
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 

โดยที่การประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในปัจจุบันได้ใช้วิธีการท าตลาดในลักษณะที่
เข้าถึงผู้บริโภค โดยการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ท างานของ
ผู้บริโภคหรือของบุคคลอ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระโดยการอธิบายหรือการสาธิต
สินค้าผ่านผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินค้าหรือบริการในลักษณะดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคอยู่
ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้าหรือรับบริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อ
ผู้บริโภค เช่น โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางแสดงเจตนา
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้น ซึ่งในกรณีนี้สินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจไม่ตรงกับค ากล่าวอ้าง
ตามที่ได้โฆษณาไว้ อีกทั้งการท าตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปัจจุบันได้มีการใช้วิธีการชักชวนและจัดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจดังกล่าว โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วม
เครือข่ายดังกล่าว ซึ่งค านวณจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น อันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชน  
การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกล่าว ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปในฐานะ
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม ประกอบกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ขึ้น ต่อมาได้มีแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และเพ่ือให้มีหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองหากผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงซึ่งต้องเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
และหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการวางหลักประกันตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการแจ้งให้นายทะเบียนทราบเมื่อมีการย้ายส านักงาน ต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน และการจัดท าเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และก าหนดหลักเกณฑ์การโอน
กิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตลอดจนก าหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้ชัดเจน และปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย  
๒.๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้ าหนดนิยามต่าง ๆ ที่ส าคัญดังนี้  

“ขำยตรง” หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการน าเสนอขายต่อ
ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท างานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบ
การค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จ าหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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“ตลำดแบบตรง” หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริ การโดย
วิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง  
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จ าหน่าย
อิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 

“ผู้จ ำหน่ำยอิสระ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและน าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

“ตัวแทนขำยตรง” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้
น าสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

“นำยทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒.๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง” ซ่ึงมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

(๒ ) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย 
หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้ จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด้วย ก็ได้ 

(๓) ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รวมทั้งติดตาม
สอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

(๔) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน 
(๖) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการก ากับดูแล รวมทั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๗) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบัติการตาม
อ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) เรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๓) 

๒.๓ กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง  
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด าเนินกิจการในลักษณะ

ชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว  ซึ่งค านวณจากจ านวนผู้เข้าร่วม
เครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน (มาตรา ๑๙) 



-๓- 
 

กำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
๑. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด าเนินกิจการใน

ลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งค านวณจาก
จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน (มาตรา ๑๙) 

๒. ผู้ใดจะประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และได้จดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๐) 

๓. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องด าเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่
ได้ยื่นต่อนายทะเบียน โดยแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องไม่ก าหนดให้ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างได้รับผลตอบแทนที่
เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะน าผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างอ่ืนเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง 

(๒) ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพ่ือการใช้หรือบริโภคเอง 

(๓) ต้องไม่บังคับให้ผู้จ าหน่ายอิสระซ้ือสินค้า 
(๔) ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จ าหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล 

(๕) ต้องแสดงวิธีการคิดค านวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปได้
จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน 

(๖) ลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

แผนการจ่ายผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสองให้มีผล
บังคับใช้เท่าท่ีเป็นธรรมแก่ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง (มาตรา ๒๑) 

๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายใน
การประกอบธุรกิจขายตรงจากผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (มาตรา ๒๒) 

๕. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้จ าหน่ายอิสระต้องร่วมรับผิดต่อผู้บริโภคในความช ารุด
บกพร่องของสินค้าหรือบริการที่ผู้จ าหน่ายอิสระขายให้แก่ผู้บริโภคหรือความเสียหายที่ผู้จ าหน่ายอิสระนั้นได้ก่อขึ้น
จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ าหน่ายอิสระ (มาตรา ๒๔/๑) 

๖. ในการเข้าไปติดต่อเพ่ือเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่
ท างานของผู้บริโภคหรือของผู้อ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ผู้จ าหน่ายอิสระหรือ
ตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อนและต้องไม่กระท าการอันเป็น
การรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงต้องแสดง
บัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ด้วย (มาตรา ๒๖) 

๗. ในกรณีที่มีการย้ายส านักงาน ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการย้าย (มาตรา ๒๖/๑) 
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กำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาด

แบบตรง (มาตรา ๒๗) 
๒. ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบ

ตรง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๘) 
๓. ในกรณีที่มีการย้ายส านักงาน ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 

นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการย้าย (มาตรา ๒๙/๑) 

๒.๔ กำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

๑. บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้ยื่นค าขอ
ต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ยื่น
แผนการจ่ายผลตอบแทนพร้อมกับค าขอด้วย ในกรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนทราบก่อนจึงจะน าไปปฏิบัติได้ (มาตรา ๓๘) 

๒. ผู้ยื ่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องมีคุณสมบัติ  
คือ เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท และมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๓๘/๑) 

๓. ผู้ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ต้องไม่มีลัก ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๔) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง (๕) เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน (มาตรา ๓๘/๒) 

๔. ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องไม่เคย
ถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน 
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๓๘/๓) 

๕. ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นนิติบุคคล  ต้องไม่เคยถูก
เพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน  
และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลซึ่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๓๘/๔) 

๖. ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อ
นายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงตามจะก าหนดวงเงินและรายละเอียดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงขนาดหรือประเภท
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ของการประกอบธุรกิจก็ได้ และให้มีการทบทวนวงเงินของหลักประกันทุกสามปี  หลักประกัน ได้แก่ เงินสด 
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๓๘/๕) 

๗. ค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไป
ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  (๑) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (๒) ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาด 
แบบตรง (๓) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ (๔) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๓๙) 

๒.๕ นำยทะเบียน 

๑. เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง  ให้นายทะเบียน
พิจารณาและตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) สินค้าหรือบริการมีลักษณะตรงตามที่ได้มีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขาย 
(๓) สัญญามีรายการถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า การยื่นค าขอนั้นถูกต้อง และผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอน าหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 

เมื่อผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนวางหลักประกันครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหลักประกันนั้น (มาตรา ๔๑) 

๒. ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบบตรงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรง และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง (มาตรา ๔๑/๒) 

๓. เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้บริโภคผู้ใดได้รับความเสียหายจากเหตุ  
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการหรือ
ตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงถูกเพิกถอนทะเบียน  
ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว  และให้รับฟังค าชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งถูกกล่าวหาประกอบด้วย และเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป   
(มาตรา ๔๑/๕) 

๔. เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ผู้ใดมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน 

(๒) ไม่รับผิดร่วมกับผู้จ าหน่ายอิสระต่อผู้บริโภค 
(๓) ไม่แจ้งย้ายส านักงานต่อนายทะเบียน 

(๔) ไม่รายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 
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(๕) ไม่ใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
(๗) ไม่วางหลักประกันเพ่ิมให้ครบถ้วนภายในสามเดือนนับแต่วันครบก าหนดเวลา 
(๘) หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของนิติบุคคลได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ

ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในเวลาที่นายทะเบียน เห็นสมควร เมื ่อครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงยังไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง 
ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีตาม (๑) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 
ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนทั้งทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว (มาตรา ๔๒) 

 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชำชน 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
ต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทย ระบุชื่อผู้ซื้อขาย วันที่ส่งมอบ
และสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา 

๒. การซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนั้น กฎหมายก าหนดให้ผู้บริโภคมี
สิทธิเลิกสัญญาได้  โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือ
บริการ แต่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาที่ไม่สามารถน าไปใช้กับสินค้าหรือบริการได้ทุกชนิด ขึ้นอยู่กับประเภท ราคา 
หรือชนิดของสินค้าและบริการ 

๓. เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว ผู้บริโภคต้องส่งสินค้าคืนผู้ประกอบธุรกิจและเก็บรักษา
สินค้าไว้เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมาขอรับเงิน 

๔. ถ้าผู้บริโภคท าให้สินค้านั้นเสียหายจนไม่สามารถคืนสินค้าได้ผู้บริโภคต้องชดใช้ค่าเสียหาย  
เว้นแต่เป็นความเสียหายตามปกติจากการใช้สินค้านั้น 

๕. เมื่อผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่าย
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา 

๖. ค ารับประกันสินค้าต้องเป็นภาษาไทย และระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิตามค า
รับประกันให้ชัดเจน 
 


