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สัญญาต่อท้ายสัญญาซือขายทองคาํกับบริษัท จแีคป จาํกัด 

สัญญาซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อนื ๆ 

  

ทาํทีบริษทั จีแคป จาํกดั 

 

วนัที............เดือน.............................พ.ศ............... 

 

 สัญญาฉบบันีทาํขึน ระหว่าง ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/หา้งหุน้จาํกดั)...................................................................................................... 

อายุ.................ปี สัญชาติ............................. (บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/อืน ๆ..........................) เลขที............................................................................ 

อยู่บา้นเลขที.................................หมู่ที.................เลขทีหอ้ง................. อาคาร.......................................หมู่บา้น..................................................................... 

ซอย................................................ถนน..........................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................... 

อาํเภอ/เขต....................................................................จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์..........................................................................................อีเมลล.์..................................................................................................................... 

 ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”  ฝ่ายหนึง กบั บริษัท จีแคป จาํกดั สํานักงานตังอยู่ เลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปนีจะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึง 

 ทงัสองฝ่ายตกลงทาํสัญญาซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ต่อกนัโดยลูกค้าตกลงทีจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเกยีวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดของบริษทัทีมีอยู่ในปัจจุบันหรือทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมในภายหลัง โดยมีเงือนไขและ

ขอ้ตกลงดงัต่อไปนี 
 

1.  การเปิดบัญชีขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อนิ ๆ 

 1.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซือขายทองคํากบับริษัท เพือทําคําสั งซือ หรือคําสั งขายทองคาํโดยผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือ/ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ และบริษทัอนุมติัใหลู้กคา้เปิดบญัชีซือขายทองคาํดงักล่าว 

 1.2 ลูกคา้ยินยอมรับเงือนไขและปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญานี รวมถึงคาํจาํกดัความและข้อตกลงอืนตามทีระบุไวใ้น “สัญญาซือขาย

ทองคาํ กบับริษัท จีแคป จํากดั” ตลอดจนคู่มือการซือขายทองคาํของบริษทัทีมีอยูใ่นวนันีและ/หรือจะมีขึนในภายภาคหนา้ทุกประการ และถือว่าทงัหมดนี

เป็นส่วนหนึงของสัญญาฉบบันีดว้ย 

 1.3 ลูกคา้ยอมรับว่าตวัแทน และหรือบุคคลอืนใดทีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือชือ หรือออกคาํสั งแทนลกูค้า หรือการกระทาํใด ๆ 

ตามสัญญานีโดยตรงลว้นอยู่ในความรับผิดชอบของลูกคา้ทงัสิน 
 

2.  การซือขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อนื ๆ 

 2.1 เมือบริษทัไดอ้นุมติัใหลู้กคา้สามารถสั งซือ / ขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ แล้วบริษทัจะแจ้งชือ

ผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพือใชใ้นการส่งคาํสั งซือ/ขาย ผ่านทางอีเมลของลูกคา้ 

 เพือป้องกนักนัความเสียหายทีจะเกดิขึนกบับญัชี ของลูกคา้ ลูกคา้ จะตอ้งเปลียนชือผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผ่าน (Password) ใน

การเขา้ใชง้านครังแรก และจะตอ้งเกบ็รักษาชือผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยให้กบับุคคลอืนได้

ล่วงรู้เป็นอนัขาด รวมทงัตอ้งจดัหามาตรการในการป้องกนัมิใหบุ้คคลอืนล่วงรู้หรือสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวไดเ้ป็นอนัขาด 

 ลูกคา้ตกลงยอมรับว่าในกรณีทีมีบุคคลหนึงบุคคลใดใช้ชือผูใ้ช้บัญชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าทาํการส่ง

คาํสั งซือ/ขาย/ยกเลิกทองคําของลูกค้า หรือดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือการกระทําอืนใดอันเนืองมาจากการใช้รหัสผ่าน 

(Password) ของลูกคา้ ลูกคา้ตกลงทีจะผกูพนัตน และเป็นผูรั้บผิดชอบสาํหรับผลและความเสียหายทีเกดิขึนทงัหมดเสมือนหนึงเป็นการกระทาํของลูกค้า

ทุกประการ 

 

ลงนาม_________________________________________ 
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บริษทัจะไม่รับผิดชอบหรือชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ทีเกดิขึนอนัเนืองมาจากการกระทาํ หรือเหตุดงักล่าวขา้งตน้เป็นเด็ดขาด 

 2.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคาํสั งซือ/ขาย หรือคาํสั งใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญานี หากมีการกระทาํโดย ปรากฏชือผู้ใช้บัญชีสมาชิก 

(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของลูกคา้ ใหถื้อว่าการกระทาํดงักล่าวมีผลผกูพนักบับญัชีลูกคา้ทุกประการ ไม่ว่ารายการดงักล่าว ข้างต้น ลูกค้าจะ

ไม่ไดเ้ป็นผูด้าํเนินการดว้ยตนเองหรือไม่มีการลงลายมือชือในเอกสารใด ๆ อนัแสดงถึงการดาํเนินการโดยลูกคา้ 

 ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในการกระทาํ / การส่งคาํสั งทงัหมดเสมือนหนึงเป็นการกระทาํของลูกค้าเองทังสิน ทังนีไม่ว่าการกระทาํดังกล่าวจะ

เกดิขึนโดยเจตนาหรือไม่กต็าม หรือจะเกดิจากบุคคลภายนอกกต็าม ลูกคา้ไม่สามารถนาํมา เป็นเหตุในการปฏิเสธความรับผิดชอบกบับริษทัไดท้งัสิน 

 2.3 ลูกคา้รับทราบและยอมรับถึงความเสียงทีเกดิขึนจากการซือขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ อาทิเช่น การ

สูญหายของขอ้มูลระหว่างทาง , การส่งขอ้มูลล่าชา้ หรือไม่สามารถส่งคาํสั งการซือ/ขายไดต้ลอดจนข้อขัดข้องทีเกดิขึนจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ หรือของบริษทั อนัส่งผลทาํใหเ้กดการขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานโดยปกติได ้ความผิดพลาดทีเกดิจากความคลาดเคลือนของขอ้มูลที

ไดรั้บเนืองจากขอ้จาํกดับางประการเป็นตน้ 

 บริษทั ไม่มีความผกูพนัใด ๆ ทีจะตอ้งรับผิดชอบในผลกาํไร และ / หรือขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ เกดิขึนจากเหตุดังกล่าวข้างต้นทุก

ประการ 

 2.4 ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ทีเกดิขึนจากบัญชีซือขายทองคาํของลูกค้าอันมีสาเหตุมาจากความจงใจ หรือ

ความประมาทของตวัลูกคา้หรือบุคคลทีเกยีวขอ้ง อาทิเช่น ลูกคา้ส่งคาํสั งซือ/ขายผิดพลาด หรือลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีได้ให้ไวก้บัทางบริษทั เป็น

ตน้ 

 2.5 บริษทัมีสิทธิทีจะยืนยัน/ปฏิเสธคําสั งซือ/ขายทองคําของลูกค้า ผ่านระบบ แล /หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อืน ๆ ตามวิธีการทีบริษัท

เห็นสมควร และบริษทัมีสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการตามคาํสั งใด ๆ ตามคาํสั งซื /ขายของลูกคา้ซึงเกนิกว่าวงเงินซือขายทองคาํของลูกคา้ รวมตลอดถึงบริษทัมี

สิทธิทีจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดาํเนินการดงักล่าวหรือไม่ ตามแต่บริษทัเห็นสมควร โดยลูกคา้ตกลงยอมรับทีไม่เรียกร้องบรรดาค่าเสียหายใด ๆ จาก

บริษทัทงัสิน 

 2.6 ลูกคา้ไดศึ้กษา และรับทราบถึงหลกัเกณฑเ์งือนไข และวิธีการซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ 

ของบริษทัเป็นอย่างดีแลว้ และยอมรับทีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขของบริษทั รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีเกยีวข้องกบัการทาํ

ธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ทงัทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ 

 2.7 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า นอกเหนือจากขอ้ตกลงทีไดก้าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในสัญญาฉบบันีแลว้ ใหน้าํคาํจาํกดัความและข้อตกลงอืน

ตามทีระบุไวใ้น “สัญญาซือขายทองคาํกบับริษัท จีแคป จํากดั” (ทงัทีมีอยู่ในสญัญานี และ/หรือทีจะแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต) มาบังคับใช้ในการซือขาย

ทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ดว้ย 

 คู่สัญญาทงัสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทงัสองฝ่ายทุกประการ จึงได้

ลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน โดยจดัทาํขึนเป็นหนึงฉบบัใหบ้ริษทัยึดถือไวเ้ป็นสาํคญัส่วนสาํเนาสัญญาฉบบันีลูกคา้กไ็ดรั้บไปแลว้เช่นกนั 

 

 

               ลงชือ ............................................................ ลูกคา้       ลงชือ ............................................................... บริษทัผูข้าย/ผูมี้อาํนาจลงนาม 

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

  

               ลงชือ ............................................................ พยาน         ลงชือ ............................................................ พยาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


