
ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเวบ็ไซต ์( Terms and Conditions of Service ) 

กรุณาอา่นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารต่างๆ ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งละเอียด และถือวา่การใชง้านเวบ็ไซตนี์ถื้อว่าทา่นแสดงถงึ

การยอมรบัและยินยอมในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้

 ค าอธิบายข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเวบ็ไซต ์

บรษัิท Yourplace Estate Thailand จ ากดั เป็นเจา้ของและผูด้แูลจดัการเวบ็ไซตนี์ ้โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือเป็น

เวบ็ไซตส์ื่อกลางในการประกาศขายและเช่า อสงัหารมิทรพัยท์กุรูปแบบ อีกทัง้ยงัเป็นสื่อกลางในการโฆษณาขอ้มลู

ข่าวสารของอสงัหารมิทรพัยใ์นแตล่ะโครงการ  และยงัเป็นสื่อกลางในการโฆษณาบรษัิทออกแบบ และรบัเหมา

ก่อสรา้งในแตล่ะพืน้ท่ีในประเทศไทย 

 การจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ในเวบ็ไซต ์

ขอ้มลูทกุชนิดท่ีคณุสง่ใหท้างบรษัิท Yourplace Estate Thailand จ ากดั ทางเราถือวา่เป็นขอ้มลูทีไมเ่ป็นความลบั

และไมเ่ป็นกรรมสทิธ์ิแตอ่ยา่งใด ขอ้มลูทกุชนิดท่ีคณุสง่ให ้ทางบรษัิทสามารถน าขอ้มลูดงักลา่วไปใชโ้ดยไมมี่เง่ือนไข

ใดๆทัง้สิน้ อีกทัง้คณุจะตอ้งมั่นใจวา่ขอ้มลูท่ีคณุไดท้  าการเผยแพรล่งไปในเวบ็ไซตไ์มเ่ป็นการละเมิดสทิธ์ิหรอืลขิสิทธ์ิ

จากบคุคลที่สาม ถา้เกิดมีเรื่องจากการละเมิดจากการโพสตข์องคณุ คณุจะตอ้งรบัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวและทาง

บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการลบ ระงบั ขอ้ความหรอืรูปภาพใดๆ โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

 เคร่ืองหมายการค้าและลขิสทิธิ ์

บรษัิท Yourplace Estate Thailand จ ากดั เป็นเจา้ของลขิสทิธ์ิขอ้มลู ภาพ ขอ้ความ ส่ือทัง้หมด และสว่นประกอบ

ตา่งๆที่อยูบ่นเว็บไซตนี์ ้เช่น เครื่องหมายการคา้ ช่ือทางการคา้  สญัลกัษณ ์โลโก ้ไอคอน กราฟิก วิดิโอ เสียง โดยหา้ม

มิใหท้  าซ  า้ คดัลอก ถ่ายส าเนา ดดัแปลง เผยแพร ่หรือท ากระท าอื่นๆ ทางใดทางนงึเพ่ือเป็นการหาประโยชนแ์ละ

เผยแพรต่อ่สาธารณชน โดยไมไ่ดร้บัการอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก บรษัิท Yourplace Estate Thailand 

จ ากดั หากคณุละเมิดลขิสทิธ์ิเหลา่นีเ้ราจะขอด าเนินตามกฎหมายของประเทศไทย 

 

 การแก้ไขข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเวบ็ไซต ์

ขอ้มลูและสว่นประกอบตา่งๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตนี์ ้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลบ แกไ้ข รวมถึงขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือความเป็นปัจจบุนัและความตอ่เน่ืองของเวบ็ไซต์

ดงันัน้การเขา้มาอา่นขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้รกิารอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยใหค้ณุทราบขอ้มลูใหม่ๆ เก่ียวกบั

เวบ็ไซตเ์ราเสมอ 

 

 การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเวบ็ไซต ์

ทางบรษัิท Yourplace Estate Thailand จ ากดั มีการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอยา่งดี เพ่ือปอ้งกนั

การเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์ 
 



 การจ ากัดความรับผิดชอบ 

ทางบรษัิท Yourplace Estate Thailand จ ากดั จะไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆรวมถงึ ค่าใชจ้่าย ความ

สญูเสีย ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการใชบ้รกิารเวบ็ไซตข์องเราทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือการชดเชยความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึน้ 

 

 การเชือ่มโยงไปยังเวบ็ไซตภ์ายนอก 

เวบ็ไซต ์yourplaceth.com อาจะมีการจดัใหเ้ช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆเน่ืองจากการโฆษณาและข่าวสาร ซึง่อยู่

ภายใตก้ารดแูลของบคุคลท่ีสาม หากคณุไดท้  าการเช่ือมโยงไปเวบ็ไซตอ่ื์น โปรดทราบวา่ทางบรษัิทจะไปรบัผิดชอบ

ตอ่ขอ้ตกลงและการใชบ้รกิารของเวบ็ไซตน์ัน้ ทางบรษัิทขอใหค้ณุศกึษาขอ้ก าหนดและการใชบ้รกิารของเวบ็ไซตน์ัน้

ก่อนท่ีจะใชบ้รกิารหรอืเขา้เย่ียมชมเวบ็ไซตน์ัน้ๆ  
 

 การบังคับการใช้ข้อกฎหมาย 

เวบ็ไซต ์yourplaceth.com ก าหนดใหก้ารใชบ้รกิารเวบ็ไซตนี์เ้ป็นไปตามกฎหมายประเทศไทยเป็นหลกั 
 

 ข้อก าหนดเกีย่วกับสนิค้าและบริการ (Credit) 

- ผูใ้ชง้านสามารถใช ้Coin ซึง่เป็นช่ือเรยีกของ Credit ในเวบ็ไซตเ์รา  ในการช าระคา่ธรรมเนียมส าหรบัการลง

ประกาศและการบสูตโ์พสต ์ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีทางบรษัิทไดก้ าหนดไว ้

- ผูใ้ชง้านไมส่ามารถโอน Coin ไปบญัชีอ่ืนได ้เน่ืองจาก Coin เป็นสิทธิของแตล่ะบคุคล 

- ผูใ้ชง้านไมส่ามารถขอคืน หรือแลกเปล่ียน Coin เป็นเงินไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

(ขึน้อยูก่บักฎหมายก าหนดในกรณีท่ีคืนได)้ 

- ราคาแพค็เกจ เป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถขอใบก ากบัภาษีได ้ตามขัน้ตอนท่ีทางบรษัิท

ก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ทางเวบ็ไซต ์yourplaceth.com ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชง้านที่มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซต์

ของเรา และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่ผูใ้ชง้านจะไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทางเวบ็ไซตจ์งึไดจ้ัดท า

นโยบายความเป็นสว่นตวันีข้ึน้มาเพ่ือแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบถงึความตัง้ใจของทางเราที่จะปกปอ้งขอ้มลูของผูใ้ชง้าน 

จงึอยากใหผู้ใ้ชง้านทราบรายละเอียดของนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

- ข้อมูลทีท่างบริษัทสามารถเข้าถงึได้ 

ขอ้มลูท่ีผูใ้ชง้านใหก้บัทาง yourplaceth.com เพ่ือใชใ้นการจดัเก็บหรอืแสดงในเวบ็ไซต ์อาทิเช่น ช่ือ-นามสกลุ ,

หมายเลขโทรศพัท,์ Email และ ขอ้มลูอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยนัใชใ้นการยืนยนัตวัตนกบัทางเวบ็ไซตเ์พ่ือปอ้งกนั

และน าขอ้มลูไปปรบัปรุงเวบ็ไซต ์ 

 

- วัตถุประสงคใ์นการเกบ็ข้อมูล 

ทางเวบ็ไซตจ์ะด าเนินการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชง้าน เพ่ือประโยชนข์องผูใ้ชง้านในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต ์

1. เพ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการสมาชิกของผูใ้ชง้านในเวบ็ไซต ์ส าหรบัใชใ้นการลงประกาศหรอืหมวดการใชง้านอื่นๆ

ท่ีมีใหบ้รกิารในเวบ็ไซต ์

2. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัปรบัปรุงการใชง้านของเวบ็ไซตใ์หดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดใ้ชบ้รกิารเว็บไซตไ์ด้

เหมาะสมท่ีสดุ 

3. เพ่ือใหท้างเวบ็ไซตส์ามารถตรวจสอบการใชง้านของสมาชิกได ้เน่ืองจากอาจมีการละเมิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ท่ีทางเวบ็ไซตไ์ดก้  าหนดไวไ้ด ้

4. เพ่ือใชใ้นการปอ้งกนัความปลอดภยัของผูใ้ชง้านในเว็บไซตส์  าหรบัผูใ้ชง้านที่ใชเ้ว็บไซตใ์นทางที่ผิดกฎหมาย 

ทางเวบ็ไซตไ์ดมี้มาตรการส าหรบัปอ้งกนัผูใ้ชง้านประเภทนี ้

5. เพ่ือใชใ้นการติดตอ่สื่อสารกบัสมาชิกผูใ้ชง้านตามท่ีสมาชิกไดใ้หข้อ้มลูไวส้  าหรบัสื่อสารตามช่องทางที่สมาชิกได้

อนญุาตใหต้ิดต่อได ้

 
 

- การแบ่งปันข้อมูล 

ทาง yourplaceth.com อาจจะแบง่ปันขอ้มลูของผูใ้ชง้านท่ีรวบรวมไว ้กบับรษัิทท่ีอยูใ่นเครอืเดียวกนั จะไมมี่การ

โอนขอ้มลูใหก้บับคุคลภายนอกท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นเครือบรษัิทโดยเดด็ขาด  หรอืโอนไปยงัองคก์ร หน่วยงานของรฐั หรือ

บคุคลภายนอกภายใตค้วามยินยอมของผูใ้ชง้านหรอือ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

-  ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูล 

ทางเวบ็ไซต ์yourplaceth.com จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชง้านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ี

ผูใ้ชง้านยงัเป็นลกูคา้หรอืมีความสมัพนัธอ์ยูก่บัทางบรษัิท หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์

เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้ 



 

- นโยบายการใช้ Cookies 

บรษัิท ใชเ้ทคโนโลยี Cookie ในการเก็บขอ้มลูผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์เพ่ือใหบ้รษัิทสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

และตรวจสอบความถกูตอ้งของตวัตนผูใ้ชง้านเว็บไซต ์ผูใ้ชง้านสามารถปฏิเสธการรบั Cookies ไดแ้ตอ่าจสง่ผลให้

บรษัิท ไมส่ามารถใหบ้รกิารขอ้มลูท่านไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. เวบ็ไซตจ์ะเก็บขอ้มลูของสมาชิกเวบ็ไซต ์ท่ีเขา้มาใชบ้รกิาร โดยใชร้ะบบ Cookie โดยจะเก็บขอ้มลูของลกูคา้ดงันี ้

- หมายเลข IP คอมพิวเตอร ์

- ชนิด Browser 

- ขอ้มลูการเย่ียมชม และการสั่งซือ้สนิคา้ 

2. เวบ็ไซตจ์ะเก็บขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ขา้เย่ียมชมเวบ็ไซต ์โดยใชซ้อฟตแ์วรเ์ก็บขอ้มลูเพ่ือไปปรบัปรุงเวบ็ไซตด์งันี  ้

- วนั เวลา ในการเขา้เย่ียมชมเว็บไซต ์

- การเขา้ดหูนา้เวบ็  

- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเย่ียมชม 

- ประเภทของสินคา้ท่ีท าการสืบคน้ 

- ผูใ้หบ้รกิารอินเตอรเ์น็ต 

3.ขอ้มลูในขอ้ (1. และ 2.) จะเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัภายในบรษัิท และจะไมข่ายหรอืสง่มอบไปบคุคลอ่ืน 

 

-  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

แมปั้จจบุนัทางเวบ็ไซตย์งัไมไ่ดใ้ชร้ะบบรกัษาความปลอดภยัในระบบสารสนเทศแบบ SSL แตท่างรา้นมีมาตรการ

ปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านดว้ยการเขา้รหสัในขอ้มลูรหสัผา่นของลกูคา้ และมีการรกัษาปกปิดขอ้มลู

ในฐานขอ้มลูลกูคา้อยา่งเครง่ครดั 

 

- ข้อมูลส าหรับตดิต่อบริษัท 

หากผูใ้ชง้านตอ้งการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพิ่มเติม หรือตอ้งการขอใชส้ิทธิในการ

ลบหรือแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทไดจ้ดัเก็บไว ้ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อหรอืสอบถามไดท่ี้ 

yourplace.estate@gmail.com นโยบายความเป็นสว่นตวัอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผูดู้แล

เวบ็ไซตจ์ะแจง้ใหท้ราบหนา้เวบ็ไซต ์
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