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 مقدمة -أولا  

 2015كا ون األول/ يساااااامب     22الجمعيّ الاامّ لألم  المت دل من جديد، مؤ ق اءفا المؤءخ  كدث   - 1
المتاضق أل مايّ المسااااااااتأضك،  ن مما ل األم  المت دل التوج أيّ ل مايّ المسااااااااتأضك تممل مجموعّ  يةمّ من 

ةاذ و ء  جب  المما ل التؤ ت د  الخصااا ا ال  يساايّ لةااليّ تااا  ااث حمايّ المسااتأضك، ومؤنااساااث ا   
وُ ناااندث  لر م  ق الخب او ال يومؤ الدولؤ المانؤ ألتوا  ن ونااايانااااث    م( 1) مؤ جمضّ جوا ب  خ ى اللااا ء، 

ّش تاااامل مؤ جمضّ مأاا  ج او اناااتا ا ااااث  ء او او يّ لضسااايانااااث الوانيّ ل مايّ   حمايّ المساااتأضك وتي
م وتايضند فؤ خامس  ولّ علااااااو مؤ مؤتم   ( 2) المسااااااتأضك، التؤ تنة،فا الأ واث الوانيّ ل مايّ المسااااااتأضك

األم  المت دل لضتجاءل والتنميّ )األو كتا ( تخلاااااار تنااااااتا ال اوعؤ لضنء او، ألاد انااااااتا ال   دو يساااااايا  
 وب  و وش ضؤ والمغ بم

والغ ل من اناااتا ال األق ان فو تتدي  تت ي  خاءجؤ ومساااتتل لةااليّ قوا  ن ونااايانااااث حمايّ   -2
، مر ت ت ق األفداف المالالّ التاليّ: ت ض ل األا  التاااااااا  عيّ والمؤناااااااسااااااايّ و ا   المساااااااتأضك مؤ نضد ما ن

السااااااايانااااااااث الاامّ وت ةاذ التاااااااا  ااث من  جل ت ديد الت دياث التؤ يتا ن التصاااااااد  لأا والمجاتث التؤ 
يتا ن ت سااااا نأا مؤ األا  التاااااا  عيّ والمؤناااااسااااايّه وتت ي  مدى وعؤ الجأاث ةااااااحمّ المصاااااض ّ المانيّ 

ايّ المساااتأضك وتناااأاماتأا مؤ ف،ا المجاله وةااايايّ التدان   المنانااامّ والتوةااايّ نأا ومسااااعدل البضدان أل م
م وقد ق ءث تايضند  ن ينصااااااب ت ك ت ف،ا ( 3) عضر تنة ، التدان   ذاث الصااااااضّ من خالل ن  اموء لبناو التدءاث

لم ّ عامّ عن التت    الكامل  اتناااتا ال عضر قا ون حمايّ المساااتأضك وتساااو ّ المنازعاثم وف،  الم،ك ل
 م( 4) ألاأن انتا ال النء او اليوعؤ لتوا  ن ونياناث حمايّ المستأضك مؤ تايضند، لتوم   منيضق لضمناقاّ

 السياق السياسي والقتصادي والجتما ي -ثانياا  

كض م وتايضند مضكيّ  نااتوء ّ،  513  000تتر تايضند مؤ جنوب شاا آ  ناايا، وتبضا مساااحتأا حوالؤ  -3
م وةااااا  ( 5) 2016وء يس الدولّ فو مضك تايضندم وقد اعتضر المضك ال الؤ الا ش مؤ كا ون األول/ يساااامب  

عضر الجمعيّ    م و نا الدنااااااتوء( 6) 2017ةاااااادء مؤ عاا  جديدار  المجضس الوانؤ لضسااااااالا والنءاا  نااااااتوءار 
الوانيّ، التؤ تتألف من مجضس النواب ومجضس الااااا وخم و ت  التصااااو ت ألعلاااااو ف،ين الكيا  ن ألاتقت ا   

 م( 7) الااا لضمواان ن مؤ ا تخاألاث عامّ

  

(1) A/RES/70/186م 

 (مل) 127، الةت ل TD/541/Add.2)ج(ه 97الم جر  ةسه، الةت ل  (2)

(3) TD/B/C.I/CPLP/6م 

(4) UNCTAD, 2022, Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law and Policy: Thailand 

(United Nations publication, Geneva)م 

(5) https://www.bbc.com/news/world-asia-15581957  تمت ز اءل جمير المواقر الاااااااااامييّ الماااااااااااء  ل أا مؤ مالحءّم :
 م2022ال واشؤ مؤ  يسان/ ن  ل 

(6) https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-08-10/thailand-new-constitution-approved-

in-referendum/م 

(7) https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017?lang=enم 
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 اإلطار التشريعي -ثالثاا  

مساااتأضك نم  ما متوت تايضند تتبو  ميا ّ ءا دل من، مت ل ممي ل مؤ  نااايا مؤ مجال ال مايّ التا و يّ لض -4
، قبال اعتماا  مماا ل األم  المت ادل التوج أياّ ل مااياّ  1979وقاد اعتماد قاا ون حمااياّ المسااااااااااااااتأضاك مؤ عااا  

م و تكون ا ااء ال الؤ لتا ون حمايّ المساااااااتأضك من  حياا  ناااااااتوء ّ، وقا ون 1985المساااااااتأضك مؤ عاا 
ل  يسااااااااااااااؤ، والاادياد من التوا  ن  (، وفو التاا ون ا1979]ألاالتتو   البوذ   ) 2522حمااياّ المسااااااااااااااتأضاك لاااا  

التكم ضيّ األخ ىم و تناول قا ون حمايّ المستأضك نبل ات تصاف المتاحّ لضمستأضك و ونر  ياقه مؤ عدل 
 قوا  ن ومما ءاث  خ ى قامت نأا ال يومّ والم اك  ومنءماث المستأضك نم

 األحكام الدستورية المتعلقة بحماية المستهلك -ألف 

 ناااااااتوء ّ ألااااااااأن حتوآ المساااااااتأضك ن وواجماث الدولّ مؤ   ، اعتمدث تايضند  حيامار 2007مؤ عاا  -5
 :( 8) مجال حمايّ المستأضكم و تلمن الدنتوء ال الؤ الالالّ  حياا من ف،ا التب ل، عضر الن و التالؤ

، المتاضتّ أل ق المساااااااااااتأضك ن مؤ اتت ا  وتااااااااااااي ل منءماث لضمساااااااااااتأضك ن  46الما ل  ) ( 
 لمنءماث المستأضك ن ندع  من الدولّ حسمما ينا عضيه التا ونهومجضس 

، المتاضتااّ ألااملتاا الضجنااّ ال يوميااّ المسااااااااااااااؤولااّ عن وناااااااااااااااا   ا عالا ألمنر  60المااا ل   )ب( 
اتنتغالل ي   الاا ل  و م ل   ماو ي     وء ّ عضر المستأضك ن، ومنر األعمال التؤ تا قل الوةول  

 وت ديد  سمّ   يا من ا عالا التؤ يتا ن ات يال  أله لضمصض ّ الاامّه لر نيا اث وماضوماث   يتّ، 

، المتاضتاّ ألة ل واجاب عضر الادولاّ يضتمأاا ألااتخااذ تادان    و توم    ليااث مااالاّ  61الماا ل  )ج(  
 ل مايّ وةون حتوآ المستأضك، ألما مؤ ذلك ما يتاضق ألالماضوماث الص ي ّ والسالمّ والاتو  الاا لّم 

 وانين المتعلقة بحماية مصالح المستهلكينالق -باء 

 (1979بالتقويم البوذي ) 2522قانون حماية المستهلك لعام  -1 

، ومؤ  1998كان ف،ا  ول قا ون يساااان مؤ تايضند ل مايّ المسااااتأضكم وُعدل الالف م اث، مؤ عاا  -6
 م2019ومؤ عاا  2013عاا 

المساااااااااتأضك ن مؤ ال صاااااااااول عضر الماضوماث ومؤ اتختياء و اضن قا ون حمايّ المساااااااااتأضك حق   -7
يتاضق  لما ينا عضيه التا ون فيما  والسالمّ والاتو  الاا لّ وات تصاف والتاو ض، ش  يّ  ن يت  ذلك ومتار 

لماا ينا عضياه قاا ون حمااياّ المسااااااااااااااتأضاكم و نء   ءبااّ مجااتث، فؤ ا عال ااث    ألمسااااااااااااااا ال ما ناّ  و ومتاار 
والاتو  وناااااااالمّ المنتجاث، عندما ت تك ء  حيامه  حياان قوا  ن  خ ى  و ت تتااءل   التجاء ّ والاالماث

 ماأام ماألي،يّ والاتاق  ، عضر نب ل الممال، ت يامضأا قا ون حمايّ المستأضكم

و نااااااان قا ون حمايّ المسااااااتأضك مجضس حمايّ المسااااااتأضك والضجان األءبر التاليّ التؤ تدخل مؤ  ياآ   - 8
 ةاذ التا ون: الضجنّ المانيّ ألا عال اث التجاء ّه ولجنّ الاالماثه ولجنّ الاتو ه ولجنّ السالمّم اختصاةه    

لما ينا عضيه التا ون، ينتخب األعلااااو  وء يس الوزءاو فو ء يس مجضس حمايّ المساااتأضكم وومتار  - 9
ءاث ذاث الصاااااااااااااضاّ  من ن نأ  ل  اانااااااااااااااّ اتجتمااعااثم و تاألف المجضس من كمااء المو ة ن مؤ الوزا   علاااااااااااااوار 

  

 مالم جر  ةسه (8)
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يت د عن الما يّ خب او مؤ مجال حمايّ المستأضك، عضر  ن ييون االنان من كل من األوناط األكا يميّ   ت  وما 
 والمجتمر المد ؤ وقيا  األعمالم واألم ن الااا لمجضس حمايّ المستأضك فو علو و م ن ن  المجضسم 

صااااااااله المساااااااتأضك ن، ألما مؤ ذلك ولضمجضس مجموعّ وانااااااااّ من الساااااااضياث والواجماث لتات ت م -10
يضؤ: المساااعدل مؤ تسااو ّ شااياوى المسااتأضك ن  و التوناا  م أاه وتقامّ  عاوى قلااا يّ تاو  ألالنةر عضر  ما

 و  ياألّ عن مساااااااتأضك ما ن ا تأيت حتوقهه و ااااااامان ناااااااالمّ المنتو وتج او اختماء   المساااااااتأضك ن عمومار 
األخ ى ذاث الصااااااااضّ ألالمسااااااااتأضك لضمأاا المنواّ نأاه ومنه   لضمنتوه والتدق ق مؤ تنة ، الوكاتث التنءيميّ

اتعت اف لمنءماث المساااااااااااتأضك نه وتتدي  توةاااااااااااياث  لر مجضس الوزءاوه و  او و ا ف  خ ى عضر الن و  
 المنصوص عضيه مؤ قوا  ن  خ ىم

مسااااااااااااااؤوليااّ المجضس عن  عاادا  خيااّ    2019وعتز تااادياال قااا ون حمااايااّ المسااااااااااااااتأضااك مؤ عاااا   -11
ل مايّ المسااااتأضك، واقت ان قا ون جديد ل مايّ المسااااتأضك، وميالمّ الوكاتث ال يوميّ األخ ى    اناااات اتيجيّ

 والمنءماث ي   ال يوميّ ألاتخاذ تدان   ألموجب قا ون حمايّ المستأضك والخيّ اتنت اتيجيّم

ميتب مجضس حمايّ المسااتأضك ت ت  شاا اف  ما ّ ء يس الوزءاوم والميتب  و نااان التا ون  يلااار  -12
فو الا،ءا  التنة ا،  لضمجضس، واألم ن الاااا لضمجضس مسااااااااااااااؤول عن   ا اهم وتتممال ألاض مأااا الميتاب مؤ  
ماالجّ الاااااااااياوى واختماء المنتجاث وتاااااااااجير اتنااااااااتأالض المسااااااااتداا،   ااااااااامّ  لر ات اااااااايال  نتو يّ 

 ءانااااااث وب وف عن المساااااتأضك ن والطياا ألما ييضمه المجضس والضجان األءبر من مأاام   المساااااتأضك ن وتج او
من ت ت ق الالم كت اّ مؤ عمضيااث الميتاب،  ذ  ةاااااااااااااامه ألاا مياان   2019وقاد مين تااديال التاا ون مؤ عااا  

يّ  تا  ن مساااؤول ن م ض  ن أل او مأاا مو ةؤ الميتب عضر مساااتوى الساااضيّ الم ضيّم ول ةت الأ واث الم ض
 عضر التااون، تصمه الغ اماث التؤ يدماأا المخالةون ال،ين ينتأيون التا ون  ي ا اث لضأ وّ الم ضيّم

و لاااااايضر مجضس حمايّ المسااااااتأضك والضجان األءبر ندوء ا شاااااا اف عضر حمايّ المسااااااتأضك ن من  -13
مجاتث التا ون التؤ  التاد  عضر ال توآ التؤ يخولأا قا ون حمايّ المسااااتأضكم و متد ف،ا الدوء حتر  لر

تندءج  ااااااامن اختصااااااااص وكاتث  خ ىم ممذا كان فناض تناز  مؤ األحياا المامول نأا ن ن قا ون حمايّ  
المسااااااااااااااتأضاك واألحيااا األخ ى لتاا ون  خ ، مامن ق اءاث المجضس تكون  أاا ياّ ومضتماّم و مين لضمجضس  ن 

لم حضّ األوليّ، حتر مؤ المساااااااا ل التؤ يتخ،  ج اواث لدع  المساااااااتأضك ن  و التمان نااااااابل   صاااااااامأ  مؤ ا
تادخال مؤ  يااآ اختصااااااااااااااااص وكااتث  خ ى، ألي  تاّ ت تتاااءل مر التوا  ن األخ ىم و جوز لضمجضس،  

 ألمتتلر  م ،  ن يسمه لمو ةؤ الوكاتث األخ ى ألمماءنّ ةالحياث مو ةؤ الميتبم

س حمايّ المستأضك  و الضجان ، يمين لمجض 2019وبناو عضر تاديل قا ون حمايّ المستأضك مؤ عاا  - 14
  و األم ن الااا لضمجضس الدعول  لر اجتماعاث ن ن المنءماث لتسأ ل التااون مؤ مجال حمايّ المستأضكم 

وُ ا عضر م ل عتوباااث جنااا يااّ وت اء ااّ مؤ حااالااّ ا تأاااض  حياااا قااا ون حمااايااّ المسااااااااااااااتأضااك  -15
لضجانم وتاااااااااااامل ف،  الاتوباث الغ اماث  وا خياءاث واألوام  الصاااااااااااا ءل عن مجضس حمايّ المساااااااااااتأضك وا

والساجنم وكان التا ون مؤ األةال ي مل المساؤوليّ الجنا يّ لمدي  الاا كّ المااغضّ  و لضتا   ألم اءتأام ي   
  ه ُعدل عتب ق اء لضم يمّ الدنااااااتوء ّ قلاااااار ألأن امت ال المسااااااؤوليّ الجنا يّ ي    نااااااتوء ، و ةاااااامه 

 ت  ذا كا ت الج  مّ  اجمّ عن عمل  المساااااااااؤول ت ييون مساااااااااؤوتر   المدي   و التا   ألا  اءل  و الااااااااااخا
 امتنا  عن عمل يندءج مؤ مأاا ذلك الاخام  و

و  د  التا ون المما ل التؤ ت ي  كل لجنّ وةااااااااااااااالحياتأا وواجماتأام وتنيبق قاعدل عامّ عضر  -16
 م  وزاء م وبا  اااامّ  لر   جمير المنتجاث التؤ ت تنءمأا ةااا احّ قوا  ن  خ ى  و التؤ تساااتماد ألموجب

ل لأا ةالحيّ    ذلك، يجوز لكل لجنّ  ن تة ل ش واار   كم  ة امّ عضر مواث ما نّ من المنتجاث، وُتخوَّ
 اتخاذ مت و شامل من تدان   ال قاألّم
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 وتامل النأو التدء جيّ الماتمدل مؤ التا ون ما يضؤ: -17

س حمايّ المساااااااتأضك قبل تساااااااو ق يجوز لمااااااااغضؤ األعمال التجاء ّ التاااااااااوء مر مجض ) ( 
 المنتجاث ألاأن ما  ذا كا ت عالماتأ  وتعال اتأ  تمتمل لأل ءمّه

تخلااااااااااار الاتو  النموذجيّ الموحدل لضم ا مّ وُت دَّ  الاااااااااااا وط واألحياا والنماذج التؤ يجب   )ب(  
وعلاااااو ّ  وا   الضياقّ  ، ألما مؤ ذلك ما يتاضق ألاناااااتوجاء الااااااتق،  خياءار   23اناااااتخدامأام وحتر اان، ةااااادء  

 البد يّ، وش او الم كماث المستامضّ، وانتوجاء الم كماث والدءاجاث الناء ّ،   امّ  لر ا تمان البناو واتنتأالضه 

  و ا ف التا ون السااااااضر  و الخدماث الخي ل ألأ أا تضك التؤ تساااااابب  و قد تساااااابب خي ار  )ج( 
  و الممتضكاثمعضر ال يال  و الص ّ  و الجس   و ال الّ الاتضيّ 

ألااأن ناالمّ المنتجاث )الساضر وليس الخدماث( ألما مؤ ذلك م اعال   عامار   و تلامن التا ون شا اار  -18
المسااااااتأضك ن الما  اااااا ن ألااااااايل خاص لخي  انااااااتأالض نااااااضر ما نّ، من قب ل األاةال والنساااااااو ال وامل  

المساااتأضك ألالمخاا  الخاةااّ   والمسااان ن والم  ااار وذو  ا عاقّم و ات ف التا ون وي    من قوا  ن حمايّ
 التؤ يواجأأا المستأضكون الم  ومون واللاةاوم

الاديد من التوا  ن    وقامت تايضند ألم اجاّ قا ون حمايّ المسااااااااتأضك ليةؤ ألالغ ل وناااااااانت  يلااااااااار  -19
 األخ ى ل مايّ المستأضك نم

 (2002بالتقويم البوذي ) 2545قانون البيع المباشر والتسويق المباشر لعام  -2 

يااااااا ف ء يس الوزءاو عضر تيب ق ف،ا التا ون، و صاااااادء لوا ه وزاء ّ لتنة ،  و ا ن المسااااااؤول نم  -20
و تمتر ألسااضياث واناااّ مجضس البير المماشاا  والتسااو ق المماشاا ، ال،  يلاا  مسااؤول ن من الوزاءل ومممض ن  

ر ميتب مجضس  عن الصااااناعّ والمسااااتأضك ن، ألما مؤ ذلك نااااضيّ النء  مؤ شااااياوى المسااااتأضك نم و لاااايض
 ألمأاا ف،ا المجضس، و توا األم ن الااا لضميتب ندوء المسجلم حمايّ المستأضك  يلار 

و جب عضر كل من مااااااااغضؤ البير المماشااااااا  والتساااااااو ق المماشااااااا  التساااااااج ل قبل  ج او األعمال   -21
م و جب  التجاء ّم و تا ن عضر الماااءك ن مؤ ف،ين الناااا ن التساج ل لكل  اااط من الناااا ن عضر حدل

عضر متدمؤ اليضماث  ن يو عوا لدى ميتب مجضس حمايّ المسااااااااااااتأضك، و ياّ  اااااااااااامان يجوز لضمسااااااااااااجل  
اناتخدامأا لتاو ض المساتأضك ن ال،ين ا تأيت حتوقأ م و نصاب الت ك ت األنااناؤ مؤ تنءي  البير المماشا  

التايضنديّ و ن تنا عضر منر البير الأ مؤ والبير ت ت اللااااااااااااغ م و ضتا  ن تكون مسااااااااااااتنداث البير ألالضغّ 
ألااااااااااااايل ألاءز عضر حق المسااااااااااااتأضك ن مؤ   أاو الاتدم و جب عضر مؤنااااااااااااساااااااااااااث األعمال التجاء ّ تتو د  

م و مين لضمساااااتأضك ن   أاو الاتد وتعا ل المنتو خالل  المساااااتأضك ن ننساااااخّ من اتةاآ البير لكؤ ييون مضتمار 
من  شاااااااء ا  أاوم  يومار  15ل مؤ يلاااااون  مأضّ  قالّ مدتأا ناااااماّ  ياا و  ق لأ  انااااات  ا  المبضا ألالكام

وبا  ااااامّ  لر ذلك، ينا التا ون عضر  ن المنتجاث المسااااتمنال من مأضّ ا قالّ التؤ تسااااتغ آ نااااماّ  ياا 
وتج اواث  عا ل الملاااا ر تخلااار لتنءي  مساااتتلم ي     ه ل  يت   ةاااداء الضوا ه ألاد عضر ال ي  من تاديل 

 م2017عاا  ومؤ 2007التا ون م ت ن، مؤ عاا 

 (2008بالتقويم البوذي ) 2551قانون المسؤولية  ن المنتجات لعام  -3 

ألا  اااامّ  لر  عاوى المساااؤوليّ التتصااا   ّ    يوم  ف،ا التا ون لضمساااتأضك ن ناااب ل ا تصااااف مد يار  -22
عتو  التاو ض عن اللاا ء الناج  عن المنتجاث الما مّم وت يخل قا ون المسااؤوليّ عن المنتجاث ألأ    و

حتوآ مخولّ ألالةال ألموجب    قا ون  خ م و ة ل مساؤوليّ ماات كّ عن األ ا اء عضر جمير المتاول ن 
األجأتل اليبيّ التؤ مؤ نااضسااضّ توء د منتو  لر مسااتأضكم وتساا   ا عةاواث عضر السااضر التءا يّ واأل و ّ و 
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ينتجأا لالنااتخداا الة     خصااا ؤ ابؤ كما تساا   عضر الموا  المسااتمنال ألموجب ت  ّ وزاء ّم و مين  ن 
ألساابب التصاامي   و ا  تاج  و  تا مؤ الماضوماثم وت ُييضب من المدعؤ  ت  ن يمبت   ييون المنتو ما مار 

 تر عبو ا الماث عضر عاتق المدعر عضيه، ال،   ن اللااااااا ء كان ألسااااااابب المنتنو واناااااااتخدامه وتخت نهم و 
يجب  ن يمبت  ن المنتو ل  يين ي   مأمون  و  ن المتلاااا ء كان يا ف المخاا   و  ن الخساااااءل  جمت  
عن انااتخداا ي   نااضي  من جا ب المدعؤم وت يمين تت  د حق المسااتأضك  و انااتماا   ألموجب شاا ط  ن او  

 يضند ألالدمو  التا مّ عضر ال الّ التتنيّ ال افنّ ومخاا  التيو   الأامّممؤ الاتدم وت يات ف التا ون مؤ تا

جديدل من األ ااااا اء التؤ ل  يين يات ف نأا التا ون المد ؤ والتجاء ،    وقد   خل ف،ا التا ون   واعار  - 23
خا  وءالّ الااا  وفؤ األ اا اء الناجمّ عن الك ب الاااةؤ، ألما مؤ ذلك األ اا اء التؤ تض ق ألاض  قاءب  و 

المتومر  و المصااااااااابه وتاو لاااااااااث عتانيّ تصاااااااال  لر  اااااااااف مبضا التاو ض الةاضؤم ومت ل تتا ا الدعوى 
التلاااا يّ فؤ الالف نااانواث من تاء ا عض  الااااخا المتلااا ء ألاليبياّ الخي ل لضمنتو وما مّ فو ّ مااااغل  

تاو ض عن األعمال المساااااؤول عن الخسااااااءل  و اللااااا ءم ي    ن حق الااااااخا المتلااااا ء مؤ الميالمّ ألال 
نانواث من تاء ا نير المنتوم و جوز لمجضس حمايّ المساتأضك وجمعياث المساتأضك ن    10األ ا اء يسات  ألاد  

 الماتمدل ألموجب قا ون حمايّ المستأضك ءمر  عاوى قا و يّ  ياألّ عن المستأضك نم 

 (2008بالتقويم البوذي ) 2551قانون إجراءات قضايا المستهلكين لعام  -4 

من  تايضند م اك  لدعاوى المسااتأضك ن  و م اك   و  ج اواث لضميالماث الصااغ  لم وبدتر  ل  تنااان -24
ذلك، يمساا  قا ون  ج اواث قلااايا المسااتأضك ن مماءنااّ جمير  عاوى المسااتأضك ن  ااد األعمال التجاء ّ، 

وص عض أا  ألما مؤ ذلك ما يتاضق ألالمساااااؤوليّ عن المنتنو ي   المأمون ومؤ  ااء التلاااااايا المد يّ المنصااااا 
مؤ    قااا ون  خ م و  اقااب ء يس الم يمااّ الاضيااا تيب ق فاا،ا التااا ون وقواعااد م وقااد   ى اجتأااا  م يمااّ  
اتناااااتوناف ألااااااأن تةسااااا   مصااااايضه اقلااااايّ المساااااتأضكا  لر اناااااتخداا التا ون مؤ  عاوى مجتت ل من قبل  

 نمالا كاث المد يّ لضتتا ؤ  د ألالأا الماض نل ولت ص ل الديون من المستأضك  

 (2019بالتقويم البوذي ) 2562قانون إنشاء مجلس منامات المستهلكين لعام  -5 

من الدنااااااتوء ألاااااااأن   ااااااااو مجضس لضمسااااااتأضك نم    46ف،ا فو التا ون المنصااااااوص عضيه مؤ الما ل  - 25
و  د  التا ون  ياآ المجضس ومنءماث المساتأضك ن وناضيتأا ومواء فا وت اءتأام والمجضس فو منءمّ مساتتضّ 
ت تخلااااااااااااار لسااااااااااااايي ل  و  ةوذ ال يومّ  و الساااااااااااااضياث الاامّ  و األحتاب السااااااااااااايانااااااااااااايّ  و ءجال األعمال 

منءمّ مستأضكّ ماتمدل   150ااو المجضس، تا ن عضر ما ت يتل عن المستخدم ن مؤ قيا  األعمالم و     و 
سااّم و لاا  المجضس حاليار  ، وله  علااوار   194 تتدي  ءنااالّ مااات كّ تاضن م أا لضمسااجل الااا   أا منءماث ُمؤنااةم
 لضمستأضك نم   مجموعّ واناّ من السضياث والمأاا، ألما مؤ ذلك  قامّ  عاوى مؤ الم يمّ ألصةته مممالر 

 قوانين أخرى ذات أهمية خاصة في حماية المستهلك -جيم 

 (1997بالتقويم البوذي ) 2540قانون شروط العقد غير العادلة لعام  -1 

يوم  ف،ا التا ون مما ل توج أيّ لضم اك  مؤ ال ي  عضر عدالّ الاتو  التؤ تت د المسااااااااااااااؤوليّ  و   -26
ه م تل ي   مساااات تّ ألحد الي م نم و ساااا   عضر كل  تسااااتمادفام و ا ف التا ون الاتد ي   الاا ل ألأ ه من 

حالّ من حاتث الااااا وط ي   الاا لّ مؤ    شاااايل من  شاااايال الاتد ن ن المسااااتأضك ن والااااا كاث، نااااواو 
ي   عا لّ مؤ   كا ت ميتوبّ  ا تم و وء  التا ون قا مّ ي   حصا  ّ نتسااّ شا وط يمين اعتماءفا شا واار 

ممل النأو الماتمد ألموجب التا ون مؤ ت ديد ال يف عضر  ناااااااااااااان كل حالّ  الاتو  النموذجيّ الموحدلم و ت 
عضر حدلم وُ ااات ط تتدي  اان قا و ؤ وانااتصااداء ق اء من الم يمّ  الماث عدالّ شاا ط من شاا وط الاتدم 
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و ختضف ف،ا النأو عن النأو اتنااااااااااااتماقؤ الميضوب ألموجب قا ون حمايّ المسااااااااااااتأضكم وتنء  لجنّ الاتو  
موذجيّ وت د  شاااااااا وط الاتو  التؤ يتا ن   ءاجأا مؤ مجاتث تجاء ّ مختاءلم وفناض عالقّ  ال او  الاتو ن الن 

متما ل ن ن لجنّ الاتو  والساااضيّ التلاااا يّه و  د  التلاااال حيف الاتد ألاتما  لوا ه الضجنّ، وت ء  الضجنّ  
 البنو  التؤ تاتب فا الم اك  ي   عا لّم

 (1999بالتقويم البوذي ) 2542عام قانون أسعار السلع والخدمات ل -2 

يأدف ف،ا التا ون  لر م ا مّ ع ل و ناااااااااااء الساااااااااضر والخدماث األناااااااااانااااااااايّ، التؤ ياضن عنأا  -27
  و خدماث خا اّ لضم ا مّم ألصةتأا نضاار  المجضس الم كت  لتنءي   نااء السضر والخدماث  وء ار 

 قوانين التجارة اإللكترونية -3 

  ن لتيساااااا   التجاءل ا لكت و يّ والمتّ مؤ المسااااااوق ن ا لكت و   ن الم ض  نم ناااااانت تايضند عدل قوا -28
(،  لر 2001ألالتتو   البوذ  )  2544و سااااااااااااتند التا ون ال  يسااااااااااااؤ، وفو قا ون الماامالث ا لكت و يّ لااا  

ولر لجناّ  التاا ون النموذجؤ ألااااااااااااااااأن التجااءل ا لكت و ياّ لضجناّ األم  المت ادل لضتاا ون التجااء  الادولؤم وتت 
المااامالث ا لكت و ياّ   اءتاه ن  اانااااااااااااااّ وز   تكنولوجياا الماضومااث واتتصاااااااااااااااتث ومادي  الم كت الوانؤ 

م وقد  لإللكت و ياث وتكنولوجيا ال انااااااااااااوب التاألر لضوكالّ الوانيّ لتيو   الاض  والتكنولوجيا، ألصااااااااااااةته  م نار 
اواث األمنيّ مؤ الماامالث ا لكت و يّ، اناااتخدمت الضجنّ ناااضياتأا تناااتصاااداء م اناااي  مضكيّ ألااااأن ا ج  

(،   اااااااامّ  2010وقواعد وتج اواث الماامالث ا لكت و يّ لضتيا  الااا، وتنءي  خدماث الدمر ا لكت و ؤ )
 (م2016 لر تنءي  مؤنساث ماليّ ما نّ )

لإلشااااا اف عضر ناااااضوض الساااااوآم   2019وتأناااااسااااات وكالّ تيو   الماامالث ا لكت و يّ مؤ عاا   -29
( وت  ل الااااااااااااااياوى التؤ ل  يت  حضأا  لر الوكاتث  OCC 1212لضااااااااااااااياوى عب  ا  ت  ت ) ي  م كتار وتد

ال يوميّ المختصاااااّ من قب ل ميتب مجضس حمايّ المساااااتأضك وت اءل األ و ّ والاتاق   وت اءل تنميّ األعمال 
 التجاء ّ التاألاّ لوزاءل التجاءلم

لتسااااااااااج ل لدى وزاءل التجاءل وميتب مجضس حمايّ و جب عضر مؤنااااااااااساااااااااااث التجاءل ا لكت و يّ ا -30
المساتأضك، عضر   و ما ياات اه قا ون البير المماشا  والتساو ق المماشا ، ومصا ف تايضند الم كت  ألموجب  

(م وبااا  اااااااااااااااامااّ  لر ذلااك، يجااب عض أااا اتمتمااال 2017ألااالتتو   البوذ  )  2560قااا ون   ءمااّ الاادمر لااااا  
( ألااااااأن   أاء ناااااا  وتةاةااااا ل الساااااضر 2017ألالتتو   البوذ  ) 2560ا لاا 44 خياء وزاءل التجاءل ءق  

والخدماث المبياّ عب    ءمّ التجاءل ا لكت و يّ  و عب  ا  ت  تم وعالول عضر ذلك، تخلااااااار الاتو  ن ن  
 المؤنساث التجاء ّ والمستأضك ن لتا ون ش وط الاتد ي   الاا لم

األمن السا ب ا ؤ لضمواقر ا لكت و يّ من   اءل تنميّ األعمال  و مين ال صاول عضر اعتما  مااي     -31
 م( 9) التجاء ّ نوزاءل التجاءل

، ت و ل األموال  (Prompt Pay)و سااأل  ءاا الدمر ا لكت و ؤ الوانؤ، المساامر الدمر الةوء    -32
احب ال ساب،  من حساب مص مؤ  و  ليه ألانتخداا ءق  ألياقّ الأو ّ الوانيّ  و ءق  الأاتف الم مول لص

من ءق  ال ساااب المصاا مؤ، مر خصاا  المدموعاث من ألياقّ ات تمان  و حساااب التوم    و الم ةءّ   ندتر 
ا لكت و يّم وتنء  وزاءل الماليّ ومصااااااااااااا ف تايضند الم كت   عمال الدمر ا لكت و ؤم وت تنء  تايضند التجاءل  

 ا لكت و يّ ن ن المؤنساث التجاء ّ والمستأضك نم

  

(9) https://www.trustmarkthai.com/thم 
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 (2019بالتقويم البوذي ) 2562قانون حماية البيانات الشخصية لعام  -4 

يساااار ف،ا التا ون  لر حمايّ اناااتخداا ال يومّ وقيا  األعمال لضبيا اث الااااخصااايّم و ناااان التا ون   - 33
 لجنّ حمايّ البيا اث الاخصيّ وميتب لجنّ حمايّ البيا اث الاخصيّ  ةداء قواعد التيب ق وت ةاذفام 

  التا ون جمر م اقبؤ البيا اث  و ماالجؤ البيا اث لضبيا اث الااااااااااخصااااااااايّ واناااااااااتخدامأا و تصااااااااا  -34
عضر ال اتث التؤ تكون لديأ  موامتّ ةااا   ّ من األشاااخاص مو اااو  البيا اث، ألاناااتمناو   والكااااف عنأا

لألي ال التا و يّ    أللااااّ اناااتمناواث منصاااوص عض أام و مين جمر البيا اث الااااخصااايّ اللااا وء ّ قياار 
 اقب البيا اث ومن األشاااااااااااااخاص مو اااااااااااااو  البيا اث  ون ي  ف م و جب عضر م اقبؤ البيا اث وماالجؤ لم

البيا اث تنة ، التدان   المنانااااااااااامّ ل مايّ البيا اث الااااااااااااخصااااااااااايّ التؤ يت  جماأا وتأم نأا وتخياء الميتب 
اث  ون ناااااعّ من عضمأ  ألاتخت اآم و جب  خياء الاااااخا مو ااااو  البيا   72اخت اآ مؤ يلااااون  ألأ 

 عضر حتوآ وح  اث الاخا مو و  البيا اثم  كب  ار   تأخ    ذا كان من الم تمل  ن يايل اتخت اآ خي ار 

ّر  تل البيا اث الااخصايّ من تايضند  لر نضد  جنبؤ  و منءمّ  وليّم وت يمين  ج او   -35 و اتب  ج  م
 ف،ا النتل  ت ألموامتّ لجنّ حمايّ البيا اث الاخصيّم

و ت ماال م اقبو البيااا اااث وماااالجو البيااا اااث الاا،ين ينتأيون التااا ون و تسااااااااااااااببون مؤ ا  اااااااااااااا اء   -36
ألاألشاااااخاص مو اااااو  البيا اث مساااااؤوليّ  مر تاو لااااااث مد يّ وتاو لااااااث عتانيّ لضااااااخا المتلااااا ء 

 مو و  البيا اث، كما يت مضون مسؤولياث جنا يّم ول  ييبق ألاد جتو كب   من ف،ا التا ونم

 اق استعراا الناراء العو ي: تسوية مناز ات المستهلكيننع -رابعاا  

ق ءث تايضند  ن ينصااب ت ك ت انااتا ال األق ان عضر قا ون حمايّ المسااتأضك وتسااو ّ المنازعاث، مؤ   - 37
نااااااياآ الة   واو من مما ل األم  المت دل التوج أيّ ل مايّ المسااااااتأضك وبال جو   لر الت ض ل السااااااانق ال،   ج ا  

ع ل الساابل التلااا يّ المتاحّ لضمسااتأضك ن لض صااول عضر   م ولةأ  ا ااء المنيبق، من المأ   وتر ( 10) األو كتا  
 تاو ض حتر يتأتر ألادفا تت ي  االياث البديضّ ي   التلا يّ المتاحّ لضمستأضك ن لتسو ّ المنازعاثم 

 قانون النتصاف القضائي وإجراءات قضايا المستهلكين -ألف 

ا ج ا ياّ وقواعاد ا المااث الماتادل التؤ ت ي   ج اواث الم ااك   لر المياالماّ ألتواعاد     ث التواعاد -38
ممساايّ لتلااايا المسااتأضك نم وانااتجاألّ ل،لك، ناان الب لمان قا ون  ج اواث قلااايا المسااتأضك ن، ال،  ينا 

التلااايا    عضر الونااااّ الساااألتّ لضتتا ااؤ مؤ جمير التلااايا الم موعّ ألموجب ف،ا التا ونم و ساااعد مو ف
م و توا الونااااااي   كافيار   الما ن من الم يمّ مؤ ماالجّ التلااااااايا و تأكد من  ن جمير األا اف مممضّ تمم الر 

 نناو عضر ف،ا اتتةاآم ألمن اا اتةاآ تسو ّ ألاأن حل م ل لضي م نم وتصدء الم يمّ حيمار 

، مؤ يم ل الجاا  اّ،  ااااااااااااااا  ء يس الم يماّ الاضياا ت  اّ ا ج اواث ا لكت و ياّ 2020ومؤ عااا   -39
،   اااأ شااعمّ جديدل لضم يمّ المد يّ 2022(، ومؤ كا ون الما ؤ/يناي   2020ألالتتو   البوذ  ) 2563لااا 

ن مؤ  قلاااااااايا التجاءل ا لكت و يّم وتاااااااات ط الضوا ه الجديدل اان تتمر قلاااااااايا المساااااااتأضك    لتتناول حصااااااا  ار 
 عن قلايا المستأضك ن األخ ىم مستتالر   الم يمّ المد يّ التؤ تنيو  عضر مبيااث عب  ا  ت  ت تتماار 

  

(10) TD/B/C.I/CPLP/11م 
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 الحل البديل للمناز ات  ن طريق مجلس حماية المستهلك ومكتب مجلس حماية المستهلك  - باء  

المستأضك ن و ساعد يتتلؤ قا ون حمايّ المستأضك  ن ينء  مجضس حمايّ المستأضك مؤ شياوى  -40
مؤ تساو تأا  و التونا  م أام وتاا ن لوا ه المجضس عمضيّ تضتؤ شاياوى المساتأضك ن وت اءتأا والتونا  م أام 
وُتسااجل جمير الاااياوى الواء ل عن ا  ق تيب ق  لكت و ؤ لميتب مجضس حمايّ المسااتأضك وتصاانف، حتر 

 ن توامق جمير األا اف عضر  ج اواث  يتاان لضماااااااااااااااتك ن تتمر التتادا الم  ز مؤ حال شاااااااااااااايااواف م و جاب  
الونااّم و مين  ن تنيو  قليّ الونااّ الماتدل عضر عدل م احل و مين ات يال  نأا ألايل مختضف  
مؤ كل م حضّم ماضر ناااب ل الممال، يجوز لضمو ف المساااؤول  ن يتونااا  مؤ الم حضّ األوليّ، و جوز لضجنّ  

الما يّ، و جوز لضجنّ م ز الااااياوى  ن تتونااا  مؤ الم حضّ  الوناااااّ مؤ المنازعاث  ن تتونااا  مؤ الم حضّ  
ابأا نناو عضر خب تأا مؤ ا عال اث  النأا يّم و سااند ميتب مجضس حمايّ المسااتأضك مأمّ الونااااّ  لر شااُ

 والاالماث والاتو  والب و  المماش ل والتسو ق المماش   و الاالقاث الخاءجيّ والتااونم

تونااااااااااا  مو ةو ميتب مجضس حمايّ المساااااااااااتأضك و تدمون النتا و  لر ومؤ منااق المتااااث، ي  -41
مااااا ف يت ء ما  ذا كا ت المسااااألّ ناااات ال  لر الضجنّ الة  يّ مؤ ألا كوض لضبت م أام وناااامه تاديل قا ون 

لضمسااؤول ن الم ض  ن ألاتخاذ الت اءاث كما ناامه لضمياتب الم ضيّ ألاتحتةا   2019حمايّ المسااتأضك مؤ عاا 
 مة و ّم وت تتال التاديالث التؤ تايس ف،ا التغ    مؤ الضوا ه ماضتّمألأ  ي اماث 

والتتاماث جديدل قانضّ  وتذا  ج ت الونااااااّ، يتوا الونااااي  ألصاااايايّ اتةاآ تسااااو ّ، ينااااان حتوقار  -42
 لإل ةاذ ن ن الي م نم

   التص ي يّ  عضر التدان   يمار   وتايل الاياوى التؤ يتضتافا ميتب مجضس حمايّ المستأضك مؤش ار  -43
التؤ يضتا الااا و  م أا )من خالل تاديل التوا  ن، ومما ءاث الساايانااّ الاامّ، وا  ةاذ، وتو يّ المسااتأضك ن،  

من وكاتث حيوميّ  خ ى(،  15 530شاااااااااايوى )  22 263، تضتر الميتب 2020وما  لر ذلك(م ومؤ عاا 
،  2021شاااااااايوى متمطيّ  لر وكاتث حيوميّ  خ ىم ومؤ عاا   1  269شاااااااايوى و حال  20 994و ء  مؤ  

شااااااااايوى متمطيّ  لر وكاتث    1 301شااااااااايوى و حال   21 290شااااااااايوى، و ء  مؤ   22  591تضتر الميتب  
حيوميّ  خ ىم وتساااااااااااااتأال   عا ل توجيه الااااااااااااااياوى ألمواء  كب  ل مؤ وكاتث ماالجّ الااااااااااااااياوىم ومن ن ن  

ن، تناول ميتب مجضس حمايّ المسااتأضك  كب  عد  من الاااياوىم الوكاتث التؤ  ء  م أا انااتا ال األق ا
 وقد ييون من المنانب  ن يتخضر الميتب عن  أجه ال الؤ المتممل مؤ تتدي  خدمّ الونااّم

 مبادرة مكتب مجلس حماية المستهلك لحل المناز ات  ن طريق اإلنترنت  -1 

لاااياوى نبناو منصااّ لتكنولوجيا الماضوماث  ، نااار الميتب  لر ت ديع عمضيّ   اءل ا 2019مؤ عاا  - 44
واتتصااااااتث تجمر جمير نيا اث التلاااااايا وتساااااتخدا  ءاا تتمر يسااااامه لألا اف المانيّ ألالت تق من و ااااار  

كأ ال لجمر نيا اث حمايّ المساااااتأضكم وت   قلااااايّ من التلاااااايا الة  يّ وءةااااادفام وُتساااااتخدا المنصاااااّ  يلاااااار 
ّ حيوميّ  خ ى مؤ  ااء اشاااااميّ ميتب مجضس حمايّ المساااااتأضكا، وكال   28 ةاااااالحأا وءبيأا ننءاا نيا اث  

لجمر نيا اث شااااامضّ عن شااااياوى المسااااتأضك نم وُتسااااتخدا المنصااااّ كبواألّ  لكت و يّ لضمسااااتأضك ن لضتواةاااال مر 
الوكاتث ال يوميّ األخ ى ولتواةل ألاض ماغضؤ األعمال التجاء ّ مر م اكت اتتصال ألالمستأضك ن لتسو ّ 

وتسااااااااعد عضر تتض ل عد  الااااااااياوى التؤ تبضا  لر الميتبم وبا  اااااااامّ  لر ذلك، لضميتب تيب ق المنازعاثم  
 ناعّ لإلجاألّ عضر انتةساءاث المستأضك نم   24يامل عضر مداء   ليار   يوم  ُم اوءار 

، شاااااا   الميتب مؤ مااااااا و  تج  بؤ ألاااااااأن الونااااااااّ عب  ا  ت  ت مؤ   يلااااااار   2019ومؤ عاا  -45
التاااليااّ: نير الاتاااءاث قباال قبول اضماااث ات تمااانه وبير الم كماااث الجاادياادله وعاادا تت ااد المجاااتث المالالااّ  

مالي ن ألاث لضسنّ   6الملا ر ألالا وطم و  ى  جاحه  لر تخصيا الميتب لم تا يّ لضما و  ألمبضا حوالؤ 
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امال ألمنصاااااااااااااااّ ، لكال من الب امجيااث وجمير البنيااث الت تياّ لتكنولوجياا الماضومااثم وباد  ال2020الماالياّ  
م  ( 11) 2021تسااااو ّ المنازعاث الجديدل عب  ا  ت  ت لجمير شااااياوى المسااااتأضك ن مؤ تااااا  ن الما ؤ/ وممب   

و تلاامن الموقر الاااميؤ لضميتب جمير التواعد المنيمتّ عضر منصااّ الونااااّم و سااار الميتب  لر  ج او  
المنازعاث ألاتتصااااااال ال انااااااوبؤ  أل وف ألاااااااأن  ميا يّ انااااااتخداا ال،كاو اتةاااااايناعؤ مؤ عمضيّ تسااااااو ّ 

المماشا  وت اءل نيا اث الااياوى التؤ ت  جماأا، وفو مؤ ف،ا الصاد  من المساتة دين ) لر جا ب   دو يسايا(  
من ماااااااااااااا و  لضتااون التتنؤ لألو كتا  ألااااااااااااااأن توم   البنياث الت تيّ لضتجاءل ال قميّ وتساااااااااااااو ّ المنازعاث  

كونا ضّ لت سا ن التجاءل الدوليّ والتجاءل ا لكت و يّ، وفو ماا و  ألاتتصاال ال اناوبؤ المماشا  لضمساتأضك ن  
يأدف  لر تات ت التّ المساااتأضك وحمايته مؤ األناااواآ ال قميّ و امل كماااا و  ءا د يسااااعد مؤ تنة ،   ءمّ  

 م( 12) تسو ّ المنازعاث ألاتتصال ال انوبؤ المماش  لضمستأضك ن مؤ البضدان المستة دل

 تسوية المناز ات  ن طريق الوكالت الحكومية المتخصصةالوسائل البديلة ل -2 

  اااأث ألاض الوكاتث ال يوميّ المتخصااصااّ وحداث ل مايّ المسااتأضك لضمساااعدل مؤ ال د من  -46
 منازعاث المستأضك ن مر متدمؤ الخدماثم

 لر  و ااااااات ط الم كت المالؤ ل مايّ المسااااااتأضك التاألر لمصاااااا ف تايضند الم كت  تتدي  شاااااايوى  وتر  -47
المؤناااااااساااااااّ الماليّ المانيّم وتذا  ل النتا   ون حل، ممن الم كت يمين  ن يسااااااااعد المساااااااتأضك عضر اضب  
الونااااااااااااااااااّ من خالل ا ف الاالاع، ممال م كت الونااااااااااااااااااّ الا،  تادي   الم يماّ  و ميتاب مجضس حمااياّ  

 المستأضكم وت يتوا الم كت ألالونااّ  و البت مؤ الايوىم

ّ التأم ن مر شااااا كّ تأم ن عندما ت تتاضق الاااااايوى ألمساااااألّ ماتدلم و تةاول مو ةو ميتب لجن  -48
وتذا  ضت المساااااألّ  ون حل، يجوز لضمساااااتأضك اختياء وناااااااّ وناااااي  ماتمد من الميتب  و ت يي  ا ف  

 الالعم و خلر كال الخياء ن لتا  ااث مخصصّ ت د  التواعد المنيمتّم

كيّ والالناضكيّ وحدتان لضمساتأضك ن، لضبع ا ذاعؤ ولدى الضجنّ الوانيّ لإلذاعّ واتتصااتث الساض -49
ولالتصااتث الساضكيّ والالناضكيّ، تاالجان شاياوى المساتأضك ن ولديأما  م قّ وناااّ م خا لأا  ذا اختاء 

 الي مان الونااّم

 وكالت معالجة الشكاوى  -3 

 وا  جمير    1567( وم كت  ام و غلااااااااااااااااا  GCC 1111يتضتر م كت اتتصاااااااااااااااال ال يومؤ ) -50
  OCC 1212الاااياوى و   ضأا  لر وكالّ الدولّ المختصااّ ل ضأام وت ينء  م كت الاااياوى عب  ا  ت  ت 

 ت مؤ الاااااياوى المتاضتّ ألالتجاءل ا لكت و يّ والج  مّ الساااا ب ا يّم وتتدا ف،  الأ واث شااااياوى المسااااتأضك ن  
 لضمو و م تماار  لر ميتب مجضس حمايّ المستأضك  و الوكاتث األخ ى المسؤولّ، 

 الحلول البديلة لتسوية المناز ات  ن طريق جمعيات المستهلكين -4 

 تتوا جمعياث وشمياث المستأضك ن ندوء حان  مؤ تسو ّ منازعاث المستأضك نم -51

ومؤنااااسااااّ المسااااتأضك ن فؤ منءمّ من منءماث المسااااتأضك ن األكم  شااااابيّ مؤ تايضندم وتتولر من،   - 52
  اءل م كت لضااااااياوى والمسااااااعدل التا و يّ، يسااااااعد المساااااتأضك ن مؤ التونااااا  مؤ النتاعاث  و ءمر   1996عاا 

  

(11) https://ocpbmediate.ocpb.go.th/م 

(12) https://unctad.org/project/delivering-digital-trading-infrastructure-and-online-dispute-resolution-

consumers-meansم 
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يّ من منءماث   عاوى قلااا يّ  ااد ماااغضؤ األعمال التجاء ّم وعلااو ّ الم كت واناااّ النياآ وقد   اااأ شاام 
، مما ي ةت الا كاث عضر اتنتجاألّ والانايّ ألاالماتأا  وحلوءار    عالميار  الامل اتجتماعؤم كما  ن لديه  عمار 

التجاء ّ وناماتأام و تبل الم كت جمير   وا  قلاايا المساتأضك ن، ألما مؤ ذلك تضك التؤ ي ملاأا ميتب مجضس  
ؤ نااااياءاث األج ل ألاااااأن الم كماث المتلاااا ءل  و الاااااياوى حمايّ المسااااتأضك، ممل الاااااياوى المتدمّ من نااااا ت 

المتدمّ من الماااااااء ر المالغّ الصاااااغ  والمؤناااااسااااااث الصاااااغ  ل ممل م اكت التدليك  و من مساااااتخدمؤ الا باث 
ال دو ّم وتذا ل  يت  حل النتا  عن ا  ق ونااااا ضّ نديضّ ل ل النتاعاث، يدع  الم كت المساااااتأضك ن ال،ين ي يبون  

 لر الم يمّ ألمساعدل م اا من م  ته الخاص  و من ش كا ه مؤ الاميّم مؤ ءمر  عوى   

 (2019بالتوقيت البوذي ) 2562قانون الوساطة في النزا ات لعام  -5 

ن ف،ا التا ون لتااجير وتنءي  اناتخداا الوناااّ مؤ التلاايا المد يّ والجنا يّ عضر الساواو قبل   -53 ناُ
فمياّ أل اه يادعو الوكااتث ال يومياّ والمنءمااث الخااةااااااااااااااّ  التتاا ااااااااااااااؤ مؤ الم ااك م و يتسااااااااااااااؤ التاا ون   

والمنءماث اتجتما يّ، ألما مؤ ذلك جمعياث المستأضك ن التؤ ل  تخول لأا نضيّ تتدي  خدماث الونااّ،  
 لر التسااااااااج ل ألصااااااااةتأا م اكت لضونااااااااااّ مؤ المنازعاثم ومر ذلك، يمين لضجأاث التؤ تامل ألموجب    

جضس حمايّ المستأضك ال،  يامل ألموجب قا ون حمايّ المستأضك، اتنتم اء  قا ون  خ ، من قب ل ميتب م
مؤ الامال حتر ألااد قا ون الونااااااااااااااااّ مؤ المناازعاثم و م ت التاا ون ن ن م اكت الونااااااااااااااااّ مؤ المناازعاث  
التاألاّ لضوكاتث ال يوميّ وتضك التؤ يوم فا متدمو الخدماث ااخ ون،    م اكت الوناااااااّ التاألاّ لضتيا   

مالي ن ألاث  ما الما يّ فيمينأا   5لااام و مين لألولر التونااا  مؤ التلاااايا المد يّ التؤ تصااال  يمتأا  لر ا
 ألاثم 500 000التون  مؤ التلايا التؤ تصل  يمتأا  لر 

وتتولر   اءل حمايّ ال توآ وال   اث التاألاّ لوزاءل الادل مساؤوليّ تااجير   اااو م اكت لضوناااّ   -54
تيا  الااا و ااامان امتمالأا لضتا ونم ومؤ  عتاب ن  امو تدء بؤ  لتامؤ ألااااأن الوناااااّ مؤ  مؤ منازعاث ال

المنازعاث، تاتمد الضجنّ الوانيّ لتيو    قامّ الادل وناااااااياو لضوناااااااااّ التؤ تتوا نأا الوكاتث ال يوميّ 
ر   اءل الوناااااااّ  والتيا  الااا، وت  ص عضر  ن تكون الم اكت المنااااااأل ألموجب قا ون الوناااااااّ قا ءل عض

لضوناااااااّ تاألاّ لوكالّ حيوميّ  م كتار  82، ناااااجضت ا  اءل  2021تاااااا  ن الما ؤ/ وممب    19أليةاولم وحتر  
م اكت لضونااااّ   1 808لضونااااّ تاألاّ لوكاتث ي   حيوميّ، ومؤ الةت ل  ةسااأا، ت  تسااج ل   م كتار   532و

لضتيا  الااام وبا  ااامّ  لر ذلك، قدا الاديد من   لضونااااّ تاألاار  م كتار  1  940تاألاّ لضوكاتث ال يوميّ و
 منءماث المستأضك ن اضماث لضامل كم اكت ونااّ مؤ منازعاث التيا  الااام

ولدى م يمّ الادل ووزاءل الادل م امق ونااّ مؤ ألا كوض ومؤ المتااااث التاألاّ لة و  م يمّ  -55
 ااّ لجمير المطيم ن مؤ المتااااثمالادل وت اءل الادلم وفي،ا تتان الون

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا  

من الخب ل مؤ مجاال قوا  ن ونااااااااااااااياانااااااااااااااااث حمااياّ    عااماار   40لتاايضناد التؤ ءاكمات ماا يت اد عضر   -56
المستأضك، هياكل تا  عيّ ومؤنسيّ شامضّ ألاأن حمايّ المستأضك، تل  عدل ف واث مختضةّ، و توا ميتب 

مؤ حواء وتااون نناوين مر مؤنااساااث   مجضس حمايّ المسااتأضك ندوء م كت التنساا قم وتااااءض تايضند  يلااار 
ك نم و    مؤ ف،ا الةصاااال موجت لالنااااتنتاجاث والتوةااااياث المتاضتّ األعمال التجاء ّ ومجموعاث المسااااتأض

 ألاألا  التا  عيّ والمؤنسيّ، عضر الن و الواء  مؤ التت    الكامل عن انتا ال األق انم
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 اإلطار التشريعي -ألف 

، فو 2019يي ن  نااااتوء تايضند حمايّ المسااااتأضك نم وقا ون حمايّ المسااااتأضك، المادل مؤ عاا   -57
ن ال  يسااؤ ل مايّ المسااتأضك، و تلاامن حتوآ المسااتأضك ومما ل حمايّ المسااتأضكم وفناض الاديد من التا و 

التوا  ن األخ ى ذاث الصاااااااضّ من قب ل قا ون البير المماشااااااا  والتساااااااو ق المماشااااااا ، وقا ون المساااااااؤوليّ عن 
 المنتجاث، وقا ون  ج اواث قلايا المستأضك، وقا ون   ااو مجضس منءماث المستأضك نم

تا  ف ي   موحااد عب  مختضف مجموعاااث التوا  ن وفو   وتا  ف من ينمغؤ اعتماااء  مسااااااااااااااتأضكااار  -58
من قا ون حمايّ المساااااتأضك، ُيا َّف المساااااتأضُك ألأ ه الااااااخا ال،   3 لر الما ل  مو اااااو  جدلم ماناااااتنا ار 

غل  عمال من ماااا   و اضمار  اشااات ى  و تضتر خدمّ من مااااغل  عمال تجاء ّ  و الااااخا ال،  تضتر ع  اااار 
لاااا او ناااضر  و تضتؤ خدمّ، و اااامل الااااخا ال،  يساااتخدا الساااضر عضر الن و الواجب  و يتضتر خدمّ من 
ماااااااااغل  عمال تجاء ّ حتر لو ل  يين فو الاااااااااخا ال،  يدمر األج م و ااااااااامل التا  ف جمير مااااااااات   

عضر  ااا اُو ت ديدار ومسااتخدمؤ السااضر والخدماثم ي     ه ت يااات ط لضتصاانيف مؤ موّ المسااتأضك،  ن يت  ال
من قا ون شا وط الاتو  ي   الاا لّ   3له عن الااخا اتعتماء م ن د  ن الما ل  يد شاخا ابياؤ تم  تار 

تنا عضر  ن  ن اا عتد ألصااااااااااااةّ مااااااااااااات  ات يجوز  ن ييون لغ ل اتتجاء نأ،  الممتضكاث  و الخدماث  
ضر  و الخدماث واناااتخدامأا يضتا  ن ييون  ي  فا من المنامرا، مما يؤ    لر تةسااا   مةا    ن شااا او السااا   و

مر التا  ف المتت ن مؤ مما ل األم  المت دل التوج أيّ   ألي ال شااااااااخصاااااااايّ  و عا ضيّ  و منتليّ تماشاااااااايار 
 كم   قّ مؤ  حدى التلاااايا، مؤ ق اء ء يس م يمّ   ل مايّ المساااتأضكم واعتمدث م يمّ اتناااتوناف  أجار 

 ن المساتأضك ال،  ياات   شااحنّ مساتامضّ قد مال ذلك كونا ضّ  ، ال،  ينا عضر 935/2561اتناتوناف 
 لت ا ل  خل المستأضك وليس لتاغ ل ما و  تجاء  كب  م

ن قا ون  ج اواث قلااااايا المسااااتأضك ن لتيساااا   وةااااول المسااااتأضك ن  لر الم اك  عن ا  ق   -59 ونااااُ
يتماشاااااار مر قا ون حمايّ    االمسااااااتأضكا تا  ةار و اااااار قواعد  ج ا يّ وقواعد  الماث ممساااااايّم و ا ف التا ون  

المسااااتأضك وقا ون المسااااؤوليّ عن المنتجاث، وبمتتلااااا  تاتب  قلاااايّ المسااااتأضك قلاااايّ تتوا ن ن مسااااتأضك 
مممل مةول ومتاول لأما  تا  ألااااأن حق  و التتاا قا و ؤ يتاضق ألاناااتأالض ناااضر  و خدماث  و قلااايّ    و

(م ي    ن قا ون  ج اواث قلايا المستأضك ن ينا 3تجاث )الما ل مد يّ ألموجب قا ون المسؤوليّ عن المن 
 اااد مساااتأضك مؤ قلااايّ مساااتأضك، فيجب    عضر   ه  ذا كان مااااغل األعمال التجاء ّ نااا تخ،  ج او قا و يار 

عضر المااااااااغل ع ل التلااااااايّ عضر الم يمّ التؤ ياااااااامل اختصااااااااةاااااااأا الميا ؤ م ل  قامّ المساااااااتأضك 
ر ز ا ل كب  ل مؤ التلاااااااااايا الم موعّ و  ى  لر تأخ  اثم ومن الجدي  ألال،ك  (م وقد   ى ذلك  ل17 )الما ل

 ن ف،ا التا ون قد  ةااااااااامه ا ااء ال،  تختاء  المصااااااااااءف وي  فا من مؤناااااااااسااااااااااث ا ق ال فيما يتاضق 
 م( 13) نت ص ل الديون من المستأضك ن

من حتوآ حمايّ وفي،ا، مم ه عضر ال ي  من  ن ا ااء التاااااااااا  اؤ يتلااااااااامن مجموعّ وانااااااااااّ   -60
المسااااااااتأضك، ممن فناض مجاتث يمين  ن تسااااااااتة د من التنءي   و التدق ق، وفؤ توح د تا  ف االمسااااااااتأضكا  
وتوناااااااااير  ياقهه والماالجّ الصااااااااا   ّ تحتياجاث المساااااااااتأضك ن اللااااااااااةاو والم  وم نه وقصااااااااا  تيب ق 

تاالؤ انااااااااااااااتمااا  المادع ن  ا ج اواث الممسااااااااااااااياّ عضر ال ااتث التؤ ييون م أاا المسااااااااااااااتأضكون مادع ن )وباال
 التجاء  ن(ه وتنءي  جمير عتو  اتنتأالضه وتنءي  مةأوا الخدماث ي   المأمو ّم

  

(13) N Nawatrakulpisut, 2020, Amendment of the consumer protection law: Important steps forward for 

improvement towards more efficient protection, Thammasat Law Journal, 49(2):157–189م 
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وليس لدى تايضند قا ون ألااااااااااأن  اااااااااما اث الساااااااااضر والخدماث اتناااااااااتأالكيّ، و تدا التا ون المد ؤ   - 61
 مّم واقت ن ميتب مجضس  والتجاء  مسااااااعدل ناااااي يّ فيما يتاضق ألادا التت د ألالاااااا وط والساااااضر والخدماث الما 

حمايّ المساتأضك تاديل قا ون حمايّ المساتأضك   اااو لجنّ مانيّ ألاللاما اث وت ديد مااي   ألااأن  اما اث  
المسااااتأضكم و وةاااار نتنطيه التا ون المتاضق أللااااما اث المسااااتأضك وكةاتته وتاديل التا ون لتناول ا  صاااااف  

 ستماد ننو  انتمناو ف،  المجاتث مؤ عتو  اتنتأالضم المو وعؤ وا ج ا ؤ عضر   و  ملل و مان  ت ت 

وت تساتمنر التجاءل ا لكت و يّ من    حي  من  حياا قوا  ن حمايّ المساتأضك، ومر ذلك ل  ُتسان  -62
ألاُد قوا  ن مخصاااصاااّ لضتجاءل ا لكت و يّ ن ن الاااا كاث والمساااتأضك نم وت ت تةا تايضند نبيا اث شاااامضّ عن 

ن ألاااأن متدمؤ خدماث التجاءل ا لكت و يّه ول  يت  ت ديد وكالّ مخصااصااّ لتجمير ف،  شااياوى المسااتأضك  
البيا اث، كما  ن الماضوماث التؤ ت  ال صااول عض أا من خالل وكالّ تيو   الماامالث ا لكت و يّ وم كت 

توا  ن  ( فؤ مج   ماضوماث  ءشا يّم ونييون لض اجّ  لر تك يف الOCC 1212الاياوى عب  ا  ت  ت )
والسايانااث مر الساماث الخاةاّ لضتجاءل ا لكت و يّ تأال   مماشا  عضر قوا  ن حمايّ المساتأضكم وعضر وجه  
الخصوص، يمين لتايضند  ن تونر  ياآ قا ون الماامالث ا لكت و يّ لماالجّ المسا ل الخاةّ ألاتقتصا  

البيا اث، وماالجّ الااااياوى ألاتتصاااال  ال قمؤ، ممل مساااؤوليّ المنصااااث، والدمر عب  ا  ت  ت، واناااتخداا  
ال انااااااااااااااوبؤ المماشاااااااااااااا م وعضر ال ي  من  ن الماامالث ا لكت و يّ ت ُتسااااااااااااااتمنر من  حياا قوا  ن حمايّ 
المساتأضك التا مّ، ممن تايضند تةتت   لر لوا ه التجاءل ا لكت و يّ ن ن الاا كاث والمساتأضك ن، كما فو ال ال  

 الن السضوكؤ عب  ا  ت  ت )التسو ق عب  المؤال  ن(ممؤ مجال ا عالن ال قمؤ وا ع

وت ُييضب من الا كاث األجنبيّ اتحتةا  ألميتب تمم ضؤ مؤ تايضندم وتنا ما ل جديدل مؤ قا ون  -63
، عضر   ه يمين ميالمّ الااااا كاث األجنبيّ ألمقامّ  2019الماامالث ا لكت و يّ، ألصاااايغته المادلّ مؤ عاا 

د ألموجب م نااااااوا مضكؤم ي     ه يجوز  ن تنا التااااااا  ااث الة  يّ عضر تسااااااج ل  ميتب تمم ضؤ مؤ تايضن 
 الا كاث األجنبيّ وم اقبتأام

وناااا ضتر توخؤ الو ااااون كل ت ح ب عند  ءانااااّ قواعد عبو ا الماث مؤ قلااااايا المسااااؤوليّ عن  -64
تساااو ق المماشااا  المنتجاث، من  جل حمايّ المساااتأضك ن عضر   و  ملااالم و  تاج قا ون البير المماشااا  وال

  لر م اجاّ تنءيميّ، لإلشاءل  لر السضر المستمنال من مأضّ ا قالّ وتج اواث ا ءجا  األخ ىم

 اإلطار المؤسسي -باء 

 ن  يتلااامن ا ااء المؤناااساااؤ ل مايّ المساااتأضك عدل ف واث مختضةّم و انؤ ف،ا ا ااء  ااامنار  -65
لجمير الأ واث  لياث لتسااو ّ منازعاث المسااتأضك نم وقد   اااأث م يمّ الادل ووزاءل الادل م امق لضونااااّ  
مؤ المتااااثم كما تتضتر وكاتث التنءي  وجمعياث المساااااااتأضك ن شاااااااياوى المساااااااتأضك ن وتاالجأام وتايضند  

ل انااوبؤ المماشاا  وتسااتة د من ءا دل مؤ جنوب شاا آ  ناايا مؤ مجال تيو   تسااو ّ المنازعاث ألاتتصااال ا
مااا و  التااون التتنؤ لألو كتا  ألاااأن توم   تسااو ّ المنازعاث لضمسااتأضك ن ألاتتصااال ال انااوبؤ المماشاا م 
و وم  ميتب مجضس حمايّ المساتأضك قنواث مختضةّ لضمساتأضك ن يمين من خاللأا تتدي  الااياوى والوةاول 

كت و ؤ لتماا ل الماضومااث ومواع اد اتجتمااعااث التؤ تؤكادفاا  من الب  اد ا ل   لر تسااااااااااااااو اّ المناازعااث، نادوار 
خدمّ ال ناااااااا ل التصااااااا  ل وا تأاو نتخصااااااايا موقر عضر شاااااااميّ ا  ت  ت لتتمر الااااااااياوى وعتد المؤتم اث  

مر مماا ل األم    ألاالة اديو وتقااماّ ال واأل  مر م اكت الااااااااااااااايااوى األخ ى التااألااّ لوكااتث الادولاّم وتمااشااااااااااااااياار 
ل مايّ المستأضك ألاأن م اعال احتياجاث المستأضك ن اللاةاو والم  وم ن، تك ن تايضند   المت دل التوج أيّ



TD/B/C.I/CPLP/30 

GE.22-06742 14 

لضت ساااااا ن مؤ اتفتماا ال،  يولر   م ن د  ن فناض مجاتر ( 14) عنايّ خاةااااااّ لألاةال والمسااااااتأضك ن المساااااان ن
اء المنءمّ الدوليّ لضمساتأضك ن مؤ المنااق ال  ييّ والمساتأضك ن الماوق ن والمساتأضك ن المال  نم و وم  معي 

، ألاااأن الااا وط والمما ل التوج أيّ لتصاامي  وتتدي  خدمّ شااامضّ،  ءشااا اث مة دل 22458لتوح د المتاييس 
 مونييون اعتما   مة دار 

ت ااداا وكااتث حيومياّ توم  حمااياّ المسااااااااااااااتأضاك مؤ المناااق ال  يياّ وعادا  يالو عنااياّ   و ء ار  -66
ا التااون ن ن الوكاتث ال يوميّ،    ميتب مجضس حمايّ المساااتأضك خاةاااّ لضمساااتأضك ن ذو  ا عاقّ يضت 

لتوح اااااد  الااااادولياااااّ  المنءماااااّ  معيااااااء  و تنااااااول  ا عااااااقاااااّم  األشااااااااااااااخااااااص ذو   لتمي ن  الوانؤ  والميتاااااب 
، ألااااااااااااااأن مدو ّ قواعد المماءناااااااااااااّ   اااااااااااااااو منتجاث وخدماث تكنولوجيا الماضوماث 1-30071 المتاييس

 أا، ال اجّ  لر   ماج المسان ن واألشاخاص ذو  ا عاقّم و وةار ألأن واتتصااتث التؤ يمين الوةاول  ل
يتوا ميتب مجضس حمايّ المسااااااتأضك ومنءماث المسااااااتأضك ن ألأعمال الدعول فيما يتاضق ألالمما ل التوج أيّ  
لتيساا   الوةااول  لر الم توى عضر ا  ت  تم وبا  ااامّ  لر ذلك، ممن ت ساا ن البنياث الت تيّ لتكنولوجيا 

عضر تات ت وةااااااول   وماث واتتصاااااااتث مؤ م يمّ الادل ووزاءل الادل من شااااااأ ه  ن يساااااااعد  يلااااااار الماض
 المستأضك ن  لر الادالّ مؤ جمير المتااااثم

لضدوء ال  يسااااااؤ ال،  يلاااااايضر أله ميتب مجضس حمايّ المسااااااتأضك نوةااااااةه ف وّ تنءيميّ   و ء ار  -67
لميتب عضر  ءاا وانؤ ل مايّ المساااتأضك تصااانر السااايانااااث، مم ه قد ييون من المساااتصاااوب  ن ياااا ف ا

من  ن ياالو الميتب مماشااااا ل ما يت د    يمين لضأ واث الم ضيّ من خالله ماالجّ شاااااياوى المساااااتأضك ن، ندتر 
شااااااايوى من المساااااااتأضك ن كل عاام و مين  ن تكون الساااااااياناااااااّ الوانيّ التا مّ عضر قا ون  20 000عضر 

مؤ توم   حمايّ  ملاااااال لضمسااااااتأضك ت كت عضر تيساااااا   وةااااااول الونااااااااّ مؤ المنازعاث اناااااات اتيجيّ  يةممّ 
المسااااااااااتأضك  لر الادالّم و نمغؤ ن،ل المت د من الجأو  مؤ توز ر الاااااااااااياوى عضر الوكاتث ال يوميّ التؤ 
تتضتافام وبا  ااااااااااامّ  لر ذلك، من شااااااااااأن ف،ا النموذج  ن يتو  الميتب ألالماضوماث الالزمّ عن السااااااااااوآ  

نتا  ن  2019ونامه التاديل ال،    خل عضر قا ون حمايّ المساتأضك مؤ عاا لت سا ن ةايايّ السايانااثم  
مو ة ن عضر مسااااتوى المتااااث يامضون ألسااااضياث مماالضّ لتضك التؤ يتمتر نأا مو ةو الميتبه كما ناااامه 

تا  ن مو ة ن م ض  ن، مما يدع  عمل الميتب عضر الصاااا د  التاديل ألأن تمول الغ اماث الم صاااضّ م ضيار 
م ومؤ ف،ا الصااااااااااد ، يوةاااااااااار نتك  س اتفتماا ألماالجّ ا اداا ما يضتا من ننياث ت تيّ لتكنولوجيا الم ضؤ

 الماضوماث واتتصاتث عضر مستوى المتااااثم

مؤ ماالجّ الااااااااااياوى  عامار  20و ء  لخب ل ميتب مجضس حمايّ المساااااااااتأضك الممتدل عضر مدى  -68
يمين لضميتب  ن يدءب المساااؤول ن الم ض  ن عضر الامل   لضنءاا الوانؤ ل مايّ المساااتأضك، وبصاااةته منساااتار 

نبناو قدءاث  علاااااو السااااضيّ التلااااا يّ مؤ   كونااااياو وماالجّ الاااااياوى وتج او الونااااااّم و وةاااار  يلااااار 
 مسا ل حمايّ المستأضكم

 و  ييت ألالضجنّ الوانيّ لتيو    قامّ الادل مأمّ  اااااامان كةاول الونااااااياو ال،ين يمينأ   يلااااااار  -69
ماالجّ قلاااااااايا المساااااااتأضك نم ول،لك، مم ه من المأ   ن تناااااااا  األ واث التؤ تساااااااتخدمأا للااااااامان تمي ن  
الونااياو من م ص التاض  المسااتم  والتت ي  المسااتم  لضتدءاثم ومن ي   المؤكد كيف نااتنء  الم اك   لر 

لاااااه ألاد ما  ذا كان الوناااااااّ التؤ تت  ألموجب قا ون الوناااااااّ مؤ المنازعاثم ماضر ناااااب ل الممال، ل  يت 
يتا ن عضر متدمؤ اضماث التتا ااااؤ مؤ الم اك  الخلااااو  لونااااااّ ناااااألتّ لضتتا ااااؤ ألموجب  حياا قا ون 

( من التا ون المد ؤ الالمار  )مي ءار  20 ج اواث قلااااااااااااايا المسااااااااااااتأضك ن  و األحياا الجديدل الواء ل مؤ الما ل 

  

 Food and Drug Administration, Thailand, 2018, Announcement re: Criteria forا ء  عضر ناب ل الممال:   (14)

food advertisement BE 2561م 
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الوناااااّ ألموجب قا ون الوناااااّ مؤ المنازعاث  والتجاء م و مين  ةاااداء قواعد مماالضّ،  ن  مين، لتنءي  
 ( من التا ون المد ؤ والتجاء مالالمار  )مي ءار  20والما ل 

و نمغؤ  ن يواةااااااال ميتب مجضس حمايّ المساااااااتأضك شااااااا اكته مر مؤناااااااسااااااااث األعمال التجاء ّ  -70
 ّ المنازعاث ومجموعاث المستأضك ن لتات ت حمالث تو يّ وتعالا المستأضك ن أل توقأ  وبسبل التمان تسو 

 وات تصاف، ألما مؤ ذلك  لياث تسو ّ المنازعاث ألاتتصال ال انوبؤ المماش م

، يمين لمجضس حمايّ المسااااتأضك اتخاذ 2019وبناو عضر تاديل قا ون حمايّ المسااااتأضك مؤ عاا   -71
 ج اواث قلااا يّ  ياألّ عن المسااتأضك المتلاا ءم ومن شااأن ذلك  ن يلاار المجضس مؤ موقف ي سااد عضيه 

، وتذا مااااااضت الوناااااااّ، مم ه يتوا ألمأمّ المدعؤ الااا  ياألّ عن المساااااتأضكم  ذ ييون مؤ  ن واحد وناااااييار 
ولأ،ا السااااااابب، ت ينمغؤ لضمجضس  ن يتوا ندوء الوناااااااي ه وت يضتمه  ت  ن يسااااااااعد المساااااااتأضك  الناو عمضيّ 

 الونااّ التؤ يج  أا م مق ونااّ مستتل عن المجضسم

جمير شااااياوى المسااااتأضك ن مماشاااا ل من المسااااتأضك ن  حمايّ المسااااتأضك حاليار   و تضتر ميتب مجضس -72
مؤ الدوء ال،  يتوا   ح و ار   ومن الوكاتث األخ ى التؤ تتضتر الاااياوىم و اد تجمير الاااياوى وت ض ضأا  م ار 

أله الميتب مؤ مجالؤ الم ع وو ااااار السااااايانااااااثم و نمغؤ  ن ُياأد  لر الميتب ألمساااااؤوليّ ا شااااا اف عضر 
 الجّ شياوى المستأضك نمما

و نمغؤ تاااجير مؤنااساااث األعمال عضر توم    لياث  اخضيّ لماالجّ الاااياوى عضر وجه الساا عّ   -73
وا  صاااااااف والاااااااةافيّ عضر  ن تكون ي   ميضةّ و سااااااأل الوةااااااول  ل أا وتتساااااا  ألالساااااا عّ والةااليّ،  ون 

اث شااياوى المسااتأضك ن وتسااو ّ المنازعاث  تكاليف  و   ماو ت مب ء لأا، كما ينمغؤ توم   ءواأل   لر خدم
 ألاتتصال ال انوبؤ المماش  مؤ ميتب مجضس حمايّ المستأضكم

و نمغؤ  ن يتااون ميتب مجضس حمايّ المسااااااتأضك مر لجنّ حمايّ البيا اث الاااااااخصاااااايّ لمتاألاّ  -74
 التيب ق والتنة ، الكامض ن لتا ون حمايّ البيا اث الاخصيّم

لر  فميّ ميتب مجضس حمايّ المساااااااتأضك نوةاااااااةه ف وّ تنءي  وت ت ق وب ع،  ، وبالنء   و خ  ار  -75
من الل وء  ز ا ل مواء   الماليّ لو اه مؤ مستوى مماالل لمستوى البضدان األخ ى ذاث المستوى المماالل 

ه  ول  مو ةار  350لخ  يّ األو كتا  الاالميّ ل مايّ المساااااتأضك، يبضا عد  مو ةؤ الميتب  من التنميّم وومتار 
 98 وتءم وعضر ناااااااااب ل المتاء ّ، ممن لأ وّ المساااااااااتأضك مؤ كولومبيا   6 900  000م تا يّ نااااااااانو ّ قدءفا  

وم تا يّ  مو ةار   226، ولأ وّ المساااااااااااااتأضك مؤ  يياليا   وتءار  63 308  891وم تا يّ ناااااااااااانو ّ قدءفا   مو ةار 
 4  080 000وم تا يّ قدءفا   مو ةار  85 وتء، ولأ وّ المسااااااااااتأضك مؤ جنوب  م  طيا   69 800 000قدءفا  

الجأو  المب،ولّ   وتءم ومن شااااأن ز ا ل الم تا يّ الساااانو ّ لميتب مجضس حمايّ المسااااتأضك  ن ي ساااان كم  ار 
عضر    يجانيار   فيما يتاضق ألمعالا المسااااتأضك ن وتوع تأ  وتيساااا   وةااااولأ   لر الادالّم كما   ه ناااا ؤال  تأال  ار 

 الدع  المتدا  لر المتااااث واأل ايّ المي نّ لضمستأضك ن اللاةاو والم  وم نم

 وت   مؤ الجدول توةياث انتا ال األق ان ألاأن األا  التا  عيّ والمؤنسيّم -76

 استعراا الناراء العو ي لقوانين وسياسات حماية المستهلك في تايلند: التوصيات  

 الجأّ المستأدمّ التوةياث

  تشريعيالاإلطار    

توح د تا  ف االمسااتأضكا مؤ جمير التااا  ااث لت ساا ن اليت ن التا و ؤم ومواةااضّ ماالجّ اتحتياجاث الم ضيّ الخاةااّ  
لضساااايان اللاااااةاو  و الم  وم ن عن ا  ق تونااااير تا  ف االمسااااتأضكا ليااااامل مواث  خ ى ي   األشااااخاص اليبيا  ن  

 يات ون السضر  و الخدماث ألي ال شخصيّ  و عا ضيّ  و منتليّمال،ين 

السااااااااضيتان التااااااااا  عيّ والتنة ،يّ ندع  من مجضس  
 حمايّ المستأضك وميتب مجضس حمايّ المستأضك
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( لتضبيّ احتياجاث المسااتأضك ن اللاااةاو والم  وم ن  1979ألالتتو   البوذ  )  2522م اجاّ قا ون حمايّ المسااتأضك لااا 
ألااااأن الاااا وط والمما ل التوج أيّ    22458ألاااايل مماشااا م والنء  مؤ اعتما  معياء  المنءمّ الدوليّ لتوح د المتاييس  

ألاااأن مدو ّ قواعد المماءنااّ   ااااو منتجاث وخدماث تكنولوجيا الماضوماث    1-30071لتصاامي  وتتدي  خدمّ شااامضّ و 
 اتتصاتث التؤ يمين الوةول  ل أاو 

( عضر ال ااتث التؤ ييون م أاا 2008ألاالتتو   البوذ  ) 2551قصاااااااااااااا  قاا ون  ج اواث قلااااااااااااااااياا المسااااااااااااااتأضك ن لاااا  
 المستأضكون مدع ن، لتجنب  ناول الا كاث تنتخداا  ج اواته الممسيّ

 اتنتأالكيّ من خالل ش وط الاتو  والم ءوءاث ذاث التيب ق الاااتمي ن لجنّ الاتو  من تنءي  جمير الاتو  

 نن تا  ااث ألاأن  ما اث السضر  و الخدماث اتنتأالكيّ وت ااو لجنّ مانيّ ألاللما اث لت ديد المااي  

ج ا يّ مؤ م اجاّ قا ون  ااااما اث وكةاتث المسااااتأضك وتاديل قا ون حمايّ المسااااتأضك لماالجّ الادالّ المو ااااو يّ وا 
 عتو  اتنتأالض

اناااتا ال نااايانااااث حمايّ المساااتأضك التا مّ، من  جل م اعال الساااماث الخاةاااّ ألالتجاءل ا لكت و يّ، و ااامان  اال   
المساااتأضك ن والمؤناااسااااث التجاء ّ عضر حتوقأ  والتتاماتأ  مؤ الساااوآ ال قميّ وتوع تأ  نأام والنء  مؤ نااان تاااا  ااث  

 ا عالن ال قمؤ، ألما مؤ ذلك ا عال اث السضوكيّ )التسو ق عب  المؤال  ن(نياناث ألاأن   و

 ( لتامل ما يضؤ:2019ألالتتو   البوذ  ) 2562( لااا 3م اجاّ تاديالث قا ون الماامالث ا لكت و يّ ءق  )

 ) ( تاجير  يالو األولو ّ لضمنتجاث الم ضيّ 

تخلاااااار لجمير قوا  ن حمايّ المسااااااتأضك، مر التأك د عضر )ب( النا ةاااااا احّ عضر  ن التجاءل عب  ا  ت  ت  
(، ألما مؤ ذلك مؤ مجاتث  1997ألالتتو   البوذ  )  2540 اااااااااااااا وءل اتمتمال لتا ون شاااااااااااااا وط الاتو  ي   الاا لّ لااا  

 ا عال اث الملضضّ وو ر الاالماث واللما اث والكةاتث وحء  ننو  اتنتمناو

بيا اث و منأاه والسااااامان ألمجموعّ وانااااااّ من ا آ الدمر )النتد وبياقاث )ج( اشااااات اط مااي   ءفياّ ل مايّ ال 
 ات تمان والخص  والم ةءاث ا لكت و يّ وما  لر ذلك( وم اعال ي   المتاامض ن مر المصاءف

) (   ااّ متو   منصااااااااااث التجاءل ا لكت و يّ ندوء الت ي  مؤ النةاذ ومساااااااااؤوليّ الي ف المالع عن ناااااااااضوض  
   ا  ت  ت ال،ين يستخدمون منصاتأ الما ا ن عب

 )فا( ت ديد المااي   الد يا لخدماث ماالجّ شياوى المستأضك ن 

 انتكمال تا  ف االمنتو ي   المأمونا نتا  ف االخدمّ ي   المأمو ّا مؤ قا ون حمايّ المستأضك

 (2008ألالتتو   البوذ  ) 2551توح د مااي   ت ديد عبو ا الماث ألموجب قا ون المسؤوليّ عن المنتجاث لااا 

(، لإلشاااااااءل  لر السااااااضر والخدماث  2002ألالتتو   البوذ  )  2545م اجاّ قا ون البير المماشاااااا  والتسااااااو ق المماشاااااا  لااا 
  اواث  ءجا  الملا رالمستمنال من مأضّ ا قالّ التؤ تستغ آ نماّ  ياا وتج

  اإلطار المؤسسي

  اااااااو مياتب لميتب مجضس حمايّ المساااااتأضك مؤ جمير المتااااث و/ و  قامّ الميتب لاااااا اكّ مر مؤناااااسااااااث  خ ى ممل  
 الميتب الوانؤ لتمي ن األشخاص ذو  ا عاقّ، لضوةول ألايل مماش   لر المستأضك ن اللاةاو والم  وم ن وحمايتأ م 

حمايّ المساااااااااتأضك والميتب الوانؤ  ميتب مجضس  
 لتمي ن األشخاص ذو  ا عاقّ

ت س ن البنيّ الت تيّ لتكنولوجيا الماضوماث واتتصاتث مؤ م يمّ الادل ووزاءل الادل لتات ت م ص وةول المستأضك ن  
  لر الادالّ مؤ جمير المتااااث

 السضيتان التنة ،يّ والتلا يّ

ألمسااااؤوليّ ا شاااا اف عضر ماالجّ شااااياوى المسااااتأضك ن والونااااااّ، لتات ت وتيته   تكضيف ميتب مجضس حمايّ المسااااتأضك
 كجأّ تنءيميّم

النء  مؤ  تل مأاا ومسااؤولياث ماالجّ الاااياوى والونااااّ  لر الأ واث الم ضيّ، لت ساا ن تضبيّ احتياجاث المسااتأضك نم  
 ولضوماو نأ،  المأمّ، ينمغؤ تات ت التدءاث عضر الصا د الم ضؤ

مااياّ المسااااااااااااااتأضاك وميتاب مجضس حمااياّ مجضس ح
المساتأضك و ةا اب المصاض ّ المان ون )األونااط  
األكااا يميااّ وجمعياااث المسااااااااااااااتأضك ن والخب او من 

 ف واث التنءي (

ميتااب مجضس حمااايااّ المسااااااااااااااتأضااك وميتااب لجنااّ    ااو  لياث لتوز ر الاياوى ن ن الوكاتث ال يوميّ
واتتصااااااااااااااااتث  التااأم ن والضجنااّ الوانيااّ لإلذاعااّ  

 السضكيّ والالنضكيّ و ة اب المصض ّ المان ون 

و اااااار شاااااا وط عاليّ الجو ل لضونااااااااّ من خالل  ااااااا  األ واث الالزمّ لضتت ي  والتاض  المسااااااتم  ن لضونااااااياو وتخلااااااا   
ّ  الوكااتث ال يومياّ لتت ي  الجو ل، ألماا مؤ ذلاك ميتاب مجضس حمااياّ المسااااااااااااااتأضاك وميتاب لجناّ التاأم ن والضجناّ الوانيا

 لإلذاعّ واتتصاتث السضكيّ والالنضكيّم

 الضجنّ الوانيّ لتيو    قامّ الادل
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تاااجير مؤنااساااث األعمال عضر توم    لياث  اخضيّ لماالجّ الاااياوى عضر وجه الساا عّ وا  صاااف والاااةافيّ عضر  ن 
ت مب ء لأا، وتوم   ءواأل   لر  تكون ي   ميضةّ و سااأل الوةااول  ل أا وتتساا  ألالساا عّ والةااليّ،  ون تكاليف  و   ماو  

 خدماث شياوى المستأضك ن وتسو ّ المنازعاث ألاتتصال ال انوبؤ المماش  مؤ ميتب مجضس حمايّ المستأضكم

ميتب مجضس حمايّ المساتأضك ومؤناسااث األعمال 
 التجاء ّ 

ث المساااااتأضك ن، ألااااااأن تات ت حمالث تو يّ وتعالا المساااااتأضك ن، ألي آ منأا التااون مر مؤناااااسااااااث األعمال ومجموعا
حتوآ المساااااتأضك ونااااابل السااااااؤ  لر تساااااو ّ المنازعاث وات تصااااااف، ألما مؤ ذلك  لياث تساااااو ّ المنازعاث ألاتتصاااااال 

 ال انوبؤ المماش 

ميتب مجضس حمايّ المساتأضك ومؤناسااث األعمال 
 ومجموعاث المستأضك ن 

ميتااب مجضس حمااايااّ المسااااااااااااااتأضااك ولجنااّ حمااايااّ  (2019ألالتتو   البوذ  ) 2562متاألاّ التيب ق والتنة ، الكامض ن لتا ون حمايّ البيا اث الاخصيّ لااا 
 البيا اث الاخصيّ

المسااااتأضك ن،  ز ا ل م تا يّ ميتب مجضس حمايّ المسااااتأضك، لت ساااا ن المواء  الالزمّ   ةاذ التا ون، والتتا ااااؤ  ياألّ عن 
 و  ايّ اختماء المنتجاث، والتو يّ، والم ع وو ر السياناثم

 السضيتان التا  عيّ والتنة ،يّ
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