บทที2่
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้รับคําแนะนําจากพนักงานที่ปรึ กษาถึง
แนวทางในการจัดทํารายงาน ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทํางานมาจากเอกสารสําคัญ และนํามาจาก
กรมศุลกากร ซึ่งการนําเสนอข้อมูลในบทนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้รวบรวบข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีการศุลกากร เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาประกอบการทํารายงาน
2.1 พิธีการศุลกากร
กรมศุลกากรได้พฒั นานําระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริ การผ่านพิธีการศุลกากร
ซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่าระบบ TCS ผูป้ ระสงค์จะดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องทําการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กรมศุลกากร ซึ่งผูท้ ี่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์
ของตนเองหรื อผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรื อที่จุดให้บริ การของกรมศุลกากร ณ จุด
นําเข้า-ส่ งออก
2.2 พิธีการศุลกากรนําเข้ า-ส่ งออกทางเรือ
ผูน้ าํ เข้าต้องยืน่ แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต
และภาษีมลู ค่าเพิ่ม สําหรับการนําเข้าสิ นค้าทัว่ ไปทุกประเภท ยกเว้นสิ นค้าบางประเภทที่ทางกรม
ศุลกากรให้ใช้ ใบขนประเภทอื่น
เอกสารสํ าคัญที่ใช้ ในการนําเข้ าสิ นค้ า
1.

พิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลํา พิธีการคลัง สิ นค้าทัณฑ์
บนประเภทร้านค้าปลอดอากร เอกสารที่ใช้ ได้แก่
• ใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก. 99/1) และสําเนา 1 ฉบับ ยกเว้นกรณี ที่ทางกรม
ศุลกากรให้จดั ทําคู่ฉบับเพิ่ม เช่น มีการนําเข้านํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีการส่ งเงิน
เข้ากองทุนนํ้ามัน จะต้องมีสาํ เนาใบขนสิ นค้าขาเข้า 2 ฉบับ
• บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
• ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า (กศก. 100/1)
• ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading)
• บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
• ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
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• ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาต สําหรับสิ นค้าควบคุมการนําเข้า
• ใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า (Certificate of Origin)
ขั้นตอนพิธีการนําเข้ าสิ นค้ าทางเรือ
1. ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูลใบขนสิ นค้าเข้า และให้ผนู ้ าํ เข้าหรื อตัวแทนส่ ง
ข้อมูลใบขนสิ นค้ามายังระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร จากนนั้นระบบจะตรวจสอบข้อมูล
กับแฟ้ มข้อมูลอ้างอิง การอนุมตั ิ/อนุญาตที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าสําหรับเรื อ
โดยอัตโนมัติผา่ นระบบคอมพิวเตอร์
2. การตรวจปล่อยสิ นค้าด้วยระบบบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ใช้ในการสัง่ ตรวจ
ตามเงื่อนไขที่ทางกรมศุลกากรได้กาํ หนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าเป็ น
2 กลุ่ม คือ ให้เปิ ดตรวจ (Red Line) หรื อให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจ
เสร็ จจะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าและแจ้งกลับไปยังตัวแทนและแจ้งโรงพักสิ นค้าหรื อท่าเทียบ
เรื อทราบถึงผลการสัง่ การตรวจจากศุลกากร
2.1. การชําระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกชําระและ
วางเงินประกันที่สาํ นักงานศุลกากรหรื อชําระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้
2.2. การวางคํ้าประกันค่าภาษีอากร ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกวางคํ้าประกันที่สาํ นักงาน
ศุลกากรหรื อวางคํ้าประกันกับธนาคารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Guarantee) ได้
2.3. การตรวจปล่อยสิ นค้าขาเข้า ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้า หากผูน้ าํ เข้าต้องการขนย้าย
สิ นค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่นาํ เข้าจะต้องแจ้งความต้องการล่วงหน้าในขั้นตอน
การจัดเตรี ยมใบขนสิ นค้าก่อนที่จะส่ งมายังระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
3. ตัวแทนนําใบขนสิ นค้าและใบเสร็ จค่าภาษีอากรที่ชาํ ระแล้วพร้อมกับเอกสาร Deliver
Order (D/O)ไปตรวจปล่อยสิ นค้าเพื่อนําสิ นค้ามาเก็บที่โรงงาน หรื อบริ ษทั
4. ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้าในรู ปของสื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจสอบใบขนสิ นค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้
สามารถจัดพิมพ์เป็ นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ
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2.3 พิธีการศุลกากรนําเข้ า-ส่ งออกทางบก
ในการนําเข้าสิ นค้าผูน้ าํ เข้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ให้ถกู ต้องครบถ้วน โดยมีคาํ แนะนําในการจัดเตรี ยม
เอกสาร และปฏิบตั ิตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้า ดังนี้
เอกสารสํ าคัญที่ใช้ ในการนําเข้ าสิ นค้ า
• ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading)
• บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
• เอกสารอย่างอื่น หรื อคําสําแดงที่เกี่ยวกับการนําเข้าโดยผูส้ ่ งออกจะเป็ นฝ่ ายจัดทําเอกสาร
การติดต่อระหว่างผูส้ ่ งของและผูน้ าํ ของเข้า
• ใบอนุญาตในการนําเข้าหรื อเอกสารอื่นๆ กรณี สินค้าที่นาํ เข้ามานั้นเป็ นของต้องจํากัด
• กรณี ที่มีการนําเข้า เคมีภณั ฑ์ และสิ นค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดหรื อคุณคุณภาพได้ จะต้องมี
เอกสารสําคัญใบรับรองการวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตสิ นค้า (Certificate of Analysis) หรื อ
เอกสารรายละเอียดของสิ นค้า (Specification) หรื อเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Material
Safety Data Sheet)
2.4 พิธีการศุลกากรนําเข้ า-ส่ งออกทางอากาศ
การผ่ านพิธีการศุลกากรนําเข้ าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (e – Import)
การผ่านพิธีการศุลกากรในปั จจุบนั สามารถจัดทําใบขนสิ นค้าขาเข้าผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดทําเอกสาร ซึ่งตัวแทนสามารถที่จะส่ งข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature) ได้ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร
ได้รับข้อมูลแล้วก็จะดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ตวั แทนทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
เช่นกัน
การส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าสู่ระบบ e - Import มี 4 วิธีดงั นี้
1. ผูน้ าํ เข้าสามารถส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าได้ดว้ ยด้วยตัวเอง
2. มอบหมายให้ตวั แทนออกของ (Customs Broker) เป็ นผูส้ ่ งข้อมูล
3. ส่ งข้อมูลโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ (Service Counter)
4. ผูน้ าํ เข้าสามารถยืน่ แบบบันทึกข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าได้ที่จุดบริ การของทางกรม
ศุลกากร
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ขั้นตอนการส่ งข้ อมูลใบขนสิ นค้ าขาเข้ าในระบบ e – Import
1. ตัวแทนจะจัดทําข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้า แล้วส่ งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ศุลกากร สามารถส่ งข้อมูลมายังระบบได้ล่วงหน้าก่อนที่อากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร
2. เมื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าหากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตอบกลับไปยัง
ตัวแทน ว่า “ยังไม่ มีการรายงานอากาศยานเข้ า” โดยที่จะยังไม่ออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้า
ให้ หากพบข้อผิดพลาด จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผสู ้ ่ งข้อมูล
3. เมื่อระบบได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยาน (Manifest) ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
ยาน (House Air Waybill) วันนําเข้า (Actual Arrival Date) แล้ว จะทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลใบขนสิ นค้าขา
4. ตัวแทนจะต้องทําการตรวจสอบ และทําการแก้ไขข้อมูลในใบขนสิ นค้าขาเข้า เพื่อแก้ไข

ข้อมูลในใบตราส่ งสิ นค้า (Air Waybill) และจึงส่ งข้อมูลกลับไปยังระบบอีกครั้ง

ที่มา : พิธีการศุลกากร[Online]. http://www.customs.go.th (สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559)

2.5 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
คือการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผนู ้ าํ ของเข้า (ผูม้ ีสิทธิ ขอคืนอากร) ที่ได้ชาํ ระด้วยเงินสด หรื อ ใช้
หนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อที่ส่งออกไปยังต่างประเทศภายใน 1
ปี ตั้งแต่วนั ที่ได้นาํ สิ นค้าเข้ามา และจะต้องยืน่ เรื่ องเพื่อขอคืนอากร ภายใน 6 เดือนตั้งแต่วนั ที่ได้ส่ง
ของออกไปยังต่างประเทศ
ของที่ได้ รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าเพื่อนส่ งออกโดยที่วตั ถุดิบนั้นมองเห็นได้ชดั เจนว่ามี เช่น ผ้า
กระดุม ด้าย
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าโดยตรงเพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ได้ปรากฏให้เห็น
ชัดเจน เช่น นํ้ายาป้ องกันการเกิดสนิมในผลิตภัณฑ์วงจรไฟฟ้ า
3. วัตถุดิบจําเป็ นที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า เช่น สารเคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในการซักฟอก (Bleaching
Agent)ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่ งทอ ผงขัด นํ้ายาผสมที่ใช้ขดั
ที่มา : มาตรา 19 ทวิ[Online]. http://www.customs.go.th (สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559)
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2.6 INCOTERM 2010
ข้อตกลงในการส่ งมอบสิ นค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms:
INCOTERMS) ซึ่งฉบับปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขเมื่อปี ค.ศ. 2010 (เริ่ มใช้เมื่อ 1 มกราคม
2011) โดยได้กาํ หนดขอบเขตของ INCOTERMS 2010 เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่สญ
ั ญาซื้อ
ขายในการส่ งมอบสิ นค้า ประกอบด้วย 11 ข้อตกลง
EXW (Ex Works)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายส่ งมอบของให้แก่ผซู ้ ้ือ ณ ที่ทาํ การของผูข้ าย เช่น โรงงาน หรื อโรงพักสิ นค้า ไม่ตอ้ ง
ขนถ่ายสิ นค้า ไม่ตอ้ งดําเนินการผ่านพิธีการส่ งออก ไม่ตอ้ งทําสัญญาประกันภัย แต่ผขู ้ าย
ต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบรรจุหีบห่อสิ นค้า และรับภาระการสูญหายหรื อเสี ยหาย
ของสิ นค้าจนกว่าสิ นค้าจะถูกส่ งมอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผูซ้ ้ือต้องรับภาระทั้งหมดในการสูญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้าตั้งแต่ที่สินค้าได้ถกู ส่ งมอบ
ต้องชําระราคาสิ นค้า ชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ผูซ้ ้ือจะต้องทําการผ่านพิธีการ
ส่ งออก ชําระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด
FCA (Free Carrier)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
รับภาระขนสิ นค้าขึ้นบนพาหนะขนส่ งที่ผซู ้ ้ือกําหนด ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตรวจสอบ ต้องบรรจุหีบห่อสิ นค้า จัดหาใบอนุญาตส่ งออก และผ่านพิธีการส่ งออกเอง
รวมทั้งต้องชําระค่าภาษีอากร และค่าสัญญาประกันภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผูซ้ ้ือต้องทําสัญญาการขนส่ งสิ นค้าจากสถานที่ส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายตัวเอง
ผูซ้ ้ือต้องชําระราคาสิ นค้า ค่าใบอนุญาตสําหรับการนําเข้า ค่าใช้จ่าย ในการผ่านพิธีการ
นําเข้า รวมทั้งค่าภาษีอากร
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CPT (Carriage Paid To)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายมีจดั หาสัญญาการขนส่ งสิ นค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูข้ าย และผ่านพิธีการส่ งออกเอง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
จัดหาใบอนุญาตนําเข้า ผ่านพิธีการนําเข้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับมอบสิ นค้าเมื่อ
สิ นค้า จากผูร้ ับจัดการขนส่ ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ ต้องรับผิดชอบหากสิ นค้าสูญ
หายหรื อเสี ยหาย ไม่มีหน้าที่ในการทําสัญญาการขนส่ ง และต้องทําทําสัญญาประกันภัยเอง
CIP (Carriage Insurance Paid to)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
รับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT ส่ งมอบของให้ผรู ้ ับจัดการขนส่ ง โดยต้องทําสัญญาและชําระ
ค่าประกันภัยด้วยตนเอง และรับผิดชอบความเสี่ ยงต่อความเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่าง
การขนส่ งจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
จัดหาใบอนุญาตนําเข้า และต้องผ่านพิธีการนําเข้าเอง จะต้องรับภาระความเสี่ ยงในการสูญ
หายหรื อเสี ยหายของสิ นค้าตั้งแต่ที่สินค้าได้ถกู ส่ งมอบ ผูซ้ ้ือไม่ตอ้ งทําสัญญาการขนส่ ง
และสัญญาประกันภัย
DAT (Delivered At Terminal)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายส่ งมอบของ ณ สถานที่ปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งสถานที่ปลายทางอาจเป็ นชื่อ
ท่าเทียบเรื อ คลังสิ นค้า คลังสิ นค้าของท่าเทียบเรื อ (CY: Container Yard) หรื อ ชื่อถนน
รถไฟ หรื อ คลังสิ นค้าทางอากาศยาน (air cargo terminal) และขนของลงจากพาหนะขนส่ ง
โดยค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็ นภาระของผูข้ าย ข้อตกลงนี้อาจนําไปใช้ในกรณี ที่มี
การขนส่ งมากกว่าหนึ่งรู ปแบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
จะต้องจัดหาใบอนุญาตนําเข้า และผ่านพิธีการนําเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง แต่ผซู ้ ้ือไม่
ต้องทําสัญญาการขนส่ ง แต่ผซู ้ ้ือต่อทําสัญญาประกันภัยเอง
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DAP (Delivered At Place)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายส่ งมอบของให้กบั ผูซ้ ้ือ ณ สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ จะต้องขนลงจากพาหนะขนส่ ง
และต้องรับผิดชอบความเสี ยหายของสิ นค้า พร้อมกับชําระค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้าจนถึง
สถานที่ของผูซ้ ้ือ รวมทั้งต้องทําการผ่านพิธีการส่ งออก แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบการผ่านพิธี
การนําเข้า
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผูซ้ ้ือต้องผ่านพิธีการนําเข้าและต้องรับภาระความเสี่ ยงในการสูญหายหรื อเสี ยหายของ
สิ นค้าตั้งแต่ถกู ส่ งมอบ นอกจากนี้ผซู ้ ้ือต้องรับมอบสิ นค้าจากการขนส่ ง ณ สถานที่
ปลายทางที่ระบุไว้และต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขนสิ นค้าลงจากพาหนะขนส่ ง
DDP (Delivered Duty Paid)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกํากับสิ นค้า และทําสัญญาการขนส่ งสิ นค้าด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ผูข้ ายต้องทําสัญญาประกันภัยและชําระค่าใช้จ่ายการผ่านพิธีการส่ งออกและนําเข้า
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองรวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอื่น ๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
รับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า และต้องชําระค่าใช้จ่าย
สิ นค้านับตั้งแต่ที่สินค้าได้ถกู ส่ งมอบ ผูซ้ ้ือไม่ตอ้ งทําสัญญาการขนส่ งและสัญญาประกันภัย
ไม่มีหน้าที่ชาํ ระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
FAS (Free Alongside Ship)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายส่ งมอบของไว้ขา้ งเรื อ หรื อในเรื อ ข้อตกลงนี้ใช้กบั การขนส่ งทางทะเลหรื อทางนํ้าใน
แผ่นดินเท่านั้น ผูข้ ายต้องบรรจุหีบห่อสิ นค้า รับภาระค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก
ค่าอากรภาษี แต่ไม่มีหน้าที่ทาํ สัญญาการขนส่ งและสัญญาประกันภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผ่านพิธีการนําเข้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องทําสัญญาการขนส่ งจากท่าเรื อต้นทาง และ
ทําประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่ที่สินค้าได้ถกู ส่ ง
มอบแล้ว
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FOB (Free On Board)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
FOB (Free On Board) ผูข้ ายส่ งมอบของลงเรื อ ณ ท่าส่ งออกที่ได้ระบุไว้ ผูซ้ ้ือต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี ยหายหรื อสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยูบ่ นเรื อ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผูซ้ ้ือต้องชําระราคาสิ นค้า จัดหาใบอนุญาตนําเข้า และต้องทําสัญญาขนส่งสิ นค้ากับทํา
สัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผูซ้ ้ือต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสิ นค้า
นับตั้งแต่ถกู ส่ งมอบแล้ว
CFR (Cost and Freight)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายส่ งมอบของไว้บนเรื อ ณ ท่าเรื อปลายทาง หรื อ ณ ที่ใด ที่หนึ่งที่ท่าเรื อนั้น ผูข้ ายชําระ
ค่าขนส่ งค่าใช้จ่ายต่อการเสี ยหายหรื อสูญหายของสิ นค้าที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุบางอย่างบน
เรื อ ต้องทําสัญญาขนส่ งสิ นค้า นอกจากนี้ผขู ้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงต่อการสูญหาย
เสี ยหายของสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก ค่าภาษีอากร
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผ่านพิธีการนําเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงต่อการสูญ
หายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า และผูซ้ ้ือต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถกู ส่ ง
มอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนถ่ายสิ นค้าลงจากเรื อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรื อลําเลียง และค่า
ภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร
CIF (Cost Insurance and Freight)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูข้ าย
ผูข้ ายมีแบบเดียวกับ CFR ต้องทําสัญญาการขนส่ งสิ นค้า และทําสัญญาประกันภัยต่อการ
เสี ยหายหรื อสูญหายระหว่างการขนส่ งจนถึงท่าปลายทางด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ
ผ่านพิธีการนําเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ตอ้ งรับภาระค่าใช้จ่ายขนถ่ายสิ นค้าลงจาก
เรื อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรื อลําเลียงและค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร
ที่มา : INCOTERM 2010.หนังสื อTrade Advisory Center (สื บค้นเมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2559)

