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รายการสินคาทางดานการทหารของสหภาพยุโรป
COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION
(กําหนดขึน้ ภายใต Code of Conduct ของสหภาพยุโรปวาดวยการสงอาวุธเปนสินคาออก)
เห็นชอบโดยคณะมนตรีสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2005
(ปรับปรุงแกไขและใชแทน Common Military List ของสหภาพยุโรปซึ่งเห็นชอบโดยคณะมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2003)
(2005/C 127/01)
หมายเหตุทั่วไปเกีย่ วกับสารเคมี (GENERAL CHEMICAL NOTE)
สารเคมีแสดงโดยชื่อและหมายเลขแคส (CAS number) โดยสารเคมีซึ่งมีสูตรโครงสรางแบบเดียวกัน (รวมถึงไฮเดรตตางๆ)
ตองถูกควบคุมไมวามีชื่อหรือใชหมายเลขแคสใดๆ
การแสดงหมายเลขแคสดังกลาวชวยในการระบุวา สารเคมีหรือสารผสมชนิดใดถูกควบคุมโดยไมขึ้นกับระบบการเรียกชื่อ
แตอยางไรก็ตามหมายเลขแคสไมสามารถใชเปนเลขรหัสบงชี้โดยเฉพาะได เนื่องจากสารเคมีตามรายการในบางรูป
มีหมายเลขแคสแตกตางกัน และสวนผสมของสารเคมีตามรายการอาจใชหมายเลขแคสทีแ่ ตกตางกันไดเชนกัน
ML1

อาวุธแบบลํากลองเรียบที่มีขนาดกระสุนเล็กกวา 20 มม. อาวุธอื่นและอาวุธอัตโนมัติที่มีขนาดกระสุน 12,7 มม.
(ขนาดกระสุน 0,50 นิ้ว) หรือนอยกวาและอุปกรณเสริม และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี:้
a. ปนยาว (Rifles), ปนคารไบน (carbines), ปนลูกโม (revolvers), ปนพก (pistols), ปนพกกล (machine pistols) และปนกล
(machine guns):
หมายเหตุ ML1.a. ไมไดควบคุม ตามรายการตอไปนี้:
1. ปนคาบศิลา, ปนยาวและปนคารไบนที่ถูกผลิตกอนป 1938
2. ปนคาบศิลา, ปนยาว และปนคารไบนซึ่งผลิตขึ้นใหม จากปนตนแบบที่ถกู ผลิตกอนป 1890
3. ปนลูกโม, ปนพก และปนกลทีถ่ กู ผลิตกอนป 1890 และปนดังกลาวที่ผลิตขึ้นใหม
b. อาวุธแบบลํากลองเรียบ ดังตอไปนี:้
1. อาวุธแบบลํากลองเรียบ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
2. อาวุธแบบลํากลองเรียบ อื่นๆ ดังตอไปนี้:
a. เปนแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ
b. เปนแบบกึ่งอัตโนมัติหรือ หรือแบบปมแอคชั่น (pump-action)
c. อาวุธที่ใชกระสุนแบบไมมีปลอกกระสุน
d. อุปกรณเก็บเสียง, อุปกรณพิเศษเพื่อประกอบปน, คลิป, กลองเล็งปน และปลอกลดแสงของปนที่ถกู ควบคุมตามขอยอย
ML1.a, ML1.b หรือ ML1.c
หมายเหตุ 1 ML1 ไมไดควบคุมอาวุธแบบลํากลองเรียบ ที่ใชสําหรับวัตถุประสงคในการลาสัตวหรือการกีฬา
โดยอาวุธดังกลาวตองไมถูกออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหารหรือประเภทการยิงอัตโน
มัติสมบูรณแบบ
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หมายเหตุ 2 ML1 ไมไดควบคุมอาวุธปนที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับกระสุนฝกหัดบรรจุ (dummy)
และที่ไมสามารถยิงกระสุนที่ถูกควบคุมชนิดใดๆ
หมายเหตุ 3 ML1 ไมไดควบคุมอาวุธที่ใชปลอกกระสุนที่ไมใชเข็มแทงชนวนกลาง
และที่ไมใชประเภทที่ทําการยิงแบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ
ML2

อาวุธแบบลํากลองเรียบที่มีขนาดกระสุนเทากับ 20 มม. หรือใหญกวา อาวุธแบบอื่นใดหรืออาวุธที่มีขนาดกระสุนมากกวา
12,7 มม. (ขนาด 0,50 นิ้ว) เครื่องยิงลูกระเบิดและอุปกรณเสริม และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี:้
a. ปนใหญวิถีราบ (Guns), ปนใหญวิถีโคง (howitzers), ปนใหญ (cannon), เครื่องยิงลูกระเบิด (mortars), อาวุธตอสูรถถัง
(anti-tank weapons), เครื่องยิงจรวด (projectile launchers), เครื่องฉีดไฟทางทหาร (military flame throwers),
ปนไรแรงสะทอน (recoilless rifles) และอุปกรณลดการบงชี้ลกั ษณะปน
หมายเหตุ ML2.a รวมถึงหัวฉีด, อุปกรณวัด, ถังบรรจุ
และสวนประกอบอื่นใดที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชกับเชื้อเพลิงเหลว (liquid propelling charges)
สําหรับอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่ถูกควบคุมตาม ML2.a
b. เครื่องยิงหรือเครื่องกําเนิดควัน กาซ และพลุสัญญาณทางดานการทหาร
หมายเหตุ ML2. ไมไดควบคุมปนสัน้ สําหรับใหสัญญาณ
c. กลองเล็งปน

ML3

กระสุนและอุปกรณตั้งชนวน และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี้:
a. กระสุนสําหรับอาวุธที่ถูกควบคุมตาม ML1, ML2 หรือ ML12
b. อุปกรณตั้งชนวน ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับกระสุนที่ถูกควบคุมตาม ML3.a
หมายเหตุ 1 สวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ รวมถึง:
a. สวนที่ทาํ ดวยโลหะหรือพลาสติกเชน ทั่งแกป (primer anvils), ครอบหัวกระสุน, ตัวเชื่อมคารทริดจ,
สวนหุมปลอก และชิ้นสวนโลหะของกระสุน
b. อุปกรณเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณติดอาวุธ, ชนวน, ตัวเซนเซอร และอุปกรณจุดชนวน
c. อุปกรณที่ใหกําลังงานโดยทํางานเพียงครั้งเดียวใหเอาทพุตสูง
d. ปลอกชนิดสันดาปได (combustible cases) สําหรับระเบิด
e. หัวรบชนิดแตกแลวปลอยระเบิดลูกปราย (bomblets), กับระเบิดขนาดเล็ก (minelets)
และกระสุนชนิดปรับวิถีขั้นสุดทายในตัวเอง (terminally guided projectiles)
หมายเหตุ 2 ML3.a ไมไดควบคุมกระสุน ammunition crimped ที่ไมมีหัวกระสุน (blankstar)
และกระสุนฝกหัดบรรจุที่ไมมีชองใสดินปน
หมายเหตุ 3 ML3.a ไมไดควบคุมกระสุนที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้:
a. สงสัญญาณ
b. ไลนก, หรือ
c. เผากาซที่บอน้าํ มัน (gas flares)
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ML4

ML5

ML6

ระเบิด (Bombs), ตอรปโด (torpedoes), จรวด (rockets), ขีปนาวุธ (missiles), อุปกรณวตั ถุระเบิด และระเบิดชนิดอื่นๆ
และอุปกรณที่เกีย่ วของและอุปกรณเสริม ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี้ :
NB: สําหรับอุปกรณนําทางและนํารอง โปรดดู ML11 หมายเหตุ 7
a. ระเบิด, ตอรปโด, ระเบิดมือ, ระเบิดควัน, จรวด, ทุนระเบิด, ขีปนาวุธ, ระเบิดน้าํ ลึก, ระเบิดทําลาย,
อุปกรณสาํ หรับการทําลาย และชุดระเบิดทําลาย, อุปกรณชนิด ‘ไพโรเทคนิค, ปลอกกระสุนและเครื่องจําลอง (ไดแก
อุปกรณจําลองคุณลักษณะของสินคาตางๆ ดังกลาว)
หมายเหตุ ML4.a รวมถึง:
1. ระเบิดควัน (smoke grenades), ระเบิดเพลิง (fire bombs), ลูกระเบิดเพลิง (incendiary bombs)
และอุปกรณระเบิด
2. ทอขับดันจรวดขีปนาวุธและปลายจรวดชนิดกลับคืนพื้นโลก (re-entry vehicle nosetips)
b. อุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับบังคับ, ควบคุม, การเริ่มใชงาน,
การใหกําลังงานทีท่ ํางานเพียงครั้งเดียวใหเอาทพุตสูง, การปลอย, การวาง, การกวาด, การปลดระเบิด, การหลอกลอ,
การกวนสัญญาณ, การถอดชนวน หรือการตรวจตราสินคาที่ถกู ควบคุมตาม ML4.a.
หมายเหตุ ML4.b รวมถึง:
1. อุปกรณเปลี่ยนกาซใหเปนของเหลวแบบเคลื่อนทีซ่ ึ่งมีสมรรถนะในการผลิตกาซใหอยูในรูปของเหลวได
1 000 กก. หรือมากกวาตอวัน
2. สายเคเบิ้ลนําไฟฟาแบบทุนลอยไดเหมาะสําหรับการกวาดทุนระเบิดแมเหล็ก
หมายเหตุทางเทคนิค อุปกรณมือถือที่จํากัดโดยการออกแบบใหตรวจจับเฉพาะวัตถุโลหะและ
ไมมีสมรรถนะในการจําแนกระหวางทุนระเบิดและวัตถุโลหะชนิดอื่น
ไมถือวาถูกออกแบบเปนพิเศษสําหรับการตรวจจับสินคาที่ถกู ควบคุมตาม ML4.a
อุปกรณควบคุมเพลิง และอุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุและสัญญาณเตือนที่เกี่ยวของ และระบบที่เกี่ยวของ,
อุปกรณทดสอบและปรับแตงคาและมาตรการตอตาน ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ และอุปกรณเสริม ดังตอไปนี:้
a. กลองเล็ง, คอมพิวเตอรสําหรับระเบิด, อุปกรณจัดวางปนและระบบควบคุมอาวุธ
b. ระบบคนหาเปาหมาย ระบบชี้เปาหมาย เครื่องวัดระยะเปาหมาย, ระบบการเฝาตรวจ หรือระบบติดตามเปาหมาย,
อุปกรณตรวจจับ, อุปกรณผสานขอมูล, อุปกรณจดจําภาพ หรืออุปกรณบงชี้ และอุปกรณที่บูรณาการตัวตรวจจับ
c. อุปกรณตอตานสําหรับรายการสินคาที่ถกู ควบคุมตาม ML5.a หรือ ML5.b
d. อุปกรณทดสอบภาคสนามหรือปรับแตงคา ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับรายการสินคาที่ถูกควบคุมตาม ML5.a หรือ
ML5.b
ยานพาหนะภาคพื้นดินและสวนประกอบ ดังตอไปนี้:
NB: สําหรับอุปกรณนําทางและนํารอง โปรดดู ML11 หมายเหตุ 7
a. ยานพาหนะภาคพื้นดินและสวนประกอบ ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
หมายเหตุทางเทคนิค ตามวัตถุประสงคของขอ ML6.a คําวายานพาหนะภาคพื้นดินรวมถึงรถพวง
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ML7

b. ยานพาหนะขับเคลื่อนทุกลอที่มสี มรรถนะในการใชงานแบบออฟโรด
ซึ่งผลิตขึ้นหรือประกอบดวยวัสดุปอ งกันกระสุนไดถงึ ระดับ III (ตามมาตรฐาน NIJ 0108.01, กันยายน 1985,
หรือตามมาตรฐานแหงชาติที่เทียบเทา) หรือดีกวา
NB: โปรดดู ML13.a
หมายเหตุ 1 ML6.a. รวมถึง:
a. รถถังและยานยนตติดอาวุธอื่นๆ ของทหาร
และยานยนตทางทหารที่ตดิ ตั้งแทนสําหรับติดอาวุธหรืออุปกรณวางระเบิดหรือ
เครื่องปลอยกระสุนที่ถูกควบคุมในขอ ML4
b. ยานยนตหุมเกราะ
c. ยานยนตสะเทิน้ น้ําสะเทิน้ บกและยานพาหนะวิ่งไดในน้ําลึก
d. ยานกู และยานสําหรับลาก
หรือระบบขนสงกระสุนหรืออาวุธและอุปกรณจัดการกับภาระบรรทุกที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ 2 การดัดแปลงของยานยนตสําหรับการใชงานทางดานการทหารที่ถกู ควบคุมตาม ML6.a
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง, การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงกล
ที่ประกอบดวยสวนประกอบทางดานทหารที่ออกแบบเปนพิเศษหนึ่งอยางหรือมากกวา
สวนประกอบดังกลาวรวมถึง:
a. ยางนอกของยางสูบลมที่ออกแบบเปนพิเศษเพื่อกันกระสุนหรือเพื่อวิ่งตอไปไดเมื่อยางแบน
b. ระบบควบคุมแรงดันลมยาง ควบคุมจากภายในยานยนตขณะกําลังวิง่
c. ติดเกราะปองกันสวนสําคัญ (เชน ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือหองขับขี่ของยานพาหนะ)
d. การเสริมสมรรถนะพิเศษหรือแทนสําหรับติดตั้งอาวุธ
e. ไฟสองสวางเมือ่ ไฟฟาดับ
หมายเหตุ 3 ML6
ไมไดควบคุมรถยนตหรือรถบรรทุกของพลเรือนที่ออกแบบหรือดัดแปลงสําหรับขนสงเงินหรือของมีคาที่มีเก
ราะหรือสวนปองกันกระสุน
สารพิษเคมีหรือสารพิษชีวภาพ, ‘สารควบคุมการจลาจล’, วัสดุกัมมันตรังสี, อุปกรณ สวนประกอบและวัสดุที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้:
a. สารชีวภาพและวัสดุกัมมันตรังสี ‘ดัดแปลงเพื่อใชในการสงคราม’ เพื่อสรางความเสียหายใหมนุษยหรือสัตว
ทําใหอุปกรณใชการไมได หรือทําใหพืชหรือสิ่งแวดลอมเสียหาย และสารที่ใชทาํ สงครามเคมี รวมทั้ง:
1. สารทําลายระบบประสาทที่ใชในสงครามเคมี (CW nerve agents):
a. O-อัลคีล (เทากับหรือนอยกวา C10, รวมทั้งไซโคลอัลคีล) อัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือไอโซโพรพิล)
— ฟอสโฟโนฟลูออริเดต ไดแก:
ซาริน (GB): โอ-ไอโซโพรพิลเมทิลฟอสโฟโนฟลูออริเดต (CAS 107-44-8), และ
โซแมน (GD): โอ-พินาโคลิลเมทิลฟอสโฟโนฟลูออริเดต (CAS 96-64-0)
b. O-อัลคีล (เทากับหรือนอยกวา C10, รวมทั้งไซโคลอัลคีล) N,N-ไดอัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือ
ไอโซโพรพิล) ฟอสฟอรามิโดไซยานิเดต, เชน:
ทาบัน (GA): โอ-เอทิล N,N-ไดเมทิลฟอสฟอรามิโดไซยานิเดต (CAS 77-81-6)
c. O-อัลคีล (H หรือเทากับหรือนอยกวา C10, รวมทั้งไซโคลอัลคีล) S-2-ไดอัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือ
ไอโซโพรพิล)-อะมิโนเอทิล อัลคีน (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือไอโซโพรพิล) ฟอสโฟโนไทโอเลต
และเกลือชนิดอัลคิเลเต็ด หรือโปรโตเนเต็ด เชน:
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VX: โอ-เอทิล S-2-ไดไอโซโพรพิลอะมิโนเอทิลเมทิลฟอสโฟโนไทโอเลต (CAS 50782-69-9)
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2. สารระคายเคืองและทําใหผิวหนังพุพองที่ใชในสงครามเคมี (CW vesicant agents):
a. ซัลเฟอรมัสตารด ไดแก:
1. 2-คลอโรเอทิลคลอโรเมทิลซัลไฟด (CAS 2625-76-5)
2. บิส (2-คลอโรเอทิล) ซัลไฟด (CAS 505-60-2)
3. บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอ) มีเทน (CAS 63869-13-6)
4. 1,2-บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอ) อีเทน (CAS 3563-36-8)
5. 1,3-บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอ)-เอน-โพรเพน (CAS 63905-10-2)
6. 1,4-บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอ)-เอน-บิวเทน (CAS 142868-93-7)
7. 1,5-บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอ)-เอน-เพนเทน (CAS 142868-94-8)
8. บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอเมทิล) อีเทอร (CAS 63918-90-1)
9. บิส (2-คลอโรเอทิลไทโอเอทิล) อีเทอร (CAS 63918-89-8)
b. เลวิไซต (Lewisite) ไดแก :
1. 2-คลอโรไวนิลไดคลอโรอารซีน (CAS 541-25-3)
2. ทริส (2-คลอโรไวนิล) อารซีน (CAS 40334-70-1)
3. บิส (2-คลอโรไวนิล) คลอโรอารซีน (CAS 40334-69-8)
c. ไนโตรเจนมัสตารด ไดแก:
1. เอชเอ็น1: บิส (2-คลอโรเอทิล) เอทิลอะมีน (CAS 538-07-8)
2. เอชเอ็น2: บิส (2-คลอโรเอทิล) เมทิลอะมีน (CAS 51-75-2)
3. เอชเอ็น3: ทริส (2-คลอโรเอทิล) อะมีน (CAS 555-77-1)
3. สารทําใหหมดความสามารถที่ใชในสงครามเคมี (CW incapacitating agents) ไดแก:
a. 3-ควินูคลิดินลิ เบนซิเลต (บีแซด) (BZ) (CAS 6581-06-2)
4. สารทําใหใบไมรวงที่ใชในสงครามเคมี (CW defoliants) ไดแก:
a. บิวทิล 2-คลอโร-4-ฟลูออโรฟนอกซีอะซีเทต (แอลเอ็นเอฟ) (LNF)
b. 2,4,5-กรดไตรคลอโรฟนอกซีอะซีติก ผสมกับ 2,4-กรดไดคลอโรฟนอกซีอะซีติก (Agent Orange)
b. สารตั้งตน (CW binary precursors) และสารตั้งตนหลัก ดังตอไปนี:้
1. อัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือไอโซโพรพิล ฟอสโฟนิล ไดฟลูออไรด, เชน: DF: เมทิล
ฟอสโฟนิลไดฟลูออไรด (CAS 676-99-3)
2. O-อัลคีล (H หรือเทากับหรือนอยกวา C10, รวมทั้งไซโคลอัลคีล) O-2-ไดอัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล
หรือไอโซโพรพิล) อะมิโนเอทิล อัลคีล (เมทิล, เอทิล, เอน-โพรพิล หรือไอโซโพรพิล) ฟอสโฟไนท
และเกลือชนิดอัลคิเลเต็ด หรือโปรโตเนเต็ด เชน: QL: O-เอทิล-2-ได-ไอโซโพรพิลอะมิโนเอทิล เมทิลฟอสโฟไนท
(CAS 57856-11-8)
3. คลอโรซาริน: (โอ-ไอโซโพรพิลเมทิลฟอสโฟโนคลอริเดต) (CAS 1445-76-7)
4. คลอโรโซแมน: (โอ-พินาโคลิลเมทิลฟอสโฟโนคลอริเดต) (CAS 7040-57-5)
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c. ‘สารควบคุมการจลาจล (Riot control agents)’, สวนผสมเคมีแอคทีฟ และสารประกอบ รวมถึง:
1. α-โบรโมเบนซินอะซีโตไนไทรล, (โบรโมเบนซิล ไซยาไนด) (CA) (CAS 5798-79-8)
2. ((2-คลอโรฟนิล) เมทิลีน) โพรเพนไดไนไทรล, (o-คลอโรเบนซิลดิ ีนมาโลโนไนไทรล (CS) (CAS 2698-41-1)
3. 2-คลอโร-1-ฟนิลอีทาโนน, ฟนลิ เอซิล คลอไรด (ω-คลอโรอะซีโตฟโนน) (CN) (CAS 532-27-4)
4. ไดเบนซ-(b,f)-1,4-ออกซาซีฟน, (CR) (CAS 257-07-8)
หมายเหตุ 1 ML7.c ไมไดควบคุม ‘สารควบคุมการจลาจล’ ที่แยกบรรจุเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันตัวสวนบุคคล
หมายเหตุ 2 ML7.c ไมไดควบคุมสวนผสมเคมีแอคทีฟ
และสารประกอบที่ถูกบงชี้และบรรจุสําหรับการผลิตอาหารหรือมีวัตถุประสงคทางดานการแพทย
d. อุปกรณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร สําหรับแจกจายสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังตอไปนี้
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ:
1. วัสดุหรือสารทีถ่ ูกควบคุมตาม ML7.a หรือ c, หรือ
2. สารที่ใชทําสงครามเคมีที่ทําจาก สารตั้งตน ที่ถูกควบคุมตาม ML7.b
e. อุปกรณสาํ หรับการปองกันและการขจัดสารปนเปอ น, สวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
และสารผสมเคมีที่มีสูตรพิเศษ ดังตอไปนี้:
1. อุปกรณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร สําหรับปองกันวัสดุทถี่ ูกควบคุมตาม
ML7.a หรือ c และสวนประกอบทีอ่ อกแบบเปนพิเศษ
2. อุปกรณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษ หรือดัดแปลงสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
สําหรับการขจัดสารปนเปอนจากวัตถุทปี่ นเปอนดวยวัสดุที่ถูกควบคุมตาม ML7.a
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
3.
สารผสมเคมีที่พฒ
ั นาหรือผสมขึ้นเปนพิเศษสําหรับการขจัดสารปนเปอนจากวัตถุทปี่ นเปอนดวยวัสดุทถี่ ูกควบคุมต
าม ML7.a
หมายเหตุ ML7.e.1 รวมถึง:
a. เครื่องปรับอากาศที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการกรองสารนิวเคลียร
สารชีวภาพหรือสารเคมี
b. เสื้อผาสําหรับปองกัน
NB: สําหรับหนากากปองกันกาซของพลเรือน, อุปกรณปองกันและขจัดสารปนเปอน โปรดดูรายการขอ 1A004
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
f. อุปกรณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
สําหรับการตรวจหาหรือการบงชี้วสั ดุที่ถูกควบคุมตาม ML7.a หรือ c และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
หมายเหตุ ML7.f ไมไดควบคุมเครื่องวัดรังสีสะสมสวนบุคคล
โปรดดูขอ 1A004 ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
N.B.
g. ‘โพลีเมอรชีวภาพ (Biopolymers)’
ที่ออกแบบหรือแปรรูปขึ้นเปนพิเศษสําหรับการตรวจหาหรือการระบุสารที่ใชในสงครามเคมีที่ถูกควบคุมตาม ML7.a
และการเพาะเลี้ยงเซลลบางประเภทที่ใชผลิตสารดังกลาว
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h. ‘ตัวเรงทางชีวภาพ (Biocatalysts)’ สําหรับการขจัดสารปนเปอน หรือทําใหสารที่ใชในสงครามเคมีเสื่อมสภาพ
และระบบชีวภาพ ดังตอไปนี้:
1. ‘ตัวเรงทางชีวภาพ’
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการขจัดสารปนเปอนหรือทําใหสารที่ใชในสงครามเคมีเสื่อมสภาพซึ่งถูกควบคุมตาม
ML7.a ซึ่งมีผลมาจากการคัดเลือกในหองปฏิบัติการโดยตรงหรือโดยตัดตอพันธุกรรมของระบบชีวภาพ
2. ระบบชีวภาพ (biological systems) ดังตอไปนี้: ‘expression vectors’,
ไวรัสหรือการเพาะเลี้ยงเซลลที่ประกอบดวยขอมูลทางพันธุกรรมเฉพาะเพื่อการผลิต ‘ตัวเรงทางชีวภาพ’
ที่ถูกควบคุมตาม ML7.h.1
หมายเหตุ 1 ML7.a และ ML7.c ไมไดควบคุม:
a. ไซยาโนเจนคลอไรด (CAS 506-77-4) โปรดดู 1C450.a.5
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
b. กรดไฮโดรไซยานิก (CAS 74-90-8)
c. คลอลีน (CAS 7782-50-5)
d. คารโบนิลคลอไรด (ฟอสจีน) (CAS 75-44-5) โปรดดู 1C450.a.4
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
e. ไดฟอสจีน (ไตรคลอโรเมทิลคลอโรฟอรเมต) (CAS 503-38-8)
f. ลบออก
g. ไซลิลโบรไมด, ออรธอ: (CAS 89-92-9), เมตา: (CAS 620-13-3), พารา: (CAS 104-81-4)
h. เบนซิลโบรไมด (CAS 100-39-0)
i. เบนซิลไอโอไดด (CAS 620-05-3)
j. โบรโมอะซีโทน (CAS 598-31-2)
k. ไซยาโนเจนโบรไมด (CAS 506-68-3)
l. โบรโมเมทิลเอทิลคีโทน (CAS 816-40-0)
m. คลอโรอะซีโทน (CAS 78-95-5)
n. เอทิลไอโอโดอะซีเทต (CAS 623-48-3)
o. ไอโอโดอะซีโทน (CAS 3019-04-3)
p. คลอโรพิคริน (CAS 76-06-2) โปรดดู 1C450.a.7
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
หมายเหตุ 2 การเพาะเลี้ยงเซลลและระบบชีวภาพตามรายการในขอ ML7.g และ ML7.h.2
เปนรายการเฉพาะและรายการยอยดังกลาวนี้ไมไดควบคุมเซลลหรือระบบชีวภาพสําหรับวัตถุประสงคทางพล
เรือน เชน ดานการเกษตร, ดานเภสัชกรรม, ดานการแพทย, ดานสัตวแพทย, ดานสิ่งแวดลอม,
ดานการจัดการของเสีย, หรือในอุตสาหกรรมอาหาร
‘วัสดุพลังงาน (Energetic materials)’ และสารที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้:
NB: โปรดดูขอ 1C011 ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
หมายเหตุทางเทคนิค
1. ตามวัตถุประสงคของขอนี้, สารผสม
หมายถึงสารประกอบของสารสองชนิดหรือมากกวาโดยมีสารผสมอยางนอยหนึ่งชนิดอยูในรายการตามขอยอยของ
ML8
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2. สารใดในขอยอยของ ML8 ที่ถกู ควบคุมตามรายการนี้ แมวาจะถูกนําไปใชในงานอืน่ นอกเหนือจากที่ระบุไวก็ตาม
(ไดแก มีสาร TAGN เปนสวนใหญซึ่งใชเปนวัตถุระเบิด แตยังสามารถใชเปนเชื้อเพลิงหรือสารออกซิไดเซอรได)
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a. ‘วัตถุระเบิด’ และสารผสม ดังตอไปนี้:
1. ADNBF (อะมิโนไดไนโตรเบนโซฟูโรซาน หรือ 7-อะมิโน-4,6-ไดไนโตรเบนโซฟูราเซน-1-ออกไซด) (CAS
97096-78-1)
2. BNCP (ซิส-บิส (5-ไนโตรเตตระโซลาโต) เตตระอะมีน-โคบอลท (III) เพอรคลอเรต) (CAS 117412-28-9)
3. CL-14 (ไดอะมิโนไดไนโตรเบนโซฟูโรซาน หรือ 5,7-ไดอะมิโน-4,6-ไดไนโตรเบนโซฟูราเซน-1-ออกไซด) (CAS
117907-74-1)
4. CL-20 (HNIW หรือ เฮกซะไนโตรเฮกซะอะซาไอโซเวอทซิเทน) (CAS 135285-90-4), รูปคลาเทรตตางๆ ของ CL20 (โปรดดู ML8.g.3 และ g.4 สําหรับสารตั้งตนของมัน)
5. CP (2-(5-ไซยาโนเตตระโซลาโต) เพนตะอะมีน-โคบอลท (III) เพอรคลอเรต) (CAS 70247-32-4)
6. DADE (1,1-ไดอะมิโน-2,2-ไดไนโตรเอทิลีน, FOX7)
7. DATB (ไดอะมิโนไตรไนโตรเบนซีน) (CAS 1630-08-6)
8. DDFP (1,4-ไดไนโตรไดฟูราซาโนไพเพอราซีน)
9. DDPO (2,6-ไดอะมิโน-3,5-ไดไนโตรไพราซีน-1-ออกไซด, PZO) (CAS 194486-77-6)
10. DIPAM (3,3'-ไดอะมิโน-2,2',4,4',6,6'-เฮกซะไนโตรไบฟนิล หรือ ไดพิคราไมด) (CAS 17215-44-0)
11. DNGU (DINGU หรือ ไดไนโตรไกลคอลูรีล) (CAS 55510-04-8)
12. สารฟูราซาน, ดังตอไปนี:้
a. DAAOF (ไดอะมิโนอะโซซีฟูราซาน)
b. DAAzF (ไดอะมิโนอะโซฟูราซาน) (CAS 78644-90-3)
13. HMX และอนุพันธ (โปรดดู ML8.g.5 สําหรับสารตั้งตนของมัน), ดังตอไปนี้:
a. HMX (ไซโคลเตตระเมทิลนี เตตระไนตระมีน, ออกตะไฮโดร-1,3,5,7-เตตระไนโตร-1,3,5,7-เตตระซีน, 1,3,5,7เตตระไนโตร-1,3,5,7-เตตราซา-ไซโคลออกเทน, ออกโตเจน หรือออกโตจีน) (CAS 2691-41-0)
b. ไดฟลูออโรอะมิเนเต็ด อนาล็อกของ HMX
c. K-55 (2,4,6,8-เตตระไนโตร-2,4,6,8-เตตระอะซาไบไซโคล [3,3,0]-ออกตะโนน-3, เตตระไนโตรเซมิไกลโคยูริส
หรือ คีโท-ไบไซคลิก HMX) (CAS 130256-72-3)
14. HNAD (เฮกซะไนโตรอะดาแมนเทน) (CAS 143850-71-9)
15. HNS (เฮกซะไนโตรสติลบีน) (CAS 20062-22-0)
16. อิมิดาโซล, ดังตอไปนี้:
a. BNNII (ออกตะไฮโดร-2,5-บิส(ไนโตรอิมิโน)อิมิดาโซ [4,5-d]อิมิดาโซล)
b. DNI (2,4-ไดไนโตรอิมิดาโซล) (CAS 5213-49-0)
c. FDIA (1-ฟลูออโร-2,4-ไดไนโตรอิมิดาโซล)
d. NTDNIA (N-(2-ไนโตรไตรอะโซโล)-2,4-ไดไนโตรอิมิดาโซล)
e. PTIA (1-picryl-2,4,5-ไตรไนโตรอิมิดาโซล)
17. NTNMH (1-(2-ไนโตรไตรอะโซโล)-2-ไดไนโตรเมทิลีนไฮดราซีน)
18. NTO (ONTA หรือ 3-ไนโตร-1,2,4-ไตรอะโซล-5-one) (CAS 932-64-9)
19. โพลีไนโตรคูเบน ที่มีมากกวากลุมไนโตรสี่กลุม
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20. PYX (2,6-บิส(พิคริลอะมิโน)-3,5-ไดไนโตรไพริดีน) (CAS 38082-89-2)
21. RDX และอนุพันธ, ดังตอไปนี้:
a. RDX (ไซโคลไตรเมทิลีนไตรไนตรามีน, ไซโคลไนต, T4, เฮกซะไฮโดร-1,3,5-ไตรไนโตร-1,3,5-ไตรอะซิน,
1,3,5-ไตรไนโตร-1,3,5-ไตรอะซา-ไซโคลเฮกเซน, เฮกโซเจน หรือเฮกโซจีน) (CAS 121-82-4)
b. Keto-RDX (K-6 หรือ 2,4,6-ไตรไนโตร-2,4,6-ไตรอะซาไซโคลเฮกซะโนน) (CAS 115029-35-1)
22. TAGN (ไตรอะมิโนกัวนิดีนไนเตรต) (CAS 4000-16-2)
23. TATB (ไตรอะมิโนไตรไนโตรเบนซีน) (CAS 3058-38-6) (โปรดดู ML8.g.7 สําหรับสารตั้งตนของมัน)
24. TEDDZ (3,3,7,7-เตตระบิส(ไดฟลูออโรอะมีน) ออกตะไฮโดร-1,5-ไดไนโตร-1,5-ไดอะโซซีน)
25. เตตระซอล, ดังตอไปนี้:
a. NTAT (ไนโตรไตรอะซอลอะมิโนเตตระซอล)
b. NTNT (1-N-(2-ไนโตรไตรอะโซโล)-4-ไนโตรเตตระซอล)
26. เตตริล (ไตรไนโตรฟนิลเมทิลไนตรามีน) (CAS 479-45-8)
27. TNAD (1,4,5,8-เตตระไนโตร-1,4,5,8-เตตระอะซาเดคาลิน) (CAS 135877-16-6) (โปรดดู ML8.g.6
สําหรับสารตั้งตนของมัน)
28. TNAZ (1,3,3-ไตรไนโตรอะเซติดีน) (CAS 97645-24-4) (โปรดดู ML8.g.2 สําหรับสารตั้งตนของมัน)
29. TNGU (SORGUYL หรือ เตตระไนโตรไกลคอลยูริล) (CAS 55510-03-7)
30. TNP (1,4,5,8-เตตระไนโตร-ไพริดาซิโน[4,5-d]ไพริดาซิน) (CAS 229176-04-9)
31. ไตรอะซีน, ดังตอไปนี้:
a. DNAM (2-ออกซิ-4,6-ไดไนโตรอะมิโน-เอส-ไตรอะซีน) (CAS 19899-80-0)
b. NNHT (2-ไนโตรอิมมิโน-5-ไนโตร-เฮกซะไฮโดร-1,3,5-ไตรอะซีน) (CAS 130400-13-4)
32. ไตรอะโซล, ดังตอไปนี้:
a. 5-อะซิโด-2-ไนโตรไตรอะโซล
b. ADHTDN (4-อะมิโน-3,5-ไดไฮดราซิโน-1,2,4-ไตรอะโซลไดไนตราไมด) (CAS 1614-08-0)
c. ADNT (1-อะมิโน-3,5-ไดไนโตร-1,2,4-ไตรอะโซล)
d. BDNTA ([บิส-ไดไนโตรไตรอะโซล]อะมีน)
e. DBT (3,3'-ไดไนโตร-5,5-ไบ-1,2,4-ไตรอะโซล) (CAS 30003-46-4)
f. DNBT (ไดไนโตรบิสไตรอะโซล) (CAS 70890-46-9)
g. NTDNA (2-ไนโตรไตรอะโซล 5-ไดไนตราไมด) (CAS 75393-84-9)
h. NTDNT (1-N-(2-ไนโตรไตรอะโซโล) 3,5-ไดไนโตรไตรอะโซล)
i. PDNT (1-พิคริล-3,5-ไดไนโตรไตรอะโซล)
j. TACOT (เตตระไนโตรเบนโซไตรอะโซโลเบนโซไตรอะโซล) (CAS 25243-36-1)
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33. วัตถุระเบิดอื่นใดที่ไมมีรายการอยูในขอ ML8.a คาความเรงในการระเบิด มากกวา 8 700 เมตร/วินาที
ที่ความหนาแนนสูงสุดหรือมีคาแรงดันการระเบิด มากกวา 34 GPa (340 kbar)
34. วัตถุระเบิดอินทรียอื่นใด ที่ไมมีรายการอยูในขอ ML8.a ที่ใหคาแรงดันในการระเบิด เทากับ 25 GPa (250 kbar)
หรือมากกวาซึ่งยังคงสภาวะเสถียรที่อุณหภูมิ 523K (250 °C) หรือสูงกวา เปนเวลานาน 5 นาทีหรือนานกวา
b. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ ดังตอไปนี้:
1. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ แบบแข็ง ตามมาตรฐานสหประชาชาติ (UN) คลาส 1.1 ชนิดใดที่มคี าความขับดันจําเพาะเชิงทฤษฎี
(ภายใตสภาวะมาตรฐาน) มากกวา 250 วินาที ในกรณีไมผสมผงโลหะ, หรือมากกวา 270 วินาที
เมื่อผสมสารประกอบอะลูมิไนซ
2. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ แบบแข็ง ตามมาตรฐาน UN คลาส 1.3 ชนิดใดที่มคี าความขับดันจําเพาะเชิงทฤษฎี
(ภายใตสภาวะมาตรฐาน) มากกวา 230 วินาที ในกรณีไมผสมสารฮาโลเจน, และ 250 วินาที
ในกรณีผสมสารประกอบไมใชโลหะ และ 266 วินาที เมื่อผสมสารประกอบโลหะ
3. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ ที่มีกําลังคงที่มากกวา 1 200 kJ/กก.
4. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ ที่สามารถใหคาอัตราสวนในการเผาไหมเชิงเสนแบบคงที่มากกวา 38 มม./วินาที
ภายใตสภาวะมาตรฐาน (เมื่อวัดในรูปเสนเดียว) ที่คาความดันเทากับ 6,89 MPa (68,9 bar) และที่อุณหภูมิ 294K (21
°C)
5. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ แบบ elastomer modified cast double base (EMCDB)
ที่มีความสามารถในการขยายตัวทีค่ าแรงเคนสูงสุดมากกวารอยละ 5 ที่อุณหภูมิ 233K (– 40 °C)
6. ‘เชื้อเพลิงจรวด’ ชนิดใดๆ ที่มีสารตามรายการในขอ ML8.a
c. เชื้อเพลิง ‘ไพโรเทคนิค (Pyrotechnics)’ และสารทีเ่ กี่ยวของ ดังตอไปนี้ และสารผสม :
1. เชื้อเพลิงของอากาศยานที่จดั ทําดวยสูตรพิเศษสําหรับวัตถุประสงคทางดานการทหาร
2. อะเลน (อะลูมนิ ัมไฮไดรด) (CAS 7784-21-6)
3. คาบอเรน, เดคาบอเรน (CAS 17702-41-9), เพนตะบอเรน (CAS 19624-22-7 และ 18433-84-6) และอนุพันธ
4. ไฮดราซีน และอนุพันธ ดังตอไปนี้ (โปรดดู ML8.d.8. และ d.9 สําหรับอนุพันธของไฮดราซีนที่เปนสารออกซิไดซ):
a. ไฮดราซีน (CAS 302-01-2) ที่มีความเขมขนรอยละ 70 หรือมากกวา
b. โมโนเมทิลไฮดราซีน (CAS 60-34-4)
c. ไดเมทิลไฮดราซีนแบบสมมาตร (CAS 540-73-8)
d. ไดเมทิลไฮดราซีนแบบไมสมมาตร (CAS 57-14-7)
5. เชื้อเพลิงโลหะในรูปของอนุภาค ไมวาในรูปทรงกลม, เปนฝอย, ทรงรูปไข, เปนเกล็ดหรือเปนผง
ที่ถูกผลิตจากวัสดุที่มีสว นผสมรอยละ 99 หรือมากกวา จากสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:
a. โลหะและสารผสม ดังตอไปนี้:
1. เบริลเลียม (CAS 7440-41-7) ที่มีขนาดของอนุภาคเล็กกวา 60 µm
2. ผงเหล็ก (CAS 7439-89-6) ที่มีขนาดของอนุภาคเทากับ 3 µm หรือเล็กกวา
ที่ผลิตโดยการลดเหล็กออกไซดดวยไฮโดรเจน
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b. สารผสม ซึ่งมีสวนผสมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี:้
1. เซอรโคเนียม (CAS 7440-67-7), แมกนีเซียม (CAS 7439-95-4) หรือโลหะผสมดังกลาว
ที่มีขนาดของอนุภาคเล็กกวา 60 µm
2. เชื้อเพลิงโบรอน (CAS 7440-42-8) หรือโบรอนคารไบด (CAS 12069-32-8) ที่มีคาความบริสทุ ธิ์รอยละ 85
หรือมากกวาและมีขนาดของอนุภาคเล็กกวา 60 µm
6.
วัสดุทางดานการทหารทีป่ ระกอบดวยสารทําใหขนสําหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่มสี ูตรพิเศษสําหรับใชในระเบิ
ดเพลิงแบบขวางหรือกระสุนเพลิง ซึ่งไดแก สเตียเรตหรือพาลเมตของโลหะ (เชน ออคทัล (CAS 637-12-7))
และสารทําใหขนชนิด M1, M2, และ M3
7. สารคอมโพสิตของเพอรคลอเรต, คลอเรต และโครเมต
กับผงโลหะหรือสวนประกอบของเชื้อเพลิงใหพลังงานสูงอื่นๆ
8. ผงอะลูมินัมทรงกลม (CAS 7429-90-5) ที่มีขนาดของอนุภาคเทากับ 60 µm หรือเล็กกวา
ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีเนื้อสารอลูมนิ ัมเทากับรอยละ 99 หรือมากกวา
9. ไททาเนียมซับไฮไดรด (TiHn) โดยปริมาณสัมพันธ (stoichiometry) มีคาเทากับ n = 0,65-1,68
หมายเหตุ 1 เชื้อเพลิงของอากาศยานที่ถูกควบคุมตาม ML8.c.1 เปนผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป ไมใชเปนสารผสมของมัน
หมายเหตุ 2 ML8.c.4.a ไมไดควบคุมสารผสมไฮดราซีน ที่มีสูตรพิเศษสําหรับควบคุมการกัดกรอน
หมายเหตุ 3 วัตถุระเบิดและเชื้อเพลิงที่ประกอบดวยโลหะหรือโลหะผสมตามรายการในขอ ML8.c.5
ตองถูกควบคุมไมวาโลหะหรือโลหะผสมนั้นถูกบรรจุในอะลูมิเนียม แมกนีเซียม เซอรโคเนียม
หรือเบริลเลียม หรือไม
หมายเหตุ 4 ML8.c.5.b.2 ไมไดควบคุม โบรอนและโบรอนคารไบดแบบเสริมสมรรถนะดวยโบรอน-10 (มีรอยละ 20
หรือมากกวาของโบรอน-10)
d. สารออกซิไดเซอร (Oxidisers) และสารผสม ดังตอไปนี้:
1. ADN (แอมโมเนียมไดไนตระไมด หรือ SR 12) (CAS 140456-78-6)
2. AP (แอมโมเนียมเพอรคลอเรต) (CAS 7790-98-9)
3. สารประกอบ (compounds) ที่มสี วนผสมของฟลูออรีนและอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้:
a. ฮาโลเจนอื่นๆ
b. ออกซิเจน, หรือ
c. ไนโตรเจน
หมายเหตุ 1 ML8.d.3 ไมไดควบคุมคลอรีนไตรฟลูออไรด โปรดดูขอ 1C238
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
หมายเหตุ 2 ML8.d.3 ไมไดควบคุมไนโตรเจนไตรฟลูออไรด ที่อยูในสภาพเปนกาซ
4. DNAD (1,3-ไดไนโตร-1,3-ไดอะเซติดนี ) (CAS 78246-06-7)
5. HAN (ไฮดรอกซิลแอมโมเนียมไนเตรต) (CAS 13465-08-2)
6. HAP (ไฮดรอกซิลแอมโมเนียมเพอรคลอเรต) (CAS 15588-62-2)
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7. HNF (ไฮดราซีเนียมไนโตรฟอรเมต) (CAS 20773-28-8)
8. ไฮดราซีนไนเตรต (CAS 37836-27-4)
9. ไฮดราซีนเพอรคลอเรต (CAS 27978-54-7)
10. สารออกซิไดเซอรเหลว ที่ผสมดวยหรือประกอบดวยกรดไนตริกชนิดสีแดง (red fuming nitric acid) (IRFNA)
(CAS 8007-58-7)
หมายเหตุ ML8.d.10 ไมไดควบคุมกรดไนตริกที่ไมใชชนิดสีแดง
e. สารไบเดอร, พลาสติไซเซอร, โมโนเมอร, โพลีเมอร, ดังตอไปนี้:
1. AMMO (อะซิโดเมทิลเมทิลออกซิเทน และโพลิเมอรของมัน) (CAS 90683-29-7) (โปรดดู ML8.g.1
สําหรับสารตั้งตนของมัน)
2. BAMO (บิสอะซิโดเมทิลออกซิเทน และโพลิเมอรของมัน) (CAS 17607-20-4) (โปรดดู ML8.g.1
สําหรับสารตั้งตนของมัน)
3. BDNPA (บิส (2,2-ไดไนโตรโพรพิล)อะซีทลั ) (CAS 5108-69-0)
4. BDNPF (บิส (2,2-ไดไนโตรโพรพิล)ฟอรมัล) (CAS 5917-61-3)
5. BTTN (บิวเทนไตรออลไนเตรต) (CAS 6659-60-5) (โปรดดู ML8.g.8 สําหรับสารตั้งตนของมัน)
6. โมโนเมอร พลาสติไซเซอร และโพลีเมอรที่ใชพลังงานซึ่งประกอบดวยสารในกลุมไนโตร, อะซิโด, ไนเตรต,
ไนเตรซาหรือไดฟลูออโรอะมิโน ที่มีสูตรพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
7. FAMAO (3-ไดฟลูออโรอะมิโนเมทิล-3-อะซิโดเมทิลออกซิเทน) และโพลิเมอรของมัน
8. FEFO (บิส-(2-ฟลูออโร-2,2-ไดไนโตรเอทิล) ฟอรมัล) (CAS 17003-79-1)
9. FPF-1 (โพลี-2,2,3,3,4,4-เฮกซะฟลูออโรโพรเพน-1,5-ไดออลฟอรมัล) (CAS 376-90-9)
10. FPF-3 (โพลี-2,4,4,5,5,6,6-เฮปตะฟลูออโร-2-ไตร-ฟลูออโรเมทิล-3-ออกซะเฮปเทน-1,7-ไดออลฟอรมัล)
11. GAP (ไกลซิดลิ อะไซดโพลีเมอร) (CAS 143178-24-9) และอนุพันธ
12. HTPB (ไฮดรอกซิลเทอรมิเนเต็ดโพลีบิวตาไดอีน) ที่มี การทําฟงกชันไฮดรอกซีลเทากับหรือมากกวา 2,2
และนอยกวาหรือเทากับ 2,4, โดยมีคาไฮดรอกซิลนอยกวา 0,77 meq/g, และคาความหนือที่อุณหภูมิ 30 °C
มีคานอยกวา 47 poise (CAS 69102-90-5)
13. แอลกอฮอล น้ําหนักโมเลกุลต่าํ (นอยกวา 10 000), ฟงกชันนัลไลซ, โพลี (เอพิคลอโรไฮดริน),
โพลี(เอพิคลอโรไฮดรินไดออล) และไทรออล
14. NENAs (สารประกอบ ไนเตรโตเอทิลไนตระมีน) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 และ
85954-06-9)
15. PGN (โพลี-GLYN, โพลีไกลซิดิลไนเตรต หรือ โพลี (ไนเตรโตเมทิลออกซิเรน) (CAS 27814-48-8)
16. โพลี-NIMMO (โพลีไนเตรโตเมทิลเมทิลออกซิเทน) หรือโพลี-NMMO (โพลี[3-ไนเตรโตเมทิล-3เมทิลออกซิเทน]) (CAS 84051-81-0)
17. โพลีไนโตรออรโทคารบอเนต
18. TVOPA (1,2,3-ทริส[1,2-บิส(ไดฟลูออโรอะมิโน)เอทอกซิ] โพรเพน หรือ ทริสไวนอกซี ไพรเพน แอปดัค) (CAS
53159-39-0)
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f. สารเจือ (Additives) ดังตอไปนี้:
1. คอปเปอรซาลิไซเลตพืน้ ฐาน (CAS 62320-94-9)
2. BHEGA (บิส-(2-ไฮดรอกซิเอทิล) ไกลคอลาไมด) (CAS 17409-41-5)
3. BNO (บิวตะไดอินอีไนไทรลออกไซด) (CAS 9003-18-3)
4. อนุพันธของเฟอรโรซีน ดังตอไปนี:้
a. บิวทาซีน (CAS 125856-62-4)
b. คาโทซีน (2,2-บิส-เอทิลเฟอรโรซินีลโพรเพน) (CAS 37206-42-1)
c. เฟอรโรซีน คารโบซิลกิ เอซิด
d. เอน-บิวทิล-เฟอรโรซีน (CAS 31904-29-7)
e. อนุพันธอื่นๆ ของโพลิเมอรเฟอโรซีน
5. เลด เบตา-รีซอรไซเลต (CAS 20936-32-7)
6. เลด ไซเตรต (CAS 14450-60-3)
7. เลด-คอปเปอร คีเลต หรือเบตา-รีซอรไซเลต หรือ ซาลิไซเลต (CAS 68411-07-4)
8. เลด มาลีเอท (CAS 19136-34-6)
9. เลด ซาลิไซเลต (CAS 15748-73-9)
10. เลด สแตนเนต (CAS 12036-31-6)
11. MAPO (ทริส-1-(2-เมทิล)อะซิริดินิล ฟอสฟนออกไซด) (CAS 57-39-6), BOBBA 8 (บิส(2-เมทิล อะซิริดนิ ิล) 2-(2ไฮดรอกซิโพรเพโนซิ) โพรพิลอะมิโน ฟอสฟนออกไซด), และอนุพนั ธอื่นของ MAPO
12. เมทิล BAPO (บิส(2-เมทิล อะซิริดินิล) เมทิลอะมิโนฟอสฟนออกไซด) (CAS 85068-72-0)
13. N-เมทิล-p-ไนโตรอะนิลีน (CAS 100-15-2)
14. 3-ไนตราซา-1,5-เพนเทน ไดไอโซไซยาเนต (CAS 7406-61-9)
15. สารคัปปลิง อินทรีย-โลหะ ดังตอไปนี้:
a. นีโอเพนทิล[ไดอัลลิล]ออกซิ, ไตร[ไดออกทิล]ฟอสเฟโต-ไททาเนต (CAS 103850-22-2), หรือที่เรียกวา
ไททาเนียม IV, 2,2[บิส 2-โพรเพโนลาโต-เมทิล, บิวเทโนลาโต, ทริส (ไดออกทิล) ฟอสเฟโต] (CAS 11043825-0), หรือ LICA 12 (CAS 103850-22-2)
b. ไททาเนียม IV, [(2-โพรเพโนลาโต-1) เมทิล, เอน-โพรเพโนลาโตเมทิล] บิวเทโนลาโต-1, ทริส[ไดออกทิล]
ไพโรฟอสเฟต หรือ KR3538
c. ไททาเนียม IV, [(2-โพรเพโนลาโต-1) เมทิล, เอน-โพรเพโนลาโตเมทิล] บิวเทโนลาโต-1, ทริส(ไดออกทิล)ฟอสเฟต
16. โพลีไซยาโนไดฟลูออโรอะมิโนเอทิลีนออกไซด
17. โพลีฟงกชันนัล อะซิรดิ ีนอะมีด กับไอไซพาลิค, ไตรเมซิค (BITA หรือบิวทิลีน อิมีน ไตรเมซาไมด),
ไอโซไซยานูริค หรือ ไตรเมทิลอะดิพิค เปนโครงสรางแกนหลักและ 2-เมทิล หรือ 2-เอทิล
ซึ่งแทนทีบ่ นวงแหวนอะซิริดนี
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18. โพรพิลีนอิมนี (2-เมทิลอะซิรดิ ีน) (CAS 75-55-8)
19. เหล็กออกไซดละเอียด (Fe2O3) ที่มีคาพื้นผิวจําเพาะมากกวา 250 ม.2/กรัม และขนาดอนุภาคเฉลี่ยเทากับ 3,0 nm
หรือเล็กกวา
20. Tepan (เตตระเอทิลีนเพนตะอะมีนอะครีโลไนไตรล) (CAS 68412-45-3), ไซยาโนเอทิเลเต็ด โพลีอามีน
และเกลือของมัน
21. Tepanol (เตตระเอทิลีนเพนตะอะมีนอะครีโลไนไตรลไกลซิดอล) (CAS 68412-46-4), ไซยาโนเอทิเลเต็ด
โพลีอามีน ที่แอปดัคดวยไกลซิดอลและเกลือของมัน
22. TPB (ไตรฟนิลทิน บิสมัท) (CAS 603-33-8)
g. ‘สารตั้งตน’ ดังตอไปนี้:
NB: ในขอ ML8.g รายการอางอิงเพื่อควบคุม ‘วัสดุพลังงาน’ ที่ผลิตขึน้ จากสารเหลานี้
1. BCMO (บิสคลอโรเมทิลออกซิเทน) (CAS 142173-26-0) (โปรดดู ML8.e.1 และ e.2)
2. เกลือของไดไนโตรอะเซติดีน-ที-บิวทิล (CAS 125735-38-8) (โปรดดู ML8.a.28)
3. HBIW (เฮกซะเบนซิลเฮกซะอะซาไอโซเวอทซิเทน) (CAS 124782-15-6) (โปรดดู ML8.a.4)
4. TAIW (เตตระอะซีติลไดเบนซิลเฮกซะอะซาไอโซเวอทซิเทน) (โปรดดู ML8.a.4)
5. TAT (1,3,5,7 เตตระอะซีติล-1,3,5,7,-เตตระอะซา ไซโคลออกเทน) (CAS 41378-98-7) (โปรดดู ML8.a.13)
6. 1,4,5,8-เตตระอะซาเดคะลิน (CAS 5409-42-7) (โปรดดู ML8.a.27)
7. 1,3,5-ไตรคลอโรเบนซีน (CAS 108-70-3) (โปรดดู ML8.a.23)
8. 1,2,4-ไตรไฮดรอกซิบิวเทน (1,2,4-บิวเทนไตรออล) (CAS 3068-00-6) (โปรดดู ML8.e.5)
หมายเหตุ 5 สําหรับระเบิดและอุปกรณ โปรดดู ML4
หมายเหตุ 6 ML8 ไมไดควบคุมสารดังตอไปนี้
เวนเสียแตวาสารนั้นเปนสารประกอบหรือสารผสมดวยวัสดุใหพลังงานตามที่ระบุไวในขอ ML8.a
หรือผงโลหะในขอ ML8.c:
a. แอมโมเนียมพิเครต
b. ดินปน
c. เฮกซะไนโตรไดฟนลิ ามีน
d. ไดฟลูออโรอะมีน
e. ไนโตรสตารช
f. โพแทสเซียมไนเตรต
g. เตตระไนโตรแนฟทาลีน
h. ไตรไนโตรอะนิโซล
i. ไตรไนโตรแนฟทาลีน
j. ไตรไนโตรซิลีน
k. N-ไพโรลิดิโนน, 1-เมทิล-2-ไพโรลิดิโนน
l. ไดออกทิลมาเลเอต
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m. เอทิลเฮกซิลอะครีเลต
n. ไตรเอทิลอลูมิเนียม (TEA), ไตรเมทิลอลูมิเนียม (TMA), และ ไพโรฟอริกเมทัลอัลคีลอื่นๆ
และอะริลของลิเทียม, โซเดียม, แมกนีเซียม, สังกะสีหรือโบรอน
o. ไนโตรเซลลูโลส
p. ไนโตรกลีเซอรีน (หรือ กลีเซอโรลไตรไนเตรต, ไตรไนโตรกลีเซอรีน) (NG)
q. 2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน (TNT)
r. เอทิลีนไดอะมีนไดไนเตรต (EDDN)
s. เพนตะอิริทริตอลเตตระไนเตรต (PETN)
t. เลดอะไซด, เลดสไตฟเนทปกติและพืน้ ฐาน และวัตถุระเบิดหลัก
หรือสารผสมหลักที่มีสว นผสมของอะไซดหรืออะไซดเชิงซอน
u. ไตรเอทิลีนไกลคอลไดไนเตรต (TEGDN)
v. 2,4,6-ไตรไนโตรรีซอรซินอล (กรดสไตฟนิค)
w. ไดเอทิลไดฟนลิ ยูเรีย, ไดเมทิลไดฟนลิ ยูเรีย, เมทิลเอทิลไดฟนิลยูเรีย [Centralites]
x. N,N-ไดฟนิลยูเรีย (ไดฟนิลยูเรียแบบไมสมมาตร)
y. เมทิล-N,N-ไดฟนิลยูเรีย (เมทิลไดฟนลิ ยูเรียแบบไมสมมาตร)
z. เอทิล-N,N-ไดฟนิลยูเรีย (เอทิลไดฟนลิ ยูเรียแบบไมสมมาตร)
aa. 2-ไนโตรไดฟนิลามีน (2-NDPA)
bb. 4-ไนโตรไดฟนิลามีน (4-NDPA)
cc. 2,2-ไดไนโตรโพรพานอล
dd. ไนโตรกัวนิดนี (โปรดดู 1C011.d ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป)
ML9

เรือที่ใชในการสงคราม, อุปกรณเรือแบบพิเศษและอุปกรณเสริม และสวนประกอบของยาน
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร ดังตอไปนี้:
NB: สําหรับอุปกรณนําทางและนํารอง โปรดดูที่ ML11 หมายเหตุ 7
a. เรือรบและเรือ (พื้นผิวน้ําหรือใตน้ํา) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการรุกหรือการรับ,
ไมวาจะแปลงไปใชในกิจการอื่นทีไ่ มใชการทหารหรือไม, ไมวาสภาพปจจุบันจะกําลังซอมหรือใชงานอยู
และไมวาจะมีระบบปลอยอาวุธหรือมีเกราะหรือไม, และผนังหรือสวนของผนังเรือดังกลาว
b. เครื่องยนต ดังตอไปนี้:
1. เครื่องยนตดีเซล ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเรือดําน้ํา ที่มีคุณลักษณะทั้งสองประการดังตอไปนี้:
a. ใหกําลังเทากับ 1,12 MW (1 500 แรงมา) หรือมากกวา, และ
b. ความเร็วรอบโรเตอรเทากับ 700 rpm หรือมากกวา
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2. มอเตอรไฟฟา ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเรือดําน้ํา ที่มีคุณลักษณะทุกประการดังตอไปนี้:
a. ใหกําลังเอาทพตุ มากกวา 0,75 MW (1 000 แรงมา)
b. หมุนกลับไดเร็ว
c. ทําความเย็นดวยของเหลว, และ
d. มีสวนปดเครื่องทั้งหมด
3. เครื่องยนตดีเซลแบบไมใชแมเหล็กที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหารที่มีกาํ ลังเอาทพุตเทากับ
37,3 kW (50 แรงมา) หรือมากกวา และที่มีสว นซึ่งไมใชแมเหล็กเกินกวารอยละ 75 ของมวลทั้งหมด
c. เครื่องมือตรวจจับใตน้ําที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร และสวนควบคุมเครื่องมือดังกลาว
d. ตาขายเรือดําน้ําและตอรปโด
e. ไมใช
f.
ขั้วตอเจาะผนังเรือและขั้วตอที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหารที่ทําใหสามารถเชือ่ มตอระหวาง
อุปกรณภายนอกกับเรือ
หมายเหตุ ML9.f รวมถึงขั้วตอสําหรับยานน้ํา (vessels) ประเภทคอนดักเตอรเดี่ยว, มัลติคอนดักเตอร,
โคแอคเซียลหรือเวฟไกด, และชองเจาะผนังเรือ,
โดยทั้งสองแบบมีสมรรถนะในการปองกันการรั่วซึมจากภายนอก
และทํางานไดตามคุณลักษณะที่ตองการที่ความลึกของทะเลเกินกวา 100 เมตร
และขั้วตอแบบใยนําแสงและชองเจาะผนังเรือแบบออปติคัลที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับถายทอดลําแสง
‘เลเซอร’ โดยไมจํากัดความลึก แตไมรวมการเจาะสําหรับเพลาขับเคลือ่ นธรรมดา
และแกนควบคุมไฮโดรไดนามิค
g. แบริงชนิดเงียบ ที่ใชกา ซหรือแมเหล็กในการทํางาน ซึ่งมีเครื่องควบคุมสัญญาณทีส่ ามารถแสดงตัวแบบแอคทีฟ
หรือการสั่นสะเทือน
และอุปกรณทปี่ ระกอบดวยแบริงดังกลาวที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
ML10

‘อากาศยาน’, ‘ยานเบากวาอากาศ’, อากาศยานไรนักบิน, เครื่องยนตอากาศยาน และอุปกรณ ‘อากาศยาน’,
อุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของ ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร ดังตอไปนี้:
N.B. สําหรับอุปกรณนําทางและนํารอง โปรดดู ML11 หมายเหตุ 7
a. ‘อากาศยาน’ ตอสูและสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
b. ‘อากาศยาน’ และ ‘ยานเบากวาอากาศ’ อื่นใดที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร,
รวมถึงการลาดตระเวนทางทหาร, การโจมตี, การฝกทางทหาร, การขนสงและสงกําลังพลทางอากาศ
หรืออุปกรณสงกําลังบํารุงทางดานการทหาร และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
c. อากาศยานไรนกั บินและอุปกรณที่เกี่ยวของ ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี:้
1. อากาศยานไรนกั บินรวมถึงอากาศยานบังคับจากระยะไกล, ยานที่กาํ หนดโปรแกรมใหทํางานดวยตัวเอง และ
‘ยานเบากวาอากาศ’
2. เครื่องปลอยยานที่เกี่ยวของและอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน
3. อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับการบัญชาการและการควบคุม
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d. เครื่องยนตอากาศยานที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
e. อุปกรณอากาศยาน รวมทั้งอุปกรณเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชกับ ‘อากาศยาน’
ที่ถูกควบคุมตาม ML10.a หรือ ML10.b หรือเครื่องยนตอากาศยาน ทีถ่ กู ควบคุมตาม ML10.d.
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
f. อุปกรณเติมเชือ้ เพลิงแบบใชแรงดัน, อุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษ
เพื่อชวยในการปฏิบัติการในพืน้ ทีจ่ ํากัดและอุปกรณภาคพื้นดินทีพ่ ัฒนาเปนพิเศษสําหรับ ‘อากาศยาน’
ที่ถูกควบคุมตาม ML10.a. หรือ ML10.b., หรือ สําหรับเครื่องยนตอากาศยานที่ถูกควบคุมตาม ML10.d
g. หมวกเหล็กของทหารและหนากากปองกันและสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ,
อุปกรณหายใจแบบใหแรงดันและชุดมีแรงดันบางสวนสําหรับใชใน ‘อากาศยาน’, ชุดตานแรงโนมถวง,
ตัวแปลงออกซิเจนเหลว ที่ใชสําหรับ ‘อากาศยาน’ หรือขีปนาวุธ, และอุปกรณหรือชุดดีดตัวสําหรับดีดบุคคลออกจาก
‘อากาศยาน’ เมื่อฉุกเฉิน
h. รมชูชีพและอุปกรณที่เกี่ยวของ ทีใ่ ชสําหรับปลอยพลรม หรือปลอยสัมภาระ หรือชวยลดความเร็วของ ‘อากาศยาน’
ดังตอไปนี้ และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ:
1. รมชูชีพ สําหรับ:
a. ปลอยหนวยรบพิเศษลงสูเปาหมาย
b. ปลอยพลรม
2. รมชูชีพสงสัมภาระ
3. รมรอน (paragliders), รมชนิดดึง (drag parachutes), รมชวยใหเสถียรและควบคุมความสูงของวัตถุที่ตก (ไดแก
การกูแคปซูลยาน, ที่นั่งนักบินที่ดดี ออกมา, ระเบิด)
4. รมชูชีพสําหรับใชกับระบบดีดทีน่ ั่งนักบินสําหรับ และระบบควบคุมการปลอยรมชูชพี ฉุกเฉิน
5. รมชูชีพสําหรับกูคืนขีปนาวุธ, ยานบินไมมีนักบิน หรือยานอวกาศ
6. รมชูชีพสําหรับการรอนลง และรมสําหรับแจงการรอนลง
7. รมชูชีพทางทหารดานอื่นๆ
8. อุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับนักกระโดดรมที่ความสูงมาก (ไดแก ชุด, หมวกพิเศษ, ระบบชวยหายใจ,
อุปกรณนํารอง)
i. ระบบนักบินอัตโนมัติสําหรับบรรทุกรมชูชีพ,
อุปกรณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหารสําหรับควบคุมการปลอยรมชูชีพทีท่ ุกร
ะดับความสูง, รวมถึงอุปกรณออกซิเจน
หมายเหตุ 1 ML10.b ไมไดควบคุม ‘อากาศยาน’ หรือ ‘อากาศยาน’ หลากหลายประเภท
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร ซึ่ง:
a. ไมไดปรับแตงสําหรับการใชงานทางดานการทหาร และไมไดติดตัง้ อุปกรณ
หรือสวนควบที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร, และ
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b.
ไดรับใบรับรองสําหรับการใชงานดานพลเรือนโดยองคกรการบินพลเรือนในรัฐที่เปนภาคีของความตกล
งวัสเซนนาร (Wassenaar Arrangement)
หมายเหตุ 2 ML10.d ไมไดควบคุม:
a.
เครื่องยนตอากาศยานที่ออกแบบหรือดัดแปลงสําหรับการใชงานทางดานการทหารซึ่งไดรับใบรับรองโด
ยองคกรการบินพลเรือนในรัฐที่เปนภาคีของความตกลงวัสเซนนาร (Wassenaar Arrangement)
สําหรับการใชงานใน ‘อากาศยานพลเรือน’, หรือสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
b. เครื่องยนตชนิดลูกสูบหรือสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ,
ยกเวนรายการใดที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับอากาศยานไรนักบิน
หมายเหตุ 3 การควบคุมตามขอ ML10.b และ ML10.d ของสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
และอุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับ ‘อากาศยาน’
หรือเครื่องยนตอากาศยานที่ไมใชดา นการทหารแตไดดัดแปลงสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
ใชบังคับเฉพาะกับบรรดาสวนประกอบทางทหารและอุปกรณที่เกี่ยวของดานการทหารที่จําเปนตองใชในการ
ดัดแปลงเพื่อการใชงานทางดานการทหาร
ML11

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษที่ไมถูกควบคุมอยูใน EU Common Military List
ดังตอไปนี้:
a. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
หมายเหตุ ML11 รวมถึง:
1. อุปกรณสําหรับการตอตานดวยอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณตอตานการตอตานดวยอิเล็กทรอนิกส (ไดแก
อุปกรณที่ออกแบบเพื่อสรางสัญญาณเพิ่มเติมหรือสัญญาณที่ผดิ พลาด
เขาสูเรดารหรือเครื่องรับสัญญาณวิทยุสื่อสาร หรือรบกวนการรับสัญญาณ, การปฏิบัตกิ าร
หรือทําใหไมสามารถรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งอุปกรณตอตานอุปกรณดังกลาว)
รวมถึงอุปกรณกวนสัญญาณและอุปกรณตอตานการกวนสัญญาณ
2. หลอดฟรีเควนซีอะไจล (frequency agile tubes)
3. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณที่ออกแบบ
ไมวาเพื่อใชในการเฝาตรวจและติดตามแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟาสําหรับงานขาวกรองทางทหาร
หรือเพื่อวัตถุประสงคในการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อตอตานการเฝาตรวจและการติดตามดังกลาว
4. อุปกรณตอตานที่ใชใตน้ํา รวมถึงการกวนสัญญาณเสียงและสัญญาณแมเหล็ก และเปาหลอก,
อุปกรณที่ออกแบบเพื่อสรางสัญญาณเพิ่มเติมหรือสัญญาณที่ผดิ พลาดเขาสูตัวรับสัญญาณโซนาร
5. อุปกรณรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลขอมูล อุปกรณรักษาความปลอดภัยขอมูลและการสงขอมูล
และอุปกรณรักษาความปลอดภัยสายสัญญาณ ที่ใชกระบวนการเขารหัสลับ
6. อุปกรณสําหรับบงชี,้ ตรวจสอบความถูกตอง และปอนกุญแจรหัส และอุปกรณจัดการกุญแจไขรหัส,
การผลิตและการแจกจาย
7. อุปกรณนําทางและนํารอง
b. อุปกรณกวนสัญญาณระบบดาวเทียมนําทางทั่วโลก (Global navigation satellite systems - GNSS)
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ML12

ระบบอาวุธพลังงานจลน (kinetic) แบบความเรงสูง และอุปกรณที่เกีย่ วของ และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
ดังตอไปนี้:
a. ระบบอาวุธใชพลังงานจลน ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการทําลายลาง หรือทําใหเปาหมายเลิกลมภารกิจ
b. โรงทดสอบและประเมินผลและโมเดลทดสอบที่ออกแบบเปนพิเศษ รวมถึงอุปกรณตรวจสอบและเปาหมาย,
สําหรับการทดสอบวิถีกระสุนและระบบแบบใชพลังงานจลน
NB: สําหรับระบบอาวุธที่ใชกระสุนขนาดเล็ก หรือระบบที่ใชแรงขับเคลื่อนดวยสารเคมีเพียงอยางเดียว และกระสุน,
โปรดดู ML1 ถึง ML4
หมายเหตุ 1 ML12 รวมถึงรายการตอไปนี้ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับระบบอาวุธที่ใชพลังงานจลน:
a. ระบบขับเคลื่อนจรวดที่มีสมรรถนะในการที่มีการเรงมวลขนาดใหญกวา 0,1 g ใหไดความเรง ที่มากกวา
1,6 กม./วินาที ในแบบยิงเดี่ยวหรือยิงเปนชุด
b. เครื่องทําไฟฟาหลัก, เกราะไฟฟา, ที่เก็บพลังงาน, ตัวจัดการความรอน, ชุดปรับอากาศ,
สวิทชิ่งหรืออุปกรณควบคุมเชื้อเพลิง, และขอตอไฟฟา (electrical interfaces) ระหวางแหลงจายไฟฟา,
ปนและปอมปนทีม่ ีฟงกชันขับเคลื่อนดวยไฟฟา
c. ระบบคนหาเปาหมาย, ระบบติดตามเปาหมาย, ระบบควบคุมการยิงหรือระบบประเมินความเสียหาย
d. ระบบคนหาเปานําวิถ,ี ระบบนําทาง หรือระบบเปลี่ยนทิศทางแรงขับดัน (การเรงระยะทาย)
สําหรับกระสุนระเบิด
หมายเหตุ 2 ML12 ควบคุมระบบอาวุธที่ใชที่ใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งในการขับเคลือ่ น:
a. แมเหล็กไฟฟา
b. ไฟฟาความรอน (electrothermal)
c. พลาสมา
d. กาซเบา, หรือ
e. เคมี (เมื่อใชประกอบกับรายการอยางใดอยางหนึ่งขางตน)

ML13

อุปกรณเกราะ หรือสิ่งปองกันและสิ่งกอสรางและสวนประกอบ ดังตอไปนี:้
a. แผนเกราะดังตอไปนี้:
1. ผลิตขึ้นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนดทางดานการทหาร, หรือ
2. มีความเหมาะสมสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
b.
สรางดวยวัสดุโลหะหรือไมใชโลหะหรือเปนสวนผสมทั้งสองอยางที่ออกแบบเปนพิเศษเพื่อปองกันกระสุนสําหรับระ
บบทางดานการทหาร, และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
c. หมวกทหาร
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d. เสื้อเกราะกันกระสุน และชุดปองกันที่ผลิตตามมาตรฐานหรือขอกําหนดทางดานการทหาร
หรือเทียบเทาและสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
N.B. สําหรับวัสดุ ‘วัสดุเสนใยหรือใยฝอยฟลาเมนท’ ที่ใชในการผลิต เสื้อเกราะกันกระสุน, โปรดดูขอ 1C010
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
หมายเหตุ 1 ML13.b รวมถึงวัสดุทอี่ อกแบบเปนพิเศษเพื่อขึ้นรูปเปนเกราะปองกันระเบิดแบบรีแอคทีฟ
หรือสําหรับทําทีก่ ําบังทางการทหา
หมายเหตุ 2 ML13.c ไมไดควบคุมหมวกเหล็กแบบดั้งเดิม
ซึ่งไมไดดัดแปลงหรือออกแบบเพื่อใหรับหรือติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ
หมายเหตุ 3 ML13.d ไมไดควบคุมเสื้อเกราะกันกระสุนหรือชุดปองกันเมื่อผูใชงานใชสําหรับปองกันตัวสวนบุคคล
N.B. โปรดดูขอ 1A005 ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
ML14

อุปกรณพิเศษสําหรับการฝกอบรมทางดานการทหาร หรือสําหรับการจําลองสถานการณทางดานการทหาร,
ระบบจําลองที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการฝกอบรมที่ใชปนหรืออาวุธที่ถูกควบคุมตาม ML1 หรือ ML2,
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษและอุปกรณเสริม
หมายเหตุทางเทคนิค คําวา ‘อุปกรณพิเศษสําหรับการฝกอบรมทางดานการทหาร’ รวมถึง การฝกจูโจมทางดานการทหาร,
การฝกการบินปฏิบัติการ, การฝกติดตามเปาหมายเรดาร, การสรางเปาหมายเรดาร,
อุปกรณการฝกการยิงปนใหญ, การฝกสงครามตอตานเรือดําน้ํา, การฝกจําลองการบิน
(รวมถึงเครื่องสรางแรงเหวี่ยงหนีศูนยสําหรับฝกนักบินหรือนักบินอวกาศ), การฝกเรดาร,
การฝกอุปกรณการบิน, การฝกการนํารอง, การฝกการปลอยขีปนาวุธ, อุปกรณเปาหมาย, เปาลอ
‘อากาศยาน’, การฝกติดอาวุธ, การฝก ‘อากาศยาน’ ไรคนขับ, หนวยฝกอบรมเคลื่อนที่
และอุปกรณฝกอบรมสําหรับการปฏิบัติการทหารภาคพื้นดิน
หมายเหตุ 1 ML14 รวมถึงระบบฉายภาพและสรางสภาพแวดลอมแบบอินเตอรแอคทีฟ
สําหรับเครื่องจําลองที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
หมายเหตุ 2 ML14 ไมไดควบคุมอุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการฝกอบรมการใชอาวุธเพื่อลาสัตวหรือเพื่อการกีฬา

ML15

อุปกรณจับภาพ หรืออุปกรณที่ใชตอตาน, ดังตอไปนี้ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร,
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษและอุปกรณเสริม:
a. อุปกรณบันทึกภาพและประมวลผลภาพ
b. กลองถายรูป, อุปกรณถา ยภาพและอุปกรณลางฟลม
c. อุปกรณขยายแสง (Image intensifier)
d. อุปกรณถายภาพอินฟราเรดหรือภาพคลื่นความรอน
e. อุปกรณสรางภาพจากเซนเซอรของเครื่องเรดาร
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f. อุปกรณตอตาน หรือเพื่อตอบโตการตอตาน ของอุปกรณทถี่ ูกควบคุมตามหัวขอยอยของ ML15.a ถึง ML15.e
หมายเหตุ ML15.f
รวมถึงอุปกรณทอี่ อกแบบเพื่อทําใหการทํางานหรือประสิทธิภาพของระบบเก็บภาพทางดานการทหารเสือ่
มสภาพ หรืออุปกรณเพื่อลดความเสียหายลักษณะดังกลาว
หมายเหตุ 1 คําวา ‘สวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ’
รวมถึงรายการตอไปนี้เมื่อออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร:
a. หลอดเครื่องแปลงภาพอินฟราเรด
b. หลอดภาพขยายแสง (Image intensifier tubes) (นอกเหนือจากรุนแรก)
c. แผนเพล็ทไมโครแชนแนล
d. หลอดกลองโทรทัศนทํางานที่ระดับแสงนอย
e. อารเรยตรวจจับภาพ (รวมถึง ทีม่ ีระบบเชื่อมตอแบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบอานคา)
f. หลอดกลองโทรทัศนแบบไพโรอิเล็คทริก
g. ระบบทําความเย็นสําหรับระบบถายภาพ
h. ชัตเตอรที่ทํางานดวยไฟฟาของอุปกรณโฟโตโครมิค หรืออุปกรณอิเล็กโตร-ออปติคัล
ที่มีความเร็วชัตเตอรนอยกวา 100 µs,
ยกเวนในกรณีของชัตเตอรซึ่งเปนชิน้ สวนสําคัญของกลองถายภาพความเร็วสูง
i. เครื่องแปลงภาพที่ใชใยแกวนําแสง
j. อุปกรณผสมของหลอดโฟโตแคโถดและเซมิคอนดักเตอร
หมายเหตุ 2 ML15 ไมไดควบคุม ‘หลอดภาพขยายแสงรุนแรก’ หรืออุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษทีป่ ระกอบดวย
‘หลอดภาพขยายแสงรุนแรก’
NB: สําหรับสถานะของกลองเล็งที่ประกอบดวย ‘หลอดภาพขยายแสงรุนแรก’ โปรดดูรายการขอ ML1, ML2 และ ML5.a
NB: โปรดดูที่ขอ 6A002.a.2 และ 6A002.b ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
ML16

งานตีขึ้นรูป, งานหลอและผลิตภัณฑไมสําเร็จรูปอื่นใด ซึ่งมีการใชงานอยูในผลิตภัณฑที่ถูกควบคุม
ซึ่งสามารถระบุไดโดยสวนประกอบทางวัสดุ, ขนาด หรือฟงกชัน,
และซึ่งไดออกแบบเปนพิเศษสําหรับผลิตภัณฑอื่นใดที่ถูกควบคุมตาม ML1 ถึง ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 หรือ
ML19

ML17

อุปกรณเบ็ดเตล็ด, วัสดุและไลบรารี และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี้:
a. อุปกรณเครื่องดําน้ําและเครื่องชวยวายใตน้ําแบบทํางานไดดว ยตัวเอง ดังตอไปนี้:
1. อุปกรณเครื่องหายใจ (นําอากาศมาหายใจใหม) แบบวงจรปดหรือกึ่งปด
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร (ไดแก ออกแบบเปนพิเศษแบบไมมีแมเหล็ก)
2.
สวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชในการแปรสภาพเครื่องมือแบบวงจรเปดเพื่อการใชงานทางดานการท
หาร
3.
ชิ้นอุปกรณที่ออกแบบเฉพาะสําหรับการใชงานทางดานการทหารดวยอุปกรณเครื่องดําน้ําและเครื่องชวยวายใตน้ําแ
บบทํางานไดดว ยตัวเอง
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b. อุปกรณกอสรางที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
c. อุปกรณเสริม, การชุบเคลือบ
และการทําอยางอื่นสําหรับปกปดลักษณะซึ่งออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
d. อุปกรณวิศวกรรมโยธาที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชในสนามรบ
e. ‘หุนยนต’, สวนควบคุม ‘หุนยนต’ และ ‘มือกล (end-effectors)’ ของ ‘หุนยนต’ ที่มคี ุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้:
1. ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
2. ประกอบดวยกรรมวิธีในการปองกันสายสงไฮดรอลิคจากการรั่วโดยสะเก็ดจากกระสุนปน (ไดแก
มีระบบกันสายรั่วในตัวเอง) และออกแบบเพื่อใชของเหลวไฮดรอลิกทีม่ ีคาจุดวาบไฟ (flash points)
ที่อุณหภูมิสูงกวา 839 K (566 °C), หรือ
3. ออกแบบหรือกําหนดเปนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีคลื่นพัลสแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic pulse - EMP)
f. ไลบรารี (ฐานขอมูลดานเทคนิคพาราเมทริก) ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
กับอุปกรณที่ถูกควบคุมตาม EU Common Military List
g. อุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรืออุปกรณขับดันจรวด, รวมถึง ‘เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร’
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหารและสวนประกอบ
ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
h. อุปกรณและวัสดุ ที่ชบุ เคลือบแลวหรือทาเพื่อปกปดลักษณะซึ่งออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
ที่อยูนอกเหนือจากรายการที่ถกู ควบคุมตาม EU Common Military List
i. เครื่องจําลองสถานการณที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับ ‘ปฏิกรณนวิ เคลียร’ ทางดานการทหาร
j. โรงซอมแบบเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษเพื่อซอมบํารุงอุปกรณทางดานการทหาร
k. เครื่องปนไฟสนามที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
l. ตูคอนเทนเนอรที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
m. เรือเฟอรรี่นอกเหนือจากรายการอื่นใดที่ถูกควบคุมตาม EU Common Military List, สะพานและโปะ
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
n. ตนแบบสําหรับทดสอบที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับ ‘การพัฒนา’ สินคาที่ถูกควบคุมตาม ML4, ML6, ML9 หรือ ML10
หมายเหตุทางเทคนิค
1. ตามวัตถุประสงคของขอ ML17, คําวา ‘ไลบรารี’ (ฐานขอมูลดานเทคนิคพาราเมทริก) หมายถึง
การรวบรวมทางดานเทคนิคทางการทหาร ซึ่งนําไปใชอางอิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะอุปกรณหรือระบบทางดานการทหาร
2. ตามวัตถุประสงคของขอ ML17, ‘ดัดแปลง’ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง, ทางดานไฟฟา หรือเชิงกล
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ที่ทําใหสินคาที่ไมใชดานการทหาร
ใหมีสมรรถนะเทากับสินคาที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใชงานทางดานการทหาร
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ML18

อุปกรณสําหรับการการผลิตสินคาที่อางถึงใน EU Common Military List ดังตอไปนี้:
a. อุปกรณการผลิตที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการผลิตสินคาที่ถูกควบคุมตาม EU Common Military List
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ
b. โรงทดสอบทางดานสภาพแวดลอมที่ออกแบบเปนพิเศษและอุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษ, สําหรับการออกไปรับรอง,
การรับรองคุณภาพ หรือทดสอบผลิตภัณฑทถี่ ูกควบคุมตาม EU Common Military List
หมายเหตุทางเทคนิค ตามวัตถุประสงคของขอ ML18, คําวา ‘การผลิต’ รวมถึงการออกแบบ, การตรวจสอบ, การผลิต,
การทดสอบ และการตรวจเช็ค
หมายเหตุ 1 ML18.a และ ML18.b รวมถึงอุปกรณดังตอไปนี้:
a. เครื่องไนเตรเตอรแบบตอเนื่อง
b. เครื่องอุปกรณสําหรับทดสอบดวยการใชแรงเหวี่ยงหรืออุปกรณ ที่มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้:
1. ขับดวยมอเตอรหนึ่งตัวหรือมากกวาที่มีกาํ ลังแรงมาวัดไดรวม มากกวา 298 kW (400 แรงมา)
2. มีสมรรถนะในการบรรทุกเทากับ 113 กก. หรือมากกวา, หรือ
3. มีสมรรถนะในการสรางแรงเหวีย่ งหนีศูนยกลางทีค่ าความเรงเทากับ 8 g หรือมากกวา
ที่น้ําหนักบรรทุกสุทธิเทากับ 91 กก. หรือมากกวา
c. เครื่องอัดและทําใหแหง
d. เครื่องอัดรีดแบบสกรูที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษสําหรับการอัดวัดถุระเบิดทางดานการทหาร
e. เครื่องตัดสําหรับใหเชื้อเพลิงจรวดไดขนาด
f. ถังขนาดใหญ (tumblers) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 1,85 ม. หรือมากกวา ซึ่งบรรจุผลผลิตไดมากกวา
227 กก.
g. เครื่องผสมเชื้อเพลิงจรวดแบบแข็งตอเนื่อง
h. เครื่องบดแบบละเอียด (fluid energy mills) สําหรับบดหรือผสมสวนผสมของวัตถุระเบิดทางทหาร
i. อุปกรณเพื่อทําผงโลหะที่มีรปู ทรงกลมและขนาดของอนุภาคที่เทากัน ตามรายการในขอ ML8.c.8
j. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (convection current converters) สําหรับแปรสภาพวัสดุตามรายการในขอ ML8.c.3
หมายเหตุ 2 a. คําวา ‘ผลิตภัณฑที่อางถึงใน EU Common Military List’ รวมถึง:
1. ผลิตภัณฑที่ไมถูกควบคุม ถาหากคุณลักษณะต่าํ กวาสารเขมขนที่กําหนด ดังตอไปนี:้
a. ไฮดราซีน (โปรดดูที่ ML8.c.4)
b. ‘วัตถุระเบิด’ (โปรดดูที่ ML8)
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2. ผลิตภัณฑที่ไมถูกควบคุม ถาหากคุณลักษณะต่าํ กวาขอจํากัดทางดานเทคนิค (ไดแก วัสดุ
‘ตัวนําไฟฟายิ่งยวด’ ไมไดถูกควบคุมตาม 1C005
ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป, แมเหล็กไฟฟาแบบ ‘ตัวนําไฟฟายิ่งยวด’
ไมไดถูกควบคุมตาม 3A001.e.3 ในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป,
อุปกรณไฟฟาแบบ ‘ตัวนําไฟฟายิ่งยวด’ (ถูกยกเวนจากการควบคุมภายใต ML20.b)
3. เชื้อเพลิงโลหะและสารออกซิแดนท ที่ฝงอยูในรูปลามินารจากระยะเปนไอ (ดูขอ ML8.c.5)
b. คําวา ‘ผลิตภัณฑที่อางถึงใน EU Common Military List’ ไมรวมถึง:
1. ปนพกใหสัญญาณ (โปรดดูที่ ML2.b)
2. สารอื่นใดที่ไมอยูในรายการควบคุมภายใตหมายเหตุ 3 ของขอ ML7
3. เครื่องวัดรังสีสะสมสวนบุคคล (โปรดดู ML7.f.)
และหนากากปองกันสารอันตรายทางดานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โปรดดูในรายการสินคาที่ใชประโยชนไดสองทางของสหภาพยุโรป
4. ผงไดฟลูออโรอะมีนและโปแตสเซียมไนเตรต (โปรดดูที่หมายเหตุ 6 ของขอ ML8)
5. เครื่องยนตอากาศยานที่ยกเวนจากการควบคุมภายใต ML10
6. หมวกเหล็กแบบดั้งเดิมที่ไมไดตดิ ตั้งอุปกรณ หรือดัดแปลง หรือออกแบบใหรับอุปกรณเสริมใดๆ
(ดูที่หมายเหตุ 2 ขอ ML13)
7. อุปกรณที่ตดิ ตัง้ กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ไมไดถูกควบคุม เชน
เครื่องชุบเคลือบที่ไมไดกําหนดไวในที่ใด และอุปกรณสําหรับการหลอพลาสติก
8. ปนคาบศิลา, ปนยาวและปนคารไบนที่ทาํ ขึ้นกอนป 1938, และปนคาบศิลา,
ปนยาวและปนคารไบนที่ผลิตกอนป 1890 และที่ผลิตขึ้นมาใหม, ปนลูกโม, ปนพก และปนกล
ที่ผลิตกอนป 1890 และทีผ่ ลิตขึ้นมาใหม
หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 2.b.8 ในขอ ML18 ไมไดยกเวนการควบคุมอุปกรณการผลิตสําหรับอาวุธเล็กที่ไมใชของเกา,
แมวานํามาใชในการผลิตอาวุธเล็กเลียนแบบของเกา
ML19

ระบบอาวุธใชพลังงานโดยตรง (Directed energy weapon systems - DEW) อุปกรณที่เกี่ยวของ
หรืออุปกรณมาตรการตอตานและโมเดลทดสอบ และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษ ดังตอไปนี:้
a. ระบบ ‘เลเซอร’ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการทําลายเปาหมาย หรือทําใหเปาหมายเลิกลมภารกิจ
b. ระบบลําแสงอนุภาคที่มีสมรรถนะในการทําลายเปาหมาย หรือทําใหเปาหมายเลิกลมภารกิจ
c. ระบบคลื่นความถี่วิทยุกําลังสูง ทีม่ ีสมรรถนะในการทําลายเปาหมาย หรือทําใหเปาหมายเลิกลมภารกิจ
d. อุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการตรวจจับหรือบงชี หรือปองกันระบบทีถ่ ูกควบคุมตาม ML19.a ถึง ML19.c
e. โมเดลสําหรับทดสอบทางกายภาพและผลการทดสอบที่เกี่ยวของสําหรับระบบ,
อุปกรณและสวนประกอบที่ถูกควบคุมตามขอนี้
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f. ระบบแสง ‘เลเซอร’ แบบคลื่นแสงตอเนื่องหรือคลื่นพัลซ ที่ออกแบบเปนพิเศษเพื่อทําใหตาบอดถาวร นั่นคือ
สงผลตอตาเปลา หรือตอตาที่ใสอุปกรณชวยแกไขการมอง
หมายเหตุ 1 ระบบอาวุธใชพลังงานโดยตรงที่ถูกควบคุมตาม ML19
รวมถึงระบบที่มีความสามารถจากการใชงานสิ่งทีถ่ ูกควบคุม คือ:
a. ‘เลเซอร’
ที่มีกําลังคลืน่ แสงตอเนื่องหรือกําลังคลื่นพัลซสูงเพียงพอใหเกิดการทําลายในลักษณะเดียวกันกับกระสุนแบ
บเดิม
b. เครื่องเรงอานุภาคซึ่งเล็งลําแสงอนุภาคที่ชารจหรืออนุภาคนิวตรอนที่มีอํานาจทําลาย
c.
เครื่องสงคลื่นความถี่วิทยุแบบพัลซกําลังสูงหรือความถี่เฉลี่ยกําลังสูงซึ่งสรางสนามพลังแรงพอเพียงที่จะทํา
ลายวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เปาหมายระยะไกล
หมายเหตุ 2 ML19 รวมถึงรายการดังตอไปนี้ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับระบบอาวุธใชพลังงานโดยตรง:
a. เครื่องทําไฟฟาหลัก, ที่เก็บพลังงาน, สวิทชิ่ง, ชุดปรับอากาศ หรืออุปกรณควบคุมพลังงาน
b. ระบบคนหาเปาหมายหรือติดตามเปาหมาย
c. ระบบที่มสี มรรถนะในการประเมินความเสียหายของเปาหมาย, การทําลาย
หรือการเลิกลมภารกิจของเปาหมาย
d. อุปกรณควบคุมลําสัญญาณ, สรางลําแสง หรืออุปกรณชี้เปา
e. อุปกรณที่มลี ําแสงปรับทิศทางไดรวดเร็ว ที่มีความสามารถทํางานกับหลายเปาหมายไดอยางรวดเร็ว
f. อะแดปทีฟออปติกและเฟสคอนจูเกเตอร (adaptive optics and phase conjugators)
g. ตัวปลอยกระแสไฟสําหรับสรางลําแสงไอออนลบจากไฮโดรเจน
h. สวนประกอบในการเรงอนุภาค ‘สามารถใชในอวกาศได’
i. อุปกรณบังคับขนาดลําแสงไอออนลบ
j. อุปกรณสําหรับการควบคุมและปรับทิศทางลําแสงไอออนพลังงานสูง
k. ฟอย (foils) ที่ ‘สามารถใชในอวกาศได’ สําหรับทําใหลําแสงไอโซโทปไฮโดรเจนลบใหเปนกลาง
ML20

อุปกรณทําความเย็นแบบไครโอเจนนิก และอุปกรณ ‘ตัวนําไฟฟายิ่งยวด’
และสวนประกอบที่ออกแบบเปนพิเศษและอุปกรณเสริม ดังตอไปนี:้
a. อุปกรณที่ออกแบบเปนพิเศษ หรือปรับคาเปนพิเศษเพื่อติดตั้งในยานสําหรับใชทางทหารบนภาคพื้นดิน ยานน้ํา
อากาศยานหรือใชในอวกาศ
ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในขณะกําลังเคลื่อนที่และสามารถสรางหรือรักษาอุณหภูมิไดต่ํากวา 103 K (– 170 °C)
หมายเหตุ ML20.a รวมถึงระบบเครื่องที่ซึ่งประกอบดวยหรือที่ใช อุปกรณเสริม
หรือสวนประกอบที่ผลิตจากวัสดุตวั นําไฟฟาแบบไมใชโลหะ หรือไมมีไฟฟา เชน พลาสติก
หรือวัสดุเอพอกซี-อิมเพรกเนต
b. อุปกรณไฟฟาแบบ ‘ตัวนําไฟฟายิ่งยวด’ (เครื่องจักรหมุนและทรานสฟอรเมอร) ออกแบบเปนพิเศษ
หรือปรับแตงเพื่อใหสามารถติดตั้งในยานสําหรับใชทางทหารบนภาคพื้นดิน ยานน้ํา อากาศยานหรือใชในอวกาศ
ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในขณะเคลื่อนที่
หมายเหตุ ML20.b ไมไดควบคุมเครื่องกําเนิดพลังงานกระแสตรงโฮโมโพลารแบบไฮบริด ที่มีขั้วเดียว
เปนแขนโลหะธรรมดาหมุนในสนามแมเหล็ก ผลิตขึน้ โดยใชขดลวดตัวนําไฟฟายิ่งยวด
โดยทั้งนี้ตองมีเพียงขดลวดอยางเดียวเทานั้นที่เปนสวนประกอบตัวนําไฟฟายิ่งยวดในเครื่องกําเนิดไฟฟา
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ML21

‘ซอฟตแวร’ ดังตอไปนี:้
a. ‘ซอฟตแวร’ ทีอ่ อกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษ สําหรับ ‘การพัฒนา’, ‘การผลิต’ หรือ ‘การใชงาน’ อุปกรณหรือวัสดุ
ที่ถูกควบคุมตาม EU Common Military List
b. ‘ซอฟตแวร’ เฉพาะดาน ดังตอไปนี:้
1. ‘ซอฟตแวร’ ทีอ่ อกแบบเปนพิเศษสําหรับ:
a. สรางโมเดล, สรางแบบจําลอง หรือประเมินผลระบบอาวุธทางดานการทหาร
b. ‘การพัฒนา’, การติดตามผล, การบํารุงรักษา หรือการปรับปรุง ‘ซอฟตแวร’
แบบที่ติดตั้งกับระบบอาวุธทางดานการทหาร
c. สรางโมเดล หรือสรางแบบจําลองสถานการณการปฏิบัติการทางทหาร, ไมไดถูกควบคุมตาม ML14
d. ระบบการบัญชาการ การสื่อสาร การควบคุมและขาวกรอง (C3I) หรือ ระบบการบัญชาการ, การสื่อสาร
การควบคุม คอมพิวเตอรและขาวกรอง (C4I)
2. ‘ซอฟตแวร’ สําหรับกําหนดผลกระทบจากการทําสงครามที่ใชอาวุธธรรมดา, อาวุธนิวเคลียร, อาวุธเคมี
หรืออาวุธชีวภาพ
3. ‘ซอฟตแวร’ ทีไ่ มไดถูกควบคุมตามขอ ML21.a, b.1 หรือ b.2
ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเปนพิเศษเพื่อทําใหอุปกรณที่ไมไดถูกควบคุมตาม EU Common Military List
สามารถทํางานทางดานการทหารไดเหมือนกับอุปกรณที่ถูกควบคุมตาม ML5, ML7.f, ML9.c, ML9.e, ML10.e,
ML11, ML14, ML15, ML17.i., หรือ ML18

ML22

‘เทคโนโลยี’ ดังตอไปนี:้
a. ‘เทคโนโลยี’, นอกเหนือจากที่กาํ หนดในขอ ML22.b ซึ่ง ‘จําเปน’ สําหรับ ‘การพัฒนา’, ‘การผลิต’ หรือ ‘การใชงาน’
ของสินคาที่ถูกควบคุมใน EU Common Military List
b. ‘เทคโนโลยี’ ดังตอไปนี้:
1. ‘เทคโนโลยี’ ซึง่ ‘จําเปน’ สําหรับการออกแบบ, การประกอบชิ้นสวนเขาดวยกัน, และการทํางาน, การบํารุงรักษา
และการซอมแซมโรงงานผลิตสินคาที่ถูกควบคุมตาม EU Common Military List
แมวาสวนประกอบของโรงงานผลิตดังกลาวจะไมถกู ควบคุมก็ตาม
2. ‘เทคโนโลยี’ ซึง่ ‘จําเปน’ สําหรับ ‘การพัฒนา’ และ ‘การผลิต’
อาวุธขนาดเล็กแมวาจะนําไปใชในการผลิตของเลียนแบบอาวุธโบราณขนาดเล็กก็ตาม
3. ‘เทคโนโลยี’ ซึง่ ‘จําเปน’ สําหรับ ‘การพัฒนา’, ‘การผลิต’ หรือ ‘การใชงาน’ ดานสารพิษวิทยา
อุปกรณหรือสวนประกอบที่เกี่ยวของที่ถูกควบคุมตาม ML7.a ถึง ML7.f
4. ‘เทคโนโลยี’ ซึง่ ‘จําเปน’ สําหรับ ‘การพัฒนา’, ‘การผลิต’ หรือ ‘การใชงาน’ ‘ไบโอโพลีเมอร’
หรือการเพาะเลี้ยงเซลลบางชนิด ทีถ่ กู ควบคุมตาม ML7.g
5. ‘เทคโนโลยี’ ซึง่ ‘จําเปน’ โดยเฉพาะสําหรับการผสม ‘ตัวเรงทางชีวภาพ’ ทีถ่ ูกควบคุมตาม ML7.h.1,
เขาไปในสารนําพาทางดานการทหารหรือวัสดุทางดานการทหาร
หมายเหตุ 1 ‘เทคโนโลยี’ ซึ่ง ‘จําเปน’ สําหรับ ‘การพัฒนา’, ‘การผลิต’ หรือ ‘การใชงาน’
สินคาที่ถูกควบคุมในรายการกระสุน (Munitions List)
ยังคงอยูภายใตการควบคุมแมวาจะนําไปใชกับรายการสินคาใดๆ ที่ไมไดควบคุม
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หมายเหตุ 2 ML22 ไมไดควบคุม ‘เทคโนโลยี’ ดังตอไปนี้:
a. ที่มีความจําเปนนอยมากในการติดตั้ง, การใชงาน, การบํารุงรักษา (การตรวจสอบ) และการซอมแซม
สินคาที่ไมไดถูกควบคุม หรือสินคาสงออกที่ไดรับอนุมัติ
b. ที่ ‘ตกเปนสมบัติของสาธารณะ’, ‘การวิจัยวิทยาศาสตร’
หรือเปนขอมูลที่จําเปนนอยทีส่ ุดสําหรับการจดทะเบียนสิทธิบตั ร
c. สําหรับการเหนี่ยวนําแมเหล็กเพื่อการขับเคลื่อนแบบตอเนื่องของสิ่งอุปกรณขนสงทางดานพลเรือน
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