
INCOTERMS แต่ล่ะเง่ือนไขนัน้มีความหมายอย่างไร 

ผู้นําเข้าสง่ออกหลายๆท่านหรือผู้ ท่ีกําลงัศกึษาหาข้อมลูเร่ืองการนําเข้าและสง่ออกนัน้มีคําถามและข้อสงสยัต่างๆนาๆ

เก่ียวกบั Incoterms วา่แต่ละ่ Term นัน้มีความหมายอย่างไร ซึ่งใน Blog ตวันีจ้ะอธิบายความหมายของแต่ละเทอมการ

ซือ้ขายอย่างละเอียด โดยมีรูปภาพประกอบตามรูปด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 



1.) EXW 

ผู้ขายไมต้่องทําอะไรเลย  เป็นหน้าท่ีของผู้ ซือ้ท่ีจะต้องจดัการขนสง่สินค้าเองตัง้แตอ่อกจากคลงั สนิค้าของผู้ขาย คา่ใช้จ่าย

และความเส่ียงตกอยู่กบัผู้ ซือ้ทัง้สิน้ ตัง้แต ่คา่ใช้จ่ายในการผา่นดา่นศลุกากรขาออก  กระทัง่คา่ใช้จ่ายในการขนของขึน้รถ

ท่ีมารับ  ณ  คลงัสนิค้าของผู้ขาย  ทัง้นี ้ เว้นแตจ่ะตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่นให้ผู้ขายสง่ของขึน้รถท่ีผู้ ซือ้จดัมาให้ด้วย 

 

2.) FCA 

ผู้ขายสง่สนิค้าให้ถึงจดุหรือสถานท่ีรับสนิค้าท่ีอยู่ภายใต้ความอารักขาของผู้  รับขนสนิค้า เช่น Container Freight 

Station, Cargo Terminal ท่ีท่าอากาศยาน หรือ สถานีรถไฟ ฯลฯ   โดยเป็นหน้าท่ีของผู้ขายในอนัท่ีจะจดัการเพ่ือสง่ออก

ด้วย   (เช่น ขอใบอนญุาต ในกรณีท่ีต้องมีใบอนญุาตส่งออก  รวมทัง้ผา่นพธีิการศลุกากร)  Terms นี ้จะใช้สําหรับการ

ขนสง่ทกุชนิด ทัง้ทางบกหรือและอากาศ   รวมทัง้การขนสง่หลายรูปแบบ  โดยเฉพาะทางเรือจะเก่ียวเน่ืองกบัการสง่ของ

โดย  container ด้วยวธีิท่ีเรียกว่า  RO-RO  ( roll on – roll off )  ไมมี่การยกสนิค้าขึน้เรือโดยใช้ปัน้จัน่  แตเ่ป็นการ

ขนสง่สนิค้าไปถึงจดุรับสนิค้าของผู้ รับขนสง่ เช่น  CFS ถ้าการสง่ มอบสนิค้ากระทําท่ีสถานท่ีของผู้ขายเอง  ผู้ขายต้อง

รับผดิชอบในการเอาของขึน้บรรทกุยานพาหนะท่ีมารับด้วย   แตถ้่าการสง่มอบกระทํา ณ สถานท่ีอ่ืน ผู้ขายจะไมต้่อง

รับผดิชอบในการนําของลงจากยานพานะท่ีใช้ขนสนิค้าไป  ฯลฯ 

 

3.) FAS 

ผู้ขายสง่สนิค้าให้ถึงข้างลําเรือท่ีท่า หากเรือทอดสมออยู่กลางทะเลก็ต้องลําเลียงโดยเรือเลก็ไปจนถึงข้างเรือใหญ่  กรณีนี ้

ผู้ขายต้องจดัการสง่ออกให้เรียบร้อย  กลา่วคือทัง้เสียอากรขา ออกและขอใบอนญุาตสง่ออก ฯลฯ  ซึ่งตา่งกบั  Incoterms 

1990 ฉบบัเดมิอย่างพลกิหน้ามือเป็นหลงัมือ เพราะตามฉบบัท่ีแล้ว ผู้ ซือ้ต้องจดัการทําพธีิการสง่ออกเอาเอง 

4.) FOB 

ผู้ขายสง่สนิค้าให้ถึงบนเรือ และความเส่ียงจะเปล่ียนข้างจากผู้ขายไปตกอยู่กบัผู้ ซือ้ตัง้แตว่นิาทีท่ี สนิค้าถกูยกข้ามพ้น

กราบเรือ (ship's rail)  ไปเหนือลําเรือแล้ว ภาระ ในการสง่ออก (เช่น การขอใบอนญุาต การชําระคา่อากรขาออก ฯลฯ)  

เป็นของผู้ขายท่ีจะต้องจดัการให้เสร็จสิน้   Terms นีใ้ช้สําหรับการสง่ของทางเรือแบบดัง้เดมิ (conventional)  โดยการ

ยกสนิค้าขึน้เรือ หรือท่ีเรียกกนัวา่ LO-LO (Lift on – Lift off) 

 

 

 

 



5.) CFR  

(โปรดสงัเกตวา่เง่ือนไขนี ้ เดมิใช้กนัว่า C&F)  เช่น เดียวกนักบั FOB ข้างบน  หากแต่วา่ผู้ขายต้องชําระคา่ระวางในการ

ขนสง่ทางเรือด้วย  มีข้อท่ีน่าสงัเกตคือ ถึงแม้ผู้ขายจะต้องรับภาระเร่ืองคา่ระวางถึงปลายทางก็ตาม แต ่ความเส่ียงของฝ่าย

ผู้ขายนีจ้ะอยู่แคก่ราบเรือท่ีต้นทาง เหมือนกบักรณีของ FOB เท่านัน้เอง  วา่อีกอย่างหนึ่ง Cost (คา่ใช้จ่าย) ของผู้ขายไปถึง

ท่าปลายทาง (เสียคา่ระวาง) แต ่Risk (ความเส่ียง)  ของผู้ขายจะสิน้สดุท่ีกราบเรือเท่านัน้เอง ถ้าเป็นการสง่สนิค้าโดยมไิด้

มียกของข้ามกราบเรือ จะต้องใช้เง่ือนไข CPT ซึ่งจะกลา่วตอ่ไป 

 

6.) CIF 

เช่นเดียวกบั  CFR  ทกุประการ   เพียงแตเ่พิม่ให้ผู้ขายต้องจดัการเอาประกนัภยัให้กบัสนิค้าท่ีขนสง่ ด้วยการชําระเบีย้

ประกนัจนถึงปลายทางด้วยเท่านัน้ และ ต้องไมลื่มวา่ความเส่ียงของผู้ขายจะมีถึงจดุเหนือกราบเรือ  เช่นเดียวกบัเง่ือนไข 

FOB  หรือ  CFR  เท่านัน้  เลยไปแล้วเป็นเร่ืองของผู้ ซือ้ 

 

7.) CPT 

เป็น term ใหม ่ ใช้มาตัง้แต ่Incoterms 1990  สําหรับการขนสง่ทกุรูปแบบ รวมทัง้ multimodal transport  ด้วย มี

ความหมายใกล้เคียงกนักบั CFR  ซึ่งให้ใช้แตเ่ฉพาะการขนสง่ทางเรือนัน่เอง  แตสํ่าหรับเง่ือนไข CPT นี ้ ผู้ขายต้องสง่มอบ

สนิค้าให้กับผู้ รับขนสง่ (Carrier) ณ สถานท่ีรับของ  ไมต้่องสง่ของขึน้เรือ 

 

8.) CIP 

เช่นเดียวกบั CPT  ทกุประการ แตเ่พิ่มภาระให้ผู้ขายต้องเอาประกนัภยัด้วย ถ้าจะวา่ไปแล้ว ความหมายของ CIP ก็

ใกล้เคียงกบั CIF  จะตา่งกนัก็ตรงท่ี CIP ใช้ได้กบัการขนสง่ทกุรูปแบบ ตลอดจน multimodal transport  แต ่CIF ใช้กบั

การขนสง่ทางเรือเท่านัน้ 

 

9.) DAF 

สําหรับการขนสง่สนิค้าโดยผู้ขายไปจนถึงพรมแดนของประเทศโดยผ่านดา่นศลุกากรขาออกของ ประเทศผู้ขายไปแล้ว แต่

ยงัไมผ่า่นด่านศลุกากรขาเข้าของประเทศผู้ซือ้ คา่ใช้จ่ายและความเส่ียงเป็นของผู้ขายไปถึงจดุท่ีวา่นัน้  ณ พรมแดน  ทัง้นี ้

เว้นจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

 

 



10.) DES 

ผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเส่ียง  จนกระทัง่เรือไปถึงและเทียบท่าปลายทางความรับผิดชอบนีจ้ะจํากดัอยู่แค่

นัน้  โดยสนิค้ายงัอยู่บนเรือ  สําหรับการขนของลงจากเรือและคา่ใช้จ่ายตลอดจนความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีตามมา เป็นเร่ืองของผู้

ซือ้แตลํ่าพงัเพียงผู้เดียว 

 

11.) DEQ 

เหมือนกนักบั DES ข้างบน หากแตผู่้ขายต้องขนสง่สนิค้าลงท่ีหน้าท่าให้ด้วย ตอ่จากนัน้จึงเป็นภาระของผู้ ซือ้  คา่อากรขา

เข้าและภาระในการขอใบอนญุาตนําเข้า  (ถ้าจําเป็นต้องมี) ผู้ ซือ้ ต้องจดัการเอง  เง่ือนไขนี ้เดมิใน Incoterms 1990 

ผู้ขายหรือผู้ ซือ้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะจ่ายก็ได้ แล้วแตจ่ะตกลงกนั (แตป่กติแล้วผู้ขายต้องจ่าย)  คราวนีเ้ปล่ียนเป็นให้ผู้ ซือ้จ่าย

อย่างเดียว 

 

12.) DDU 

ผู้ขายจะต้องขนสง่สนิค้าไปจนถึงสถานท่ีท่ีผู้ ซือ้กําหนดในประเทศปลายทาง  เช่นให้สง่ท่ีคลงัสนิค้าของผู้ ซือ้ไม่วา่จะตัง้อยู่

ท่ีไหน ในประเทศปลายทางดงักลา่ว  แตถ้่าตกลงกนัว่าให้สง่มอบสนิค้าในบริเวณท่า เรือปลายทางก็ควรใช้เง่ือนไข DES 

หรือ DEQ แทน   ในการนีผู้้ขายจะจดัการขนสง่สนิค้าไปจนถึงสถานท่ีท่ีจะสง่มอบ  แตเ่ป็นหน้าท่ีของผู้ ซือ้ท่ีจะต้องจดัการ

ขนสนิค้าดงักลา่วลงจากยานพาหนะ ท่ีไปสง่สินค้าเอง อย่างไรก็ตาม  ทางฝ่ายผู้ ซือ้ต้องชําระคา่อากรขาเข้าตลอดจนภาษี

อ่ืน ๆ ของประเทศท่ีนําสนิค้าเข้าเองด้วย 

 

13.) DDP 

ผู้ขายต้องรับภาระสงูสดุ   (และราคาก็สงูสดุเหมือนกนั)เพราะฝ่ายผู้ ซือ้ไมต้่องทําอะไรและไมต้่องจ่ายคา่ อากรขาเข้าด้วย  

เป็นหน้าท่ีของผู้ขายท่ีจะต้องเหมาหมด  การขนสนิค้าลงจากยานพาหนะ ท่ีไปสง่ก็เป็นหน้าท่ีของผู้ ซือ้เช่นเดียวกนั กบั

ภายใต้เง่ือนไข DDUและถ้าตกลงจะสง่มอบกนัในบริเวณท่าเรือ ก็ให้ใช้เง่ือนไข DES หรือ DEQ แทนเหมือนกันกบักรณี 

DDU ท่ีกลา่วแล้ว ภายใต้เง่ือนไข DDP นี ้ราคาสนิค้าต่อหน่วยจะแพงท่ีสดุ เพราะผู้ขายต้องรับภาระทกุอย่าง 


