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เอกสารประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
1. คำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ( ขต.2 )
หากเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล
2. หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำที่จำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง
พิมพ์ข้อควำมตำมนี้

หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำ
ทำที่......
วันที่.....

เรื่อง

รับรองรำยกำรสินค้ำที่จำหน่ำยในธุรกิจตลำดแบบตรง

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน)

บริษัท...........................................................จำกัด ขอรับรองว่ำรำยกำรสินค้ำ จำนวน....................... ....รำยกำร
ที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงเป็นสินค้ำที่ถูกต้อ ง
ตำมกฎหมำยทุกประกำร หำกมีรำยกำรสินค้ำรำยกำรที่ไม่ถูกกฎหมำย บริษัทฯ ยินยอมให้สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(....................................................)

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)
4. หนังสือบริคณห์สนธิ
5. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)
7. เอกสำรเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
- หนังสือสัญญำเช่ำ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
8. แผนที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
9. ภำพถ่ำย ภำยนอก ภำยในทีต่ ั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
ฝ่ ายรับจดทะเบียนและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ

กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค

-210. ตำรำงรำยกำรสินค้ำ
10.1 สินค้ำทั่วไป
ลำดับ

ประเภท

ชื่อสินค้ำ

รำคำขำย

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

ประเภท

ชื่อสินค้ำ

เลขจดแจ้ง

รำคำขำย

หมำยเหตุ กรณีที่มีสินค้ำจำนวนมำกให้จัดทำตำรำงสินค้ำแยกเป็นประเภท อีก 1 ฉบับ
ลำดับ

ประเภท

จำนวน

12. เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ
12.1 ประเภทสินค้ำเครื่องสำอำง / ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
- เอกสำรที่ต้องใช้ เอกสำร อย. ได้แก่ ( แบบ สบ.5) (แบบ จค.)
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
12.2 ประเภทสินค้ำที่ต้องมีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) (มอก.)
- เอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
12.3 ประเภทสินค้ำทั่วไป
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
ตัวอย่างการจัดทาภาพถ่ายสินค้า ฉลากสินค้า
ภาพสินค้ า

ฉลากสินค้ า
ฝ่ ายรับจดทะเบียนและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ

กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค

-313. เอกสำรที่มำของสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับที่มำของสินค้ำที่จะจำหน่ำย)
13.1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้จำหน่ำย
แนบหนังสือรับรองนิติบุคคลของคู่สัญญา
13.2 หนังสือว่ำจ้ำงให้ผลิต
13.3 เอกสำรเกี่ยวกับกำรนำเข้ำจำกกรมศุลกำกร
13.4 สัญญำซื้อขำย พร้อมเอกสำรกำรรับเงิน
13.5 ผลิตสินค้ำด้วยตนเอง ( แนบเอกสำรตั้งโรงงำน หำกไม่มีให้ทำหนังสือชี้แจง )
14. เอกสำรกำรซื้อขำย (ใบเสร็จ) ที่ออกให้แก่ผู้บริโภค
ต้องระบุสิทธิ ของผู้บริโภค ดังนี้ “ผู้บริโภคมีสิทธิ เลิกสัญญำโดยกำรส่งหนังสือแสดงเจตนำได้
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้ำ และผู้ประกอบธุรกิจ ฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ำยไปเพื่อซื้อ
สินค้ำ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในกำรคืนสินค้ำ
ตัวอย่าง

15. เอกสำรอธิบำยกำรสั่งซื้อ ชำระเงิน และส่งสินค้ำ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ชาระเงิน ส่งของ ภาพประกอบ พร้อมคาอธิบาย

1

ฝ่ ายรับจดทะเบียนและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ

2

กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
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3

4

หมำยเหตุ : A4 1 หน้ำ ควรมีไม่เกิน 2 ขั้นตอน
16. หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง
พิมพ์ข้อความตามนี้

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง
ทำที่......
วันที่.....

เรื่อง กำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
บริษัท.........................จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................ได้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง
โดยมีช่องทำงกำรสั่งซื้อ ชำระเงิน และส่งของ ดังนี้
1. ช่องทำงกำรสั่งซื้อ
เช่น เว็บไซต์ www. ………… .com
2. ช่องทำงกำรชำระเงิน
เช่น โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ได้แก่
- ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี บริษัท ...............จำกัด บัญชีเลขที่ 955-0-00000-0
3. ช่องทำงกำรส่งสินค้ำ
เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง
ลงชื่อ
(.............................................)
ฝ่ ายรับจดทะเบียนและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ

กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค

-517. หนังสือตรวจประวัติอำชญำกรรม (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
ติดต่อ ณ กองทะเบียนประวัติอำชญำกร อำคำร 7 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมำยเหตุ : 1. ผู้มีสัญชำติไทย ตรวจประวัติฯ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชำชน
2. ผู้ที่ไม่มีสัญชำติไทย ตรวจประวัติฯ โดยลำยพิมพ์นิ้วมือ
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม : www.criminal.police.go.th หรือโทรศัพท์ 02-205-1315
18. หนังสือรับรองคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
หนังสือรับรอง
ทำที่......

พิมพ์ข้อความตามนี้

วันที่.....
เรื่อง กำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 แห่ง พ.ร.บ. ขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน)
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ...............นำมสกุล...................เลขบัตรประชำชน...................ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่
มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
1) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลำย
2) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่ได้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถและคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก
4) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง
5) ข้ำพเจ้ำฯ ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
กำรด ำเนิ น งำนของห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นกำรประกอบธุ ร กิ จ ขำยตรงหรื อ
ตลำดแบบตรงในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นกรรมกำรในบริษัท และหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จำนวน ....... แห่ง ได้แก่
1. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..........................................
2. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...........................................
ทั้งนี้ ข้ำพเข้ำฯ ขอรับรองว่ำข้อควำมที่ได้แจ้ง ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นควำมจริ ง
ทุกประกำร หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำฯ ยิมยอมให้สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค ดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด

ขอแสดงควำมนับถือ

ฝ่ ายรับจดทะเบียนและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ

ลงชืกองคุ
่อ ้ มครองผู้บริโภคด้ านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
(......................................................)
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค

ขต.๒

เลขที่คําขอ............./.............
รับวันที่................................
ลงชื่อ.....................ผูรับคําขอ

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วันที่.................เดือน.....................พ.ศ. .....................
๑. ขาพเจา..............................................................(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
อายุ..........ป สัญชาติ..............สถานที่ติดตอตั้งอยูเลขที่.................................หมูที่......................
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท..................................โทรสาร................................ชื่อ Web site.................................
E – mail Address...................................................................................................................
๒. ประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ
อาหาร
อุปกรณออกกําลังกาย
เครื่องสําอาง
เครื่องใชไฟฟา
เครื่องประดับ
เสื้อผา/เครื่องนุงหม
เครื่องครัว
หนังสือ/สิ่งพิมพ
สื่อการศึกษา
การอบรม/สัมมนา
สินคาเกษตรกรรม
การบริการ (ระบุ) ..................
อื่นๆ (ระบุ).....................................................................
๓. วิธีการขายสินคาหรือบริการ
ขายผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
ขายผานสื่อสิ่งพิมพ
ขายผานสื่อวิทยุโทรทัศน
ขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบุ)...........
อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
ขอยื่ น คํ า ขอต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค เพื่ อ ขอให น ายทะเบี ย น
รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงพรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงคนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาบัญชีผูถือหุน และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล กรณีผูยื่นคําขอเปน
นิติบุคคล รวมทั้งสําเนาสัญญาเชาหรือการขอใชพื้นที่ แผนที่ตั้ง ภาพถายสถานที่ติดตอและสํานักงาน
ใหญ และสํานักงานสาขา(ถามี)
(๒) สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะตรงตามที่ ไ ด มี ก ารสื่ อ สารข อ มู ล เพื่ อ เสนอขาย
และเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินคาหรือบริการ(ถามี)

-๒(๓) คําอธิบายวิธีการขายสินคาหรือบริการ และขอความที่มีการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอ
ขายสินคาหรือบริการนั้น
(๔) แบบตัวอยางเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
(๕) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

ความเห็นของเจาหนาที่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
เจาหนาที่
วันที่......../....................../.........

คําสั่งนายทะเบียน
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายทะเบียน
วันที่......../....................../.........

