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เอกสารประกอบการพิจารณาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐาน
ที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ขายตรง
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)
4. ตำรำงเปรียบเทียบรำยชื่อกรรมกำร ชุดเดิม – ชุดปัจจุบัน
5. หนังสือตรวจประวัติอำชญำกรรม (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติตำมมำตรำ 38/2 (เฉพำะกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
หนังสือรับรอง
พิมพ์ข้อความตามนี้

ทาที่......

วันที่.....
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 38/2 แห่ง พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายทะเบียน)
ข้าพเจ้า ชื่อ...............นามสกุล...................เลขบัตรประชาชน...................ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) ข้าพเจ้าฯ ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลาย
2) ข้าพเจ้าฯ ไม่ได้เป็นคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ข้าพเจ้าฯ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
4) ข้าพเจ้าฯ ไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
5) ข้าพเจ้าฯ ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนิ น งานของห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ขายตรงหรื อ
ตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคาขอจดทะเบียน

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดทำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร
2. นำงสำวชลิดำ สิริวเสรี นิติกร

-2ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเป็นกรรมการในบริษัท และหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน ....... แห่ง ได้แก่
1. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..........................................
2. ชื่อบริษัท.................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...........................................
ทั้งนี้ ข้าพเข้าฯ ขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นความจริ ง
ทุกประการ หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอัน เป็นเท็จ ข้าพเจ้าฯ ยิมยอมให้สานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค ดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

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

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ( ชื่อนิติบุคคล)
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)
3. ตำรำงเปรียบเทียบชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ( ชื่อนิติบุคคล) ชื่อเดิม – ชื่อปัจจุบัน

เรื่อง แก้ไขที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับเดิม)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)
4. ตำรำงเปรียบเทียบที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ ที่อยู่เดิม และที่อยู่ปัจจุบัน (ถ้ำมี)
5. เอกสำรเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ ได้แก่ หนังสือสัญญำเช่ำ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
6. แผนที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
7. ภำพถ่ำย ภำยนอก ภำยในที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดทำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร
2. นำงสำวชลิดำ สิริวเสรี นิติกร
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เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายการสินค้า
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)
3. ตำรำงรำยกำรสินค้ำ
ลำดับ

ประเภท

ชื่อสินค้ำ

*กรณีเครื่องสำอำง เสริมอำหำร
ให้ใส่เลขที่จดแจ้ง / สำรบบอำหำร

รำคำ รำคำ
ต้นทุน ปลีก

รำคำ
คะแนน
สมำชิก

4. เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับที่มำของสินค้ำที่จะจำหน่ำย)
4.1 สินค้ำประเภทเครื่องสำอำง/เสริมอำหำร
- เอกสำรที่ต้องใช้ เอกสำร อย. ( แบบ สบ.5) (แบบ จค.)
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
4.2 สินค้ำประเภทที่ต้องมีมำตรฐำนผลิตภัณฑอุตสำหกรรม (สมอ.) (มอก.)
- เอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑอุตสำหกรรม
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
4.3 สินค้ำทั่วไป
- ภำพถ่ำยสินค้ำ ฉลำกสินค้ำ
5. เอกสำรเกี่ยวกับที่มำของสินค้ำ (เลือกข้อที่ตรงกับที่มำของสินค้ำที่จะจำหน่ำย)
5.1 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้จำหน่ำย
แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล
5.2 หนังสือว่ำจ้ำงให้ผลิต
5.3 เอกสำรเกี่ยวกับกำรนำเข้ำจำกกรมศุลกำกร
5.4 สัญญำซื้อขำย
6. หนังสือรับรองรำยกำรสินค้ำที่จำหน่ำยในธุรกิจขำยตรง
พิมพข้อควำมตำมนี้

หนังสือรับรองรายการสินค้า
ทำที่......
วันที่.....

เรื่อง

รับรองรำยกำรสินค้ำที่จำหน่ำยในธุรกิจขำยตรง

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยทะเบียน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดทำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร
2. นำงสำวชลิดำ สิริวเสรี นิติกร

-4บริษัท...........................................................จำกัด ขอรับรองว่ำรำยกำรสินค้ำ จำนวน....................... ....รำยกำร
ที่ ยื่ น ต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ขอจดทะเบี ย นกำรประกอบธุ ร กิ จ ขำยตรงเป็ น สิ น ค้ ำ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตำมกฎหมำยทุกประกำร หำกมีรำยกำรสินค้ำ รำยกำรที่ไม่ถูกกฎหมำย บริษัทฯ ยินยอมให้สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(....................................................)

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)
3. ตำรำงเปรียบเทียบแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน ฉบับเดิม – ฉบับใหม่
4. แผนกำรจ่ำยผลตอบแทน เดิม (ฉบับเต็ม)
5. แผนกำรจ่ำยผลตอบแทน ใหม่ (ฉบับเต็ม)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา
1. คำขอ ขต. 1/1
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)
3. ตำรำงเปรียบเทียบ รำคำสินค้ำเดิม และ รำคำสินค้ำใหม่

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

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดทำ 1. นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล นิติกร
2. นำงสำวชลิดำ สิริวเสรี นิติกร

ขต.๑/๑

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

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ไดรับจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรง
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...................................................................................................................
เปนผูที่ไดรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ตามหนังสือ.........................
.....................................................................................................................................
๒. ขอยื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อขอใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ไดรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรง ดังนี้
แกไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
แกไขเปลี่ยนแปลง สถานที่ติดตอ ที่ตั้ง สํานักงานใหญ
ยกเลิก หรือเพิ่มเติม สํานักงานสาขา ของผูประกอบธุรกิจขายตรง
แกไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ
แกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการขายสินคาหรือบริการ
แกไขเปลี่ยนแปลงแผนการจายผลตอบแทน
ยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรง
อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนและวัตถุประสงคนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาบัญชีผูถือหุน และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
(๒) สินคาหรือบริการที่มีลักษณะตรงตามที่ไดมีการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขาย และ
เอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตจากเจาของ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินคาหรือบริการ(ถามี)
(๓) แผนการจายผลตอบแทน พรอมคําอธิบายประกอบแผนการจายผลตอบแทน และ
ตารางเปรี ย บเที ย บแผนการจ า ยผลตอบแทนเดิ ม กั บ แผนการจ า ยผลตอบแทนที่ ไ ด ยื่ น ขอแก ไ ข
เปลี่ยนแปลง
(๔) อื่น ๆ (ระบุ).........................................

-๒ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารและขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

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

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

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

