เลขที่ คาํ ขอ…......./..............
รับวันที่ ................................
ลงชื่ อ.....................ผู้รับคําขอ

ขต.๑

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ. .....................
๑. ข้ าพเจ้ า................................................................(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
อายุ..........ปี สัญชาติ..............สถานที่ ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ .................................หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร...............................ชื่ อ Web site..................................
E – mail Address.................................................................
๒. ประเภทหรือชนิดของสินค้ าหรือบริการ
อาหาร
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
เครื่ องสําอาง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
เครื่ องประดับ
เสื้อผ้ า/เครื่ องนุ่งห่ม
เครื่ องครัว
หนังสือ/สิ่ งพิมพ์
สื่ อการศึกษา
การอบรม/สัมมนา
สินค้ าเกษตรกรรม
การบริการ (ระบุ) .....................
อื่ นๆ (ระบุ).....................................................................
๓. วิธกี ารขายสินค้ าหรือบริการ
ขายตรงชั้นเดียว
ขายผ่านผู้จาํ หน่ายอิสระ
ขายผ่านตัวแทนขายตรง
ขายตรงหลายชั้น
อื่ นๆ (ระบุ)...................................................................
ขอยื่ นคําขอต่ อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ อขอให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง
พร้ อมกับคําขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐานเพื่ อประกอบการพิจารณามาด้ วย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาบัญชีผ้ ูถือหุ้น กรณีผ้ ูยื่นคํา
ขอเป็ นนิติบุคคล รวมทั้งสําเนาสัญญาเช่ าหรือการขอใช้ พ้ ืนที่ แผนที่ ตั้ง ภาพถ่ายสถานที่ ติดต่อและ
สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา(ถ้ ามี)
(๒) สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะตรงตามที่ ได้ มี ก ารสื่ อสารข้ อ มู ล เพื่ อเสนอขาย
และเอกสารหลักฐานแสดงที่ มาของสินค้ าหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการได้ รับอนุ ญาตจาก
เจ้ าของหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรือตามที่ กฎหมายกําหนดในสินค้ าหรือบริการ(ถ้ ามี)
(๓) คู่ มือการดําเนินธุ รกิจขายตรง และแผนการจ่ ายผลตอบแทน พร้ อมคําอธิบาย
ประกอบแผนการจ่ายผลตอบแทน

-๒(๔) แบบตัวอย่างเอกสารการซื้อขายสินค้ าหรือบริการ
(๕) แบบตัวอย่างสัญญาระหว่างผู้จาํ หน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
(๖) แบบตัวอย่างบัตรประจําตัวผู้จาํ หน่ายอิสระ/ตัวแทนขายตรง
(๗) อื่ น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารและข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่ อ)..............................................ผู้ยื่นคําขอ
(............................................)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
เจ้ าหน้ าที่
วันที่ ......../....................../.........

คําสัง่ นายทะเบียน
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
นายทะเบียน
วันที่ ......../....................../.........

ขต.๒

เลขที่ คาํ ขอ............./.............
รับวันที่ ................................
ลงชื่ อ.....................ผู้รับคําขอ

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วันที่ .................เดือน.....................พ.ศ. .....................
๑. ข้ าพเจ้ า..............................................................(บุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล)
อายุ..........ปี สัญชาติ..............สถานที่ ตดิ ต่อตั้งอยู่เลขที่ .................................หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................ชื่ อ Web site.................................
E – mail Address...................................................................................................................
๒. ประเภทหรือชนิดของสินค้ าหรือบริการ
อาหาร
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
เครื่ องสําอาง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
เครื่ องประดับ
เสื้อผ้ า/เครื่ องนุ่งห่ม
เครื่ องครัว
หนังสือ/สิ่ งพิมพ์
สื่ อการศึกษา
การอบรม/สัมมนา
สินค้ าเกษตรกรรม
การบริการ (ระบุ) ..................
อื่ นๆ (ระบุ).....................................................................
๓. วิธกี ารขายสินค้ าหรือบริการ
ขายผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
ขายผ่านสื่ อวิทยุกระจายเสียง
ขายผ่านสื่ อวิทยุโทรทัศน์
ขายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบุ)...........
อื่ นๆ (ระบุ)...................................................................
ขอยื่ นคํา ขอต่ อสํา นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อขอให้ น ายทะเบี ย น
รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงพร้ อมกับคําขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐาน
เพื่ อประกอบการพิจารณามาด้ วย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาบัญชีผ้ ูถือหุ้น และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอาํ นาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล กรณีผ้ ูยื่นคําขอเป็ น
นิติบุคคล รวมทั้งสําเนาสัญญาเช่าหรือการขอใช้ พ้ ืนที่ แผนที่ ตั้ง ภาพถ่ายสถานที่ ติดต่อและสํานักงาน
ใหญ่ และสํานักงานสาขา(ถ้ ามี)
(๒) สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะตรงตามที่ ได้ มี ก ารสื่ อสารข้ อ มู ล เพื่ อเสนอขาย
และเอกสารหลักฐานแสดงที่ มาของสินค้ าหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการได้ รับอนุ ญาตจาก
เจ้ าของหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรือตามที่ กฎหมายกําหนดในสินค้ าหรือบริการ(ถ้ ามี)

-๒(๓) คําอธิบายวิธกี ารขายสินค้ าหรือบริการ และข้ อความที่ มีการสื่ อสารข้ อมูลเพื่ อเสนอ
ขายสินค้ าหรือบริการนั้น
(๔) แบบตัวอย่างเอกสารการซื้อขายสินค้ าหรือบริการ
(๕) อื่ น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารและข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่ อ)..............................................ผู้ยื่นคําขอ
(............................................)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
เจ้ าหน้ าที่
วันที่ ......../....................../.........

คําสัง่ นายทะเบียน
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
นายทะเบียน
วันที่ ......../....................../.........

ขต.๑/๑

เลขที่ คาํ ขอ............./.............
รับวันที่ ................................
ลงชื่ อ.....................ผู้รับคําขอ

คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รบั จดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรง
วันที่ .................เดือน.....................พ.ศ. .....................
๑. ข้ าพเจ้ า.............................................................(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
อายุ..........ปี สัญชาติ..............สถานที่ ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ .................................หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................ชื่ อ Web site.................................
E – mail Address...................................................................................................................
เป็ นผู้ทไี่ ด้ รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ตามหนังสือ.........................
.....................................................................................................................................
๒. ขอยื่ นคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ อขอให้ นายทะเบียน
รับจดทะเบียนแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ ได้ รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรง ดังนี้
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง ชื่ อ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง สถานที่ ติดต่อ ที่ ต้งั สํานักงานใหญ่
ยกเลิก หรือเพิ่ มเติม สํานักงานสาขา ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงประเภทหรือชนิดของสินค้ าหรือบริการ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงวิธกี ารขายสินค้ าหรือบริการ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน
ยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรง
อื่ นๆ (ระบุ)........................................................................................
พร้ อมกับคําขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐาน เพื่ อประกอบการพิจารณามาด้ วย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาบัญชีผ้ ูถือหุ้น และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอาํ นาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
(๒) สินค้ าหรือบริการที่ มีลักษณะตรงตามที่ ได้ มีการสื่ อสารข้ อมูลเพื่ อเสนอขาย และ
เอกสารหลักฐานแสดงที่ มาของสินค้ าหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ
หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรือตามที่ กฎหมายกําหนดในสินค้ าหรือบริการ(ถ้ ามี)
(๓) แผนการจ่ายผลตอบแทน พร้ อมคําอธิบายประกอบแผนการจ่ายผลตอบแทน และ
ตารางเปรี ย บเที ย บแผนการจ่ า ยผลตอบแทนเดิ ม กั บ แผนการจ่ า ยผลตอบแทนที่ ได้ ยื่ นขอแก้ ไ ข
เปลี่ ยนแปลง
(๔) อื่ น ๆ (ระบุ).........................................

-๒ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารและข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่ อ)..............................................ผู้ยื่นคําขอ
(............................................)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
เจ้ าหน้ าที่
วันที่ ......../....................../.........

คําสัง่ นายทะเบียน
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

(ลงชื่ อ).................................................
นายทะเบียน
วันที่ ......../....................../.........

เลขที่ คาํ ขอ............./.............
รับวันที่ ................................
ลงชื่ อ.....................ผู้รับคําขอ

ขต.๒/๑

แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รบั จดทะเบียน
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วันที่ .................เดือน.....................พ.ศ. .....................
๑. ข้ าพเจ้ า.............................................................(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
อายุ..........ปี สัญชาติ..............สถานที่ ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ .................................หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์....................................โทรสาร................................ชื่ อ Web site............................
E – mail Address.................................................................
เป็ นผู้ทไี่ ด้ รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ตามหนังสือ...............................
..........................................................................................................................................
๒. ขอยื่ นคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ อขอให้ นายทะเบียน
รั บ จดทะเบี ย นแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงรายการเอกสารหลั ก ฐานที่ ได้ รั บ จดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ
ตลาดแบบตรง ดังนี้
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง ชื่ อ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง สถานที่ ติดต่อ สํานักงาน ที่ ต้งั ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงประเภทหรือชนิดของสินค้ าหรือบริการ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงวิธกี ารขายสินค้ าหรือบริการ
ยกเลิกการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
อื่ นๆ (ระบุ)...................................................................
พร้ อมกับคําขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐาน เพื่ อประกอบการพิจารณามาด้ วย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาบัญชีผ้ ูถือหุ้น และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอาํ นาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
(๒) สินค้ าหรือบริการที่ มีลักษณะตรงตามที่ ได้ มีการสื่ อสารข้ อมูลเพื่ อเสนอขาย และ
เอกสารหลักฐานแสดงที่ มาของสินค้ าหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ
หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรือตามที่ กฎหมายกําหนดในสินค้ าหรือบริการ(ถ้ ามี)
(๓) อื่ น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารและข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
(ลงชื่ อ)..............................................ผู้ยื่นคําขอ
(............................................)

-๒-

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(ลงชื่ อ).................................................
เจ้ าหน้ าที่
วันที่ ......../....................../.........

คําสัง่ นายทะเบียน
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

(ลงชื่ อ).................................................
นายทะเบียน
วันที่ ......../....................../.........

