ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป
แนวทางปฏิบัติสาหรับการรับเงินเพื่อดาเนินการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบั งคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้
บริการ การให้บริการ การอานวยความสะดวกฯ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ.2539 หมวด 2 การใช้ท่าเรือ ข้อ
12 ที่กาหนดว่า เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนาเรือออกจากเขตท่าเทียบเรือต้องชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่
เรือจะออกจากท่า เป็นไปอย่างเคร่งครัด และที่ กนอ. ได้มอบหมายให้ตัวแทน กนอ. เป็นผู้จัดเก็บเงินค่าภาระเรือเข้าท่า
(Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ และจะเรียกเก็บเงินนั้น ตามอัตราในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเล ออกโดยกระทรวงคมนาคม และนาส่งเงินให้ครบถ้วนแทน กนอ. นั้น กนอ. จึงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับ
การรับเงินของตัวแทน กนอ. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อ 1. แนวทางปฏิบัติสาหรับการรับเงิน
เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับการรับเงินค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ ท่าเทียบเรือ
สาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่ตัวแทน กนอ. เป็นผู้จัดเก็บเงิน และนาส่งเงินให้ครบถ้วนแทน กนอ.
ข้อ 2. ผู้แทนเรือ (Ship agent)
จะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นคาร้องขอนาเรือเข้าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อ กนอ. ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนนา
เรือเข้าเทียบท่าฯ ด้วยความครบถ้วน และถูกต้องทุกประการ โดยมีรายละเอียดของ ชื่อเรือ ชื่อผู้แทน เรือ ชื่อเจ้าของ
สิ น ค้ า (CONSIGNEE) ขนาดของเรื อ (GRT) ตามที่ ป รากฏใน Ship Particular รวมถึ ง วั น เวลาเรื อ เข้ า และออก
โดยประมาณ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 038-683337 อีเมล cs-mtp@tctport.com
ข้อ 3. การเรียกเก็บเงิน
3.1 ค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues)
ตัวแทน กนอ. จะดาเนิ น การคานวณเงินที่ต้องชาระ และแจ้งกลับอัตราค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) แก่
ผู้แทนเรือ (Ship agent) ของเรือลาดังกล่าว
3.1.1 กรณีในวันและเวลาทาการปกติ (เวลาทาการ 8.00-17.00 น.) ติดต่อแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จากัด) โทรศัพท์ (038) 010-745-7 ต่อ 123 อีเมล portdues@hotmail.com
3.1.2 กรณีนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการ ติดต่อ PORT CONTROL โทรศัพท์ (038) 687-810
3.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตัว แทน กนอ. จะด าเนิ น การคานวณเงิน ที่ ต้อ งช าระ และแจ้งกลั บ อัต ราค่าธรรมเนี ยมต่างๆ แก่ ผู้ แ ทนเรือ
(Ship Agents)/บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) ดังนี้
3.2.1 ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ
(Berth Hire), ค่ าภาระการใช้ท่ าของสิ น ค้ าทั่ ว ไป (General Cargo Wharfage), ค่ าภาระเก็ บ ขยะจากเรือ (Garbage
Charges), ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (Telephone Service on Board), ค่าบริการน้าจืด (Water Supply Services),
ค่าภาระรองาน (Labour Stand by Charge), ค่ าธรรมเนี ยมผู้ โดยสารผ่ านท่ า (Passenger Fee), ค่ าภาระท าความ
สะอาดท่า (Quay Cleaning Charge) เป็นต้น

-23.2.2 ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณพื้นที่ห ลังท่าเรือ ได้แก่ ค่าภาระแรงงานพิเศษ
(Extra Labour Charge), ค่าภาระฝากสินค้า (Cargo Storage) เป็นต้น
3.2.3 ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น
ค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ เป็นต้น
- กรณีในวันและเวลาทาการปกติ (เวลาทาการ 8.00-17.00 น.) ติดต่อแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้บริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป) โทรศัพท์ 038-683340
อีเมล rattanawadee@tctport.com/nattacha@tctport.com
- กรณีนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการ ติดต่อโทรศัพท์ 061-9414991 อีเมล kitti@tctport.com
การเรี ย กเก็ บ เงิน ค่ าภาระเรื อ เข้ าท่ า (Port Dues) และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ หากบริษั ท ตั ว แทนเรือ (Ship
Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) วางหนังสือค้าประกันของธนาคารตาม
แบบที่ได้กาหนดแนบท้ายหรือวางหลักประกันเงินสด ให้ชาระเงินภายใน 15 วันนับจากวันเรือออก (Net/15 วัน)
ข้อ 4. การชาระเงิน
4.1 บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation)
ไม่ได้วางหนังสือค้าประกัน ต้องชาระเงินทันทีก่อนนาเรือออกจากท่าเทียบเรือหรือทันทีที่ได้รับเอกสารการแจ้งให้ชาระ
เงิน (ใบประมาณการค่าใช้จ่าย) จากตัวแทน กนอ.
4.2 บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation)
วางหนังสือค้าประกันของธนาคารตามแบบที่ได้กาหนดแนบท้ายหรือวางหลักประกันเงินสด ให้ชาระเงินภายใน 15 วันนับ
จากวันเรือออก (Net/15 วัน) ตามใบแจ้งหนี้ที่จัดทาโดยตัวแทน กนอ.
บริษัทดังกล่าว สามารถชาระเงินได้ดังนี้
- นาเช็คสั่งจ่าย “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โดยเช็คที่สั่งจ่ายต้องเป็นเช็คของธนาคาร
สาขามาบตาพุด เท่านั้น หรือเงินสด ชาระได้ที่สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
- นาเช็คสั่งจ่าย “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือเงินสด ชาระได้ที่ กนอ. สานักงานใหญ่
(นิคมมักกะสัน)
- การโอนเงินเข้าบัญชี (ให้ FAX ใบนาฝากเงินให้กับแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้-TCT))
1. ธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เลขทีบ่ ัญชี 234-1-39803-0
(ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ทีอ่ าคารศูนย์ประสานงานและอานวยความสะดวกฯ แผนกจัดเก็บรายได้ ชั้น 3)
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (PORT)” เลขที่บัญชี 013-0-13538-0
(ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ที่อาคารศูนย์ประสานงานและอานวยความสะดวกฯ แผนกจัดเก็บรายได้ ชั้น 3)
ข้อ 5 จานวนเงินคาประกันของธนาคาร (Bank guarantee) เป็นวงเงินที่คานวณตามเกณฑ์และเงื่อนไข
การวางหนังสือค้าประกัน

ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหนังสือคาประกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอแจ้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหนังสือค้าประกัน
(Bank Guarantee) สาหรับท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. หนังสือค้าประกันต่อ กนอ. ต้องเป็นหนังสือที่ออกให้โดย “ธนาคารพาณิชย์” กล่าวคือ ธนาคารที่ได้รับ
อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการธนาคารพาณิ ชย์ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ด้วย
2. ข้อความในหนังสือค้าประกันต้องเป็นไปตามที่ กนอ. กาหนดไว้อย่างชัดเจน
3. อายุของหนังสือค้าประกันมีอายุ 1 ปีตามปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) และใช้เป็นหนังสือค้าประกันใน
ช่วงเวลาของปีปัจจุบัน หากหมดอายุของหนังสือค้าประกัน บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า
(Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) ต้องดาเนินการวางหนังสือค้าประกันฉบับใหม่หรือ ต่ออายุหนังสือค้า
ประกัน ก่อนล่ วงหน้ า มิฉะนั้ นจะถือว่าบริษัทฯ ยกเลิกการวางหนังสื อค้าประกัน และต้องถือปฏิบัติโดยการช าระเงิน
ล่วงหน้าก่อนนาเรือออกจากท่าเทียบเรือ
4. วงเงินในหนังสือค้าประกัน
4.1 บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents)
กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้าประกัน คานวณจาก ค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues)
และค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (Berth Hire), ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges) และ
ค่าภาระทาความสะอาดท่า (Quay Cleaning Charge) เป็นต้น ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นคานวณจากสถิติเรือทุกลาของ
บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents) ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ สาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปที่บริษัทตัวแทนเรือ
(Ship Agents) ที่เคยชาระในช่วงระหว่างเดือน กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 โดยนาจานวนเงินสูงสุดที่เคยชาระใน
รอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการคานวณวงเงินค้าประกัน
กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ทาหนังสือแจ้งขอวางหลักประกันต่อ สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด เพื่อพิจารณาวงเงินในหนังสือค้าประกันก่อนดาเนินการวางหลักประกัน
4.2 บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee)
กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้าประกัน คานวณจากค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป
(General Cargo Wharfage) ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นคานวณจากสถิติเรือทุกลาของบริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee)
ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) ชาระในช่วงระหว่าง
เดือน กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 โดยนาจานวนเงินสูงสุดที่เคยชาระในรอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการ
คานวณวงเงิน ค้าประกัน
กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ทาหนังสือแจ้งขอวางหลักประกันต่อ สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด เพื่อพิจารณาวงเงินในหนังสือค้าประกันก่อนดาเนินการวางหลักประกัน
4.3 บริษัทขนส่งสินค้า (Transportation)
กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้าประกัน คานวณจากค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าผ่านท่ายานพาหนะ ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นคานวณจากสถิติค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าผ่านท่ายานพาหนะ ณ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่บริษัทขนส่งสินค้า
(Transportation) ชาระในช่วงระหว่างเดือ น กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 โดยนาจานวนเงินสูงสุดที่เคยชาระใน
รอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการคานวณวงเงินค้าประกัน

-2กรณี ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ให้ ท าหนั งสื อ แจ้งขอวางหลั ก ประกั น ต่ อ ส านั ก งานท่ าเรือ อุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด เพื่อพิจารณาวงเงินในหนังสือค้าประกันก่อนดาเนินการวางหลักประกัน
การยื่นหนังสือค้าประกันต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นับแต่วันที่แจ้งให้ดาเนินการ
วางหนังสือค้าประกันเป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1
ถนนไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. 038-683305-8 ต่อ 226 หรือ 124 แฟกซ์ 038-683309

ตัวอย่างหนังสือคาประกัน (Letter of Guarantee)
ของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents)
หนังสือค้าประกันเลขที่...............................

วันที่.............เดือน……………........พ.ศ...............

ข้ า พเจ้ า ธนาคาร................................ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ . ............................................ .....โดย
...........................................เป็ น ผู้ แ ทน ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรีย กว่า “ธนาคาร” ขอท าหนั งสื อ ค้ าประกั น ให้ ไ ว้ ต่ อ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ ชื่อบริษัทตัวแทนเรือ
โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ และ/
หรือผู้รับมอบอานาจ สานักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ ที่ลูกค้าจะต้องชาระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ก่อนหรือขณะทาหนังสือค้าประกันนี้
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน การจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระ
ให้แก่ กนอ. อันเนื่องมาจากการใช้บริการค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าภาระการ
ใช้ท่าของเรือ (Berth Hire), ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges), ค่าภาระทาความสะอาดท่า (Quay
Cleaning Charge) เป็นต้น อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น
เป็นจานวน................................................................บาท
ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ.
ธนาคารตกลงยินยอมชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน
ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับชาระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่กาหนดชาระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะชาระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ.
ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาชาระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น
ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาค้าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน
ข้อ 7 หนังสือค้าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่..................................แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการชาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี
เพื่อเป็นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ......................................................................................................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ...............................................................พยาน

ลงชื่อ...........................................................พยาน

ตัวอย่างหนังสือคาประกัน (Letter of Guarantee)
ของบริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee)
หนังสือค้าประกันเลขที่...............................

วันที่.............เดือน……………........พ.ศ...............

ข้ า พเจ้ า ธนาคาร................................ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ . ............................................ .....โดย
...........................................เป็ น ผู้ แ ทน ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรีย กว่า “ธนาคาร” ขอท าหนั งสื อ ค้ าประกั น ให้ ไว้ ต่ อ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ ชื่อบริษัทเจ้าของสินค้า
โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ
และ/หรือผู้รับมอบอานาจ สานักงานตั้งอยู่เลขที่.................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องชาระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ก่อนหรือขณะทาหนังสือค้าประกันนี้
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน การจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระ
ให้ แ ก่ กนอ. อั น เนื่ อ งมาจากค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ เช่ น ค่ า ภาระการใช้ ท่ า ของสิ น ค้ า ทั่ ว ไป (General Cargo
Wharfage) เป็น ต้น อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อ าจเพิกถอนได้ในฐานะลู กหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้ นเป็น
จานวน................................................................บาท
ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ.
ธนาคารตกลงยินยอมชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน
ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับชาระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่กาหนดชาระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะชาระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ.
ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาชาระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น
ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาค้าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน
ข้อ 7 หนังสือค้าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่..................................แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการชาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ........................................................................................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ...................................................พยาน

ลงชื่อ.......................................................พยาน

ตัวอย่างหนังสือคาประกัน (Letter of Guarantee)
ของบริษัทขนส่ง (Transportation)
หนังสือค้าประกันเลขที่...............................

วันที่.............เดือน……………........พ.ศ...............

ข้ า พเจ้ า ธนาคาร................................ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ . ............................................ .....โดย
...........................................เป็ น ผู้ แ ทน ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรีย กว่า “ธนาคาร” ขอท าหนั งสื อ ค้ าประกั น ให้ ไว้ ต่ อ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ ชื่อบริษัทขนส่ง
โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ และ/หรือ
ผู้รับมอบอานาจ สานักงานตั้งอยู่เลขที่.................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องชาระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ ก่อนหรือขณะทาหนังสือค้าประกันนี้
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน การจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระ
ให้แก่ กนอ. อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเขต
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น ค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ เป็นต้น อย่างไม่มีเงื่อนไข
และไม่อาจเพิกถอนได้ในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็นจานวน...................................................บาท
ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ.
ธนาคารตกลงยินยอมชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน
ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับชาระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่กาหนดชาระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะชาระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ.
ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาชาระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น
ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาค้าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน
ข้อ 7 หนังสือค้าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่..................................แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการชาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ........................................................................................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ...................................................พยาน

ลงชื่อ.......................................................พยาน

