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สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6991
โทรสาร 0 2143 8036

คณะทางานด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงาน National Single Window
ประธานคณะทางาน
ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร

รองประธานคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนระบบโปรแกรมประยุกต์ กรมศุลกำกร

คณะทางาน
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้แทนกรมสรรพสำมิต
ผู้แทนกรมสรรพำกร
ผู้แทนกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
ผู้แทนกรมประมง
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร
ผู้แทนสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงำน
ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ผู้แทนกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ผู้แทนกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
ผู้แทนสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ผู้แทนกรมป่ำไม้
ผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ
ผู้แทนกรมกำรขนส่งทำงบก
ผู้แทนกรมกำรบินพลเรือน
ผู้แทนกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ผู้แทนกรมกำรปกครอง
ผู้แทนกรมกำรค้ำภำยใน
(2)

ผู้แทนกรมศิลปำกร
ผู้แทนกรมทรัพยำกรธรณี
ผู้แทนสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทนสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
ผู้แทนสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ผู้แทนสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ผู้แทนกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย
ผู้แทนบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภำผู้ขนส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย
ผู้แทนสมำคมตัวแทนออกของรับอนุญำตไทย
ผู้แทนสมำคมผู้นำเข้ำและส่งออกระดับบัตรทอง
ผู้แทนสำนักกฎหมำย กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร กรมศุลกำกร
นำงชนุตร์ ศิระสำกร กรมศุลกำกร
นำยสินมหัต เกียรติจำนนท์ กรมศุลกำกร
นำยสมบัติ พัฒนมำศ กรมศุลกำกร
นำงวรรณดี เมำลำนนท์ กรมศุลกำกร
นำงสำวกนกพร หำญบำรุงธรรม กรมศุลกำกร

คณะทางานและเลขานุการ
นำยวีระศักดิ์ ลอยสำยออ กรมศุลกำกร

คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นำยอุทัย ดวงสูงเนิน กรมศุลกำกร
นำงอัญชลี อินโต กรมศุลกำกร
นำงสำวสำรวย นุ่มศรี กรมศุลกำกร
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คานา
มำตรฐำนธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง รหั ส เงื่ อ นไขกำรซื้ อ ขำย จั ด ท ำขึ้ น โดยคณะท ำงำนด้ ำ นเทคนิ ค
และกำรออกแบบระบบงำน National Single Window ได้ เ ห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรมี ม ำตรฐำนรหั ส ในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรั บกำรนำเข้ำ-ส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรลดค่ำใช้จ่ำย และ
เพิ่มปริมำณกำรนำเข้ำ-ส่งออก อันจะมีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ ASEAN Single Window อย่ำง
มั่นคงในอนำคต
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรใช้รหัสมำตรฐำนข้อมูล
สำกลสำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนระบบ National Single Window (NSW) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยใช้
เป็ น มำตรฐำนส ำหรั บ กำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (G2G) ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และ
ผู้ประกอบกำร (B2G, G2B) และระหว่ำงผู้ประกอบกำร (B2B) เพื่อลดปัญหำกำรใช้รหัสมำตรฐำนข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ย งที่เกิดจำกกำรดำเนิ น งำน (operational risk) เป็นกำรสนับสนุนงำนด้ำนระบบโลจิส ติ กส์
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพและมีต้นทุนที่ลดลง และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ และรองรับกำรค้ำแบบ
ไร้เอกสำร
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำยนี้ จัดทำขึ้นตำมควำมร่วมมือด้ำนกำรมำตรฐำน
ระหว่ำงสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) กับกรมศุลกำกร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนสุนทร
โกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2667-6000, 0-2667-7000
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำยนี้ จัดทำขึ้นโดยรับเอำมำตรฐำน UN/CEFACT
Recommendation No. 5 Abbreviations of Incoterms: Alphabetic Code for Incoterms ® 2010 (2011)
ของศูนย์สหประชำชำติเพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ United Nations
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) มำใช้ ใ นระดั บ เหมื อ นกั น ทุ ก ประกำร
(identical) โดยใช้ UN/CEFACT Recommendation ฉบับภำษำอังกฤษเป็นหลัก
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รหัสเงื่อนไขการซื้อขาย
สรุปสาระสาคัญ
1. บทนา
สหประชำชำติ โดยศูน ย์ สหประชำชำติเพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ หรือ
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) ส นั บ ส นุ น
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพขององค์ก รด้ำนธุรกิจ ด้ำนกำรค้ำ และด้ำนกำรบริห ำร ในประเทศ
ที่พัฒนำแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนำ และประเทศที่อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ ำน เพื่อให้สำมำรถแลกเปลี่ ยนสิ น ค้ำ
และบริกำรที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ I.

2. ข้อเสนอแนะ
UN/CEFACT แนะนำให้หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ และภำคธุรกิจที่มีกำรอ้ำงอิงรหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำย
ยอมรั บ และใช้ ง ำนรหั ส เงื่ อ นไขกำรซื้ อ ขำยที่ อ ยู่ ใ นภำคผนวกของมำตรฐำนนี้ และร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ง ำน
รหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำยนี้เพื่อทำให้เกิดกำรใช้งำนในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่กำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ II.

3. ขอบเขต
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดรหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำย หรือ Incoterms ® 2010
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ III.

4. การนาไปใช้
รหัสเงื่อนไขกำรซื้อขำย หรือ Incoterms มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรำยกำรและแปลควำมหมำยของเงื่อนไขกำรซื้อ
ขำยระหว่ำงประเทศที่มีกำรใช้งำนโดยทั่วไป
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ IV.

5. บทนิยาม
บทนิยำมที่ใช้ในมำตรฐำนฉบับนี้ ให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ V.
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6. การดูแลและการปรับปรุง
UN/CEFACT Recommendation No. 5 นี้ อยู่ ในกำรดูแลของ UN/CEFACT โดย the UN/CEFACT Information
Content Management Group (ICG) และ the International Trade Procedures Working Group (ITPWG) ซึง่
มีกำรปรึกษำหำรืออย่ำงใกล้ชิดกับ the International Chamber of Commerce Commission on International
Commercial Law and Practice
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) ข้อ VI.

ภาคผนวก
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 5 (2011) Annex
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เ อ ก ส ำ ร นี้ เ ป็ น สิ ท ธิ์ ข อ ง The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT) ซึ่งเป็นคณะทำงำนหนึ่งใน The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
หำกมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นห้ำมนำมำตรฐำนฉบับนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบ หรือ
โดยวิธีใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงกล รวมถึงกำรถ่ำยสำเนำ ถ่ำยไมโครฟิลม์ โดยไม่ได้รับอนุญำต
เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั กษรจำก The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT)

-3-

United Nations

Economic and Social Council

ECE/TRADE/C/CEFACT/2011/5
Distr.: General
19 May 2011
Original: English

Economic Commission for Europe
Committee on Trade
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
Sixteenth session
Geneva, 7-8 July 2011
Item 5 of the provisional agenda
New and revised recommendations and standards

Recommendation No. 5: Abbreviations of Incoterms
Alphabetic Code for Incoterms ® 2010
Document submitted by the UN/CEFACT Information Content
Management Group (ICG) for information

Summary
At its sixth session in March 2000, UN/CEFACT agreed to adopt the fourth edition of
Recommendation No. 5, recommending the use of the Incoterms elaborated by the
International Chamber of Commerce, to provide a set of international rules for the
interpretation of the most commonly used trade terms in foreign trade. The present fifth
edition of Recommendation No. 5, which supersedes and replaces the fourth edition
(ECE/TRADE/259, May 2000), establishes a common code list for the trade terms known
as "Incoterms ® 2010". The ICG prepared this latest revision of the code list for
Recommendation No. 5 based on Incoterms ® 2010. On 2 May 2011, the Forum
Management Group (FMG) decided that the updated Recommendation No. 5 was to be
published. It is submitted for information to the UN/CEFACT Plenary.

GE.11-22464

ECE/TRADE/C/CEFACT/2011/5

I.

Preambule
1.
The United Nations through UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business) supports activities dedicated to improving the ability
of business, trade and administrative organizations, from developed, developing and
transitional economies, to exchange products and relevant services effectively.
2.
Its principal focus is on facilitating national and international transactions, through
the simplification and harmonisation of processes, procedures and information flows, and
so contribute to the growth of global commerce. 1 .
3.
The UN/CEFACT work-program emphasises the need for developing
recommendations, which simplify and harmonize the current practices and procedures used
in international transactions. Within this context, the role of the UN/CEFACT Information
Content Management Group (ICG) is to secure the quality, relevance and availability of
code sets and code structures to support the objectives of UN/CEFACT, including
managing the maintenance of UN/ECE Recommendations related to codes. The ICG
prepared this latest revision of the code list for Recommendation No. 5 based on Incoterms
® 2010 as published by the International Chamber of Commerce (ICC).
4.
Globalization of the marketplace is taking place rapidly, with companies sourcing
components in one part of the world, assembling them in another and selling them in yet
another. The trend towards transacting business electronically is leading to an increase in
the flows of physical goods, with smaller and more frequent shipments of goods and
commodities.
5.
This globalization of markets has resulted in the growing need for even more
efficient and effective information flows across international markets. The solution is to use
common procedures and processes based on globally agreed standards. This requires
precise mechanisms to define the data and for creating common coding systems to represent
specific data items.
6.
Incoterms ® 2010 takes account of the increased use of intermodal transport by
distinguishing the terms between terms to be used in any mode or modes of transport and
terms to be used in sea and inland waterway transport. The term FCA (Free Carrier) gives a
clear definition of the seller's delivery obligation in the country of export (if any),
irrespective of the mode of transport whereas the new terms DAT (Delivered at Terminal)
and DAP (Delivered at Place) define the seller’s delivery obligation normally in the country
of destination. Incoterms ® 2010 allows for the use of electronic communications to fulfill
documentary obligations when this is agreed upon by the parties or, when it is customary.
7.
This fifth edition of Recommendation No. 5 supersedes and replaces the fourth
edition (ECE/TRADE/259, May 2000).

II.

Recommendation
8.
At its sixth session in March 2000, UN/CEFACT agreed to adopt the following
Recommendation. A list of the countries and organizations represented at this session can
be found in the report “United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business” (TRADE/CEFACT/2000/32).
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9.
The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT) recommends that the abbreviations of the trade terms annexed here to
be accepted and used by Governments, international organizations and business
whenever these trade terms are referred to in abbreviated form and mutually
promote their use in support of a common approach to trade facilitation.
10.

This recommendation implies:
For participants in international trade and transport:
• to accept and implement the 3-letter abbreviations as an alphabetic code for
Incoterms ® 2010;
For Governments, international organizations and national trade facilitation bodies:
• to accept and encourage the implementation of the 3-letter abbreviations as an
alphabetic code for Incoterms ® 2010.

III.

Scope
11.
This Recommendation establishes a common code list for the trade terms known as
"Incoterms ® 2010". The code list is identical to the trade term abbreviations contained in
the ICC publication 715, Incoterms ® 2010 (Entry into force: 1 January 2011).

IV.

Field of application
12.
The purpose of Incoterms is to provide a set of international rules for the
interpretation of the most commonly used trade terms in foreign trade. Trade terms are used
to indicate the division of tasks, costs and risks in the delivery of goods from a seller to a
buyer. Thus, through the use of Incoterms the uncertainties of different interpretations of
such terms in different countries can be mitigated.
13.
This Recommendation applies in cases where a coded representation is required to
specify trade terms for information exchange between parties involved in international trade
and transport. Incoterms ® 2010 applies to contracts of sale and may in turn be reproduced
in contracts of carriage, manifests and customs documents.

V.

Definitions
14.
The following definitions have been adopted for the purposes of this
Recommendation:
code: character string that represents a member of a set of values.
code list: complete set of code values for a data item.
document: recorded permanent data containing information.
facilitation: implementation of measures leading to the simplification, standardization and
harmonization of the formalities, procedures, documents and operations inherent to
international trade transactions.
formality: set of requirements of an official, commercial or institutional nature.
harmonization: alignment of national formalities, procedures, documents, information,
and operations to acceptable international commercial norms, practices and
recommendations.
3

ECE/TRADE/C/CEFACT/2011/5

intermodal transport: movement of goods in one and the same loading unit or vehicle that
uses successively several modes of transport without handling of the goods themselves in
changing modes.
multimodal transport: carriage of goods by at least two different modes of transport.
procedure: steps to be followed in order to comply with a formality, including the timing,
format and transmission method for the submission of required information.

VI.

Maintenance and updating
15.
This Recommendation shall be maintained on behalf of UN/CEFACT by the
UN/CEFACT Information Content Management Group (ICG) and the International Trade
Procedures Working Group (ITPWG) in close consultation with the International Chamber
of Commerce Commission on International Commercial Law and Practice.
16.
Proposals for updating the Recommendation should be addressed to the Global
Trade Solutions Section, United Nations Economic Commission for Europe, Palais des
Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland or to uncefact@unece.org.
17.
Draft revisions to this Recommendation shall be issued by the ICG and the ITPWG
when required and shall be made available on the UN/CEFACT Web site 2 .
18.
Draft revisions shall be subject to a public comment period of at least two months.
UN/CEFACT heads of delegation shall be notified of the availability of a draft revision and
the period for comment. Following the conclusion of the comment period, the ICG and
ITPWG shall address all comments received. Depending on the comments received, a new
draft revision shall be issued or a final revision for approval prepared.
19.
Final revisions to the body text of this Recommendation shall be approved by the
UN/CEFACT Plenary and shall be made available on the UN/CEFACT Web site.
20.
Final revisions to the code lists of this Recommendation shall be approved by the
ICG and notified to the UN/CEFACT Plenary. These revisions shall be made available on
the UN/CEFACT Web site.
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Annex
Incoterms ® 2010
INCOTERMS FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT
EX WORKS
(insert named place of delivery)

EXW

DELIVERED AT TERMINAL
(insert named terminal at port or place of
destination)

DAT

A L'USINE
(lieu convenu de livraison à insérer)

RENDU AU TERMINAL
(terminal convenu au port ou au lieu de
destination à insérer)
DELIVERED AT PLACE
(insert named place of destination)

FREE CARRIER
(insert named place of delivery)

DAP

FCA
FRANCO TRANSPORTEUR
(lieu convenu de livraison à insérer)

RENDU FRONTIERE
(lieu de destination convenu à insérer)

CARRIAGE PAID TO
(insert named place of destination)

DELIVERED DUTY PAID
(insert named place of destination)

CPT
PORT PAYE JUSQU'A
(lieu de destination convenu à insérer)

DDP
RENDU DROITS ACQUITTES
(lieu de destination convenu à insérer)

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
(insert named place of destination)

CIP
PORT PAYE, ASSURANCE COMPRISE,
JUSQU'A
(point de destination convenu à insérer)

INCOTERMS FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT
COST AND FREIGHT
(insert named port of destination)

FREE ALONGSIDE SHIP
(insert named port of shipment)

FAS

CFR

FRANCO LE LONG DU NAVIRE
(port d'embarquement convenu à insérer)

COUT ET FRET
(port de destination convenu à insérer)

FREE ON BOARD
(insert named port of shipment)

COST, INSURANCE AND FREIGHT
(insert named port of destination)

FOB
FRANCO BORD
(port d'embarquement convenu à insérer)

CIF
COUT, ASSURANCE ET FRET
(port de destination convenu à insérer)
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