
 

 

แบบน ำส่งหลักประกันกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
  วันที่............/……................./…............... 

  ข้าพเจ้า (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/บุคคลธรรมดา)...........................................................................  
โดย....................................................................ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล.............................................................. 
     ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ        ขายตรง         ตลาดแบบตรง 
     ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ประเภทธุรกิจ        ขายตรง         ตลาดแบบตรง 
     ยื่นค าขอโอนกิจการ ประเภทธุรกิจ                               ขายตรง         ตลาดแบบตรง 
 

  ขอน าส่งหลักประกันต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็นประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในวันที่..........................ณ............................................ 
มีรายการ ดังนี้  
        เงินสด  จ านวน...........................................บาท (........................................................)  
        หนังสือค้ าประกันเลขที่...............................ธนาคาร......................................................  
                           สาขา..........................................................จ านวน..................................................บาท   
                           (............................................................ ..........................................................................) 
         
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
                                  (....................................................) 
                                                                        (ประทับตราบริษัท ถ้ามี) 

   
ลงชื่อ.....................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

                                  (....................................................)  
                                                                        (ประทับตราบริษัท ถ้ามี) 

 
ลงชื่อ...........................................พยาน                   ลงชือ่...........................................พยาน 

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

เลขทีค่ าขอ.......................................... 
รับวันท่ี................................................ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กรอก 

ได้รับหลักประกันเม่ือวันที่........................................... 
 

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

เอกสำรน้ีเป็นเอกสำรส ำคัญ ใช้ประกอบกำรขอรับ
คืนหลักประกัน จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค หำกสูญหำย ต้องใช้หลักฐำนกำร
แจ้งควำมของพนักงำนสอบสวนแทน 
 



 

 

(แบบ หนังสือค ้ำประกันธนำคำร) 
 

เลขที่.....(หนังสือค ้ำประกัน)..........                                            ธนำคำร....(ชื่อธนำคำรที่รับรอง)........... 
                                                                            วันที่.......เดือน...........................พ.ศ................ 
 

  ข้ำพเจ้ำ.........(ชื่อธนำคำรที่รับรอง ระบุสำขำด้วย)....................สำ้นกังำนตั งอยู่เลขท่ี.............. 
ถนน........................................ต้ำบล/แขวง.......................................อ้ำเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด................................................ขอท้ำหนังสือสัญญำค ้ำประกันให้ไว้ต่อนำยทะเบียน (เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค) ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังข้อควำมต่อไปนี  

  ข้อ ๑ ตามที่ ..........(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)........ ได้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ...(ขายตรงหรือตลาดแบบตรง)....นายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง  
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยต้องวางหลักประกัน 
เพ่ือเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคตามมาตรา 41/5 แห่งพระราชบัญญัติขายตรง 
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค ้ำประกันของ..........(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)........ 
ต่อนำยทะเบียน เป็นเงินจ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กล่ำวคือหำก..........(ชื่อผู้ประกอบ
ธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)........ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึ นกับผู้บริโภคตำมมาตรา 41/5 
และทราบผลการวินิจฉัยตามมาตรา 41/6 แห่งพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  
และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมแล้ว ข้ำพเจ้ำยิมยอมช้ำระเงินชดใช้ควำมเสียหำย ให้ทันที  โดยมิต้องเรียกให้ 
.....(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)......ช้ำระก่อน 
 

  ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค ้ำประกันจนกว่ำจะเลิกประกอบธุรกิจ.....(ขำยตรงหรือ
ตลำดแบบตรง).....ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นับแต่วันที่.......เดือน........................... ..พ.ศ. ..............(วันที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงน้ำ
หนังสือค ้ำประกันธนำคำรมำวำงไว้กับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค) 
  

  เพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำธนำคำร.........(ชื่อธนำคำรที่รับรอง ระบุสำขำด้วย)................... ..
โดยผู้มีนำมข้ำงท้ำยนี เป็นผู้มีอ้ำนำจลงนำมท้ำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนำคำร ได้ลงลำยมือและได้ประทับตรำ
ของธนำคำร (ถ้ำมี) ให้ไว้เป็นส้ำคัญ ตำมวิธีที่ก้ำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของธนำคำร 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ค ้ำประกัน 
                                         (....................................................) 
                             ต้ำแหน่ง......................................................... 
                                                                         

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

หมายเหตุ 1. ให้ผู้ยื่นค าขอ น าตัวอย่างหนังสือค้ าประกันธนาคารฉบับนี้ ไปติดต่อธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือ
ค้ าประกันธนาคารให้ตามแบบที่ก าหนด 
      2. วงเงินหลักประกันให้พิจารณาตามกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 (๑) หรือข้อ 4 (๑)  



 
กฎกระทรวง 

การวางหลักประกนัการประกอบธรุกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๘/๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิขายตรงและตลาดแบบตรง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“รายได้”  หมายความว่า  รายได้ก่อนหักรายจ่ายจากการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง  

แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒ กรณีที่การยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงเป็นไป

ตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๙  และผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๓๘/๑  มาตรา  ๓๘/๓  หรือมาตรา  ๓๘/๔  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ 
น าหลักประกันมาวางตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากผู้ยื่นค าขอมิได้น าหลักประกันมาวาง  ให้นายทะเบียน
มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและจ าหน่ายค าขอนั้น 

ข้อ ๓ วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ยื่นค าขอรายใหม่  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนสองหมื่นห้าพันบาท 
(๒) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงแล้ว   
 (ก) กรณีมีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี   ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวน 

สองหมื่นห้าพันบาท 
 (ข) กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกัน

เป็นเงินจ านวนห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ค) กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 (ง) กรณีมีรายไดเ้กินหนึง่รอ้ยล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนสองแสนบาท 
ข้อ ๔ วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ยื่นค าขอรายใหม่   
 (ก) กรณีบุคคลธรรมดา  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนห้าพันบาท   
 (ข) กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนสองหมื่นห้าพันบาท 
(๒) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแล้ว 
 (ก) กรณีมีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องวางหลักประกนั

เป็นเงินจ านวนห้าพันบาท  ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนสองหมื่น
ห้าพันบาท 

 (ข) กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจ านวนห้าหมื่นบาท 

 (ค) กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 (ง) กรณีมีรายไดเ้กินหนึง่รอ้ยล้านบาทต่อปี  ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนสองแสนบาท 
ข้อ ๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีภาษีทุกปี   ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 

ตลาดแบบตรงแจ้งรายได้จากการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง  แล้วแต่กรณี  ให้นายทะเบียนทราบ 
ในกรณีที่เงินหลักประกันที่วางไว้ไม่เป็นไปตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  ให้นายทะเบียน

มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงวางหลักประกันให้ถูกต้องภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนจะก าหนดให้ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้วางหลักประกันเป็นอย่างอื่นนอกจากเงนิสด  

และผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน  ให้ยื่นค าขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกันพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  รวมทั้งหลักประกันใหม่ต่อนายทะเบียน 

ในกรณีที่ค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน  เอกสารหรือหลักฐาน  หรือหลักประกันใหม่  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเอกสารหรือหลักฐาน  หรือวางหลักประกันใหม่  
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในหกสิบวัน  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้นายทะเบียนจ าหน่ายค าขอนั้น 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๗ การวางหลักประกันตามกฎกระทรวงนี้   ให้วางต่อนายทะเบียน  ณ  ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ตามแบบน าส่งหลักประกันที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๘ ให้ผู้ที่จดทะเบียนการประกอบธรุกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับด าเนินการวางหลักประกันให้เป็นไปตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  2  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


