สั ญญาคา้ ประกันการซื้อสิ นค้ า
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่______________________
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________อายุ_______ปี
ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ______________________ที่อยู่ : บ้านเลขที่__________________หมู่ที่_______
ตรอก/ซอย______________________ถนน________________________ตาบล/แขวง______________________
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย ์___________________
โทรศัพท์________________________(ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า "ผูค้ ้ าประกัน") ขอทาสัญญาฉบับนี้ ให้ไว้
กับ บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า "บริ ษทั ") ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่ ____________________________________________________________ซึ่ งได้ซ้ื อสิ นค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อสิ นค้าไอที หรื อเครื่ องครุ ภณ
ั ฑ์สาขาคอมพิวเตอร์
หรื อสิ นค้าสมาร์ ทโฟน มือถือ กับบริ ษทั (ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า "ลูกหนี้ ") และจะต้องชาระหนี้ ค่าสิ นค้า
ดังกล่าว รวมถึงจะปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของการซื้ อสิ นค้าตามที่ บริ ษทั กาหนดไว้น้ นั ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมเข้า
ค้ าประกันหนี้ประเภทซื้ อขาย และมูลหนี้ของลูกหนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2. ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้ ซ้ื อสิ นค้าของบริ ษทั
ในวงเงินสู งสุ ดรวมไม่ เกินจานวน_____________________บาท(______________________________________)
ข้ อ 2. ในกรณี ลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ไม่ ช าระหนี้ หรื อมี ห นี้ สิ นล้น พ้น ตั ว หรื อถู ก ศาลสั่ ง ฟื้ นฟู กิ จ การ
หรื อถู ก ศาลสั่ ง พิ ทัก ษ์ท รั พ ย์ หรื อ ล้ม ละลาย หรื อ ตาย หรื อตกเป็ นผู ้ไ ร้ ค วามสามารถ หรื อ เป็ นผู ้เ สมื อ นไร้
ความสามารถ หรื อเป็ นผูส้ าบสูญ หรื อไปเสี ยจากถิ่นที่อยูห่ าตัวไม่พบ หรื อผิดข้อตกลง หรื อกระทาการใดๆ เป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ไม่ได้รับชาระหนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วนในมูลหนี้ อนั เกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั หรื อหนังสื อ
รับสภาพหนี้ และ/หรื อบันทึกข้อตกลงใดๆ ซึ่ งเกี่ยวข้อง หรื อเกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อขายสิ นค้าของบริ ษทั ได้ทาขึ้นไว้
กับบริ ษทั อยู่ก่อนแล้ว หรื อในขณะที่ ทาสัญญานี้ หรื อที่ จะได้ทาขึ้นใหม่ หรื อที่ จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า
(ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรี ยกว่า "การซื้ อขายสิ นค้า") ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมรับผิดในมูลหนี้ การซื้ อสิ นค้าของ
ลูกหนี้ และสัญญาอื่ นๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้อง หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับการซื้ อสิ นค้า ในบรรดาภาระหนี้ สินทั้งหมดที่ ลูกหนี้ ได้
ก่อให้เกิ ดขึ้นก่อน หรื อขณะวันที่ ทำสัญญำนี้ หรื อที่ จะได้ก่อขึ้นต่อไปในภำยหน้ำ ในวงเงิ นตามที่ ได้ระบุ ไว้ในข้อ 1.
รวมทั้ง ดอกเบี้ ย ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าสิ นไหมทดแทน ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติ ดตามทวงถามให้ชาระหนี้
ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี ตลอดจน ค่าภาระติดพันต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ทุกประการ
ข้ อ 3. ในกรณี บ รรดาความเสี ย หาย หรื อ หนี้ สิ น ใดๆที่ ลู ก หนี้ ได้ก่ อ ขึ้ นตามข้อ 2. อัน เนื่ อ งมาจาก
ความสาคัญผิด หรื อเพราะด้วยความเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ โดยผูค้ ้ าประกันจะได้ทราบถึงเหตุดงั กล่าวหรื อไม่ก็ตาม
ผูค้ ้ าประกันยังคงต้องรับผิดตามสัญญานี้ ท้ งั หมดอยู่ต่อไป โดยผูค้ ้ าประกันจะไม่อา้ งเหตุดงั กล่าวขึ้ นเป็ นข้อต่อสู ้
เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ลงชื่อ_____________________________________ผูค้ ้ าประกัน
(

)

ข้ อ 4. ในกรณี ที่บริ ษทั ได้กระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง เป็ นเหตุให้ผคู ้ ้ าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ท้ งั หมด
หรื อแต่บางส่ วนในสิ ทธิ ใดๆ ก็ดี จานองก็ดี จานาก็ดี และบุริมสิ ทธิ ซึ่ งลูกหนี้ หรื อบุคคลอื่นใดก็ตามได้ให้ไว้แก่
บริ ษทั แต่ก่อน หรื อในขณะ หรื อหลังจากวันที่ทาสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกันยังคงต้องรับผิดตามสัญญานี้
ทั้งหมดอยูต่ ่อไป
ข้ อ 5. ในกรณี ที่ผูค้ ้ า ประกันมี การเปลี่ ย นแปลง หรื อโยกย้ายภูมิลาเนา หรื อที่ อยู่อาศัย หรื อสถานที่
ทางานผูค้ ้ าประกันจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ทราบถึ งภูมิลาเนา หรื อที่ อยู่อาศัย หรื อสถานที่ ทางานแห่ งใหม่
โดยพลันด้วย
ข้ อ 6. บรรดาเอกสาร จดหมาย หรื อหนังสื อติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม หรื อหนังสื อใดๆ ที่บริ ษทั ได้ส่ง
ให้แก่ผคู ้ ้ าประกันไม่วา่ จะส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้คนนาไปส่ งเองก็ดี ถ้าได้ส่งไปยัง
สถานที่ของผูค้ ้ าประกันตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผคู ้ ้ าประกันโดยชอบแล้วไม่ว่า
จะมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ก็ตาม และแม้หากว่าส่ งให้ไม่ได้ เพราะสถานที่ ดงั กล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรื อผูค้ ้ าประกันมิได้
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั ก็ดี หรื อเพราะหาสถานที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นไม่พบก็ดี ให้ถือว่า ผูค้ ้ าประกัน
ได้รับทราบหนังสื อดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อ 7. ถ้า ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญานี้ เป็ นโมฆะ หรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์ คู่ สั ญ ญาตกลงให้ถื อ ว่ า โมฆะ
หรื อไม่สมบูรณ์เฉพาะส่ วนนั้นเท่านั้น และให้ถือว่าส่ วนอื่นของสัญญาที่สมบูรณ์แยกออกจากส่ วนที่เป็ นโมฆะ หรื อ
ไม่สมบูรณ์น้ นั ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไป
เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูค้ ้ าประกันจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ_____________________________________ผูค้ ้ าประกัน
(

)

ลงชื่อ__________________________________พยาน ลงชื่อ___________________________________พยาน
(

)

(

)

