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Allocations of costs to buyer/seller according to Incoterms 2010

Incoterm
2010

Export 
customs 
declaration

Carriage to 
port of 
export

Unloading 
of truck in 
port of 
export

Loading on 
vessel/airplane 
in port of export

Carriage 
(Sea/Air) to 

port of import
Insurance

Unloading in 
port of import

Loading on 
truck in port of 

import

Carriage to 
place of 

destination

Import 
customs 

clearance

Import 
duties and 

taxes

EXW Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer

FCA Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer

FAS Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer

FOB Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer

CPT Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer

CFR(CNF) Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer/Seller Buyer Buyer Buyer Buyer

CIF Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer/Seller Buyer Buyer Buyer Buyer

CIP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer

DAT Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Buyer Buyer Buyer Buyer

DAP Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Seller Seller Buyer Buyer

DDP Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Seller Seller Seller Seller



ค ำนิยำม
• กฎ Incoterms เป็นเงื่อนไขมาตรฐานทางการค้าสากล  
(internationally standardized “trade terms”) เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้สง่ออก
ใช้ในการเสนอราคาสินค้าที่แบง่คา่ใช้จ่ายและความรับผิดชอบของ

1.การขนสง่ระหวา่งประเทศ   (International transport)
2.ภาระในการซือ้ประกนัภยัการขนสง่สินค้า (ภายใต้เงื่อนไข CIF 
และ CIP)
3.พิธีการด้านศลุกากร (customs formalities)

ระหวา่งผู้ขายและผู้ซือ้



ค ำนิยำม (ต่อ)

• กฎ Incoterms บอกฝ่ายผู้ซือ้ให้ทราบวา่มีอะไรบ้างที่ได้รวมอยูแ่ล้ว
ในราคาสินค้า โดยการแบง่

1. คา่ขนสง่และความเสี่ยงภยัของสนิค้า
2. ภาระรับผิดชอบในเร่ืองประกนัภยัสินค้า และเร่ืองพิธีการด้าน

ศลุกากร

ระหวา่งผู้ขายกบัผู้ซือ้



ขอบเขตของกฎ Incoterms
1. การโอนความเสี่ยง (the transferring of risk )

– จดุที่ความเสี่ยงของความเสียหายของสินค้าจะถกูโอน
จากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้

2. ภาระรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย (the responsibilities for costs)
– คา่ขนสง่ในสว่นที่ผู้ขายรับผิดชอบ
– ฝ่ายใดต้องด าเนินการด้านพิธีการศลุกากรและการจ่าย

คา่อากร
– ฝ่ายผู้ขายเป็นผู้จดัหาการประกนัภยัการขนสง่สินค้า

ภายใต้เงื่อนไข CIF และ CIP
3. เอกสารตา่งๆที่ฝ่ายผู้ขายต้องจดัเตรียมให้กบัฝ่ายผู้ซือ้



ให้ระบุสถำนที่หรือท่ำเรือให้ได้ชัดเจนที่สุด
• ภายใต้กฎ  Incoterms ตอ่ไปนี ้

– Ex Works (EXW) (named place),
– Free Carrier (FCA) (named place),
– Delivered at Terminal (DAT) (named place),
– Delivered at Place (DAP) (named place),
– Delivered Duty Paid (DDP) (named place),
– Free Alongside Ship (FAS) (named port of shipment), and
– Free on Board (FOB) (named port of shipment),

สถานที่ที่ระบหุมายถงึสถานที่ที่มีการสง่มอบสินค้าและความเสี่ยงภยั
ของสินค้าถกูโอนจากฝ่ายผู้ขายไปยงัฝ่ายผู้ซือ้



ให้ระบุสถำนที่หรือท่ำเรือให้ได้ชัดเจนที่สุด
(ต่อ)

• ภายใต้กฎ Incoterms ตอ่ไปนี ้
– Carriage Paid To (CPT) (named place),
– Carriage and Insurance Paid To (CIP) (named place),
– Cost and Freight (CFR) (named port of destination), and
– Cost, Insurance and Freight (CIF) (named port of destination),

สถานที่ที่ระบตุา่งจากสถานที่ที่มีการสง่มอบ กลา่วคือ สถานที่หรือทา่เรือ
(ปลายทาง) ที่ระบคุือท่ีที่ผู้ขนสง่รับคา่จ้างให้มาสง่ของ



ให้ระบุสถำนที่หรือท่ำเรือให้ได้ชัดเจนที่สุด 
(ต่อ)

• ตวัอย่างของการใช้กฎ  Incoterms อยา่งถกูต้อง
– USD 100 per ton FOB New York Incoterms®2010
– EUR 10,000 per unit DAP Frankfurt Schmidt  GmbH 

Warehouse 4  Incoterms®2010
– USD 100 per box CPT Smith Carriers, Inc. Main Warehouse 

New York Incoterms®2010
– USD 500 per ton CIF Bangkok Incoterms®2010



กฎ  Incoterms 
ไม่ได้ก ำหนดทุกเร่ืองที่มีในสัญญำขำย
กฎ Incoterms ก าหนดเร่ืองตอ่ไปนี ้

• ฝ่ายใดในสญัญาขายมีภาระต้องจดัการขนสง่ (to make 
carriage) และการซือ้ประกนัภยัการขนสง่สินค้า
• เมื่อใดท่ีผู้ขายต้องสง่สินค้าให้ผู้ซือ้
• ฝ่ายใดรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นไหน



กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก ำหนดทุกเร่ืองที่มีในสัญญำขำย 

(ต่อ)
กฎ  Incoterms ไม่พดูถึงเร่ืองตอ่ไปนี ้

• ราคาสินค้าท่ีต้องจ่าย
• วิธีการหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการช าระเงินคา่สินค้า
• การโอนกรรมสิทธ์ิ ( ownership ) ในตวัสินค้า
• ผลตอ่เน่ืองของการผิดสญัญา ( the consequences of a breach

of  contract )



กฎ Incoterms ใหม่สองกฎ: DAT & DAP
• ภายใต้กฎสองกฎนี ้การสง่มอบสินค้ากระท า ณ  จดุหมาย
ปลายทางที่ระบ ุ(named destination)

– ภายใต้กฎ DAT สินค้าถกูสง่มอบให้ผู้ซือ้ตามความประสงค์ 
(at the buyer’s disposal) เมื่อได้ขนสง่สินค้าลงจากยานพาหนะที่
มาถงึสถานี(Terminal)เช่นเดียวกบักฎ DEQ ของ Incoterms ฉบบั 
ปี2000
– ภายใต้กฎ DAP สินค้าถกูสง่มอบให้ผู้ซือ้ตามความประสงค์ 
เมื่อพร้อมจะถกูขนสง่ลงจากยานพาหนะที่มาถงึสถานที่
เช่นเดียวกบักฎ DAF, DES, DDU ของ Incoterms ฉบบัปี2000



กฎ Incoterms ใหม่สองกฎ: DAT & DAP
(ต่อ)

• กฎใหม่สองกฎนี ้ฝ่ายผู้ขายต้องสง่มอบสินค้าถึงท่ีหมายโดย
รับภาระคา่ใช้จ่ายทัง้หมด (ยกเว้นคา่ใช้จ่ายใดๆในการผ่านพิธีการ
น าสินค้าเข้าประเทศของผู้ซือ้) และความเสี่ยงของความเสียหาย
ของสินค้าจนถงึจดุสง่มอบปลายทางที่ระบุ



กำรประกันภัยสินค้ำ
• กฎ Incoterms  2010  ก าหนดให้ผู้ขายภายใต้เงื่อนไข CIF และ 
CIP ต้องมีการซือ้ความคุ้มครองสินค้าอย่างต ่าสดุตามข้อ
ก าหนดการประกนัภยัสินค้า (ซี)  ( Institute  Cargo  Clauses (C )
ของ LMA / IUA ทีได้มีการแก้ไขใหม่) หรือเงื่อนไขชดุใดๆที่
คล้ายกนั จากผู้ รับประกนัภยัที่มีช่ือเสียง และให้สิทธ์ิแก่ผู้ซือ้หรือ
บคุคลอื่นที่มีสว่นได้เสียกบัการประกนัภยัในสินค้านัน้ในการ
เรียกร้องสินไหมจากผู้ รับประกนัภยัได้โดยตรง
• ให้คุ้มครองทนุประกนัภยัที่ 110 % ของราคาสินค้าในสญัญา 
และเป็นสกลุเงินเดียวกบัสญัญา



กำรขำยสินค้ำต่อเป็นทอดๆ (String sales)
• สินค้าโภคภณัฑ์ (commodities) มกัจะถกูขายตอ่ไปได้หลายๆ
ทอดในระหวา่งการขนสง่ ( “down a string” ) แตกตา่งจากสินค้า
ประเภทผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม(manufactured goods)
• ผู้ขายที่อยูใ่นระหวา่งการขายทอด จึงปฏิบตัิหน้าที่ของเขาตอ่ผู้
ซือ้ของเขา มิใช่โดยการขนสง่สินค้า แตโ่ดยการจดัหาสินค้าท่ีได้ถกู
สง่มาแล้ว และกฎ Incoterms ภายใต้เงื่อนไข FAS, FOB, CFR, CIF
ล้วนได้กลา่วถึงภาระหน้าท่ีเช่นวา่นีข้องผู้ขายทอด



Shipment vs. Arrival contracts
• สญัญาแบบสง่มอบเพ่ือการขนสง่ (Shipment contracts)ซึง่ได้แก่

– EXW
– FAS, FCA, FOB
– CFR, CIF, CPT,CIP

• ผู้ขายหมดภาระความเสี่ยงของสินค้าเม่ือสง่มอบ ณ จดุเพื่อท า  
การขนสง่



Shipment vs. Arrival contracts (ต่อ)
• สญัญาแบบสง่มอบปลายทาง (Arrival contracts) ซึง่ได้แก่

– DAT, DAP, DDP
• ผู้ขายต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของสินค้าจนกวา่จะถกูสง่มอบ
ถงึจดุหมายในประเทศปลายทาง จงึต้องจ่ายทัง้คา่ขนสง่ถึง
จดุหมายปลายทาง และต้องรับความเสี่ยงของความเสียหายของ
สินค้าจนถงึจดุหมายปลายทางนัน้



Shipment vs. Arrival contracts
หากสินคา้เสียหายระหวา่งการขนส่ง ฝ่ายใดตอ้งรับความเส่ียง

Sorry, they have 
been lost in the 
transit.

OK, I’ll do my best to 
send goods instead 
of those that were 

lost. 

I want my 
goods! 

Seller under
C-terms 

Seller under
D-terms 

Buyer

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dektube.com/files/articles/380c50225d67f81L.jpg&imgrefurl=http://www.dektube.com/action/viewarticle/18882/___________________________________________/&usg=__QolIeuNJJXMR6ONU7oriUV2UnNU=&h=300&w=450&sz=28&hl=th&start=14&zoom=1&tbnid=NxAoaDeF6WzAkM:&tbnh=85&tbnw=127&ei=yBQ6T-r5M8rprAewwPmvCA&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A1&um=1&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Incoterms rules  vs.  Risk and Costs 
การขนสง่สนิคา้โดยภาระความเสีย่งและคา่ใชจ้า่ยของผูซ้ ือ้

การขนสง่สนิคา้โดยภาระความเสีย่งของผูซ้ ือ้แตค่า่ใชจ้า่ยของผูข้าย

EXW                   FAS                       FOB                     FCA

CFR                     CIF                        CPT                      CIP
การขนสง่สนิคา้โดยภาระความเสีย่งและคา่ใชจ้า่ยของผูข้าย

DAT   DAP  DDP



























































เคร่ืองมือการช าระเงนิค่าสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ

• การช าระเงินดว้ยเงินสด หรือช าระล่วงหนา้ (CASH OR 
ADVANCE PAYMENT)

• ช าระโดยการเปิดบญัชีขายเช่ือ ( OPEN ACCOUNT)
• การช าระโดยการเรียกเกบ็ผา่นธนาคาร (BILL FOR 

COLLECTION)
• การช าระเงินโดยเลต็เตอร์ออฟเครดิต (DOCUMENTARY

LETTER OF CREDIT)



ตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange หรือ DRAFT)

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 908 ได้
บัญญัติเอาไว้ว่า “อันว่าตั๋วแลกเงิน คือ หนังสือตรา
สารซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่า ผู้ส่ังจ่าย ส่ังอีกบุคคลหน่ึง
เรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงนิจ านวนหน่ึงแก่บุคคลหน่ึง หรือ
ให้ใช้ตามค าส่ังของบุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผู้รับเงนิ”



Seller’s Interest / Contingency policy (or Seller’s Interest Contingency Policy)

(Marine Cargo Risks of goods sold on FOB, CFR or similar terms + Risks of payment other than 
L/C, Bank Guarantee arrangement or other risks)

Sale terms Warehouse Depot/

Carrier

On board 
vessel

In ship Depot Warehouse

FOB / 
CFR

<------- Seller------------------→ ------------------- Buyer -----------------------→

“Direct Insurable Interest”           “Contingency Insurable Interest” for

seller to arrange Appropriate Insurance

Sale terms Warehouse Depot/

Carrier

On board 
vessel

In ship Depot Warehouse

FCA /

CPT

<------- Seller---→ ----------------------- Buyer --------------------------→

“Direct Insurable          “Contingency Insurable Interest” for seller to arrange

Interest”                       Appropriate Insurance



Seller Buyer

Delivery

Payment

Time gap between delivery of product / service rendered and the 
payment due (due date)  --------> Vulnerable to non-payment 
risk!

Trade Credit

Term of Payment

◼ Cash in Advance

◼ L/C / Bank Guarantee

◼ Draft/Export Bill (D/P,D/A)

◼ Open Account
High

Low

N
o
n
-P

a
y
m

e
n
t 

R
is

k
X



Air Freight, Sea 

Freight and Overland

Relocation, Packing 

and Fumigation

Multimodal 

Transportation

Customs Brokerage

Project Logistics

Warehouse and Distribution

Logistics

SERVICES PROVIDED



Supply Chain Management

Logistics

Multimodal Transport

LSO

MTO ต้องจดทะเบยีน (หรือจดแล้ว) / มีกำรก ำกับดแูลภำยใต้ 
พ.ร.บ. กำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548

ไม่ต้องจดทะเบียน / ไม่มีกฎหมำยก ำกับดแูลเป็นกำรน ำทำง

ที่มำ : ประมวล จันทร์ชีวะ จำกวำรสำร “LOGISTICS digest” Vol.01 No.11



พระราชบัญญตักิารขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

กรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิของ MTO

น าเสนอโดย

ศ. (พิเศษ) ประมวล จนัทร์ชีวะ

บริษัท ส านักกฎหมายประมวลชัย จ ากดั



การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

นิยาม “การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ” (มาตรา 4)

“การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ” หมายความว่า การรับขนของ
โดยมีรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่สองรูปแบบข้ึนไปภายใตส้ัญญา
ขนส่งต่อเ น่ืองหลายรูปแบบฉบับเ ดียว  โดยขนส่งจากสถานท่ี ซ่ึ ง
ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองไดรั้บมอบของในประเทศหน่ึงไปยงัสถานท่ี
ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ีส่งมอบของในอีกประเทศหน่ึง

การด าเนินการรับหรือส่งของตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาขนส่งรูปแบบ
เดียว ไม่ถือวา่เป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ



ลกัษณะของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

1) เป็นการขนส่งสองรูปแบบข้ึนไป

2) เป็นการขนส่งของภายใตส้ัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ฉบบัเดียวโดยคิดอตัราค่าขนส่งเดียวตลอดเส้นทาง

3) สัญญาขนส่ง/ใบตราส่งต่อเน่ืองจะตอ้งครอบคลุมความรับผิด
ของผู ้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองตลอดสายการขนส่ง(place-to-
place)

4) เป็นการขนส่งระหวา่งประเทศ(สถานท่ีรับมอบของและส่งมอบ
ของ อยูค่นละประเทศ) แต่คู่สัญญาอาจตกลงกนัเป็นหนงัสือให้ใชก้ฎหมาย
น้ีบงัคบักบัการขนส่งในประเทศท่ีมีรูปแบบการขนส่ง 2 รูปแบบข้ึนไปภาย
ไตส้ญัญารับขนของฉบบัเดียวก็ได ้ (มาตรา 5)



สัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (มาตรา 7)

“สัญญาซ่ึงผู ้ตราส่ง ตกลงให้ผู ้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง
ด าเนินการหรือจดัให้มีการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและผูต้ราส่ง
ตกลงท่ีจะช าระค่าระวางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ือง”

- MTO ขนส่งเอง
- MTO จดัใหมี้การขนส่ง
- ผูต้ราส่งตกลงจ่ายค่าระวาง



นิยาม “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง” (มาตรา 4)
“บุคคลซ่ึงเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในฐานะ

ตวัการและเป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าการ
ท าสัญญานั้ นจะท าด้วยตนเองหรือโดยบุคคลท่ีตนมอบหมาย แต่ไม่
รวมถึงบุคคลท่ีกระท าการในฐานะตวัแทนหรือท าการแทนผูต้ราส่งหรือ 
ผูข้นส่งท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการขนส่งดงักล่าว”

นิยาม “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน”

“ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองท่ีไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา 41
หรือมาตรา 48 หรือไดจ้ดแจง้ตามมาตรา 45”



ลกัษณะของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง (MTO)

1) เป็นผูเ้ขา้ท าสัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ในฐานะ
ตวัการกบัผูต้ราส่ง ไม่ว่าจะท าดว้ยตนเอง โดยตวัแทนหรือบุคคลท่ี
ตนมอบหมาย (MTOกบัผูข้นส่งอาจเป็นคนเดียวกนัได)้

2) ตกลงรับผิดตลอดเส้นทางตั้งแต่รับมอบของ จนกระทัง่
ส่งมอบของแก่ผูรั้บตราส่งหรือผูมี้สิทธิรับของท่ีปลายทาง 

3) ไม่รวมถึงบุคคลท่ีกระท าในฐานะตวัแทน   หรือท าแทน
ผูต้ราส่งหรือผูข้นส่งท่ีร่วมในการขนส่ง

4) อาจเป็น VOMTO หรือ NVOMTO กไ็ด ้ 



ค าทีอ่าจใช้ร่วมกนั

• Multimodal Transport 
– Multimodal Transport Bill of Lading

• Combined Transport
– Combined Transport Bill of Lading

• Through Transport
– Through Transport Bill of Lading



หน้าทีข่องใบตราส่งต่อเน่ือง
1. เป็นหลกัฐานแห่งสญัญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
2. เป็นใบรับของ
3. เป็นเอกสารสิทธิ(เฉพาะใบตราส่งชนิดโอนได)้

ใบตราส่งต่อเน่ือง (มาตรา 4)
“เอกสารท่ีผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองออกให้แก่ผูต้ราส่ง เพื่อ

เป็นหลกัฐานแห่งสัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยมีสาระส าคญั
แสดงว่าผู ้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองได้รับมอบของตามท่ีระบุใน         
ใบตราส่งต่อเน่ืองและผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองรับท่ีจะส่งมอบของ     
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บตราส่ง หรือบุคคลผูมี้สิทธิรับของตามมาตรา 22 นั้น”



ตัวอย่างหลกัประกนัความรับผดิของ MTO

• เงินสด
• หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร
• ความคุม้ครองจาก P&I Club
• กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผดิ



ข้อพจิารณาในการจัดหาหลกัประกนัความรับผดิ
• เงินสด - ผลกระทบต่อการหมุนเวยีนของเงินสด
• หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร – หลกัประกนัท่ีธนาคารจะเรียกก่อนออก

หนงัสือค ้าประกนัและการค ้าประกนัส่วนบุคคล
• ความคุม้ครองจาก P&I Club- เฉพาะเจา้ของเรือ/ผูเ้ช่าเรือ
• กรมธรรมป์ระกนัภยั - หลกัสัญญาต่างตอบแทนท่ีไม่เท่าเทียมกนั

(เบ้ียประกนันอ้ยกวา่ความคุม้ครองเสมอ)

- ความสะดวกในการจดัหา/ซ้ือหลกัประกนั
- ความมีอิสระในการเจรจารายละเอียด



Institute Cargo Clauses 

• The Institute Cargo Clauses were 
introduced on 1 January 1982. 
There are three main sets of 
these clauses depending of the 
level of cover required.

• (A)
• (B)
• (C)

Institute cargo clauses as written by
International Underwriting Association (IUA)
Formerly known as:  
Institute of London Underwriters (ILU)



All policies (A,B &C) cover:

DAF

• The cover commences from the time the goods leave the seller’s
premises, and terminates upon arrival at the consignee’s warehouse,
or upon expiry of 60 days after completion of discharge of the
goods from the overseas vessel at the port of discharge, whichever
first occurs.

EXW
SELLER

FCA FAS
FOB

DEQ
DES

CPT
CIP DDU

DDP
BUYER

DAF

CFR
CIF
DAF


