
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
เรื่อง  แบบและหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงือ่นไขในการรบั  การตรวจสอบ  การเกบ็รักษา   

การบงัคับ  การเบิกจ่าย  และการคืนหลักประกันการรือ้ถอน 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  และข้อ  ๓๖  แห่งกฎกระทรวงก าหนด
แผนงานประมาณการค่าใช้จ่าย  และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
อธิบดีออกประกาศก าหนดแบบและหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรับ  การตรวจสอบ  การเก็บรักษา  
การบังคับ  การเบิกจ่าย  และการคืนหลักประกันการรื้อถอน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“หลักประกัน”  หมายความว่า  หลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม 
“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  ก าปั่นหรือตู้เหล็กหรือหบีเหล็กอนัมั่นคง  ซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาหลักประกนั

ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
“กฎกระทรวง”  หมายความวา่  กฎกระทรวงก าหนดแผนงาน  ประมาณการค่าใช้จ่ายและหลักประกัน

ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

หมวด  ๑ 
ค าขอวางหลักประกัน  ใบรบัการวางหลักประกัน  และการตรวจสอบหลักประกนั 

 
 

ข้อ ๒ ในการวางหลักประกัน  ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอวางหลักประกัน  ซึ่งแสดงรายละเอียด
หลักประกันที่น ามาวางตามแบบค าขอวางหลักประกัน  (แบบ  ก)  ท้ายประกาศนี้  พร้อมทั้งส่งมอบ
หลักประกันให้ตรวจสอบ   

ในกรณีที่สัมปทานใดมีผู้รับสัมปทานมากกว่าหนึ่งราย  ให้ผู้รับสัมปทานที่เป็นผู้ด าเนินงาน  
ของสัมปทานนั้นเป็นผู้ยื่นแบบค าขอวางหลักประกัน   

ข้อ ๓ ในการวางหลักประกัน  ให้ผู้รับสัมปทานด าเนินการส่งมอบหลักประกันแต่ละประเภท  
ดังนี้ 

(๑) หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)   
ให้ผู้รับสัมปทานน าส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพ่ือการรื้อถอน  พร้อมส่ง
หลักฐานการฝากเงินให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   

(๒) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย  ให้ส่งมอบพันธบัตรของรัฐบาลไทย   
พร้อมหนังสือส่งมอบพันธบัตรของรัฐบาลไทยตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  และหนังสือ
ยินยอมให้บังคับพันธบัตรดังกล่าวตามแบบหนังสือยินยอมให้บังคับพันธบัตรของรัฐบาลไทย  (แบบ  ข)  
ท้ายประกาศนี้   
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(๓) หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้ส่งมอบสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิ ต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ตามที่ก าหนดในประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน   

ทั้งนี้  ให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับ 
การวางหลักประกัน 

ข้อ ๔ เมื่อผู้รับสัมปทานวางหลักประกันตามข้อ  ๓  ให้ตรวจสอบมูลค่าและความน่าเชื่อถือ
ของหลักประกันที่ผู้รับสัมปทานน ามาวางตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน  และตรวจสอบ
หลักประกันแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  พร้อมเสนอข้อมูลการตรวจสอบต่ออธิบดีตามแบบตรวจสอบ
หลักประกัน  (แบบ  ค)  ท้ายประกาศนี้ 

(๑) หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)   
ให้ตรวจสอบจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพื่อการรื้อถอน  ว่ามียอดเงิน
ในบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการน าฝากเงินและค าขอวางหลักประกัน 

(๒) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการในพันธบัตรของรัฐบาลไทย  รายการใน

หนังสือส่งมอบพันธบัตรของรัฐบาลไทย  และสัญญายินยอมให้บังคับพันธบัตรของรัฐบาลไทย 
 (ข) ตรวจสอบจ านวนเงินที่ระบุในพันธบัตรของรัฐบาลไทยว่าถูกต้องครบถ้วนตามค าขอ

วางหลักประกัน 
 (ค) ตรวจสอบวันครบก าหนดไถ่ถอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย 
 (ง) ท าหนังสือแจ้งการใช้พันธบัตรของรัฐบาลไทยดังกล่าวเป็นหลักประกัน  และน าส่ง

พันธบัตรของรัฐบาลไทยต่อธนาคารแหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยบันทึกข้อความแสดง
การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในพันธบัตรของรัฐบาลไทยดังกล่าว  ตามพิธีปฏิบัติในการใช้ตราสารหนี้
เป็นหลักประกันซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการออก  การซื้อขาย  
การโอนและการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน   

(๓) หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  และสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อความในสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  และสแตนบาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน   

 (ข) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้ออกหลักประกัน   
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 (ค) ตรวจสอบวงเงินหลักประกันหรือวงเงินเครดิต  แล้วแต่กรณี  ว่าถูกต้องครบถ้วน  
ตามค าขอวางหลักประกัน 

 (ง) ตรวจสอบวันที่หลักประกันจะสิ้นสุด 
 (จ) ท าหนังสือถึงธนาคารผู้ออกหลักประกัน  เพ่ือให้ธนาคารผู้ออกหลักประกันมีหนังสือ

ยืนยันการออกหลักประกัน   
ขอ้ ๕ เมื่อได้ตรวจสอบมูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันว่าตามข้อ  ๔  และพบว่า

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีออกใบรับการวางหลักประกันตามแบบใบรับการวางหลักประกัน   
(แบบ  ง)  ท้ายประกาศนี้  ให้แก่ผู้รับสัมปทาน  และให้จัดให้มีส าเนาใบรับการวางหลักประกัน  โดยเก็บรักษา
ส าเนาใบรับการวางหลักประกันไว้ในที่ปลอดภัย  รวมทั้งจัดท าทะเบียนคุมใบรับการวางหลักประกัน   

ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามูลค่าของหลักประกันไม่ครบ  หรือหลักประกันขาดความน่าเชื่อถือ  
ให้ถือว่าผู้รับสัมปทานไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจ านวน   

หมวด  ๒ 
การเกบ็รกัษาหลกัประกนั 

 
 

ข้อ 6 การเก็บรักษาหลักประกัน  ให้เก็บรักษาหลักประกันแต่ละประเภท  ดังนี้ 
(๑) หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)  ให้เก็บรักษา

ไว้ในบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพื่อการรื้อถอน   
(๒) หลักประกันประเภทพันธบตัรของรัฐบาลไทย  สัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือ  สแตนบาย

เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือ
สถานที่อื่นที่มีความปลอดภัยตามที่อธิบดีเห็นชอบ 

ข้อ 7 ให้จัดท าทะเบียนคุมหลักประกัน  และเสนอรายงานการเก็บรักษาหลักประกันต่ออธิบดี  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

หมวด  ๓ 
การบงัคับหลักประกัน  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ 8 ให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจบงัคบัหลกัประกันของผู้รับสัมปทาน  เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับสัมปทานไม่ด าเนินการรื้อถอนหรือด าเนินการล่าช้า   
(๒) ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันเพียงบางส่วน  และไม่น าหลักประกันส่วนที่เหลือมาวาง  

ให้ครบเต็มจ านวน  ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากอธิบดี   
(๓) ผู้รับสัมปทานไม่น าหลักประกันใหม่มาวางแทนที่หลักประกันเดิมที่มีก าหนดระยะเวลา

ก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จ  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่หลักประกันเดิมจะสิ้นสุด 
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เมื่อมีเหตุที่จะบังคับหลักประกนัให้อธิบดีแจ้งเปน็หนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบเหตใุนการบังคับ
หลักประกัน  ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานเห็นว่าเหตุดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งเป็น
หนังสือต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพ่ือขอแก้ไขเหตุนั้น  หากอธิบดีเห็นด้วยกับผู้รับสัมปทานว่าแก้ไขได้  
ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเหตุนั้นภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  ถ้าผู้รับสัมปทาน  
ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาที่ก าหนด  ให้อธิบดีบังคับหลักประกัน 

ข้อ 9 เมื่อเข้ากรณีใดกรณหีนึง่ที่จะบงัคับหลักประกันได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  8  ให้อธิบดี
หรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมายบังคับหลักประกันแต่ละประเภทดังนี้  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ
ถึงการบังคับหลักประกัน   

(๑) หลักประกันประเภทเงนิสดหรอืประเภทเชค็เงนิสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)  
ให้จัดท าบัญชีแยกประเภทส าหรับเงินหลักประกันและเงินจากการบังคับหลักประกัน  หรือด าเนินการ
ด้วยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

(๒) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย  ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวงของกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการออก  การซื้อขาย  การโอน  และการใช้ตราสารหนี้
เป็นหลักประกัน  เมื่อบังคับหลักประกันแล้ว  ให้น าเงินที่ได้จากการบังคับหลักประกันเข้าบัญชีเงินฝาก
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพ่ือการรื้อถอน   

(๓) หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้มีหนังสือถึงธนาคารผู้ออกหลักประกัน  แจ้งรายการหรือรายละเอียดของ
จ านวนเงินบังคับหลักประกัน  และรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน  เพ่ือให้ธนาคาร 
น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพ่ือการรื้อถอน  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ธนาคารได้รับหนังสือจากอธิบดี   

ข้อ ๑0 เมื่อบังคับหลักประกันแล้วเสรจ็  และเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ที่เปิดไว้เพื่อการรื้อถอนครบถ้วนแล้ว  ให้ออกหลักฐานการบังคับหลักประกันให้แก่ผู้รับสัมปทาน   

ข้อ ๑1 การเบิกจ่ายหลักประกันที่ได้ด าเนินการบังคับหลักประกันตามประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ว่าด้วยการบริหารและเบิกจ่ายหลักประกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง   

หมวด  ๔ 
การคนืหลกัประกนั 

 
 

ข้อ ๑2 ให้อธิบดีคืนหลักประกันที่ผู้รับสัมปทานได้วางไว้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการรื้อถอน 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) อธิบดีได้ให้ความเห็นชอบตอ่รายงานผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อมภายหลงั
กิจกรรมการรื้อถอน 

(๓) อธิบดีเห็นชอบให้ลดมูลค่าของหลักประกัน   
(๔) อธิบดีเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือประเภทหลักประกัน 
(๕) ผู้รับสัมปทานไดร้ับอนญุาตใหต้่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมและมหีนงัสือรอ้งขอคืนหลักประกัน 
(๖) ผูร้ับสัมปทานน าหลักประกันใหม่มาวางแทนที่หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของ

ธนาคารหรือประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  ที่ขาดความน่าเชื่อถือ  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๘  ของประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน 

(๗) ผู้รับสัมปทานน าหลักประกันใหม่มาวางแทนที่หลักประกันเดิมซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอน
หรือระยะเวลาการประกันจะสิ้นสุดลงก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๙  
ของประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่า 
และความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน 

(๘) ผู้รับสัมปทานส่งมอบสิ่งติดตั้งให้แก่รัฐและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ   
ตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง   

ในการขอคืนหลักประกัน  ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอคืนหลักประกัน  ระบุเหตุผลในการขอคืน
หลักประกัน  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ซึ่งแสดงรายละเอียดหลักประกันที่ขอคืนตามแบบค าขอคืน
หลักประกัน  (แบบ  จ)  ท้ายประกาศนี้ต่ออธิบดี  และให้อธิบดีคืนหลักประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่สัมปทานใดมีผู้รับสัมปทานมากกว่าหนึ่งราย  ให้ผู้รับสัมปทานที่เป็นผู้ด าเนินงานของ
สัมปทานนั้นเป็นผู้ยื่นแบบค าขอคืนหลักประกัน   

ข้อ ๑3 ให้อธิบดีคืนหลักประกันแต่ละประเภทที่ผู้รับสัมปทานได้วางไว้  ดังนี้ 
(๑) หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)   

ให้คืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้รบัสัมปทาน  ทั้งนี้  ดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามข้อ  34  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561 

(๒) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย  ให้คืนเมื่อได้ด าเนินการไถ่ถอนตามพิธี
ปฏิบัติในการใช้ตราสารหนีเ้ปน็หลักประกนัซึง่ออกตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการออก  การซื้อขาย  การโอนและการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันแล้ว 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  และสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้คืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัมปทาน 

ทั้งนี้  ให้ผู้รับสัมปทานรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับการคืน
หลักประกัน  และในการคืนหลักประกัน  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ผู้รับสัมปทานลงนามในใบรับคืน
หลักประกันการรื้อถอน  ตามแบบใบรับคืนหลักประกันการรื้อถอน  (แบบ  ฉ)  ท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็น
หลักฐานว่าผู้รับสัมปทานได้รับหลักประกันคืนถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๑4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เปรมฤทัย  วนิัยแพทย ์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



                           แบบค ำขอวำงหลักประกนั                     แบบ ก. 
    
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  

   
เลขที่ค ำขอวำงหลักประกัน.........(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่...........            วันที่ ........... เดือน..................... พ.ศ. .............. 

เรียน   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ         
 

ส่วนที่ ๑  : ข้อมูลเบื้องต้น     

ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำบริษัท .................................................................................................... (“บริษัท”) 
ในฐำนะผู้ด ำเนินงำนของสัมปทำนปิโตรเลียมเลขที่...................................................................................................... 
ขอวำงหลักประกัน เพื่อเป็นประกันกำรรื้อถอนสิ่งติดตั้ง โดยมีประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนสิ่งติดตั้งตำม
แผนงำนกำรรื้อถอนที่ ได้รับควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่  ................................................................... .................. 
จ ำนวน..........................................................................................บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/อื่นๆ (ระบุ.................................) 

  ข้อ ๒  สัมปทำนปิโตรเลียมเลขที่.................................................................................................. .. 
ประกอบไปด้วยบริษัทผู้รับสัมปทำน จ ำนวน......................รำย โดยให้มีสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตำมสัมปทำนปิโตรเลียม
คิดเป็นร้อยละซึ่งไม่แบ่งแยกดังต่อไปนี้ 
ล ำดับที ่ รำยชื่อบริษัท ร้อยละ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
ส่วนที่ 2 : ประเภทหลักประกนั     
 

ข้อ ๓ บริษัทขอวำงหลักประกัน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ และจ ำแนกมูลค่ำหลักประกันรำยบริษัท 
ตำมตำรำงแนบท้ำยค ำขอจ ำนวน .......................... ฉบับ …...........…. แผ่น ดังนี้     

 
ล ำดับที ่ ประเภทหลกัประกัน จ ำนวนเงิน 

1. เงินสด                               
2. เช็คเงินสดที่ธนำคำรสั่งจำ่ย (Cashier Cheque)       
3. พันธบัตรของรัฐบำลไทย        
4. สัญญำค้ ำประกันของธนำคำร                                       
5. สแตนบำยเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้           

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร).....................................................................  

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลในแบบค ำขอวำงหลักประกัน และเอกสำรประกอบนี้ถูกต้องทุกประกำร 

                                         ลงลายมอืชื่อ.......................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม  

       (..........................................................) ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 



                 ฉบับที่........แผ่นที่.......   

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

ตำรำงแนบท้ำยแบบค ำขอวำงหลักประกันเลขที่..................(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี)................................................  
ลงวันที่ .......................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............... 

บริษัท .............................................................................................................. 
มีสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตำมสัมปทำนปิโตรเลียมซ่ึงไม่แบ่งแยก  

ตำมสัมปทำนปิโตรเลียมเลขที่.................................................................................................. 
 

ล ำดับที ่ ประเภทหลักประกนั เลขที ่ ลงวันที ่ วันครบก ำหนด 
จ ำนวนเงิน 

(บำท/ 
ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 

หมำยเหตุกรณี 
(วำงใหม/่วำงไว้แล้ว/
วำงเพ่ือเปลี่ยนแปลง) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

      

 

 

  รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) 
.......................................................................................................................... 

 

             
บริษัทยินยอมให้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๑) บังคับหลักประกันเมื่อบริษัทไม่ด าเนินการรื้อถอนหรือด าเนินการล่าช้า  
(๒) บังคับหลักประกันเมื่อบริษัทวางหลักประกันเพียงบางส่วนและไม่น าหลักประกันส่วนที่เหลือมาวางให้ครบเต็มจ านวน 
      ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี  
(๓)  บังคับหลักประกันเมื่อบริษัทไม่น าหลักประกันใหม่มาวางแทนท่ีหลักประกันเดิมที่มีก าหนดระยะเวลาก่อนการ

รื้อถอนจะแล้วเสร็จล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่หลักประกันเดิมจะสิ้นสุด 
(๔)  เรียกหลักประกันจากธนาคารผู้ออกหลักประกันเป็นเงินสด เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน 

จากหลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ 
ที่ขาดความน่าเช่ือถือ หากบริษัทไม่น าหลักประกันที่มีความน่าเช่ือถือมาเปลี่ยนแปลงหรือวางหลักประกันใหม่
ภายในเก้าสิบวันเพื่อทดแทนหลักประกันที่ได้ขาดความเช่ือถือดังกล่าว 

 
                          ลงลายมือช่ือ............................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม  

  (............................................................) 

         วันท่ี ........... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

(หมำยเหตุ: กรอกโดยผู้รับสัมปทำน / ผูร้่วมประกอบกิจกำรปิโตรเลียมแต่ละรำย เพื่อวำงหลักประกันกำรร้ือถอน) 

ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 



 
                        แบบหนังสือยินยอมให้บงัคับพันธบัตรของรัฐบำลไทย                   แบบ ข. 

                     

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  
 

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

เรียน   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ         
 
 ข้าพเจ้าบริษัท …………................................................ ..........................................……… (“บริษัท”)
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่............... ถนน ……..................…………….. ต าบล/แขวง …………….............…………….
อ าเภอ/เขต …………………...…………..จังหวัด ………………………… โดย ……...........................................……………
เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตกลงยินยอมให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบังคับพันธบัตรของรัฐบาลไทย 
เลขที่ ...................................... จ านวน ........................... ฉบับ เป็นจ านวนเงิน ..........................................บาท 
ทีบ่ริษัทได้วางไว้เป็นหลักประกันการรื้อถอนเมื่อวันที่....................................ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(๑) บริษัทไม่ด าเนินการรื้อถอนหรือด าเนินการล่าช้า  
(๒) บริษัทวางหลักประกันเพียงบางส่วนและไม่น าหลักประกันส่วนที่เหลือมาวางให้ครบเต็มจ านวน 

ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี  
(๓)  บริษัทไม่น าหลักประกันใหม่มาวางแทนที่หลักประกันเดิมที่มีก าหนดระยะเวลาก่อนการรื้อถอน

จะแล้วเสร็จ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่หลักประกันเดิมจะสิ้นสุด 
   

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
                             ลงลายมือชื่อ............................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม                                             

           (............................................................) 

               
  
 

(ลงนาม)  ............................................................  พยาน       (ลงนาม)  ............................................................  พยาน 
         (..................................................................)     (..................................................................) 
     

                                                 
            
  

ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 



 
แบบตรวจสอบหลักประกนั                             แบบ ค. 

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ   

การตรวจสอบหลักประกันของบริษัท ................................................................  (“บริษัท”)  ตามค าขอ 
วางหลักประกันเลขที่............................. ลงวันที่........................ฉบับที่ ........................... จ านวน.....................แผ่น  
เพื่อเป็นหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง มีมูลค่ารวม........................................... (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ/อ่ืนๆ (ระบุ......)   
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักประกันดังนี้ 

ล ำดับที ่ ประเภทหลักประกนั เลขที ่ ลงวันที ่ วันครบก ำหนด 
จ ำนวนเงิน 

(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

     

 

 

 รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................................  

โดยมีผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ จ านวน...........แผ่น  

 

ลงลายมือชื่อ................................................ ผู้ตรวจสอบ         ลงลายมือชื่อ................................................ ผู้ตรวจสอบ 
               (...............................................)                          (...............................................) 

ต าแหน่ง.................................................................               ต าแหน่ง................................................................. 
    วันที่.................เดือน......................พ.ศ............   วันที่.................เดือน......................พ.ศ............ 
 

ลงลายมือชื่อ................................................ ผู้ตรวจสอบ          
               (...............................................)   

ต าแหน่ง.................................................................                
    วันที่.................เดือน......................พ.ศ............



 

 

เอกสำรแนบแบบตรวจสอบหลักประกัน 
 

  เงินสด  
ตรวจสอบเงินสดจ านวน ........... รายการ เข้าบัญชีเงินฝากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ เปิดไว้เพื่อการรื้อถอน 
เป็นจ านวนเงิน....................................................ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับที ่
(ตำมใบค ำขอวำง) 

บัญช ี วันที่ จ ำนวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................  
 
 

  เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier Cheque)  
ตรวจสอบเช็คเงินสด จ านวน ........................... ฉบับ ซึ่งขีดคร่อมระบุชื่อบัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่
เปิดไว้เพื่อการรื้อถอน เป็นจ านวนเงิน .................................................... ถูกต้องครบถ้วนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับที ่
(ตำมใบค ำขอวำง) 

เช็คเลขที่ ลงวันที่ จ ำนวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................  
 
 

 
 
 



 

 

เอกสำรแนบแบบตรวจสอบหลักประกัน 
 

  พันธบตัรของรัฐบาลไทย  
ตรวจสอบพันธบัตรของรัฐบาลไทย จ านวน ............... ฉบับ  เป็นจ านวนเงิน ............................... โดยพันธบัตรทุกฉบับ 
ไม่มีภาระจ าน าหรือภาระผูกพันใดๆ  โดยผู้รับสัมปทานได้แนบหนังสือส่งมอบพันธบัตรของรัฐบาลไทยตามแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด และหนังสือยินยอมให้บังคับพันธบัตรของรัฐบาลไทย (แบบ ข) ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ครบถ้วนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไดบ้ันทึกข้อความการใช้พนัธบัตรของรัฐบาลไทยเพื่อเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่......................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่
(ตำมใบค ำขอวำง) 

เลขที่
พันธบัตร 

ลงวันที ่
วันครบก ำหนด 

ไถ่ถอน 

ครบก ำหนด 
ก่อน หรือ หลัง 

กำรร้ือถอนแล้วเสร็จ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 

      

 

 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....................................................................................................  



 

 

เอกสำรแนบแบบตรวจสอบหลักประกัน 
 

  สัญญาค้ าประกันของธนาคาร  
ตรวจสอบสัญญาค้ าประกันของธนาคาร จ านวน .............................. ฉบับ เป็นจ านวนเงิน....................................................... มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 
ทั้งนี้ธนาคารผู้ออกหลักประกันได้ยืนยันความถูกต้องของหลักประกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่....................................................................... 

 
 

ล ำดับที ่
(ตำมใบค ำขอวำง) 

เลขทีส่ัญญำ
ค้ ำประกัน 

ธนำคำรผู้ออก
หลักประกนั 

สถำบันจัดอันดับ
เครดิตภำยนอก 

ที่จัดอันดับ 

ระดับควำม
น่ำเชื่อถือ 

วันครบก ำหนด 

ครบก ำหนด 
ก่อน หรือ หลัง 
กำรร้ือถอนแล้ว

เสร็จ 

จ ำนวนเงิน  
(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 

        

 

 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................................................................................................................................................................  



 

 

 
 

เอกสำรแนบแบบตรวจสอบหลักประกัน 
 

    สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ 
  ตรวจสอบสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ จ านวน .............................. ฉบับ เป็นจ านวนเงิน........................................................................... มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ทั้งนี้ธนาคารผู้ออกหลักประกันได้ยืนยันความถูกต้องของหลักประกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่....................................................................... 

ล ำดับที ่
(ตำมใบค ำขอวำง) 

เลขที ่
ธนำคำรผู้ออก
หลักประกนั 

สถำบันจัดอันดับ
เครดิตภำยนอก 

ที่จัดอันดับ 

ระดับควำม
น่ำเชื่อถือ 

วันครบก ำหนด 

ครบก ำหนด 
ก่อน หรือ หลัง 
กำรร้ือถอนแล้ว

เสร็จ 

จ ำนวนเงิน  
(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 

        

 

 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................................................................................................................................................................  



 

 

                                                 

                      แบบใบรับกำรวำงหลักประกัน                                    แบบ ง. 

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  

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

  

เรียน   ........................................................        
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับหลักประกันการรื้อถอน ของบริษัท....................................................   

สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่....................................ตามใบค าขอวางหลักประกันเลขที่............................... ................. 
ฉบับที่.........ลงวันที่............................................... จ านวน.....................................เพื่อเป็นหลักประกันการรื้อถอน 

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตรวจสอบหลักประกันที่บริษัทน ามาวางเรียบร้อยแล้ว โดยหลักประกันดังกล่าว 

มีความน่าเชื่อถือและมีจ านวนเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
 
 

       ลงลายมือชื่อ  ....................................................................  

 (..................................................................) 

      อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

          
 

 
  

  



 

 

แบบค ำขอคืนหลักประกัน        แบบ จ. 
 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  

  

เลขที่ค ำขอคืน.....(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)...................................             วันที่ ........... เดือน..................... พ.ศ. .............. 

เรียน   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ         
 

ส่วนที่ ๑  : ข้อมูลเบื้องต้น     
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าบริษัท …………...................................................................................……… (“บริษัท”) 

ในฐานะผู้ด าเนินงานของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ .................................................................................................... 
ขอคืนหลักประกันการร้ือถอนที่วางไว้กับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

 

ข้อ ๒ สัมปทำนปิโตรเลียมเลขที่ ......................................................................... ........................
ประกอบไปด้วยบริษัทผู้รับสัมปทำน จ ำนวน ..................... รำย โดยให้มีสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตำมสัมปทำน
ปิโตรเลียมคิดเป็นร้อยละซึ่งไม่แบ่งแยกดังต่อไปนี้ 
   

ล ำดับที ่ รำยชื่อบริษัท ร้อยละ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
ส่วนที่ 2  : หลักประกัน   
 
  ข้อ 3 บริษัทขอคืนหลักประกัน ซึ่งมีรำยละเอียดแยกตำมรำยบริษัทผู้รับสัมปทำน ตำมตำรำงแนบท้ำย
ค ำขอจ ำนวน .......................... ฉบับ …...........…. แผ่น ดังนี ้     

 

ล ำดับที ่ ประเภทหลกัประกัน จ ำนวนเงิน 
1. เงินสด                               
2. เช็คเงินสดที่ธนำคำรสั่งจำ่ย (Cashier Cheque)       
3. พันธบัตรของรัฐบำลไทย        
4. สัญญำค้ ำประกันของธนำคำร                                       
5. สแตนบำยเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้           

รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร).....................................................................  
 
               

                                      ลงลายมือชือ่  ............................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม  

       (.............................................................) 

                
  

ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 



 

 

ฉบับที่.....แผ่นที่..... 

 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

ตำรำงแนบท้ำยแบบค ำขอคืนหลักประกันเลขที่ .............(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี)....................................................  
ลงวันที่ .......................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............... 

บริษัท .............................................................................................................. 
มีสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตำมสัมปทำนปิโตรเลียมซ่ึงไม่แบ่งแยก  

ตำมสัมปทำนปิโตรเลียมเลขที่............................................................................ 
 

  บริษัทขอคืนหลักประกันทีว่ำงไว้ เนื่องจำกกรณีดังต่อไปนี้ 
 อธิบดีได้เห็นชอบต่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมกำรรื้อถอน 
 อธิบดีได้เห็นชอบต่อรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยหลังกิจกรรมกำรรื้อถอน 
 อธิบดีได้เห็นชอบให้ลดมูลค่ำของหลักประกัน 
 อธิบดีได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือประเภทหลักประกัน 
 บริษัทได้รับอนุญำตให้ต่อระยะเวลำผลิตปิโตรเลียม   
 บริษัทได้น ำหลักประกันใหม่มำวำงแทนที่หลักประกันประเภทสัญญำค้ ำประกันของธนำคำรหรือ

ประเภทสแตนบำยเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ท่ีขำดควำมน่ำเช่ือถือ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อ 8 ของ
ประกำศกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรพิจำรณำมูลค่ำและ ควำมน่ำเช่ือถือของ
หลักประกันกำรรื้อถอน 

 บริษัทได้น ำหลักประกันใหม่มำวำงแทนที่หลักประกันเดิมซึ่งจะครบก ำหนดไถ่ถอนหรือระยะเวลำ
ประกันจะสิ้นสุดลงก่อนกำรรื้อถอนจะแล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อ 9 ของประกำศกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรพิจำรณำมูลค่ำและควำมน่ำเชื่อถือของหลักประกันกำรรื้อถอน 

 บริษัทได้ส่งมอบสิ่งติดตั้งให้แก่รัฐและค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีส่งมอบ 
             

ล ำดับที ่ ประเภทหลักประกนั เลขที ่ ลงวันที ่ วันครบก ำหนด 
จ ำนวนเงิน 

(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

     
 
 

  รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................  

 

                                        ลงลายมือช่ือ.............................................................. ผูม้ีอ านาจลงนาม  

   (..................................................................) 

            วันท่ี ........... เดือน..................... พ.ศ. .............. 
   
 

(หมำยเหตุ: กรอกโดยผู้รับสัมปทำน / ผูร้่วมประกอบกิจกำรปิโตรเลียมแต่ละรำย เพื่อวำงหลักประกันกำรร้ือถอน) 

ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 



 

 

 
                                      แบบใบรับคืนหลักประกัน                                         แบบ ฉ. 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ                               
    วันที่ ........... เดือน..................... พ.ศ. .............. 

เรียน   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ         
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  ...........................................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................. .. ที่อยู่เลขที่ .............. ห้อง ..........  ชั้น............. 
อาคาร ................................................... หมู่ที่ .......... ถนน .............................. ต าบล/แขวง ....................................... 
อ าเภอ/เขต ....................................................  จังหวัด ..............................................  รหัสไปรษณีย ์........................... 
โทรศัพท์ .................................... ต่อ ............. โทรสาร .............................. ต่อ ............ มือถือ ..................................... 
เป็น  ผู้มีอ านาจลงนาม หรือ  ผู้รับมอบอ านาจ (พร้อมหลักฐานการมอบอ านาจ)  
ของบริษัท ............................................................................................ ได้รับคืนหลักประกันการร้ือถอนส าหรับ
สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ................................................... ตามค าขอคืนหลักประกันเลขที่ ..........................................  
ฉบับที่...........ลงวันที่................................................... ถูกต้องและครบถ้วนแลว้ดังนี้  
 

ล ำดับที ่ ประเภทหลักประกนั เลขที ่ ลงวันที ่ วันครบก ำหนด 
จ ำนวนเงิน 

(บำท/ดอลลำร์สหรัฐ/[อื่นๆ]) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

     
 
 

  รวมเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..........................................................................................  

 
จึงลงนามไว้เป็นส าคัญ 

 
 

                             ลงลายมือชื่อ.......................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้รับมอบอ านาจ 

           (..........................................................) 

 
 

ประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) 


