
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป0นป1ที่ ๕๗ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรให*มีกฎหมายว8าด*วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให*
กระทําได*โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดหน่ึงร*อยย่ีสิบวันนับแต8วัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ขายตรง” หมายความว8า การทําตลาดสินค*าหรือบริการในลักษณะของการ

นําเสนอขายต8อผู*บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู8อาศัยหรือสถานท่ีทํางานของผู*บริโภคหรือของผู*อ่ืน หรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช8สถานท่ีประกอบการค*าเป0นปกติธุระ โดยผ8านตัวแทนขายตรงหรือผู*จําหน8ายอิสระช้ัน
เดียวหรือหลายช้ันแต8ไม8รวมถึงนิติกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ตลาดแบบตรง”๒ หมายความว8า การทําตลาดสินค*าหรือบริการในลักษณะของการ
สื่อสารข*อมูลเพ่ือเสนอขายสินค*าหรือบริการโดยตรงต8อผู*บริโภคซึ่งอยู8ห8างโดยระยะทางและมุ8งหวังให*
ผู*บริโภคแต8ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค*าหรือบริการจากผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน ส8วนการ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน*า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “ตลาดแบบตรง” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ซื้อขายสินค*าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชยLอิเล็กทรอนิกสLท่ีไม8ถือว8าเป0นตลาดแบบตรง ให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ผู*บริโภค” หมายความว8า ผู*ซื้อหรือผู*ได*รับบริการจากผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู*ซึ่งได*รับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงเพ่ือให*ซื้อสินค*าหรือรับบริการ 

“ผู*จําหน8ายอิสระ” หมายความว8า บุคคลท่ีได*รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินค*าหรือบริการ
จากผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและนําสินค*าหรือบริการดังกล8าวไปเสนอขายตรงต8อผู*บริโภค 

“ตัวแทนขายตรง” หมายความว8า บุคคลซึ่งได*รับมอบอํานาจจากผู*ประกอบธุรกิจ
ขายตรงให*นําสินค*าหรือบริการไปเสนอขายตรงต8อผู*บริโภค 

“ห*างหุ*นส8วน”๓ หมายความว8า ห*างหุ*นส8วนจดทะเบียนหรือห*างหุ*นส8วนจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยL 

“บริษัท”๔ หมายความว8า บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยLหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว8าด*วยบริษัทมหาชนจํากัด 

“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช8า เช8าซื้อ หรือได*มาไม8ว8าด*วยประการใด ๆ โดยให*
ค8าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนLอย8างอ่ืน 

“ขาย” หมายความรวมถึง ให*เช8า ให*เช8าซื้อ หรือจัดหาให*ไม8ว8าด*วยประการใด ๆ 
โดยเรียกค8าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนLอย8างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการ
ดังกล8าวด*วย 

“สินค*า” หมายความว8า สิ่งของท่ีผลิตหรือมีไว*เพ่ือขาย 
“บริการ” หมายความว8า การรับจัดทําการงาน การให*สิทธิใด ๆ หรือการให*ใช*หรือ

ให*ประโยชนLในทรัพยLสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค8าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนLอ่ืน แต8ไม8
รวมถึงการจ*างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
“กรรมการ” หมายความว8า กรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
“นายทะเบียน” หมายความว8า เลขาธิการคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว8า ผู*ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให*ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให*มีอํานาจแต8งต้ัง

พนักงานเจ*าหน*าท่ีและออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ันเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “ห*างหุ*นส8วน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “บริษัท” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจ
ดังต8อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา แจ*งข*อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเป0นหนังสือ 
หรือให*ส8งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข*าไปในสถานท่ีทําการของผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงในระหว8างเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือสอบถามข*อเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือ
หลักฐานเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) เก็บหรือนําสินค*าในปริมาณพอสมควรไปเป0นตัวอย8าง เพ่ือตรวจสอบหรือ
วิเคราะหLโดยไม8ต*องชําระราคาสินค*าน้ัน  ท้ังน้ี การเก็บหรือนําสินค*าตัวอย8างไปและการให*คืนสินค*า
ตัวอย8างตามความประสงคLของเจ*าของให*เป0นไปตามหลักเกณฑLที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การใช*อํานาจตามวรรคหน่ึง (๒) ต*องปฏิบัติตามระเบียบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ*มครองผู*บริโภคกําหนด ระเบียบดังกล8าวอย8างน*อยต*องกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธ์ิก8อนการเข*า
ไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข*าไปให*แก8ผู*ครอบครองสถานท่ี และการรายงานผลการปฏิบัติหน*าท่ี
ต8อผู*บังคับบัญชา 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามวรรคหน่ึง ให*ผู*ที่เก่ียวข*องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ*าหน*าท่ีต*องแสดง

บัตรประจําตัวของพนักงานเจ*าหน*าท่ี 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ*าหน*าท่ี ให*เป0นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให*กรรมการ อนุกรรมการ นาย

ทะเบียนและพนักงานเจ*าหน*าท่ีเป0นเจ*าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
มาตรา ๘  ให*มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว8า “คณะกรรมการขายตรงและตลาด

แบบตรง” ประกอบด*วย 
(๑) ประธานกรรมการหน่ึงคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังจากผู*ซึ่งมีความรู*ความ

เช่ียวชาญเก่ียวกับการขายตรงและการตลาดแบบตรง 
(๒) กรรมการโดยตําแหน8ง ได*แก8 อธิบดีกรมการค*าภายใน อธิบดีกรมส8งเสริม

อุตสาหกรรม ผู*บัญชาการตํารวจแห8งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังจากผู*แทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคLเก่ียวกับ

ธุรกิจขายตรงจํานวนหน่ึงคน ผู*แทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคLเก่ียวกับธุรกิจตลาดแบบตรง จํานวนหน่ึง
คน และผู*แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคLเก่ียวกับการคุ*มครองผู*บริโภค จํานวนสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๔) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังจากผู*ซึ่งมีความรู*
ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการขายตรงหรือการตลาดแบบตรง  ท้ังน้ี ต*องแต8งต้ังจากผู*ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนไม8น*อยกว8าก่ึงหน่ึง 

ให*เลขาธิการคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคเป0นกรรมการและเลขานุการ 
ในการแต8งต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึง (๓) ให*บรรดาสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคLเก่ียวกับ

ธุรกิจขายตรง สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคLเก่ียวกับธุรกิจตลาดแบบตรง หรือสมาคมหรือมูลนิธิท่ีมี
วัตถุประสงคLเก่ียวกับการคุ*มครองผู*บริโภค แล*วแต8กรณี เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรต8อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาแต8งต้ัง สําหรับหลักเกณฑLและวิธีการเสนอช่ือบุคคลให*เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๙๕  ประธานกรรมการและกรรมการต*องไม8ดํารงตําแหน8ง หรือเป0นหุ*นส8วน

หรือเป0นผู*ถือหุ*นเกินจํานวนร*อยละสิบของจํานวนหุ*นท้ังหมดในห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะหน่ึงป1ก8อนดํารงตําแหน8งหรือระหว8างดํารงตําแหน8งประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 

 
มาตรา ๑๐  ให*กรรมการตามมาตรา ๘ (๑) (๓) และ (๔) มีวาระดํารงตําแหน8งคราว

ละ สามป1 กรรมการซึ่งพ*นจากตําแหน8งอาจได*รับแต8งต้ังอีกได*แต8ไม8เกินสองวาระติดต8อกัน 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล8าวในวรรคหน่ึง หากยังมิได*มีการแต8งต้ังกรรมการข้ึน

ใหม8ให*กรรมการซึ่งพ*นจากตําแหน8งตามวาระน้ันอยู8ในตําแหน8งเพ่ือดําเนินงานต8อไป จนกว8ากรรมการ
ซึ่งได*รับแต8งต้ังใหม8เข*ารับหน*าท่ี 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพ*นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังพ*นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๔) เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๕) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต8เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีให*ออกเพราะบกพร8อง ไม8สุจริตต8อหน*าท่ี มีความประพฤติเสื่อม

เสียหรือหย8อนความสามารถ 
ในกรณีท่ีกรรมการพ*นจากตําแหน8งก8อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต8งต้ังผู*อ่ืนเป0น

กรรมการแทนได*และให*ผู*ที่ได*รับแต8งต้ังให*ดํารงตําแหน8งแทนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

                                                 
๕ มาตรา ๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
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ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว8างท่ีกรรมการซึ่งแต8งต้ังไว*
แล*วยังมีวาระอยู8ในตําแหน8ง ให*ผู*ท่ีได*รับแต8งต้ังให*เป0นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ี
เหลืออยู8ของกรรมการท่ีได*รับแต8งต้ังไว*แล*ว 

 
มาตรา ๑๒  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ*าประธานกรรมการไม8มาประชุม หรือไม8

อยู8ในท่ีประชุมให*กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต*องมีกรรมการมาประชุมไม8น*อยกว8าก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคLประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท8ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจและหน*าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑) พิจารณาเร่ืองร*องทุกขLจากผู*บริโภคท่ีได*รับความเดือดร*อนหรือเสียหายอัน

เน่ืองมาจากการกระทําของผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง 

(๒) แจ*งหรือโฆษณาข8าวสารเก่ียวกับสินค*าหรือบริการท่ีอาจก8อให*เกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแก8สิทธิของผู*บริโภค ในการน้ี จะระบุช่ือสินค*าหรือบริการ หรือช่ือของผู*จําหน8ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด*วยก็ได* 

(๓) กํากับดูแลผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รวมท้ัง
ติดตามสอดส8องพฤติการณLในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

(๔) วางระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณLคําสั่งของนายทะเบียน 
(๖) เสนอความเห็นต8อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการกํากับดูแล 

รวมท้ังส8งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และพิจารณาให*ความเห็นใน
เร่ืองต8าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

(๗) สอดส8องเร8งรัดพนักงานเจ*าหน*าท่ี ส8วนราชการ หรือหน8วยงานอ่ืนของรัฐให*
ปฏิบัติการตามอํานาจและหน*าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเร8งรัดพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*ดําเนินคดีใน
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๘) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๙) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให*สํานักงาน

คณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคเป0นผู*ปฏิบัติการหรือเตรียมข*อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต8อไปได* 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะแต8งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย8างหน่ึงอย8างใดแทนคณะกรรมการก็ได* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะอนุกรรมการให*นํามาตรา ๑๒ มาใช*บังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ข*อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ
ความเห็นหรือส8งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข*องหรือสิ่งอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได* 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการต*องให*โอกาส

แก8ผู*ถูกกล8าวหาหรือสงสัยว8ากระทําการอันเป0นการขัดต8อพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือช้ีแจงข*อเท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามสมควร เว*นแต8ในกรณีท่ีจําเป0นและเร8งด8วนหากปล8อยให*เน่ินช*าไปจะก8อให*เกิด
ความเสียหายอย8างร*ายแรงแก8ผู*หน่ึงผู*ใด หรือจะกระทบต8อประโยชนLสาธารณะ 

การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเร่ืองใดตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คณะกรรมการ
คํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก8ผู*บริโภค ผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขาย
ตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไข 
หรือวิธีการช่ัวคราวในการบังคับให*เป0นไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งน้ันก็ได* 

 
มาตรา ๑๘  ให*สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคตามกฎหมายว8าด*วยการ

คุ*มครองผู*บริโภครับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหน*าท่ีรับคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ติดตามสอดส8องพฤติการณLในการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงและปฏิบัติงานให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
มาตรา ๑๙  ห*ามมิให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ดําเนินกิจการในลักษณะท่ีเป0นการชักชวนให*บุคคลเข*าร8วมเป0นเครือข8ายในการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงว8าจะให*ผลประโยชนLตอบแทนจากการหาผู*เข*าร8วม
เครือข8ายดังกล8าวซึ่งคํานวณจากจํานวนผู*เข*าร8วมเครือข8ายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ส8วนท่ี ๑ 

การประกอบธุรกิจขายตรง 
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มาตรา ๒๐๖  ผู*ใดจะประกอบธุรกิจขายตรงต*องเป0นห*างหุ*นส8วนหรือบริษัท และได*
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๑  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงต*องดําเนินกิจการให*เป0นไปตามแผนการจ8าย

ผลตอบแทนของตนท่ีได*ย่ืนต8อนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘ 
แผนการจ8ายผลตอบแทนต*องมีลักษณะดังต8อไปน้ี 
(๑) ต*องไม8กําหนดให*ผู* จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไม8ใช8ลูกจ*างได*รับ

ผลตอบแทนท่ีเป0นรายได*หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนําผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขาย
ตรงท่ีไม8ใช8ลูกจ*างอ่ืนเข*าร8วมเป0นเครือข8ายในการประกอบธุรกิจขายตรง 

(๒) ผลตอบแทนท่ีเป0นรายได*หลักของผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไม8ใช8
ลูกจ*างข้ึนอยู8กับการขายสินค*าหรือบริการแก8ผู*บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพ่ือการใช*หรือบริโภคเอง 

(๓) ต*องไม8บังคับให*ผู*จําหน8ายอิสระซื้อสินค*า 
(๔) ต*องไม8ชักจูงให*ผู*จําหน8ายอิสระซื้อสินค*าในปริมาณมากเกินไปอย8างไม8สมเหตุผล 
(๕) ต*องแสดงวิธีการคิดคํานวณการจ8ายผลตอบแทนท่ีตรงต8อความเป0นจริง หรือ

เป0นไปได*จริงและอย8างเปTดเผยชัดเจน 
(๖) ลักษณะอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
แผนการจ8ายผลตอบแทนใดท่ีมีลักษณะแตกต8างไปจากท่ีกําหนดไว*ในวรรคสองให*มี

ผลบังคับใช*เท8าท่ีเป0นธรรมแก8ผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไม8ใช8ลูกจ*าง 
 
มาตรา ๒๒  ห*ามมิให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค8าธรรมเนียมการสมัครเข*า

เป0นสมาชิก ค8าฝVกอบรม ค8าวัสดุอุปกรณLส8งเสริมการขาย หรือค8าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับ
การเข*าร8วมเป0นเครือข8ายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไม8ใช8
ลูกจ*างในอัตราสูงกว8าท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  สัญญาระหว8างผู*จําหน8ายอิสระกับผู*ประกอบธุรกิจขายตรง ให*ทําเป0น

หนังสือซึ่งอย8างน*อยต*องมีรายละเอียดดังต8อไปน้ี 
(๑) เง่ือนไขท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจ8ายผลตอบแทนตามแผนการจ8ายผลตอบแทน 
(๒) เง่ือนไขท่ีชัดเจนเก่ียวกับค8าธรรมเนียมการสมัคร ค8าฝVกอบรม ค8าวัสดุอุปกรณL

ส8งเสริมการขาย หรือค8าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
(๓) เง่ือนไขท่ีชัดเจนเก่ียวกับการท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซื้อสินค*า วัสดุ

อุปกรณLส8งเสริมการขาย ชุดคู8มือ หรืออุปกรณLส8งเสริมธุรกิจคืนจากผู*จําหน8ายอิสระ ตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาท่ีผู*จําหน8ายอิสระสามารถใช*สิทธิดังกล8าว 

ความในวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให*นํามาใช*บังคับแก8ตัวแทนขายตรงท่ีไม8ใช8ลูกจ*าง
ด*วย 

 

                                                 
๖ มาตรา ๒๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๔  ในการนําสินค*าหรือบริการไปเสนอขายตรงต8อผู*บริโภค ผู*จําหน8าย
อิสระต*องดําเนินการตามเง่ือนไขและแผนการขายท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงกําหนด 

 
มาตรา ๒๔/๑๗  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*จําหน8ายอิสระต*องร8วมรับผิดต8อ

ผู*บริโภคในความชํารุดบกพร8องของสินค*าหรือบริการท่ีผู*จําหน8ายอิสระขายให*แก8ผู*บริโภคหรือความ
เสียหายท่ีผู*จําหน8ายอิสระน้ันได*ก8อข้ึนจากการไม8ปฏิบัติหน*าท่ีของผู*จําหน8ายอิสระตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๕  เม่ือผู*จําหน8ายอิสระใช*สิทธิคืนสินค*า วัสดุอุปกรณLส8งเสริมการขาย ชุด

คู8มือหรืออุปกรณLส8งเสริมธุรกิจท่ีซื้อไปจากผู*ประกอบธุรกิจขายตรง ให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงซื้อคืน
ตามราคาท่ีผู*จําหน8ายอิสระได*จ8าย ภายในระยะเวลาสิบห*าวันนับแต8วันท่ีผู*จําหน8ายอิสระใช*สิทธิคืน 
แต8ในการใช*สิทธิคืนกรณีท่ีสัญญาตามมาตรา ๒๓ สิ้นสุดลง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิหักค8า
ดําเนินการได*ไม8เกินอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และมีสิทธิหักกลบลบหน้ีใด ๆ อันเก่ียวกับ
สัญญาตามมาตรา ๒๓ ท่ีผู*จําหน8ายอิสระจะต*องชําระได* 

 
มาตรา ๒๖  ในการเข*าไปติดต8อเพ่ือเสนอขายสินค*าให*แก8ผู*บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู8

อาศัยหรือสถานท่ีทํางานของผู*บริโภคหรือของผู*อ่ืน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช8สถานท่ีประกอบการค*าเป0น
ปกติธุระ ผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะต*องได*รับอนุญาตจากผู*บริโภคหรือผู*ครอบครอง
สถานท่ีน้ันก8อนและต*องไม8กระทําการอันเป0นการรบกวนหรือก8อให*เกิดความรําคาญแก8บุคคลดังกล8าว 
ในการน้ี ผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงต*องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผู*
จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู*ประกอบธุรกิจขายตรงด*วย 
 

มาตรา ๒๖/๑๘  ในกรณีท่ีมีการย*ายสํานักงาน ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงต*องแจ*งเป0น
หนังสือให*นายทะเบียนทราบภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีมีการย*าย 

 
มาตรา ๒๖/๒๙  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงต*องส8งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ต8อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑL และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ส8วนท่ี ๒ 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

   
 
มาตรา ๒๗  ห*ามมิให*ผู*ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว*นแต8จะได*จดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙ มาตรา ๒๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๘  ข*อความในการสื่อสารข*อมูลเพ่ือเสนอขายสินค*าหรือบริการของผู*
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให*เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ให*นําบทบัญญัติของกฎหมายว8าด*วยการคุ*มครองผู*บริโภค ในส8วนท่ี

เก่ียวกับการคุ*มครองผู*บริโภคด*านการโฆษณามาใช*บังคับแก8การสื่อสารข*อมูล เพ่ือเสนอขายสินค*า
หรือบริการของผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม โดยให* ถือว8าอํานาจหน*าท่ีของ
คณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคเป0นอํานาจหน*าท่ีของรัฐมนตรี และให*ถือว8าอํานาจหน*าท่ีของ
คณะกรรมการว8าด*วยการโฆษณาเป0นอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๙/๑๑๐  ให*นํามาตรา ๒๖/๑ มาใช*บังคับแก8การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙/๒๑๑  ผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต*องส8งรายงานเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจต8อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑL และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การคุ*มครองผู*บริโภค 

   
 
มาตรา ๓๐๑๒  ให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงมีหน*าท่ีจัดทําเอกสารการซื้อขายสินค*า

หรือบริการและให*ผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงมีหน*าท่ีส8งมอบเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือ
บริการน้ันแก8ผู*บริโภคพร*อมกับสินค*าหรือบริการ 

ให*ผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน*าท่ีจัดทําเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือบริการ
และส8งมอบให*แก8ผู*บริโภคพร*อมกับสินค*าหรือบริการ 

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต*องมีข*อความภาษาไทยที่อ8าน
เข*าใจง8าย โดยระบุช่ือผู*ซื้อและผู*ขาย วันท่ีซื้อขาย และวันท่ีส8งมอบสินค*าหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผู*บริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกล8าวต*องกําหนดด*วยตัวอักษรท่ีเห็นเด8นชัดกว8า
ข*อความท่ัวไป 

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินค*า

หรือบริการท่ีใช*วิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคาสินค*าหรือบริการท่ีผู*บริโภคได*รับ
การคุ*มครองและประเภทสินค*าหรือบริการเป0นสําคัญ 

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อย8างน*อยต*องมีรายการดังต8อไปน้ี 
(๑) รายละเอียดตามมาตรา ๓๐ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๒๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๓๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระหน้ี 
(๓) สถานท่ี และวิธีการในการส8งมอบสินค*าหรือบริการ 
(๔) วิธีการเลิกสัญญา 
(๕) วิธีการคืนสินค*า 
(๖) การรับประกันสินค*า 
(๗) การเปลี่ยนสินค*าในกรณีมีความชํารุดบกพร8อง 
ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๒๑๓  การซื้อขายสินค*าหรือบริการใดท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรง ผู*จําหน8าย

อิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ฝWาฝXนหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๓๑ การซื้อขายสินค*าหรือบริการน้ันไม8มีผลผูกพันผู*บริโภค 

 
มาตรา ๓๓  ในการซื้อสินค*าหรือบริการจากการขายตรงหรือจากการขายผ8านตลาด

แบบตรงผู*บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส8งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต8วันท่ีได*รับ
สินค*าหรือบริการ ไปยังผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สําหรับธุรกิจขาย
ตรงผู*บริโภคจะแจ*งไปยังผู*จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวข*องก็ได* 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม8ใช*บังคับกับประเภท ราคาหรือชนิดของสินค*าหรือ
บริการตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๔  ผู*บริโภคท่ีใช*สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ต*องเลือกปฏิบัติอย8างใด

อย8างหน่ึง ดังต8อไปน้ี 
(๑) ส8งคืนสินค*าไปยังผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจขายตรง 

ในกรณีการขายตรง หรือส8งคืนสินค*าไปยังผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบตรง 
(๒) เก็บรักษาสินค*าไว*ตามสมควรภายในระยะเวลาย่ีสิบเอ็ดวันนับแต8วันท่ีใช*สิทธิเลิก

สัญญา เว*นแต8สินค*าน้ันเป0นของเสียง8ายโดยสภาพไม8อาจเก็บรักษาได*ภายในระยะเวลาดังกล8าว ให*เก็บ
รักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก8สภาพ เม่ือพ*นกําหนดน้ันแล*ว ผู*บริโภคจะเก็บรักษาสินค*าน้ันไว*
หรือไม8ก็ได* 

ผู*บริโภคท่ีเลือกปฏิบัติตามวรรคหน่ึง (๒) มีหน*าท่ีต*องส8งคืนสินค*าให*ผู*จําหน8ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล*วแต8กรณี มารับคืน 
ณ ภูมิลําเนาของผู*บริโภค แต8ถ*าผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ขอให*
ผู*บริโภคส8งคืนสินค*าทางไปรษณียLโดยเรียกเก็บเงินปลายทาง ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง (๒) 
ผู*บริโภคต*องส8งคืนสินค*าน้ันตามคําขอของผู*ประกอบธุรกิจดังกล8าว 

ถ*าสินค*าเป0นของใช*สิ้นเปลือง ผู*บริโภคมีหน*าท่ีคืนเฉพาะส8วนท่ีเหลือจากการใช*ก8อน
ใช*สิทธิเลิกสัญญา 

หลักเกณฑLและวิธีการในการคืนสินค*าและบริการให*เป0นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ผู*บริโภคมีสิทธิท่ีจะยึดหน8วงสินค*าไว*ได*จนกว8าจะได*รับคืนเงินท่ีผู*บริโภคจ8ายไปใน
การซื้อสินค*าน้ัน 

 
มาตรา ๓๕  ภายใต*บังคับมาตรา ๓๔ หากสินค*าหรือบริการน้ันบุบสลาย หรือสูญ

หายเพราะความผิดของผู*บริโภค หรือผู*บริโภคได*ทําให*การคืนสินค*าหรือบริการกลายเป0นพ*นวิสัย ให*
ผู*บริโภคชดใช*ค8าเสียหายให*แก8ผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล*วแต8กรณี เว*นแต8เป0นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติจากการเปTดการ
ประกอบหรือการผสมเพ่ือใช*สินค*าหรือบริการ 

 
มาตรา ๓๖  เม่ือผู*บริโภคใช*สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ให*ผู*จําหน8ายอิสระ 

ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจํานวนท่ี
ผู*บริโภคจ8ายไปเพ่ือการซื้อสินค*าหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบห*าวันนับแต8วันท่ีได*รับหนังสือ
แสดงเจตนาเลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม8คืนเงินตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให*ผู*จําหน8าย
อิสระ ตัวแทนขายตรง ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ันชําระเบ้ียปรับ
ตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดให*แก8ผู*บริโภค 

 
มาตรา ๓๗  คํารับประกันสินค*าหรือบริการให*จัดทําเป0นภาษาไทยและระบุถึงสิทธิ

ของผู*บริโภคในการเรียกร*องสิทธิตามคํารับประกันท่ีชัดเจนและสามารถเข*าใจได*ถึงเง่ือนไขท่ีระบุไว* 
รายละเอียดเก่ียวกับคํารับประกันสินค*าหรือบริการตามวรรคหน่ึงให*เป0นไปตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
มาตรา ๓๘  ห*างหุ*นส8วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงคLจะประกอบธุรกิจขายตรง

หรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให* ย่ืนคําขอต8อนายทะเบียนตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด๑๔ 

สําหรับผู*ประกอบธุรกิจขายตรง ให*ย่ืนแผนการจ8ายผลตอบแทนพร*อมกับคําขอตาม
วรรคหน่ึงด*วย 

ในกรณีจะแก*ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ8ายผลตอบแทน ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงต*อง
แจ*งการเปลี่ยนแปลงให*นายทะเบียนทราบก8อนจึงจะนําไปปฏิบัติได* 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๓๘/๑๑๕  ผู*ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต*องไม8เคยถูก
เพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะเวลาห*าป1ก8อนวันยื่นคําขอ
จดทะเบียน และต*องมีคุณสมบัติ ดังต8อไปน้ี 

(๑) เป0นห*างหุ*นส8วนท่ีมีทุนจดทะเบียนไม8ตํ่ากว8าห*าแสนบาท หรือเป0นบริษัทท่ีมีทุน
จดทะเบียนและชําระแล*วไม8ตํ่ากว8าหน่ึงล*านบาท 

(๒) มีหุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทซึ่งไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๒ 

 
มาตรา ๓๘/๒๑๖  ผู*เป0นหุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลซึ่ง

รับผิดชอบในการดําเนินงานของผู*ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ต*องไม8มีลักษณะ
ต*องห*าม ดังต8อไปน้ี 

(๑) เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๒) เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๓) เคยได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต8เป0นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป0นหุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
(๕) เคยเป0นหุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน

การดําเนินงานของห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทท่ีเคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรงในระยะเวลาห*าป1ก8อนวันย่ืนคําขอจดทะเบียน 

 
มาตรา ๓๘/๓๑๗  ผู*ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป0น

บุคคลธรรมดา ต*องไม8เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงใน
ระยะเวลาห*าป1ก8อนวันย่ืนคําขอจดทะเบียน และต*องไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๒ 

 
มาตรา ๓๘/๔๑๘  ผู*ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป0น

นิติบุคคล ต*องไม8เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลา
ห*าป1ก8อนวันย่ืนคําขอจดทะเบียน และต*องมีหุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลซึ่งไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๒ 

 
มาตรา ๓๘/๕๑๙  ผู*ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบ

ตรงต*องวางหลักประกันต8อนายทะเบียนเพ่ือเป0นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีตาม
หลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๓๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มาตรา ๓๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๓๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙ มาตรา ๓๘/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดวงเงินและรายละเอียดให*แตกต8างกันโดย
คํานึงถึงขนาดหรือประเภทของการประกอบธุรกิจก็ได* และให*มีการทบทวนวงเงินของหลักประกัน
ทุกสามป1 

หลักประกันตามมาตราน้ี ได*แก8 เงินสด หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๘/๖๒๐  ในกรณีท่ีผู*ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ

ตลาดแบบตรงวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๕ เป0นเงินสดไม8ว8าท้ังหมดหรือบางส8วน ให*นาย
ทะเบียนเป0นผู* รับผิดชอบในการเปTดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยLแยกเป0นแต8ละบัญชี เพ่ือ
ประโยชนLของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต8ละราย รวมท้ังการเบิก
จ8ายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากตามวรรคหน่ึง ให*ตกเป0นของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีวางหลักประกันน้ัน 

 
มาตรา ๓๘/๗๒๑  หลักประกันท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาด

แบบตรงวางไว*ตามมาตรา ๓๘/๕ หรือมาตรา ๔๑/๓ วรรคสี่ ไม8อยู8ในความรับผิดแห8งการบังคับคดี 
ในกรณีท่ีมีการโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะขอรับคืนหลักประกันท่ีวางไว*พร*อมท้ังดอกผลได*ก็ต8อเม่ือได*แสดง
หลักฐานว8าได*ชําระหน้ีที่เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ีเสร็จสิ้นแล*ว 

ในกรณีท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม8มารับ
หลักประกันและดอกผลคืนภายในห*าป1นับแต8วันท่ีโอนกิจการหรือวันท่ีเลิกประกอบธุรกิจ ให*
หลักประกันและดอกผลน้ันตกเป0นของแผ8นดิน 

 
มาตรา ๓๙  คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรงให*เป0นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งอย8างน*อยต*องมีรายการ
ดังต8อไปน้ี 

(๑) ช่ือของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๒) ภูมิลําเนาของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๓) ประเภทหรือชนิดของสินค*าหรือบริการ 
(๔) วิธีการขายสินค*าหรือบริการ 

 
หมวด ๕ 

นายทะเบียน 
   

 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๘/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๑ มาตรา ๓๘/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๐  ในการปฏิบัติหน*าท่ีของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี ให*นาย
ทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข*องมาให*คําช้ีแจง หรือให*ส8งเอกสารและหลักฐานท่ีจําเป0นมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบได* 

 
มาตรา ๔๑ ๒๒ เมื่อได*รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด

แบบตรง ให*นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเร่ืองดังต8อไปน้ี 
(๑) แผนการจ8ายผลตอบแทนต*องไม8ขัดต8อกฎหมายหรือขัดต8อความสงบเรียบร*อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) สินค*าหรือบริการมีลักษณะตรงตามท่ีได*มีการสื่อสารข*อมูลเพ่ือเสนอขาย 
(๓) สัญญามีรายการถูกต*องและครบถ*วนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว8า การย่ืนคําขอน้ันถูกต*องตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง 

และมาตรา ๓๙ และผู*ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๓ 
หรือมาตรา ๓๘/๔ แล*ว ให*นายทะเบียนแจ*งเป0นหนังสือให*ผู*ยื่นคําขอนําหลักประกันมาวางต8อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต8วันที่ได*รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรง 

เมื่อผู*ยื่นคําขอจดทะเบียนวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๕ ครบถ*วนแล*ว ให*
นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ*งเป0นหนังสือให*ผู*ย่ืน
คําขอจดทะเบียนทราบภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีได*รับหลักประกันน้ัน 

 
มาตรา ๔๑/๑๒๓  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว8า การย่ืนคําขอจดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม8ถูกต*องตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๙ 
ให*นายทะเบียนมีหนังสือแจ*งให*ผู*ย่ืนคําขอแก*ไขหรือเปลี่ยนแปลงให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีนายทะเบียน
เห็นสมควร เม่ือผู*ย่ืนคําขอได*แก*ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต*องและวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๕ 
ครบถ*วนแล*ว ให*นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ*ง
เป0นหนังสือให*ผู*ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได*รับเอกสารดังกล8าว 

ในกรณีที่ผู*ย่ืนคําขอไม8ปฏิบัติตามหนังสือแจ*งท่ีให*แก*ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในเวลา
ท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง หรือไม8วางหลักประกันให*ครบถ*วนตามมาตรา ๓๘/๕ ให*นายทะเบียนมีคําสั่ง
ไม8รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และให*นายทะเบียนแจ*งเป0นหนังสือ
พร*อมท้ังเหตุผลให*ผู*ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต8วันสิ้นกําหนดเวลาให*ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๔๑/๒๒๔  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว8า ผู*ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๓ 
หรือมาตรา ๓๘/๔ ให*นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด

                                                 
๒๒ มาตรา ๔๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๒๓ มาตรา ๔๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๔๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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แบบตรง และให*นายทะเบียนแจ*งเป0นหนังสือพร*อมท้ังเหตุผลให*ผู*ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต8
วันท่ีได*รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 

 
มาตรา ๔๑/๓๒๕  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ง

ประสงคLจะโอนกิจการให*ย่ืนคําขอต8อนายทะเบียน 
การโอนกิจการตามวรรคหน่ึงต*องโอนให*แก8ผู*มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต*องห*าม

ตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๓ หรือมาตรา ๓๘/๔ และผู*รับโอนกิจการต*องรับโอนท้ังสิทธิ หน*าท่ี 
และความรับผิดของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีต8อผู*บริโภค 

ให*นํามาตรา ๔๑/๔ วรรคสอง (๑) และวรรคสาม มาใช*บังคับแก8การโอนกิจการโดย
อนุโลม 

เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอโอนกิจการและหลักประกันท่ีผู*รับโอนกิจการต*อง
วางตามมาตรา ๓๘/๕ แล*ว เห็นว8าถูกต*องและครบถ*วน ให*นายทะเบียนแก*ไขทะเบียนให*ผู*รับโอน
กิจการเป0นผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล*วแต8กรณี ต8อไป 

การขอโอนกิจการและการแก*ไขทะเบียน ให*เป0นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๔๒๖  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ง

ประสงคLจะเลิกประกอบธุรกิจ ให*ย่ืนคําขอต8อนายทะเบียน 
เพื่อคุ*มครองประโยชนLของผู*บริโภค ในการขอเลิกประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 

ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต*องปฏิบัติในเร่ืองดังต8อไปน้ีให*แล*วเสร็จ
ก8อนท่ีนายทะเบียนจะยกเลิกการจดทะเบียน 

(๑) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพLแห8งท*องท่ีอย8างน*อยหน่ึงคราว และส8งไปรษณียL
ตอบรับหรือส8งข*อมูลทางการสื่อสารอ่ืนใดให*ผู*บริโภคท่ีซื้อสินค*าหรือบริการซึ่งยังอยู8ในระยะเวลาการ
รับประกันทราบถึงการเลิกประกอบธุรกิจเพ่ือให*ใช*สิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ 
(๓) จัดให*มีผู*รับผิดชอบในการซ8อมแซมหรือให*บริการอ่ืนใดเก่ียวกับสินค*าหรือ

บริการท่ียังอยู8ในระยะเวลาการรับประกัน 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑL วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
ห*ามผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเสนอขายหรือ

โฆษณาสินค*าหรือบริการ หรือทําสัญญาซื้อขายสินค*าหรือบริการกับผู*บริโภคนับแต8วันย่ืนคําขอเลิก
ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึง 

การเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม8เป0นเหตุให*ผู*ประกอบธุรกิจ
ดังกล8าวพ*นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๔๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๔๑/๕๒๗  เม่ือมีผู*ร*องเรียนหรือปรากฏต8อนายทะเบียนว8าผู*บริโภคผู*ใดได*รับ
ความเสียหายจากเหตุ ดังต8อไปน้ี 

(๑) ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม8ปฏิบัติตามสัญญา
ซื้อขายสินค*าหรือบริการหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงถูกเพิกถอนทะเบียน
ตามมาตรา ๔๒ 

ให*นายทะเบียนดําเนินการสอบหาข*อเท็จจริงโดยเร็วและให*รับฟ3งคําช้ีแจงของผู*
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งถูกกล8าวหาประกอบด*วย และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต8อไป  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๖๒๘  เม่ือปรากฏผลการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๔๑/๕ ว8า ผู*บริโภค

ผู*ใดได*รับความเสียหายจากผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดและเป0น
จํานวนเงินเท8าใด ให*นายทะเบียนจ8ายเงินจากหลักประกันท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงรายน้ันวางไว*เพ่ือชดเชยความเสียหายดังกล8าว 

 
มาตรา ๔๑/๗๒๙  ในกรณีหลักประกันท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบ

ธุรกิจตลาดแบบตรงวางไว*ไม8เพียงพอท่ีนายทะเบียนจะจ8ายเงินเพ่ือชดเชยความเสียหายแก8ผู*บริโภค
ตามมาตรา ๔๑/๖ หรือลดลงเพราะได*มีการจ8ายเงินเพ่ือชดเชยความเสียหายดังกล8าว ให*นายทะเบียน
สั่งเป0นหนังสือให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงวางหลักประกันเพ่ิมจน
ครบตามวงเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีได*รับคําสั่ง 

 
มาตรา ๔๒๓๐  เม่ือปรากฏแก8นายทะเบียนว8าผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบ

ธุรกิจตลาดแบบตรงผู*ใดมีพฤติการณL ดังต8อไปน้ี 
(๑) ไม8ดําเนินกิจการให*เป0นไปตามแผนการจ8ายผลตอบแทนตามท่ีได*รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียน 
(๒) ไม8รับผิดร8วมกับผู*จําหน8ายอิสระต8อผู*บริโภคตามมาตรา ๒๔/๑ 
(๓) ไม8แจ*งย*ายสํานักงานต8อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๙/๑ 
(๔) ไม8รายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต8อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๒ หรือ

มาตรา ๒๙/๒ 
(๕) ไม8ใช*ข*อความในการสื่อสารข*อมูลเพ่ือเสนอขายสินค*าหรือบริการตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๘ 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘ มาตรา ๔๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๔๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐ มาตรา ๔๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๓ หรือ
มาตรา ๓๘/๔ 

(๗) ไม8วางหลักประกันเพ่ิมให*ครบถ*วนภายในสามเดือนนับแต8วันครบกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๔๑/๗ 

(๘) หุ*นส8วนผู*จัดการ กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุกในความผิดตามมาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑/๓ หรือมาตรา ๕๒/๑ 

ในกรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให*นายทะเบียนมีหนังสือแจ*งให*ผู*ประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแก*ไขหรือปรับปรุงให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีนายทะเบียน
เห็นสมควร เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล8าวแล*ว ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงยังไม8ดําเนินการให*ถูกต*อง ให*นายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรง แล*วแต8กรณี 

ในกรณีตาม (๑) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให*นายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แล*วแต8กรณี 

ในกรณีท่ีผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเป0นนิติบุคคล
เดียวกัน ให*นายทะเบียนสั่งเพิกถอนท้ังทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

เม่ือนายทะเบียนได*มีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบบตรงแล*ว ให*แจ*งเป0นหนังสือพร*อมท้ังเหตุผลให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีมีคําสั่งดังกล8าว 

 
หมวด ๖ 

การอุทธรณL 
   

 
มาตรา ๔๓๓๑  ในกรณีท่ีผู*ได*รับคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑/๑ วรรคสอง 

มาตรา ๔๑/๒ มาตรา ๔๑/๗ หรือมาตรา ๔๒ ไม8เห็นด*วยกับคําสั่งดังกล8าว ให*มีสิทธิอุทธรณLเป0น
หนังสือต8อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได*รับหนังสือแจ*งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให*เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๔  หลักเกณฑLและวิธีการย่ืนอุทธรณL และวิธีพิจารณาอุทธรณL ให*เป0นไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๔๕๓๒  ผู*ใดขัดขวางหรือไม8อํานวยความสะดวกแก8พนักงานเจ*าหน*าท่ีซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๕ หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคําสั่งของคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๖ หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๑๙ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินห*าป1 และปรับไม8เกิน

ห*าแสนบาท 
 
มาตรา ๔๗๓๓  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๐ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8

เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม8เกินสองหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXนอยู8 
 
มาตรา ๔๘  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง ต*องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๔๙๓๔  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต*องระวางโทษ

จําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๐  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ ต*องระวางโทษปรับไม8เกินห*า

หม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๑๓๕  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๗ ต*องระวางโทษปรับไม8เกิน

สามหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๑/๑๓๖  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๗ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับ

ไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXนอยู8 
 
มาตรา ๕๑/๒๓๗  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผู*ใด

ไม8จัดทําเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือบริการ หรือผู*จําหน8ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู*ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงผู*ใดไม8ส8งมอบเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือบริการ หรือส8งมอบเอกสารการซื้อขาย

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๓๓ มาตรา ๔๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๓๔ มาตรา ๔๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๓๕ มาตรา ๕๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๓๖

 มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๗

 มาตรา ๕๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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สินค*าหรือบริการที่ไม8เป0นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต*องระวางโทษปรับไม8เกิน
ห*าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๑/๓๓๘  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผู*ใด

จัดทําเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือบริการท่ีมีข*อความอันเป0นเท็จ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน 
หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๒  ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงใดไม8แจ*งการเปลี่ยนแปลงแผนการจ8าย

ผลตอบแทนให*นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ต*องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๕๒/๑๓๙  ผู *ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๑/๓ หรือมาตรา ๔๑/๔ ต*องระวางโทษ

จําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม8เกินห*าพัน
บาท ตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXนอยู8 

 
มาตรา ๕๓  ผู*ใดกระทําความผิดต*องระวางโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เม่ือพ*นโทษ

แล*วยังไม8ครบกําหนดห*าป1 กระทําความผิดต8อพระราชบัญญัติน้ีอีก ต*องระวางโทษเป0นสองเท8าของ
โทษท่ีกําหนดไว*สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๕๔๔๐  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู* จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว*นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป0นเหตุให*นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู*น้ันต*อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

 
มาตรา ๕๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว*นแต8กรณีตามมาตรา ๔๖ ให*

คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได* และในการน้ี ให*คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให*
คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีดําเนินการเปรียบเทียบได* โดยจะกําหนด
หลักเกณฑLในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ ให*แก8ผู*ได*รับมอบหมายตามท่ีเห็นสมควรก็ได* 

ภายใต*บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ในการสอบสวน ถ*าพนักงานสอบสวน
พบว8าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และบุคคลน้ันยินยอมให*เปรียบเทียบ ให*
พนักงานสอบสวนส8งเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผู*ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให*มีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีผู*น้ันแสดงความยินยอมให*เปรียบเทียบ 

เม่ือผู*กระทําความผิดได*เสียค8าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล*ว ให*ถือว8าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                                                 

๓๘ มาตรา ๕๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๕๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๖  ให*ผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ี

ประกอบธุรกิจดังกล8าวอยู8แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ดําเนินการจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงภายในหน่ึงร*อยย่ีสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการประกอบธุรกิจจําหน8าย
สินค*าหรือบริการในป3จจุบันได*ใช*วิธีการทําตลาดในลักษณะท่ีเข*าถึงผู*บริโภค โดยการเสนอขายสินค*า
หรือบริการแก8ผู*บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู8อาศัย หรือสถานท่ีทํางานของผู*บริโภคหรือของบุคคลอ่ืน หรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีไม8ใช8สถานท่ีประกอบการค*าเป0นปกติธุระโดยการอธิบายหรือการสาธิตสินค*าผ8านผู*
จําหน8ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินค*าหรือบริการในลักษณะดังกล8าวทําให*ผู*บริโภค
อยู8ในสภาวการณLท่ีไม8อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค*าหรือรับบริการได*อย8างอิสระและรอบคอบ 
นอกจากน้ี ยังมีการประกอบธุรกิจจําหน8ายสินค*าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข*อมูลเพ่ือ
เสนอขายสินค*าหรือบริการโดยตรงต8อผู*บริโภค เช8น โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพLและสื่ออิเลคทรอนิกสL โดย
มุ8งหวังให*ผู*บริโภคซึ่งอยู8ห8างโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพ่ือซื้อสินค*าหรือบริการดังกล8าวน้ัน 
ซึ่งในกรณีน้ีสินค*าหรือบริการดังกล8าวอาจไม8ตรงกับคํากล8าวอ*างตามท่ีได*โฆษณาไว* อีกท้ังการทําตลาด
ขายตรงและตลาดแบบตรงในป3จจุบันได*มีการใช*วิธีการชักชวนและจัดให*ประชาชนท่ัวไปเข*าร8วมเป0น
เครือข8ายในธุรกิจดังกล8าว โดยตกลงจะให*ผลประโยชนLตอบแทนจากการหาผู*เข*าร8วมเครือข8าย
ดังกล8าว ซึ่งคํานวณจากจํานวนผู*เข*าร8วมเครือข8ายท่ีเพ่ิมข้ึน อันมีลักษณะเป0นการหลอกลวงประชาชน 
การทําตลาดสินค*าหรือบริการในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกล8าว ทําให*ประชาชนโดยท่ัวไปใน
ฐานะผู*บริโภคตกอยู8ในฐานะท่ีเสียเปรียบและก8อให*เกิดความไม8เป0นธรรมและไม8สงบสุขในสังคม 
ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช*บังคับอยู8ในป3จจุบันยังไม8สามารถให*ความคุ*มครองแก8ผู*บริโภค
ได*อย8างเพียงพอ  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๕ แห8ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*กําหนดให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจใน
การปฏิบัติหน*าท่ี แต8มิได*บัญญัติไว*เป0นความผิดและไม8มีบทกําหนดโทษสําหรับผู*ท่ีขัดขวางหรือไม8
อํานวยความสะดวกแก8พนักงานเจ*าหน*าท่ีในการปฏิบัติหน*าท่ีน้ัน สมควรกําหนดความผิดและบท
กําหนดโทษไว*สําหรับกรณีดังกล8าว เพ่ือให*การปฏิบัติหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เร่ือง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว8าบทบัญญัติแห8งกฎหมายขัด
หรือแย*งต8อรัฐธรรมนูญ๔๒ 
 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๔๓ 
 
                                                 

๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๙ ก/หน*า ๑/๕ กุมภาพันธL ๒๕๕๐ 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน*า ๔๕/๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน*า ๘๐/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดหน่ึงร*อยย่ีสิบวันนับแต8วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป 

 
มาตรา ๒๔  ให*ผู* ซึ่ งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงอยู8ก8อนวัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับท่ีมิใช8ห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทประกอบธุรกิจขายตรงต8อไปได* แต8จะต*อง
ดําเนินการจดทะเบียนเป0นห*างหุ*นส8วนหรือบริษัท และจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตาม
พระราชบัญญัติน้ี ภายในหน่ึงร*อยย่ีสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ให*ห*างหุ*นส8วนหรือบริษัทท่ีจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงอยู8

ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช*บังคับดําเนินการให*มีทุนจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘/๑ แห8ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
ภายในเก*าสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๒๖  ให*ผู*ที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู8ก8อน

วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับดําเนินการวางหลักประกันภายในเก*าสิบวันนับแต8วันท่ีกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๓๘/๕ แห8งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผู*ซึ่งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง

อยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ไม8ดําเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แห8ง
พระราชบัญญัติน้ี แล*วแต8กรณี ให*แล*วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให*ถือว8าผู*น้ันถูกเพิกถอน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 

ในกรณีที่ผู*ซึ่งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามวรรคหน่ึง 
เป0นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน ให*ถือว8าบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนท้ังทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาคําขอจดทะเบียนใด ๆ ท่ีได*ย่ืนไว*ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*

บังคับและยังอยู8ในระหว8างการพิจารณาของนายทะเบียน ให*นายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียน
ดังกล8าวให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่การขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนดังกล8าวมีข*อแตกต8างไป
จากการขอจดทะเบียนหรือการพิจารณารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี ให*นายทะเบียนมีคําสั่ง
ให*ผู*ขอจดทะเบียนแก*ไขหรือปฏิบัติตามให*ถูกต*องภายในสามสิบวัน ถ*าผู*ขอจดทะเบียนไม8แก*ไข
หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให*คําขอจดทะเบียนน้ันเป0นอัน
ตกไป 

 
มาตรา ๒๙  ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีใช*บังคับอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับให*ยังคงใช*บังคับได*ต8อไปเพียง
เท8าท่ีไม8ขัดหรือแย*งกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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พระราชบัญญัติน้ีจนกว8าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให*ดําเนินการ
ให*แล*วเสร็จภายในหน่ึงป1นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ หากไม8สามารถดําเนินการได*ให*
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม8อาจดําเนินการได*ต8อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๓๐  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป0นการสมควรแก*ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑL
ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให*มีความชัดเจนและเหมาะสมย่ิงข้ึน อันจะเป0นการ
คุ*มครองผู*บริโภคมิให*ต*องตกเป0นฝWายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค*าหรือบริการ และเพ่ือให*มี
หลักประกันว8าผู*บริโภคจะได*รับความคุ*มครองหากผู*บริโภคได*รับความเสียหายอันเกิดจากการท่ีผู*
ประกอบธุรกิจไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี คุณสมบัติของผู*ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
ซึ่งต*องเป0นห*างหุ*นส8วนจดทะเบียน ห*างหุ*นส8วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และ
หน*าท่ีของผู*ประกอบธุรกิจขายตรงและผู*ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการวางหลักประกันตาม
พระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังการแจ*งให*นายทะเบียนทราบเม่ือมีการย*ายสํานักงาน ต*องส8งรายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจต8อนายทะเบียน และการจัดทําเอกสารการซื้อขายสินค*าหรือบริการ และ
กําหนดหลักเกณฑLการโอนกิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตลอดจน
กําหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให*ชัดเจน และปรับปรุง
บทกําหนดโทษให*เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


