




 
 

ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการรับเงินเพื่อด าเนินการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้
บริการ การให้บริการ การอ านวยความสะดวกฯ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ.2539 หมวด 2 การใช้ท่าเรือ ข้อ 
12 ที่ก าหนดว่า เจ้าของเรือที่ประสงค์จะน าเรือออกจากเขตท่าเทียบเรือต้องช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่
เรือจะออกจากท่า เป็นไปอย่างเคร่งครัด และที่ กนอ. ได้มอบหมายให้ตัวแทน กนอ. เป็นผู้จัดเก็บเงินค่าภาระเรือเข้าท่า 
(Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ และจะเรียกเก็บเงินนั้น ตามอัตราในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเล ออกโดยกระทรวงคมนาคม และน าส่งเงินให้ครบถ้วนแทน กนอ. นั้น กนอ. จึงมีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การรบัเงินของตัวแทน กนอ. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1. แนวทางปฏิบัติส าหรับการรับเงิน 
เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการรับเงินค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ ท่าเทียบเรือ

สาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่ตัวแทน กนอ. เป็นผู้จัดเก็บเงิน และน าส่งเงินให้ครบถ้วนแทน กนอ.  
 

ข้อ 2. ผู้แทนเรือ (Ship agent)  
จะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นค าร้องขอน าเรือเข้าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อ กนอ. ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนน า

เรือเข้าเทียบท่าฯ ด้วยความครบถ้วน และถูกต้องทุกประการ โดยมีรายละเอียดของ ชื่อเรือ ชื่อผู้แทน เรือ ชื่อเจ้าของ
สินค้า (CONSIGNEE) ขนาดของเรือ  (GRT) ตามที่ปรากฏใน Ship Particular รวมถึงวันเวลาเรือเข้า และออก
โดยประมาณ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 038-683337 อีเมล cs-mtp@tctport.com   

 

ข้อ 3.   การเรียกเก็บเงิน  
3.1 ค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues)  
ตัวแทน กนอ. จะด าเนินการค านวณเงินที่ต้องช าระ และแจ้งกลับอัตราค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) แก่

ผู้แทนเรือ (Ship agent) ของเรือล าดังกล่าว 
3.1.1 กรณีในวันและเวลาท าการปกติ (เวลาท าการ 8.00-17.00 น.) ติดต่อแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้-

บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จ ากัด) โทรศัพท์ (038) 010-745-7 ต่อ 123 อีเมล portdues@hotmail.com 
3.1.2 กรณีนอกเวลาท าการและวันหยุดราชการ ติดต่อ PORT CONTROL โทรศัพท์ (038) 687-810  

3.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
          ตัวแทน กนอ. จะด าเนินการค านวณเงินที่ต้องช าระ และแจ้งกลับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ ผู้แทนเรือ  
(Ship Agents)/บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) ดังนี้ 

3.2.1 ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ 
(Berth Hire), ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (General Cargo Wharfage), ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage 
Charges), ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (Telephone Service on Board), ค่าบริการน้ าจืด (Water Supply Services), 
ค่าภาระรองาน (Labour Stand by Charge), ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (Passenger Fee), ค่าภาระท าความ
สะอาดท่า (Quay Cleaning Charge) เป็นต้น 
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3.2.2 ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณพ้ืนที่หลังท่าเรือ ได้แก่ ค่าภาระแรงงานพิเศษ 
(Extra Labour Charge), ค่าภาระฝากสินค้า (Cargo Storage) เป็นต้น 

3.2.3 ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น 
ค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ เป็นต้น 

- กรณีในวันและเวลาท าการปกต ิ(เวลาท าการ 8.00-17.00 น.) ติดต่อแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้-
บริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไป) โทรศัพท์ 038-683340                       
อีเมล rattanawadee@tctport.com/nattacha@tctport.com 

- กรณีนอกเวลาท าการและวันหยุดราชการ ติดต่อโทรศัพท์ 061-9414991 อีเมล kitti@tctport.com 
           การเรียกเก็บเงิน ค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ หากบริษัทตัวแทนเรือ (Ship 
Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) วางหนังสือค้ าประกันของธนาคารตาม
แบบที่ได้ก าหนดแนบท้ายหรือวางหลักประกันเงินสด ให้ช าระเงินภายใน 15 วันนับจากวันเรือออก (Net/15 วัน)   
 

ข้อ 4.  การช าระเงิน   
4.1 บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) 

ไม่ได้วางหนังสือค้ าประกัน ต้องช าระเงินทันทีก่อนน าเรือออกจากท่าเทียบเรือหรือทันทีที่ได้รับเอกสารการแจ้งให้ช าระ
เงิน (ใบประมาณการค่าใช้จ่าย) จากตัวแทน กนอ.  

4.2 บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) 
วางหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามแบบที่ได้ก าหนดแนบท้ายหรือวางหลักประกันเงินสด ให้ช าระเงินภายใน 15 วันนับ
จากวันเรือออก (Net/15 วัน) ตามใบแจ้งหนี้ที่จัดท าโดยตัวแทน กนอ.  

บริษัทดังกล่าว สามารถช าระเงินได้ดังนี้ 
-   น าเช็คสั่งจ่าย “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โดยเช็คท่ีสั่งจ่ายต้องเป็นเช็คของธนาคาร 

สาขามาบตาพุด เท่านั้น หรือเงินสด ช าระได้ที่ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
-   น าเช็คสั่งจ่าย “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือเงินสด ช าระได้ที่ กนอ. ส านักงานใหญ่  

(นิคมมักกะสัน) 
 -   การโอนเงินเข้าบัญชี (ให้ FAX ใบน าฝากเงินให้กับแผนกบัญชี (ส่วนจัดเก็บรายได้-TCT)) 
                    1. ธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
                       ชื่อบัญชี “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เลขทีบ่ัญชี 234-1-39803-0  
(ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ทีอ่าคารศูนย์ประสานงานและอ านวยความสะดวกฯ แผนกจัดเก็บรายได ้ชั้น 3)  
                    2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
                        ชื่อบัญชี “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (PORT)” เลขที่บัญชี 013-0-13538-0  
(ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ที่อาคารศูนย์ประสานงานและอ านวยความสะดวกฯ แผนกจัดเก็บรายได้ ชั้น 3)  
 

              ข้อ 5  จ านวนเงินค  าประกันของธนาคาร (Bank guarantee) เป็นวงเงินที่ค านวณตามเกณฑ์และเงื่อนไข
การวางหนังสือค้ าประกัน 
 
 
 



 
ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหนังสือค  าประกัน 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอแจ้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหนังสือค้ าประกัน  
(Bank Guarantee) ส าหรับท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือค้ าประกันต่อ กนอ. ต้องเป็นหนังสือที่ออกให้โดย “ธนาคารพาณิชย์” กล่าวคือ ธนาคารที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ด้วย 

2. ข้อความในหนังสือค้ าประกันต้องเป็นไปตามที่ กนอ. ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
3. อายุของหนังสือค้ าประกันมีอายุ 1 ปีตามปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) และใช้เป็นหนังสือค้ าประกันใน 

ช่วงเวลาของปีปัจจุบัน หากหมดอายุของหนังสือค้ าประกัน บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents), บริษัทเจ้าของสินค้า 
(Consignee) และบริษัทขนส่ง (Transportation) ต้องด าเนินการวางหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่หรือต่ออายุหนังสือค้ า
ประกันก่อนล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าบริษัทฯ ยกเลิกการวางหนังสือค้ าประกัน และต้องถือปฏิบัติโดยการช าระเงิน
ล่วงหน้าก่อนน าเรือออกจากท่าเทียบเรือ 

4. วงเงินในหนังสือค้ าประกัน  
4.1  บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents) 

             กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้ าประกัน ค านวณจาก ค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues)  
และค่าธรรมเนียมอ่ืน เช่น ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (Berth Hire), ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges) และ
ค่าภาระท าความสะอาดท่า (Quay Cleaning Charge) เป็นต้น ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นค านวณจากสถิติเรือทุกล าของ
บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents) ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไปที่บริษัทตัวแทนเรือ 
(Ship Agents) ที่เคยช าระในช่วงระหว่างเดือน กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 โดยน าจ านวนเงินสูงสุดที่เคยช าระใน
รอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการค านวณวงเงินค้ าประกัน 
                       กรณีผู้ประกอบการรายใหม่  ให้ท าหนังสือแจ้งขอวางหลักประกันต่อ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด เพ่ือพิจารณาวงเงินในหนังสือค้ าประกันก่อนด าเนินการวางหลักประกัน  

4.2 บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) 
     กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้ าประกัน ค านวณจากค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป  

(General Cargo Wharfage) ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นค านวณจากสถิติเรือทุกล าของบริษัทเจ้าของสินค้า  (Consignee) 
ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่บริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee) ช าระในช่วงระหว่าง
เดือน กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565  โดยน าจ านวนเงินสูงสุดที่เคยช าระในรอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการ
ค านวณวงเงิน   ค้ าประกัน 
     กรณีผู้ประกอบการรายใหม่  ให้ท าหนังสือแจ้งขอวางหลักประกันต่อ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด เพ่ือพิจารณาวงเงินในหนังสือค้ าประกันก่อนด าเนินการวางหลักประกัน 
 4.3  บริษัทขนส่งสินค้า (Transportation)  

     กรณีผู้ประกอบการรายเดิม วงเงินในหนังสือค้ าประกัน ค านวณจากค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าผ่านท่ายานพาหนะ ณ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นค านวณจากสถิติค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าผ่านท่ายานพาหนะ ณ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั่วไป ที่บริษัทขนส่งสินค้า 
(Transportation) ช าระในช่วงระหว่างเดือน กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565  โดยน าจ านวนเงินสูงสุดที่เคยช าระใน
รอบระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นฐานการค านวณวงเงินค้ าประกัน 
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 กรณีผู้ประกอบการรายใหม่  ให้ท าหนังสือแจ้งขอวางหลักประกันต่อ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด เพ่ือพิจารณาวงเงินในหนังสือค้ าประกันก่อนด าเนินการวางหลักประกัน 

  การยื่นหนังสือค้ าประกันต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นับแต่วันที่แจ้งให้ด าเนินการ
วางหนังสือค้ าประกันเป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 
ถนนไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. 038-683305-8 ต่อ 226 หรือ 124  แฟกซ์ 038-683309 

 
 



 
ตัวอย่างหนังสือค  าประกัน  (Letter of Guarantee) 

ของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agents)  
 

หนังสือค้ าประกันเลขที่...............................         วันที่.............เดือน……………........พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้ า ธนาคาร................................ส านั กงานตั้ งอยู่ เลขที่ ............................................. .....โดย
...........................................เป็นผู้แทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่  ชื่อบริษัทตัวแทนเรือ         โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ และ/
หรือผู้รับมอบอ านาจ ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.......................................................................... ................................................. 
 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องช าระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ก่อนหรือขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องช าระ
ให้แก่ กนอ. อันเนื่องมาจากการใช้บริการค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าภาระการ
ใช้ท่าของเรือ (Berth Hire), ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges), ค่าภาระท าความสะอาดท่า (Quay 
Cleaning Charge) เป็นต้น อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น
เป็นจ านวน................................................................บาท  
 ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ. 
ธนาคารตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน 
 ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับช าระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดช าระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้ าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะช าระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. 
 ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น 
 ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม 
 ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาค้ าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน 
 ข้อ 7 หนังสือค้ าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่.......................... ........แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้ าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้ าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี 
 เพ่ือเป็นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้  เป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราไว้เป็นส าคัญ  
ลงชื่อ............................................................................................................. .........................................ผู้ค้ าประกัน 
 
ลงชื่อ...............................................................พยาน  ลงชื่อ...........................................................พยาน  

 
 
 



 
ตัวอย่างหนังสือค  าประกัน  (Letter of Guarantee) 

ของบริษัทเจ้าของสินค้า (Consignee)  
 
หนังสือค้ าประกันเลขที่...............................         วันที่.............เดือน……………........พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้ า ธนาคาร........................... .....ส านั กงานตั้ งอยู่ เลขที่ ............................................. .....โดย
...........................................เป็นผู้แทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่  ชื่อบริษัทเจ้าของสินค้า         โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ 
และ/หรือผู้รับมอบอ านาจ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี............................................................... .................................................. 
 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องช าระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ก่อนหรือขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องช าระ
ให้แก่ กนอ. อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (General Cargo 
Wharfage) เป็นต้น อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็น
จ านวน................................................................บาท  
 ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ. 
ธนาคารตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน 
 ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับช าระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดช าระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้ าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะช าระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. 
 ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น 
 ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม 
 ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาค้ าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน 
 ข้อ 7 หนังสือค้ าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่.......................... ........แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้ าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้ าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี 
 เพ่ือเป็นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้  เป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราไว้เป็นส าคัญ  
 
ลงชื่อ............................................................................................................. ...........................ผู้ค้ าประกัน 
 
ลงชื่อ...................................................พยาน  ลงชื่อ.......................................................พยาน  

 
 



 
ตัวอย่างหนังสือค  าประกัน  (Letter of Guarantee) 

ของบริษัทขนส่ง (Transportation)   
 
หนังสือค้ าประกันเลขที่...............................         วันที่.............เดือน……………........พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้ า ธนาคาร................................ส านั กงานตั้ งอยู่ เลขที่ ............................................. .....โดย
...........................................เป็นผู้แทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กนอ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่  ชื่อบริษัทขนส่ง         โดย......................................... เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้จัดการ และ/หรือ
ผู้รับมอบอ านาจ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................................................................................................................. 
 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ใช้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
จังหวัด ระยอง อันก่อให้เกิดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องช าระแก่ กนอ. ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่ ก่อนหรือขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 
และรวมทั้งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า ธนาคารยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินที่ลูกค้าจะต้องช าระ
ให้แก่ กนอ. อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเขต
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น ค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ  เป็นต้น อย่างไม่มีเงื่อนไข
และไม่อาจเพิกถอนได้ในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน................................ ...................บาท 
 ข้อ 2 หาก กนอ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ และ/หรือ ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ กนอ. 
ธนาคารตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ กนอ. จนครบถ้วน 
 ข้อ 3 ในกรณีที่ กนอ. ไม่ได้รับช าระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดช าระเงิน และถ้า กนอ. ประสงค์จะเรียก
เก็บเงินจากธนาคารในฐานะผู้ค้ าประกันเมื่อใด ให้ กนอ. แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะช าระเงิน
ให้ กนอ. ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. 
 ข้อ 4 ธนาคารยอมรับรู้และยินยอมด้วยใน กรณี กนอ. ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเพียงแต่ กนอ. แจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเท่านั้น 
 ข้อ 5 ธนาคารยอมรับผิดร่วมกับลูกค้าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม 
 ข้อ 6 ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาค้ าประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก กนอ. ก่อน 
 ข้อ 7 หนังสือค้ าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.................................จนถึงวันที่..................................แต่ถ้า
ลูกค้ายังมิได้จัดการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุการค้ าประกันให้เสร็จสิ้นไปจะโดยเหตุใดก็ตาม อายุหนังสือค้ าประกันนี้
จะขยายออกไปแล้วแต่กรณี 
 เพ่ือเป็นหลักฐานธนาคารโดยผู้มีนามข้างท้ายนี้  เป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราไว้เป็นส าคัญ  
 
ลงชื่อ............................................................................................................. ...........................ผู้ค้ าประกัน 
 
ลงชื่อ...................................................พยาน  ลงชื่อ.......................................................พยาน 


