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อุตสำหกรรมควำมงำมและกำรเสริมสวยจัดเสนอบริกำรและผลิตภัณฑ์
หลำยอย่ำงเพื่อท�ำให้เรำดูดีและรู้สึกดี

ก่อนที่ท่ำนจะซื้อบริกำรรักษำควำมงำมหรือวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวย เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่ท่ำนจะต้องเข้ำใจในสิทธิ์ผู้อุปโภคของท่ำน เพื่อช่วยป้องกันตัวท่ำน
เอง ท่ำนควรตรวจให้แน่ใจว่ำ:

•   ท่ำนไม่ถูกกดดันให้ซื้อสิ่งบำงสิ่งตรงจุดนั้น ท่ำนควรเลือกดูหลำยๆ แห่ง 
แวะดูร้ำนเสริมสวยและคลินิกต่ำงๆ แล้วเลือกธุรกิจที่มีชื่อเสียงดีที่สุด 
และที่สำมำรถให้บริกำรและวิธีด�ำเนินกำรที่เหมำะสมส�ำหรับท่ำน

•   ท�ำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลล่วงหน้ำ โดยเฉพำะถ้ำท่ำนก�ำลังจะรับกำร
รักษำที่ถำวรเช่นกำรเสริมใบหน้ำ กำรแต่งหน้ำแบบกึ่งถำวร หรือกำรใช้
เลเซอร์ก�ำจัดขน

•   สอบถำมระดับกำรฝึกอบรม ควำมเชี่ยวชำญและคุณวุฒิของพนักงำน

•   ตรวจดูว่ำร้ำนเสริมสวยหรือคลินิกสะอำดและถูกสุขลักษณะหรือไม่ ขึ้น
อยู่กับประเภทของวิธีด�ำเนินกำรที่สถำนที่เหล่ำนี้จัดเสนอ อำคำรที่ตั้ง
อำจจ�ำเป็นต้องจดทะเบียนกับเทศบำลท้องถิ่นหรือได้รับใบอนุญำต
จำกNSW Health ในฐำนะเป็นสถำนบริกำรสุขภำพส่วนตัว โปรดไป
ที่เว็บไซต์ NSW Health ที่ www.health.nsw.gov.au หรือโทรไปที่
หมำยเลข 9391 9000

•   ผู้มีอำชีพด้ำนสุขภำพที่จดทะเบียนและที่ไม่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตำม
หลักจรรยำบรรณจ�ำเพำะ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ
เรำ

วิธีด�าเนินการเสริมสวย
กำรรักษำและวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวยอำจมีควำมสลับซับซ้อนและเสี่ยงต่อ
อันตรำย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท่ำนจะต้องเข้ำใจว่ำวิธีด�ำเนินกำรเหล่ำนั้น
ว่ำเกี่ยวกับอะไรบ้ำงและมีควำมพัวพันอย่ำงไร  NSW Health ขอแนะน�ำให้
ท่ำนปฏิบัติตำมขั้นตอนข้ำงใต้นี้ก่อนที่จะเข้ำรับวิธีด�ำเนินกำรหรือกำรรักษำ
ด้ำนกำรเสริมสวย:

•  ขอควำมเห็นจำกผู้ประกอบอำชีพทำงกำรแพทย์หรือแพทย์ทั่วไป ของ
ท่ำนเกี่ยวกับอันตรำยด้ำนสุขภำพและกำรติดเชื้อที่อำจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่
จะตัดสินใจท�ำ

•  ตรวจสอบคุณวุฒิและประสบกำรณ์ของบุคคลที่จะให้บริกำร ยกตัวอย่ำง
เช่น ถ้ำเขำอ้ำงว่ำเขำเป็นพยำบำลหรือแพทย์ ท่ำนก็สำมำรถตรวจสอบ
ได้ที่ส�ำนักงำนควบคุมผู้ประกอบอำชีพด้ำนสุขภำพออสเตรเลีย(AHPRA) 
ที่เว็บไซต์ www.ahpra.gov.au ในกรณีที่เขำจดทะเบียนในออสเตรเลีย

•  สอบถำมดูว่ำสถำนที่ที่ให้บริกำรมีใบอนุญำตหรือไม่ สถำนที่ให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพจะต้องติดใบอนุญำตไว้ในที่ที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน

•  ตั้งค�ำถำมหลำยๆ ค�ำถำมก่อนที่ท่ำนจะตัดสินใจใช้บริกำร ทั้งนี้เพื่อควำม
แน่ใจว่ำท่ำนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ว่ำบริกำรดังกล่ำวเกี่ยว ข้องกับอะไรบ้ำง 
และท่ำนจะต้องอ่ำนข้อมูลใดๆ ที่เขำจัดเสนออย่ำงละเอียดถี่ถ้วน

•  หลังจำกที่ท่ำนได้รับกำรเสนอรำคำส�ำหรับบริกำรที่ท่ำนต้องกำร โปรด
พึงระลึกว่ำรำคำเสนอที่ต�่ำมำกอำจเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
เป็นของปลอม หรือยำที่ใช้ไม่ใช่ยำที่จดทะเบียนในออสเตร เลีย

หำกท่ำนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวย ท่ำนสำมำรถยื่น
ค�ำร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรได้ที่คณะกรรมำธิกำรค�ำร้องเรียนกำรดูแล
สุขภำพ (HCCC) ขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยโทรไปที่ 1800 043 159 
(โทลฟรีในรัฐ NSW) หรือไปที่ www.hccc.nsw.gov.au

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์
ในขณะที่สินค้ำทุกชิ้นที่จ�ำหน่ำยในร้ำนโดยทั่วไปอยู่ภำยใต้กฎข้อบังคับของ
ส�ำนักงำนกำรจัดกำรสินค้ำด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำ (TGA) โปรดพึงระวังว่ำยำ
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ซื้อทำงออนไลน์จำกต่ำงประเทศอำจไม่อยู่ภำย
ใต้กำรควบคุมของ (TGA)  มีควำมอำจเป็นไปได้สูงที่สิ่งเหล่ำนี้อำจ:

•  เป็นของปลอม

•  บรรจุปริมำณที่ผิดพลำดของส่วนผสมที่ใช้งำนได้

•  มีสำรเคมีที่เป็นพิษเจือปน

•  บรรจุส่วนผสมที่ไม่เปิดเผยหรือที่เป็นอันตรำย

•  หมดอำยุกำรใช้ตำมวันที่ที่ก�ำหนดไว้

กำรซื้อทำงออนไลน์อำจเป็นวิธีที่ง่ำยและไม่แพงในกำรซื้อสินค้ำที่ฟังดูดี แต่
อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดกำรควบคุมส�ำหรับสินค้ำและอุปกรณ์เสริมสวยที่ผลิต
ในต่ำงประเทศ อำจเป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อสุขภำพและควำมสวยงำมของ
ตัวท่ำนเอง

โปรดอ่ำนข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรซือ้สนิค้ำทำงออนไลน์จำกเวบ็ไซต์ของเรำ

การโฆษณาที่สุจริต
กำรโฆษณำกำรปรับปรุงควำมงำมของใบหน้ำผ่ำนทำงสื่อสังคมและทำง
ออนไลน์เป็นวิธีที่มีพลังสูงในกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้อุปโภค อย่ำงไร
ก็ตำม ค�ำพูดและภำพที่ใช้จะต้องถ่ำยทอดควำมประทับใจที่สุจริตของวิธี
ด�ำเนินกำรเสริมสวยและผลงำนนั้น

เป็นกำรผิดกฎหมำยส�ำหรับกำรโฆษณำที่ท�ำให้ผู้อุปโภคเข้ำใจผิดหรือหลง
เชื่อให้ซื้อสินค้ำ  นี่คือเหตุผลส�ำคัญในกำรที่ท่ำนจะต้องรวบรวมและเปรียบ 
เทียบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบอำชีพด้ำนสุขภำพและผู้ให้บริกำรเสริมสวย
ก่อนที่ท่ำนจะซื้อสินค้ำ

โปรดระวัง “ข้อเสนอยอดเยี่ยม” 
โปรดระวังกำรจัดเสนอ โปรโมชั่นพิเศษและกำร ให้ สัญญำด้วยวำจำเกี่ยว
กับกำรรักษำควำมงำมและกำรเสริมสวย  รำคำที่ถูกอำจเป็นเครื่องแสดง
ว่ำผู้ให้บริกำรมิใช่พนักงำนที่มีคุณวุฒิ หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ได้รับกำร
รับรองในออสเตรเลีย ก่อนที่จะซื้อ “สินค้ำตำมรำคำที่เสนอ” ท่ำนต้องอ่ำน
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขอย่ำงระมัดระวัง เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำมีรำยจ่ำยอื่นๆ 
ซ่อนอยู่หรือไม่

http://www.ahpra.gov.au
http://www.hccc.nsw.gov.au
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Consumers/Ways_to_shop/Online_shopping.page
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หำกท่ำนให้ของขวัญเป็นเวำเชอร์ส�ำหรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ท่ำนต้อง
ตรวจดูว่ำมีเงื่อนไขพิเศษอะไรหรือไม่ บัตรและเวำเชอร์ของขวัญที่จ�ำหน่ำย
ในรัฐ NSW ควรมีอำยุต�่ำสุด 3 ปี

โปรดอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจกำรซื้อเป็นกลุ่มได้ที่เว็บไซต์ของเรำ

โก่งคอขายและเซ้าซี้ให้ซื้อ
โปรดระวังว่ำ กำรเสนอให้ค�ำปรึกษำและกำรแปลงโฉม “ฟรี” อำจน�ำไปสู่
กำรกดดันให้ท่ำนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนไม่ได้ต้องกำร  ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำ
ผิดกฎหมำยถ้ำผู้ขำยไม่ยอมให้ท่ำนออกจำกอำคำรของเขำ หรือใช้ก�ำลัง 
รังควำนหรือบีบบังคับให้ท่ำนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำร เป็นกำรผิดกฎหมำย
หำกพนัก งำนขำยไม่ยอมให้ท่ำนออกจำกร้ำน  พวกเขำไม่มีสิทธิ์ใช้ก�ำลัง 
รังควำน หรือขู่เข็ญให้ท่ำนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

ในขณะที่พนักงำนขำยแบบรุนแรงเช่นนี้มีไม่มำกนัก กำรใช้กลยุทธ์แบบ
ใช้ควำมกดดันสูง และกำรขำยแบบข่มขู่อำจเกิดขึ้นได้ทั่วไป กลยุทธ์ที่ควร
ระวังรวมถึง:

•  กำรอ้ำงว่ำสุขภำพหรือรูปโฉมของท่ำนอำจเสียหำย ถ้ำไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรของพวกเขำ

•  ตั้งค�ำถำมท่ำนหลำยค�ำถำมซึ่งเห็นได้ชัดว่ำค�ำตอบจะต้องเป็น “ใช่”  ซึ่ง
ท�ำให้ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนจ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

•  ยกย่องผลิตภัณฑ์ว่ำ “น่ำอัศจรรย์” แต่ผลที่ได้รับไม่สมจริง

•  พยำยำมให้ท่ำนเห็นอกเห็นใจด้วยกำรอ้ำงว่ำเขำยังขำดกำรขำยเพียงอีก
รำยเดียวเท่ำนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับรำงวัล หรืออ้ำงว่ำถ้ำขำยไม่ได้ตรงตำม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ เขำจะถูกออกจำกงำน

•  ท�ำให้ท่ำนรู้สึกผิดที่ท�ำให้พวกเขำเสียเวลำและเงิน หำกท่ำนไม่ฟังค�ำ
บรรยำยแบบน�้ำไหลไฟดับของพวกเขำและไม่ต้องกำรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

•  เสนอกำรลดรำคำถ้ำท่ำนยอมลงนำมในสัญญำหรือซื้อผลิตภัณฑ์ในวัน
นั้น

การจ่ายเงินส�าหรับบริการ
ก่อนที่ท่ำนจะตัดสินใจซื้อ ท่ำนต้องทรำบว่ำ:

•  นโยบำยกำรคืนเงินมีเงื่อนไขอย่ำงไร และท่ำนมีเวลำนำนเท่ำไรที่จะแจ้ง
ให้เขำทรำบว่ำท่ำนต้องกำรยกเลิกกำรรักษำ

•  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ท่ำนต้องจ่ำย รวมถึง “ค่ำใช้จ่ำยที่ซ่อนอยู่”

•  ให้ระยะเวลำตัดสินใจนำนเท่ำไรถ้ำท่ำนลงนำมในข้อตกลง หรือถ้ำท่ำน
เปลี่ยนใจ

ท่ำนต้องอ่ำนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำให้ละเอียดและตรวจดูค่ำใช้ 
จ่ำยที่ซ่อนอยู่ โปรดระวังกำรช�ำระเงินล่วงหน้ำหรือกำรให้รำยละเอียดบัตร
เครดิตล่วงหน้ำ หำกท่ำนมีควำมจ�ำเป็นต้องยกเลิกสัญญำหรือเปลี่ยนใจ

ถ้าท่านมีปัญหา
ถ้ำปัญหำของท่ำนเกี่ยวกับสุขภำพ ท่ำนต้องไปพบแพทย์ทันที

ถ้ำท่ำนเห็นว่ำสิทธิ์ของท่ำนในกรณีขอรับเงินคืน กำรยกเลิก กำรซ่อม หรือ
กำรเปลี่ยนสินค้ำและบริกำรเสริมสวย ไม่ได้รับกำรสนองตอบ:

•  ขั้นแรกคือกำรพยำยำมหำทำงแก้ปัญหำนี้กับผู้ค้ำหรือผู้ให้บริกำร
โดยตรง

•  พูดให้กระจ่ำง มั่นคง และสุภำพว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นคืออะไร และท่ำน
ต้องกำรแก้ไขอย่ำงไร

•  เขียนข้อกังวลของท่ำนเป็นลำยลักษณ์อักษร และเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
เช่นสัญญำที่ลงนำมแล้ว ใบเสร็จ และใบเสนอรำคำ ไว้ให้เรียบร้อย

•  ถ้ำท่ำนไม่ได้รับกำรตอบสนองที่น่ำพอใจ โปรดติดต่อ NSW Fair 
Trading ที่ 13 32 20 หรือไปที่เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิวเซำธ์เวลส์ แฟร์ เทรดิ้ง

Fair Trading ให้ข้อมูลฟรีเกี่ยวกับสิทธิผู้อุปโภคบริโภคและทำงเลือกของ
ท่ำนในกำรแก้ไขข้อพิพำท

ในกำรยื่นค�ำร้องเรียน โปรดโทร NSW Fair Trading ที่ 13 32 20 หรือไปที่ 
www.fairtrading.nsw.gov.au

NSW Health
นิวเซำธ์เวลส์ เฮลธ์มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรควบคุมบริกำรสุขภำพเสริม
สวยหลำยรูปแบบ รวมทั้งตัวอำคำรที่เป็นสถำนที่ตั้งบริกำร และผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ทั่วไปในวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวย 

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรไปที่ 9391 9000 หรือไปที่ 
www.health.nsw.gov.au/factsheets/general

คณะกรรมาธิการค�าร้องเรียนการดูแลสุขภาพ (HCCC)
หำกท่ำนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีด�ำเนินกำรเสริมสวย ท่ำนสำมำรถยื่น
ค�ำร้องเป็นลำยลักษณ์อักษรได้ที่คณะกรรมำธิกำรค�ำร้องเรียนกำรดูแล
สุขภำพ (HCCC)

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร 1800 043 (โทลฟรีใน NSW)  
หรือไปที่ www.hccc.nsw.gov.au

การจัดการสินค้าด้านการบ�าบัดรักษา (TGA)
TGA มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรควบคุมสินค้ำที่เกี่ยวกับกำรบ�ำบัดรักษำ 
รวมทั้งยำ อุปกรณ์กำรแพทย์  โลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต นอกจำกนั้น 
TGA ยังมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรควบคุมกำรจัดส่ง สินค้ำเข้ำ สินค้ำออก 
กำรผลิต และกำรโฆษณำสินค้ำที่เกี่ยวกับกำรบ�ำบัดรักษำอีกด้วย

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

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Consumers/Ways_to_shop/Online_shopping/Group_buying_and_daily_deals.page
http://www.fairtrading.nsw.gov.au
http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/general
http://www.hccc.nsw.gov.au
http://www.tga.gov.au

