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ฝ่ายรับจดทะเบียนและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ    กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
  ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

1. ค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ( ขต.2 ) 
  
 
 

 2. หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำที่จ ำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ 
 5. บัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น  
 6. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)  
 7. เอกสำรเกี่ยวกับท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่  

      - หนังสือสัญญำเช่ำ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ 
 8. แผนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ 
 9. ภำพถำ่ย ภำยนอก ภำยในทีต่ั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ 

หากเป็นนิติบุคคล ให้กรอกช่ือนิติบุคคล 

  หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำ 

          ท ำท่ี...... 
                วันท่ี..... 

 

เรื่อง  รับรองรำยกำรสินค้ำที่จ ำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน) 

 บริษัท...........................................................จ ำกัด ขอรับรองว่ำรำยกำรสินค้ำ จ ำนวน....................... ....รำยกำร   
ที่ยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง เป็นสินค้ำที่ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยทุกประกำร หำกมีรำยกำรสินค้ำรำยกำรที่ไม่ถูกกฎหมำย บริษัทฯ ยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด 

     ขอแสดงควำมนับถือ 

           ลงชื่อ.................................................... 
                  (....................................................) 

 
 

พิมพ์ข้อควำมตำมนี้ 
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ฝ่ายรับจดทะเบียนและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ    กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
  ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 10. ตำรำงรำยกำรสินคำ้ 
    10.1 สินค้ำทั่วไป 
 
 

  10.2 สินค้ำที่ต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ( เช่น อย. / สมอ. / มอก. เป็นต้น) 
 

  

  หมำยเหตุ กรณีที่มีสินค้ำจ ำนวนมำกให้จัดท ำตำรำงสินค้ำแยกเป็นประเภท อีก 1 ฉบับ 

 
 

 12. เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ  
  12.1 ประเภทสินค้ำเครื่องส ำอำง / ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร  
     -  เอกสำรที่ต้องใช้ เอกสำร อย. ได้แก ่( แบบ สบ.5) (แบบ จค.) 
    -  ภำพถ่ำยสินคำ้ ฉลำกสินค้ำ  

  12.2 ประเภทสินคำ้ที่ต้องมีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) (มอก.) 
   - เอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
   - ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินคำ้ 

  12.3 ประเภทสินคำ้ทั่วไป 
   -  ภำพถ่ำยสินคำ้ ฉลำกสินค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ประเภท ชื่อสินค้ำ รำคำขำย 
    

ล ำดับ  ประเภท ชื่อสินค้ำ เลขจดแจ้ง รำคำขำย 
      

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน 
   

ตัวอย่างการจัดท าภาพถ่ายสินค้า ฉลากสินค้า 

ภาพสนิค้า 

ฉลากสนิค้า 
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ฝ่ายรับจดทะเบียนและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ    กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
  ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ตัวอย่าง 

 
 13. เอกสำรที่มำของสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับท่ีมำของสินค้ำที่จะจ ำหน่ำย) 
  13.1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้จ ำหน่ำย  
  13.2 หนังสือว่ำจ้ำงให้ผลิต 
  13.3 เอกสำรเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำจำกกรมศุลกำกร 
  13.4 สัญญำซื้อขำย พร้อมเอกสำรกำรรับเงิน 
  13.5 ผลิตสินค้ำด้วยตนเอง ( แนบเอกสำรตั้งโรงงำน หำกไม่มีให้ท ำหนังสือชี้แจง )  
 

 14. เอกสำรกำรซื้อขำย (ใบเสร็จ) ที่ออกให้แก่ผู้บริโภค 
  ต้องระบุสิทธิของผู้บริโภค ดังนี้ “ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญำโดยกำรส่งหนังสือแสดงเจตนำได้
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้ำ และผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเต็มจ ำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ำยไปเพื่อซื้อ
สินค้ำ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในกำรคืนสินค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. เอกสำรอธิบำยกำรสั่งซ้ือ ช ำระเงิน และส่งสินค้ำ 

 

 

  
 
 
 

แนบหนังสือรับรองนิติบุคคลของคู่สัญญา 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ช าระเงิน ส่งของ ภาพประกอบ พร้อมค าอธิบาย 

1 
2 
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16. หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 

  
 

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
       ท ำที่...... 

 
                วันที่..... 

 
เรื่อง  กำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  บริษัท.........................จ ำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................ได้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
โดยมีช่องทำงกำรสั่งซื้อ ช ำระเงิน และส่งของ ดังนี้ 
  1. ช่องทำงกำรสั่งซ้ือ 

เช่น เว็บไซต์ www. ………… .com 
  2. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

เช่น โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ได้แก่ 
  - ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี บริษัท ...............จ ำกัด บัญชีเลขที่ 955-0-00000-0  
  3. ช่องทำงกำรส่งสินค้ำ 

เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
          
         ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง 
    ลงช่ือ  
               (.............................................) 

 

พิมพ์ข้อความตามนี้ 

3 4 

หมำยเหตุ : A4 1 หน้ำ ควรมีไม่เกิน 2 ขั้นตอน 
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 17. หนังสือตรวจประวัติอำชญำกรรม (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

  ติดต่อ ณ กองทะเบียนประวัติอำชญำกร อำคำร 7 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  หมำยเหตุ : 1. ผู้มีสัญชำติไทย ตรวจประวัติฯ โดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

     2. ผู้ที่ไม่มีสัญชำติไทย ตรวจประวัติฯ โดยลำยพิมพ์นิ้วมือ 

  ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม : www.criminal.police.go.th หรือโทรศัพท์ 02-205-1315 

 18. หนังสือรับรองคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

    หนังสือรับรอง 
       ท ำที่...... 

                วันที่..... 
เรื่อง กำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 แห่ง พ.ร.บ. ขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน) 

  ข้ำพเจ้ำ ชื่อ...............นำมสกุล...................เลขบัตรประชำชน...................ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่
มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
  1) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่ได้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถและคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  3) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก 
  4) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง 
  5) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรื อ 
ตลำดแบบตรงในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียน  

  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นกรรมกำรในบริษัท และหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ ำนวน ....... แห่ง ได้แก่ 
1. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.......................................... 
2. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่........................................... 

 
ทั้งน้ี ข้ำพเข้ำฯ ขอรับรองว่ำข้อควำมที่ได้แจ้งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำฯ ยิมยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด  

พิมพ์ข้อความตามนี้ 

                ขอแสดงควำมนับถือ 
ลงช่ือ                     
        (......................................................) 
 
 

http://www.criminal.police.go.th/


  
 

ขต.๒ 
 
       
 

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
 

วันท่ี.................เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 

  ๑. ขาพเจา..............................................................(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
 

อายุ..........ป สัญชาติ..............สถานท่ีติดตอตั้งอยูเลขท่ี.................................หมูท่ี...................... 
 

ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................ 
 

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย............................... 
 

โทรศัพท..................................โทรสาร................................ชื่อ Web site................................. 
 

E – mail Address................................................................................................................... 
 

  ๒. ประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ 
   อาหาร     อุปกรณออกกําลังกาย 
   เครื่องสําอาง    เครื่องใชไฟฟา 
   เครื่องประดับ    เส้ือผา/เครื่องนุงหม 
   เครื่องครัว    หนังสือ/ส่ิงพิมพ 
   ส่ือการศึกษา    การอบรม/สัมมนา 
   สินคาเกษตรกรรม   การบริการ (ระบุ) .................. 
   อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... 
  ๓. วิธีการขายสินคาหรือบริการ 
   ขายผานส่ือส่ิงพิมพ      ขายผานส่ือวิทยุกระจายเสียง 
   ขายผานส่ือวิทยุโทรทัศน      ขายผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (ระบุ)........... 
   อื่นๆ (ระบุ)................................................................... 
  ขอย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อขอใหนายทะเบียน 
รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงพรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง  
การจดทะเบียนและวัตถุประสงคนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาบัญชีผูถือหุน และสําเนา   
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล กรณีผูย่ืนคําขอเปน 
นิติบุคคล รวมทั้งสําเนาสัญญาเชาหรือการขอใชพื้นท่ี แผนท่ีตั้ง ภาพถายสถานที่ติดตอและสํานักงาน
ใหญ และสํานักงานสาขา(ถามี) 

(๒) สินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะตรงตามที่ไดมีการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขาย        
และเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินคาหรือบริการ(ถามี) 

 

เลขท่ีคําขอ............./.............
รับวันท่ี................................
ลงชื่อ.....................ผูรับคําขอ



  
 

-๒- 
 

(๓) คําอธิบายวิธีการขายสินคาหรือบริการ และขอความที่มีการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอ
ขายสินคาหรือบริการนั้น 

(๔) แบบตัวอยางเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
  (๕) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………….. 

  
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 

         (ลงชื่อ)..............................................ผูย่ืนคําขอ 
       (............................................)          
 
 

ความเห็นของเจาหนาท่ี 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
                                                                     (ลงชื่อ)................................................. 

                                                                                    เจาหนาท่ี 
                                                                                 วันท่ี......../....................../......... 

 
 

คําสั่งนายทะเบียน 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
                                                                      (ลงชื่อ)................................................. 

                                                                                       นายทะเบียน 
                                                                                 วันท่ี......../....................../......... 
 


