หนังสือสัญญาคํา้ ประกัน
ทําท่ี บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จํากัด
วันที.่ ............. เดือน.......................................... พ.ศ.......................
ด้วยหนังสือสัญญาฉบับนี้ขา้ พเจ้า
( 1 ) นาย /นาง /นางสาว...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่.........................................
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูใ่ นการติดต่อ............................................................................................................................................................
โทรศัพท์(ทีบ่ า้ น)..........................................................................โทรศัพท์(มือถือ).........................................................
( 2 ) นาย /นาง /นางสาว...........................................................................บัตรประชาชนเลขที.่ ......................................
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูใ่ นการติดต่อ............................................................................................................................................................
โทรศัพท์(ทีบ่ า้ น)..........................................................................โทรศัพท์(มือถือ).........................................................
ซึง่ ต่อไปน้ีจะเรียกว่า "ผูคํ้าประกัน" ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันให้ไว้ต่อ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศ ไทย) จํากัด
เลขท่ี 143 ถนนสวนสยาม ซอย 7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึง่ ต่อไปน้ีจะเรียกว่า
“บริษัท” โดย “ผู้คํา้ ประกัน
ตกลงคํ้าประกันการซือ้ สินค้าและบริการของ………...........................................................................................
ซึง่ ต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า "ตัวแทนจําหน่ าย” ทีไ่ ด้ซอ้ื สินค้าและบริการจาก “บริษทั ” อยูแ่ ล้วหรือทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า โดยตกลงทําสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี้ คือ
ข้อ 1) ผู้คำ้ ประกันตกลงยินยอมค้ําประกันหน้ีที่ตัวแทนจําหน่ายได้ก่อข้ึนกับบริษัทเน่ืองจากเป็นหน้ีอนั สมบูร
ณ์ เพราะเป็นมูลหน้ที เี่ กิดจากการซ้อื สินค้าและบริการ โดยในการก่อหน้ขี องตัวแทนจําหน่ายตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นการ
ก่อหน้ีในอนาคตและเป็นหน้ีที่มีเง่ือนไขซึ่งผูประกันได้รับทราบในเง่ือนไขและตกลงท่ีจะค้ําประกันในเหตุการณที่ก่
อให้เกิด หน้ดี ังกล่าวทุกประการและตรงตามเจตนาท่ผี ู้ค้ำประกันประสงค์จะค้าํ ประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมค้าํ ประกัน
การชําระหน้แี ทนตัวแทนจําหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าํ ประกันการซ้อื สินค้าและบริการของตัวแทนจําหน่ายในจํา
นวนเงิน สูงสุดทีค่ ํา้ ประกันจํานวน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 20 ปีนับแต่วันที่ทําสัญญาฉบับนี้
ข้อ 2) ผูค้ ้ําประกันยอมรับว่า ผูค้ ้าํ ประกันทําการคํ้าประกันตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่มเี หตุสาํ คัญผิดหรือการไร้
ความสามารถของตัวแทนจําหน่ายในขณะนี้ทผ่ี คู้ ้าํ ประกันเข้าทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้
ข้อ 3) ผูค้ ้าํ ประกันยอมรับผิดต่อบริษทั ในการกระทําผิดสัญญาของตัวแทนจําหน่ ายจนทําให้บริษทั ได้รบั ความ
เสียหายตามจํานวนวงเงินสูงสุดที่ตวั แทนจําหน่ ายต้องรับผิดต่อบริษทั และตามที่กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ พร้อมด้วย
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รวมทัง้ ค่าสินไหมทดแทน
(ผูค้ ้าํ ประกันลงชือ่ กํากับ) (1) ………………….……………………… (2) ………………….………………………

- สัญญาหน้าที่ 1 -

ข้อ 4) หากตัวแทนจําหน่ายผิดนัด เมื่อบริษทั มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผูค้ ้าํ ประกันตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในสัญญานี้ ผู้
คํ้าประกันจะชําระหนี้เมื่อหนี้ถงึ กําหนดชําระให้แก่บริษทั แทน ตัวแทนจําหน่ายให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ และค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ดว้ ย
ข้อ 5) ถ้าหนี้ท่คี ้ําประกันเป็ นหนี้อนั ต้องชําระ ณ เวลามีกําหนดแน่ นอนและบริษทั ยอมผ่อนเวลาให้แก่ตวั แทน
จําหน่ าย ผู้ค้ําประกันตกลงกับตัวแทนจําหน่ ายว่า ผู้ค้ําประกันจะมาทําหลักฐานการยินยอมผูกพันในการรับผิดร่วมกับ
ตัวแทนจําหน่ายต่อบริษทั ด้วย
ข้ อ 6) ผู้ ค้ ําประกันตกลงยินยอมผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ ําประกันฉบับน้ไม่
ี ว่ากรณีใ ดๆ ก็ต าม และผู้ ค้
าํ ประกันขอสละสิทธิ์ที่จะยกเลิกเพิกถอนการค้ ําประกันตามความแห่งสัญญาน้จนกว่
ี าบริษัทจะได้รับชําระหน้โดยส้
ี นเชิ
ิ ง
อย่าง สมบูรณ์ หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 7) บรรดาหนังสือ จดหมายติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถามใดๆ หากได้สง่ ไปยังทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ขา้ งต้น ไม่วา่ ส่ง
เองหรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งแล้วโดยชอบ
อนึ่ง หากส่งให้ไม่ได้ เนื่องจากผูค้ ้าํ ประกันเปลีย่ นแปลงหรือถูกรือ้ ถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการเปลีย่ นแปลง หรือ
รือ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตําบลสถานที่ท่รี ะบุไว้ขา้ งต้นก็ดี ผู้ค้ํา
ประกันให้ถอื ว่าได้รบั และได้ทราบหนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าวของแล้วโดยชอบ
สัญญาฉบับนี้ได้ทาํ ไว้สองฉบับให้แก่คสู่ ญ
ั ญาคนละฉบับ "ผูค้ ้าํ ประกัน" ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดแี ล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

( 1 ) ลงชื่อ..................................................... ผูค้ ้าํ ประกัน
(
)

( 2 ) ลงชื่อ..................................................... ผูค้ ้าํ ประกัน
(
)

ลงชื่อ............................................................ พยาน
(
)

ลงชื่อ.......................................................... พยาน
(
)
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คําแนะนําในการทําหนังสือสัญญาคํา้ ประกันโดยบุคคลธรรมดา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย - หนังสือสัญญาคํ้าประกัน 1 ฉบับ (มี 2 แผ่น)

1. ผูค้ ้าํ ประกัน โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในสัญญาคํ้าประกันให้ถกู ต้องและครบถ้วน
1.1 วัน/เดือน/ปี ทีล่ งนามในสัญญาคํ้าประกัน
1.2 ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผูค้ ้าํ ประกัน
1.3 ชื่อบริษทั ตัวแทนจําหน่าย ทีท่ า่ นประสงค์จะคํ้าประกันการซือ้ สินค้าและบริการ โดยระบุช่อื บริษทั ให้ตรงกับทีจ่ ด
ทะเบียนตามหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ห้ามมีการขีดฆ่า หรือแก้ไข
2 การลงนามในสัญญาของผูค้ ้าํ ประกัน (มี 2 แผ่น) ลายเซ็นต์ตอ้ งเหมือนกันทัง้ 2 จุด
1.1. ลงนามกํากับทีด่ า้ นล่างในสัญญาคํา้ ประกันหน้ าแรก
1.2. ลงนามในช่องผูค้ ้าํ ประกันในสัญญาคํา้ ประกันหน้ าที่สอง

3. โปรดแนบเอกสารประกอบการทําสัญญาคํ้าประกันมาด้วย ได้แก่ (กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วน)
3.1 สําเนาบัตรประชาชนของผ้ ูคํ้าประกัน โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผ้ ูคํ้าประกัน โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของพยาน โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
**** ลายเซ็นต์ในเอกสารผูค้ าํ้ ประกันและพยานจะต้องเหมือนกับที่ลงนามในสัญญา ***
หนังสือสัญญาฉบับนี้บริษทั จะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์กต็ ่อเมือ่ ท่านระบุรายละเอียดชื่อผูค้ ้าํ ประกัน และชื่อบริษทั ทีค่ ้าํ ประกัน
ถูกต้อง ไม่มรี อยแก้ไข หรือขีดฆ่าและมีเอกสารประกอบการทําสัญญาครบถ้วนแล้วเท่านัน้
หากสัญญามีการขีดฆ่า / แก้ไข ผูค้ ้าํ ประกันต้องเซ็นต์กาํ กับทุกจุดทีม่ กี ารแก้ไข และลายเซ็นต์ตอ้ งเหมือนกันทุกจุด
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