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(ครังที่ 3 โดยอาจารย์อภิญญา เลือ่นฉวี) วนัที ่29 ธันวาคม 2552 

 

INCOTERMS – International Commercial Terms 

- จดัทาํโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ ( International Chamber of Commerce – ICC ) 

กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 

ความหมายของ INCOTERMS 

- เป็นขอ้สญัญามาตรฐาน ถูกจั ดทาํข้ึนเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทาํสญัญาการคา้

ระหวา่งประเทศ 

- ลดปัญหาท่ีคู่สัญญาอาจมีความเขา้ใจไม่ตรงกนั เน่ืองจากคู่สัญญาอยูค่นละประเทศ 

- กาํหนดภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการโอนความเส่ียงภยัในตวัสินคา้ระหวา่งผูข้าย

และผูซ้ื้อ 

- คู่คา้สามารถทราบไดแ้น่ชดัวา่ฝ่ายใ ดเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและความเส่ียงต่ออุบติัเหตุ 

หรือการสูญหายในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อ 

- ใหถื้อวา่ผูข้ายจะหมดภาระลงต่อเม่ือไดส่้งมอบสินคา้ใหถึ้งผูซ้ื้อ ณ จุดท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

สญัญา 

- สัญญาแต่ละแบบจะแตกต่างกนัตามภาระหนา้ท่ีรับผดิชอ บของคู่สัญญา ในระดบัท่ีผูข้ายมี

ภาระหนา้ท่ีนอ้ยท่ีสุด จนถึงขอ้สัญญาท่ีผูข้ายมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากท่ีสุด 

INCOTERMS 2000  มีทั้งหมด 13 ตวั โดยเรียงตามลาํดบัจากผูข้ายมีหนา้ท่ีนอ้ยท่ีสุดและผูซ้ื้อมี

หนา้ท่ีมากท่ีสุด ไปจนถึงผูข้ายมีหนา้ท่ีมากท่ีสุดและผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีนอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มที ่1 : Group E – Departure Contract 

 EXW : Ex Works เป็นกลุ่มท่ีผูข้ายมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้ ณ หนา้โรงงานของตน โดยผูซ้ื้อ

จะเป็นผูม้ารับสินคา้เองท่ีโรงงานของผูข้าย  

 หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีผลิตสินคา้ใหต้รงตามสัญญาซ้ือขาย และส่ งมอบสินคา้

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยไม่ตอ้งทาํการขนสินคา้ข้ึนบนยานพาหนะ 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

 

 >>  ผูซ้ื้อจะมีหนา้ท่ีจ่ายค่าใชจ่้ายและความเส่ียงภยัเน่ืองจากการขนส่ง

สินคา้ออกจากโรงงานของผูข้าย 

ความรับผดิ

กลุ่มที ่2 : Group F – Shipment Contract . Main Carriage unpaid 

 >> ผูข้ายหมดความรับผดิทนัทีท่ีไดส่้งมอบสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อแลว้ หากเกิ ดความ

เสียหายใดๆหลงัจากท่ีผูซ้ื้อมารับสินคา้ไปแลว้ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิ 
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 เป็นกลุ่มท่ีผูข้ายจะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ สถานท่ีท่ีระบุไว ้หรือส่งมอบสินคา้ลง

เรือของผูข้นส่ง ซ่ึงแบ่งลกัษณะการส่ง ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. FCA : Free Carrier ( …named Place ) ใชก้บัการขนส่งทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางเรือ อาทิ 

ทางรถ ,ทางรถไฟ, ทางอากาศ 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้ท่ีเสียภาษีศุลกากรเรียบร้อยแลว้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

และส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งตามสถานท่ีท่ีกาํหนด   

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ 

2. FAS : Free Alongside Ship  (…named port of shipment )  

>> ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีเสียค่าใชจ่้ายต่างๆในการขนส่งสินคา้และความเส่ียงภยัต่างๆ

จากสถานีขนส่งสินคา้ท่ีท่าเรือตน้ทางไปยงัท่าเรือปลายทาง 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >>  ผูข้ายมีหนา้ท่ีขนส่งสิ นคา้ท่ีเสียภาษีศุลกากรเรียบร้อยแลว้ไปเทียบขา้ง

เรือเพือ่รอการขนส่งสินคา้ข้ึนเรือ กรณีท่ีเป็นเรือสินคา้ขนาดใหญ่ไม่สามารถจอดเทียบท่าเรือได ้

ผูข้ายตอ้งนาํสินคา้ลงเรือลาํเล็กเพื่อนาํสินคา้ไปจอดเทียบขา้งเรือ 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

3. FOB : Free on Board ( … named port of shipment ) 

 >> ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีในการขนส่งสินคา้ข้ึ นเรือ และเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง

สินคา้ 

หนา้ท่ีของผูข้าย >>  ผูข้ายตอ้งส่งสินคา้ขา้มพน้กราบเรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ณ ท่าเรือตน้ทาง  

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ 

ความรับผดิต่อความสูญหาย / เสียหายของสินคา้ในกลุ่มน้ี ผูข้ายหมดความรับผดิก็ต่อเม่ือได้

ส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งสินคา้แลว้ อาทิ FOB >> ผูข้ายหมดความรับผดิเม่ือสินคา้ไดข้า้มพน้กราบเรือ

ไปแลว้  

>> ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีทาํสัญญากบัผูข้นส่ง โดยทาํสัญญากนัท่ีประเ ทศของผูซ้ื้อให้

บริษทัขนส่งมารับสินคา้ท่ีโรงงานของผูข้าย 

กลุ่มที ่3 : Group C – Shipment contract . Main Carriage paid 

 เป็นกลุ่มท่ีผูข้ายส่งมอบสินคา้ ณ สถานท่ีท่ีระบุไว ้หรือ ส่งมอบสินคา้ลงบนยานพาหนะท่ี

ทาํการขนส่งสินคา้ ( บนเรือ ) ท่ีเป็นการขนส่งหลกั  โดยผูข้ายรับภาระในการชาํระค่าขนส่งหลกั 

ไดแ้ก่ ค่าระวางขนส่งจนถึงปลายทาง ซ่ึงแบ่งลกัษณะการส่ง ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1. CFR : Cost and Freight (… named port of destination ) 

เป็นสัญญาซ้ือขายท่ีมีการกาํหนดราคาสินคา้โดยมีการรวมเฉพาะค่าระวางขนส่งสินคา้จนถึง

ปลายทาง ใชก้บัการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

หนา้ท่ีของผูข้าย >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีจดัส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือปลายทางโดยเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายเอง 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

2. CIF : Cost , Insurance and Freight ( …named port of destination ) 

 >> ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีเสียค่าใชจ่้ายต่างๆรวมทั้งตอ้งความเส่ียงภยัในการขนส่ง

สินคา้ทนัทีท่ีสินคา้ขา้มพน้กราบเรือแลว้ 



สรุปคําบรรยายวชิากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คร้ังที่ 8  
 

www.dpuprivatelaw2552.wordpress.com Page 3 
 

ใชก้บัการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

สญัญา CIF เป็นสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด เพราะผูข้ายสามารถ

ขอรับชาํระค่าสินคา้ไดท้นัทีเม่ือขนส่งสินคา้ลงเรือและรวบรวมเอกสารต่างๆไดค้รบถว้น  

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีส่งสินคา้ขา้มพน้กราบเรือข้ึนไปบนเรือ และทาํพิธี

ส่งออก, จ่ายค่าระวางเรือและค่าประกนัภยัในการขนส่งสินคา้ 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ >> ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีในการเสียภาษีนาํเขา้ และ ภาษีศุลกากร 

ความรับผดิ

3. CPT : Carriage paid To (…named place of destination )  

 >> ผูข้ายหมดความรับผดิเม่ือไดส่้งมอบสินคา้ลงเรือใหอ้ยูใ่นความครอบครอง

ของผูข้นส่ง  

ใชก้บัการขนส่งทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางเรือ  และเป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ( Multi 

model ) 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีทาํสัญญาขนส่งและจดัส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีกาํหนด 

โดยออกค่าใชจ่้ายเอง แต่ไม่ตอ้งทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ >> ผูซ้ื้อเป็นฝ่ายเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ความรับผดิ

4. CIP : Carriage and Insurance paid To (…named place of destination )  

 >> ผูข้ายหมดความรับผดิทนัทีท่ีสินคา้ไดส่้งมอบใหแ้ก่ผูรั้บขนส่งสินคา้ท่ี

ท่าเรือตน้ทาง 

เป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ( Multi model ) 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผูข้ายมีหนา้ท่ีจดัหายานพาหนะในการขนส่งสินคา้โดยออกค่าใชจ่้าย

เองจนถึงสถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา รวมทั้งการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายหรือสูญหาย

ของสินคา้ในระหวา่งการขนส่ง  

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ >> ผูซ้ื้อจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเ กิดข้ึนหลงัจากท่ีไดมี้การส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่

ผูรั้บขนแลว้ 

ความรับผดิ

กลุ่มที ่4 : Group D – Arrival Contract 

 >>  ผูข้ายหมดความรับผดิเม่ือตวัสินคา้ไดถู้กส่งมอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของผู ้

ขนส่งแลว้ 

 เป็นกลุ่มท่ีผูข้ายมีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบมากท่ีสุด โดยตอ้งส่งมอบสิ นคา้จนถึงสถานท่ี

ปลายทางท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงอาจจะเป็นท่าเรือปลายทาง หรือบา้นของผูซ้ื้อ  ผูข้ายตอ้งรับภาระ

ค่าใชจ่้ายต่างๆตั้งแต่โรงงานของผูข้ายไปจนถึงสถานท่ีปลายทาง  

 ในกลุ่ม D น้ี แมผู้ข้ายจะไดส่้งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งแลว้ ผูข้ายก็ยงัไม่พน้ความรับผดิ

จนกวา่ผูข้นส่งจะส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีท่าเรือปลายทางแลว้ 
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 โดยผูข้ายตอ้งทาํประกนัภยัสินคา้ดว้ย เพราะวา่ตนมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อสินคา้จนกวา่

จะถึงมือของผูซ้ื้อท่ีท่าเรือปลายทาง 

 ราคาของกลุ่ม D จึงแพงท่ีสุด เพราะมีการรวมภาระค่าใชจ่้ายของผูข้ายไวห้มด  

ซ่ึงแบ่งลกัษณะการส่ง ได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1. DAF : Delivered At Frontier (…named place ) 

เป็นสัญญาท่ีมกัใชก้บัการขนส่งทางบกท่ีมีอาณาเขตต่อกนั 

หนา้ท่ีของผูข้าย >>  ตอ้งส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ณ ชายแดนระหวา่งประเทศท่ีไดก้าํหนด

ไว ้โดยผูข้ายไม่ตอ้งยกสินคา้ลง ผูซ้ื้อจะเป็นฝ่ายยกสินคา้เอง 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

2. DES : Delivered Ex Ship ( …named port of destination ) 

 >> เป็นผูรั้บมอบสินคา้ ชาํระราคาและรับภาระในค่าธรรมเนียมสาํหรับ

ใบอนุญาตนาํเขา้และชาํระภาษีขาเขา้  

เป็นสัญญาท่ีมกัจะใชก้บัการขนส่งทางเรือ โดยมีจุดส่งมอบสินคา้อยูท่ี่ท่าเรือปลายทาง 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อในขณะท่ีสินคา้ยงัอยูใ่นระวางเรือ ณ ท่าเรือ

ปลายทาง 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ 

3. DEQ : Delivered Ex Quay ( …named port of destination ) 

>> ชาํระราคาสินคา้ เม่ือไดรั้บสินคา้ตามเวลาและท่าเรือท่ีกาํหนด และ

รับภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนสินคา้ข้ึนฝ่ังรวมทั้งค่าภาษีนาํเขา้ 

เป็นสัญญาท่ีมกัจะใชก้บัการขนส่งทางเรือ โดยจุดส่งมอบสินคา้อยูท่ี่ท่าเทียบเรือ 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีท่าเรือปลายทางท่ีกาํหนด และยงัคงตอ้งรับ

ผดิในค่าใชจ่้ายและค่าความเส่ียงภยัในการนาํสินคา้ไปยงัท่าเรือปลายทางท่ีกาํหนด 

หนา้ท่ีของผูข้นส่ง >> ขนสินคา้ออกจากเรือแลว้นาํมาวางบนท่าเรือ 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

4. DDU : Delivered Duty Unpaid (…named place of destination ) 

 >> มารับสินคา้ท่ีท่าเรือ รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายในการผา่นพิธีการทาง

ศุลกากรและค่าภาษีอากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อการนาํสินคา้เขา้และรับภาระค่ าใชจ่้ายอนั

เกิดจากการขนส่งจากท่าเรือไปยงัจุดหมายปลายทางบนบก 

หนา้ท่ีของผูข้าย  >> ผลิตสินคา้ จดัเตรียมสินคา้ใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ขนส่ง

ลงเรือเพื่อไปส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ รับผดิชอบค่าพิธี การส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ ค่าประกนัภยั

ขนส่งสินคา้ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการนาํสินคา้ลงจากเรือและจ่ายค่าขนส่งไปยงัสถานท่ีของผูซ้ื้อ 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ >>

5. DDP : Delivered Duty paid (…named place of destination ) 

 จ่ายค่าภาษีนาํเขา้เอง 

หนา้ท่ีของผูข้าย >> รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งหมด อาทิ ค่าขนส่งสินคา้ ค่าประกนัภยั 

ค่าภาษีต่างๆ 



สรุปคําบรรยายวชิากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คร้ังที่ 8  
 

www.dpuprivatelaw2552.wordpress.com Page 5 
 

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ

 

 >> เม่ือไดรั้บสินคา้แลว้มีหนา้ท่ีชาํระราคาค่าสินคา้  

จากท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมดจะพบวา่ DDP มีราคาแพงสุด เน่ืองจากผูข้ายเป็นผูแ้บกรับภาระ

ในการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆเองทั้ งหมด ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีเพียงชาํระราคาสินคา้เม่ือไดรั้บสินคา้เท่านั้น  

ส่วนราคาถูกท่ีสุดก็คือ EXW เพราะผูข้ายมีหนา้ท่ีเพียงผลิตสินคา้ใหต้รงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา

เท่านั้น ไม่มีหนา้ท่ีในการขนส่งสินคา้เลย เป็นหนา้ท่ีของผูซ้ื้อเองท่ีเป็นฝ่ายจดัหายานพาหนะมารับ

สินคา้ท่ีหนา้โรงงานของผูข้าย 

ภาระหน้าทีข่องผู้ซ้ือและผู้ขายใน INCOTERMS 

1. การจดัหาสินคา้และชาํระราคา 

2. การจดัหาใบอนุญาตของทางราชการ และพิธีการในการส่งออกและนาํเขา้ 

3. การทาํสัญญารับขนและสัญญาประกนัภยั 

4. การส่งมอบสินคา้และการรับมอบสินคา้ 

5. การโอนความเส่ียงภยั 

6. การแบ่งภาระค่าใชจ่้าย 

7. การบอกกล่าวแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย ( ตอ้งบอกกล่าวตลอดวา่ สินคา้จะลงเรือเม่ือไหร่ ,ถึงวนั

ไหน) 

8. การพิสูจน์การส่งมอบและรับมอบสินคา้ เอกสารการขนส่งหรือขอ้ความทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั 

9. การตรวจ การหีบห่อ และการทาํเคร่ืองหมาย 

10. หนา้ท่ีอ่ืนๆ อาทิ ใครมีหนา้ท่ีในการจ่ายภาษีศุลกากร , สินคา้ท่ีส่งมามีใบตรวจอย.หรือไม่ 

เอกสารการขนส่ง 

1. ใบเสนอราคา 

2. ใบสั่งซ้ือสินคา้ 

3. สญัญาซ้ือขาย 

4. ใบยนืยนัราคาสินคา้ 

5. ใบเปิดสินเช่ือกบัธนาคาร 

6. ใบจองระวางและรายละเอียดในเอกสารการขนส่ง 

7. ใบขนขาออก-ขาเขา้ 

8. ใบตราส่ง 

9. ใบบญัชีราคาสินคา้ 

10. กรมธรรมห์รือเอกสารประกนัภยั 

ฉมาพนัธ์ สัยกลุประดษิฐ์ /รวบรวม 


