ข้ อกาหนด และเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้ กับการขาย และการส่ งมอบผลิตภัณฑ์
โดยออลเน็กซ์ (นิติบุคคลที่จะระบุต่อไปในใบรับคาสั่งซือ้ /เอกสารส่ งมอบ/ใบแจ้ งหนี)้ ต่ อไปนีเ้ รียกว่ า ออลเน็กซ์
1.

ทั่วไป

1.1

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ใช้ บงั คับกับคาเสนอขายโดยออลเน็กซ์และคาสัง่ ซื ้อถึงออลเน็กซ์สาหรับการขายและการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์
(ต่อไปนี ้เรียกว่าสินค้ า)โดยออลเน็กซ์
และใช้ บงั คับกับข้ อตกลงทุกฉบับกับออลเน็กซ์ทเี่ กี่ยวกับเรื่องนี ้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของอีกฝ่ ายหนึ่งหรือลูกค้ า (ต่อไปนี ้เรียกว่าลูกค้ า) จะไม่มีการบังคับใช้
บทบัญญัติที่แตกต่างไปจากข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ ลูกค้าจะยกเป็ นข้ ออ้ างได้ ก็ตอ่ เมื่อและเท่าที่ออลเน็กซ์
ยอมรับบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็ นหนังสือเท่านัน้

1.2
1.3

2.

คาเสนอขาย คาสั่งซือ้ และข้ อตกลง

2.1
2.2
2.3

คาเสนอขายจากออลเน็กซ์ไม่มีผลผูกพัน
คาสัง่ ซื ้อและการตกลงรับคาเสนอขายโดยลูกค้ าจะเพิกถอนไม่ได้
ออลเน็กซ์จะผูกพันก็ตอ่ เมื่อออลเน็กซ์ยอมรับคาเสนอขายเป็ นหนังสือเท่านัน้
ข้ อผูกพันหรือข้ อตกลงด้ วยวาจาโดยหรือกับเจ้ าหน้ าที่ของออลเน็กซ์จะไม่ผกู พันออลเน็กซ์
เว้ นแต่วา่ และจนกว่าออลเน็กซ์แจ้ งยืนยันการยอมรับเป็ นหนังสือ
การเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงหรือสัญญาใดๆ จะต้ องทาเป็ นหนังสือ

2.4

3.

3.1

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5.
5.1
5.2

5.3

5.4

6.

6.1
6.2

6.3
6.4

7.
7.1

7.2
7.3
7.4

8. เหตุสุดวิสัย
8.1

8.2

9.
9.1

ราคา

ราคาที่กาหนดโดยหรือตกลงกับออลเน็กซ์จะไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและ/หรือจีเอสที เป็ นราคารวมค่าขนส่งถึงที่
(Carriage Paid To (CPT)) ตามที่อ้างถึงใน INCOTERMS 2000 เว้ นแต่ตกลงกันเป็ นอย่างอืน่

ระยะเวลาส่ งมอบ และการส่ งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบเริ่มหลังจากเวลาที่ทาสัญญาแล้ วและหลังจากออลเน็กซ์ได้ รับข้ อมูลทังหมดที
้
่ลกู ค้ าจะต้ องจัดใ
ห้ และ
หลังจากออลเน็กซ์ได้ รับชาระเงินล่วงหน้ าหรือได้ รับหลักประกันการชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
(ถ้ าเป็ นการสมควร)
ระยะเวลาส่งมอบเป็ นเวลาโดยประมาณเท่านัน้
การที่ออลเน็กซ์มิได้ สง่ มอบสินค้ าภายในระยะเวลาส่งมอบที่ตกลงกันหรือระบุไว้
ลูกค้ าไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้ าที่เกิดจากสัญญา
ถ้ าและหลังจากที่มิได้ สง่ มอบสินค้ าภายในระยะเวลาส่งมอบที่ตกลงกันแล้ ว
ออลเน็กซ์ยงั คงไม่สง่ มอบสินค้ านันภายในระยะเวลาอั
้
นสมควรที่ลกู ค้ ากาหนดเป็ นหนังสือ ลูกค้ ามีสิทธิเลิก
สัญญาได้ โดยแจ้ งให้ ทราบเป็ นหนังสือ
ระยะเวลาส่งมอบจะขยายออกไปตามเวลาเท่าที่การปฏิบตั ิตามสัญญาต้ องล่าช้ าออกไปเพราะเหตุสดุ วิสยั
นอกจากนี ้
ระยะเวลาส่งมอบจะขยายออกไปตามเวลาเท่าที่ลกู ค้ าล่าช้ าในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันใดๆที่ตกลงกันหรือที่อ
อลเน็กซ์พึงคาดหมายได้ ตามเหตุผลอันสมควร
ออลเน็กซ์มีสทิ ธิสง่ มอบสินค้ าบางส่วนและ/หรือผ่านกิจการในเครือ การส่งมอบบางส่วนจะถือเป็ นการส่งมอบ
คราวหนึ่งต่างหากในการบังคับใช้ เงื่อนไขนี ้

การขนส่ ง และอุปกรณ์

ในทุกๆ กรณีที่ออลเน็กซ์เป็ นผู้จดั เตรียมการขนส่ง ให้ ออลเน็กซ์มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการกาหนดวิธีการขนส่ง
ออลเน็กซ์จะต้ องให้ ความร่วมมือในการบรรจุ หรือบรรทุกสินค้ าเข้ าตู้บรรทุกสินค้ า (container) เรือบรรทุก
รถบรรทุกและ/หรืออุปกรณ์ขนส่งชนิดอื่นๆ
ที่ลกู ค้ าจัดเตรียมไว้ ถ้าอุปกรณ์ดงั กล่าวอยู่ในสภาพที่พร้ อมสาหรับการบรรจุสนิ ค้ าเท่านัน้
และถ้ าอุปกรณ์ขนส่งดังกล่าวตรงตามข้ อกาหนดเพื่อความปลอดภัยของออลเน็กซ์
หรือและรัฐบาล
และถ้ ามีการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของออลเน็กซ์เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้ าใส่อปุ กรณ์ทกุ ประการโดยไม่ชกั ช้ า
ลูกค้ าควรใช้ ต้ บู รรทุกสินค้ ากึ่งเทกองซึ่งคืนได้ ของออลเน็กซ์และอุปกรณ์(อื่นๆ)
ของออลเน็กซ์ที่จดั ไว้ ให้ ลกู ค้ า
โดยปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของออลเน็กซ์และควรส่งคืนให้ แก่ออลเน็กซ์ตามข้ อตกลงใดๆ โดยชัดแจ้ งระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
หรือในกรณีที่ไม่ได้ ตกลงวันคืนตู้บรรทุกกันไว้
ลูกค้ าควรส่งตู้บรรทุกสินค้ าคืนโดยเร็วที่สดุ เท่าที่สามารถจะกระทาได้ หลังจากใช้ งานตามที่ตกลงกันหรือตามควา
มประสงค์เรียบร้ อยแล้ ว
ลูกค้ าจะต้ องไม่นาตู้บรรจุสินค้ าไปใช้ ในการบรรจุอาหาร น ้า สินค้ าเกษตร เภสัชภัณฑ์หรือเครื่องสาอางอีก

ความเสี่ยง กรรมสิทธิ์ ทรัพย์ สินทางปั ญญา

ความเสี่ยงต่อการสูญหายของสินค้ าจะโอนไปยังลูกค้ าทันทีที่ออลเน็กซ์สง่ มอบสินค้ าให้ แก่ผ้ รู ับขนสินค้ าหรือเมื่อ
ออลเน็กซ์ได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในการส่งมอบของตนแล้ ว แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นก่อน
สินค้ าทังหมดที
้
่ออลเน็กซ์ขายและส่งมอบ
ยังคงเป็ นทรัพย์สินของออลเน็กซ์จนกว่าลูกค้ าจะชาระเงินที่ต้องชาระให้ แก่ออลเน็กซ์ตามสัญญาในการส่งมอบสิ
นค้ านันๆ
้
และ/หรือสัญญาที่ทาขึ ้นก่อนหน้ านันหรื
้ อหลังจากนันซึ
้ ่งมีลกั ษณะเดียวกัน
รวมทังค่
้ าเสียหาย
ต้ นทุนและดอกเบี ้ยครบถ้ วนแล้ ว
เมื่อนัน้
ลูกค้ าจะได้ รับกรรมสิทธิ์ในสินค้ าทังหมดโดยปราศจากภาระยึ
้
ดหน่วงหรือภาระติดพันใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปั ญญาในหรือเกี่ยวกับสินค้ าที่สง่ มอบยังคงอยูก่ บั ออลเน็กซ์หรือบุคค
ลภายนอกที่มีสิทธิในสินค้ า และจะไม่โอนไปยังลูกค้ า
ลูกค้ าจะต้ องไม่ทาการตลาด
ขายหรือค้ าสินค้ าใดๆ
ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าของออลเน็กซ์โดยไม่ได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากออลเน็กซ์

การตรวจสอบ การรั บมอบ

ลูกค้ าจะทาการตรวจสอบสินค้ า
ณ
สถานที่ที่ตกลงกันเมื่อสินค้ ามาถึง
ค่าใช้ จ่ายทังหมดของออลเน็
้
กซ์ที่เกี่ยวข้ องกับการไม่รับมอบสินค้ า
จะเรียกเก็บจากลูกค้ า
รวมทังค่
้ าขนส่งและค่าเก็บรักษาสินค้ า
ลูกค้ าจะทาการตรวจสอบน ้าหนัก
ปริมาณและความชารุดบกพร่องของสินค้ าที่สงั เกตเห็นได้ทนั ทีในเวลาที่ตรวจรับสินค้ า
ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ออลเน็กซ์ทราบข้ อเรียกร้ องเกี่ยวกับความชารุดบกพร่องที่สงั เกตเห็นได้ ทนั ทีตามข้ อ
9
และออลเน็กซ์จะมีหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนัน้
ลูกค้ าควรแจ้ งให้ ออลเน็กซ์ทราบข้ อเรียกร้ องว่าสินค้ าไม่ครบ (น ้าหนัก, ปริมาณ) โดยแจ้ งเป็ นหนังสือภายใน 14
วันภายหลังการตรวจสอบสินค้ า
ในกรณีที่เป็ นการร้ องเรียนที่สมเหตุสมผลภายในระยะเวลา อันควร
ออลเน็กซ์จะจัดเตรียมการส่งมอบสินค้ าให้ เพิ่มเติมหรือลดยอดหนี ้ของลูกค้ าตามส่วนของสินค้ าที่ขาดไป
ตามแต่ลกู ค้ าจะเลือก ออลเน็กซ์ไม่มีความรับผิดอื่นใดนอกจากหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ นในเรื่องที่สินค้ าไม่ครบ
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9.2
9.3
9.4

9.5

ออลเน็กซ์มีสทิ ธิอ้างเหตุสดุ วิสยั ถ้ าการปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดหรื
้
อบางส่วน เกิดมีอปุ สรรคหรือได้ รับการขัด
ขวางเป็ นการชัว่ คราว
จากเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือความควบคุมของออลเน็กซ์ตามเหตุผลอันสมควร
รวมทังภั
้ ยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม การชุมนุม การปฏิวตั ิ การปิ ดทางเข้ าออกสถานที่หรืออาคาร
การนัดหยุดงาน
การจงใจทางานช้ าลงโดยอยูใ่ นกฎและการปิ ดโรงงาน
การระงับการขนส่ง
การขาดแคลนวัตถุดบิ หรือพลังงาน ความล่าช้ าในการให้ สินค้ าหรือบริการที่สงั่ จากบุคคลภายนอกแก่ออลเน็กซ์
อุบตั ิเหตุและการหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่เหตุสดุ วิสยั ส่งผลกระทบต่อออลเน็กซ์
ให้ ระงับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของออลเน็กซ์ไว้ ก่อน
ถ้ าเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าวยาวนานเกินกว่าสี่สปั ดาห์
ออลเน็กซ์และลูกค้ ามีสิทธิยกเลิกสัญญาในส่วนที่ออลเน็กซ์ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ โดยแจ้ งให้ ทราบเป็ นหนังสือ
ทังนี
้ ้ไม่กระทบบทบัญญัติในข้ อ 12

การรับประกัน

ออลเน็กซ์รับประกันว่าสินค้ าของตนเองตรงตามข้ อกาหนดเฉพาะของออลเน็กซ์ ออลเน็กซ์ มิได้ ให้ คารับประ
กันอื่นใดไม่ ว่าประเภทใด
โดยชัดแจ้ งหรือโดยนัย
ไม่ ว่าในแง่ ของความเหมาะสมหรือการมิได้ ละเมิดสิทธิหรือประการอื่น
เกี่ยวกับสินค้ าที่ขายหรือคาสั่งใดๆ
หรือคาแนะนาทางเทคนิคใดๆ
ที่ออลเน็กซ์ ให้ ทงั ้ สิน้
ในกรณีที่สินค้ าชารุดบกพร่องและลูกค้ าแสดงสิทธิเรียกร้ องภายในระยะเวลาอันควร
ออลเน็กซ์มีสทิ ธิเลือกที่จะส่งมอบสินค้ าให้ ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรือหักลดราคาตามใบแจ้ งหนี ้ของสินค้ าดังก
ล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วนเท่าที่เห็นว่าสมควรให้ แก่ลกู ค้ า
สาหรับความชารุดบกพร่องที่สงั เกตเห็นได้ทนั ที
ลูกค้ าต้ องยื่นข้ อเรียกร้ องต่อออลเน็กซ์ภายใน
14
วันหลังจากวันที่สง่ มอบสินค้ าเป็ นอย่างช้ า สาหรับความเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกัน
ข้ อเรียกร้ องเกี่ยวกับความชารุดบกพร่องอื่นๆ
จะต้ องยื่นต่อออลเน็กซ์ภายใน
14
วันหลังจากวันที่ความชารุดบกพร่องนันปรากฏ
้
สาหรับความเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกัน
สิทธิใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันนี ้จะหมดอายุลงถ้ า
ก. มิได้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้ าของออลเน็กซ์โดยละเอียด
ข..ใช้ สินค้ าไม่ถกู ต้ องหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้ งานที่ตกลงกันไว้ หรือตามปรกติ
ค. ลูกค้ ามิได้ ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันใดๆ ที่มีตอ่ ออลเน็กซ์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องหรือมิได้ ปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันดังกล่าวอย่างพอเพียงหรือตรงตามกาหนด
ความรับผิดของออลเน็กซ์เกี่ยวกับความชารุดบกพร่องใดๆในสินค้ าที่ออลเน็กซ์สง่ มอบ
จากัดแค่เพียงภาระผูกพันของออลเน็กซ์ตามคารับประกันที่กล่าวไว้ ในวรรคก่อนเท่านัน้

10. ความรับผิด

10.1 ออลเน็กซ์ไม่จาเป็ นต้ องจ่ายค่าเสียหายเว้นแต่ถ้าและเพียงเท่าที่ความเสียหายที่ได้ รับนัน้
เกิดขึ ้นเพราะเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของออลเน็กซ์
ทังนี
้ ้ออลเน็กซ์ไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการสูญเสียกาไร
ความเสียหายที่เป็ นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้ อม
10.2 ในทุกๆ
กรณีที่ออลเน็กซ์จาต้ องจ่ายค่าเสียหาย
ค่าเสียหายดังกล่าวจะต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าตามใบแจ้ งหนี ้ของสินค้ าที่สง่ มอบซึ่งทาให้ เกิดความเสียหายขึ ้นหรือเ
กี่ยวข้ องกับความเสียหายที่เกิดขึ ้น
10.3 ข้ อเรียกร้ องใดๆ ต่อออลเน็กซ์จะหมดอายุหลังครบ 12 เดือนนับจากวันที่สิทธิเรียกร้ องดังกล่าวเกิดขึ ้น
ยกเว้ นข้ อเรียกร้ องที่ออลเน็กซ์ยอมรับ
10.4 พนักงานของออลเน็กซ์หรือผู้รับเหมาอิสระที่ออลเน็กซ์นามาเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
สามารถยกข้ อต่อสู้ทกุ ประการที่มีตามสัญญาขึ ้นเป็ นข้ ออ้างต่อลูกค้ าได้ เสมือนหนึ่งว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั
ญาในสัญญานัน้
10.5 ลูกค้ าจะปกป้องและชดใช้ ให้ แก่ออลเน็กซ์
พนักงานของออลเน็กซ์และผู้รบั เหมาอิสระของออลเน็กซ์ทอี่ อลเน็กซ์นามาเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาสาหรับข้ อ
เรียกร้ องของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยออลเน็กซ์

11. การชาระเงินและหลักประกัน

11.1 การชาระเงินจะต้ องกระทาภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้ งหนี ้ เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้
ออลเน็กซ์มีสทิ ธิทกุ เมื่อในการเรียกร้ องให้ ลกู ค้ าชาระเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนล่วงหน้ า
และ/หรือขอหลัก
ประกันการชาระเงิน
11.2 ลูกค้ าสละสิทธิใดๆในการหักกลบลบหนี ้เงินที่คิดโดย
และระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
การใช้ สทิ ธิเรียกร้ องตามเงื่อนไขรับประกันไม่เป็ นการระงับหน้ าที่ในการชาระเงินของลูกค้ าแต่อย่างใด
11.3 ถ้ าลูกค้ าไม่ชาระเงินจานวนใดก็ตามที่ลกู ค้ าเป็ นหนี อ้ อลเน็กซ์ตามข้ อกาหนดข้ างต้ น
ลูกค้ ากระทาการ
ผิดนัดโดยไม่ต้องบอกกล่าว
ทันทีที่ลกู ค้ ากระทาการผิดนัดชาระเงินจานวนใดก็ตาม
เงินที่เหลืออยูท่ งหมดที
ั้
่ออลเน็กซ์
มีสิทธิเรียกร้ องจะถึงกาหนดต้ องชาระและลูกค้ ากระทาการผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวเกี่ยวกับเงินที่ออลเ
น็กซ์มีสทิ ธิเรียกร้ องนัน้
นับจากวันที่ลกู ค้ าผิดนัด
ลูกค้ าจะต้ องชาระดอกเบี ้ยสาหรับการชาระเงินล่าช้ าในอัตราร้ อยละ
1
ต่อเดือนของจานวนเงินที่ครบกาหนดต้ องชาระจนกว่าลูกหนี ้จะชาระหนี ้ดังกล่าว

12. การพัก การเลิก

12.1 ถ้ าลูกค้ าไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านัน้
หรือไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันนันตามก
้
าหนดเวลาหรืออย่างพอเพียง หรื อถูกประกาศว่าเป็ นบุคคลล้ มละลาย
หรือขอพักชาระหนี ้
(ชัว่ คราว)
หรือดาเนินการชาระบัญชีกิจการ
ตลอดจนเมื่อสินทรัพย์ของลูกค้ าถูกอายัดทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ให้ ออลเน็กซ์มีสทิ ธิระงับการปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเลิกสัญญาทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวการผิ
ดนัดให้ ทราบล่วงหน้ า เพียงแต่แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นหนังสือ แล้ วแต่ออลเน็กซ์จะใช้ สิทธิเลือก ทังนี
้ ้
โดยไม่กระทบสิทธิในการเรียกเงินค่าชดเชยสาหรับต้ นทุน ความเสียหายหรือดอกเบี ้ยใดๆ
12.2 ลูกค้ าสามารถเลิกสัญญาได้เฉพาะในกรณีที่กล่าวถึงในข้อ
4.2
และ
8.2
และหลังจากชาระเงินทังหมดที
้
่เป็ นหนี ้ออลเน็กซ์ในเวลานันแล้
้ วเท่านัน้
ไม่วา่ เงินจานวนนันจะครบก
้
าหนดหรือยังก็ตาม
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13. ข้ อพิพาทและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
13.1 ข้ อพิพาททังหมดที
้
่เกิดขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
ให้ นาขึ ้นสูก่ ารพิจารณาโดยศาลที่มีอานาจพิจารณาแห่งท้ องที่ที่นิตบิ คุ คลออลเน็กซ์ซึ่งยืนยันคาสัง่ ซื ้อนันมี
้ สานั
กงานจดทะเบียนตังอยู
้ ่ เว้นแต่ออลเน็กซ์ประสงค์จะให้ ศาลอื่นที่มีอานาจเป็ นผู้พิจารณา
13.2 สัญญาทุกฉบับระหว่างออลเน็กซ์และลูกค้ าจะอยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายของประเทศซึ่งนิติบคุ คลออลเน็กซ์
ที่ยืนยันคาสัง่ ซื ้อนันมี
้ สานักงานจดทะเบียนตังอยู
้ ่
โดยจะไม่นาสนธิสญ
ั ญาของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการขายสินค้ าระหว่างประเทศ (UN Convention of
Contracts for the International Sale of Goods) มาใช้ บงั คับ
13.3 ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดของออลเน็
้
กซ์
(รวมทังค่
้ าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ)
ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ออลเน็กซ์มีสทิ ธิเรียกร้ องจากลูกค้ า จะคิดจากลูกค้ า

14. การตัดข้ อความออกบางส่ วนได้

ในกรณีที่บทบัญญัตใิ ดบทบัญญัติหนึ่งหรือมากกว่าของข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ไม่สมบูรณ์หรือใช้ บงั คับไม่ได้
ให้ นาบทบัญญัตทิ ี่ทาให้ บรรลุเจตนารมณ์เดิมของส่วนหรือบทบัญญัตินนมากที
ั้
่สดุ เท่าที่ สามารถจะเป็ นได้ ซึ่งส
มบูรณ์และสามารถใช้ บงั คับได้ มาใช้ แทนส่วนหรือบทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้ บงั คับไม่ได้ นนั ้
หากไม่มีการใช้ บทบัญญัติอื่นแทน
ออลเน็กซ์มีสทิ ธิเลือกในการยกเลิกธุรกรรมทังหมดหรื
้
อดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติอื่นๆ ที่ยงั มีผลสมบูรณ์

