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ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้งำน
1. กฎระเบียบกำรใช้งำน และกำรเป็ นสมำชิ ก
1.1 ผูใ้ ช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิตบิ คุ คลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียน
ตามกฎหมายหรือไม่กต็ าม บุคคลธรรมดาหรือ นิตบิ ุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน)
สมาชิกได้ โดยผูใ้ ช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทานิตกิ รรมและมีอานาจในการผูกพันกับ
ข้อตกลงนี้
1.2 สาหรับผูเ้ ยาว์ (ผูซ้ ง่ึ มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) ผูเ้ ยาว์จะต้องได้รบั ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูป้ กครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider เท่านัน้ ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอือ้ ต่อการดารงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผูเ้ ยาว์กต็ าม
LivingInsider ถือว่าการทีผ่ เู้ ยาว์เริม่ ต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ต่อไป ผูเ้ ยาว์
ดังกล่าวให้การยืนยันว่าตนได้รบั ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีน้ี ระหว่าง
LivingInsider กับ ผูเ้ ยาว์หรือบิดามารดาหรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ ยาว์ LivingInsider ไม่
รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็ นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทาของผูเ้ ยาว์บน
เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒภิ าวะของผูเ้ ยาว์ต่อนิติ
กรรมทีผ่ เู้ ยาว์มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ผูเ้ ยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.3 ในการสมัครสมาชิกหรือใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ผูใ้ ช้งานจะต้องให้
ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสือ่ สารของผูใ้ ช้ ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็ น
ปั จจุบนั เฉพาะทีเ่ ป็ นของตนเท่านัน้ ภายในพืน้ ทีท่ ่ี LivingInsider ได้จดั เตรียมไว้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกหรือตามประกาศต่าง ๆ ของตน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็ นปั จจุบนั เสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ (หากมี) ในส่วนนี้ผใู้ ช้งาน
จะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนบัญชีสมาชิกของ LivingInsider อาจมีการใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจสอบโดยบุคคลทีส่ าม ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีจ่ ดั เตรียมโดยเว็บไซต์สอ่ื สังคมออนไลน์ของบุคคลทีส่ ามเพื่อพยายาม
รับรองคุณสมบัตขิ องผูใ้ ช้งาน
1.4 LivingInsider เป็ นชื่อจดทะเบียนทางการค้าและได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมายแต่
เพียงผูเ้ ดียวของ
์
บริษทั ลิฟวิง่ อินไซเดอร์ จากัด ห้ามผูใ้ ช้งานใช้หรือระบุช่อื LivingInsider ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง หรือข้อมูลใน
ประกาศ ซึง่ อาจเป็ นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผูอ้ ่นื ว่า LivingInsider มีสว่ นเกีย่ วข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
1.5 ตลอดระยะเวลาของการเป็ นสมาชิกของ LivingInsider หรือการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider นัน้ ผูใ้ ช้งานตกลงว่าจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกาหนด
ต่างๆ ตามนโยบายของ LivingInsider รวมทัง้ จะไม่กระทาการใด ๆ ซึง่ ถือเป็ นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ
LivingInsider หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ LivingInsider หรือบุคคลอื่น
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1.6 บัญชีสมาชิกของ LivingInsider ตามข้อตกลงนี้ถอื เป็ นทรัพย์สนิ ของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียว ผูใ้ ช้งาน
ได้รบั อนุญาตทีจ่ ากัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านัน้ โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน
แลกเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงให้บุคคลอื่นได้ LivingInsider ห้ามผูใ้ ช้งานจาหน่าย ให้เช่า ให้ยมื อนุญาตให้ใช้ หรือ
ให้สทิ ธิบญ
ั ชีสมาชิก LivingInsider ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
1.7 นอกเหนือจากทีก่ าหนดในข้อตกลงนี้ ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ทีใ่ ช้บงั คับซึง่
เกีย่ วข้องกับการประกาศ เผยแพร่ โฆษณาอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์และ/
หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ต่อ LivingInsider และบุคคลอื่น การยุตขิ อ้ โต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ตาม
ข้อตกลงนี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจและการตัดสินใจของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยหลักจรรยาบรรณใดๆ ไม่
สามารถนามาใช้บงั คับกับการบริการทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้ขอ้ ตกลงนี้
1.8 ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปกป้ องรักษาความเป็ นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน
หากมีขอ้ สงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานหรือ ชื่อผูใ้ ช้งาน หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รบั
อนุญาต ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อ Admin@LivingInsider.com ทันที
1.9 ระหว่าง LivingInsider กับผูใ้ ช้งานหรือบุคคลภายนอก LivingInsider ไม่มคี วามรับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย
และตามข้อตกลงนี้ต่อผูใ้ ช้งานหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม
อันเป็ นผลจากหรือซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้งานหรือบริการใด ๆ การเปลีย่ นแปลงแก้ไขหรือการส่งรับข้อมูล นิตกิ รรม
หรือธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเองหรือบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider
1.10 ผูใ้ ช้งานตระหนักดีว่าการใช้ การให้หรือเผยแพร่ขอ้ มูลหรือรายละเอียดใด ๆ ของผูอ้ ่นื โดยปราศจากอานาจ
ไม่ได้รบั อนุญาต ไม่เป็ นจริง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกีย่ วกับการประกาศ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชันถื
่ อเป็ นการกระทา
ความผิดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและละเมิดข้อตกลงนี้ ถึงแม้วา่ LivingInsider ไม่มภี าระหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด หาก
LivingInsider ทราบหรือพิจารณาตามดุลยพินจิ ของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียวว่าผูใ้ ช้งานรายใด ละเมิด
ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ละเมิดข้อตกลงนี้หรือนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องของ LivingInsider (ทีอ่ าจมี
การแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว) ละเมิดสิทธิความเป็ นเจ้าของ หรือก่อให้เกิดความรับผิดต่อ
หรือมีผลเสียต่อ LivingInsider หรือบุคคลอื่น ในกรณีน้ผี ใู้ ช้งานมีความรับผิดเป็ นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวตาม
กฎหมาย โดยยืนยันว่า LivingInsider ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทาความผิดของผูใ้ ช้งาน อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้งาน
ตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบต่อ LivingInsider ในความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึง่
LivingInsider อาจเรียกร้องได้
1.11 หากมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าผูใ้ ช้งานกระทาการละเมิดต่อ LivingInsider หรือบุคคลอื่น LivingInsider ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการปิ ดกัน้ การเข้าสูร่ ะบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานได้ตลอดเวลา
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ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล ซึง่ ถือเป็ นสิทธิขาด โดย
ผูใ้ ช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก LivingInsider
1.12 LivingInsider ขอสงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ LivingInsider และ LivingInsider แอพพลิเคชัน่ หรือบริการ
ทุกประเภทของ LivingInsider รวมทัง้ สิทธิและหน้าทีข่ อง LivingInsider บัญชีและข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน ให้แก่บริษทั ในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ช้งาน
2. กำรลงประกำศ
2.1 ผูใ้ ช้งานทีใ่ ห้คาเสนอหรือประกาศขายอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่
เป็ นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอืน่ หรือมีขอ้ ความทีห่ ยาบคาย, ลามก, ไม่แสดง
ความเคารพ, ใส่รา้ ย/หมิน่ ประมาทผูอ้ ่นื , เป็ นทีร่ งั เกียจ, ขูเ่ ข็ญ, ส่อไปในทางเพศ, สร้างความแตกแยก, กระทบถึง
สถาบันอันเป็ นทีเ่ คารพ หรืออื่นๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง ในการลงประกาศขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของตน
2.2 ผูใ้ ช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดง
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ทีใ่ ช้ในการ
ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider เป็ นของตน ผูซ้ ง่ึ มีกรรมสิทธิ ์ และสิทธิอ่นื ๆ ทีส่ มบูรณ์
และได้รบั ความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รบั การอนุญาตให้ใช้ทถ่ี ูกต้องตามกฎหมาย LivingInsider ห้ามมิ
ให้ผใู้ ช้งานใช้หรือนามาเผยแพร่ซง่ึ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการทาซ้า ทาขึน้ ใหม่ ดัดแปลง
หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ แหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อ่นื ที่มใิ ช่ของ
ผูใ้ ช้งานเอง ซึง่ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ายเดียวในกรณีทม่ี กี ารเรียกร้องความเสียหายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยบุคคลอื่นทีม่ สี ทิ ธิที์ ่
เหนือกว่าผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานรับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider จะไม่เป็ นความลับและพร้อมสาหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนัน้
LivingInsider ไม่มคี วามผูกพันตามหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลทีส่ ามและ
ไม่มคี วามรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลทีส่ าม
2.3 ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ะบุในประกาศ ต้องเป็ นราคาสุทธิของ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดซึง่ รวมภาษีแล้ว ในกรณีการประกาศอสังหาริมทรัพย์
หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ผูใ้ ช้งานจะต้องระบุมลู ค่าของของแถมนัน้ ไว้ในประกาศให้ชดั เจนตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้ในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2.4 ผูใ้ ช้งานต้องให้ขอ้ มูลการติดต่อของผูใ้ ช้งานทีถ่ ูกต้อง เป็ นจริง และเป็ นปั จจุบนั ภายในพืน้ ทีท่ ่ี LivingInsider
ได้จดั เตรียมไว้ เท่านัน้
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2.5 ผูใ้ ช้งานต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด
▪ ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 1 ประกาศ ต่อ 1 หมวด ต่อ 1
ประเภท ต่อ 1 ย่าน ต่อ 1 โครงการของอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ ยกเว้นแต่ผใู้ ช้งานเป็ นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ากกว่า 1 รายการในโครงการอสังหาริมทรัพย์
เดียวกัน หรือผูใ้ ช้งานเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาต
จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้ว
▪ การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider อาจมีค่าธรรมเนียมในการลง
ประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ รักษาประกาศของผูใ้ ช้งานบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider กรณีทม่ี กี ารเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการลงประกาศ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และค่าบริการพิเศษอื่น ๆ (หากมี) ผูใ้ ช้งานตกลงจะ
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ*ดังกล่าวตามอัตรา Credit ที่ LivingInsider กาหนดไว้ และจะปฏิบตั ิ
ตามวิธกี ารและระเบียบที่ LivingInsider ได้กาหนด ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เป็ นครัง้ คราว
*หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ของ LivingInsider จะถูกกาหนดด้วยจานวน Credit
ตามนโยบายของ LivingInsider แต่เพียงฝ่ ายเดียว
▪ ข้อห้าม
(1) ห้ามทาการประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้ลงประกาศแล้วในย่าน
ใดย่านหนึ่งซ้าในย่านเดียวกันหรือย่านอื่น
(2) ห้ามใช้บญ
ั ชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ย่านหรือหมวดเดียวกัน ยกเว้นผูใ้ ช้งานเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้ว
2.6 หาก LivingInsider พบหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าผูใ้ ช้งานฝ่ าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกาหนดต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง LivingInsider สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไข
เปลีย่ นแปลงประกาศ รวมทัง้ ปิ ดกัน้ การเข้าสูร่ ะบบและระงับบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งาน ซึง่ ถือเป็ นสิทธิขาดและ
ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวแก่ผใู้ ช้งานเป็ นการล่วงหน้า นอกจากนี้
LivingInsider ไม่มภี าระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ จากการดาเนินการนี้
2.7 การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ (ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ 9. ค่าบริการและเงื่อนไขเกีย่ วกับค่าบริการ)
3. ข้อสงวนสิ ทธิ เกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิ วเตอร์
3.1 เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ
่
LivingInsider รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องของ LivingInsider เป็ นระบบทีม่ มี าตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มีไว้สาหรับ
ความมันคงและปลอดภั
่
ยของระบบดังกล่าว อันได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
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3.2 ห้ามผูใ้ ดเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ
่
LivingInsider รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ LivingInsider โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทางานของระบบ
ดังกล่าว หรือดักรับ/ทาให้เสียหาย/ทาลาย/แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิ ดปลอมแปลงแหล่งทีม่ า หรือนาข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสูฐ่ าน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ LivingInsider หรือเปิ ดเผยมาตรการป้ องกันระบบ
ของ LivingInsider
3.3 ห้ามผูใ้ ดกระทาการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องของ LivingInsider เช่น ดาวน์โหลด, อัปโหลด, โพสต์, ตัง้ ค่าสถานะ, ส่งอีเมล, ค้นหาผ่านวิธกี ารทีไ่ ม่ได้
รับการจัดสรรให้โดย LivingInsider หรือโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก LivingInsider
3.4 ห้ามผูใ้ ด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทาการอันมี
ลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธกี ารใดๆ ซึง่ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พงึ ประสงค์กบั ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ LivingInsider
3.5 ห้ามผูใ้ ด โดยมิได้รบั การอนุญาตทีท่ าเป็ นหนังสือจาก LivingInsider เก็บ บันทึก รวบรวม ทาซ้า ดัดแปลง ส่ง
ต่อ ใช้ หรือมีไว้เพื่อการใดๆ ซึง่ เนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และใบแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผูใ้ ช้งาน ทีป่ รากฎหรือแสดงบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ LivingInsider และ
รายงานหรือเอกสารตามคาขอหรือหนังสือร้องเรียนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด
3.6 การฝ่ าฝืนข้อห้ามตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.5 ข้างต้น ถือเป็ นการกระทาความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วย
การกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ อีกทัง้ เป็ นการกระทาละเมิดต่อ LivingInsider ซึง่ LivingInsider ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการยับยัง้ การกระทาของท่านในทันที โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
และดาเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดทีต่ อ้ งชดใช้
ค่าเสียหายต่อ LivingInsider ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึง่ ประเมินโดย LivingInsider อย่างสมเหตุสมผลแล้ว
โดยไม่ถอื เป็ นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตดั สิทธิเรี์ ยกร้องอื่นๆ ซึง่ LivingInsider มีอยู่ โดยรวมถึงการ
เรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก
4. ข้อสงวนสิ ทธิ เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
4.1 LivingInsider โดยบริษทั ลิฟวิง่ อินไซเดอร์ จากัดและบริษทั ในเครือเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิหรื
์ อเจ้าของแต่เพียงผู้
เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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• ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทัง้ หมดทีป่ รากฏบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ LivingInsider
ถือเป็ นงานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ LivingInsider
• สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบตั ร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอ่นื
ในลักษณะเดียวกัน ซึง่ จัดเป็ นงานอันได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียว
4.2 ห้ามผูใ้ ดทาซ้า คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จาหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึง
ข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทาการใดๆ เกีย่ วกับสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ LivingInsider โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รบั อนุญาตอย่างเป็ นทางการจาก LivingInsider หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่
LivingInsider อันเป็ นการกระทาความผิดทางอาญา ซึง่ ต้องได้รบั โทษ ตามพระราชบัญญัตทิ รัพย์สนิ ทางปั ญญาฯ
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ เป็ นการกระทาละเมิดต่อ LivingInsider ซึง่ LivingInsider สงวนสิทธิในการ
ยับยัง้ การกระทานัน้ ในทันที และจะดาเนินการทางกฎหมายต่อผูก้ ระทาละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
4.3 LivingInsider เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิในส
่
้อหาทัง้ หมด แม้ว่าหลังจากทีไ่ ด้มกี ารติดตัง้
์ าเนาแอพพลิเคชันและเนื
แอพพลิเคชันและเนื
่
้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รืออุปกรณ์อ่นื ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผูใ้ ช้งานเพียงได้รบั สิทธิ
อนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider เท่านัน้
4.4 ผูใ้ ช้งานให้สทิ ธิแก่
์ LivingInsider โดยไม่จากัดแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็ นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ อย่างไม่มภี าระ
และค่าลิขสิทธิรวมทั
่
สทิ ธิในการรวบรวม
จัดเก็บ ทาซ้า แก้ไข ดัดแปลง
์ ง้ ความสามารถในการใช้งานทัวโลกและให้
์
สร้างงานทีต่ ่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด ซึง่ ข้อมูลเนื้อหา
ในประกาศและข้อมูลของผูใ้ ช้งานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ LivingInsider ไม่วา่ จะด้วย
รูปแบบ วิธกี าร หรือเทคโนโลยีใดก็ตามทีม่ หี รือได้รบั ทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึน้ หลังจากนี้กต็ าม
นอกเหนือจากสิทธิที์ ซ่ ง่ึ มอบให้ในข้อนี้อย่างเฉพาะแล้ว ผูใ้ ช้งานตกลงทีจ่ ะสละสิทธิทางศี
์ ลธรรมหรือสิทธิที์ เ่ ท่า
เทียมกันภายใต้กฎหมายทีน่ ามาบังคับใช้
4.5 ผูก้ ระทาละเมิดต่อ LivingInsider มีความรับผิดทีต่ อ้ งชดใช้ค่าเสียหายต่อ LivingInsider ตามอัตราความ
เสียหายต่อวัน ซึง่ ประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว โดยไม่ถอื เป็ นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตดั สิทธิเรียกร้อง
อื่นๆ ซึง่ LivingInsider มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก
4.6 หากท่านเป็ นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเหนืออสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ใด
ทีล่ งประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider หรือเป็ นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล
ดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทาหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุ
รายการประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ
ส่งมายัง Admin@LivingInsider.com เพื่อให้ LivingInsider ตรวจสอบ ซึง่ LivingInsider อาจให้ความร่วมมือใน
การลบประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งออกจากระบบในเบือ้ งต้น อัน
เป็ นการกระทาโดยสุจริตเพื่อคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ กีย่ วข้อง แต่ LivingInsider ไม่รบั รองถึงผลการดาเนินการและไม่
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มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็ นเรือ่ งระหว่างผูอ้ ้าง
สิทธิและผูใ้ ช้งานต่อกันเองเท่านัน้
5. ข้อสงวนสิ ทธิ เกี่ยวกับธุรกรรมกำรซื้อขำย
5.1 การดาเนินการของ LivingInsider คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดสรรพืน้ ที่
ออนไลน์เพื่อเป็ นศูนย์กลางสาหรับการติดต่อสือ่ สารโดยตรงระหว่างผูใ้ ช้งานผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ในการทาธุรกรรมการซือ้ ขาย ซึง่ ผูข้ าย เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์สามารถประกาศขายอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และผูซ้ อ้ื สามารถ
เลือกชมอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารลงประกาศ และ ซึง่ จะทาให้ผขู้ ายและผูซ้ อ้ื
สามารถติดต่อ เจรจาตกลงทาธุรกรรมระหว่างคู่สญ
ั ญากันเองได้อย่างเป็ นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของ
พ่อค้าคนกลางและ LivingInsider แต่อย่างใด ดังนัน้ LivingInsider ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทางนิตนิ ยั และทาง พฤตินยั
กับผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายในธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างผูใ้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง การประกาศหรือเสนอซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสือ่ สาร การเจรจาต่อรอง
การจะซือ้ จะขาย สัญญาซือ้ ขาย หรือการจัดจาหน่ายหรือให้บริการระหว่างผูใ้ ช้งาน กับทัง้ ไม่มสี ว่ นในธุรกรรมทาง
การเงิน การชาระเงิน การชาระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างผูใ้ ช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง LivingInsider กับผูใ้ ช้งาน: LivingInsider ไม่มนี ติ สิ มั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งานไม่ว่าในลักษณะ
ตัวแทน นายหน้า หุน้ ส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider อีกทัง้ LivingInsider ไม่ได้แนะนา เชิญชวนหรือคัดท้ายผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายให้ทา
ธุรกรรม นิตกิ รรมหรือสัญญาใด ๆ อีกทัง้ LivingInsider ไม่มหี รือได้รบั ส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อ่นื ใดจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ การลงประกาศ การเจรจาติดต่อสือ่ สาร หรือธุรกรรมการ
ซือ้ ขายระหว่างผูใ้ ช้งาน การให้ขอ้ เสนอทางสัญญาใด ๆ จากผูใ้ ช้งานทุกฝ่ าย
5.3 ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับรายการอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทแ่ี สดงหรือ
ปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider นัน้ ได้ถูกจัดเตรียมขึน้ โดยผูใ้ ช้งานแต่ละรายซึง่
เป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศแต่เพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ LivingInsider
ไม่รบั รอง ไม่รบั ประกัน และไม่มคี วามรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายและบุคคลภายนอก ไม่
ว่าจะเกีย่ วกับการเจรจาตกลงซือ้ ขาย การดาเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชาระหนี้ รวมทัง้ อสังหาริมทรัพย์และใบ
แสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ การลงประกาศ คุณภาพ สภาพ ขนาด ราคา ซึง่ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูใ้ ช้งานเองทัง้ สิน้ และผูใ้ ช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ LivingInsider รับผิดชอบ ร่วม
รับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับผูใ้ ช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ในทุกกรณี
5.4 เพื่อความปลอดภัย LivingInsider จะใช้ความพยายามอย่างทีส่ ดุ ในการจัดระบบทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากลของ
ธุรกิจประเภทบริหารจัดการพืน้ ทีป่ ระกาศซือ้ ขายออนไลน์ ซึง่ การจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ขอ้ มูลและความ
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ช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผใู้ ช้งานไม่ถอื เป็ นข้อผูกพันทีท่ าให้ LivingInsider ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใด
ทัง้ สิน้ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายควรใช้วจิ ารณญาณและความระมัดระวังเกีย่ วกับประกาศอสังหาริมทรัพย์และใบ
แสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ตัวอย่างเช่น ความถูกต้องหรือความ
เป็ นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ทีล่ งในประกาศ การเจรจาติดต่อสือ่ สารระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันเองก่อน
ตัดสินใจซือ้ ขายหรือการทาธุรกรรมต่าง ๆ
6. ข้อสงวนสิ ทธิ เกี่ยวกับเนื้ อหำข้อมูล
6.1 ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทป่ี ระกาศ
บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์ ได้ถูก
จัดเตรียมขึน้ โดยผูใ้ ช้งานหรือบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลนัน้ ๆ โดยตรง LivingInsider เพียงแต่รวบรวม
ข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหา
ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider อันเป็ นพืน้ ทีก่ ลางสาหรับการสือ่ สารระหว่าง
ผูใ้ ช้งานเท่านัน้ ซึง่ LivingInsider จึงไม่สามารถทราบถึงความถูกต้อง ข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งทีม่ าของ
เนื้อหาข้อมูลได้ทงั ้ หมด อีกทัง้ LivingInsider ไม่มนี ิตสิ มั พันธ์ใด ๆ กับผูใ้ ช้งานในลักษณะตัวแทน นายหน้า
หุน้ ส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ LivingInsider จึงไม่รบั รองว่า เนื้อหาข้อมูลทีป่ รากฏบนเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider มีสมบูรณ์ ถูกต้อง ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็ นการ
เฉพาะ หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่เป็ น
การก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ LivingInsider
6.2 ในกรณีมเี หตุอนั จาเป็ นสมควร ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของรัฐ หรือใน
กรณี LivingInsider พบหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูใ้ ช้งานส่งหรือป้ อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ
หรือข้อมูลลักษณะใด ๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เป็ นภัยต่อความมันคง
่ เป็ นอันตราย เป็ นความลับ เป็ น
ข้อมูลปลอมหรือเป็ นเท็จ เป็ นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อ LivingInsider หรือบุคคลอื่น หรือเป็ นเนื้อหาข้อมูลทีไ่ ม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ทีแ่ สดง เผยแพร่หรือปรากฏ
ในเมนูพดู คุย หรือบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ทาง LivingInsider ขอสงวนสิทธิในการลบหรือ
ระงับเนื้อหาข้อมูลใดๆ ในประกาศหรือบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึง่
ถือเป็ นสิทธิขาดและขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของ LivingInsider แต่เพียงผูเ้ ดียว และ LivingInsider ไม่มภี าระผูกพันหรือ
ความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ ในการดาเนินการดังกล่าวนี้
6.3 การทีผ่ ใู้ ช้งานส่งหรือป้ อนเนื้อหาข้อมูลของประกาศทีแ่ สดงหรือปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider นัน้ ผูใ้ ช้งานตกลงมอบสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาโดยไม่จากัดแต่เพียงผูเ้ ดียวอันเป็ นการถาวรและ
เพิกถอนไม่ได้ในเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากค่าสิทธิและภาระใด
ๆ แก่ LivingInsider ในการจัดการและ
์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเนื้อหาข้อมูลนัน้ รวมทัง้ ความสามารถในการใช้งานทัว่
โลกและให้สทิ ธิในการรวบรวม
จัดเก็บ ทาซ้า แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานทีต่ ่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ ์ ให้
์
และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผใู้ ช้งาน การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของ
LivingInsider การรักษาความปลอดภัย การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามทีม่ หี นังสือแจ้ง หรือเพื่อ
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คุม้ ครองเนื้อหาข้อมูลนัน้ ตามสมควรในฐานะผูม้ หี รือได้รบั สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมทัง้ ได้รบั มอบสิทธิใน
์
การดาเนินการทางกฎหมายต่อผูท้ าการละเมิดสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาจนถึงทีส่ ดุ
6.4 ข้อมูลเนื้อหาของประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider มีให้ไว้ตามทีเ่ ป็ นอยู่และตามทีม่ อี ยู่
ซึง่ LivingInsider ไม่มสี ว่ นร่วมหรือภาระผูกพันและความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายหรือบุคคลภายนอก
โดยผูใ้ ช้งานรับรองว่า ผูใ้ ช้งานตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อเนื้อหาข้อมูลของประกาศและผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ต่อบุคคลอื่น การใช้งานหรือการก่อนิตกิ รรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider หรือไม่กต็ าม อาจมีความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นภาระและหน้าทีข่ องผูใ้ ช้งานทุกฝ่ ายทีค่ วรใช้วจิ ารณญาณ
อย่างรอบคอบเกีย่ วกับข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศก่อนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยในทรัพย์สนิ และสิทธิสว่ นบุคคล
7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้เมนูพดู คุย
เมื่อผูใ้ ช้งานใช้หรือเข้าถึงเมนูพดู คุย ผูใ้ ช้งานตกลงจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุย ดังนี้โดย
เคร่งครัด
7.1. การเข้าใช้เมนูพดู คุยและบัญชีผใู้ ช้เมนูพดู คุย
7.1.1 LivingInsider สงวนสิทธิจ์ ากัดความสามารถในการใช้เมนูพดู คุยให้เฉพาะผูใ้ ช้งานทีม่ บี ญ
ั ชีสมาชิก
LivingInsider เท่านัน้ เมื่อผูใ้ ช้งานได้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผูใ้ ช้งานกับ LivingInsider แล้ว ผูใ้ ช้งาน
สามารถใช้เมนูพดู คุยได้โดยอัตโนมัติ
7.1.2 LivingInsider ถือว่าการทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพดู คุย ผูใ้ ช้งานยอมรับและตกลงปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้
7.1.3 ผูใ้ ช้งานจะต้องดูแลบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานและป้ องกันการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ซึง่ รวมถึงเมนูพดู คุยของตนด้วย ผูใ้ ช้งานตกลงและรับรองว่าการกระทาหรือบทสนทนาใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
เมนูพดู คุยในบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานนัน้ ถือเป็ นการกระทาหรือการดาเนินการโดยผูใ้ ช้งานทีถ่ อื บัญชี
สมาชิกดังกล่าวโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
7.1.4 ผูใ้ ช้งานตกลงมอบสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาโดยไม่จากัดแต่เพียงผูเ้ ดียวอันเป็ นการถาวรใน
เนื้อหาข้อมูลในบัญชีผใู้ ช้งานและเพิกถอนไม่ได้ โดยปราศจากค่าสิทธิและภาระใด
ๆ แก่ LivingInsider
์
ในการเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีสมาชิกและเมนูพดู คุยของผูใ้ ช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิตอ้ งมีแจ้งเตือนเป็ น
การล่วงหน้า รวมทัง้ ให้สทิ ธิในการรวบรวม
จัดเก็บ ทาซ้า แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานทีต่ ่อเนื่องจากถ่าย
์
โอน โอนช่วงสิทธิ ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด อันเป็ นการดาเนินการภายใน
ขอบเขตทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และ เพื่อการบารุงรักษา เพิม่
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ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ อาจกระทาโดย LivingInsider หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบอานาจให้กระทาการแทน
7.1.5 LivingInsider สงวนสิทธิแต่
์ เพียงฝ่ ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุยได้ในภายหลัง ซึง่ อาจจะมีการแจ้งให้ทราบในพืน้ ทีบ่ นเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่
ของ LivingInsider โดยผูใ้ ช้งานมีหน้าทีต่ อ้ งตรวจสอบถึงความเป็ นปั จจุบนั ของข้อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้เมนูพดู คุยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ การทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพดู คุยต่อไป ผูใ้ ช้งาน
ยอมรับและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุยนี้ทุกประการ โดยปราศจาก
ข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้
7.2. เนื้อหาและข้อมูลผูใ้ ช้งาน
7.2.1 “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” นอกเหนือจากคานิยามตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ให้หมายความถึง
ข้อความ รูปภาพ วิดโี อ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็ นต้น ทีผ่ ใู้ ช้งานส่งให้ LivingInsider หรือทีผ่ ใู้ ช้งานให้
ผูใ้ ช้ LivingInsider อื่นดูผ่านทางเมนูพดู คุย
7.2.2 ผูใ้ ช้งานรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็ น ลิขสิทธิ ์
สิทธิบตั ร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศ
และศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิสว่ นบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอ่นื ๆ รวมถึงไม่
ขัดต่อกฎหมายและข้อตกลงนี้ และไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน
7.2.3 ห้ามผูใ้ ช้งานให้หรือใช้ขอ้ ความเพื่อแอบอ้างว่าเป็ นบุคคลอื่น เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู้ ช้งานอื่นเข้าใจผิด
ว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอืน่ โดยตรง ในกรณีทม่ี กี ารอ้างอิงถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอืน่
ผูใ้ ช้งานจะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยระบุแหล่งทีม่ าและเจ้าของข้อมูลทีแ่ ท้จริง
7.2.4 ในกรณีเนื้อหาหรือข้อมูลของผูใ้ ช้งานมีความไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผูใ้ ช้งานละเมิดข้อ 2.2
ดังกล่าวข้างต้น LivingInsider อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าว หรือปิ ดบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งาน
ได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือเป็ นสิทธิเด็
์ ดขาด
7.2.5 LivingInsider อาจจัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปั นเนื้อหาและข้อมูลในประกาศ เมนูพดู คุย และบัญชี
สมาชิกของผูใ้ ช้งาน ในการบริหารจัดการ ติดต่อผูใ้ ช้งาน โฆษณาและส่งเสริมการขายและบริการ เพื่อ
การวิเคราะห์ ประเมินผลทางสถิตแิ ละพฤติกรรม หรือดาเนินการตามกฎหมาย โดยผูใ้ ช้งานอนุญาตให้
LivingInsider จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปั นเนื้อหาและข้อมูลได้เท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ข้างต้นอย่างไม่มกี าหนดระยะเวลา ไม่มคี ่าใช้จ่าย และไม่จากัดเขตพืน้ ที่
7.2.6. LivingInsider จะไม่เปิ ดเผยเนื้อหา ข้อมูลผูใ้ ช้งาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่บ่งชีต้ วั ตนของ
ผูใ้ ช้งานในเมนูพดู คุยแก่บุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ช้งาน ยกเว้น (1) LivingInsider อาจ
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แบ่งปั นข้อมูลที่ LivingInsider เก็บรวบรวมไว้ กับบริษทั ในเครือหรือกลุ่มบริษทั ซึง่ ร่วมกันให้บริการ หรือ
ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ตามที่ LivingInsider
เห็นสมควร รวมถึงมาตรการความปลอดภัย สาหรับ LivingInsider และ (2)ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผย
ตามข้อบังคับตามกฎหมาย และในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐ มีคาขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้
LivingInsider เปิ ดเผยหรือส่งสาเนาเนื้อหาและข้อมูลผูใ้ ช้งาน LivingInsider อาจเปิ ดเผยหรือส่งสาเนา
ข้อมูลผูใ้ ช้งานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือขออนุมตั จิ ากผูใ้ ช้งานแต่อย่างใด
7.3. ข้อจากัดความรับผิด
7.3.1 ผูใ้ ช้งานเป็ นผูจ้ ดั เตรียมเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏในเมนูพดู คุยโดยผูใ้ ช้งานเอง ซึง่
LivingInsider ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องและไม่รบั ประกัน ถึงความถูกต้องและความเป็ นจริงทีเ่ ชื่อถือได้ใน
เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ดังนัน้ LivingInsider จึงไม่มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับผูใ้ ช้งานหรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการใช้เมนูพดู คุย ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
7.3.2 ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือฟ้ องร้องดาเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกีย่ วกับการใช้เมนู
พูดคุยของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานจะยุตขิ อ้ เรียกร้องนัน้ ด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้งานเอง ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม LivingInsider สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เกีย่ วข้องในการยุตขิ อ้ เรียกร้องหรือข้อพิพาท
ดังกล่าว
7.4. ความปลอดภัยในการใช้งาน
การใช้เมนูพดู คุยของ LivingInsider ห้ามผูใ้ ช้งานกระทาการใด ๆ ดังต่อไปนี้
7.4.1 กระทาการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน
7.4.2 ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิสว่ นบุคคล
และสิทธิอ่นื ใดของ LivingInsider ผูใ้ ช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น
7.4.3 โอนสิทธิหรื
์ อให้บุคคลอื่นเข้าถึงเมนูพดู คุยในบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
7.4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลทีแ่ สดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามกหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือก
ปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ ชาติกาเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็ นภัยต่อสังคม
หรือทาให้ผอู้ ่นื เกิดความเดือดร้อนราคาญ
7.4.5 บิดเบือนข้อมูล ทาให้เกิดความเข้าใจผิด เสือ่ มเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จโดยเจตนา
7.4.6 ใช้เมนูพดู คุยเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมทีผ่ ดิ
กฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วธิ กี ารฉ้อฉลในการทาธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบ
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อาชญากรรม ใช้เพื่อเป็ นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ท่ี LivingInsider ได้กาหนด
7.4.7 เก็บรวบรวม เปิ ดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัตกิ ารใช้งาน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม
7.4.8 รบกวนการทางานของเซิรฟ์ เวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ LivingInsider หรือแทรกแซงการ
ให้บริการของ LivingInsider หรือการใช้เมนูพดู คุยของผูใ้ ช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming,
Scripting หรือกระทาการทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธกี ารใด ๆ
7.4.9 กระทาการหรือกิจกรรมอืน่ ใดที่ LivingInsider ถือว่าเป็ นการรบกวนผูใ้ ช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ประกาศ โฆษณา หรือส่งข้อความรบกวนโดยการสุม่ ถึงผูใ้ ช้งานผ่านทางเมนู “คุยกับผูข้ าย” หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องผูใ้ ช้งานไม่ว่าจะในลักษณะข้อความสัน้ (SMS) หรือข้อความมัลติมเี ดีย (MMS)
(ยกเว้นเฉพาะกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก LivingInsider)
7.4.10 กระทาการใดๆ ซึง่ ทาให้ LivingInsider อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือ
กระทาการอื่นใดที่ LivingInsider พิจารณาว่าไม่เหมาะสม
7.5. การแก้ไขเปลีย่ นแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพดู คุย
LivingInsider อาจระงับการใช้ ปิ ดกัน้ การเข้าถึงเมนูพดู คุย หรือปิ ดบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีจาเป็ นหรือทีม่ คี วามเสีย่ งทางกฎหมาย หรือในกรณีทเ่ี กิดหรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
7.5.1 มีการฝ่ าฝืนข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุยนี้ รวมทัง้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ทัวไปของ
่
LivingInsider หรือมีการใช้เมนูพดู คุยในวัตถุประสงค์ทไ่ี ม่เหมาะสม หรือมีการกระทาการใดๆ ที่
พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม
7.5.2 ในกรณีท่ี LivingInsider ไม่สามารถติดต่อผูใ้ ช้งานได้ โดยไม่มสี าเหตุมาจาก LivingInsider ซึง่
LivingInsider สงวนสิทธิในการแก้
ไขเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพดู คุยไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
์
ได้แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยอาจแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบโดยทัวกั
่ นหรือโดยตรง ซึง่ LivingInsider ไม่มคี วาม
รับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการแก้ไขเปลีย่ นแปลง ระงับ ปิ ดกัน้ การเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้
เมนูพดู คุยดังกล่าว

7.6. การโอนสิทธิ
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7.6.1 ห้ามผูใ้ ช้งานโอนหรือให้สทิ ธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดของผูใ้ ช้งานใน
การใช้เมนูพดู คุยให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี
7.6.2 LivingInsider สงวนสิทธิในการโอนบริ
การเมนูพดู คุย ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุม่ บริษทั
์
หรือบุคคลอื่น โดยแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบโดยทัวกั
่ นหรือโดยตรง
8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Credit
ข้อกำหนดเบือ้ งต้น
• ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้ Credit ในการชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ และค่าบริการอื่นๆ อาทิเช่น การลงประกาศซือ้ ขาย การเลื่อนประกาศซือ้ ขาย การใช้งานฟั งก์ชนั ่
Istock หรือสิง่ อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตามวิธกี ารและระเบียบที่ LivingInsider ได้กาหนดไว้ โดย LivingInsider
จะระบุจานวน Credit ทีจ่ าเป็ นต้องมีเพื่อใช้ในบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ จะแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการ
• ผูใ้ ช้งานจะได้รบั Credit โดยการซือ้ ข้อเสนอพิเศษ และวิธกี ารอื่นๆ ตามระเบียบที่ LivingInsider กาหนด
• บัญชี Credit เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูใ้ ช้งานแต่ละราย ดังนัน้ เฉพาะบัญชีทซ่ี อ้ื หรือทีไ่ ด้รบั Credit เท่านัน้ ทีจ่ ะ
สามารถใช้ Credit ในการชาระค่าบริการต่างๆ ได้ ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานไม่สามารถโอนหรือยักย้าย Credit ระหว่างบัญชี
ได้
• ผูใ้ ช้งานไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลีย่ น Credit เป็ นเงินไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายจะกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น) และไม่สามารถนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากการชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการลง
ประกาศ การเลื่อนประกาศซือ้ ขาย การใช้งานฟั งก์ชนั ่ Istock และค่าบริการอื่นๆ ทีเ่ สนอหรือกาหนดไว้โดย
LivingInsider ได้
• ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อกาหนดและเงือ่ นไขการใช้งานต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ใน “ข้อตกลง”
อันเป็ นสัญญาระหว่างผูใ้ ช้งาน และ LivingInsider ผูใ้ ช้งานตกลงให้สทิ ธิแก่ LivingInsider ในการใช้ดุลยพินจิ แต่
เพียงฝ่ ายเดียวทีจ่ ะเพิกถอนและ/หรือปิ ดบัญชี Credit ได้ โดยผูใ้ ช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับ
LivingInsider ซึง่ รวมถึงเรียกคืนเงินตามมูลค่า Credit ทีค่ งเหลือในบัญชี Credit ของผูใ้ ช้งานด้วย
• ผูใ้ ช้งานด้วยตนเองจะใช้ความระมัดระวังและป้ องกันบัญชี Credit ของตน โดย LivingInsider ไม่มคี วาม
รับผิดชอบต่อการสูญหายของ Credit ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีท่ี
ผูใ้ ช้งานพิสจู น์ได้ว่าเกิดจากความผิดโดยตรงของ LivingInsider ยกเว้นจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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• ระเบียบ วิธกี าร หน่วยและเงื่อนไขต่างๆ เกีย่ วกับ Credit จะถูกกาหนดและเป็ นไปตามนโยบายของ
LivingInsider แต่เพียงฝ่ ายเดียว ซึง่ LivingInsider สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าว
์
ล่วงหน้า
กำรชำระค่ำ Credit
(1) ผูใ้ ช้งานอาจได้รบั Credit ตามวิธกี ารที่ LivingInsider กาหนด เช่น ซือ้ ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการ
ขาย หรือลักษณะอื่นทีค่ ล้ายกัน รายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารชาระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Credit จะเป็ นไปตามที่ LivingInsider กาหนด โดยจะแสดงข้อเสนอค่าบริการให้ผใู้ ช้งานทราบก่อนใช้บริการ ซึง่
LivingInsider สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว ทัง้ นี้
การใช้บริการของ LivingInsider ต่อไปเป็ นการยอมรับการเปลีย่ นแปลงนัน้
(2) ผูใ้ ช้งานอาจเลือกซือ้ Credit โดยชาระค่าแพ็กเกจ Credit ผ่านระบบรับชาระเงิน ดังนี้
• ซือ้ Credit ใน LivingInsider Website และ Mobile Web โดยชาระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
ช่องทางชาระเงินอื่นๆ ตามที่ LivingInsider กาหนด ซึง่ การชาระเงินบางประเภทจะมีการนาผูใ้ ช้งานไปสู่
ระบบรับชาระเงินทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ยของผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายนอกแพล็ตฟอร์มของ
LivingInsider
• ซือ้ Credit ใน LivingInsider Application ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Android และ iOS โดยชาระเงินผ่าน
ระบบ In-App Purchase ของ Omise และต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ
Omise
ทัง้ นี้ผใู้ ช้งานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ ช้เกีย่ วกับการชาระเงินทีส่ ง่
เข้าสูร่ ะบบ และผูใ้ ช้งานมีนิตสิ มั พันธ์กบั Omise หรือ ผูใ้ ห้บริการระบบรับชาระเงิน โดยตรงเป็ นการส่วนตัว
(3) ราคาแพ็กเกจ Credit ทีแ่ สดง เป็ นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว โดยผูใ้ ช้งานสามารถขอใบกากับภาษีเต็ม
รูปแบบ ตามขัน้ ตอนที่ LivingInsider กาหนด ทัง้ นี้ผใู้ ช้งานสามารถใช้ Credit ได้เต็มมูลค่า โดย LivingInsider ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ จากการสังซื
่ อ้ Credit แต่สาหรับในส่วนค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเครดิต
และบัตรเดบิตนัน้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขธนาคาร ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน
(4) ผูใ้ ช้งานไม่สามารถแลกเปลีย่ นหรือใช้ Credit เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกจากการใช้ชาระค่าบริการเลื่อนประกาศ
, ค่าบริการสร้างประกาศ, ค่าบริการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายใน LivingInsider
เท่านัน้ จานวน Credit ทีใ่ ช้ชาระค่าบริการเลื่อนประกาศ, ค้นหาประกาศนี้จะเป็ นไปตามที่ LivingInsider กาหนด
และแสดงอยู่ทก่ี ารเลื่อนประกาศและค้นหาประกาศนัน้ ๆ โดย LivingInsider สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการ
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เปลีย่ นแปลงจานวนดังกล่าว การกดชาระค่าบริการเลื่อนประกาศ ค่าบริการสร้างประกาศ, ค่าบริการใช้งาน
ฟั งก์ชนั ่ IStock หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย Credit เป็ นการยอมรับในอัตราค่าบริการนัน้
(5) Credit ทีผ่ ใู้ ช้งาน ได้รบั จาก LivingInsider ผ่าน ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่
คล้ายกัน ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ โดย LivingInsider สงวนสิทธิในการกาหนดเงื่อนไขการได้รบั และ
การใช้ Credit ตามที่ LivingInsider เห็นสมควร และ LivingInsider สงวนสิทธิในการกาหนดระยะเวลาการใช้
Credit ที่ ผูใ้ ช้งานได้รบั จาก LivingInsider โดยไม่เสียค่าตอบแทน ให้มรี ะยะเวลาการใช้เพียงใดก็ได้ ซึง่
LivingInsider จะแจ้งให้ทราบในข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายนัน้ ๆ
(6) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผูใ้ ช้งานสามารถรวมจานวน Credit ทีซ่ อ้ื จากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่
(Android หรือ iOS) ของ LivingInsider ได้ เฉพาะภายใต้ช่อื บัญชีสมาชิกเดียวกันเท่านัน้
(7) ผูใ้ ช้งานไม่สามารถคืน Credit และไม่สามารถเรียกเงินทีช่ าระค่า Credit คืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider เว้นแต่กรณีทก่ี ฎหมาย
กาหนดบังคับ
9. ค่ำบริกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่ำบริกำร
การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์มคี ่าใช้จ่ายตามอัตรา Credit ทีไ่ ด้กาหนดไว้
ซึง่ ระบบของ LivingInsider จะแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบเพื่อยืนยันก่อนทีจ่ ะตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกาศ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทจะมีอายุ 30 วันเท่านัน้
• LivingInsider สงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการลบหรือระงับการแสดงประกาศทีไ่ ม่
ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศหรือตามนโยบาย
การใช้งาน LivingInsider
• ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการใดๆ ทีไ่ ด้มกี ารชาระแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะ
เป็ นค่าบริการเฉพาะครัง้ หรือแพ็กเกจ แม้ประกาศจะถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย LivingInsider
เนื่องจากสาเหตุใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งาน
LivingInsider
9.1 ข้อกำหนดเบือ้ งต้น
ผูใ้ ช้งานสามารถลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยค่าใช้จ่ายตามอัตรา Credit ที่
ได้กาหนดไว้ ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลของประกาศนัน้ ได้ตลอดระยะเวลาอายุของประกาศ กรณีทม่ี กี าร
แก้ไขประกาศหรือลงประกาศหลังจากนัน้ ผูใ้ ช้งานจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแก้ไขตามราคาและเงื่อนไขที่
LivingInsider กาหนดไว้
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หมายเหตุ: ผูใ้ ช้งานสามารถขยายระยะเวลาการหมดอายุของแต่ละประกาศข้างต้นได้ ด้วยการชาระค่าต่ออายุ
ประกาศตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ค่ำต่ออำยุประกำศ
• ระบบของ LivingInsider จะแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบเพื่อยืนยันก่อนทีจ่ ะตกลงชาระค่าใช้จ่ายต่ออายุ
ประกาศก่อนทีจ่ ะตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
• ในการต่ออายุประกาศ ผูใ้ ช้งานไม่สามารถต่ออายุแต่ละประกาศเป็ นการล่วงหน้าได้ ผูใ้ ช้งานสามารถ
ต่ออายุประกาศได้กต็ ่อเมื่อประกาศนัน้ หมดอายุแล้ว ซึง่ จะมีการแจ้งให้ทราบและอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้
• เมื่อผูใ้ ช้งานชาระค่าต่ออายุประกาศแล้ว อายุของประกาศดังกล่าวจะถูกขยายออกไปอีกสูงสุด 30 วัน
• ผูใ้ ช้งานรับทราบว่า LivingInsider ขอสงวนสิทธิการคื
์ นค่าต่ออายุประกาศทีไ่ ด้มกี ารชาระแล้ว หาก
ประกาศดังกล่าวได้ถูกลบก่อนหมดอายุ หรือผูใ้ ช้งานละเมิดนโยบายของ LivingInsider ทีม่ ผี ลบังคับใช้
9.2 ค่ำบริกำรต่ำงๆ
• ค่ำบริกำรลงประกำศ
ผูใ้ ช้งานสามารถชาระค่าบริการลงประกาศด้วย Credit ตามอัตรา Credit ทีไ่ ด้กาหนดไว้
เมื่อผูใ้ ช้งานใช้ Credit ชาระค่าบริการลงประกาศแล้ว ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชาระ
ค่าบริการลงประกาศนัน้ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
นโยบายการใช้งานของ LivingInsider
ผูใ้ ช้งานรับรองว่าผูใ้ ช้งานเป็ นเจ้าของบัญชีผใู้ ช้งาน LivingInsider รวมทัง้ เป็ นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเด
บิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชาระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ทีใ่ ช้ชาระค่าบริการลงประกาศตามแต่
กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชาระ
ค่าบริการลงประกาศ และยอมรับด้วยในข้อกาหนดและเงื่อนไขการลงประกาศนี้ รวมถึงนโยบายการใช้
งาน LivingInsider โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอมรับว่า LivingInsider ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการลงประกาศ
ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกร้องคืนโดยผูใ้ ช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม
• ค่ำบริกำรเลื่อนประกำศ
ผูใ้ ช้งานสามารถชาระค่าบริการเลื่อนประกาศด้วย Credit ตามอัตรา Credit ทีไ่ ด้กาหนดไว้
เมื่อผูใ้ ช้งานใช้ Credit ชาระค่าบริการเลื่อนประกาศแล้ว ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชาระ
ค่าบริการเลื่อนประกาศนัน้ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
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ผูใ้ ช้งานรับรองว่าผูใ้ ช้งานเป็ นเจ้าของบัญชีผใู้ ช้งาน LivingInsider รวมทัง้ เป็ นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต
บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชาระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ทีใ่ ช้ชาระค่าบริการเลื่อนประกาศตามแต่กรณี
หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชาระค่าบริการเลื่อน
ประกาศ และยอมรับด้วยในข้อกาหนดและเงื่อนไขการเลื่อนประกาศนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน
LivingInsider โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอมรับว่า LivingInsider ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการเลื่อนประกาศ ไม่ว่า
จะเป็ นการเรียกร้องคืนโดยผูใ้ ช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม
• ค่ำบริกำรใช้งำนฟังก์ชนั ่ IStock
ผูใ้ ช้งานสามารถชาระค่าบริการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock ด้วย Credit ตามอัตรา Credit ทีไ่ ด้กาหนดไว้
เมื่อผูใ้ ช้งานใช้ Credit ชาระค่าบริการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock แล้ว ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการ
ชาระค่าบริการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock นัน้ ได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
ผูใ้ ช้งานรับรองว่าผูใ้ ช้งานเป็ นเจ้าของบัญชีผใู้ ช้งาน LivingInsider รวมทัง้ เป็ นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต
บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชาระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ทีใ่ ช้ชาระค่าบริการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock ตามแต่
กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชาระค่าบริการ
ใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock และยอมรับด้วยในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock นี้ รวมถึงนโยบาย
การใช้งาน LivingInsider โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอมรับว่า LivingInsider ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการใช้งาน
ฟั งก์ชนั ่ IStock ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกร้องคืนโดยผูใ้ ช้งานหรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม
• ค่ำบริกำรปักหมุดประกำศ
ผูใ้ ช้งานสามารถชาระค่าบริการปั กหมุดประกาศ โดยชาระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช่องทาง
ชาระเงินอื่นๆ ตามที่ LivingInsider กาหนด ตามอัตราทีไ่ ด้กาหนดไว้
เมื่อผูใ้ ช้งานชาระค่าบริการปั กหมุดประกาศ และแจ้งพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินกับทาง LivingInsider แล้ว
ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชาระค่าบริการปั กหมุดประกาศ นัน้ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
• ค่ำบริกำรลงโฆษณำ Banner
ผูใ้ ช้งานสามารถชาระค่าบริการลงโฆษณา Banner โดยชาระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช่องทาง
ชาระเงินอื่นๆ ตามที่ LivingInsider กาหนด ตามอัตราทีไ่ ด้กาหนดไว้
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เมื่อผูใ้ ช้งานชาระค่าบริการลงโฆษณา Banner และแจ้งพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินกับทาง LivingInsider
แล้ว ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชาระค่าบริการลงโฆษณา Banner นัน้ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
หมายเหตุ:
หาก LivingInsider ได้ดาเนินการเลื่อนประกาศของผูใ้ ช้งานไปก่อนทีจ่ ะมีการลบหรือระงับการแสดงประกาศ
แล้ว ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องให้ LivingInsider เลื่อนประกาศรายการนัน้ ซ้าได้
10. กำรเลื่อนประกำศ
▪ การเลื่อนประกาศ เป็ นการให้บริการทีม่ คี ่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของ LivingInsider ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้
บริการนี้ได้ โดยการสังซื
่ อ้ บริการเลื่อนเพื่อใช้กบั ประกาศใดประกาศหนึ่งทีล่ งไว้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider
▪ เนื่องด้วยประกาศอสังหาริมทรัพย์และใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
Living Insider มีวนั หมดอายุ ผูใ้ ช้งานจึงมีหน้าทีต่ รวจสอบอายุประกาศของผูใ้ ช้งานก่อนซือ้ การเลื่อน เพราะการใช้
บริการเลื่อนไม่ได้เป็ นการขยายวันหมดอายุของประกาศให้นานออกไป เว้นแต่กรณีท่ี LivingInsider จะกาหนดไว้
เป็ นการเฉพาะ
▪ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไข รายละเอียดการเลื่อน และอัตราค่าบริการทีอ่ าจมีการ
เปลีย่ นแปลง โดย LivingInsider จะประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมในส่วนดังกล่าวให้ทราบผ่านแพล็ตฟอร์มเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ซึง่ ส่วนทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ “ข้อตกลง” ด้วย ดังนัน้
ผูใ้ ช้งานจึงมีหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และผูใ้ ช้งานยอมรับว่าการเข้าถึงระบบแพล็ตฟอร์มเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ถือเป็ นการยอมรับการแก้ไขเพิม่ เติมนัน้
▪ ผูใ้ ช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลและการสังซื
่ อ้ บริการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนตกลงชาระค่าบริการเลื่อนประกาศตาม
อัตราที่ LivingInsider กาหนดแล้ว ซึง่ ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการสังซื
่ อ้ การเลื่อนได้หลังจากทีม่ กี าร
ชาระค่าบริการแล้ว และ LivingInsider จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสังซื
่ อ้ และข้อมูลทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดของผูใ้ ช้งาน
เอง
▪ การเลือกใช้หรือการตกลงใช้การเลื่อนประกาศขึน้ อยู่กบั วิจารณญาณและความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานแต่ฝ่าย
เดียว ผูใ้ ช้งานรับทราบว่า LivingInsider มีความตัง้ ใจจะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ไม่รบั ประกันต่อ
ผลสาเร็จของการเลื่อนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุผลและปั จจัยทางเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง และจานวน
ผูใ้ ช้งานหลายรายในเวลาเดียวกัน อาจทาให้ผลสาเร็จมีการคลาดเคลื่อนได้ LivingInsider สงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบ
ต่อผลใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และไม่คนื ค่าบริการเลื่อนทีช่ าระแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีท่ี
ผูใ้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
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ลักษณะของกำรเลื่อนประกำศ
การเลื่อนประกาศ เป็ นบริการทีม่ คี ่าบริการ โดยเป็ นการจัดลาดับประกาศทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการเลื่อนให้ขน้ึ สูต่ าแหน่ง
บน เหนือตาแหน่งของประกาศอื่นทีล่ งขายตามปกติในหมวดหมู่เดียวกันทีไ่ ม่ได้ถูกปั กหมุด เพือ่ เพิม่ โอกาสให้ผหู้ า
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์พบเห็นประกาศของผูใ้ ช้งานในแพล็ตฟอร์มของ Living
Insider โดยรูปแบบเป็ นการเลื่อนประกาศครัง้ เดียว (Single Bump) เป็ นบริการทีจ่ ดั ให้ประกาศของผูใ้ ช้งานถูก
เลื่อนขึน้ สูต่ าแหน่งบน 1 ครัง้ ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกทีส่ งเลื
ั ่ ่อนประกาศได้โดยทันทีทผ่ี ใู้ ช้งานต้องการให้เลื่อน
ประกาศ แต่ผใู้ ช้งานไม่สามารถเลือกกาหนดให้ประกาศอยู่ในแต่ละลาดับหรือเฉพาะตาแหน่งได้ โดยประกาศจะ
ถูกเลื่อนในเวลาทีใ่ กล้เคียงกับเวลาทีผ่ ใู้ ช้งานกาหนดและการเลื่อนประกาศครัง้ เดียวนี้มผี ลเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้
ข้อสงวนสิทธิ
(1) การเลื่อนประกาศของผูใ้ ช้งาน โดย Living Insider ไม่ทาให้ Living Insider และ ผูใ้ ช้งานเป็ นตัวการตัวแทน
นายหน้า หุน้ ส่วน หรือมีนติ สิ มั พันธ์อ่นื ใดในลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ Living Insider จึงไม่รบั รอง ไม่รบั ประกัน และ
ไม่มคี วามรับผิด ต่ออสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งประกาศ ไม่ว่าจะเกีย่ วกับธุรกรรม
การส่งมอบ การชาระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา รวมทัง้ เนื้อหาประกาศ ซึง่ เจ้าของประกาศต้องรับผิด
ต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เองทัง้ สิน้ การเลื่อนประกาศโดย Living Insider จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับ
ผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Living Insider ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม
(2) Living Insider สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข เปลีย่ นแปลง รายละเอียดของการเลื่อนประกาศใด ๆ รวมถึง
การเข้าถึงการเลื่อนประกาศของผูใ้ ช้งานรายใด ๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งานของ Living Insider หรือ
ตามแต่ท่ี Living Insider จะเห็นเป็ นการสมควร และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานของ Living Insider โดย Living
Insider ไม่มคี วามรับผิดต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกรณีดงั กล่าว ทัง้ นี้ การยกเลิก แก้ไข เปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอ่นื ของ Living Insider
(3) Living Insider สงวนสิทธิในการโอนบริการใด ๆ รวมถึงบริการเลื่อนประกาศโดย Living Insider ทัง้ สิทธิและ
หน้าทีข่ อง Living Insider ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษทั ในเครือหรือบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ช้งาน
(4) สิทธิของผูใ้ ช้งานในการเลื่อนประกาศขึน้ อยู่กบั กฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Living Insider นี้ การยุติ
ข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจและการตัดสินใจของ Living Insider แต่เพียงผูเ้ ดียว
11. กำรใช้งำนฟังก์ชนั ่ IStock
▪ การใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock เป็ นการให้บริการทีม่ คี ่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของ LivingInsider ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือกใช้บริการนี้ได้ เพื่อใช้คน้ หาอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ปิ ดรับนายหน้า รวมทัง้
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ติดความเคลื่อนไหวของประกาศตาม ประเภท, ย่าน, โครงการ, และราคาของอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยผูใ้ ช้งานจะ
ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานได้แบบจากัดระยะเวลา โดยขึน้ อยู่กบั แพ็คเกตทีซ่ อ้ื ไว้
▪ ระบบของ LivingInsider จะแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบเพื่อยืนยันก่อนทีจ่ ะตกลงชาระค่าบริการการใช้งานฟั งก์ชนั ่
IStock ก่อนทีจ่ ะตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
▪ ในการซือ้ แพ็คเก็ตการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock ผูใ้ ช้งานไม่สามารถซือ้ แพ็คเก็ตเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งาน
ฟั งก์ชนั ่ IStock เป็ นการล่วงหน้าได้ ผูใ้ ช้งานสามารถซือ้ แพ็คเก็ตเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock ได้
ก็ต่อเมื่อประกาศนัน้ หมดอายุแล้ว ซึง่ จะมีการแจ้งให้ทราบและอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
▪ เมื่อผูใ้ ช้งานชาระค่าบริการการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock แล้ว อายุของประกาศดังกล่าวจะถูกขยายออกไปอีกตาม
จานวนวัน ทีร่ ะบุไว้ ของแพ็ตเกตทีซ่ อ้ื ไว้
▪ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไข รายละเอียดการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock และอัตราค่าบริการ
ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง โดย LivingInsider จะประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมในส่วนดังกล่าวให้ทราบผ่านแพล็ตฟอร์ม
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ซึง่ ส่วนทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ “ข้อตกลง” ด้วย
ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงมีหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และผูใ้ ช้งานยอมรับว่าการเข้าถึงระบบแพล็ตฟอร์ม
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ถือเป็ นการยอมรับการแก้ไขเพิม่ เติมนัน้
▪ ผูใ้ ช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลและการสังซื
่ อ้ บริการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนตกลงชาระค่าบริการการใช้งานฟั งก์ชนั ่
IStock ตามอัตราที่ LivingInsider กาหนดแล้ว ซึง่ ผูใ้ ช้งานไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการสังซื
่ อ้ การเลื่อนได้
หลังจากทีม่ กี ารชาระค่าบริการแล้ว และ LivingInsider จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสังซื
่ อ้ และข้อมูลทีเ่ กิดจาก
ข้อผิดพลาดของผูใ้ ช้งานเอง
▪ การเลือกใช้หรือการตกลงใช้ฟังก์ชนั ่ IStock ขึน้ อยู่กบั วิจารณญาณและความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานแต่ฝ่าย
เดียว ผูใ้ ช้งานรับทราบว่า LivingInsider มีความตัง้ ใจจะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ไม่รบั ประกันต่อ
ผลสาเร็จของการฟั งก์ชนั ่ IStock ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุผลและปั จจัยทางเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง
และจานวนผูใ้ ช้งานหลายรายในเวลาเดียวกัน อาจทาให้ผลสาเร็จมีการคลาดเคลื่อนได้ LivingInsider สงวนสิทธิไม่
รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และไม่คนื ค่าบริการการใช้งานฟั งก์ชนั ่ IStock ทีช่ าระแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ LivingInsider
12. กำรปักหมุดประกำศ
บริการปั กหมุด เป็ นบริการเพื่อเพิม่ การเข้าถึงผูห้ าซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ให้ผหู้ า
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้พบเห็นประกาศของผูใ้ ช้งาน โดยจัดให้มผี พู้ บเห็น
ประกาศภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุตามแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบกาหนด เช่น ประกาศ 30 วันนับแต่สงซื
ั ่ อ้ บริการ
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เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริการปั กหมุดมีคา่ บริการโดยการชาระค่าบริการด้วยการชาระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร
หรือช่องทางชาระเงินอื่นๆ ตามที่ LivingInsider กาหนด ตามอัตราทีไ่ ด้กาหนดไว้
ทัง้ นี้ผใู้ ช้งานไม่สามารถยุตกิ ารใช้บริการปั กหมุดประกาศทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไว้แล้วจนกว่าการดาเนินการจะเสร็จสิน้
หน้าทีต่ ่ออายุประกาศของตนให้ครอบคลุมจานวนวันทีซ่ อ้ื บริการปั กหมุดประกาศไว้
13. กำรลงโฆษณำ Banner
บริการลงโฆษณา Banner เป็ นบริการเพื่อเพิม่ การเข้าถึงผูห้ าซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ให้ผหู้ าซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้พบเห็นประกาศของผูใ้ ช้งาน
โดยจัดให้มผี พู้ บเห็นประกาศภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุตามแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบกาหนด เช่น ประกาศ 30
วันนับแต่สงซื
ั ่ อ้ บริการ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริการลงโฆษณา Banner มีค่าบริการโดยการชาระค่าบริการด้วยการชาระ
เงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช่องทางชาระเงินอื่นๆ ตามที่ LivingInsider กาหนด ตามอัตราทีไ่ ด้กาหนด
ไว้
เมื่อผูใ้ ช้งานสังซื
่ อ้ และชาระค่าบริการลงโฆษณา Banner แล้ว Living Insider จะแจ้งสถานะการดาเนินการให้
ผูใ้ ช้งานทราบในรายงานการแสดงผล ทัง้ นี้ผใู้ ช้งานไม่สามารถยุตกิ ารใช้บริการลงโฆษณา Banner ทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไว้แล้ว
จนกว่าการดาเนินการจะเสร็จสิน้
หน้าทีต่ ่ออายุประกาศของตนให้ครอบคลุมจานวนวันทีซ่ อ้ื บริการลงโฆษณา Banner ไว้
14. นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
LivingInsider ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานทีใ่ ช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย LivingInsider นัน้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการทีด่ ขี น้ึ นโยบายความเป็ นส่วนตัวของ LivingInsider นี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการ
ปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ LivingInsider ใช้ความพยายามอย่างยิง่ ในการปกป้ องและความปลอดภัยแก่ขอ้ มูล
ดังกล่าว ผูใ้ ช้งานจึงควรอ่านรายละเอียดทัง้ หมดของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
เช่นเดียวกัน
11.1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
11.1.1 นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ระบุวธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ LivingInsider ได้เก็บรวบรวมหรือ
ได้รบั ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider รวมทัง้ การให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ
ซึง่ ผูใ้ ช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยีย่ มชม การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือ
การดูรายการประกาศ การแลกเปลีย่ นข้อความ และการจัดการฟั งก์ชนต่
ั ่ าง ๆ ของการใช้งาน โดย LivingInsider
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จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอานาจรัฐที่ LivingInsider ประกอบการอยู่ ซึง่ รวมถึง
กฎหมายของประเทศไทยด้วย
11.1.2 ผูใ้ ช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ใช้บงั คับและครอบคลุมการใช้งานหรือ
บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider การทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าถึงเว็บไซต์หรือดาวน์โหลด
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider หรือการใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider เป็ น
การถือว่าผูใ้ ช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ LivingInsider ในการรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้งานทีส่ อดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้และนโยบายอื่น ๆ ของ LivingInsider เพื่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่ LivingInsider เห็นสมควร
11.1.3 โปรดทราบว่า เมื่อผูใ้ ช้งานเข้าลิงค์บางลิงค์ทเ่ี ว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider อาจมีการนา
ผูใ้ ช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ซึง่ ระบบการชาระค่า Credit ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลบัญชี
ธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะอยู่นอกเหนืออานาจการเก็บรวบรวม ได้รบั ควบคุมและการ
จัดการโดยตรงของ LivingInsider ในกรณีดงั กล่าวข้อมูลทีม่ กี ารเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นนัน้ จะ
เป็ นการใช้บงั คับและถูกควบคุมตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูบ้ ริหารจัดการแพลตฟอร์มนัน้ โดยผูใ้ ช้งาน
รับทราบว่านโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดงั กล่าวแต่อย่างใด และ LivingInsiderไม่มสี ว่ น
เกีย่ วข้องต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือร่วมรับผิดชอบด้วย
11.2. ข้อมูลที่ LivingInsider เก็บรวบรวม ได้รบั และควบคุม
LivingInsider รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากผูใ้ ช้งานบนพืน้ ฐานความสมัครใจของผูใ้ ช้งานทุกประการ:
11.2.1 ข้อมูลสมาชิก: การสมัครสมาชิกหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ทาได้ 2 วิธดี งั นี้
(1) ผูใ้ ช้งานสามารถสร้างบัญชีสมาชิก LivingInsider ด้วยตนเองโดยการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่ LivingInsider เช่น
ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ชือ่ โปรไฟล์ รวมทัง้ รูปถ่ายของผูใ้ ช้งาน (รูปโปร
ไฟล์) หรือ (2) โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ เช่น ผูใ้ ห้บริการ E-Mail หรือ Facebook
Connect เป็ นต้น การให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวนัน้ ผูใ้ ช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ LivingInsider ใน
การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ที่ LivingInsider ได้รบั และข้อมูลที่ LivingInsider ขอ
เพิม่ เติมจากผูใ้ ช้งาน ซึง่ ผูใ้ ช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภททีผ่ ใู้ ช้งานให้ไว้นนั ้ อาจถูกแสดงหรือ
แบ่งปั นให้บคุ คลทัวไปสามารถดู
่
ได้ ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นถึงความเสีย่ งในการแสดงข้อมูล
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย
11.2.2 ประกาศของผูใ้ ช้งาน: ผูใ้ ช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้ในการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบ
แสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็ นข้อมูลเดียวกันกับทีใ่ ห้ในการสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก และตนจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลต่าง ๆ ทีผ่ ใู้ ช้งานระบุในประกาศอสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว ผูใ้ ช้งานอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ LivingInsider ในการเก็บรวบรวมและควบคุม
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ข้อมูลต่าง ๆ ในประกาศของผูใ้ ช้งาน รวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็ นตรงตามความจริง
และเป็ นปั จจุบนั รหัสทีจ่ าเป็ นสาหรับให้ผใู้ ช้งานสามารถติดต่อสือ่ สารทาธุรกรรมระหว่างกันได้
11.2.3 การส่งเสริมการตลาด: เมื่อผูใ้ ช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ กับ LivingInsider โดยตรงหรือ
ทีม่ กี ารเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก LivingInsider อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อ
ประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการตลาดของ LivingInsider ซึง่
รวมถึงการประมวลผลการเปิ ดดูรายการส่งเสริมการตลาดทีผ่ ่านแพลตฟอร์มของ LivingInsider และของ
บุคคลภายนอก
11.2.4 การบริการลูกค้า: เมื่อผูใ้ ช้งานติดต่อ LivingInsider ไม่ว่าในกรณีใด ๆ LivingInsider อาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ซึง่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นต้องใช้เพื่อปฏิบตั ติ ามคาขอของผูใ้ ช้งานและใช้ตดิ ต่อ
ผูใ้ ช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามทีจ่ าเป็ น ซึง่ LivingInsider อาจใช้ขอ้ มูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกทีผ่ ใู้ ช้งานได้ให้
LivingInsider ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว หรือ LivingInsider อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นทีไ่ ด้จากการติดต่อหรือ
สือ่ สารระหว่าง LivingInsider กับผูใ้ ช้งาน เช่น คาขอรับบริการทีผ่ ใู้ ช้งานทาขึน้ หรือความเห็นทีผ่ ใู้ ช้งานได้สง่ มา
ให้ LivingInsider
11.2.5 ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที:่ LivingInsider อาจรวบรวมข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของ
ผูใ้ ช้งาน และทีบ่ นั ทึกบนเซิรฟ์ เวอร์ของ LivingInsider โดยอัตโนมัติ ซึง่ อาจรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัตขิ อง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เว็บเพจทีผ่ ใู้ ช้งานเรียกดูเนื้อหาหรือเยีย่ มชม หมายเลขประจาเครื่อง ข้อมูลการใช้
แอพพลิเคชันและตั
่
วระบุอุปกรณ์อ่นื หรือข้อมูลระบบ เป็ นต้น โดยการดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึน้ ทีเ่ ว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
11.2.6 ข้อมูลการพูดคุย: LivingInsider อาจรวบรวมข้อมูลในเมนูพดู คุยทีผ่ ใู้ ช้งานติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพดู คุย และเพื่อการอื่น
ๆ ตามที่ LivingInsider เห็นสมควร
11.2.7 ข้อมูลเพิม่ เติม: LivingInsider อาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ LivingInsider ได้รบั จากพันธมิตรทางธุรกิจหรือ
บุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับข้อมูลต่าง ๆ ในบัญชีของผูใ้ ช้งานที่ LivingInsider ถือครองอยู่
11.3. ไอพีแอดเดรส คุกกี้ และหมายเลขประจาเครื่อง
11.3.1 LivingInsider อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล และแหล่งเก็บข้อมูล
บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผูใ้ ช้งาน ในความหมายนี้ คุกกี้ เป็ นไฟล์ขอ้ มูลตัวอักษรขนาดเล็กทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รืออุปกรณ์อ่นื ของผูใ้ ช้งาน ส่วนพิกเซล เป็ นภาพขนาดเล็กอัน
เป็ นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึง่ ทาหน้าทีต่ ่างๆ เช่น ทาให้เซิรฟ์ เวอร์อ่นื สามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บเพจ
และมักจะใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทาการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล เพื่อบ่งชีว้ ่าผูใ้ ช้งาน
ได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
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11.3.2 เนื่องจากการทางานของคุกกี้ เว็บเซิรฟ์ เวอร์ทส่ี ามารถบันทึกสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งานสนใจ และบันทึกการตัง้ ค่าบน
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อ่นื ของผูใ้ ช้งาน คุกกี้ เว็บเซิรฟ์ เวอร์จงึ มีประสิทธิภาพทีจ่ ะเรียกคืนค่า
บันทึกโดยอัตโนมัตเิ พื่อการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ครัง้ ถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุกกีถ้ กู ใช้เพื่อให้ผใู้ ช้งานใช้
เว็บไซต์ได้ง่ายยิง่ ขึน้ โดยผูใ้ ช้งานจะไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบซ้าเมื่อผูใ้ ช้งานเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ใน
ภายหลัง ในทางปฏิบตั ิ LivingInsider จะใช้คุกกีท้ งั ้ ประเภทถาวรและประเภทชัวคราว
่
โดยคุกกีป้ ระเภทถาวรจะอยู่
ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานในระยะเวลาทีน่ านกว่าประเภทชัวคราว
่
ในขณะทีค่ ุกกีป้ ระเภทชัวคราวจะถู
่
กลบทิง้
โดยอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดหน้าต่างบราวเซอร์
11.3.3 ผูใ้ ช้บริการอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ LivingInsider ในการที่ LivingInsider อาจให้หรือแบ่งปั นข้อมูล
เกีย่ วกับผูใ้ ช้บริการกับบุคคลภายนอก เช่น ผูใ้ ห้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ โดยใช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยีโดยตรงบน เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ซึง่ ข้อมูลทีบ่ ุคคล
ดังกล่าวทาการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บงั คับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้และของบุคคลดังกล่าวด้วย
11.4. การใช้ขอ้ มูล
11.4.1 LivingInsider อาจใช้ขอ้ มูลที่ LivingInsider เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(1) เพื่อให้บริการแก่ผใู้ ช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านเทคนิค และ
เพื่อเปิ ดใช้งานฟี เจอร์ต่าง ๆ
(2) เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider
หรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
(3) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทัวไปและกิ
่
จกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคาสาคัญ
การลงประกาศ การดาเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสือ่ สารบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider
(4) เพื่อติดต่อผูใ้ ช้งาน สาหรับการบริการและการดูแลผูใ้ ช้งาน หรือสาหรับการสือ่ สารด้านการตลาดทีไ่ ด้รบั
อนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสือ่ สารใด ๆ ทีใ่ ช้การได้
(5) เพื่อวิจยั และวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของ LivingInsider
(6) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ LivingInsider รวมถึงการตรวจสอบการ
ละเมิดทีอ่ าจเกิดขึน้
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(7) เพื่อตรวจจับ ป้ องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางทีผ่ ดิ ซึง่ เป็ นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สนิ ความปลอดภัยของ
LivingInsider และผูใ้ ช้งาน และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุตธิ รรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและ
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือศาล ตามทีม่ คี าขอหรือหนังสือเรียกร้อง
11.4.2 LivingInsider อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ LivingInsider ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและใน
ฐานข้อมูลของ LivingInsider ได้นานเท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ขา้ งต้น
11.4.3 LivingInsider จะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้งานตามความจาเป็ นตามทีก่ ฎหมายกาหนด
11.5. การแบ่งปั นข้อมูล
11.5.1 LivingInsider อาจแบ่งปั นข้อมูลที่ LivingInsider เก็บรวบรวมไว้ กับบริษทั ในเครือ (บริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ขา้ งต้น และจะปฏิบตั ติ ามนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี้
11.5.2 LivingInsider จะไม่แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน LivingInsider กับบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่บริษทั ใน
เครือหรือกลุ่มบริษทั ร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผูใ้ ช้งานให้กระทาได้ รวมถึงใน
กรณีดงั ต่อไปนี้:
(1) ข้อมูลที่ LivingInsider อาจแบ่งปั นนัน้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่บง่ ชีต้ วั ตนกับผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกในการช่วย
เสนอบริการด้านต่าง ๆ สาหรับ LivingInsider ซึง่ ในกรณีน้ี ผูใ้ ห้บริการนัน้ ไม่มอี านาจในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใน
ส่วนทีจ่ ะดาเนินการแทน LivingInsider โดยอิสระแต่อย่างใด และผูใ้ ห้บริการดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เช่นกัน
(2) ผูใ้ ช้งานตกลงและยินยอมให้ LivingInsider สามารถแบ่งปั น เปิ ดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมด ไปยังหรือให้แก่ผใู้ ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ด้ ทัง้ นี้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ของผูใ้ ช้งาน ทัง้ นี้ เพื่อให้ผใู้ ห้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ามารถยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน รวมถึงทาการประมวลผล วิเคราะห์
และดาเนินการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งาน
(3) LivingInsider สงวนสิทธิในการแบ่งปั นข้อมูลกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐผูม้ อี านาจ ซึง่ จะทาให้
LivingInsider สามารถต่อสูก้ บั มิจฉาชีพและการใช้งานในทางทีผ่ ดิ บนแพลตฟอร์มของ LivingInsider เพื่อ
ตรวจสอบการกระทาต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย เพื่อต่อสูก้ บั การกระทาต้องสงสัยว่าละเมิดนโยบายการใช้งาน
รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ LivingInsider เพื่อป้ องกันสิทธิของ LivingInsider หรือบุคคลภายนอกผู้
สุจริต เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผใู้ ช้งาน หรือเพือ่ ปกป้ องคุม้ ครองผูใ้ ช้งานอื่น
(4) LivingInsider อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผูม้ อี านาจตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
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11.5.3 LivingInsider มีนโยบายไม่จาหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน LivingInsider แก่
บุคคลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ LivingInsider จะได้รบั อนุญาตเป็ นการเฉพาะจากผูใ้ ช้งานให้สามารถกระทา
ได้ หรือ LivingInsider ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าเป็ นกรณีทจ่ี าต้องกระทาเป็ นการเฉพาะ
อนึ่ง สาหรับกรณีท่ี LivingInsider มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การโอนทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญของ LivingInsider ให้เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ LivingInsider อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้งานให้แก่เจ้าของหรือกิจการรายใหม่ เพื่อให้การให้บริการเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง
11.5.4 LivingInsider อาจแบ่งปั นข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนของ
ผูใ้ ช้งานเป็ นแต่ละบุคคล) กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ชื่อถือได้ หรือนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดขี น้ึ ว่า ประกาศหรือบริการใดทีผ่ ใู้ ช้งานอาจสนใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยรวมของ LivingInsider หรือของผูบ้ ุคคลภายนอกรายดังกล่าว หรือเพื่อสนับสนุนการวิจยั ทางวิชาการที่
LivingInsider เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
11.5.5 เนื่องจากลักษณะและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ ข้อมูลใด ๆ ทีผ่ ใู้ ช้งานโพสต์ในประกาศบน
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider อาจยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ว่าผูใ้ ช้งานจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider แล้วก็ตาม
11.6. การควบคุมโดยผูใ้ ช้งาน
11.6.1 การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล: ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการป้ องกันและรักษาข้อมูลในบัญชี
สมาชิกทีผ่ ใู้ ช้งานให้หรือแสดงไว้บน LivingInsider ให้ถูกต้อง หากข้อมูลนัน้ ไม่ถูกต้อง ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึง
แก้ไข หรือลบข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้งานให้ไว้ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือลบข้อมูลรายการประกาศ
อสังหาริมทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผูใ้ ช้งานได้เช่นเดียวกัน
11.6.2 การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร: ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกรับหรือไม่รบั ข้อมูลข่าวสารจาก LivingInsider ที่
ส่งผ่านช่องทางติดต่อสือ่ สารทีผ่ ใู้ ช้งานให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก โดยผูใ้ ช้งานสามารถยกเลิก
(Unsubscribe) การรับข้อมูลข่าวสารได้โดยติดต่อทีฝ่ ่ ายบริการลูกค้าของ LivingInsider ที่
Admin@LivingInsider.com
11.6.3 ความยินยอมต่อผูใ้ ห้บริการภายนอก: ผูใ้ ห้บริการภายนอกบางรายที่ LivingInsider ใช้งาน เช่น Google
AdWords จัดให้ผใู้ ช้งานสามารถเลือกทีจ่ ะไม่ให้ผใู้ ห้บริการดังกล่าวเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลเพือ่ การโฆษณาตาม
ฐานความสนใจของผูใ้ ช้งาน
11.6.4 คุกกี:้ เว็บบราวเซอร์สาหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนทีจ่ ะจัดให้มรี ะบบการควบคุมคุกกี้ ซึง่ ทาให้
ผูใ้ ช้งานสามารถจากัดหรือป้ องกันการตัง้ คุกกีใ้ นระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ องผูใ้ ช้งานได้
LivingInsider จึงขอเรียนว่าการปิ ดการทางานของคุกกีใ้ นบราวเซอร์ของผูใ้ ช้งาน ทัง้ สาหรับเว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้งานเข้า
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เยีย่ มชมบ่อยครัง้ หรือเว็บไซต์อน่ื นอกเหนือจากนัน้ อาจทาให้ประโยชน์ในการใช้งานบนเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ลดลงได้ในบางกรณี
11.7. ความมันคงปลอดภั
่
ย
11.7.1 ข้อมูลที่ LivingInsider เก็บรวบรวมจะได้รบั การคุม้ ครองโดยวิธที างเทคนิคและขัน้ ตอนรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยทีเ่ หมาะสมตามควร เพื่อป้ องกันการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ทัง้ นี้ บริษทั ในเครือของ
LivingInsider รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ชื่อถือได้ และผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะ
ปฏิบตั จิ ดั การต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของ LivingInsider
11.7.2 เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสือ่ สารของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งาน
ตกลงปฏิบตั ติ ามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ รวมถึง ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งานทัวไป
่ นโยบายการใช้งาน
และบริการต่าง ๆ ของ LivingInsider อย่างเคร่งครัด โดยผูใ้ ช้งานตกลงจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการรบกวนหรือ
ล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของ LivingInsider และผูใ้ ช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก หาก LivingInsider ทราบหรือ
พบว่ามีการล่วงละเมิดดังกล่าว LivingInsider สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิ ดกัน้ การเข้าใช้งานหรือบริการ
LivingInsider ของผูใ้ ช้งานผูก้ ระทาการล่วงละเมิดนัน้ รวมถึงการปิ ดบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้งานนัน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
11.7.3 LivingInsider จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลไว้สาหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผูไ้ ด้รบั
อนุญาตจาก LivingInsider เฉพาะทีจ่ าเป็ นต้องทราบข้อมูลของต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ าน ประมวลผล หรือกระทาการใด ๆ ตามมาตรการความปลอดภัยและการปราบปราม หรือป้ องกันการ
รบกวน หรือล่วงละเมิดสิทธิทางบุคคลหรือทางทรัพย์สนิ ของ LivingInsider ผูใ้ ช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก โดย
พนักงาน ลูกจ้าง และผูไ้ ด้รบั อนุญาตจาก LivingInsider ดังกล่าวต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย ข้อกาหนดการรักษา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ LivingInsider อย่างเคร่งครัด
11.7.4 ผูใ้ ช้งานรับทราบและยินยอมว่าในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสือ่ สารของผูใ้ ช้งานเสียหาย
หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธกี ารใด ๆ ซึง่ รวมถึง การจารกรรมด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Hack) LivingInsider ขอสงวนสิทธิโดยไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อ
ความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทัง้ สิน้
11.7.5 LivingInsider ไม่มนี โยบายอนุญาตให้ผเู้ ยาว์ทม่ี อี ายุต่ากว่า 20 ปี ผูซ้ ง่ึ มิได้รบั อนุญาตจากบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ในทางปฏิบตั ิ
LivingInsider ไม่มนี โยบายทีจ่ ะพยายามรวบรวมข้อมูลใด ๆ จากบุคคลดังกล่าว หากบุคคลดังกล่าวได้ให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลแก่ LivingInsider และบิดามารดาหรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลนัน้ ได้แจ้งให้
LivingInsider ทราบถึงการดังกล่าว LivingInsider จะทาการลบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลของ
LivingInsider โดยมิชา้
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11.8. การเปลีย่ นแปลงนโยบาย
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ได้ทาการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2561 โดย LivingInsider อาจทาการ
เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครัง้ คราว โดยจะมีการแจ้งไว้ให้ทราบถึงการ
เปลีย่ นแปลงของนโยบายความเป็ นส่วนตัวบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider การทีผ่ ใู้ ช้งานใช้งานหรือ
บริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
่
LivingInsider ต่อไปหลังจากการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว ถือว่าผูใ้ ช้งานยืนยันยอมรับและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงหรือเพิม่ เติมทีท่ า
ขึน้ กับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ อันเป็ นการแสดงเจตนาทีเ่ พิกถอนไม่ได้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวทีอ่ าจมีการ
เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมในภายหลัง ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งานทัวไป
่
(“ข้อตกลง”) ด้วย
11.9. ข้อมูลสาหรับติดต่อ
หากมีขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถสอบถามได้ท่ี Admin@LivingInsider.com

