําเตือนของแต่ละแคว้นได้
ตัวอย่างสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
วันที่

13.11.2012

ชื่อ รูปภาพสินค้า
Geleebonbons
ท็อฟฟี่ปลอม
(Nachbildung)

สาหร่ายแห้ง
17.10.2012

ผู้ผลิต
ผู้นําสินค้าเข้าตลาด

เหตุผล

แคว้นที่เกี่ยวข้อง

abama Müting
GmbH & Co. KG
Süsterfeldstr. 27
52072 Aachen

คิดว่าเป็นอาหาร
หากกลืนกินจะติดคอได้
Verwechselbarkeit
mit Lebensmitteln
Verschluckbarkeit

Baden-Württemberg,
Bayern, Hamburg,
NordrheinWestfalen, Saarland,
Sachsen

ผู้นําเข้าสู่ตลาด
Panasia
Handelsges.m.b.H.
Langwiesenweg 23 A
61440 Oberursel

มีสารไอโอดีนมากเกินไป Baden-Württemberg,
überhöhter
Hamburg, Hessen,
Jodgehalt
Nordrhein-Westfalen

5. สรุป
ในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป กฏ ระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในเยอรมนีจะเป็นไปตามที่
สหภาพยุโรปได้กําหนดไว้ให้ทุกประเทศสมาชิกถือปฏิบัติ ซึ่งกฎ ระเบียบต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม
สากล การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นไปในทํานองเดียวกัน แต่โดยทั่วไป ผู้บริโภคมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกละเมิดสิทธิโดยผู้ประกอบธุรกิจเสมอมา และสืบเนื่องจากในเยอรมนีมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นจํานวนกว่า 3
ล้านกิจการ จึงมีการแข่งขันทางการค้าสูง ทําให้ผู้บริโภคมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ รัฐบาลเยอรมันจึง
พยายามให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภคให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี ส มาคม องค์ ก ร
ภาคเอกชนอีกจํานวนมากที่ดําเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค การจัดทําเว็ปไซต์ของรัฐบาลเยอรมัน
www.lebensmittelwarnung.de จะเพิ่มความโปร่งใส ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น เพราะมีการเปิดเผยชือ่ ของ
ผู้ประกอบการที่กระทําผิดด้วย ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตัวตรงตามกฏเกณฑ์มากขึ้น ผู้ผลิต ผู้
ส่งออกของไทยจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลเอาใจใส่ การผลิตสินค้าทุกขั้นตอนให้มากเป็นพิเศษ มิให้เกิด
ความผิดพลาด ผิดกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นได้ เพราะเมื่อถูกตรวจพบ จะมีการประกาศในเว็ปไซต์ดังกล่าว ทําให้
ผู้บริโภคและผู้นําเข้าขาดความไว้วางใจในสินค้าจากไทย เกิดเป็นผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน
พฤศจิกายน 2555
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หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สําคัญๆ ในเยอรมนี
1 กระทรวงคุ้มครองผู้บริโภค โภชนาการและเกษตร
Bundesministerium für Verbraucher- schutz,
Ernährung und Landwirtschaft
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Telefon: (030) 20 06 – 0
Telefax: (030) 20 06 – 42 62
Internet: www.verbraucherministerium.de
2 กระทรวงเศรษฐกิจและแรงงาน
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit Berlin
Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin
Telefon: (01888) 615 – 0
Telefax: (01888) 615 – 70 10
Internet: www.bmwa.bund.de
3 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung (BMGS)
Am Propsthof 78 a
53121 Bonn
Telefon: (01888) 441-0
Telefax: (01888) 441-4900
Internet: http://www.bmgs.bund.de
4 กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป้องกันธรรมชาติและความปลอดภัย
ด้านปรมณู
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Telefon: 01888 / 305-0
Telefax: 01888 / 305-3225
Internet www.bmu.de
5 สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหาร
Bundesamt fuer Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL)
Bundesallee 50
38116 Braunschweig
Telefon: 0531/21497-0
Fax: 0531/21497-299
E-Mail: poststelle@bvl.bund.de

องค์กรภาคเอกชน

6 สมาคมกลางผู้บริโภคแห่งสหพันธ์
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Markgrafenstraße 66
10969 Berlin
Tel.: 030/25800-0
Fax: 030/25800-218
eMail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de
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กําหนดนโยบายและดูแลด้านการเกษตร อาหาร การบริโภค
และความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
การค้าทั่วๆ ไป
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขด้านความปลอดภัย การ
ไว้วางใจได้ในสินค้าอาหาร

กําหนดนโยบายและดูแลการประกอบธุรกิจการค้าทั่วๆ ไป
ร่วมมือและประสานงานกับกระทรวงอื่นๆ ในการ
พัฒนาการประกอบธุรกิจในที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทุน
การก่อตั้งกิจการ เงินกู้ การค้นคว้า วิจัย การพัฒนา
ชนบท เป็นต้น

กําหนดนโยบายและดูแลด้านสุขอนามัย สุขภาพของประเทศ

กําหนดนโยบายและดูแลด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

เป็นหน่วยงานของกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภค โภชนาการ
และเกษตร

ทําหน้าที่เป็นตัวแทนผู้บริโภค รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย
มีสมาชิกเป็นสมาคมในแต่ละแคว้นจํานวน 16 สาขา

7 มูลนิธิตรวจสอบสินค้า
Stiftung Warentest
Lützowplatz 11-13
10785 Berlin
Tel. (030) 26 31-0
Fax (030) 26 31 27 27
Interbet: www.stiftung-warentest.de
8 สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าเยอรมัน
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
(DIHK)
Breite Strasse 29
10178 Berlin
Telefon 030/20308-0
Fax 030/20308-1000
E-Mail infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.dihk.com
9 Society for Association Management
Deutsches Verbände Forum
Burgstr. 79
53177 Bonn
Telefon: 0228-935493-70
Telefax: 0228-935493-35
eMail: info@verbaende.com
Internet: www.verbaende.com
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นําสินค้าที่วางจําหน่ายในตลาดมาทดสอบ และพิมพ์
เผยแพร่ในนิตยสาร test รายเดือน (700,000 ฉบับ)
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ของ
ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการต่างๆ เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว กิจการโรงแรม เป็นต้น
ในเยอรมนีมีหอการค้าในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศรวม 81
หอการค้า ทําหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่ง
ตามกฏหมายเยอรมัน กําหนดให้กิจการทั้งหมดที่จด
ทะเบียนพาณิชย์ต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าในท้องที่
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของกิจการ หอการค้าในแต่ละท้องที่จึง
มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนของกิจการเหล่านี้ และ
คอยให้ความช่วยเหลือ คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา ทาง
กฏหมาย เหล่านี้เป็นต้น
ดูแล บริหารสมาชิกที่เป็นสมาคมต่างๆ ในเยอรมนี ได้แก่
สมาคมทางเศรษฐกิจ การค้า ช่างฝีมือ นายจ้าง ลูกจ้าง
และกีฬา เป็นต้น เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับสมาชิก
รวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาคมที่สําคัญๆ มีจํานวน
15,538 สมาคม เฉพาะในกรุงเบอร์ลินราว 1,500 สมาคม
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน

