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สิทธ์ิในการซือ้สินค้าของท่าน
เอกสารข้อมลูเก่ียวกบัสทิธ์ิของทา่นตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย

เม่ือใดจงึจะได้เงนิคืน?
ถ้าสนิค้าท่ีทา่นซือ้ไปมีปัญหา ทางร้านอาจจะเปลี่ยนให้ทา่น ให้เงิน
คืน ซอ่ม หรือการ ‘เยียวยา’ แบบอ่ืน ประเภทของการเยียวยาจะขึน้
อยูก่บัลกัษณะของปัญหา 

ปัญหาใดที่ร้านควรแก้ไข?

ของเสีย
ทา่นมีสทิธ์ิคืนของเสีย เพราะสนิค้าและบริการต้องมีคณุภาพท่ี
ยอมรับได้

จะจดัเป็นของเสียได้เม่ือ:

•  ไมท่�างานตามท่ีควรจะท�าตามปกต ิ– ตวัอยา่งเชน่เคร่ืองปิง้
ขนมปังท่ีไมส่ามารถปิง้ขนมปังได้

• มีจดุเสีย — ปุ่ มตัง้เวลาของเคร่ืองปิง้ขนมปังท่ีหลดุหลงัจากซือ้
ไปไมน่าน

• มีลกัษณะภายนอกหรือพืน้ผิวท่ียอมรับไมไ่ด้ — เคร่ืองปิง้ขนมปัง
ท่ีมีรอยขดูขีด

• ไมป่ลอดภยั — มีประกายไฟกระเดน็ออกมาจากเคร่ืองปิง้
ขนมปัง

• ไมท่นทาน — เคร่ืองปิง้ขนมปังพงัภายในเวลาแคส่ามเดือนหลงั
จากซือ้ไป

ทา่นจะไม่มีสทิธ์ิคืนสนิค้าถ้า:

• ทางร้านบอกทา่นแล้ว (หรือตดิแสดงป้าย) เก่ียวกบัจดุเสียท่ีซอ่น
อยูก่่อนทา่นซือ้สนิค้า

• ทา่นตรวจสอบสนิค้าก่อนซือ้แล้วและทา่นไมพ่บจดุเสียท่ีทา่นควร
จะสงัเกตเหน็

• ทา่นใช้สนิค้าในลกัษณะท่ี ‘ไมป่กต’ิ หรือ

• ทา่นใช้สนิค้าเป็นเวลายาวนาน

ท่านพบว่าเป็นของเสียหลังจากใช้งานแล้ว
ทา่นสามารถคืนของเสียได้แม้วา่ทา่นจะ:

• สวมใสห่รือใช้งานแล้ว

• ถอดป้ายหรือฉลากแล้ว หรือ

• แกะออกจากบรรจภุณัฑ์เดมิแล้ว

ทา่นซือ้เสือ้ตวัหนึง่และสวมใสส่องสามครัง้ แตเ่สือ้สีตกในครัง้แรกท่ี
ซกั แม้วา่ทา่นจะปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนฉลากแล้วก็ตาม

สินค้าไม่ตรงตวัอย่างหรือรุ่นที่โชว์
ในกรณีท่ีทา่นซือ้สนิค้าตามตวัอยา่งหรือรุ่น สนิค้าต้องตรงกบัตวัอยา่ง 
ถ้าสนิค้ามีความแตกตา่งจนทา่นคงไมซื่อ้ถ้าทราบ ทา่นจะมีสทิธ์ิขอ
เงินคืน

ท่านส่ังซือ้โซฟาตามตวัอย่างเนือ้ผ้า แต่เม่ือสินค้ามาถงึ สีของ
สินค้าแตกต่างไปจากตวัอย่าง

สินค้าไม่ตรงกับค�าบรรยาย
สนิค้าต้องตรงกบัค�าบรรยาย (ตวัอยา่งเชน่ บนฉลากหรือในโฆษณา
ทีวี) ถ้าสนิค้าแตกตา่งไปอยา่งมากจากค�าบรรยายจนทา่นคงไมซื่อ้ถ้า
ทราบ ทา่นก็มีสทิธ์ิขอเงินคืน

ทา่นซือ้กระเป๋าเงินท่ีระบวุา่เป็น ‘หนงั’ จากแคต็ตาลอ็กของร้าน เม่ือ
ทา่นกลบัถงึบ้าน ทา่นพบวา่ท่ีจริงแล้วเป็นไวนิล

สินค้าไม่ท�างานอย่างที่คนขายบอก
ทา่นสามารถคืนสนิค้าได้ถ้าสนิค้าไมส่ามารถท�างานได้อยา่งท่ีคนขาย
บอกทา่นไว้

ทา่นซือ้นาฬิกาข้อมือมาหนึง่เรือน พนกังานขายบอกวา่ทา่นสามารถ
ใช้เวลาด�าน�า้ได้ – แตเ่ม่ือทา่นสวมลงทะเล น�า้ก็เข้านาฬิกาจนเตม็

สินค้าไม่ท�างานที่ท่านบอกคนขาย
ทา่นมีสทิธ์ิคืนสนิค้าได้ถ้าสนิค้าไมท่�างานหรือบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่

• ก่อนซือ้ ทา่นบอกพนกังานขายวา่ทา่นต้องการสนิค้าท่ีท�าอะไร
ได้บ้าง และ

• ทา่นเช่ือถือค�าแนะน�าของทางร้านเวลาเลือกซือ้สนิค้า

ทา่นบอกพนกังานขายรถวา่ทา่นต้องการรถท่ีสามารถลากเรือของ
ทา่นได้ พนกังานขายได้ขายรถให้ทา่นคนัหนึง่และบอกวา่มนัสามารถ
ท�างานดงักลา่วได้ คืนท่ีทา่นอา่นคูมื่อความปลอดภยั ทา่นก็พบวา่รถ
คนัใหมข่องทา่นไมส่ามารถลากเรือใดๆได้อยา่งปลอดภยั

ท่านเปล่ียนใจ
ร้านไมจ่�าเป็นต้องอนญุาตให้ทา่นคืนสนิค้าถ้าทา่นแคเ่ปลี่ยนใจ 
อยา่งไรก็ตาม บางร้านมีนโยบายของร้านเองท่ีจะเสนอการคืนเงิน 
แลกเปลี่ยน หรือให้เครดติส�าหรับซือ้สนิค้าอ่ืนจาก ‘การเปล่ียนใจ’
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ท่านไม่มีใบเสร็จรับเงนิ
ทา่นจ�าเป็นต้องพิสจูน์วา่ทา่นซือ้สนิค้าจากธรุกิจดงักลา่ว ถ้าทา่นไมมี่
ใบเสร็จรับเงินจากเคร่ืองคดิเงิน ทา่นก็สามารถแสดงหลกัฐานอ่ืนได้
เชน่:

• ใบแสดงรายการบตัรเครดติ

• ข้อตกลงแบบจา่ยเงินจองสนิค้า (Lay-by agreement)

• เลขยืนยนัหรือเลขท่ีใบเสร็จจากการซือ้ทางโทรศพัท์หรือออนไลน์

ท่านได้รับเป็นของขวัญ
ผู้ รับของขวญัก็มีสทิธ์ิได้เงินคืนเชน่เดียวกบัลกูค้าท่ีซือ้โดยตรง — แต่
ทา่นจะคืนสนิค้าได้ก็ตอ่เม่ือทา่นมีหลกัฐานการซือ้ ดดู้านบน

ท่านซือ้ตอนลดราคา
เม่ือซือ้ของตอนลดราคา ทา่นก็มีสทิธ์ิได้เงินคืนเชน่เดียวกบัเม่ือซือ้
เตม็ราคา น่ีคือเหตผุลวา่ท�าไมจงึเป็นเร่ืองผิดกฎหมายท่ีจะแสดงป้าย 
‘ไมคื่นเงินส�าหรับสนิค้าลดราคา’

อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมมี่สทิธ์ิขอคืนเงินส�าหรับปัญหาท่ีร้านบอกทา่น
ไว้แล้ว หรือปัญหาท่ีทา่นควรสงัเกตเหน็เวลาส�ารวจสนิค้า – ตวัอยา่ง
เชน่ ป้ายท่ีตดิอยูบ่นเสือ้แสดงข้อความวา่ ‘ลดราคา – ตดัเยบ็ผิด’

ตวัอยา่งของสนิค้า ‘ลดราคา’ มีดงันี:้

• ลดราคาจากปกติ

• อยูบ่นชัน้ ‘ตวัอยา่งและของมือสอง’

• ซือ้จากร้านโรงงาน (Factory outlet)

ท่านซือ้ของมือสอง
ซือ้จากร้าน: ทา่นมีสทิธ์ิได้เงินคืนเม่ือซือ้สนิค้ามือสองเชน่เดียวกบั
เม่ือทา่นซือ้สนิค้าใหม ่แตท่า่นต้องค�านงึถงึอาย ุราคา และสภาพของ
สนิค้าด้วย ณ เวลาที่ซือ้

ซือ้จากผู้ขายรายบุคคล: ผู้ขายไมมี่ภาระต้องคืนเงิน เปลี่ยน หรือ
ซอ่มสนิค้าท่ีทา่นซือ้จากเขา (ตวัอยา่งเชน่ในการขายท่ีโรงรถหรือการ
ขายผา่นโฆษณาสนิค้ามือสอง) 

ท่านซือ้สินค้าทางออนไลน์
ถ้าทา่นซือ้จากธรุกิจออสเตรเลียแบบออนไลน์ ทา่นก็มีสทิธ์ิได้เงินคืน
เชน่เดียวกบัเม่ือซือ้จากร้านค้า – เว้นแตท่า่นจะซือ้จากผู้ขายเป็นการ
สว่นตวั ดดู้านบน

ท่านมีสทิธ์ิได้รับการเยียวยา ท่านจะได้รับเงนิ
คืน การซ่อม หรือการเปล่ียนสนิค้าหรือไม่?
ขึน้อยูก่บัวา่ปัญหานัน้มีลกัษณะอยา่งไร:

ใหญ่ — ไม่สามารถซ่อมได้ หรือต้องใช้เวลานานหรือยากเกนิ
ไปที่จะซ่อม

ทา่นสามารถเลือกท่ีจะ:

• คืนสนิค้าและเลือกขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสนิค้า หรือ

• เก็บสนิค้าไว้และรับเงินชดเชยเน่ืองจากมลูคา่ท่ีลดลง

เล็ก — สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทา่นต้องให้โอกาสร้านค้าในการแก้ปัญหา ร้านค้าจะมีสทิธ์ิเลือกวา่จะ
คืนเงิน ซอ่ม หรือเปลี่ยน ถ้าร้านค้าเลือกซอ่มสนิค้า ก็เป็นความรับผิด
ชอบของทางร้านท่ีจะต้องคืนสนิค้าดงักลา่วให้แก่ผู้ผลติ (และด�าเนิน
การนีเ้อง)

ถ้าร้านใช้เวลานานเกินไปหรือปฏิเสธท่ีจะแก้ไขปัญหา ทา่นก็สามารถ:

• คืนสนิค้าและขอเงินคืนหรือเปลี่ยนสนิค้า หรือ

• ให้บคุคลอ่ืนซอ่มสนิค้าและขอให้ทางร้านจา่ยคา่ซอ่มตามสมควร

0789FT_0816

เอกสารข้อมูล

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่นของท่าน 
ต้องการความช่วยเหลือทางภาษากรุณาตดิต่อเบอร์ 13 14 50 (ขอพดูกับล่ามในภาษาของท่าน)

ออสเตรเลียนคพทิอลเทร์ริทอรี 
Access Canberra โทร. 13 22 81

นิวเซาท์เวลส์ 
NSW Fair Trading โทร. 13 32 20

นอร์เทร์ินเทร์ริทอรี 
Consumer Affairs โทร. 1800 019 319

ควีนส์แลนด์ 
Office of Fair Trading โทร. 13 QGOV (13 74 68)

เซาท์ออสเตรเลีย 
Consumer and Business Services โทร. 13 18 82

แทสเมเนีย 
Consumer Building and Occupational Services  
โทร. 1300 654 499

วกิตอเรีย 
Consumer Affairs Victoria โทร. 1300 55 81 81

เวสเทร์ินออสเตรเลีย 
Department of Commerce โทร. 1300 30 40 54

คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียมีความรับผิดชอบระดบัชาตใินด้านการแข่งขัน การค้าที่เป็นธรรม และการ
คุ้มครองผู้บริโภค และท่านสามารถตดิต่อได้ที่เบอร์โทร 1300 302 502


