ข้อก ําหนดและเงื่ อนไขในการใช้บริ การ (Terms & Condition)
กรุ ณาอ่านข้อก ําหนดและเงื่อนไขก่อนใช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
1. ThaiClinics.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก ้ไข ปรับปรุ ง เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อก ําหนดและเงื่อนไขการใช้
บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสิ นของThaiClinics.com ถือเป็ นที่
สิ้นสุด ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com ไม่มีสิทธิ์ในการเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆจาก ThaiClinics.com
ทั้งสิ้น
2. ThaiClinics.com เป็ นไดเร็ กทอรี่ เว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลคลินิคต่างๆในประเทศไทย เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการค้นหาและเปรี ยบเทียบข้อมูลคลินิคต่างๆในประเทศไทยแก่ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ โดย
ThaiClinics.com ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การการรักษาต่างๆด้วยตัวเอง แต่เป็ นเพียงตัวกลางในการให้ขอ้ มูล
ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์เท่านั้น
3. ThaiClinics.com ไม่รับประกนั ความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เนื่ องจากข้อมูลบางส่วนมี
การร่ วมสร้างข้อมูลเว็บไซต์โดยตัวผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์เอง เช่น รี วิว เป็ นต้น ThaiClinics.com จึงไม่ขอ
รับผิดชอบใดๆในทางกฎหมาย ต่อผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ คลินิกหรื อต่อบุคคลอื่นๆ ที่ตอ้ งประสบก ับความสูญเสีย
และความเสียหายต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หาก
ThaiClinics.com ได้รับการแจ้งหรื อร้องเรี ยนว่าข้อมูลในส่วนนั้นๆก่อให้เกิดความเสียหายก ับบุคคลใดๆก็ตาม
ThaiClinics.com ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวตามสมควร ซึ่งอาจนําไปสู่ การระงับการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ผใู ้ ช้บริ การเว็บไซต์ที่สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายต่อบุคคลนั้นๆ
4. ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com ห้ามกระทําการใดๆอันเป็ นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และห้ามส่งหรื อเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิน่ ประมาท ส่อเสี ยด คุกคาม ว่า
กล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่นๆ รวมทั้งข้อความอื่นๆที่ขดั ต่อข้อกฎหมาย
5. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ ThaiClinics.com ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ผูส้ ร้างข้อมูลตกลงว่า
จะลงข้อมูลที่เป็ นความจริ ง ไม่จงใจให้ขอ้ มูลเท็จหรื อทําให้ผูอ้ ื่นเข้าใจผิด ไม่ปลอมแปลงข้อมูลผูใ้ ช้ ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ไม่ชมเชยเกินจริ งเพื่อส่งเสริ มการขายให้ให้ก ับคลินิคนั้นๆ ไม่เขียนข้อความที่แสดงออกหรื อมีนัยว่า
ข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรื อรับรองโดย ThaiClinics.com โดยไม่ได้รับอนุ ญาต รวมถึงไม่กระทํา

การใดๆที่มีลกั ษณะเป็ นภัยหรื อรบกวนการทํางานของเว็บไซต์ หากผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com กระทํา
การดังกล่าวข้างต้น จะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผเู ้ สียหายแต่เพียงผูเ้ ดียว
6. ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com ต้องรักษาข้อมูลในการเข้าใช้เว็บไซต์ ThaiClinics.com เป็ นอย่างดี หาก
มีการกระทําใดๆที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบนตัวเว็บไซต์ ThaiClinics.com ไม่ว่าจะเกิดจากตัวท่านเองหรื อจาก
บุคคลอื่นๆที่เข้าใช้งานผ่านบัญชีของท่าน ท่านจําเป็ นต้องรับผิดชอบต่อกรณี ดงั กล่าว
7. ThaiClinics.com สามารถระงับบัญชีต่างๆของสมาชิกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อสมาชิก
ดังกล่าว ละเมิดข้อก ําหนดและเงื่ อนไขในการใช้บริ การของ ThaiClinics.com การตัดสินของเจ้าหน้าที่ของ
ThaiClinics.com ถือเป็ นที่ สิ้นสุด สมาชิกเว็บไซต์ ThaiClinics.com ไม่มีสิทธิ์ ในการเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆจาก
ThaiClinics.com ทั้งสิ้น
8. ThaiClinics.com มีสิทธิในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก ้ไข ลบหรื อเพิ่มข้อมูลทุ กส่ วนในตัวเว็บไซต์
รวมถึงข้อมูลต่างๆในตัวเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ตามที่ เห็ นสมควรและการตัดสิ น
ของ ThaiClinics.com ถือเป็ นที่ส้ินสุด ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com ไม่มีสิทธิ์ ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใดๆจาก ThaiClinics.com ทั้งสิ้น
9. ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ThaiClinics.com ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของ ThaiClinics.com แต่เพียงผูเ้ ดียว ห้าม
ผูใ้ ดทําการละเมิดด้วยการทําซํ้า ดัดแปลง แก ้ไข ไม่ว่าจะบางส่วนหรื อทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกระทํา
การในข้างต้นถือว่ามีความผิดตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้
10. ข้อมูลต่างๆในตัวเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ThaiClinics.com เช่น รี วิว ข้อมูล
คลินิก ภาพถ่าย วีดีโอ เป็ นต้น ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ ยอมรับและตกลงว่าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ThaiClinics.com และ
ยินยอมให้ ThaiClinics.com สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาได้
11. ThaiClinics.com จะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ท้ ังทางตรงและทางอ้อม
ในทุ กกรณี

