เลขทีค่ าขอ..........................................
รับวันที่................................................

แบบนำส่งหลักประกันกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง
วันที่............/……................./…...............
ข้าพเจ้า (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/บุคคลธรรมดา)...........................................................................
โดย....................................................................ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล..............................................................
ยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ขายตรง
ตลาดแบบตรง
ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ประเภทธุรกิจ
ขายตรง
ตลาดแบบตรง
ยื่นคาขอโอนกิจการ ประเภทธุรกิจ
ขายตรง
ตลาดแบบตรง
ขอนาส่งหลักประกันต่อนายทะเบียน เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่..........................ณ............................................
มีรายการ ดังนี้
เงินสด จานวน...........................................บาท (........................................................)
หนังสือค้าประกันเลขที่...............................ธนาคาร......................................................
สาขา..........................................................จานวน..................................................บาท
(......................................................................................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.....................................................ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
(....................................................)
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)

ลงชื่อ.....................................................ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
(....................................................)
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)

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

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กรอก
ได้รับหลักประกันเมื่อวันที่...........................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
(................................................)

ลงชือ่ ...........................................พยาน
(...........................................................)

เอกสำรนี้เป็นเอกสำรสำคัญ ใช้ประกอบกำรขอรับ
คื น หลั ก ประกั น จำกส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำร
คุ้ม ครองผู้บริ โภค หำกสู ญหำย ต้องใช้หลั กฐำนกำร
แจ้งควำมของพนักงำนสอบสวนแทน

(แบบ หนังสือค้ำประกันธนำคำร)
เลขที่.....(หนังสือค้ำประกัน)..........

ธนำคำร....(ชื่อธนำคำรที่รับรอง)...........
วันที่.......เดือน...........................พ.ศ................

ข้ำพเจ้ำ.........(ชื่อธนำคำรที่รับรอง ระบุสำขำด้วย)....................ส้ำนักงำนตังอยู่เลขที่..............
ถนน........................................ต้ำบล/แขวง.......................................อ้ำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด................................................ขอท้ำหนังสือสัญญำค้ำประกันให้ไว้ต่อนำยทะเบียน (เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค) ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ข ำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังข้อควำมต่อไปนี
ข้ อ ๑ ตามที่ ..........(ชื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขายตรงหรื อ ตลาดแบบตรง)........ได้ ยื่ น ค าขอ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ...(ขายตรงหรือตลาดแบบตรง)....นายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องวางหลักประกัน
เพื่ อ เป็ น ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริโ ภคตามมาตรา 41/5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันของ..........(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)........
ต่อนำยทะเบียน เป็นเงินจานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กล่ำวคือหำก..........(ชื่อผู้ประกอบ
ธุร กิ จ ขำยตรงหรื อ ตลำดแบบตรง)........ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยใด ๆ ขึ นกั บ ผู้ บ ริ โภคตำมมาตรา 41/5
และทราบผลการวินิจ ฉัยตามมาตรา 41/6 แห่ งพระรำชบัญ ญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ ม ยอมช้ ำ ระเงิ น ชดใช้ ค วำมเสี ย หำย ให้ ทั น ที โดยมิ ต้ อ งเรี ย กให้
.....(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)......ช้ำระก่อน
ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันจนกว่ำจะเลิ กประกอบธุรกิจ.....(ขำยตรงหรือ
ตลำดแบบตรง).....ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ข ำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
นับแต่วันที่.......เดือน.............................พ.ศ. ..............(วันที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงน้ำ
หนังสือค้ำประกันธนำคำรมำวำงไว้กับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค)
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำธนำคำร.........(ชื่อธนำคำรที่รับรอง ระบุสำขำด้วย).....................
โดยผู้มีนำมข้ำงท้ำยนีเป็นผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนำคำร ได้ลงลำยมือและได้ ประทับตรำ
ของธนำคำร (ถ้ำมี) ให้ไว้เป็นส้ำคัญ ตำมวิธีที่ก้ำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของธนำคำร
ลงชื่อ.....................................................ผู้ ค้ำประกัน
(....................................................)
ต้ำแหน่ง.........................................................
ลงชื่อ...........................................พยำน
(...........................................................)

ลงชือ่ ...........................................พยำน
(...........................................................)

หมายเหตุ 1. ให้ผู้ยื่นคาขอ นาตัวอย่างหนังสือค้าประกันธนาคารฉบับนี้ ไปติดต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือ
ค้าประกันธนาคารให้ตามแบบที่กาหนด
2. วงเงินหลักประกันให้พิจารณาตามกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 (๑) หรือข้อ 4 (๑)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๘/๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“รายได้” หมายความว่า รายได้ก่อนหักรายจ่ายจากการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ กรณีที่การยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงเป็นไป
ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙ และผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๓ หรือมาตรา ๓๘/๔ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
นาหลักประกันมาวางตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ยื่นคาขอมิได้นาหลักประกันมาวาง ให้นายทะเบียน
มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนและจาหน่ายคาขอนั้น
ข้อ ๓ วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ยื่นคาขอรายใหม่ ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนสองหมื่นห้าพันบาท
(๒) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงแล้ว
(ก) กรณี มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น ยี่ สิ บ ห้ า ล้ า นบาทต่ อ ปี ต้ อ งวางหลั ก ประกั น เป็ น เงิ น จ านวน
สองหมื่นห้าพันบาท
(ข) กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจานวนห้าหมื่นบาท

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๖ ก
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(ค) กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจานวนหนึ่งแสนบาท
(ง) กรณีมีรายได้เกินหนึง่ ร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนสองแสนบาท
ข้อ ๔ วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ยื่นคาขอรายใหม่
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนห้าพันบาท
(ข) กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนสองหมื่นห้าพันบาท
(๒) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแล้ว
(ก) กรณีมีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจานวนห้าพันบาท ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนสองหมื่น
ห้าพันบาท
(ข) กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจานวนห้าหมื่นบาท
(ค) กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจานวนหนึ่งแสนบาท
(ง) กรณีมีรายได้เกินหนึง่ ร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจานวนสองแสนบาท
ข้อ ๕ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น รอบปี ภ าษี ทุ ก ปี ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขายตรงหรื อ
ตลาดแบบตรงแจ้งรายได้จากการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนทราบ
ในกรณีที่เงินหลักประกันที่วางไว้ไม่เป็นไปตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียน
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงวางหลักประกันให้ถูกต้องภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะกาหนดให้ดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้วางหลักประกันเป็นอย่างอื่นนอกจากเงินสด
และผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน ให้ยื่นคาขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกันพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งหลักประกันใหม่ต่อนายทะเบียน
ในกรณีที่คาขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน เอกสารหรือหลักฐาน หรือหลักประกันใหม่
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเอกสารหรือหลักฐาน หรือวางหลักประกันใหม่
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในหกสิบวัน ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจาหน่ายคาขอนั้น
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ข้อ ๗ การวางหลั กประกัน ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ว างต่ อ นายทะเบีย น ณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามแบบนาส่งหลักประกันที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ให้ผู้ที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับดาเนินการวางหลักประกันให้เป็นไปตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

