“ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
1. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
บทบาทและหนาที่
เจาหนาที่สวนขายตรงและตลาดแบบตรง มีหนาที่
 ใหคําปรึกษา/แนะนํากับผูมาติดตอขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
 ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขอ
จดทะเบียน/คําขอแกไข การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 ลงเลขที่รับคําขอและสงเรื่องตามลําดับชั้นใหนายทะเบียน
นายทะเบียน มีหนาที่
 พิจารณาคําขอและเอกสารตาง ๆ ในการขอจดทะเบียน/ขอแกไข การประกอบธุรกิจขายตรงและ
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 มีอํานาจในการออกคําสั่งรับและไมรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
1. บุคคลใดประสงคจะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ใหยนื่ คําขอจด
ทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอเจาหนาที่สวนขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งเอกสาร
คําขอจดทะเบียนอยางนอยตองประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
 สําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหยื่นแผนการจายผลตอบแทนพรอมกับคําขอ
 ชื่อของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 ภูมิลําเนาของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 ประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ
 วิธีการขายสินคาหรือบริการ เปนตน
ในกรณีจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการจายผลตอบแทน ผูประกอบธุรกิจตองแจงการเปลี่ยนแปลงให
นายทะเบียนทราบกอนการนําไปปฏิบัติ และการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ/ เอกสารหลักฐานใดให
ผิดไปจากที่ไดจดทะเบียนไว หากมิไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น ใหนายทะเบียนทราบภายใน
เวลาอันสมควร ใหถือวายังไมไดรับการจดทะเบียน

2. เจาหนาทีส่ วนขายตรงและตลาดแบบตรง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนเบื้องตนของเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียนกอนลงเลขที่รับคําขอ พรอมทําการสรุป และนําเสนอเพื่อพิจารณา
ตามลําดับชั้น ดังนี้
 ผูอํานวยการสวนขายตรงและตลาดแบบตรง (ผอ.สขต.)
 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและคดี (ผอ.สกค.)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (รอง ลคบ.)
 เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ลคบ.)
ในการพิจารณาในแตละลําดับชั้น หากเห็นวาเอกสารประกอบการจดทะเบียนยังไมถูกตอง ครบถวน
จะสงคืนใหเจาหนาทีส่ วนขายตรงและตลาดแบบตรงเพื่อแกไขตอไป
3. กรณีที่เอกสารและหลักฐานครบถวนถูกตองและเขาเกณฑที่อาจรับจดทะเบียนได จะลงเลขที่รับคําขอ
เพื่อใหนายทะเบียนพิจารณาและมีคําสั่งรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
และแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดลงเลขที่รับคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงซึ่งมีเอกสารหลักฐานครบถวนแลว
4. เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว เจาหนาทีส่ วนขายตรงและตลาดแบบตรงจะดําเนินการแจง
ไปยังผูยื่นคําขอ
5. กรณีที่นายทะเบียนเห็นวา การยื่นคําขอนั้นไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ใหมีคําสั่งและแจงใหผูยื่นคําขอทราบการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานให
ถูกตอง ครบถวน ภายในระยะเวลาอันสมควร
6. ผูยื่นคําขอรับทราบคําสั่งและไดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานถูกตองแลว
7. เจาหนาทีส่ วนขายตรงและตลาดแบบตรง ลงเลขที่รับคําขอ พรอมสรุป และนําเสนอเพื่อพิจารณา
ตามลําดับชั้น
8. นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับเอกสารดังกลาว
9. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนโดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ ใหผูยนื่ คําขอ
ทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาใหปฏิบัติตามคําสั่ง
10. ผูยื่นคําขอรับทราบเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณจากนายทะเบียน
11. หากผูยื่นคําขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน
หลังจากรับทราบสิทธิ ใหถือวายุติเรื่องขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
12. หากผูยื่นคําขอยื่นอุทธรณคําสั่งภายใน 30 วัน เจาหนาที่จะดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการขาย
ตรงและตลาดแบบตรง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณคําสั่ง พ.ศ.
2550 ตอไป

ผังการไหลของงาน (Work Flow)

ผังการไหลของงาน (Work Flow)

Standard Operating Procedure (SOP) : 1. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลําดับ

1.

FLOW CHAT
(NO.)

10. ยื่นคําขอจด
ทะเบียน/
คําขอแกไข

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

ผูประกอบธุรกิจยื่นคําขอจด
ผูยื่นคําขอ
ทะเบียน หรือ ยื่นคําขอแกไข
การจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงพรอมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

- มาตรา 38 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545
- ประกาศ คขต. ฯ

-

-

-

- แบบคําขอ
ขต. 1
(QP02-สขต
001/1- F10/1)
- แบบคําขอ
ขต. 2
(QP02-สขต
001/1-F10/2)
- กรณีคําขอ
แกไข ขต. 1/1
(QP02-สขต
001/1-F10/3)
- คําขอแกไข
ขต. 2/1
(QP02-สขต
001/1-F10/4)

ลําดับ

FLOW CHAT
(NO.)

2.
20. ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

3.

30. ลงเลขที่รับคําขอ

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

จนท. สขต. ตรวจสอบความ
จนท.สขต.
ครบถวนและถูกตองของแบบคํา
ขอ และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

มาตรา 38 และ 39
แหง พ.ร.บ.
ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545
ประกอบกับ
กฎหมายที่
เกี่ยวของ

-

-

เอกสารหลักฐาน
การไดรับอนุญาต
จากเจาของหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

-

กรณีที่เ อกสารครบถวน ถูกตอ ง จนท. สขต.
ใหลงเลขที่รับคํ าขอและสงเรื่อ ง
ตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่ อ เสนอนา ย
ทะเบียนพิจารณา

ประกาศ คขต.
เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นคํา
ขอจดทะเบียน
พ.ศ. 2550 (ขอ6)

-

-

เลขที่รับคําขอ

-

ลําดับ

4.

FLOW CHAT
(NO.)

40. เอกสารหลักฐาน
ครบถวน
รับจดทะเบียน
ภายใน 45 วัน

ขั้นตอนการทํางาน

นายทะเบียนมีคําสั่งรับจด
ทะเบียนและแจงเปนหนังสือให
ผูยื่นคําขอ ทราบ

ผูรับผิดชอบ

นายทะเบียน

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

มาตร 41 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

-

- แบบคําขอ
ขต. 1
(QP02-สขต
001/1- F10/1)
- แบบคําขอ
ขต. 2
(QP02-สขต
001/1-F10/2)
- กรณีคําขอ
แกไข ขต. 1/1
(QP02-สขต
001/1-F10/3)
- คําขอแกไข
ขต. 2/1
(QP02-สขต
001/1-F10/4)

ลําดับ

FLOW CHAT
(NO.)

5.
50. รับจดทะเบียน

6.
60. มีคําสั่งใหแกไข
เอกสารหลักฐาน

7.
70. รับทราบ
คําสั่ง

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

นายทะเบียนมีคําสั่งรับจด
ทะเบียน

นายทะเบียน

มาตรา 41 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

- คําสั่งนาย
ทะเบียน
- หนังสือตอบรับ
การจดทะเบียน

กรณีที่เอกสารไมครบถวน
หรือไมถูกตอง : นายทะเบียนมี
คําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตอง

นายทะเบียน

- มาตรา 41 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545
- ประกาศ คขต. ฯ

-

-

หนังสือแจงให
แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงให
ถูกตองภายใน
เวลาอันสมควร

-

มาตรา 38 และ 41
แหง พ.ร.บ.
ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

หนังสือแจงให
แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงให
ถูกตองภายใน
เวลาอันสมควร

-

ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ทราบและแก ไ ข ผูยื่นคําขอ
หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง

ลําดับ

FLOW CHAT
(NO.)

8.
80. ลงเลขที่รับคําขอ

ขั้นตอนการทํางาน

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารที่ไดมีการแกไขกอน
ลงเลขที่รับคําขอ

ผูรับผิดชอบ

จนท. สขต.

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

- มาตร 38 และ
39 แหง พ.ร.บ.
ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545
- ประกาศ คขต. ฯ

-

-

-

- แบบคําขอ
ขต. 1
(QP02-สขต
001/1- F10/1)
- แบบคําขอ
ขต. 2
(QP02-สขต
001/1-F10/2)
- กรณีคําขอ
แกไข ขต. 1/1
(QP02-สขต
001/1-F10/3)
- คําขอแกไข
ขต. 2/1
(QP02-สขต
001/1-F10/4)

ลําดับ

9.

FLOW CHAT
(NO.)

90. เมื่อแกไขเอกสาร
หลักฐานครบถวน
รับจดทะเบียน
ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการทํางาน

นายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง รั บ จด
ทะเบีย นและแจ ง เป น หนั งสื อ
ใหผูยื่นคําขอทราบ

ผูรับผิดชอบ

นายทะเบียน

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

มาตร 41 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

-

- แบบคําขอ
ขต. 1
(QP02-สขต
001/1- F10/1)
- แบบคําขอ
ขต. 2
(QP02-สขต
001/1-F10/2)
- กรณีคําขอ
แกไข ขต. 1/1
(QP02-สขต
001/1-F10/3)
- คําขอแกไข
ขต. 2/1
(QP02-สขต
001/1-F10/4)

ลําดับ

FLOW CHAT
(NO.)

10.
100. มีคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียน
แจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งเหตุผล
ภายใน 7 วันและ
แจงสิทธิในการอุทธรณ

11.
110. รับทราบสิทธิ

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรมและ
บันทึก

กรณีผูยื่นคําขอไมปฏิบัติตาม
นายทะเบียน
คําสั่งที่ใหแกไข หรือ
เปลี่ยนแปลง ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด นายทะเบียนมีคําสั่งไม
รับจดทะเบียนโดยแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งเหตุผลและ
สิทธิในการอุทธรณ ใหผูยื่น
คําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต
วันสิ้นกําหนดเวลาใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง
ผูยื่นคําขอรับทราบสิทธิในการ ผูยื่นคําขอ
อุทธรณ

มาตร 41 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

หนังสือแจงคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียน

-

มาตร 43 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

หนังสือแจงคําสั่ง
ไมรับจดทะเบียน

-

กรณีไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน ผูยื่นคําขอ
ถือวายุติการขอจดทะเบียน

มาตร 43 แหง
พ.ร.บ. ขายตรง ฯ
พ.ศ. 2545

-

-

-

-

ในการอุทธรณ

12.

120. ไมยื่นอุทธรณ
ภายใน 30 วัน ถือวายุติ

ลําดับ

FLOW CHAT
(NO.)

13.
130. ยื่นอุทธรณ
คําสั่ง

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

ผูอุทธรณ (ผูยื่นคําขอ) ยื่น
ผูอุทธรณ
อุทธรณคําสั่งภายใน 30 วัน
(ผูย ื่นคําขอ)
โดยทําเปนหนังสือระบุขอ
โตแยง และขอเท็จจริง หรือ
ขอกฎหมายที่อางอิง /แนบสําเนา
คําสั่งของนายทะเบียน พรอม
เอกสารหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ

จุดควบคุม
(ระเบียบ/กม.ที่
เกี่ยวของ)

เกณฑการยอมรับ
มาตรฐาน

วิธีการแกไข
(กรณีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน)

ระเบียบ คขต.วา
ดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่น
อุทธรณ และวิธี
พิจารณาอุทธรณ
คําสั่ง พ.ศ. 2550

-

-

เอกสารอางอิง

หนังสือแจง
คําสั่งไมรับ
จดทะเบียน

แบบฟอรมและ
บันทึก

-

กระบวนงานขายตรงและตลาดแบบตรง
1. การจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

1A

รับจดทะเบียน

1B

ไมรับจดทะเบียน

2. การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน
A

กระบวนงาน
ขายตรงและ
ตลาดแบบตรง

3. การรับเรื่องรองเรียน

3A

ผูบริโภค

3B

ผูจําหนายอิสระ / ตัวแทนขายตรง

3C

หนวยงานภายใน / ภายนอก

3D

ผูประกอบธุรกิจฝาฝนกฎหมายขายตรง

4. การสรรหาผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิ
เปนกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

B
5. การดําเนินคดีตามกฎหมายขาย
ตรงและตลาดแบบตรง

5A

เรียกมาพบเพื่อชี้แจง

5B

ไมมาพบตามหนังสือเรียก

5C

นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอน

ผูรับผิดชอบ
ผูยื่นคําขอ

1. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
10. ยื่นคําขอจด
ทะเบียน/คําขอ
แกไข

แกไข

จนท. สขต.
ครบ

20. ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

50. รับจด

ทะเบียน

90. เมื่อแกไขเอกสาร
หลักฐานครบถวน
รับจดทะเบียน ภายใน 30 วัน

120. ไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน ถือวายุติ

80. ลงเลขที่รับคําขอ
3a

40. เอกสาร
หลักฐานครบถวน
รับจดทะเบียน
ภายใน 45 วัน

ไมแกไข

ไมครบ

30. ลงเลขที่รับคําขอ
นายทะเบียน

110. รับทราบสิทธิ
ในการอุทธรณ

70. รับทราบ
คําสั่ง

60. มีคําสั่งให
แกไขเอกสาร
หลักฐาน

100. มีคําสั่งไมรับจดทะเบียน แจงเปน
หนังสือ พรอมทั้งเหตุผลภายใน 7 วัน
และแจงสิทธิในการอุทธรณ

130. ยื่น
อุทธรณ
คําสั่ง

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการอนุมัติงานจดทะเบียน
3a

เจาหนาที่งานจด
ทะเบียน

ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอจด
ทะเบียน

สรุปและ
นําเสนอ

แกไข

พิจารณา

ผอ. สขต.

ผาน
ผอ. สกค.

แกไข

พิจารณา
ผาน

รอง ลคบ.

ลคบ.

แกไข

แกไข

พิจารณา
ผาน

พิจารณา

รับจด
ทะเบียน

ผูรับผิดชอบ
ผูอุทธรณ

2. การอุทธรณคํา สั่งนายทะเบียน
30 วัน

10. การยื่นอุทธรณ

90. รับทราบ
และ
ดําเนินการ

20. ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สคบ.

จนท. สขต.

30. ยื่นอุทธรณ
โดยสงทางไปรษณีย

100. ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ภายใน 7 วัน ถือวาทิ้งอุทธรณ
130. ปฎิบัติตามคําสั่ง ชี้แจง
ขอเท็จจริง/ สงเอกสาร

110. ถอนอุทธรณ

160. รับทราบ

40. ออกใบรับอุทธรณ

ลคบ.

150. แจงคําวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบ
ภายใน 15 วัน และสิทธิในการฟอง
คดีตอศาลปกครอง

50. นําเสนอตอ คขต.
โดยเร็ว

คขต.

คณะอนุกรรมการ

60. พิจารณา
อุทธรณ

กรณีขอมูลครบถวน

140. คําวินิจฉัย ยก/ ยืน/ แกไข/ กลับ
กรณีขอมูลไมครบถวน

70. พิจารณาและให
ความเห็น ภายใน 15 วัน
(ขยายเวลา 15วัน/ครั้ง)

80. แจงใหผูอุทธรณชี้แจง
ขอเท็จจริง/ สงเอกสาร/ขอมูล
เพิ่มเติม

120. จําหนาย
อุทธรณ

3. การรับเรื่องรองเรียน

ผูรับผิดชอบ

20. ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

10. รับเรื่องรองเรียน
3A

30. ผูบริโภค/ ประชาชน

3B

จนท. สขต.

140. ผูจําหนาย
อิสระ/ ตัวแทนขาย
ตรง

40. ทําหนังสือเชิญ/ เรียกคูกรณีมาชี้แจง/
เจรจาไกลเกลี่ย

80. ทําเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมการ
50. เจรจาโดย
เจาหนาที่

ตกลงได

90. พิจารณา
ตกลงไมได

110. กรณีผูรอง
ไมถูกละเมิด

100. พิจารณา
ไมยุติ

60. เสนอยุติเรื่อง
และแจงเพื่อทราบ

120. มีหนังสือแจงมติ
ใหผูรองใชสิทธิทางศาล

3D

B

170. เขาสูกระบวนการดําเนินคดี
ตามกฎหมายขายตรง

130. รับทราบและใช
สิทธิทางศาล

คณะ
อนุกรรมการ

ลคบ.

160. ผูประกอบธุรกิจ
ฝาฝนกฎหมายขายตรง

70. ไมยุติ

ผูรองเรียน

คขต.

3C

150. สงหนวยงานภายใน/
ภายนอก

ผูรับผิดชอบ

สคบ.
(สวนขายตรงและ
ตลาดแบบตรง)

สมาคม/ มูลนิธิ
คณะกรรมการคัดเลือก
ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิ

ครม.

สลค.

4. การสรรหาผูแทนสมาคม/ มูลนิธิเปนกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ดําเนินการทุก 3 ป )
10. กอนครบกําหนดวาระ
ของกรรมการ/มีเหตุตองพน
ตําแหนงกอนครบกําหนด
30. จัดทําและปดประกาศในที่
เปดเผย ณ สคบ. และ ประกาศทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย เปนเวลา 3 วัน

20. ใหมีคณะกรรมการคัดเลื อกผูแทน
สมาคมหรือมูลนิธิ ตาม พ.ร.บ.ขายตรง ฯ

50. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิ
และ เสนอรายชื่อ

70. จัดทํารายชื่อเสนอ
ครม.

40. สมาคมหรือมูลนิธิ
เสนอชื่อผูแทน
ภายใน 30 วัน
ขาดคุณสมบัติ / ไมครบตามจํานวน

60.คัดเลือก
ตามจํานวนที่
กําหนด

ไมอาจแตงตั้งไดทั้งหมดหรือบางสวน

ครบ

80.พิจารณา
แตงตั้ง

แตงตั้ง

90. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูรับผิดชอบ
จนท. สขต.

5. การดําเนินคดีตามกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง
10. รับเรื่อง/ ติดตามสอดสอง
60. สอบสวน
ขอเท็จจริง

80. พบการกระทํา
ความผิด

มาพบ

5A

70.ไมพบการกระทํา
ความผิดใหยุติ

30. ทําหนังสือเรียก
ผูกระทําความผิด
มาชี้แจง

20. ตรวจสอบพบการ
กระทําความผิด

ไมมาพบ

180. เก็บรักษา/ทําลาย
สํานวนคดีตามอายุความ
และสงให สคบ. เก็บรักษา

5B

40. - มีหนังสือรองทุกขกลาวโทษฐานความผิดตามกฎหมายขายตรง
- มีหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่

230. พบการ
กระทํา
ความผิด

กรณียินยอม 240. สงเรื่องให คขต. หรือผูม ี
อํานาจเปรียบเทียบภายใน 7
วัน (มาตรา 55 วรรค 2)

ผู กระทํา
ความผิ ด
90. ยินยอมให
เปรียบเทียบ

50. ดําเนินคดี
ตามกฎหมาย

150. ชําระเงินตาม
กําหนดเงินคาปรับ

100. ไม ยินยอม
ใหเปรียบเทียบ

160. ออกใบเสร็จและ
ลงลายมือชื่อไวที่คูฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน

110. พิจารณา
เปรียบเทียบ

130.เปรียบเทียบได

เจาหนาที่
การเงิน (สลก.)

5C
220. นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนและ
แจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผล

กรณีไมยินยอม

พนักงาน
สอบสวน

คขต.
หรือ ผูซึ่ง
คณะกรรมการ
มอบหมาย

กรณีความผิดชัดแจงตามมาตรา 42

120. ไมอาจ
หรือไมสมควร
เปรียบเทียบ

140. ชี้แจงให
เขาใจและลง
บันทึก
ขต. 3, 4, 5

200. ทํางบเดือนคดีและ
รวบรวบสํานวนที่เสร็จ
คดีพรอมสงเสนอ

190. บันทึกการ
เปรียบเทียบ ขต. 6
210. รับรายงาน
170. รับเงิน

