วั น พุ ธ ที่ ๒๗ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๙.๓๐ น.นายออมสิ น ชี ว ะพฤกษ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๑๐๙ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
โดยมีประเด็นที่นาสนใจ อาทิ การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการใหบริการ
เชาที่อาศัย ผลการประชุมหารือเกี่ยวกับสินคาที่มีลักษณะคลายกับอาหารพืช ผลการจัดกิจกรรม “รณรงครวมใจ
เลิกใชโฟมบรรจุอาหาร” รวมถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค
ดานอสังหาริมทรัพย
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจดานสินคาและบริการทั่วไป
จํานวน ๑๒ เรื่อง คือ ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจขายรถยนต ธุรกิจซอมรถ
และสมาชิกกอลฟ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน ๑๑ เรื่อง (บานจัดสรร คอนโดมิเนียม)
การดําเนินคดีแพงกับผูประกอบธุรกิจดานสินคาและบริการทั่วไป
๑. บริษัท ลักซี่ควีน เอสเทติก จํากัด (สถานเสริมความงามลักซี่คลินิกเวชกรรม)
(กรณีขอคาคอรสเสริมความงามคืน เนื่องจากปดกิจการโดยไมแจงใหทราบ)
๒. บริษัท เดอรมาทิสต (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท รอยัล เอสเธติค แอนด เวลเนส จํากัด
(กรณีไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณในคอรส Anti Aging ซึ่งควบคุมโดยพนักงาน ซึ่งไมใชแพทย และ
ขอคาคอรสรักษาฯ คืน มูลคา ๒๖๒,๐๐๐ บาท)
๓. บริษัท โปรแกรม ดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และนายโตโมโยชิ คูโม (ตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน)
(กรณีจายเงินจองตั๋วเครื่องบินแลว แตบริษัทฯ ไมซื้อใหจึงไมไดเดินทางไปทําธุระที่ญี่ปุนได)
๔. บริษัท สกาย แอนด เดอะซี จํากัด และนางมาณิศา นะชู (ผูแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน)
(กรณีจายเงินจองตั๋วเครื่องบินแลว แตบริษัทฯ ไมชําระคาตั๋วใหสายการบิน)
๕. บริษัท ไบโอคอส กรุป จํากัด, บริษัท เอพี คอสโม จํากัด, บริษัท บีแอล โปรเฟสชั่นน็อล จํากัด
และบริษัท บีแซด 989 จํากัด (สถานเสริมความงาม สลิมมิ่งพลัส)
(กรณีขอเงินคาสมาชิกและคาคอรสคืน เนื่องจากบริษัทฯปดกิจการ)
๖. บริษัท ไบโอคอส กรุป จํากัด (สถานเสริมความงาม สลิมมิ่งพลัส)
(กรณีขอยกเลิกสัญญาคอรสลดน้ําหนักเนื่องจากมีปญหาสุขภาพ แตบริษัทฯไมยอม
ทั้งที่ยังไมไดเริ่มใชบริการ)
๗. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
(กรณีคิดคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในตั๋วในอัตราที่ไมเปนธรรม)
๘. นางสาวรัทธิญาณ นาราธญานนทน และนายจักรพงษ เดชสมบูรณรัตน (ผูดําเนินการและ
ประกอบการ สถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม จักรพงษ เดชสมบูรณรัตน หรือมารเวลลัส คลินกิ )
(กรณีไดรับความเสียหายบาดเจ็บจากการทําศัลยกรรมดูดไขมันตนขา)

๙. นายแพทยอนันต สุวรรณเทวะคุป (สถานพยาบาลชานิสา คอสเมติกส คลินิก)
(กรณีไดรับความเสียหายบาดเจ็บจากการทําศัลยกรรมผาตัดดึงหนา)
๑๐. บริษัท ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล กอลฟ คลับ จํากัด และบริษัท เดชติเนชั่น พร็อพเพอรตี้ส
(อีสเทิรนซีบอรด) จํากัด และบริษัท ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล วัลเลย รีสอรท จํากัด
(กรณีขอเงินคาสมาชิกกอลฟคืนมูลคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปดกิจการโดยไมแจงใหทราบ)
๑๑. บริษัท นิธิบูรณ จํากัด (ผูแ ทนจําหนายอยางเปนทางการ ของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย)
(กรณีขอคืนเงินจองมูลคา ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ)
๑๒. บริษัท เทพพนม ออโต เซอรวิส จํากัด
(ไมสามารถซอมรถยนตใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานได และปฏิเสธความรับผิดชอบ)
การดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย (บานจัดสรร คอนโดมิเนียม และกอสราง)
๑. บริษัท พารากอนเฮาส จํากัด (บริษัทรับกอสรางบาน)
(กรณีขอคืนเงินจองแบบบาน เนื่องจากไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ)
๒. บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (โครงการเพอรเฟค พารค พระราม ๕-บางใหญ นนทบุรี)
(กรณีซอมบานที่ชํารุดลาชาและไมยอมจายชดเชยกรณีลาชาและชดเชยสภาพจิตใจตามที่ตกลงไว)
๓. บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (โครงการ เฟรช คอนโดมิเนียม)
(ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งหมดคืน เนื่องจากโครงการสรางไมแลวเสร็จ)
๔. บริษัท รีฟ เอสเตท จํากัด (โครงการอาคารชุด ฮาเวน ลุคซ)
(ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งหมดคืน เนื่องจากกอสรางไมตรงแบบที่ตกลงไว)
๕. นายอุปถัมภ อรุณรัตน (ผูรับเหมาตอเติมบาน)
(กรณีขอเงินคาจางคืนจํานวน ๑๓๕,๗๘๐ บาท เนื่องจากทิ้งงานหลังจากตอเติมไปเพียง ๕๐% )
๖. บริษัท พระยาพาณิชย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (โครงการชารโต อินทาวน รัชดา ๑๙)
(กรณีไมสามารถกอสรางอาคารชุดใหแลวเสร็จตามสัญญา)
๗. บริษัท คีรีมายา จํากัด (โครงการ คีรีมายา เรสซิเดนส อัตตา เดอะ คอนโด ๔)
(ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ไดชําระไปแลวคืน เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา)
๘. บริษัท เดอะทาวน ดีเวลล็อปเมนท จํากัด (โครงการ อาคารชุด ทาวน สุขุมวิท ๗๑)
(กรณีขอคืนเงินจอง เนื่องจากไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ)
๙. นายสุชาติ ยิ่งสุจริตพันธุ (ผูรับเหมากอสรางบาน)
(ขอคืนเงินกรณีกอสรางผิดแบบและขั้นตอนในการกอสรางไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม)
๑๐. บริษัท บาลีฮาย จํากัด (หองชุดโครงการ WATERFRONT CONDOMINIUM PATTAYA)
(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งหมดคืนเนื่องจากโครงการสรางไมแลวเสร็จ)
๑๑. บริษัท เอ.ดี.เฮาส จํากัด (จํากัด โครงการ เอ.ดี คอนโดมิเนียม หัวหิน)
(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งหมดคืนเนื่องจากกอสรางไมไดมาตรฐาน)

