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Q12: จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใดบ้างในการขายสินค้าในสิงคโปร์? 

สินค้าต่างๆ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าก็ตามจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลก่อนที่จะสามารถนำออกไปจำหน่ายได้ โดยสินค้าบางประเภทจะเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าตามนโยบาย
ของภาครัฐ ส่วนบางประเภทจะเป็นไปตามใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่เรียกว่ามาตรฐานบังคับและมาตรฐานไม่
บังคับ 

มาตรฐานสินค้าตามนโยบายของภาครัฐ 

มาตรฐานในบางสินค้าที ่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ภาครัฐกำหนด เช่น สินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยงานสิงคโปร์National Environment Agency (NEA) ประกาศให้มีการใช้ฉลากสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการรักษ์โลก โดยเริ่มต้นกำหนดให้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 ชนิด คือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
และเครื่องเป่าผ้าแห้ง เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพของสินค้าที่จะเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์คุณภาพสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับของ 
Singapore Jewelry Association และสินค้าอาหารของหน่วยงาน Health Promotion Board อีกด้วย 
ดังนั้น หากผู้ผลิตไทยได้รับใบมาตรฐานดังกล่าว ก็จะมีผลต่อการสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ ้นได้ เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อน 

 

ตราสัญลักษณ์แสดงระดับมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ตราบนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตราบนอุปกรณ์ไฟฟ้า ตราบนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ตราบนบรรจุภัณฑ์อาหาร ตราบนบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ตราบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองปรุง 
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มาตรฐานบังคับ 

มาตรฐานบังคับถูกกำหนดขึ้นสำหรับสินค้าบางประเภท เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสินค้า
ให้ม ีมาตรฐานในด้านความปลอดภัย โดยมีหน่วยงาน SPRING Singapore (www.spring.gov.sg) เป็น
หน่วยงานที่สร้างมาตรฐานผลผลิตและนวัตกรรม และดูแลในการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับ ก่อนอนุญาตให้นำออกไปจำหน่ายได้ SPRING เปรียบเสมือนเป็นสำนักงานด้านความปลอดภัย 
ปกป้องผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้า 

ภายใต้ SPRING แบบแผนของ Customer Product Safety (CPS) ได้กำหนดสินค้า 45 หมวด ของ
สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สินค้า อิเล็กทรอนิกส์และก๊าซ ที่ต้องมีการรับรองไว้เป็นหลักฐานว่า
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว โดยมีการลงทะเบียนผ่าน SPRING และหลังจากนั้นมีการ
ติดตราสัญลักษณ์ที่ตัวสินค้าก่อนจะนำไปจำหน่ายในสิงคโปร์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

กฎหมายในการรักษามาตรฐานสินค้าที่จำหน่ายในสิงคโปร์ระบุข้อกำหนดบังคับต่างๆ อาทิ มาตรฐาน 
บรรทัดฐาน ใบรับรองของภาครัฐ ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทนั้นก็จะมีกฎหมาย/ข้อกำหนดใช้บังคับแตกต่างกันไป 
ได้แก่ 

1) ข้อบังคับมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้อกำหนดในการติดฉลากสินค้าประหยัดไฟมุ่งเน้นเพื่อการ
ร ั กษ ์ โ ลก  ( Consumer Protection “Safety Requirements Registration Scheme: CPZ), Consumer 
Protection “Consumer Goods Safety Requirements” Regulations (CGSR), www.spring.gov.sg) 

2) กฎหมายว่าด้วยระบบช่ัง ตวง วัด (Weights and Measures Act, www.spring.gov.sg)   
3) กฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์การแพทย์ (Health Products Act, www.tuv-sud-psb.sg)  
4) ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร เ ภ ส ั ช ก ร ร ม - ย า ร ั ก ษ า โ ร ค  ( Medicines Act, Cap 176, 

www.lawgazette.com.sg)    www.agc.gov.sg  
5) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในการเลือกและใช้ สินค้าเพื่อความปลอดภัย (Consumer Protection: 

Trade Descriptions and Safety Requirements Act: Chapter 53, www.mti.gov.sg)  
 

มาตรฐานไม่บังคับ 

 หน่วยงาน SPRING ของสิงคโปร์มีหน้าที ่รวมถึงการกำกับดูแลอุตสาหกรรมในด้านการพัฒนา
มาตรฐาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผ่าน Singapore Standard Council ซึ่งจะดูแลมาตรฐานร่วม
หรือมาตรฐาน เฉพาะทางที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน Standard Council นี้ มีสิทธิ์สามารถ
อนุมัติและเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานสินค้าในสิงคโปร์อีกทั้งยังให้ข้อมูลการอ้างอิงทางเทคนิคและสามารถ
ส่งเสร ิม/ตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานให้ก้าวไปสู ่มาตรฐานสากลอย่างเช่น 1) ISO (International 
Standards Organization) 2) IEC (International Electrotechnical Commission) 3) European 
Committee for Standardization 4) ASTM International 

http://www.spring.gov.sg/
http://www.spring.gov.sg/
http://www.tuv-sud-psb.sg/
http://www.lawgazette.com.sg/
http://www.agc.gov.sg/
http://www.mti.gov.sg/
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 ในปัจจุบันมีคณะกรรมการมาตรฐาน (SCs) 12 ชุด ที่คอยดูแลในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ หรือในส่วน
เทคนิค เฉพาะด้าน ซึ ่งหน่วยงานของ SPRING มีความพยายามที ่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้มาตรฐาน
นานาชาติ แต่ถ้าหากส่วนไหนยังไม่มีความพร้อมหรือเหมาะสมที่จะใช้ก็จะสามารถใช้มาตรฐานของสิงคโปร์ได้ 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสินค้า (Product Liability Law) 

 นอกเหนือจากมาตรฐานและการรับรองสินค้าต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการขาย

สินค้า ในสิงคโปร์ คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้บริโภค (The Consumer Protection 

(Fair Trading) Act: CPFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้า

ไปแล้วเก ิดความเสียหาย และให้ผู ้ค ้ามีการค้าขายเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยการสนับสนุนจาก The 

Consumers Association of Singapore : CASE (www.case.org.sg) ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภค

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณในการขายสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการ

บังคับเสนอขายสินค้าแบบ Door-to-Door 

 ในปี 2552 CPFTA ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฯ โดยให้การคุ้มครองครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินและการบริการด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความคุ้มครองให้ครบวงจรทั้งตัวสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ขายด้วย 

 ต่อมาได้ออกกฎหมาย Lemon Law มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นกฎหมายเพิ่มเติม

เข้าไปใน CPFTA โดยให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสินค้าที่มีข้อบกพร่อง/ตำหนิของ

ตัวสินค้า ณ เวลาส่งมอบ หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต แม้

โดยบังเอิญหรือเจตนาของผู้ขายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสินค้าต้องเข้ารับการซ่อมหลายครั้ง แล้วยังไม่ได้

มาตรฐานที่ผู้ขายระบุไว้ก่อนหน้าตาม กฎหมาย Lemon Law ผู้ขายต้องรับผิดชอบสินค้าที่บกพร่องนั้นๆ ใน

เรื่องการซ่อมแซม เปล่ียนใหม่ หรือ คืนเงินตามมูลค่าของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค (รายละเอียด เพิ่มเติม สามารถ

ดูได้ที่เว็บไซต์ www.mti.gov.sg  

อนึ่ง สินค้าและบริการที่ CASE ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค อาทิ รถยนต์นั่ง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การรักษาความงาม สปา การออกกำลังกาย ผู้รับเหมาก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 
มือถือ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม การบริการ คลับ และเอเยนต์จัดหาคนรับใช้ ซึ่งในปี 2560 มีการ
ร้องเรียนถึง 2,253 กรณี ลดลงจาก 2,666 กรณี ในปี 2559 

 

 

http://www.mti.gov.sg/

