
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  23  แห่งกฎกระทรวง  ก าหนดแผนงาน  ประมาณการค่าใช้จ่าย  
และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  พ.ศ.  2559  อธิบดีออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกัน  
การรื้อถอน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้   
“หลักประกัน”  หมายความว่า  หลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม   
“มูลค่า”  หมายความว่า  ค่าหรือราคาของหลักประกันที่น ามาวางเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

สิ่งติดตั้ง   
“ความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า  ลักษณะของหลักประกันที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   
“สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก”  หมายความว่า  สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ยอมรับ

ในประกาศนี้  ได้แก่  สถาบัน  Moody’s  Investors  Service  หรือสถาบัน  Standard  and  Poor’s  
หรือสถาบัน  Fitch  Ratings  หรือสถาบัน  TRIS  Rating  หรือสถาบัน  Fitch  Rating  (Thailand) 

“ธนาคารที่ได้รับการยอมรับ”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต  (Credit  Rating)  เป็นระดับน่าลงทุน  

(Investment  Grade)  โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 
(2) ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ที่ เป็นบริษัทลูก  (Subsidiary)   

หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  และได้รับ
การจัดอันดับเครดิตในระดับตั้งแต่  BBB+  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 

(3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกหรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตาม  (1)  หรือ  (2)   
ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

“กฎกระทรวง”  หมายความว่า  กฎกระทรวงก าหนดแผนงาน  ประมาณการค่าใช้จ่าย   
และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  พ.ศ.  2559 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ข้อ 2 หลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือตามที่ก าหนดในประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้   
(1) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  (Cashier  Cheque)   
(2) พันธบัตรของรัฐบาลไทย   
(3) สัญญาค้ าประกันของธนาคาร   
(4) สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ทั้งนี้  ผู้รับสัมปทานอาจวางหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ประเภทเดียวทั้งหมดหรือหลายประเภท
รวมกันก็ได้  แต่รวมกันแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศนี้ 

ข้อ 3 หลักประกันที่ผู้รับสัมปทานน ามาวาง  จะต้องมีมูลค่า  ณ  วันที่วางหลักประกัน   
ในแต่ละกรณี  ดังนี้ 

(1) กรณีที่ผลการประเมินสถานะการเงินของผู้รับสัมปทานไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
ตามข้อ  24  (1)  ของกฎกระทรวง  ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันที่มีมูลค่าตามสัดส่วนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  จนกระทั่งเต็มจ านวนของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

(2) กรณีที่ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมหรือระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อเหลือ 
ห้าปีสุดท้ายตามที่ก าหนดในสัมปทาน  ตามข้อ  24  (2)  ของกฎกระทรวง  ให้ผู้รับสัมปทาน  
วางหลักประกันที่มีมูลค่าเต็มจ านวนของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว   

(3) กรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ยื่นแผนงานการรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
หรือไม่ยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายที่มีการทบทวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ตามข้อ  24  (3)   
ของกฎกระทรวง  หรือเมื่อผู้รับสัมปทานไม่ยื่นผลการประเมินสถานะทางการเงินภายในเวลาที่ก าหนด  
ตามข้อ  24  (4)  ของกฎกระทรวง  หรือเมื่อรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเหตุเพิกถอนสัมปทาน  ตามข้อ  24  (5)  
ของกฎกระทรวง  ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันที่มีมูลค่าเต็มจ านวนตามที่อธิบดีประเมิน  หรือตามที่
บุคคลภายนอกซึ่งอธิบดีเห็นสมควรให้เป็นผู้ประเมิน  แล้วแต่กรณี 

เพ่ือประโยชน์การค านวณมูลค่าหลักประกันตามวรรคหนึ่ ง  ถ้าจ าเป็นต้องค านวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย  ให้ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือน  
ก่อนเดือนที่วางหลักประกัน  โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือ  
ขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

ข้อ 4 หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายที่มีความน่าเชื่อถือ   
ต้องเป็นเงินตราไทย 

หลักประกันประเภทเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายที่มีความน่าเชื่อถือ  ต้องเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อ
บัญชีเงินฝากของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เปิดไว้เพื่อการรื้อถอน 

ข้อ 5 หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทยที่มีความน่าเชื่อถือ  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก 
(2) เป็นพันธบัตรที่มีชื่อผู้รับสัมปทานเป็นผู้ทรงพันธบัตร  ณ  วันที่วางหลักประกัน   
(3) เป็นพันธบัตรที่ปลอดจากภาระจ าน าหรือภาระผูกพันใด ๆ 
ข้อ 6 หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ  ต้องมีลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสัญญาค้ าประกันที่ธนาคารที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ออก   
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(2) เป็นสัญญาค้ าประกัน  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   
ในกรณีที่สัญญาค้ าประกันเป็นภาษาอังกฤษ  สัญญาค้ าประกันนั้นจะต้องมีเนื้อความตามแบบ

แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้รับสัมปทานด าเนินการให้ธนาคารผู้ออกสัญญาค้ าประกันมีหนังสือรับรอง 
ว่ามีเนื้อความตามแบบที่ก าหนดดังกล่าว   

ข้อ 7 หลักประกันประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  ที่มีความ
น่าเชื่อถือ  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ที่ธนาคารที่ได้รับการยอมรับ  
เป็นผู้ออก   

(2) เป็นสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
ในกรณีที่สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ  สแตนบาย

เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้นั้นจะต้องมีเนื้อความตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  
ให้ผู้รับสัมปทานด าเนินการให้ธนาคารผู้ออกสัญญาค้ าประกันมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อความตามแบบ 
ที่ก าหนดดังกล่าว   

ข้อ 8 ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกหลักประกันตามข้อ  2  (3)  หรือ  2  (4)  ได้รับการจัด
อันดับเครดิตลดลงจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก  จนส่งผลให้หลักประกันดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทาน
ได้วางไว้ขาดความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้  ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบโดยเร็ว  
และน าหลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้   และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันที่ได้ 
ขาดความน่าเชื่อถือนั้น  มาเปลี่ยนแปลงหรือวางหลักประกันใหม่เพ่ือทดแทน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
หลักประกันดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่เปลี่ยนแปลงหรือวางหลักประกันใหม่เพ่ือทดแทนหลักประกัน 
ที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับสัมปทานยินยอม  
ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรียกหลักประกันจากธนาคารผู้ออกหลักประกันดังกล่าวเป็นเงินสด   
เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน  จากหลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร
หรือประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้มาเป็นหลักประกันประเภทเงินสด 

ข้อ 9 หากหลักประกันมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จ  ผู้รับสัมปทาน
ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย  ให้ผู้รับสัมปทานน าหลักประกันใหม่ 
ที่มีความน่าเชื่อถือและมีมูลค่าไม่น้อยกว่าพันธบัตรของรัฐบาลไทยเดิมมาวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
เก้าสิบวันก่อนวันที่พันธบัตรของรัฐบาลไทยเดิมจะครบก าหนดไถ่ถอน 

(2) หลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือหลักประกันประเภทสแตนบาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  ให้ผู้รับสัมปทานน าหลักประกันใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ  
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และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมาวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ระยะเวลาการประกัน 
ของหลักประกันเดิมจะสิ้นสุด 

(3) การต่ออายุหลักประกันประเภทสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือหลักประกันประเภท 
สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ที่ได้วางไว้เดิม  ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งให้อธิบดีทราบถึง
การต่ออายุหลักประกันดังกล่าว  พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันการต่ออายุหลักประกันดังกล่าวล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ระยะเวลาการประกันของหลักประกันดังกล่าวจะสิ้นสุด 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีมีอ านาจบังคับหลักประกันเดิม 
ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 
 

แบบหนังสือค้าํประกนัธนาคาร 
 

วันที่…..…เดือน………………….….พ.ศ.…………… 
 

ข้าพเจ้าธนาคาร……………………………….…………….………………..…………………………………….…..............
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่…………………………….……….ตรอก/ซอย……………………….......................................
ถนน…………………….……………………ตําบล/แขวง…………………………….......อําเภอ/เขต…..........……..………………..
จังหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………..……..……โทรศัพท์………………………………….. 
โดย…………………………………………………………………...ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกัน
ฉบับน้ีไว้ต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กรม” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1 ตามท่ี บริษัท…………….…………….…………………………………………………………………….................. 

ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน” ได้ทําสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับกระทรวงพลังงาน สัญญาเลขที่
.............................ลงวันที่................เดือน....................พ.ศ. ................ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สัญญาสัมปทาน
ปิโตรเลียม” และมีหน้าที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียมตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมและตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องดําเนินงานร้ือถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการร้ือถอน
สิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้รับสัมปทานต้องวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน………..........………............ [ตัวอักษร/[-]] น้ัน 

 
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้รับสัมปทาน

ในการเป็นผู้ค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของกรมท่ีมีต่อผู้รับสัมปทาน เป็นจํานวนเงิน             
ไม่เกิน……....………………... [ตัวอักษร/[-]] ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “วงเงินค้ําประกัน” ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้รับสัมปทานไม่ดําเนินการร้ือถอนหรือดําเนินการล่าช้า  
(2) ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันเพียงบางส่วน และไม่นําหลักประกันส่วนที่เหลือมาวางให้ครบ

เต็มจํานวน ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากกรม 
(3) ผู้รับสัมปทานไม่ต่ออายุหนังสือค้ําประกันของข้าพเจ้าฉบับนี้และไม่นําหลักประกันใหม่ที ่มี

มูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมาวางแทนที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันก่อนวันสิ้นอายุของ
หนังสือค้ําประกันของข้าพเจ้าฉบับน้ี 

(4) ผู้รับสัมปทานไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันประเภทเดียวกันที่ออกโดยธนาคารที่ได้รับการยอมรับ
หรือวางหลักประกันใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่หลักประกันดังกล่าวขาดความน่าเช่ือถือจากการท่ี
ข้าพเจ้าได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกตํ่ากว่าระดับที่กําหนดไว้
ตามประกาศกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณามูลค่าและ        
ความน่าเช่ือถือของหลักประกันการร้ือถอน 

 
 



ข้อ 2 ข้าพเจ้ายอมชําระเงินภายในวงเงินค้ําประกันให้แก่กรม ภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้จากกรม และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และกรมไม่มีหน้าที่
ต้องพิสูจน์ถึงการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในหนังสือค้ําประกันน้ีของผู้รับสัมปทานแต่ประการใดอีกด้วย 

(1) รายการ หรือรายละเอียดของจํานวนเงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ และ 
(2) รายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน 

โดยข้าพเจ้าจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของกรมตามท่ีกําหนดในหนังสือแจ้ง 

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 วรรคสอง (1) ถึง (4) ข้อใดข้อหน่ึงจนเป็นเหตุให้
กรมมีสิทธิบังคับเอากับหลักประกันโดยการใช้สิทธิเรียกร้องให้ข้าพเจ้าต้องรับผิดตามหนังสือค้ําประกันน้ี   
การบังคับหลักประกันโดยการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวในแต่ละคราวจะไม่กระทบสิทธิของกรมท่ีจะเรียกร้องให้
ข้าพเจ้าต้องรับผิดตามหนังสือค้ําประกันนี้อีก หากผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 วรรคสอง (1) ถึง (4) 
แต่ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินค้ําประกันตามข้อ 1  

ข้อ 4 หนังสือค้ําประกันนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
แผนงานการร้ือถอนตามท่ีกฎหมายกําหนดและแผนงานการรื้อถอนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมแล้วด้วย   

ข้อ 5 หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ [-] จนถึงวันที่ [-]   

ในกรณีที่หนังสือค้ําประกันน้ีสิ้นสุดลงก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จตามแผนงานการรื้อถอนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรม โดยผู้รับสัมปทานได้ดําเนินการให้ข้าพเจ้าต่ออายุหนังสือค้ําประกันน้ีตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมประกาศกําหนด และข้าพเจ้าตกลงต่ออายุหนังสือค้ําประกันน้ีต่อกรม ข้าพเจ้าจะ
ยังคงต้องรับผิดตามวงเงินค้ําประกันและข้อกําหนดของหนังสือค้ําประกันน้ีต่อกรมตามระยะเวลาที่มีการต่อ
อายุดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะออกหนังสือยืนยันการต่ออายุหนังสือค้ําประกันดังกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 
(เก้าสิบ) วันก่อนวันที่หนังสือค้ําประกันน้ีจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กรมผ่อนเวลาในการชําระหน้ีตามข้อ 1 วรรคสอง ให้แก่ผู้รับสัมปทานได้ 
โดยให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาน้ันแล้ว 

ข้อ 7 ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ําประกันน้ีไมว่ากรณีใด ๆ ตลอดอายุของหนังสือค้ําประกันน้ี 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราของ
ธนาคารไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 
 ลงลายมือช่ือ……………………………………………..ผู้ค้ําประกัน 
 (…………………………………………….)  
 

 
 ลงลายมือช่ือ……………………………………………..พยาน 
 (…………………………………………….) 
 
 

 ลงลายมือช่ือ……………………………………………..พยาน 
 (…………………………………………….) 



 
 

แบบสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดติประเภทเพกิถอนไม่ได ้
 

ลําดับของผลรวม (SEQ OF TOTAL) [-] 
ประเภทของเครดิตที่มีเอกสารประกอบ สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  

(Irrevocable Standby Letter of Credit) 
เลขที่ของเครดิตที่มีเอกสารประกอบ [-] 
วันที่ออก [-] 
วันสิ้นอายุและ 
สถานที่สําหรับการย่ืนเอกสาร 

[-] ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารผู้ออกสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต 

ผู้ขอให้เปิดเครดิต [-] (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน”) 
ผู้รับประโยชน์ กรมเชื ้อ เพลิงธรรมชาติ สํานักงานตั้งอยู ่ที ่ศ ูนย์เอนเนอร์ย่ี  

คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ันที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2794 3000  โดยอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กรม”) 

วงเงินเครดิต (DC AMT) [-] 
ธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้ประโยชน์ / โดย ธนาคารผู้ออกสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 

“ธนาคาร”) 
โดยการชําระเงิน 

ผู้จ่าย ธนาคารผู้ออกสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

เอกสารสําคัญ 

ตามที่ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียม ตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับกระทรวงพลังงาน 
สัญญาเลขที่.............................ลงวันที่................เดือน....................พ.ศ. ................และตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องดําเนินงานร้ือถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอน
สิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้รับสัมปทานต้องวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน………………...... [ตัวอักษร/[-]] น้ัน 

ธนาคารได้ออกเครดิตที่มีเอกสารประกอบเพื่อการค้ําประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable 
Standby Documentary Credit) เพ่ือประโยชน์ของกรม โดยธนาคารจะชําระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของกรมตามท่ีกําหนดไว้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ธนาคารได้รับเอกสารของกรมซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจ
เพ่ือเรียกให้ธนาคารชําระเงิน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุข้อความว่า “เรียกชําระภายใต้เครดิตที่มีเอกสาร
ประกอบเพ่ือการค้ําประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้เลขที่ [-] ออกโดยธนาคาร [-]  เป็นจํานวนเงิน  [-]/[ตัวอักษร]” 
ทั้งน้ี ตามสิทธิเรียกร้องของกรมที่มีต่อผู้รับสัมปทาน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 

 



 

 
 

(1) ผู้รับสัมปทานไม่ดําเนินการร้ือถอนหรือดําเนินการล่าช้า  
(2) ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันเพียงบางส่วนและไม่นําหลักประกันส่วนที่เหลือมาวางให้ครบเต็ม

จํานวน ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากกรม 
(3) ผู้รับสัมปทานไม่ต่ออายุหนังสือค้ําประกันของข้าพเจ้าฉบับน้ีและไม่นําหลักประกันใหม่ที่มีมูลค่า

ไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมาวางแทนที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือ     
ค้ําประกันของข้าพเจ้าฉบับน้ี 

(4) ผู้รับสัมปทานไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันประเภทเดียวกันที่ออกโดยธนาคารท่ีได้รับการยอมรับ
หรือวางหลักประกันใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่หลักประกันดังกล่าวขาดความน่าเช่ือถือจากการ 
ที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกตํ่ากว่าระดับที่กําหนดไว้  
ตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณามูลค่าและความ
น่าเช่ือถือของหลักประกันการร้ือถอน 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 
ข้อ 1 กรณีที่กรมมีสิทธิบังคับเอากับหลักประกันจากผู้รับสัมปทานโดยเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิด

ตามสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้ การบังคับหลักประกันโดยการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวในแต่ละคราว
จะไม่กระทบสิทธิของกรมที่จะเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดตามสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ีอีก แต่ทั้งน้ี
ไม่เกินวงเงินเครดิตภายใต้สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ี 

ข้อ 2 สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ีครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้รับความเห็นชอบจากกรม
ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแผนงานการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียมตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ข้อ 3 สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ีมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ [-] จนถึงวันที่ [-]  
ในกรณีที่สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้สิ้นสุดลงก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

การรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรม  โดยผู้รับสัมปทานได้ดําเนินการให้ธนาคารต่ออายุสแตนบาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมประกาศกําหนด และธนาคารตกลง
ต่ออายุสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้ ธนาคารจะยังคงต้องผูกพันรับผิดในวงเงินเครดิตตามข้อกําหนดใน 
สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ีต่อกรมตามระยะเวลาท่ีมีการต่ออายุดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะออกหนังสือ
ยืนยันการต่ออายุสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วันก่อนวันที่สแตน
บายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ีจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 4 ข้อตกลงในสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตน้ี อยู่ภายใต้ 
� วิธีปฏิบัติสากลสําหรับการค้ําประกันประเภทสแตนบาย - (ไอเอสพี 98)  เอกสารหมายเลข 

590 ของหอการค้าสากล (International Standby Practices - ISP 98, International Chamber of 
Commerce, Publication No. 590) หรอื 

� แบบธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติ สําหรับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (แก้ไขปี ค.ศ. 2007) เอกสาร
หมายเลข 600 ของหอการค้าสากล (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
(2007 Revision) International Chamber of Commerce, Publication No. 600) 



 

 
 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ธนาคาร……….…….....………........……………สาขา……….…......….………...……………
โดยผู้มีนามข้างท้ายน้ีเป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือช่ือและประทับตรา
ของธนาคาร ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

 
 ลงลายมือช่ือ……………………………………………ธนาคารผู้ออก 
  (…………………………………………….)  
 
 
 ลงลายมือช่ือ………………………………………….พยาน 
  (…………………………………………….) 
 
 
 ลงลายมือช่ือ………………………………………… พยาน 

  (…………………………………………….) 
 

 


