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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐาน 

ที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรง 

 

เร่ือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ 
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม) 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) 
4. ตำรำงเปรียบเทียบรำยชื่อกรรมกำร ชุดเดิม – ชุดปัจจุบัน 
5. หนังสือตรวจประวัติอำชญำกรรม (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 
 

    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  

พิมพ์ข้อความตามนี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

  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  

 
 
 

 

 
เร่ือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ( ชื่อนิติบุคคล) 
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 
3. ตำรำงเปรียบเทียบชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ( ชื่อนิติบุคคล) ชื่อเดิม – ชื่อปัจจุบัน 
 

 

เร่ือง แก้ไขที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่  
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม) 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) 
4. ตำรำงเปรียบเทียบท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ ท่ีอยู่เดิม และท่ีอยู่ปัจจุบัน (ถ้ำมี) 
5. เอกสำรเกี่ยวกับท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ ได้แก่ หนังสือสัญญำเช่ำ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี 
6. แผนท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ 
7. ภำพถ่ำย ภำยนอก ภำยในท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
 
 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ                     
        (......................................................) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเตมิรายการสินค้า 
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 
3. ตำรำงรำยกำรสินค้ำ 
 - สินค้าทั่วไป 
 
 

 - สินค้าที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( เช่น อย. / สมอ. / มอก. เป็นต้น) 
 

  

  หมายเหตุ กรณีที่มีสินค้ำจ านวนมากให้จัดท ำตำรำงสินค้ำแยกเป็นประเภท อีก 1 ฉบับ 

  
4. เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับที่มำของสินค้ำท่ีจะจ ำหน่ำย) 
4.1 สินค้ำประเภทเครื่องส ำอำง/เสริมอำหำร   
      -  เอกสำรท่ีต้องใช้ เอกสำร อย. ( แบบ สบ.5) (แบบ จค.) 
       -  ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ  
4.2 สินค้ำประเภทท่ีต้องมีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) (มอก.) 
      - เอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
      - ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ 
4.3 สินค้ำท่ัวไป 
       - ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ 
5. เอกสำรเกี่ยวกับท่ีมำของสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับที่มำของสินค้ำท่ีจะจ ำหน่ำย) 
5.1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้จ ำหน่ำย  
5.2 หนังสือว่ำจ้ำงให้ผลิต 
5.3 เอกสำรเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำจำกกรมศุลกำกร 
5.4 สัญญำซื้อขำย 
6. หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง 

ล าดับ ประเภท ชื่อสินค้า ราคาขาย 
    

ล าดับ  ประเภท ชื่อสินค้า เลขจดแจ้ง ราคาขาย 
      

ล าดับ ประเภท จ านวน 
   

แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

 

 พิมพ์ข้อควำมตำมนี้ 

 

 
  หนังสือรับรองรายการสินค้า 

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

เรื่อง  รับรองรำยกำรสินค้ำที่จ ำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน) 

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

     ขอแสดงควำมนับถือ 

           ลงชื่อ.................................................... 
                  (....................................................) 
 
 
 
 
เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 
3. หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง  

 
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

       ท าที่...... 
 

                วันที่..... 
 

เรื่อง  การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  บริษัท.........................จ ำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................ได้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
โดยมีช่องทำงกำรสั่งซื้อ ช ำระเงิน และส่งของ ดังนี้ 
  1. ช่องทางการสั่งซ้ือ 

เช่น เว็บไซต์ www. ………… .com 

พิมพ์ข้อความตามนี้ 



-5- 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

 

 

 

 

 

  2. ช่องทางการช าระเงิน 
เช่น โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ได้แก่ 

  - ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี บริษัท ...............จ ำกัด บัญชีเลขที่ 955-0-00000-0  
  3. ช่องทางการส่งสินค้า 

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

 
 
4. เอกสำรอธิบำยกำรสั่งซื้อ ช ำระเงิน และส่งสินค้ำ 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

     
 

      
 

หมำยเหตุ : A4 1 หน้ำ ควรมีไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ช าระเงิน ส่งสินค้า ภาพประกอบ พร้อมค าอธิบาย 

1 2 

3 4 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                                  ผู้จัดท ำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร 

          2. นำงสำวชลิดำ  สิริวเสรี นิติกร 

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา 
1. ค ำขอ ขต. 2/1 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 
3. ตำรำงเปรียบเทียบ รำคำสินค้ำเดิม และ รำคำสินค้ำใหม่ 
 
 
 

******************************************************************************* 

 
 



  
 

 

ขต.๒/๑ 
 

            
แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ไดรับจดทะเบียน 

การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
 

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................................................................. 
  เปนผูท่ีไดรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ตามหนังสือ............................... 
.......................................................................................................................................... 
 

  ๒. ขอย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อขอใหนายทะเบียน 
รับจดทะเบียนแกไขเปล่ียนแปลงรายการเอกสารหลักฐานที่ไดรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรง ดังนี้ 
   แกไขเปล่ียนแปลง ชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   แกไขเปล่ียนแปลง สถานท่ีติดตอ สํานักงาน ท่ีตั้ง ของผูประกอบธุรกิจขายตรง 
   แกไขเปล่ียนแปลงประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ 
   แกไขเปล่ียนแปลงวิธีการขายสินคาหรือบริการ 
   ยกเลิกการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
   อื่นๆ (ระบุ)................................................................... 
  พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงคนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาบัญชีผูถือหุน และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  

(๒) สินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะตรงตามที่ไดมีการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขาย และ
เอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตจากเจาของ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินคาหรือบริการ(ถามี) 

(๓) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
  
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

       (............................................)          

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



  
 

-๒- 
 

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

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

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

 
 

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

 
 

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

                                                                                 วันท่ี......../....................../......... 
 

 
 
 
 


