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ถ้ำท่ำนท�ำธุรกิจในออสเตรเลียและให้บริกำรและผลิตภัณฑ์ทำงออนไลน์
หรือโดยกำรจ�ำหน่ำยในร้ำน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่ำนจะต้องเข้ำใจหน้ำที่รับ
ผิดชอบของท่ำนภำยใตก้ฎหมำยผู้อุปโภคบริโภคออสเตรเลีย (ACL)

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรเกี่ยวกับควำมงำมและกำรเสริมสวยที่
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยบังคับ เป็นกำรผิดกฎหมำยและ
อำจท�ำให้ท่ำนต้องปิดกิจกำร

หน้าที่รับผิดชอบของท่านต่อผู้อุปโภค
ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้จัดหำด้ำนควำมงำมและกำรเสริมสวย ลูกค้ำของ
ท่ำนมีสิทธิ์หลำยประกำร และเป็นหน้ำที่ของท่ำนที่จะต้องสนองสิทธิ์
เหล่ำนั้นให้ครบถ้วน โดยท่ำนจะต้อง:

• ไม่บีบบังคับให้ผู้อุปโภคซื้อสินค้ำและบริกำร

•  รักษำมำตรฐำนควำมสะอำด

•  ปฏิบัติตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ หรือค�ำแนะแนวที่เกี่ยวกับท่ำน 
(เช่น ในฐำนะเป็นผู้มีอำชีพด้ำนสุขภำพที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือจด
ทะเบียน หรือเป็นสมำชิกของสมำคมอุตสำหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด)

•  เปิดเผยคุณวุฒิออสเตรเลียที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของท่ำน ผู้อุปโภค
สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำท่ำนเป็นพยำบำลหรือแพทย์ที่จดทะเบียน
หรือไม่ด้วยกำรไปที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนควบคุมผู้ประกอบอำชีพ
ด้ำนสุขภำพออสเตรเลีย(AHPRA) ที่ www.ahpra.gov.au

•  ถ้ำที่ท�ำงำนของท่ำนมีใบอนุญำต ท่ำนต้องติดใบอนุญำต
นี้ในที่ที่สำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดโทร  9391 9000 หรือไปที่เว็บไซต์ NSW Health ที่ 
www.health.nsw.gov.au 

การโฆษณา
เป็นสิ่งส�ำคัญที่กำรโฆษณำธุรกิจและบริกำรของท่ำนไม่ท�ำให้ผู้อุปโภค
เข้ำใจผิด

ท่ำนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริกำรเสริมสวยและควำมงำมที่
ท่ำนจัดเสนอ   

เป็นกำรผิดกฎหมำยหำกธุรกิจหรือผู้ค้ำ:

•  อวดอ้ำงบริกำรของตนซึ่งท�ำให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดหรือหลงเชื่อ

•  โฆษณำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรโดยกำรให้ควำมเห็นชอบที่เป็นเท็จ

•  อวดอ้ำงสรรพคุณต่ำงๆ ซึ่งไม่มีในผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

•  กำรน�ำเสนอที่เป็นเท็จเกี่ยวกับมำตรฐำน คุณภำพ หรือคุณค่ำของ
บริกำรที่จัดเสนอ

•  กำรน�ำเสนอที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ซึ่งสำมำรถโน้มน้ำวลูกค้ำให้
ซื้อสินค้ำบำงอย่ำงที่เป็นภัยต่อลูกค้ำเอง เพรำะควำมเชื่อถือในค�ำ
รับรองกิตติคุณ

การน�าเสนอที่น�าไปสู่การเข้าใจผิด
ผู้ท�ำธุรกิจทั้งหลำยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับประกันว่ำผลิตภัณฑ์
และบริกำรที่ให้แท้จริง ไม่ฝ่ำผืนมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ
ออสเตรเลีย และสำมำรถจัดหำให้ได้อย่ำงถูกกฎหมำยในออสเตรเลีย

ท่ำนจะต้องไม่แถลงข้อควำมที่เป็นเท็จหรือท�ำให้เข้ำใจผิดเกี่ยวกับ:

•  มำตรฐำน คุณภำพ คุณค่ำ หรือระดับของบริกำร

•  กำรเป็นผู้อุปถัมภ์ กำรให้ควำมเห็นชอบ ลักษณะกำรท�ำงำน ส่วน
ประกอบ สิทธิประโยชน์และกำรใช้บริกำรต่ำงๆ

•  ค�ำชมเชยโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริกำร

•  รำคำของบริกำร

•  ควำมต้องกำรใช้บริกำรของผู้ซื้อ

•  กำรรับประกันใดๆ ใบประกัน หรือเงื่อนไขของกำรให้บริกำร

•  ข้อก�ำหนดกำรช�ำระค่ำรับประกัน ใบรับประกัน หรือเงื่อนไขกำรให้
บริกำร

โปรดอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรน�ำเสนอที่น�ำไปสู่ควำมเข้ำใจผิดที่เว็บไซต์ของเรำ

ธุรกิจทั้งหลำยไม่ควรสันนิษฐำนว่ำผลิตภัณฑ์ที่สั่งเข้ำมำจ�ำหน่ำย
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ออสเตรเลีย แม้ว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะได้ผ่ำนกำรตรวจสอบของ
กรมศุลกำกรแล้วก็ตำม เจ้ำของธุรกิจมีหน้ำที่รับผิดชอบที่จะต้อง
รับรองว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรจัดกำรสินค้ำ
ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำ (TGA). 
ไปที่ www.tga.gov.au

http://consumerlaw.gov.au
http://www.ahpra.gov.au
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Consumers/Advertising_and_pricing/False_and_misleading_representations.page
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แผ่นข้อเท็จจริงฉบับนี้มิใช่ค�ำแนะน�ำ
ด้ำนกฎหมำย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดหำดูใน
กฎหมำยที่เหมำะสม

การรับประกันส�าหรับผู้อุปโภค
ภำยใต้ ACL ผลิตภัณฑ์และบริกำรส่วนมำกที่ซื้อในออสเตรเลียจะอยู่
ภำย ใต้กำรรับประกันอัตโนมัติว่ำสินค้ำหรือบริกำรเหล่ำนั้นจะต้องมี
ประ สิทธิภำพตำมที่โฆษณำ 

ผู้ท�ำธุรกิจจะต้องจัดให้มีกำรรับประกันอัตโนมัติโดยไม่ค�ำนึงว่ำมีใบรับ 
ประกันที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจ�ำหน่ำยหรือไม่ หำกธุรกิจใดไม่แสดงกำรรับ 
ประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด พวกเขำจะต้อง:

•  ซ่อม ชดใช้ หรือช�ำระเงินคืน

•  ยอมรับกำรยกเลิกบริกำร

•  จ่ำยเงินชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสูญเสีย

•  จัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพเป็นที่รับรองได้ว่ำปลอดภัย
และไม่มีข้อบกพร่อง

โปรดอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรรับประกันผู้อุปโภคได้ที่เว็บ ไซต์ของเรำ

ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจาก
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
ในกำรให้บริกำรควำมงำมและเสริมสวย ผู้ท�ำธุรกิจจะต้องจัดเสนอ
บริกำรที่ปลอดภัยตำมที่โฆษณำไว้ โดยไม่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียหรือ
ควำมเสียหำย

ภำยใต้ ACL ท่ำนจะต้องรับประกันว่ำบริกำรของท่ำนให้ควำม
ระมัดระวังและควำมช�ำนิช�ำนำญ นี่หมำยควำมว่ำท่ำนจะต้อง:

•  ใช้ระดับควำมเชี่ยวชำญหรือควำมรู้ด้ำนเทคนิกที่เป็นที่ยอมรับใน
กำรให้บริกำรนั้นๆ

•  ใช้ควำมระมัดระวังที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสูญเสียหรือ
ควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรให้บริกำร

โปรดอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ควำมเสียหำยและกำรสูญเสียได้จำกเว็บไซต์ของเรำ

ไม่มีนโยบายช�าระเงินคืน
ท่ำนเพียงแต่จะต้องจ่ำยเงินคืนหำกผลิตภัณฑ์ควำมงำมบกพร่องหรือ
บริกำรเสริมสวยไม่มีคุณภำพตำมที่บรรยำยไว้ในค�ำโฆษณำ ดังนั้น จึง
เป็นกำรยอมรับได้หำกท่ำนเขียนป้ำยติดไว้ในท�ำนองว่ำ “ไม่มีกำรคืน
เงิน หำกท่ำนเปลี่ยนใจ”

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนจะติดป้ำยว่ำ “ไม่มีกำรคืนเงินส�ำหรับสินค้ำและ
บริกำรที่ขำย” ไม่ได้ หรือจะเขียนว่ำ “แลกเปลี่ยนหรือจดไว้เป็นเครดิต
ได้ต่อเมื่อน�ำสิ่งของที่ซื้อไปกลับคืนมำที่ร้ำน”  ก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
เพรำะเป็นกำรบิดเบือนกฎหมำย

ระวางโทษ
ในออสเตรเลีย เจ้ำของหรือผู้ด�ำเนินธุรกิจอำจถูกด�ำเนินคดีฐำนละเมิด 
ACL และ/หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัย นอกจำกนั้น ยังอำจมีกำร
ด�ำเนินคดีกับธุรกิจใดๆ ที่จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ไม่ปลอดภัย 
หรือจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ถูกห้ำมชั่วครำวหรือตลอดกำล

ภำยใต้ ACL กำรน�ำเสนอที่เป็นเท็จหรือน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจผิดเป็นกำร
กระท�ำที่ผิดกฎหมำย ค่ำปรับสูงสุดคือ 220,000 เหรียญส�ำหรับบุคคล 
และ 1.1 ล้ำนเหรียญส�ำหรับบริษัท

โปรดอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ำปรับและระวำงโทษได้ที่ 
www.productsafety.gov.au

ข้อมูลเพิ่มเติม
กฎหมำยผู้อุปโภคบริโภคออสเตรเลีย

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของท่ำนภำยใต้
กฎหมำยผู้อุปโภคบริโภคออสเตรเลีย โปรดไปที่  
www.consumerlaw.gov.au

การจัดการสินค้าด้านการบ�าบัดรักษา (TGA)
TGA มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรควบคุมสินค้ำที่เกี่ยวกับกำรบ�ำบัด
รักษำ รวมทั้งยำ อุปกรณ์กำรแพทย์  โลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต 
นอกจำกนั้น TGA ยังมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรควบคุมกำรจัดส่ง 
สินค้ำเข้ำ สินค้ำออก กำรผลิต และกำรโฆษณำสินค้ำที่เกี่ยวกับกำร
บ�ำบัดรักษำอีกด้วย

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือกำรยื่นค�ำร้องเรียน โปรดโทร 1800 020 
653 หรือไปที่ www.tga.gov.au

NSW Health
NSW Health มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรควบคุมบริกำรสุขภำพด้ำนกำร
เสริมสวยหลำยด้ำน รวมทั้งอำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ให้บริกำรและ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ทั่วไปในวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวย

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของท่ำน
ภำยใต้กฎหมำยใหม่ โปรดโทร 9391 9000 หรือไปที่ 
www.health.nsw.gov.au

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Consumers/Consumer_guarantees_warranties_and_refunds/Consumer_guarantees.page
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Consumers/Consumer_guarantees_warranties_and_refunds/Compensation_for_damage_and_loss.page
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/legislation/fines-penalties
http://www.productsafety.gov.au
http://www.consumerlaw.gov.au
http://www.tga.gov.au
http://www.health.nsw.gov.au

