วั น พุ ธ ที่ ๓๐ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๙.๓๐ น.นายออมสิ น ชี ว ะพฤกษ์ รั ฐ มนตรี ป ระจ า
สานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การรายงานผลการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ภค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ผลการดาเนินคดีและบังคับคดี ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการฟ้องคดี ตามมาตรา ๓๙
แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ รวมถึงการนาเสนอ มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป
จานวน ๘ เรื่อง คือ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ เนอร์สซิ่งโฮม ธุรกิจ เสริมความงาม ธุรกิจขายรถยนต์ และธุรกิจ
ห้องเช่า รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน ๑๐ เรื่อง (บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม) และผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ๑ ราย
การดาเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป
๑. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรรณษา เนอร์สซิ่งโฮม และนางวรรณษา อาจอารัญ หุ้นส่วนผู้จัดการ
(กรณีไม่คืนเงินค่าจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุ)
๒. นางจิตสุภา ซิงห์ และนางปรัภโยต ซิงห์ (เจ้าของห้องพัก นิวเบอรี่ เพลส)
(กรณีไม่คืนเงินประกันห้องเช่า)
๓. บริษัท เจริญไทย มอเตอร์เซลส์ จากัด (ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์โตโยต้า)
(กรณีผิดสัญญาการจองรถ)
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑาทิพย์ หลิวชาญพิมพ์ (ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน วีแบ็คแพ็คเกอร์)
(กรณีไม่สามารถจัดหาเที่ยวบินไปมาเก๊าให้กลุ่มผู้ร้อง ๓๒ ราย แต่ไม่คืนเงิน)
๕. บริษัท อินสไปร์ แทรเวลเลอร์ จากัด และนางสาวจรวยพร อารีรอบ (ผู้ประกอบธุรกิจจัดทัวร์)
(กรณีไม่สามารถจัดทัวร์ญี่ปุ่นให้กลุ่มผู้ร้อง ๙ ราย แต่ไม่คืนเงิน)
๖. บริษัท เอนีส จากัด นางอาภัสรา หงสกุล และนางสาวนันท์นภัส หงสกุล (ธุรกิจเสริมความงาม)
(กรณียกเลิกสัญญาและให้บริษัทฯ คืนเงินในส่วนที่ยังไม่ใช้บริการ)
๗. บริษัท ไบโอคอสกรุ๊ป จากัด (สถานเสริมความงามสลิมมิ่งพลัส สาขาเมกะบางนา)
(กรณีผิดสัญญา และให้บริการไม่เป็นธรรม)
๘. บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย จากัด
(กรณีไม่รับผิดชอบจากการที่ทรัพย์สินที่ฝากในล๊อคเกอร์สูญหาย)

การดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และก่อสร้าง)
๑. นางสาวณัฐนันท์ จริงมีทรัพย์ (กรณีหักเงินค่าประกันเช่าห้องชุดในราคาสูงเกินควร)
๒. บริษัท ณุศาศิริ จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัทอั่งเปา แอสเสท จากัด(มหาชน) (โครงการพาร์ค เอ็กโซ)
(ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ผู้ร้องได้ชาระไปแล้วทั้งหมดคืน เนื่องจากโครงการสร้างไม่แล้วเสร็จ)
๓. บริษัท เพอร์เฟกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (โครงการ Dazzle Sukhumvit 7)
(ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ผู้ร้องได้ชาระไปแล้วทั้งหมดคืน เนื่องจากโครงการสร้างไม่แล้วเสร็จ)
๔. บริษัท บ้านราชประสงค์ จากัด (มหาชน) (โครงการ ดิเอนเนอร์จี้ หัวหิน-ชะอา) จานวน ๓ เรื่อง
(กรณีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ร้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด)
๕. บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (โครงการชาโตวน์ อินทาวน์ พหลโยธิน ๑๔)
(กรณีเลิกสัญญาจองและนาห้องชุดดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทั้งที่ชาระ
เงินจอง เงินทาสัญญา และชาระเงินดาวน์ จานวน ๙ งวด แล้ว )
๖. บริษัท วินโปร์ เอ็นจิเนียร์ จากัด (โครงการเดอะมาร์ค)
(กรณีไม่คืนเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์ ให้ผู้ร้อง กรณีผู้ร้องไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ)
๗. บริษัท สันติโชค จากัด (โครงการโมทีพ คอนโด)
(กรณีการชดเชยค่าเสียหายจากการที่ต้องไปเช่าห้องพักอื่นเป็นเวลา ๘ เดือน เนื่องจากปั้มน้าของ
สระว่ายน้าเสียงดังรบกวนจนไม่สามารถพักอาศัยได้)
๘. นายธัตชาร์ แสนศักดิ์ (กรณีรับจ้างเขียนแบบบ้านแต่ไม่ส่งแบบและไม่คืนเงิน)
การดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๑. บริษัท เดอะ เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และนายธนโชติ ธรรมชาติ ในฐานะผู้ประกอบการร่วม
เพื่ อ ร่ ว มกั น ชดเชยค่ า เสี ย หายแก่ ผู้ ร้ อ งในฐานะผู้ ที่ ท าการแทนบุ ต รสาว เป็ น เงิ น จ านวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากกรณี รั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารหมามุ่ ย อิ น เดี ย สกั ด
ตรารี เ ซ็ ต (RESET) ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย แล้ ว เกิ ด อาการแพ้ แ ละเสี ย ชี วิ ต
(ปั จ จุ บั น
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ห มามุ่ ย เป็ น อาหารหรื อ ส่ ว นประกอบ
อาหาร โดยบริ ษัทฯ ได้น าเลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๒๙๕๔-๑-๐๕๔๖ ไปใช้เพื่อให้ ผู้ บริโ ภค
เข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตแล้ว)

