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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 

 

 1. ค าขอ ขต.1 
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ 
 4. บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว อย่างน้อย 1 ล้านบาท) 
 5. หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) (ถ้ามี) 
 6. เอกสารเกี่ยวกับท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่  

      - หนังสือสัญญาเช่า 
  - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
 7. แผนที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
 8. ภาพถา่ย ภายนอก ภายในทีต่ั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
 9. ตารางรายการสินค้า 
  

ล าดับ ประเภท ชื่อสินค้า 
*กรณีเครื่องส าอาง เสริมอาหาร 
เลขที่ จดแจ้ง /สารบบอาหาร 

ราคาตน้ทุน ราคาปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 

        
  
 10. เอกสารเกี่ยวกับสินค้า 
  10.1 สินค้าประเภทเครื่องส าอาง/เสริมอาหาร   
     -  เอกสารที่ต้องใช้ เอกสาร อย. ( แบบ สบ.5) (แบบ จค.) 
    -  ภาพถ่ายสินคา้ ฉลากสินค้า  
  10.2 สินค้าประเภทที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (มอก.) 
   - เอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
   - ภาพถ่ายสินค้า ฉลากสินคา้ 
  10.3 สินค้าทั่วไป 
   -  ภาพถ่ายสินคา้ ฉลากสินค้า 
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 11.  เอกสารเกี่ยวกับท่ีมาของสินค้า 
  11.1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้จ าหน่าย  
  11.2 หนังสือว่าจ้างให้ผลิต 
  11.3 เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้าจากกรมศุลกากร 
  11.4 สัญญาซื้อขาย 
 12. เอกสารการซื้อขาย 
  12.1 ออกให้แก่ผู้จ าหน่ายอิสระ / ตัวแทนขายตรง  
   * ระบุสิทธิในการคืนสินค้า “ผู้จ าหน่ายอิสระ / ตัวแทนขายตรง มีสิทธิในการคืนสินค้าได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะคืนเงินตามราคาที่ผู้จ าหน่ายอิสระ / ตัวแทน
ขายตรง ได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้จ าหน่ายอิสระ / ตัวแทนขายตรง ใช้สิทธิ  
ในการคืนสินค้า” 
  12.2 ออกให้แก่ผู้บริโภค 
   * ระบุสิทธิในการคืนสินค้า “ผู้บริโภคมีสิทธิในการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
สินค้าโดยแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้จ าหน่ายอิสระ / ตัวแทนขายตรง และผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
จะคืนเงินตามราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืน
สินค้า” 
 13. สัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระ/ใบสมัครสมาชิก  
 14. ตัวอย่างบัตรสมาชิก 
  - ระบุข้อความ “แสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประชาชนก่อนเสนอขายสินค้า”  
 15. คู่มือการประกอบธุรกิจ 
  - กฎระเบียบ จรรยาบรรณ ข้อบังคับ* 

 16. แผนการจ่ายผลตอบแทน (แนวทางการจัดท าแผนการจ่ายผลตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ขัดต่อมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) 
  - อายุผู้สมัคร 20 ปีบริบูรณ์ 
  - 1 คน มีได้ 1 รหัส 
  - ค่าสมัครสมาชิก...บาท  
  - รอบการคิดค านวณ (อย่างน้อย 15 วัน ต่อรอบ) เช่น 1-15 , 16-30 
  - รอบการจ่ายผลตอบแทน 
  - อัตราส่วนคะแนนต่อราคาสินค้า 1 คะแนน = …. บาท 
  - ต าแหน่งทางธุรกิจ ...... ต าแหน่ง 
 

แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
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ล าดับ ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติการขึ้นต าแหน่ง ภาพโครงสร้างการขึ้นต าแหน่ง 
1  ยอดคะแนนสะสมส่วนตัวสะสมโดยไม่

จ ากัดระยะเวลา และ ยอดคะแนนสะสม
กลุ่ม หรือการสร้างสายงานใต้องค์กร 

 

  - ประโยชน์การจ่ายผลตอบแทน ..... ช่องทาง ได้แก่ 
    ชื่อโบนัส.......... จ่าย....... % ของ............ (เช่น โบนัสค่าแนะน า จ่าย 20 % ของคะแนน) 
   * โบนัสแนะน า ไม่ควรเกิน 20 % ของคะแนน  
    * ควรก าหนดโบนัสยอดคะแนนสะสมส่วนตัว ... % ของคะแนน  
    รวมจ่ายสูงสุด ....... % ของ............ 
และเม่ือรวมทุกโบนัสไม่ควรเกิน 70 % ของคะแนน พร้อมทั้งค าอธิบาย วิธีการคิดค านวณ และตัวอย่างประกอบ 
 17. หนังสือรับรองรายการสินค้าที่จ าหน่ายในธุรกิจขายตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนังสือรับรองรายการสินค้า 

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

 

เรื่อง  รับรองรำยกำรสินค้ำที่จ ำหน่ำยในธุรกิจขำยตรง 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน) 

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

     ขอแสดงควำมนับถือ 

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

 
 

พิมพ์ข้อควำมตำมนี้ 
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 18. หนังสือตรวจประวัติอาชญากรรม (เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

  ติดต่อ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  หมายเหตุ : 1. ผู้มีสัญชาติไทย ตรวจประวัติฯ โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

     2. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ตรวจประวัติฯ โดยลายพิมพ์นิ้วมือ 

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

 19. หนังสือรับรองคุณสมบัติตามมาตรา 38/2 (เฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

    หนังสือรับรอง 
       ท าที่...... 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายทะเบียน) 

  ข้าพเจ้า ชื่อ...............นามสกุล...................เลขบัตรประชาชน...................ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  1) ข้าพเจ้าฯ ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2) ข้าพเจ้าฯ ไม่ได้เป็นคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  3) ข้าพเจ้าฯ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
  4) ข้าพเจ้าฯ ไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  5) ข้าพเจ้าฯ ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ  
ตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเป็นกรรมการในบริษัท และหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน ....... แห่ง ได้แก่ 
1. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.......................................... 
2. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่........................................... 

 
ทั้งน้ี ข้าพเข้าฯ ขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นความจริง  
ทุกประการ หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้าฯ ยิมยอมให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด  

พิมพ์ข้อความตามนี้ 

                  ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ                     
        (......................................................) 
 
 

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


  
 

ขต.๑ 
 
      
 

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
 

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 
   ขายตรงชั้นเดียว    ขายผานผูจําหนายอิสระ 
   ขายตรงหลายชั้น                               ขายผานตัวแทนขายตรง 
   อื่นๆ (ระบุ)................................................................... 
ขอย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อขอใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง  
  พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงคนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาบัญชีผูถือหุน กรณีผูย่ืนคํา
ขอเปนนิติบุคคล รวมทั้งสําเนาสัญญาเชาหรือการขอใชพื้นท่ี แผนท่ีตั้ง ภาพถายสถานที่ติดตอและ
สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา(ถามี) 

(๒) สินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะตรงตามที่ไดมีการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขาย          
และเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินคาหรือบริการ(ถามี) 

(๓) คูมือการดําเนินธุรกิจขายตรง และแผนการจายผลตอบแทน พรอมคําอธิบาย
ประกอบแผนการจายผลตอบแทน  

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



  
 

-๒- 
 
(๔) แบบตัวอยางเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
(๕) แบบตัวอยางสัญญาระหวางผูจําหนายอิสระกับผูประกอบธุรกิจขายตรง 
(๖) แบบตัวอยางบัตรประจําตัวผูจําหนายอิสระ/ตัวแทนขายตรง 
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
  
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

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

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

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

 
คําสั่งนายทะเบียน 

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

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

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


